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A. PENDAHULUAN
A.1. Latar Belakang
Kemajuan pesat di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi
(IPTEK) telah mempengaruhi berbagai aspek kehidupan manusia, di
antaranya adalah perubahan mendasar dalam pola kehidupan
ekonomi masyarakat serta perubahan pengelolaan organisasi.
Kemajuan pesat iptek telah mengakibatkan operasi-operasi bisnis
dapat berlangsung selama 24 jam dengan menjangkau pusat-pusat
bisnis diberbagai wilayah bahkan belahan dunia dengan cepat. Dengan
demikian setiap organisasi perlu merespon terhadap perubahan
mendasar dalam pola kehidupan ekonomi masyarakat dengan
perubahan sikap profesional. Sikap profesional dapat dicapai melalui
spesialisasi dan sikap proaktif untuk terus melakukan perbaikan dan
penyempurnaan.
Demikian halnya dengan Pusat Penelitian dan Pengembangan
Jalan dan Jembatan, sebagai salah satu penyelanggara penelitian dan
pengembangan, perlu merespon perubahan tersebut dengan
perubahan sikap profesional berdasarkan pada regulasi dan tugas
pokok dan fungsi penyelanggara penelitian dan pengembangan.
Perubahan sikap profesional yang dilakukan oleh Pusat Penelitian dan
Pengembangan Jalan dan Jembatan adalah memanfaatkan dan
pengelolaan aset secara optimal yang di milikinya dengan melakukan
upaya tranformasi dari aspek profesionalitas kepada semua pihak.
Dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor :
08/PRT/M/2010 tentang Organisasi dan Tata Laksana Kerja,
Kementerian Pekerjaan Umum, pada bagian Kelima, Pasal 856,
menyebutkan tugas Pusat Penelitian dan Pengembangan Jalan dan
Jembatan, yaitu melaksanakan penelitian dan pengembangan serta
penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang jalan dan
jembatan. Selain itu, dalam pasal 857 telah ditetapkan pula fungsi
yang harus diselenggarakan oleh Pusat Penelitian dan Pengembangan
Jalan dan Jembatan (Pusjatan) yang merupakan fungsi dari Bagian
Tata Usaha, Bidang Program dan Kerjasama, Bidang Sumber Daya
Kelitbangan serta Bidang Standar dan Diseminasi. Sedangkan
Peraturan Menteri Penelitian Umum Nomor : 21/PRT/M/2010 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis, Kementerian
Penelitian Umum, diantaranya menetapkan penataan organisasi dan
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tata kerja Unit Pelaksana Teknis dengan menjelaskan Kedudukan,
Tugas dan Fungsi untuk 4 (empat) Balai di lingkungan Pusat Penelitian
dan Pengembangan Jalan dan Jembatan, yaitu Balai Teknik Lalu
Lintas dan Lingkungan Jalan, Balai Jembatan dan Bangunan
Pelengkap Jalan, Balai Geoteknik Jalan serta Balai Bahan dan
Perkerasan Jalan. Berdasarkan Permen PU Nomor : 08/PRT/M/2010
dan Permen PU Nomor : 21/PRT/M/2010, Pusat Penelitian dan
Pengembangan Jalan dan Jembatan dalam menjalankan tugas dan
fungsinya, didukung oleh 8 (delapan) Unit Eselon III, seperti tersebut
pada uraian di atas yang terdiri dari 4 (empat) Unit Eselon III dengan
fungsi manajemen dan 4 (empat) Unit Eselon III dengan fungsi Unit
Pelaksana Teknis (Balai) yang melakukan kegiatan penelitian dan
pengembangan.
Bidang Sumber Daya Kelitbangan sesuai dengan Permen PU
Nomor : 08/PRT/M/2010, mempunyai tugas untuk melaksanakan
administrasi kepegawaian, pengembangan sumber daya manusia dan
sarana kelitbangan, perpustakaan serta fasilitasi Hak atas Kekayaan
Intelektual. Dan dalam melaksanakan tugas, Sumber Daya kelitbangan
menyelenggarakan fungsi :
- Pelaksanaan administrasi dan pengembangan sumber daya
manusia, dan
- Pengembangan Sarana Kelitbangan.
Berdasarkan fungsi tersebut Bidang Sumber Daya Kelitbangan,
memiliki tanggung jawab terhadap program pengelolaan dan
pengembangan aset yang dimiliki Pusjatan yaitu sumber daya manusia
dan sarana kelitbangan. Aset yang dimiliki akan berpengaruh terhadap
kualitas dan kuantitas produk litbang yang dihasilkan. Oleh karena itu
diperlukan suatu penataan sistem manajemen aset, untuk memenuhi
visi Pusjatan sebagai lembaga penelitian dan pengembangan pada
bidang jalan dan jembatan yang terkemuka, Penataan sistem
manajemen asset sumber daya kelitbangan dibagi menjadi 2 fokus
yaitu ; Sumber Daya Manusia dan Sarana Kelitbangan (Alat pengujian
laboratorium dan Lapangan).
1. Sumber Daya Manusia
Setiap Unit Eselon III memiliki sumber daya manusia dengan
penugasan dalam jabatan tertentu, guna mendukung pelaksanaan
tugas dan fungsinya serta program kerja yang telah ditetapkan.
Dalam menyelesaikan program kerja yang telah ditetapkan dalam
kurun waktu tertentu terdapat beberapa komponen yang saling
berhubungan, seperti : analisis beban kerja, evaluasi beban kerja,
standar kompetensi jabatan, assesmen dan profil kompetensi
pegawai, sistem penilaian kinerja individu serta sistem informasi
kepegawaian yang dapat memberikan informasi tentang kebutuhan
pegawai dan menentukan kebijakan pengembangan kompetensi
pegawai dalam mendukung kegiatan penelitian dan pengembangan
serta layanan teknis.
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Dalam mendukung program reformasi birokrasi, diantaranya
diperlukan sistem rekruitmen yang terbuka, transparan, akuntabel,
peringkat & harga jabatan, Peta kompetensi & kinerja Individu,
serta ketersediaan data yang akurat. Berbagai permasalahan/
hambatan yang mengakibatkan sistem penyelenggaraan kegiatan
Pusjatan sebagai salah satu lembaga pemerintah tidak berjalan
atau diperkirakan tidak akan berjalan dengan baik harus ditata
ulang atau diperbaharui. Reformasi birokrasi dilaksanakan dalam
rangka mewujudkan tata kelola Pusjatan yang baik (good
governance). Dengan kata lain, reformasi birokrasi adalah langkah
strategis untuk membangun aparatur Pusjatan agar lebih berdaya
guna dan berhasil guna dalam mengemban tugas umum
pemerintahan dan pembangunan nasional. Selain itu dengan
sangat pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi informasi
dan komunikasi serta perubahan lingkungan strategis menuntut
birokrasi pemerintahan untuk direformasi dan disesuaikan dengan
dinamika tuntutan masyarakat. Oleh karena itu harus segera
diambil langkah-langkah yang bersifat mendasar, komprehensif,
dan sistematik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan
dapat dicapai dengan efektif dan efisien. Reformasi merupakan
proses pembaharuan yang dilakukan secara bertahap dan
berkelanjutan, sehingga tidak termasuk upaya dan/atau tindakan
yang bersifat radikal dan revolusioner. Pada intinya reformasi
birokrasi yang dijalankan oleh Pusjatan, akan memberikan makna
turut serta berupaya untuk :
a. Menghilangkan praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN)
yang masih berlangsung hingga saat ini.
b. Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang belum mampu
memenuhi harapan publik
c. Meningkatkan efisiensi, efektifitas dan produktivitas yang belum
optimal dari birokrasi pemerintahan
d. Meningkatkan
transparansi dan akuntabilitas birokrasi
pemerintahan yang masih rendah.
e. Meningkatkan disiplin dan etos kerja pegawai yang masih
rendah
Dalam mendukung program reformasi birokrasi, maka pengelolaan
aspek Sumber Daya Manusia oleh
Pusjatan diantaranya
memerlukan ;
sistem rekruitmen yang terbuka, transparan,
akuntabel ; sistem pengembangan sumber daya manusia yang
mampu menciptakan SDM yang kompeten melalui perencanaan
karir yang terstruktur ; sistem kompensasi jasa yang memadai dan
mampu meningkatkan produktivitas
dan memotivasi pegawai
menuju tingkat kinerja yang diharapkan ; sistem manajemen
konflik (stress) dan konseling pegawai ; sistem hubungan industrial
antara pegawai dengan organisasi Pusjatan ; dan sistem evaluasi
dan
pengendalian
mutu
kerja
internal.
Melalui
sistem
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pengembangan sumber daya manusia tersebut diharapkan Pusjatan
mampu menampilkan “organization performance” yang berkinerja
terbaik.
2. Sarana Kelitbangan
Dalam pemrograman investasi, pencapaian program litbang dan
layanan teknis pertahunnya, diperlukan penilaian dan evaluasi
terhadap asset kelitbangan yang dimiliki. Penilaian dan evaluasi
aset dimaksudkan untuk menganalisa, mengidentifikasi dan
merencanakan atau memperkirakan kebutuhan aset kelitbangan
dimasa yang akan datang berdasarkan capaian kinerja yang
diperoleh dan rencana strategis Pusjatan, atas pertimbangan
tersebut perlu dilaksanakan Penilaian dan Evaluasi Aset
Kelitbangan Pusjatan.
Dari kegiatan Penilaian dan Evaluasi Aset Kelitbangan Pusjatan
diperoleh deskripsi kondisi eksisting dan nilai aset kelitbangan
Pusjatan dan mengukur pencapaian target yang diperoleh dari
dukungan aset yang ada serta merencanakan penambahan aset
dengan mempertimbangkan nilai investasi, rencana strategis Pusjatan
dan capaian target yang dapat dipenuhi sampai dengan
memperhitungkan waktu yang diperlukan untuk mencapai break event
point (balik modal) dari penambahan investasi.
Kegiatan penilaian dan evaluasi aset kelitbangan juga harus
memperhatikan konsep laboratorium yang akan dikembangkan di
lingkungan Pusjatan seperti laboratorium pengujian, laboratorium
riset, laboratorium kalibrasi, laboratorium provider berdasarkan
kebutuhan sumber daya manusia dan sumber daya alat. Sedangkan
penilaian dan evaluasi aset kelitbangan alat pengujian laboratorium
dan lapangan memerlukan identifikasi secara menyeluruh dari data
sekunder yang dimiliki Pusjatan sehingga dapat diketahui kondisi
asset eksisting dan program investasi aset kelitbangan, secara
sistematis, efektif dan efisien.

