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KATA PENGANTAR 
 

Dalam mendukung pemerintahan Presiden Joko Widodo yang memiliki agenda prioritas 

pembangunan nasional berlandaskan Nawacita, yang salah satunya adalah penyelenggaraan 

infrastruktur untuk mendukung konektivitas guna meningkatkan produktivitas, efisiensi dan 

pelayanan sistem logistik nasional bagi penguatan daya saing bangsa, maka tugas Puslitbang 

Jalan dan Jembatan (Pusjatan) adalah menghadirkan dukungan teknologi dan inovasi 

infrastruktur khususnya bidang jalan dan jembatan. 

Inovasi teknologi dan manajemen merupakan kata kunci yang senantiasa dipegang dan 

diterapkan oleh Pusjatan untuk berusaha menciptakan teknologi aplikatif yang dapat 

mendorong peningkatan kualitas jalan dan jembatan. Kerja keras, optimisme, dan pandangan 

positif terhadap manfaat kemitraan adalah nilai-nilai yang Pusjatan pegang untuk dapat 

menghadirkan solusi, dan dapat berkonstribusi secara optimal dalam pembangunan nasional. 

Kegiatan Litbang jalan dan jembatan pada periode 2015-2019 difokuskan kepada penciptaan 

teknologi peningkatan konektivitas dengan pendayagunaan bahan lokal, serta pemanfaatan 

teknologi canggih seperti teknologi nano dan instrumentasi. 

Rencana Strategis (Renstra) Puslitbang Jalan dan Jembatan periode 2015 – 2019 (revisi) 

adalah panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Puslitbang Jalan dan Jembatan untuk 

5 (lima) tahun ke depan, yang disusun antara lain berdasarkan hasil evaluasi terhadap 

pelaksanaan Renstra Puslitbang Jalan dan Jembatan periode 2010 – 2014 dan analisa 

terhadap dinamika perubahan lingkungan strategis baik global maupun nasional yang terjadi 

selama periode ini berjalan. Selain itu, Renstra ini juga disusun dengan berpedoman pada 

RPJMN 2015 – 2019. Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan 

Renstra Badan Litbang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.  

Mengingat hal tersebut, maka seluruh jajaran Puslitbang Jalan dan Jembatan harus dapat 

melaksanakan secara akuntabel dan senantiasa berorientasi pada peningkatan kerja untuk 

menjamin kualitas hasil Litbang dan mewujudkan pencapaian visi dan misi Renstra Puslitbang 

Jalan dan Jembatan periode 2015 – 2019. Untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan 

Renstra Puslitbang Jalan dan Jembatan periode 2015 – 2019, maka akan dilakukan evaluasi 

setiap tahun. Apabila diperlukan dan dengan memperhatikan kebutuhan dan perubahan 

lingkungan strategis, dapat dilakukan perubahan/revisi muatan Renstra termasuk indikator-

indikator kinerjanya. Revisi dilakukan sesuai dengan mekanisme yang berlaku. 

                                                                               Bandung,    Mei 2019 

Kepala Pusat Litbang Jalan dan Jembatan  

 

 

                                                                                Dr.Ir. Deded P. Sjamsudin, M.Eng.Sc. 
                                                                                Nip. 19601020 198603 1 004 
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tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.  
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bangsa dalam rangka mencapai tujuan bernegara. 

3. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara 

perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan 

dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur 

penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah. 

4. Rencana Pembangunan Jangka Panjang, yang selanjutnya disingkat RPJP adalah 

dokumen perencanaan untuk periode 20 (dua puluh) tahun. 

5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah, yang selanjutnya disingkat RPJM, 

adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun. 

6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kementerian/Lembaga, yang 

selanjutnya disebut Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra-KL), adalah 

dokumen perencanaan Kementerian/Lembaga untuk periode 5 (lima) tahun. 

7. Outcome/Hasil adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya dan 

bermanfaatnya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program efek, baik jangka 

pendek, jangka menengah, maupun jangka panjang, dari proses litbang, misalnya 

penerimaan oleh masyarakat, sebagai acuan pembangunan yang berkelanjutan, 

sebagai peluang kesempatan kerja, peningkatan kesejahteraan masyarakat, sebagai 

landasan penelitian aplikatif lainnya. 

8. Output/Keluaran adalah barang/jasa yang dihasilkan oleh suatu kegiatan yang 

dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan 

kebijakan. 