A.2 Ruang Lingkup Kegiatan
Adapun ruang lingkup dari penelitian penyusunan manajemen
aset peralatan ini adalah :
a. Identifikasi dan analisis data – data sekunder sebagai bahan
penilaian dan evaluasi aset.
b. Kooordinasi dengan Bidang Sumber Daya Kelitbangan terkait
kegiatan penilaian dan evaluasi aset.
c. Penyusunan dokumen penilaian dan evaluasi aset Pusjatan serta
perencanaan penambahan aset.
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d. Penyusunan
provider.

konsep

laboratorium

pengujian,

kalibrasi

dan

1.2. Maksud dan Tujuan
Maksud dan tujuan dari penelitian ini fokus pada dua aspek
yakni penyusunan manajemen aset peralatan yang ada di lingkungan
Pusjatan, seperti diuraikan berikut ini.
a. Melakukan penilaian dan evaluasi aset Pusjatan terhadap capaian
kinerja dalam kurun waktu 3 tahun (2010 – 2011) serta menyusun
pemrograman investasi aset tahun 2013 dan 2014 berdasarkan
nilai investasi, rencana strategis, capaian kinerja yang dapat
dipenuhi.
b. Membuat/mengembangkan
konsep
laboratorium
pengujian,
laboratorium riset, laboratorium kalibrasi dan laboratorium provider
sebagai upaya peningkatan kinerja laboratorium.

B. KELUARAN DAN HASIL
B.1 Keluaran
Dengan adanya penelitian penyusunan manajemen aset sumber
daya manusia di lingkungan Puslitbang Jalan dan Jembatan ini,
output yang diperoleh adalah :
a. Dokumen rencana penambahan aset Pusjatan tahun 2013 dan
2014 terhadap nilai investasi, rencana strategis dan capaian target
yang dapat dipenuhi serta menghitung waktu yang diperlukan
untuk mencapai break event point (balik modal) dari penambahan
investasi.
b. Konsep pengembangan laboratorium pengujian, laboratorium
kalibrasi dan laboratorium provider.
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B.2. Hasil Evaluasi Sarana Prasarana
Manajemen Sarana Prasarana di lingkungan PUSJATAN berada
dibawah pengelolaan BMN, unit organisasi ini bertugas untuk
melaksanakan pengelolaan aset/Barang Milik Negara, berdasarkan
prinsip dasar-dasar manajemen aset terhadap aset dengan mengikuti
landasan

kebijakan

yang

diatur

berdasarkan

Undang-Undang,

Peraturan Pemerintah, Keppres, Kepmen dan Surat Keputusan lainnya
yang berhubungan dengan pengaturan/pengelolaan aset daerah.
Manajemen Sarana Prasarana Puslitbang Jalan dan Jembatan
(PUSJATAN) mencakup serangkaian kegiatan dari ; perencanaan
penyusunan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penyimpanan
dan

penyaluran,

pemeliharaan,

pengendalian,

pemakaian/penggunaan,

pemanfaatan/pengguna-usahaan,

penatausahaan,

pengendalian, penghapusan dan pemindah-tanganan.
Dalam melaksanakan penelitian dan pengembangan, PUSJATAN
didukung oleh sejumlah peralatan seperti alat uji di lapangan, alat uji
laboratorium, alat-alat besar, serta bengkel alat. Sebagaimana telah
diuraikan pada bab sebelumnya, peralatan tersebut meliputi :
1. Peralatan uji standar bagi perkerasan jalan
2. Peralatan uji perkerasan yang berteknologi maju, meliputi:
a. Falling weight deflectometer (FWD);
b. View recon;
c. Universal material testing apparatus (UMATTA); dan
d. Wheel tracking.
3. Peralatan survei lalu lintas dan geometric jalan yang berteknologi
maju, meliputi :
a. Hawkeye 2000; dan
b. Weight in motion, PLATO, dan PLANTO
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Seluruh barang milik PUSJATAN, secara administratif dikelola
oleh unit BMN dan peralatan yang dimiliki tersebar di beberapa
laboratorium

yakni;

Balai

Bahan

dan

Perkerasan

Jalan,

Balai

Geoteknik Jalan, Balai Teknik Lalu Lintas dan Lingkungan Jalan, Balai
Jembatan dan Bangunan Pelengkap Jalan.
Berdasarkan Tugas pokok dan fungsi PUSJATAN sebagaimana
diuraikan di atas, maka PUSJATAN memberikan layanan di bidang
kelitbangan jalan dan jembatan sebagai berikut :
1. Penelitian dan pengembangan bahan & perkerasan jalan;
2. Pengujian bahan & perkerasan jalan;
3. Penelitian dan pengembangan geoteknik jalan;
4. Pengujian tanah & batuan;
5. Litbang transportasi jalan, teknik lalu lintas dan lingkungan jalan;
6. Pengujian bahan teknik lalu lintas dan lingkungan jalan;
7. Penelitian dan pengembangan jembatan;
8. Pengujian bahan jembatan;
Dengan adanya layanan yang diberikan oleh PUSJATAN tersebut
maka organisasi ini memiliki pendapatan sebagai konsekuensi logis
dalam memberikan layanan di bidang kelitbangan jalan dan jembatan,
selanjutnya dikelompokkan kedalam kelompok pendapatan:
1. Pengujian;
2. Penelitian;
3. Kajian;
4. Jasa Konsultansi.
Berdasarkan data peralatan yang diperoleh dari BMN, pada
kurun waktu tahun 2009-2011 PUSJATAN telah membeli sejumlah
alat untuk mendukung berbagai aktivitas layanan yang diberikan
kepada mitranya. Peralatan tersebut merupakan aset tetap yang
rentan

penurunan

pemanfaatannya.

kapasitas
Oleh

sejalan

karena

itu

dengan
dalam

penggunaan
kajian

ini

atau
perlu

menyampaikan informasi tentang nilai aset tetap secara memadai.
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Informasi ini dapat digunakan untuk pengambilan keputusan dalam
pengelolaan aset dan menyajikannya secara informastif dan akuntabel.
Pengelolaan

aset

tersebut

meliputi

perencanaan,

penganggaran,

pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pertukaran, pelepasan dan
penghapusan. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, diperlukan
informasi tentang nilai aset tetap yang memadai, dan hal tersebut
dapat

dipenuhi

apabila

pelaksana

manajemen

aset

dapat

menyajikannya secara informatif, tepat waktu dan akuntabel.
Oleh karena itu apabila memperhatikan inventarisasi alat
dilingkungan PUSJATAN, berdasarkan data yang diperoleh dari BMN
pada

kurun

waktu

2009-2011,

peralatan

tersebut

dapat

dikelompokkan sesuai dengan nama aset tetap (aktiva tetap) seperti
tercantum pada tabel 1.1, tabel 1.2, serta tabel 1.3.
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Tabel 1.1. Daftar Aset Tetap PUSJATAN Tahun 2009
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Keterangan : data tentang tanggal dan bulan perolehan serta umur ekonomis alat not
available (n.a)
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Tabel 1.2. Daftar Aset Tetap PUSJATAN Tahun 2010
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Tabel 1.3. Daftar Aset Tetap PUSJATAN Tahun 2011
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Mengingat aset tetap memiliki masa manfaat yang panjang,
maka aset tetap PUSJATAN merupakan suatu unsur laporan keuangan
yang paling konkrit mengemban asumsi perlunya PUSJATAN menjaga
keseimbangan kepentingan. Dengan menghitung penyusutan suatu
aset tetap, akan memungkinkan PUSJATAN untuk memperkirakan
sisa manfaat suatu aset tetap yang masih diharapkan dapat diperoleh
dalam masa beberapa tahun ke depan.
Disamping itu, adanya penyusutan atau lebih dikenal dengan
sebutan depresiasi, memungkinkan PUSJATAN mendapatkan suatu
informasi tentang keadaan potensi aset yang dimilikinya. Hal ini akan
memberi informasi kepada manajemen sarana prasarana tentang
sebuah

pendekatan

yang

lebih

sistematis

dan

logis

dalam

menganggarkan berbagai belanja pemeliharaan atau bahkan belanja
modal untuk mengganti atau menambah aset tetap yang sudah
dimiliki.
Depresiasi adalah penurunan dalam nilai fisik properti seiring
dengan

waktu

dan

penggunaannya.

Dalam

konsep

akuntansi,

depresiasi adalah pemotongan tahunan terhadap pendapatan sebelum
pajak sehingga pengaruh waktu dan penggunaan atas nilai aset dapat
terwakili dalam laporan keuangan suatu perusahaan. Definisi lainnya
menyebutkan bahwa depresiasi adalah alokasi biaya perolehan atau
sebagian besar harga perolehansuatu aktiva tetap selama umur
manfaat. Sedangkan besar nilai yang dapat disusutkan adalah selisih
antara harga perolehan dengan nilai sisa yaitu nilai aktiva itu pada
akhir masa manfaatnya.
Faktor yang menyebabkan penurunan kemampuan aset tetap
ada adalah :
i.

Penyusutan fisik: terjadi karena kerusakan ketika digunakan
karena pengaruh cuaca

ii.

Penyusutan fungsional: tidak lagi mampu memberikan manfaat
sesuai harapan.
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Salah satu metode yang dapat digunakan untuk

menentukan

besarnya penyusutan adalah Metode Garis Lurus (Stright Line Method).
Berdasarkan metode ini, penyusutan nilai aset tetap dilakukan dengan
mengalokasikan

penurunan

nilai

secara

merata

selama

masa

manfaatnya. Prosentase penyusutan yang dipakai dalam metode ini
dipergunakan sebagai pengali nilai yang dapat disusutkan untuk
mendapatkan nilai penyusutan per tahun. Secara matematis besaran
penyusutan dengan Metode Garis Lurus dapat dihitung dengan
menggunakan formula :
Harga Perolehan – Nilai Sisa
Umur Ekonomis

Penyusutan =
Oleh

karena

itu

perlu

dilakukan

perhitungan

depresiasi

(penyusutan) untuk aset tetap yang telah dimiliki PUSJATAN dalam
kurun waktu 2009-2011. Sistem penyusutan yang dihitung dengan
membebankan

penyusutan

pada

bulan

berikutnya

dari

bulan

perolehan aktiva.
Untuk memudahkan perhitungan penyusutan aset tetap ini,
dibuat dalam bentuk tabel yang menginformasikan tentang nama aset
tetap, tanggal perolehan, harga alat, nilai sisa (jika ada), umur
ekonomis, persentase penyusutan, penyusutan pada saat pencatatan,
akumulasi penyusutan dan nilai buku. Seperti yang disajikan pada
tabel 6.10 yakni daftar penyusutan aset tetap.
Kolom

jenis

mesin/peralatan

aktiva

yang

tetap

dimiliki

(aset

tetap)

PUSJATAN,

merupakan
selanjutnya

daftar
tanggal

perolehan menginformasikan kapan mesin/alat tersebut dibeli, dan
sebaiknya diisi lengkap mengenai tanggal, bulan dan tahun pembelian.
Harga alat dan nilai sisa dari alat tersebut menginformasikan
besarnya nilai investasi dan nilai sisa dari alat/mesin yang dibeli,
selanjutnya informasi ini akan menjadi variabel dalam penilaian selain
umur ekonomis.
15
:: repository.unisba.ac.id ::

Umur ekonomis disebut juga sebagai umur manfaat merupakan
perkiraan periode waktu pemakaian aset (properti) dalam kegiatan
produktif atau untuk menghasilkan pendapatan.
Persentase

penyusutan

pertahun

merupakan

persentase

perbandingan antara penyusutan setahun dengan seluruh umur
penyusutan. Misal sebuah aktiva disusutkan selama 4 (empat) tahun,
maka persentase penyusutan pertahun adalah 1/4 x 100% = 25%.
Penyusutan pada saat pencatatan adalah catatan yang akan
menampilkan nilai penyusutan untuk suatu bulan tertentu (sesuai
dengan pengisian tanggal laporan). Selama aktiva masih memiliki masa
manfaat pada suatu bulan tertentu, maka nilai penyusutannya akan
ditampilkan pada bulan tersebut. Sebaliknya jika aktiva sudah habis
masa manfaatnya pada bulan tersebut, maka nilai penyusutan pada
bulan tersebut menjadi 0 (kosong). Dengan informasi tersebut akan
dapat diketahui dengan cepat suatu aktiva masih memiliki masa
manfaat atau sudah habis. Informasi ini sangat penting terkait dengan
penggunaan data penyusutan yang akan digunakan untuk membuat
jurnal penyusutan dalam akuntansi.
Selanjutnya pada tabel tersebut juga diinformasikan tentang
total akumulasi penyusutan, tujuannya adalah untuk mengetahui
jumlah penyusutan pada periode tahun-tahun sebelumnya dan periode
pada tahun berjalan.
Nilai (harga) buku adalah nilai properti (aset) sesuai dengan
laporan

akuntansi,

yang

mewakili

jumlah

modal

yang

masih

diinvestasikan pada aset tersebut. Sama dengan harga awal (termasuk
segala penyesuaian) dikurangi dengan pengurangan karena depresiasi.
Aset

tetap

mesin/peralatan,

dapat

pula

furniture,

dikelompokkan
elektronik,

menjadi;

peralatan

kelompok

kantor

dan

kendaraan) dan tidak bergerak (tanah dan bangunan), dengan umur
ekonomis berkisar antara 5 – 20 tahun.
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Sebagai contoh perhitungan yang disajikan pada tabel 6.10,
butir A yakni Pisau Cutter Portable. Berdasarkan informasi dari BMN,
alat ini diperoleh dengan data sebagai berikut.
Tanggal perolehan

: …../…../2009

Harga alat

: Rp 16.439.950,-

Umur Ekonomis

: dari data BMN tidak teridentifikasi, sehingga
dalam perhitungan ini menggunakan umur
ekonomis 5 tahun

Persentase penyusutan : (1/n) x 100%, dimana n merupakan umur
ekonomis alat tersebut, sehingga Persentase
penyusutan per tahun alat ini adalah (1/5) x
100%, yakni sebesar 20%.
Penyusutan per bulan

: Untuk mengetahui lebih detail tentang
penyusutan per bulan, terlebih dahulu
dihitung persentase penyusutan per bulan,
yakni dengan membagi nilai penyusutan per
tahun,
sehingga
penyusutan
perbulan
adalah (20% : 12) x harga alat = 20% : 12) x
Rp 16.439.950,- = Rp 273,999,-

Akumulasi Penyusutan : Mengingat alat ini dibeli pada tahun 2009
(tidak secara detail diperoleh data bulan dan
tahunnya), maka perolehannya dianggap
sama dengan saat perhitungan, misal 19
Oktober
2012,
sehingga
akumulasi
penyusutan sebesar Rp 273.999,- x 36 bulan
= Rp 9.863.970,Nilai buku

: Nilai buku mengindikasikan jumlah modal
yang masih diinvestasikan pada alat ini,
diperoleh dari selisih antara harga pembelian
alat dengan total penyusutan, yakni Rp
16.439.950,- - Rp 9.863.970,- = Rp
6.575.980,-

Kesimpulan

: Pisau Cutter Portable dengan umur ekonomis

5 tahun, berdasarkan hasil penilaian aset
diatas pada sampai tahun 2014 masih
memiliki
nilai
investasi
sebesar
Rp
6.575.980,Selanjutnya perhitungan penyusutan aset tetap PUSJATAN
kurun waktu 2009-2010 diperlihatkan pada tabel 1.4.
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Tabel 1.4 Daftar Penyusutan Aset Tetap
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Beberapa perusahaan telah memanfaatkan layanan di bidang
kelitbangan

jalan

memperlihatkan

dan
bahwa

jembatan,
pada

sebagai

tahun

ilustrasi

2012

tabel

PUSJATAN

1.5.,
telah

memberikan layanan kepada mitra kerjanya sebanyak 50 jenis
pekerjaan.
Tabel 1.5. Daftar Mitra Kerja yang memanfaatkan Layanan PUSJATAN
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

Nama Mitra Kerja
Dinas Bina Marga dan Pengairan Bogor
Individual (Dadang Rohimat)
Proyek Jalan Nasional (Satker Sorong)
PT 3 M
PT Adhi Karya
PT Aremix 3M
PT Bangun Olah Bitumen
PT Bintang Djaja
PT Bintang Selatan Agung
PT Bremen Brata
PT Buton Asphalt Indonesia
PT Citra Mandala Nusaphala
PT Citra Manunggal Cargo
PT Dirgantara Yudha Artha
PT Eastern Pro Engineering
PT Geotechnical Systemindo
PT Guna Swastika Dinamika
PT Hilon Felt
PT Hutama Karya
PT Hutama Prima
PT Jasa Marga
PT Kakada Pratama
PT Karya Prima Anugrah Mandiri
PT Marga Harjaya Infrastruktur
PT Marga Madalasakti
PT Mitra Tambang Adiperkasa
PT Multi Bangun Rekatama Patria
PT Mulus Nata Usaha
PT Patriot Cinta Nusantara
PT Tetra Geosindo
PT Triasindomix
PT WASCO
PT Waskita Karya
PT. Satyamitra Surya Perkasa
PT.Hilon Felt
PT.Maccaferri
Jumlah

Jumlah Pekerjaan
1
1
3
1
1
1
3
1
1
2
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
2
5
2
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1
1
1
1
50
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Dari

50

mitra

yang

memanfaatkan

layanan

di

bidang

Kelitbangan Jalan dan Jembatan tersebut, terdapat beberapa bidang
layanan yang diminati pada tahun 2012, hal ini dapat diilustrasikan
pada Tabel 1.6 sebagai berikut :
Tabel 1.6. Daftar Jenis Layanan PUSJATAN yang dimanfaatkan Mitra
No.

Nama/Jenis Layanan PUSJATAN

Jumlah
Layanan

% jumlah
Layanan thd
Total layanan

1

Pengujian Material Geotextile

7

14%

2

Pengujian Material Geogrid

4

8%

3

Pengujian Tanah dan Geotekstil

8

16%

4

Pengujian Geotextile Non Woven

1

2%

5

Pengurugan jalan Tol Cikampek – Palimanan

1

2%

6

Pengujian Geogrid Uniaxial dan Geomembrane

1

2%

7

Pengujian Aspal Emusi

3

6%

8

Pengujian Aspal

7

14%

9

1

2%

1

2%

1

2%

1

2%

1

2%

14

Test Kuat Tarik
Pengujian Kekerasan dan Ketidakrataan
Permukaan Jalan Tol Tangerang-Merak
Pengujian Aspal, agregat, tanah dan campuran
Pembuatan Job Mix & Pengujian Wheal
Tracking
Jasa Konsultansi Pekerjaan Penel. Perkerasan
rusa jalan
Test Aspal Keras 60/70 dan Emulsi

2

4%

15

Pekerjaan Penelitian

1

2%

16

Pengujian Material Geosintetik

1

2%

17

Pengujian Material Geocomposite

1

2%

18

Pengujian Material Geocomposit

1

2%

19

Pengujian Tanah

4

8%

20

Pengujian Agregat
Jasa Konsultansi Pekerjaan Pengkajian AMDAL
Lalin Tol Kertosono-Mojokerto
Pemeriksaan Khusus Jembatan Cisadane

1

2%

1

2%

1

2%

50

100%

10
11
12
13

21
22

Total Layanan PUSJATAN

Dari jumlah layanan yang diberikan pada tahun 2012, total
PNBP PUSJATAN sebesar Rp 6,795,420,922,-, dengan jenis layanan
terbesar adalah pada pekerjaan penelitian jembatan pada ruas tol.
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Secara berturut‐turut jumlah dan jenis layanan yang diberikan mulai
tahun 2009, 2010 dan 2011, dapat dilihat pada tabel halaman berikut ini.
Tabel 1.7. Daftar Mitra Kerja yang memanfaatkan Layanan PUSJATAN
No.

Nama Mitra Kerja

Jumlah Pekerjaan

Tahun 2009
1

PT. Aspal Multi Sarana

1

2

Puslitbang Teknologi dan Minyak Bumi

1

3

PT. Pear Rubber Mandiri

1

4

PT. Jasa Marga (Persero)

1

5

PT. IBEKA

1

6

PT. Polymera

1

7

PT. Geutek Internusa

1

8

PT. Puri Fadjar Mandiri

1

PT. Tunas Mekar Adiperkasa

1

10

9

PT. Aspal Karya Putra Indonesia

1

11

PT. Adhi WIKA DGI

1

12

PT. Aston Jawara

1

13

PT. Jaya Konstruksi

1

14

PT. Hutama Prima

1

15

PT. BCK-MSR Joint Operation

2

16

PT. Duta Graha Indah

1

17

PT. Propelat

1

18

PT. Tomako Raya Perdana

1

19

PT. Ngagel

2

20

PT. Kakada Pratama

1

21

PT. Jasa Marga (Persero)

1

22

PT. Lautan Gunung Mas Papua

1

Tahun 2010
1

PT. JasaMarga (Persero)

3

2

PT. Patriot Cinta Nusantara

1

3

PT. Marga Bumi Matra Raya

1

4

PT. Marga Mandalasakti

1

5

PT. Bumi Kharisma Lininusa

1

6

PT. Wahana Infonusa

1

7

PT. Watu Kali Capita

1

8

PT. Harkat Ekawisa Sarana

1

9

PT. Mahardika

1

10

CV. Cadas Wangi

1

11

PT. Ecopalmer International

2

12

PT. Angkasa Puri Konsursindo

1

13

PT. Bangun Olah Bitumen

2

14

PT. Indo Rubber Coperation

1

15

PT. Buton Asphalt Indonesia

3

16

PT. Yasa Patria Perkasa

1
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No.