9. Input adalah segala sesuatu yang digunakan dalam rangka menghasilkan keluaran 

(output). 

10. Tujuan adalah memiliki arti hasil spesifik ke depan yang ingin dicapai suatu 

institusi/organisasi terkait dengan misi utamanya (David, Fred R., 2003). 

11. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode 

perencanaan. 

12. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk 

mewujudkan visi. 
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13. Strategi adalah 1) langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk 

mewujudkan visi dan misi. 2) Cara-cara yang tepat untuk mewujudkan tujuan jangka 

panjang (David, Fred R., 2003). 

14. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Pusat/Daerah untuk 

mencapai tujuan. 

15. Lembaga adalah organisasi non Kementerian Negara dan instansi lain pengguna 

anggaran yang dibentuk untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan Undang 

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau peraturan perundang-

undangan lainnya. 

16. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satuan kerja setingkat 

Eselon II yang terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya, baik yang 

berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan 

teknologi, dana, dan/atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya 

tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk 

barang/jasa. 

17. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang 

dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan 

serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan 

oleh instansi pemerintah. 

18. Sasaran Strategis Organisasi (Outcome – Impact) adalah kondisi yang akan 

dicapai secara nyata oleh organisasi dalam rangka pencapaian visi, misi yang 

mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil (outcome) satu atau 

beberapa program. 

19. Sasaran Program (Outcome) adalah hasil yang akan dicapai dari suatu program 

dalam rangka pencapaian sasaran strategis organisasi yang mencerminkan 

berfungsinya keluaran (output). 

20. Sasaran Kegiatan (Output) adalah keluaran (output) yang dihasilkan oleh suatu 

kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan 

program dan kebijakan yang dapat berupa barang atau jasa.   

21. Proses adalah upaya yang dilakukan untuk menghasilkan ouput dengan 

menggunakan sumberdaya (input). 

22. Indikator Kinerja Sasaran Strategis adalah alat ukur yang mengindikasikan 

keberhasilan pencapaian sasaran strategis organisasi. Indikator kinerja harus 

memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik (SMART: Specific, Measurable, 

Attainable, Relevant, Timebound). 
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23. Indikator Kinerja Program adalah alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan 

pencapaian hasil (outcome) dari suatu program. Indikator kinerja harus memenuhi 

kriteria indikator kinerja yang baik (SMART: Specific, Measurable, Attainable, 

Relevant, Timebound). 

24. Indikator Kinerja Kegiatan adalah alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan 

pencapaian keluaran (output) dari suatu kegiatan. Indikator kinerja harus memenuhi 

kriteria indikator kinerja yang baik (SMART: Specific, Measurable, Attainable, 

Relevant, Timebound). 

25. Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan 

organisasi dalam mencapai sasaran strategis, sasaran program, sasaran kegiatan 

yang menjadi core business. Indikator Kinerja Utama ditetapkan secara berjenjang 

sesuai tingkat entitas organisasi. 

26. Target adalah hasil dan satuan hasil yang direncanakan akan dicapai dari setiap 

indikator kinerja. 

27. Roadmap adalah rencana kerja rinci yang menggambarkan apa yang harus dilakukan 

untuk mencapai tujuan. Subtansi roadmap berisi keadaan saat ini (sebagai baseline), 

tujuan yang ingin dicapai, uraian tahap pelaksanaan untuk mencapai tujuan, sasaran 

dari setiap tahap, dan indikator pencapaian sasaran. 

28. Teknologi adalah 1) metode ilmiah untuk mencapai tujuan praktis; ilmu pengetahuan 

terapan; (KBBI) 2) keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang yang 

diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia (KBBI) 3) Cara atau 

metode serta proses atau produk yang dihasilkan dari penerapan dan pemanfaatan 

berbagai disiplin ilmu pengetahuan yang menghasilkan nilai bagi pemenuhan 

kebutuhan, kelangsungan, dan peningkatan mutu kehidupan manusia (UU 18/2002 

Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan IPTEK). 

29. Teknologi Terapan adalah teknologi yang fungsinya untuk menjembatani teknologi-

teknologi hasil riset yang telah dibuat oleh para peneliti sehingga bisa diterapkan pada 

kehidupan sehari – hari (BPPT). 