Nama Mitra Kerja

Jumlah Pekerjaan

17

PT. Hutama Prima

1

18

PT. Encona Inti Industri

1

19

PT. Alfa Adiel

1

20

PT. Addis Pratama Perkasa

1

21

PT. Aston Adhi Jaya

1

22

PT Sungkat International

1

23

PT Sungkat International

1

1

PT. JasaMarga (Persero)

Tahun 2011
5

Dari sejumlah mitra tersebut diatas yang telah memanfaatkan
layanan di bidang Kelitbangan Jalan dan Jembatan, terdapat beberapa
bidang layanan yang diminati

dan diilustrasikan pada tabel 6.14

berikut ini.
Tabel 1.8. Daftar Jenis Layanan PUSJATAN yang dimanfaatkan Mitra
No.

Nama Layanan

Jumlah
Layanan

%

6
8

25%
33%

3

13%

3

13%

1

4%

1

4%

1
1
24

4%
4%
100%

1

3%

1

3%

1

3%

1

3%

1

3%

Tahun 2009
1
2
3
4
5
6
7
8

1
2
3
4
5

Pengujian Material
Pengujian Aspal
Pengujian Kuat Tarik, Lengkung dan
Berat Besi
Pengujian Tegangan Tegangan dan
Regangan Tekan
Pekerjaan Penelitian Jembatan
Pengukuran dan Evaluasi Kondisi
Perkerasan
Pengujian Wheel Tracking Machine
Pengujian Campuran Berasapal
Jumlah
Tahun 2010
Penelitian Jembatan Pengecekan
Jembatan Terhadap Gempa
Penelitian Perkerasan Jalan
Kajian Safety Audit Pengoperasian
Gerbang TOL Cimanggis Utama
Kaji Ulang dan Pengujian Lab. Bahan
Stabilisasi
Penelitian Geoteknik pada Tol
Surabaya – Gresik
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No.
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

1
2

Nama Layanan
Pengujian Kekesatan (Skid Resitance)
dan Ketidakrataan
Pengujian Stabilisasi Tanah dengan
NOVOCrete
Pengujian UCS Beton Ringan untuk
pembuata Sample
Pengujian Ex Purwodadi
Pengujian Ex Pusdiklat Mahkamah
Agung
Pegujian Laboratorium Tanah Urugan
Pegujian Laboratorium Tanah
Limestone
Pengujian Uji Aspal, agregat tanah
dan atau campuran
Pengujian Uji Aspal Keras
Pengujian Mutu Produk Asbuton 5/20
Pengujian Mutu Produk Asbuton
15/20
Pengujian Uji Aspal PEN 60
Pengujian Mutu Produk Asbuton Tipe
BRAM
Pengujian Tanah Urugan Lokasi Desa
Losari
Jumlah
Tahun 2011
Penelitian Perkerasan Jalan
Penelitian Jembatan
Jumlah

Jumlah
Layanan

%

1

3%

1

3%

1

3%

1

3%

1

3%

1

3%

1

3%

11

38%

1
1

3%
3%

1

3%

1

3%

1

3%

1

3%

29

100%

3
2
5

60%
40%
100%

Secara skematis berdasarkan pada laporan tahunan PUSJATAN
2011 Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) dapat dilihat pada
Gambar 1.1.

27
:: repository.unisba.ac.id ::

Manajemen Asset Peralatan Laboratorium di Lingkungan Pusat Penelitian
Jalan dan Jembatan (PUSJATAN)

Gambar 1.1. Penerimaan Negara Bukan Pajak1

Apabila dilihat dari unit yang menyelenggarakan layanan, maka
seluruh jenis layanan yang diberikan oleh PUSJATAN kepada mitranya
sejak tahun 2009 – 2012,

terdistribusi ke 4 balai yang ada di

PUSJATAN yakni; Balai Bahan dan Perkerasan Jalan, Balai Jembatan
dan Bangunan Pelengkap Jalan, Balai Teknik Lalu Lintas Jalan dan
Balai Geoteknik Jalan.

Jumlah layanan untuk setiap balai tersebut

dapat dilihat pada gambar 6.3 berikut ini.

1

Laporan Tahunan PUSJATAN
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Gambar 1.2. Jumlah Layanan PUSJATAN per Balai Tahun 2009 - 2012

Sedangkan jumlah penerimaan setiap balai dari layanan yang
diberikan, dapat digambarkan pada Gambar 6.4.
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Gambar 1.3. Jumlah Penerimaan PUSJATAN per Balai Tahun 2009 - 2012

Secara keseluruhan, jumlah penerimaan PUSJATAN dalam
kurun waktu 2009-2012 dari layanan yang diberikan balai kepada
mitranya dapat dilihat pada tabel 6.15 dan gambar 6.5 halaman
berikut ini.
Tabel 1.9. Total Revenue PUSJATAN dan % Revenue per balai
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Gambar 1.4. Prosentase Penerimaan PUSJATAN Tahun 2009 - 2012

Dalam memberikan layanan, tentunya setiap balai memiliki
sejumlah peralatan yang diperlukan untuk menyelesaikan berbagai
pekerjaan sesuai dengan permintaan mitra.
Pada tahun 2012 PUSJATAN (sampai dengan Juli 2012) telah
memberikan 50 layanan kepada mitranya, 16 layanan diberikan oleh
BBPJ, 10 layanan oleh

BJBJ, 2 layanan BTLJ, dan 22 layanan

diberikan oleh BGTJ. Pada tahun 2011; berdasarkan data yang
diperoleh dari Sub Bidang Sarana Kelitbangan, dalam daftar alat pada
tahun 2011 memperlihatkan adanya pembelian 21 jumlah alat untuk
Balai yakni; BBPJ 2 jumlah alat, BJBJ 11 jumlah alat, BTLJ 8 jumlah
alat, dan BGTJ 0 jumlah alat. Selanjutnya pada tahun ini PUSJATAN
memberikan 5 layanan kepada mitranya, 3 layanan dilberikan oleh
BBPJ, 2 layanan oleh BJBJ, 0 layanan BTLJ, dan 0 layanan diberikan
oleh BGTJ. Apabila dibanding antara jumlah peralatan yang dibeli
pada kurun waktu 2009-2011 dengan layanan yang diberikan, maka
dapat dilihat pada gambar 1.5. berikut ini.
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Gambar 1.5. Jumlah Alat yang Dibeli dan Layanan yang Diberikan
PUSJATAN Selama Kurun Waktu 2009 – 2012

Pada tahun 2010; berdasarkan data yang diperoleh dari Sub
Bidang Sarana Kelitbangan, dalam daftar alat pada tahun 2010
memperlihatkan adanya pembelian 33 jumlah alat untuk Balai yakni;
BBPJ 3 jumlah alat, BJBJ 4 jumlah alat, BTLJ 9 jumlah alat, dan
BGTJ 17 jumlah alat. Selanjutnya pada tahun ini jumlah layanan
PUSJATAN sebanyak 29 layanan kepada mitranya, 19 layanan
dilberikan oleh BBPJ, 2 layanan oleh BJBJ, 1 layanan BTLJ, dan 7
layanan diberikan oleh BGTJ.
Pada tahun 2009; berdasarkan data yang diperoleh dari Sub
Bidang Sarana Kelitbangan, dalam daftar alat pada tahun 2009
memperlihatkan adanya pembelian 11 jumlah alat untuk Balai yakni;
BBPJ 6 jumlah alat, BJBJ 2 jumlah alat, BTLJ 1 jumlah alat, dan
BGTJ

2

jumlah

alat.

Selanjutnya

pada

tahun

ini

PUSJATAN

memberikan 24 layanan kepada mitranya, 17 layanan dilberikan oleh
BBPJ, 7 layanan oleh BJBJ, 0 layanan BTLJ, dan 0 layanan diberikan
oleh BGTJ.
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Penggunaan alat-alat di setiap balai tersebut tentunya disesuaikan dengan layanan yang diminta oleh mitra. Sebagai contoh, di Balai
Jembatan dan Bangunan Pelengkap Jalan (BJBJ), sejak tahun 20092012 dapat dilihat pada tabel berikut ini.
Tabel 1.6. Daftar Alat yang digunakan BJBJ dalam memberikan
Layanan
No.

Nama Alat yang Digunakan

2009
1
Alat Uji Tekan dan Tarik .

2

UTM - UH-200 .

3

UTM - UH-200 (1981)

2010
1
Kendaraan Perorangan .
2
Potentio Half Cell .
3
Alat Uji Tekan dan Tarik .

1

Tahun
Pembelian

Jenis
Layanan

Revenue (Rp)

2009

Pengujian
Kuat Tarik,
Lengkung
dan Berat
Besi

13.500.000,-

1981

Pengujian
Tegangan
Tegangan
dan
Regangan
Tekan

15.564.400,-

Pekerjaan
Penelitian
Jembatan

481.057.500,-

2010
2010
2009

Alat Uji Tekan dan Tarik .

2009

2010
2011

3

Kendaraan Perorangan .
Data Loger untuk System
Monitoring
Potentio Half Cell .

4

Alat Uji Tekan dan Tarik .

2009

Penelitian
Jembatan
Pengecekan
Jembatan
Terhadap
Gempa
Pengujian
UCS Beton
Ringan
untuk
pembuata
Sample

1.565.951.750,-

17.385.500,-

2011
1
2

2010

Pemeriksaa
n Khusus
Jembatan
Cisadane

1.189.277.040,-
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No.
5
6
7
8
9

Nama Alat yang Digunakan
Aksesoris Mesin UTM .
Potentio Half Cell with
accessories .
Data Loger untuk System
Monitoring
Concrete Scaning and
Imaging .
Alat Perekam Respon
Dinamik .

Tahun
Pembelian

Jenis
Layanan

Revenue (Rp)

2011
2011
2011
2011
2011

2012
1

Alat Uji Tekan dan Tarik .

2009

2

Aksesoris Mesin UTM .

2011

1

2010

3

Kendaraan Perorangan .
Data Loger untuk System
Monitoring .
Potentio Half Cell .

4

Alat Uji Tekan dan Tarik .

2009

5

2011

3

Aksesoris Mesin UTM .
Potentio Half Cell with
accessories .
Data Loger untuk System
Monitoring
Concrete Scaning and
Imaging .
Alat Perekam Respon
Dinamik.
Kendaraan Perorangan .
Data Loger untuk System
Monitoring
Potentio Half Cell .

4

Alat Uji Tekan dan Tarik .

2009

5

2011

1

Aksesoris Mesin UTM .
Potentio Half Cell with
accessories .
Data Loger untuk System
Monitoring
Concrete Scaning and
Imaging .
Alat Perekam Respon
Dinamik .
Forklift .

2

UTM - UH-200 .