30. Model Fisik adalah penggambaran entitas dalam bentuk tiga dimensi. Model fisik 

berukuran lebih kecil dari aslinya. Model fisik membantu suatu tujuan yang tidak dapat 

dipenuhi oleh benda nyata (UU 18/2002). 

31. Prototipe adalah 1) Model yang mula – mula (model asli) yang menjadi contoh; contoh 

baku; contoh khas (KBBI) 2) Bentuk sik pertama dari satu objek yang direncanakan 

dibuat dalam satu proses produksi, mewakili bentuk dan dimensi dari objek yang 

diwakilinya dan digunakan untuk objek penelitian dan pengembangan lebih lanjut 

(BPPT). 

32. Model sistem adalah penyederhanaan dari suatu obyek dalam bentuk non fisik, yang 
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merepresentasikan keadaan nyata yang bersifat managerial dan kebijakan. 

33. Naskah ilmiah adalah tulisan/telaah ilmiah tentang masalah strategis untuk 

menunjang pembangunan infrastruktur pekerjaan umum yang berkelanjutan. Naskah 

ilmiah didasarkan kepada hasil penelitian dan pengembangan yang dilakukan baik 

perorangan maupun kelompok, dengan mengikuti kaidah ilmiah. 

34. Naskah kebijakan adalah dokumen yang disusun untuk memberi masukan kepada 

para pengambil keputusan dalam rangka pengelolaan Jalan dan Jembatan yang 

berkelanjutan. 

35. Pilot project adalah pelaksanaan kegiatan proyek percontohan yang dirancang 

sebagai pengujian atau trial dalam rangka untuk menunjukkan keefektifan suatu 

pelaksanaan program, mengetahui dampak pelaksanaan program dan 

keekonomisannya (BPPT).  

36. Prosiding DSP adalah kumpulan komponen output dari salah satu dan atau lebih 

penyelenggaraan diseminasi, sosialisasi, dan pelatihan melalui seminar, pelatihan, 

dan lokakarya. 

37. Prosiding ATSE adalah output kegiatan penyelenggaraan Advis Teknis/Sosial 

Ekonomi sesuai permintaan stakeholder, termasuk “Home Doctor”. 

38. Prototipe adalah suatu produk litbang dan/atau perekayasaan yang mengikuti kaidah 

ilmiah, dibuat dalam skala lapangan, dan kinerjanya harus dipantau supaya 

aplikasinya optimal. 

39. R0 adalah output dari kegiatan litbang berupa rancangan awal standar (spesifikasi, 

metoda, tata cara), pedoman dan manual, yang disusun oleh peneliti yang akan 

dibahas oleh gugus kerja Balai dengan mengundang narasumber dan anggota 

subpantek. 

40. Rekomendasi kebijakan adalah suatu tindakan untuk merekomendasikan atau 

sesuatu yang perlu direkomendasikan dalam bentuk nasihat atau saran dalam hal ini 

berbentuk tertulis untuk memberikan dampak yang lebih baik (efektif dan efisien).  

41. Layanan Teknis adalah layanan berupa pelayanan uji laboratorium, serti kasi dan 

advis teknis/ pendampingan teknis sebagai solusi bagi para pelaku pembangunan 

dalam mewujudkan infrastruktur yang lebih handal.  

42. Alih Teknologi adalah 1) Pengalihan pengetahuan dan keterampilan teknologi, 

terutama pemindahan materialnya, dari suku cadang yang terkecil sampai ke pabrik 

yang paling lengkap (KBBI), 2) kemampuan memanfaatkan dan menguasai ilmu 

pengetahuan dan teknologi antar lembaga, badan, atau orang, baik yang berada di 

lingkungan dalam negeri maupun yang berasal dari luar negeri ke dalam negeri dan 

sebaliknya (UU 18/2002). 
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43. Manual adalah acuan operasional yang penerapannya disesuaikan dengan 

kebutuhan dan karakteristik objek, dalam hal ini berupa petunjuk pelaksanaan dan/ 

atau petunjuk teknis. 

44. Pedoman adalah acuan yang bersifat umum yang harus dijabarkan lebih lanjut dan 

disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat pengguna. 

45. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara 

sistematis untuk memperoleh informasi, data dan keterangan yang berkaitan dengan 

(1) pemahaman, (2) pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi, 

dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK), serta (3) 

menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. 

46. Pengembangan adalah kegiatan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) yang 

bertujuan memanfaatkan kaidah dan teori ilmu pengetahuan yang terbukti 

kebenarannya untuk (1) meningkatkan fungsi, (2) manfaat dan aplikasi ilmu 

pengetahuan dan teknologi (IPTEK) yang telah ada, atau menghasilkan teknologi 

baru.
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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

1.1 LATAR BELAKANG 

Peran infrastruktur sangat penting dalam mewujudkan pemenuhan hak dasar rakyat seperti 

pangan, sandang, papan, rasa aman, pendidikan, dan kesehatan. Selain itu, infrastruktur juga 

memegang peranan penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional dan daya 

saing global. Didasari atas tuntutan peningkatan kebutuhan infrastruktur Pekerjaan Umum 

dan Perumahan Rakyat yang lebih berkualitas di tahun 2015 – 2019, maka kinerja seluruh 

jajaran Kementerian PUPR harus ditingkatkan. Dalam hal ini, Pusat Penelitian dan 

Pengembangan Jalan dan Jembatan (Pusjatan) bagian dari Badan Litbang PUPR sebagai 

lembaga riset di Kementerian PUPR berperan menjawab permasalahan yang ditemui di 

lapangan dan menghasilkan inovasi dalam meningkatkan kualitas infrastruktur Pekerjaan 

Umum dan Perumahan Rakyat ke depan. 

 

Secara Organisasi Pusat Penelitian dan Pengembangan Jalan dan Jembatan (Pusjatan) 

berada di bawah Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Kementerian Pekerjaan 

Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sesuai dengan Perpres No. 15 tahun 2015 tentang 

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Adapun tugas dan fungsi Pusjatan 

sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 

05/PRT/M/2017 Perubahan Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 

No. 15/PRT/M/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan 

Perumahan Rakyat, di mana Pusjatan mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan 

pengembangan di bidang jalan dan jembatan. Dalam melaksanakan tugasnya Pusjatan 

menyelenggarakan fungsi : 

a. Penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran penelitian dan pengembangan 

di bidang jalan dan jembatan;  

b. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan, pelayanan uji laboratorium dan 

lapangan, sertifikasi, inspeksi, kalibrasi, dan advis teknis di bidang jalan dan jembatan;  

c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil penelitian dan pengembangan di bidang 

jalan dan jembatan;  

d. Pelaksanaan urusan peningkatan kapasitas sumber daya manusia penelitian dan 

pengembangan di bidang jalan dan jembatan;  
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e. Pelaksanaan pengelolaan sarana kelitbangan;  

f. Pelaksanaan urusan keuangan, ketatausahaan, dan umum;  

g. Penyiapan penyusunan standar dan pedoman;  

h. Pelaksanaan diseminasi dan kerja sama penelitian dan pengembangan di bidang jalan 

dan jembatan; dan  

i. Penyelenggaraan pangkalan data dan pengembangan konsep sistem data teknis jalan 

dan jembatan.  

 

Sesuai dengan amanat Undang – undang No. 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, 

Pasal 9 Struktur Organisasi menyatakan bahwa Badan dan/ atau Pusat adalah sebagai 

pendukung tugas pokok Kementerian yang dilaksanakan oleh Direktorat Jendral. Puslitbang 

sebagai scientific backbone Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat harus 

dapat mendukung kinerja Direktorat Jendral Teknis terkait dalam hal penyiapan infrastruktur 

PUPR. Kebijakan Balitbang Kementerian PUPR menetapkan produk litbang harus 70% untuk 

melayani unit – unit operasional di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan 

Rakyat, 20% melayani industri/swasta, 5% melayani pemerintah daerah dan 5% lainnya untuk 

melayani Kementerian/ Lembaga lain dan masyarakat (sumber: Review Renstra Balitbang 

Kementerian PUPR 2015 – 2019). Sesuai kebijakan Balitbang PUPR tersebut di atas, 

kegiatan Pusjatan difokuskan untuk mendukung Direktorat Jenderal Bina Marga. 

 

Penyusunan Rencana Strategis Pusjatan 2015 – 2019 mengacu pada Renstra Kementerian 

Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 2015 – 2019, Renstra Balitbang PUPR 2015 – 2019 

serta berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan 

Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Nomor 5 Tahun 

2009 tentang Pedoman Penyusunan Renstra Kementerian/ Lembaga (Renstra-K/L) 2010-

2014. 