1981

2

6
7
8
9
1
2

6
7
8
9

2011
2010

Test Kuat
Tarik
Pekerjaan
Penelitian
Jembatan
pada ruas
jalan Tol

1.443.800,3.983.953.000,-

2011
2011
2011
2011
2010
2011
2010

2011
2011

Pemeriksaa
n Khusus
Jembatan
Cisadane

326.955.750,-

2011
2011
2011

Rubber
Bearing

6.605.500,-

Sumber data : BJBJ Oktober 2012
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Berdasarkan identifikasi alat yang telah dilakukan pada kegiatan
ini, seperti diperlihatkan pada tabel 6.17, semua alat dalam kondisi
baik kecuali alat UTM-UH-200 dalam kondisi rusak ringan, walaupun
kondisi alat yang dibeli pada tahun 1981 rusak ringan namun masih
dapat digunakan untuk memberikan pelayanan dengan frekuensi
pemakaian yang variatif yakni sebanyak 10 kali, 15 kali, dan 25 kali.
Walaupun dalam penilaian alat tidak diperhitungkan mengingat tahun
perolehannya tidak masuk dalam kurun waktu penilaian yang telah
disepakati yakni kurun waktu 2009-2011.
Secara rinci tahun pembelian, harga alat dan kondisi alat-alat
yang digunakan untuk memberikan pelayanan kepada mitra pada
tahun 2009-2012 di lingkungan BJBJ tersebut diperlihatkan pada
tabel berikut ini.
Tabel 1.7 Daftar Kondisi dan Tahun Pembelian Alat di BJBJ
No.

Nama Alat (Tahun
Pembelian)

10

Kendaraan Perorangan
(2010)
Data Loger untuk System
Monitoring (2011)
Potentio Half Cell (2010)
Alat Uji Tekan dan Tarik
(2009)
Aksesoris Mesin UTM (2011)
Potentio Half Cell with
accessories (2011)
Data Loger untuk System
Monitoring (2011)
Concrete Scaning and
Imaging (2011)
Alat Perekam Respon
Dinamik (2011)
Forklif (2011)

11

UTM - UH-200 (1981)

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Jumlah
pemakaian
per kegiatan

Kondisi
Alat

Harga Pembelian
Alat (Rp)

5

Baik

419,500,000.00

5

Baik

717,996,000.00

5

Baik

51,000,000.00

5

Baik

8,280,899,000.00

5

Baik

1,279,591,000.00

5

Baik

572,442,000.00

5

Baik

717,996,000.00

5

Baik

1,456,758,500.00

5

Baik

657,816,500.00

2

Baik

413.647.000.00

10; 15; 25

RR

-

Sumber data: BJBJ Oktober 2012
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Investasi alat yang diberikan PUSJATAN pada kurun waktu
2009-2012 di lingkungan Balai Jembatan dan Bangunan Pelengkap
Jalan (BJBJ) berdasarkan tabel 1.6 dapat dilihat bahwa total alat yang
dibeli sebanyak 10 jenis alat dalam kondisi baik dengan total biaya
investasi sebesar Rp 14.567.646.000,-.
Apabila

dilihat

dari

revenue

yang

diterima

balai

dalam

memberikan layanan berbagai jenis pengujian dan konsultasi, pada
tahun 2012 total revenue sebesar Rp 4.319.958.050,-, dengan
penambahan 7 alat tahun 2011 diperoleh total revenue sebesar Rp
1.189.277.040,-, tahun 2010 dengan penambahan 2 alat diperoleh
total revenue sebesar Rp 1.583.337.250,-, dan pada tahun 2009
dengan penambahan 1 alat diperoleh total revenue sebesar Rp
510.122.100,-. Sehingga total revenue (bruto) pada kurun waktu 20092012 sebesar Rp 7.602.694.440,-.
Dari uraian tersebut di atas dapat dilihat apabila investasi alat di
anggap

sebagai

biaya

kotor,

dimana

pembelian

alat

tersebut

dibebankan kepada layanan pekerjaan (bukan dari pemerintah) dan
total revenue dianggap sebagai pendapatan bruto, maka pendapatan
bersih (net benefit) selama 4 tahun sebesar Rp (6.964.951.560,-).
Untuk lebih detailnya maka perhitungan analisis investasi alat di Balai
Jembatan dan Bangunan Pelengkap Jalan (BJBJ) adalah sebagai
berikut. Perlu diketahui bahwa pembelian alat saat ini baru akan
dimanfaatkan pada tahun berikutnya, sehingga hasil kotor pada tahun
2009 kemungkinan menggunakan alat yang dibeli pada tahun
sebelumnya. Karena pada tahun 2008 bukan merupakan kajian dalam
penelitian ini maka biaya kotor pada tahun tersebut dianggap nol.
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Tabel 1.8 Analisis Investasi dengan variabel Pembelian Alat di BJBJ

Dari perhitungan diatas dapat dilihat bahwa total net benefit
investasi pembelian alat PUSJATAN yang dimanfaatkan di BJBJ
menunjukkan angka negatif yakni Rp-6.964.951.560, demikian halnya
dengan total Net Present Value menunjukkan yang negatif pula yakni
Rp -6,262,890,916,- (NPV<0) hal ini mengindikasikan bahwa investasi
yang dilakukan dengan memasukkan biaya pembelian alat dibebankan
kepada layanan pekerjaan (bukan dari pemerintah) belum memberikan
manfaat bagi PUSJATAN.
Berbeda halnya apabila biaya kotor, hanya merupakan biaya
operasi dan pemeliharaan yang dikeluarkan oleh PUSJATAN dalam
memberikan

pelayanan

selanjutnya

akan

kepada

mitranya.

dibandingkan

analisis

Pada

perhitumgan

investasi

dengan

menambahkan biaya perawatan dan pemeliharaan. Berdasarkan data
yang

diterima

dari

SDK

PUSJATAN

tentang

besarnya

biaya

pemeliharaan dan perawatan maka total pengeluaran sesuai dengan
DIPA PUSJATAN adalah sebagai berikut.
Tabel 1.9 Biaya Pemeliharan dan Perawatan Peralatan PUSJATAN
No.

Tahun

1.
2.
3.

2009
2010
2011
TOTAL

Biaya Pemeliharaan dan Perawaratan (Rp)
697.313.000,439.134.000,600.000.000,1.736.447.000,-

37
:: repository.unisba.ac.id ::

Manajemen Asset Peralatan Laboratorium di Lingkungan Pusat Penelitian
Jalan dan Jembatan (PUSJATAN)

Pada uraian sebelumnya (Tabel 1.5) diinformasikan bahwa
persentase revenue PUSJATAN dari setiap balai; BBPJ sebesar 29%,
BJBJ 60%, BGTJ 2% dan BTLJ 9%. Berdasarkan data ini apabila
dianggap biaya pemeliharaan di BJBJ sebesar 60% dari biaya
perawatan dan pemeliharaan PUSJATAN, sedangkan investasi alat
yang pembeliannya bersumber dari rupiah murni (dari pemerintah)
bukan merupakan beban proyek, maka hasilnya dapat dilihat pada
tabel 6.20.
Pada kasus tersebut total net benefit investasi menunjukkan
angka positif yakni Rp 6,560,826,240,-, demikian halnya dengan total
Net

Present

Value

menunjukkan

yang

positif

pula

yakni

Rp

5,454,117,355,- (NPV>0) hal ini mengindikasikan bahwa layanan yang
dibutuhkan mitra dari BJBJ memberikan manfaat finansial bagi
PUSJATAN.
Tabel 1.10 Analisis Investasi dengan variabel Biaya Pemeliharaan

Pada Balai Geoteknik Jalan, diperoleh data tentang jenis alat
yang digunakan untuk layanan kebutuhan mitra per Juli 2012 adalah
sebagai berikut :
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Tabel 1.11 Daftar Alat yang digunakan BGTJ dalam memberikan
Layanan
No.

Nama Alat (Tahun Pembelian)

2012
1
Alat Kuat Tarik, Tipe Constant Rate
of Extension (2.08.01.35.003/-)
2010
2
Alat Kuat Tarik, Tipe Constant Rate
of E xtension (2.08.01.35.003/-)
Nominal Geosynthetics Thickness
Device (2.08.01.10.068/-)
Permeability Normal to the Plane,
Falling Head Method, Test
Apparatus (2.08.01.06.036/-)
3
Alat Kuat Tarik, Tipe Constant Rate
of Extension (2.08.01.35.003/-)
Timbangan digital terkalibrasi
(2.08.01. 01.009/-)
4
Alat Kuat Tarik, Tipe Constant Rate
of Extension (2.08.01.35.003/-)
Timbangan digital terkalibrasi
(2.08.01.01.009/-)
5
Alat Kuat Tarik, Tipe Constant Rate
of Extension (2.08.01.35.003/-)
Permeability Normal to the Plane,
Falling Head Method, Test
Apparatus (2.08.01.06.036/-)
Nominal Geosynthetics Thickness
Device (2.08.01.10.068/-)
Timbangan digital terkalibrasi
(2.08.01.01.009/-)
6
Alat Kuat Tarik, Tipe Constant Rate
of Extension (2.08.01.35.003/-)

7

8
9
10

Alat Kuat Tarik, Tipe Constant Rate
of Extension (2.08.01.35.003/-)
Permeability Normal to the Plane,
Falling Head Method, Test
Apparatus (2.08.01.06.036/-)
Nominal Geosynthetics Thickness
Device (2.08.01.10.068/-)
Timbangan digital terkalibrasi
(2.08.01.01.009/-)
Alat Kuat Tarik, Tipe Constant Rate
of Extension (2.08.01.35.003/-)
Alat Kuat Tarik, Tipe Constant Rate
of Extension (2.08.01.35.003/-)
Alat Kuat Tarik, Tipe Constant Rate
of Extension (2.08.01.35.003/-)
Timbangan digital terkalibrasi
(2.08.01.01.009/-)

Jenis Layanan

Revenue (Rp)

Pengujian
Geotekstil

1.461.735,-

Pengujian
Geocomposite

3.521.100,-

Pengujian
Tanah dan
Geotekstil

7.408.434,-

Pengujian
Geogrig

4.074.015,-

Pengujian
Geotextile

6,033,720

Pengujian
Geogrid
Uniaxial dan
Geomembrane

9,855,615

Pengujian
Geotextile Non
Woven

4,696,065

Test Kuat Tarik

1,443,800

Pengujian
Geogrid

5,259,375

Pengujian
Geotekstil

3,013,681
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No.

Nama Alat (Tahun Pembelian)

11

Alat Kuat Tarik, Tipe Constant Rate
of Extension (2.08.01.35.003/-)
Permeability Normal to the Plane,
Falling Head Method, Test
Apparatus (2.08.01.06.036/-)
Nominal Geosynthetics Thickness
Device (2.08.01.10.068/-)
Timbangan digital terkalibrasi
(2.08.01.01.009/-)
Alat Kuat Tarik, Tipe Constant Rate
of Extension (2.08.01.35.003/-)
Permeability Normal to the Plane,
Falling Head Method, Test
Apparatus (2.08.01.06.036/-)
Nominal Geosynthetics Thickness
Device (2.08.01.10.068/-)
Timbangan digital terkalibrasi
(2.08.01.01.009/-)
Alat Kuat Tarik, Tipe Constant Rate
of Extension (2.08.01.35.003/-)
Permeability Normal to the Plane,
Falling Head Method, Test
Apparatus (2.08.01.06.036/-)
Nominal Geosynthetics Thickness
Device (2.08.01.10.068/-)
Timbangan digital terkalibrasi
(2.08.01.01.009/-)
Alat Kuat Tarik, Tipe Constant Rate
of Extension (2.08.01.35.003/-)

12

13

14
15

16

17

18

Alat Kuat Tarik, Tipe Constant Rate
of Extension (2.08.01.35.003/-)
Permeability Normal to the Plane,
Falling Head Method, Test
Apparatus (2.08.01.06.036/-)
Nominal Geosynthetics Thickness
Device (2.08.01.10.068/-)
Timbangan digital terkalibrasi
(2.08.01.01.009/-)
Alat Kuat Tarik, Tipe Constant Rate
of Extension (2.08.01.35.003/-)
Dynamic Perforation Test
Apparatus (2.08.01.08.049/-)
Timbangan digital terkalibrasi
(2.08.01.01.009/-)
Alat Kuat Tarik, Tipe Constant Rate
of Extension (2.08.01.35.003/-)
Alat Kuat Tarik, Tipe Constant Rate
of Extension (2.08.01.35.003/-)
Permeability Normal to the Plane,
Falling Head Method, Test
Apparatus (2.08.01.06.036/-)

Jenis Layanan

Revenue (Rp)

Pengujian
Geotekstil

6,665,230

Pengujian
Material
Geocomposite

2,387,000

Pengujian
Material
Geotextile

10367500

Pengujian
Geogrid

2,433,750

Pengujian
Material
Geosintetik

11,295,625

Pengujian
Material
Geocomposit

2,234,375

Pengujian
Material
Geotekstil

3,575,000

Pengujian
Material
Geotextile

8,208,750
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No.

19

Nama Alat (Tahun Pembelian)

Jenis Layanan

Dynamic Perforation Test
Apparatus (2.08.01.08.049/-)
Nominal Geosynthetics Thickness
Device (2.08.01.10.068/-)
Timbangan digital terkalibrasi
(2.08.01.01.009/-)
Alat Kuat Tarik, Tipe Constant Rate
of Extension (2.08.01.35.003/-)

Pengujian
Material
Geotextile

Revenue (Rp)

3,575,000

Selanjutnya daftar kondisi dan tahun pembelian Alat serta harga
alat yang digunakan dalam memberikan layanan kepada mitranya di
BGTJ dapat diperlihatkan pada tabel 1.12 halaman berikut ini.
Tabel 1.12. Daftar Kondisi dan Tahun Pembelian Alat di BGTJ

No.
1
2

3
4
5

Nama Alat (Tahun
Pembelian)
Alat Kuat Tarik, Tipe
Constant Rate of Extension
(2.08.01.35.003/-) 2010
Permeability Normal to the
Plane, Falling Head Method,
Test Apparatus
(2.08.01.06.036/-)
Dynamic Perforation Test
Apparatus
(2.08.01.08.049/-) 2010
Nominal Geosynthetics
Thickness Device
(2.08.01.10.068/-) 2010
Timbangan digital
terkalibrasi
(2.08.01.01.009/-) 2010

Jumlah
pemakaian
per
kegiatan

Kondisi
Alat

1 s.d 9 kali

Baik

1

Baik

1

Baik

88,500,000

1

Baik

45,250,000

1

Baik

20,000,000

Total Investasi Alat

Harga
Pembelian Alat
(Rp)
2,590,000,000

317,500,000

3,061,250,000

Apabila dihitung nilai investasi pada Balai Geoteknik Jalan
berdasarkan pada besarnya revenue dari hasil layanan yang diberikan
balai, maka nilai tersebut dapat diidentifkasi sebagai berikut.
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Tabel 1.13. Analisis Investasi dengan variabel Pembelian Alat di BGTJ

Nilai Investasi alat pada tahun 2010 sebesar Rp 3.061.250.000,dianggap sebagai biaya kotor pada tahun 2012 dan revenue sampai
dengan Juli 2012 dianggap sebagai total revenue pada tahun 2012
sebesar Rp 255.545.337,- dianggap sebagai hasil kotor, dengan
menggunakan discounted factor sebesar 8% pada tahun ke-4 (2012),
diperoleh net benefit sebesar Rp – 2.805.704.663,- sehingga net present
value sebesar Rp – 2.227.258.820,-. Angka NPV < 0.
Apabila hasil kotor yang diterima balai dikurangi dengan biaya
pemeliharaan BGTJ sebesar 2% (lihat Tabel 1.5 dan gambar tentang
persentase pendapatan balai dari total penerimaan PUSJATAN) dari
total biaya pemeliharaan yang dikeluarkan PUSJATAN yakni Rp
34.728.940,-, maka dengan menggunakan discounted factor sebesar
8% pada tahun ke-4 (2012), diperoleh net benefit sebesar Rp
220.816.397,-

sehingga

net

present

value

alat

sebesar

Rp

175.291.175,-. Angka NPV > 0, hal ini menunjukkan bahwa dengan
mengeluarkan biaya pemeliharaan sebesar Rp 34.728.940,-, terhadap
layanan yang diberikan balai kepada mitranya memberikan nilai
manfaat ekonomis sebesar Rp 175.291.175,-.
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Tabel 1.16. Analisis Investasi dengan variabel Biaya Pemeliharaan

Pada balai lainnya yakni Balai Teknik Lalu Lintas Jalan dan
Lingkungan Jalan, diperoleh data tentang jenis alat yang digunakan
untuk layanan kebutuhan mitra per Juli 2012 adalah sebagai berikut :

Tabel 1.17. Daftar Alat yang digunakan BTLLJ dalam memberikan
Layanan
Nama Alat

Tahun
Pembelian

Jenis
Layanan

1

Kabel Com. Logger ke lap Top

2009

250.000.000,-

2

Timbangan Statis

2009

3

Digital Multi tester

2009

Pengukuran
Beban
Kendaraan
Bergerak

4

Tang Potong

2009

5

Sensor WIM strip

2009

6

Traffic Cone

2009

7

Genset
Lampu penerangan (Daylight
LED) 25W
Perambuan Sementara (1 set
A)
Hand Tally Counter
ETS Topcon (Total Station
Theodolite) (sewa)
GPS Navigasi (sewa)
Laptop + Softwear LDD &
Topcon Link (sewa)

2009

300.289.000,-

Handycam + Tripod

2009

Jasa
Konsultansi
Pekerjaan
Pengkajian
AMDAL Lalin
Tol
KertosonoMojokerto

No.

Revenue (Rp)

2012

8
9
1
2
3
4
5

2009
2009
2010
2010
2010
2010
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Selanjutnya daftar kondisi dan tahun pembelian Alat dan
digunakan dalam memberikan layanan kepada mitranya di BTLLJ
dapat diperlihatkan pada tabel 1.18 berikut ini.

Tabel 1.18. Daftar Kondisi dan Tahun Pembelian Alat di BTLLJ

No.

Nama Alat (Tahun
Pembelian)

Jumlah
pemakaian
per
kegiatan

Kondisi
Alat

Harga
Pembelian Alat
(Rp)

1

Timbangan Statis (2009)

n.a

Baik

80.000.000

2

Digital Multi tester (2009)

n.a

Baik

750.000

3

Tang Potong (2009)

n.a

Cukup
Baik

50.000

4

Sensor WIM strip (2009)

n.a

Cukup
Baik

45.000.000

5

Traffic Cone (2009)

n.a

Baik

150.000

6

Genset (2009)

n.a

Baik

16.450.000

7

Lampu penerangan (Daylight
LED) 25W (2009)

n.a

Cukup
Baik

980.000

8

Perambuan Sementara (1 set
A) (2009)

n.a

Cukup
Baik

7.000.000

9

Hand Tally Counter (2010)

n.a

Baik

30.000

10

Handycam + Tripod (2009)

n.a

Baik

4.500.000

Total Investasi Alat

154,910,000

Apabila dihitung nilai investasi pada Teknik Lalu Lintas Jalan
dan Lingkungan Jalan berdasarkan pada besarnya revenue dari hasil
layanan yang diberikan balai, maka nilai tersebut dapat diidentifkasi
sebagai berikut.
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Tabel 1.19. Analisis Investasi dengan variabel Pembelian Alat di BTLJ

Berdasarkan data yang dipeoroleh dari BTLJ, total nilai Investasi
alat PUSJATAN pada tahun 2009-2010 sebesar Rp 154.910.000,- dan
dianggap sebagai biaya kotor dan total revenue sampai dengan Juli
2012 sebesar Rp 1.357.359. 000,- dianggap sebagai hasil kotor, maka
dengan menggunakan discounted factor sebesar 8% pada tahun ke-4
(2012), diperoleh net benefit sebesar Rp 1.202.449.000,- sehingga net
present value sebesar Rp 954.542.784,-. Angka NPV > 0, hal ini
menunjukkan bahwa dengan mengeluarkan biaya investasi alat
sebesar Rp 154.910.000,-, terhadap layanan yang diberikan balai
kepada mitranya memberikan nilai manfaat ekonomis yang cukup
tinggi yakni Rp 954.542.784,-.
Secara keseluruhan investasi PUSJATAN untuk setiap balai dan
revenue yang diperoleh PUSJATAN sebagai implikasi Tugas dan Fungsi
Balai

dalam

memberikan

pelayanan

kepada

masyarakat,

dapat

diuraikan dalam tabel 1.20 berikut ini.
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Tabel 1.20. Nilai Investasi PUSJATAN dengan Variabel Pemeliharaan