1.2 KONDISI UMUM 

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat berupaya meningkatkan kinerja 

seiiring menghadapi isu strategis dan tantangan - tantangan yang ada khususnya untuk 

memenuhi amanat NAWACITA dan meningkatkan daya saing global (Global Competitiveness 

Index). Pelaksanaan pembangunan bidang Pekerjaan Umum pada kurun waktu 2010 – 2014 

secara umum menunjukkan pencapaian yang signifikan, baik terhadap target-target yang 

ditetapkan di dalam RPJMN II 2010 – 2014 maupun terhadap target Rencana Strategis 

(Renstra) Kementerian Pekerjaan Umum 2010 – 2014. Selama periode ini, pencapaian untuk 

mendukung konektivitas nasional untuk penguatan daya saing adalah pembangunan jalan 
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nasional sepanjang 1.268 Km, jalan bebas hambatan sepanjang 45,59 Km, dan jembatan 

sepanjang 41.640 M. Dengan demikian total panjang Jalan Nasional yang telah dibangun 

sampai tahun 2014 adalah sepanjang 39.838 Km. Untuk capaian hasil pembangunan 

jembatan/ fly over/ underpass/ terowongan sampai tahun 2014 sepanjang 62.599 M. Sebagai 

ilustrasi salah satu pencapaian pembangunan jembatan adalah Jembatan Kelok 9, yang 

terdiri dari enam jembatan dengan total panjang 943 M dan jalan sepanjang 2,089 Km. 

 

Selama periode Renstra 2010 – 2014 sasaran strategis Pusjatan adalah : “Meningkatnya 

Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) dan Norma Standar Pedoman Manual/ Kriteria 

(NSPM/K) Bidang Jalan dan Jembatan Siap Pakai”. Adapun pengelompokan kegiatan 

yang ada di Pusjatan, dibuat untuk memudahkan dalam mengetahui proporsi kegiatan tiap 

tahunnya, yang terbagi kedalam 3 (tiga) kelompok kegiatan, yaitu: Kelompok Kegiatan 

Litbang, Kelompok Kegiatan Dukungan Penyelenggaraan Litbang, dan Kelompok Kegiatan 

Dasar. Jenis kegiatan yang masuk kedalam Kegiatan Litbang adalah kegiatan yang 

menghasilkan output litbang (Naskah Ilmiah, Teknologi, Model Fisik, Model Sistem, R-0, 

Prototipe, dan Naskah Kebijakan), sedangkan yang termasuk Kegiatan Dukungan Litbang 

adalah kegiatan yang menghasilkan output dokumen dukungan litbang dan prosiding, dan 

kelompok Kegiatan Dasar berupa kegiatan layanan perkantoran dan PNBP yang 

mengahasilkan output dokumen kegiatan dasar. 

Selama periode Renstra II 2010 – 2014, proporsi jenis kegiatan berbeda tiap tahunnya, sesuai 

dengan target yang telah ditetapkan, yang ditunjukkan pada Gambar 1. 

 

Gambar  1 Jumlah Kegiatan Litbang, Dukungan Litbang, dan Dasar 2010 – 2014 

 

Pencapaian pada Renstra 2010 – 2014 telah menghasilkan output kegiatan litbang sebanyak 

171 Naskah Ilmiah, 29 Teknologi, 14 Model Fisik, 133 R0, 24 Prototipe, 23 Kriteria Desain, 5 
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Naskah Kebijakan, 36 Prosiding DSP, 21 Prosiding ATSE sedangkan output kegiatan dasar 

menghasilkan 15 dokumen, 60 bulan layanan perkantoran dan layanan PNBP dengan 

anggaran sebesar Rp. 675,549,638,000 selama periode Tahun 2010 – 2014. 

 

Renstra II Tahun 2010 – 2014 Pusjatan disusun berdasarkan gambaran kinerja yang ditinjau 

dari aspek input sebagai berikut : 

1. Tenaga inti (profesional) memiliki rasio tenaga sarjana dengan non sarjana 84% 

berbanding 16%, dengan 27% diantaranya adalah tenaga sarjana berpendidikan 

pasca sarjana. 

2. Tenaga fungsional memiliki rasio tenaga fungsional dengan non fungsional 36% 

berbanding 64%, dengan 24% dinatarnya adalah tenaga fungsional peneliti, 4% 

tenaga fungsional perekayasa dan 7% tenaga fungsional lainnya. 

3. Peralatan laboratorium laik pakai 90%, dan peralatan laboratorium yang rusak 10%. 

4. Laboratorium terakreditasi sebesar 100%, yang mencerminkan tingkat kepercayaan 

pasar terhadap mutu (kualitas) hasil uji laboratorium 

5. pada periode Renstra II Tahun 2010 – 2014 sebesar Rp. 688.600.225.000, terdiri dari 

33,83% untuk anggaran litbang, dan 66,17% untuk anggaran non litbang. 

Kinerja Pusjatan dalam Renstra Tahun 2010 – 2014 tersebut, selain menggambarkan 

kekuatan dan kelemahan internal, juga menyiratkan adanya tantangan baru. Capaian kinerja 

Litbang tersebut pada dasarnya terkait erat dengan capaian pembangunan infrastruktur 

bidang Pekerjaan Umum. Potensi dan permasalahan yang ada menjadi acuan untuk 

merumuskan tujuan dan sasaran Pusjatan Balitbang Kementerian PUPR selanjutnya, serta 

kebijakan dan strategi pencapaiannya. Pada Renstra Tahun 2015 – 2019, Pusjatan dituntut 

untuk meningkatkan kinerja dari lima tahun sebelumnya. Hal itu berarti bahwa karya – karya 

yang dihasilkan, baik dari segi kuantitas maupun kualitas harus lebih baik dari sebelumnya 

dan sesuai dengan kebutuhan pengguna, sehingga orientasi hasil tidak hanya menekankan 

output, namun juga outcome, benefit dan impact. Selain itu peningkatan kualitas 

kelembagaan, ketatalaksanaan, dan manajemen sumber daya litbang adalah permasalahan 

yang juga harus dihadapi dalam pelaksanaan program dan kegiatan selanjutnya. 

 

 

 

1.3 POTENSI DAN PERMASALAHAN  
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Penugasan Pusjatan mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 

(RPJMN) 2015 – 2019 yang merupakan tahapan III dari Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Nasional (RPJPN) 2005 – 2025 yang telah ditetapkan melalui Undang – undang 

Nomor 17 Tahun 2007. Memasuki dekade RPJMN III (2015 – 2019) yang mengusung tema 

besar “Daya Saing” maka peran IPTEK dalam periode ini sangatlah besar, sesuai dengan 

arah kebijakan RPJMN III : “Percepatan pembangunan konektivitas/ infrastruktur di wilayah 

pertumbuhan, antar wilayah pertumbuhan serta antar wilayah koridor ekonomi atau antar 

pulau melalui percepatan pembangunan infrastruktur pelabuhan, bandara, jalan, informasi 

dan telekomunikasi, serta pasokan energi, SDM yang berkualitas, serta kemampuan IPTEK”. 

Untuk mewujudkan sasaran jangka panjang pembangunan nasional Indonesia lima tahun ke 

depan, perlu diprioritaskan upaya mengembangkan infrastruktur menuju keseimbangan antar 

wilayah, mengembangkan infrastruktur untuk meningkatkan kualitas hidup di perkotaan 

maupun perdesaan dan merespon tingginya urbanisasi, meningkatkan konektivitas  antar 

daerah melalui darat, laut, maupun udara untuk meningkatkan daya saing nasional serta 

pemanfaatan sumber daya dan peningkatan nilai tambah untuk mencapai ketahanan air serta 

kedaulatan pangan dan energi menuju pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. 

 

Gambar  2 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 

(Tema Besar RPJMN 3 adalah Daya Saing) 

 

Dengan berpayung kepada UUD 1945, UU No. 17 Tahun 2007 tentang RPJPN 2005 – 2025, 

dan Agenda Nawacita Presiden/ Wakil Presiden terpilih, maka Perpres No. 2 tahun 2015 

tentang RPJMN 2015 – 2019 disusun dengan menggunakan Rancangan Teknokratik. RPJMN 
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2015 – 2019 adalah pedoman untuk menjamin pencapaian visi dan misi Presiden, sekaligus 

menjaga konsistensi arah pembangunan nasional sesuai dengan Konstitusi Undang Undang 

Dasar 1945 dan RPJPN 2005 – 2025. Agenda pembangunan nasional disusun sebagai 

penjabaran operasional dari Nawacita yaitu: 

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa 

aman kepada seluruh warga negara; 

2. Mengembangkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan 

terpercaya; 

3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa 

dalam kerangka negara kesatuan; 

4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan 

hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;  

5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia; 

6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional; 

7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis 

ekonomi domestik; 

8. Melakukan revolusi karakter bangsa; dan 

9. Memperteguh kebhine-kaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia. 

Masing-masing agenda dijabarkan menurut prioritas-prioritas yang dilengkapi dengan uraian 

sasaran, arah kebijakan dan strategi. 