Hasil kotor adalah revenue PUSJATAN dalam memberikan
layanan kepada mitra, sedangkan biaya kotor adalah pengeluaran
PUSJATAN untuk operasi dan pemeliharaan Balai mulai tahun 2009
sampai dengan 2011. Dari hasil perhitungan tersebut, maka net benefit
maupun net present value nya menunjukkan angka NPV > 0, hal ini
mengindikasikan bahwa dengan mengeluarkan biaya pemeliharaan
alat sebesar Rp 1.736.440.000,-, terhadap layanan yang diberikan
PUSJATAN kepada mitranya memberikan nilai manfaat ekonomis yang
sangat tinggi yakni Rp 13.608.609.680,-.
Berdasarkan pada uraian tentang nilai investasi maupun
tentang

ketersediaan

alat

dan

identifikasi

jenis

layanan

yang

dibutuhkan oleh mitra sejak tahun 2009-2012, dapat dilihat bahwa
nilai investasinya sangat tinggi dan jenis layanan yang paling banyak
diminati adalah pengujian baik pengujian alat maupun pengujian
material.
Melihat peran yang sangat dibutuhkan dalam kegiatan layanan
yang paling banyak diminati mitra dan kebutuhan sertifikat yang
dikeluarkan laboratorium, apabila bisnis perdangangan produk atau
jasa tumbuh dan berkembang, maka prospek laboratorium pun tidak
perlu diragukan. Oleh karenanya dalam bisnis modern hampir seluruh
keputusan bisnis memerlukan data laboratorium. Dan laboratorium
yang dibutuhkan adalah laboratorium yang kredibel baik nasional
maupun internasional, yang berarti harus terakreditasi dan adanya
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kerjasama dalam sistem sertifikasi dengan negara-negara mitra bisnis.
Hal ini dapat disadari bahwa di era perdagangan global dewasa ini
tuntutan terhadap mutu produk menjadi sebuah keniscayaan. Dengan
demikian

manajemen

perlu

memikirkan

konsep

pengembangan

laboratorium.
Tuntutan tersebut bahkan tidak lagi memerlukan pembuktian
yang hanya didasarkan pada bentuk fisik barang saja, melainkan juga
berdasarkan dokumen resmi yang menyertainya. Dokumen yang
menerangkan bahwa barang tersebut telah memenuhi persyaratan
mutu yang ditetapkan, agar dapat diakui, harus dikeluarkan oleh
laboratorium pengujian yang terakreditasi. Di sinilah keberadaan
laboratorium pengujian, laboratorium kalibrasi, laboratorium provider
yang terakreditasi menjadi semakin penting peranannya, karena
laboratorium

tersebutlah

yang

memiliki

core

competency untuk

memberikan pengakuan atas mutu suatu barang berdasarkan uji yang
dilakukannya.
Istilah

laboratorium

akhir-akhir

ini

menjadi

sangat

luas,

menurut Procter, 1981, laboratorium adalah tempat atau ruangan
dimana para ilmuwan bekerja dengan peralatan untuk penyelidikan
dan pengujian terhadap suatu bahan atau benda. Sedangkan menurut
ISO/IEC Guide 2 1986, laboratorium adalah instansi/lembaga yang
melaksanakan kalibrasi dan atau pengujian. Sementara Pengujian
adalah kegiatan teknis yang terdiri atas penetapan, penentuan satu
atau lebih sifat atau karakteristik dari suatu produk, bahan, peralatan,
organisme, fenomena fisik, proses atau jasa, sesuai dengan prosedur
yang telah ditetapkan.
Dengan identitas yang seperti tersebut diatas tidaklah heran
maka masyarakat di luar laboratorium benar-benar menganggap
bahwa laboratorium adalah suatu tempat bak pengadilan untuk dapat
membuktikan apakah sesuatu benar atau tidak, atau menghasilkan
data yang pasti benar untuk mengambil keputusan dan seolah tidak
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dapat diajukan banding lagi. Keadaan ini membawa dampak yang
positif

maupun

negatif.

Positif,

karena

keadaan

ini

membuat

laboratorium dapat bekerja dengan tenang dan penuh dedikasi dengan
kepercayaan masyarakat yang tinggi. Negatif, bila keadaan ini
membawa dampak laboratorium tidak pernah mendapat keluhan,
kritikan dan saran sehingga banyak laboratorium yang tidak dapat
menjaga kinerjanya tetap baik. Bahkan beberapa laboratorium atau
personil laboratorium menjadi apa yang disebut Pseudoakademik.
Keadaan pandangan masyarakat menjadi berubah manakala
laboratorium telah ikut berperan aktif dalam dunia bisnis dan
perdagangan

barang

atau

jasa.

Sehingga

peranan

laboratorium

pengujian dalam berbagai aspek kehidupan menjadi sangat besar,
bahkan

perjanjian-perjanjian

besar

dalam

perdagangan

dan

keputusan-keputusan peraturan terjadi setiap hari berdasarkan data
yang dihasilkan oleh laboratorium penguji. Perubahan pandangan
masyarakat ini terjadi ketika kesalahan dan ketidak akuratan data
hasil uji dapat mengakibatkan kegagalan produksi, mutu produk yang
tidak sesuai, membahayakan kesehatan lingkungan dan bahkan
kematian.
Salah satu cara yang disebut sebagai yang paling baik untuk
menjamin mutu dan keakuratan data hasil uji dan meningkatkan
percaya diri para praktisi laboratorium adalah melalui program
akreditasi laboratorium. Akreditasi laboratorium memberikan beberapa
jaminan teknik dan kompetensi suatu laboratorium untuk melakukan
pengujian suatu produk sesuai dengan standar. ISO (International
Organization for Standardisation) mendefinisikan akreditasi sebagai
pengakuan

formal

terhadap

suatu

laboratorium

penguji

yang

mempunyai kompetensi untuk melakukan pengujian tertentu atau
pengujian yang khusus. Dalam hal ini akreditasi laboratorium berarti
bahwa laboratorium tersebut mampu dalam melakukan pengujian
dengan metode dan prosedur pengujian tertentu dengan benar dan
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akurat.

Sehingga

akreditasi

memberikan

jaminan

kemampuan

laboratorium hanya pada kemampuan pengujian dalam lingkup yang
diakreditasi.
Pengujian dapat dilakukan oleh laboratorium dari berbagai level,
ukuran, status, kompetensi laboratorium uji, pemerintah maupun
laboratorium swasta. Laboratorium profit maupun non profit (seperti
lembaga konsumen) dan lain-lain. Permasalahan pada akurasi dan
variasi suatu hasil pengujian terjadi tidak hanya kesalahan personil
laboratorium atau kesalahan peralatan, tetapi dapat juga timbul dari
faktor lain, seperti perbedaan atau kesalahan metode atau proses
pengambilan contoh. Sehingga cakupan akreditasi adalah manajemen
dari ruang lingkup faktor tersebut diatas.
Dua

faktor

penentu

dasar

yang

penting

untuk

suatu

laboratorium yang diakreditasi adalah kemempuan teknis dan sistem
manajemen mutu yang terdokumentasi termasuk keterbukaan yang
memberikan

kepercayaan

dalam

kejujuran

profesi

laboratorium.

Persyaratan sebagai laboratorium penguji adalah sesuai dengan
pedoman BSN No. 101 atau ISO Guide 25 yang disempurnakan
menjadi ISO 17025 atau SNI 17025.
Dalam konteks ini, PUSJATAN telah memiliki potensi yang luar
biasa untuk mengembangkan laboratorium, dengan dukungan SDM
yang cukup mumpuni serta sarana yang baik dan didukung pula oleh
sertifikat ISO 17025 atau SNI 17025 menjadi sebuah kekuatan,
sehingga terbentuknya unit laboratorium secara mandiri menjadi
sebuah

keniscayaan.

Tidak

hanya

pengembangan

laboratorium

pengujian, pengembangan laboratorium kalibrasi dan provider pun
memiliki SDM yang cukup mumpuni serta sarana yang baik.
Di masa yang akan datang laboratorium ini memiliki tugas dan
fungsi untuk memecahkan masalah, memformulasikan masalah dan
memberikan solusi optimal, membuat sesuatu yang baru serta
memberikan jasa pelayanan teknis dalam bidang Pengujian, Pelatihan
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Teknis, Konsultansi, Kalibrasi, Sertifikasi, Perekayasaan,Teknologi
Proses dan Standardisasi yang berorientasi pada pelanggan.
Dari uraian tersebut di atas, yakni tentang peranan laboratorium
dan prospek yang ada sejalan dengan misi PUSJATAN untuk
meningkatkan pelayanan IPTEK di bidang jalan dan jembatan dalam
rangka memecahkan permasalahan bidang jalan dan jembatan, oleh
karena itu untuk mempercepat proses pengembangan laboratorium
yang mendukung praktik dalam dunia bisnis ada beberapa strategi
dapat dikelompokkan sebagai berikut:
•

Peningkatan kemampuan SDM dalam Manajemen laboratorium
yang lebih baik,

•

Pengembangan/peningkatan program layanan pengujian, kalibrasi
dan provider,

•

Program uji profesiensi,

•

Identifikasi ruang lingkup kemampuan dan potensi kemampuan uji
dalam kerangka sistem jaringan sertifikasi dan "Standard and
Conformance",

•

Penerapan manajemen laboratorium sesuai SNI 17025, dalam hal
ini beberapa unit kerja di PUSJATAN telah memperoleh Akreditasi
dan,

•

Berperan dalam jaringan dan kerjasama sistem sertifikasi nasional
maupun internasional.

•

Laboratorium diharapkan mampu membantu mitra kerjanya dalam
memecahkan berbagai permasalah

•

Laboratorium diharapkan mampu membantu mitra kerjanya dalam
memformulasikan berbagai permasalah dan memberikan solusi
yang optimal

•

Laboratorium diharapkan mampu membantu mitra kerjanya untuk
membuat sesuatu yang baru
Dalam

keberadaan

kerangka

struktur

laboratorium

ini

organisasi

melekat

pada

lembaga
fungsi

PUSJATAN,
balai

untuk
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memberikan pelayanan IPTEK di bidang jalan dan jembatan dalam
rangka memecahkan permasalahan bidang jalan dan jembatan, dan
lebih mengoptimalkan unit layanan di setiap balai.
Dalam memformulasikan strategi kebutuhan dan pengembangan
laboratorium, maka dilakukan analisa lingkungan strategis, meliputi :
INTERNAL
Kekuatan

o Telah memiliki sertifikat ISO 17025 atau SNI 17025
o Tersedianya

sistem dan prosedur kerja yang baku

dalam pengelolaan sumber daya laboratorium;
o Tersedianya sumber daya laboratorium yang dikelola;
o Tersedianya uraian tugas yang jelas pada masing
masing fungsi layanan
Kelemahan

o Belum optimalnya

fungsi layanan balai untuk

memanfaatkan investasi alat PUSJATAN terhadap
pelayanan IPTEK kepada mitra di bidang jalan dan
jembatan dalam rangka memecahkan permasalahan
bidang jalan dan jembatan
o Sebagian sarana dan prasarana laboratorium pada
balai tertentu masih menyewa alat dari pihak luar
o Masih

kurangnya

fungsional

tertentu

sumber

daya

(peneliti,

manusia/tenaga

perekayasa,

teknisi

litkayasa) di balai
EKSTERNAL
Peluang

o Perubahan pandangan masyarakat tentang produk;
kegagalan produksi, mutu produk yang tidak sesuai,
membahayakan kesehatan lingkungan dan bahkan
kematian.
o Tuntutan tentang Standar pelayanan minimal (SPM)
dalam Pelayanan Laboratorium;
o Banyaknya perusahaan lokal maupun nasional yang
dapat diajak kerjasama dalam pelayanan IPTEK di
bidang jalan dan jembatan diindikasikan dengan
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Kerjasama dengan sistem pola kemitraan
Ancaman

o Anggaran pengembangan dan peningkatan kualitas
laboratorium masih rendah.
o Semakin

meningkatnya

masyarakat

tuntutan

terhadap

dan

kritisnya

peningkatan

pelayanan

akuntabel

pengelolaan

pemerintah
o Globalisasi

(transparansi,

SDM).