 

Untuk mewujudkan Nawacita yang selaras dengan infrastruktur bidang jalan dan jembatan, 

yaitu butir ke 6 “Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional”, 

maka agenda prioritasnya adalah sebagai berikut: 

1. Membangun konektivitas nasional untuk mencapai keseimbangan pembangunan 

2. Membangun transportasi umum masal perkotaan 

3. Membangun perumahan kawasan dan permukiman  

4. Peningkatan efektifitas dan efisiensi dalam pembiayaan infrastruktur  

5. Penguatan investasi 

6. Mendorong BUMN menjadi agen pembangunan  

7. Peningkatkan kapasitas inovasi dan teknologi 

8.  Akselerasi pertumbuhan ekonomi nasional  

9. Pengembangan kapasitas perdagangan nasional 

10. Peningkatan daya saing tenaga kerja 

11. Peningkatan kualitas data dan informasi statistik dalam sensus ekonomi 2016  

 



 

 7 

      

Adapun sasaran yang ingin dicapai pada pembangunan konektivitas nasional untuk mencapai 

keseimbangan pembangunan dalam RPJMN 2015 – 2019 adalah sebagai berikut: 

1. Meningkatnya kapasitas sarana dan prasarana transportasi dan keterpaduan sistem 

transportasi multimoda dan antarmoda, melalui : 

a. Menurunnya waktu tempuh rata – rata per koridor (jam) untuk koridor utama 

dari 2,6 jam per 100 km menjadi 2,2 jam per 100 km; 

b. Meningkatnya kemantapan jalan nasional menjadi 98 persen, jalan provinsi 

menjadi 75 persen, dan jalan kabupaten/ kota menjadi 65 persen. Pada saat 

yang bersamaan dilaksanakan peningkatan kapasitas jalan melalui 

pembangunan jalan baru sepanjang 2.650 km, peningkatan kapasitas jalan 

4.200 lajur-km, pembangunan jalan tol sepanjang 1.000 km, serta perbaikan 

jalan (preservasi) sepanjang 45.592 km di Sumatera, Jawa, Kalimantan, 

Sulwesi, Bali – Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua; 

c. Tercapainya persiapan pengembangan jaringan jalan (termasuk jalan tol) 

sepanjang 6.000 km; 

d. Meningkatnya kapasitas industri konstruksi dalam pembangunan infrastruktur 

transportasi dan meningkatnya kualitas SDM profesional di sektor transportasi; 
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VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN 

STRATEGIS 
 

2.1 VISI DAN MISI 

Visi dan Misi Pusat Litbang Jalan dan Jembatan merupakan penjabaran dari Visi Misi di 

atasnya yang dimulai dari visi misi Presiden, Kementerian Pekerjaan Umum dan 

Perumahanan Rakyat, dan Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian PUPR. 

2.1.1 VISI DAN MISI PRESIDEN 2015 - 2019 

 

Visi 

Terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian 

berlandaskan gotong royong 

 

Misi 

• Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, 

menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumberdaya maritim, dan 

mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan 

• Mewujudkan masyarakat maju, berkeseimbangan dan demokratis berlandaskan 

negara hukum 

• Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara 

maritim 

• Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera 

• Mewujudkan bangsa yang berdaya-saing 

• Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan 

berbasiskan kepentingan nasional 

• Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam 

 

 

 

2.1.2 VISI DAN MISI KEMENTERIAN PUPR 
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Untuk mewujudkan visi misi Presiden RI, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan 

Rakyat menjabarkannya sesuai dengan peran, tugas dan fungsinya serta mempertimbangkan 

pencapaian bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat pada Renstra sebelumnya yang 

dijabarkan dalam program operasional Menteri. Oleh karena itu Visi Kementerian Pekerjaan 

Umum dan Perumahan Rakyat adalah : 

 

‘TERWUJUDNYA INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM  

DAN PERUMAHAN RAKYAT YANG HANDAL DALAM MENDUKUNG INDONESIA  

YANG BERDAULAT, MANDIRI, DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN  

GOTONG ROYONG” 