Dengan ditingkatkannya peran laboratorium dalam memberikan
layanan kepada masyarakat luas sebagai mitra PUSJATAN dan
revenue yang diperoleh PUSJATAN dari layanan mitra saat ini cukup
prospektif dalam memanfaatkan sarana dan prasarana yang dimiliki,
maka perlu adanya strategi marketing yang lebih terstruktur dan
terencana untuk meningkatkan jumlah konsumen.
Selanjutnya untuk menentukan standar biaya atau harga pokok
penjualan jasa layanan kepada mitra saat ini, setiap balai masih
berpedoman pada komponen biaya alat, biaya pegawai dengan besaran
mengacu pada standar biaya umum. Misalnya untuk memberikan
layanan pengujian Geogrid, hanya mencantumkan jenis pengujian
tensile strength at break, pengujian mass dan pelaporan dengan unit
dan jumlah serta harga satuannya. Sedangkan biaya lainnya yang
terkait, seperti besarnya energi dan sarana serta prasarana yang
digunakan tidak dicantumkan dalam variabel perhitungan biaya
pengujian.
Dalam

konsep

dimungkinkan
menentukan
adalah;

akuntansi

untuk
harga

capital

dijadikan

prokok

investment,

biaya

beberapa

sebagai

penjualan
working

variabel

pertimbangan

jasa/produksi
capital,

utilitas

yang
dalam

diantaranya
dan

biaya

perawatan. Oleh karena itu perlu kiranya pihak terkait antara lain
Bagian Keuangan, Bidang Sumber Daya Kelitbangan khususnya Sub
Bidang Sarana Kelitbangan, semua balai yang ada di lingkungan
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Puslitbang Jalan dan Jembatan serta PNBP dengan perhitungan biaya
layanan mitra ini mempertimbangkan beberapa variabel yang belum
masuk.
Sejalan dengan profil laboratorium yang telah diuraikan di atas,
Balai

Jembatan

sumbangan

dan

Bangunan

pemikiran

Pelengkap

tentang

konsep

Jalan,

memberikan

Laboratorium

Nasional

Penelitian Strategis Jembatan Indonesia yang terdiri dari :
1. Laboratorium (Pengujian) Struktur Jembatan (Skala Besar )/ LargeScale Structural Testing Laboratory dan Laboratorium Simulasi
Komputasi

Struktur

(Computational

Structural

Simulation

Laboratory);
2. Laboratorium

Penelitian

dan

Pengembangan

Bahan

Komposit

berbasis Semen / Beton (Cementations Composites Laboratory) dan
3. Laboratorium

Penelitian

Bahan-Konstruksi-Jembatan-Maju

(Advanced Bridge Engineering Materials Research Laboratory)
4. Laboratorium Pengujian Lapangan Bergerak (Field Testing Movable
Laboratory);
5. Laboratorium

Monitoring

Kesehatan

Struktur

Jembatan

(Laboratory for Smart Structure Technology); yang harus didukung
juga oleh :
6. Laboratorium Pengujian Terowongan Angin (Bridge Wind-Tunnel
Testing Laboratory), Laboratorium Pengujian Hidrodinamik dan
Hidrolika

(Hydraulic

Laboratrium

and

Pengembangan

Hydrodinamic
Lapisan

Testing

Aus

Lantai

Laboratory),
Jembatan

(Pavement Testing Laboratory) dikerjasamakan dengan instansi yang
terkait.
Untuk

menunjang

program

pengembangan

tersebut

perlu

adanya konsep pengembangan wilayah/lahan PUSJATAN, dan yang
menjadi dasar pertimbangan lokasi dan luasan laboratorium struktur
dan terowongan adalah :
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•

Pengembangan kebutuhan ruang pengujian yang diperkirakan akan
meningkat selama 30 tahun ke depan.

•

Jarak kabel listrik dari gardu

akan menambah biaya instalasi

untuk laboratorium.
•

Kondisi tanah yang tidak baik terutama untuk akan menambah
biaya konstruksi laboratorium uji seismik .

•

Gangguan getaran uji seismik yang akan ditimbulkan pada
perumahan Pusjatan. (lihat lokasi lab. Struktur alternatif 2 )

•

Gedung BJBJ eksisting tidak dapat dipergunakan untuk pengujian
dengan beban-beban dinamis mengingat usia dan keberadaan balok
penghubung antar pilar pelengkung kayu yang tidak dapat
dihilangkan/ dilepas.
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Sumber : BJBJ Konsep Pengembangan Laboratorium, Oktober 2012

Gambar 6.7. Rencana Pengembangan Laboratorium

Disisi lain, untuk mendukung pengembangan laboratorium,
PUSJATAN telah memiliki masterplan pengembangan Gedung. Dalam
masterplan tersebut di masa yang akan datang ruang kerja dan
laboratorium memiliki bentuk yang berbeda. Seperti yang terlihat pada
gambar berikut ini.
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Gambar 6.8. Tipologi Bentuk Bangunan Laboratorium

Gambar 6.9. Tipologi Bentuk Bangunan Gedung Balai
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7.1. Kesimpulan
Berdasarkan hasil analisa dan pembahasan secara komprehensif
dan terintegrasi terkait dengan penyusunan asset manajemen plan
Pusjatan, sampai dengan Laporan Akhir maka dapat disimpulkan
sebagai berikut :
•

Berdasarkan pada hasil analisis dan penilaian aset sarana prasana
PUSJATAN dengan perolehan pada kurun waktu 2009-2011,
sampai saat ini aktiva tetap masih memiliki masa manfaat, hal ini
dapat dilihat pada kolom penyusutan pada bulan Oktober 2012
masih

menunjukkan

nilai

dan

hasil

dengan

angka

positif.

Perhitungan ini masih menggunakan asumsi umur ekonomis
dengan kisaran antara 5 – 25 tahun untuk alat-alat yang dibeli
pada kurun waktu tahun 2009-2011, kolom tanggal, bulan
pembelian masih kosong, dan nilai sisa alat dianggap nol.
•

Kebutuhan Sarana Prasarana
Berdasarkan

pada

penilaian

sarana

dan

prasarana,

maka

kebutuhan sarana prasarana untuk jenis alat/aktiva tetap/aset
tetap yang termaktub dalam tabel tersebut sampai dengan umur
ekonomisnya, termasuk sampai tahun 2013-2014, bukan menjadi
sebuah keharusan, namun demikian perlu diperhatikan juga ada
beberapa alat yang digunakan oleh balai dalam memberikan
pelayanan kepada mitra dibeli pada tahun 1981 dan dalam kondisi
rusak ringan, dan ada juga beberapa alat yang tidak tersedia di
balai, sehingga dalam melayani pekerjaannya pihak balai (BTLLJ)
menyewa peralatan tersebut (ETS Topcon (Total Station Theodolite,
GPS Navigasi, Laptop + Softwear LDD & Topcon Link).
•

Investasi alat terhadap layanan mitra
Investasi alat yang dilakukan PUSJATAN, apabila analisis finansial
ini dilihat dari 2 perspektif sumber dana, yakni perolehan alat dan
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biaya pemeliharaan dan perawatan bersumber dari rupiah murni,
dan biaya biaya pemeliharaan dan perawatan bersumber dari DIPA
tanpa menyertakan biaya pembelian alat sebagai variabel biaya
kotor, maka pada perspektif yang ke-2 ini memberikan manfaat
yang cukup signifikan, hal ini ditunjukkan dengan nilai positif pada
net present value. Besarnya keuntungan yang diperoleh balai dapat
digunakan untuk investasi alat yang baru, serta biaya operasional
dan pemeliharaan lainnya.
Dalam perhitungan investasi ini, dibuat pula analisis investasi per
balai dengan mempertimbangkan perolehan dan penggunaan alat
untuk memberikan layanan kepada mitra pada kurun waktu 20092011, namun demikian tidak semua balai dapat dianalisis,
mengingat keterbatasan data yang diberikan oleh balai, khususnya
balai bahan dan perkerasan jalan (BBPJ) sama sekali tidak
memberikan data tentang alat yang digunakan untuk memberikan
layanan kepada mitranya. Padahal sejak tahun 2009-2012 balai ini
secara berkelanjutan memberikan layanan dengan total layanan 55
jenis layanan dan kontribusi terhadap revenue PUSJATAN sebesar
Rp 4.518.739.608,- atau sekitar 29% dari total revenue PUSJATAN.
Hendaknya ada koordinasi yang baik antar unit terkait dalam
supporting

kegiatan

balai,

sehingga

tidak

terjadi

kesalahan

informasi dan pendelegasian tugas. Seperti yang terjadi di BBPJ,
untuk mengisi dokumen terkait dengan penggunaan alat dan
investasi memberikan tugas kepada orang yang sedang menghadapi
masa pensiun, sehingga pada saat injuri time kontrak pekerjaan
inipun pihak BBPJ sama sekali tidak mengisi dan menyerahkan
kueioner yang disampaikan konsultan. Padahal kuesioner ini telah
dilengkapi dengan surat pengantar dari Bidang Sumber Daya
Kelitbangan.
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•

Profil Laboratorium
Keadaan

pandangan

masyarakat

menjadi

berubah

manakala

laboratorium telah ikut berperan aktif dalam dunia bisnis dan
perdagangan barang atau jasa. Sehingga peranan laboratorium
dalam berbagai aspek kehidupan menjadi sangat besar, bahkan
perjanjian-perjanjian besar dalam perdagangan dan keputusankeputusan peraturan terjadi setiap hari berdasarkan data yang
dihasilkan

oleh

laboratorium

penguji.

Perubahan

pandangan

masyarakat ini terjadi ketika kesalahan dan ketidak akuratan data
hasil uji dapat mengakibatkan kegagalan produksi, mutu produk
yang tidak sesuai, membahayakan kesehatan lingkungan dan
bahkan kematian.

7.2. Saran
Mengingat dalam penilaian aset masih menggunakan asumsi
umur ekonomis dengan kisaran antara 5 – 25 tahun untuk alat-alat
yang dibeli pada kurun waktu tahun 2009-2011. Maka disarankan
kepada pihak terkait/BMN melakukan reinventarisasi peralatan untuk
menambah keakuratan perhitungan. Beberapa referensi tentang umur
ekonomis untuk perhitungan depresiasi menyebutkan bahwa umur
ekonomis dapat dikategorikan sebagai berikut :
a. Peralatan Produksi

: 5 tahun

b. Material Handling Equipment : 10 tahun
c. Bangunan

: 20 tahun

d. Peralatan Kantor

: 2 tahun

1. Dalam menghitung biaya layanan, atau dalam akuntansi disebut
sebagai harga pokok penjualan, hendaknya pihak terkait antara
lain

Bagian

Keuangan,

Bidang

Sumber

Daya

Kelitbangan

khususnya Sub Bidang Sarana Kelitbangan, semua balai yang ada
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di

lingkungan

Puslitbang

Jalan

dan

Jembatan

serta

PNBP

mempertimbangkan variabel lainnya seperti capital investment,
working capital, utilitas dan biaya perawatan.
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