 

Misi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat merupakan rumusan upaya-

upaya yang akan dilaksanakan selama periode Renstra 2015 –2019. Dalam rangka mencapai 

visi serta mendukung upaya pencapaian target pembangunan nasional, berdasarkan mandat 

yang diemban oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagaimana 

yang tercantum di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 165 Tahun 2014 tentang Penataan 

Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja, amanat RPJMN tahap ketiga serta perubahan kondisi 

lingkungan strategis yang dinamis adalah sebagai berikut : 

1. Mempercepat pembangunan infrastruktur sumberdaya air termasuk sumber daya 

maritim untuk mendukung kedaulatan pangan, ketahanan air, dan ketahanan energi, 

guna menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik dalam rangka 

kemandirian ekonomi 

2. Mempercepat pembangunan infrastruktur jalan untuk mendukung konektivitas guna 

meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan pelayanan sistem logistik nasional bagi 

penguatan daya saing bangsa di lingkup global yang berfokus pada keterpaduan 

konektivitas daratan dan maritim; 

3. Mempercepat pembangunan infrastruktur permukiman dan perumahan rakyat untuk 

mendukung layanan infrastruktur dasar yang layak dalam rangka mewujudkan kualitas 

hidup manusia Indonesia sejalan dengan prinsip ‘infrastruktur untuk semua’. 

4. Mempercepat pembangunan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 

secara terpadu dari pinggiran untuk mendukung keseimbangan pembangunan 

antardaerah, terutama di kawasan tertinggal, kawasan perbatasan, dan kawasan 

perdesaan, dalam kerangka NKRI; 

5. Meningkatkan tata kelola sumber daya organisasi untuk mendukung fungsi 

manajemen meliputi perencanaan yang terpadu, pengorganisasian yang efisien, 

pelaksanaan yang tepat, dan pengawasan yang ketat. 
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2.1.3 VISI DAN MISI BALITBANG PUPR 

 

VISI: 

“TERMANFAATKANNYA TEKNOLOGI DAN REKOMENDASI KEBIJAKAN 

DALAM MEWUJUDKAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM 

DAN PERUMAHAN RAKYAT YANG HANDAL DALAM MENDUKUNG INDONESIA 

YANG BERDAULAT, MANDIRI, DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN 

GOTONG ROYONG” 

 

 

Makna Visi tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Teknologi, dihasilkan dari penerapan atau pemanfaatan berbagai disiplin ilmu 

pengetahuan yang menghasilkan nilai tertentu bagi pemenuhan kebutuhan, 

kelangsungan, dan peningkatan mutu kehidupan manusia, menjelaskan “cara” atau 

“metode”serta “proses”atau “produk” 

2. Kebijakan, mengandung makna bahwa hasil litbang mampu mempengaruhi kebijakan 

Kementerian PUPR; 

3. Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang andal mengandung 

makna bahwa di masa depan Infrastruktur bidang PUPR dapat dipertanggungjawabkan 

secara kualitas dan reliabel. 

4. Mendukung Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan 

gotong royong mengandung makna bahwa apa yang akan dicapai mampu memberikan 

kontribusi yang signifikan terhadap tujuan bangsa. 

 

MISI 

1. Menghasilkan teknologi dan rekomendasi kebijakan guna mempercepat 

pembangunan infrastruktur sumber daya air termasuk sumber daya maritim untuk 

mendukung ketahanan air, kedaulatan pangan dan kedaulatan energi. 

2. Menghasilkan teknologi dan rekomendasi kebijakan guna mempercepat 

pembangunan infrastruktur jalan untuk mendukung konektivitas guna meningkatkan 

produktivitas, efisiensi, dan pelayanan sistem logistik nasional. 

3. Menghasilkan teknologi dan rekomendasi kebijakan guna mempercepat 

pembangunan infrastruktur permukiman dan perumahan rakyat untuk mendukung 

layanan infrastruktur dasar yang layak. 
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4. Menghasilkan teknologi dan rekomendasi kebijakan guna mempercepat 

pembangunan infrastruktur PUPR secara terpadu dari pinggiran didukung industri 

konstruksi yang berkualitas untuk keseimbangan pembangunan antar daerah. 

5. Meningkatkan tata kelola sumber daya organisasi Badan Litbang PUPR yang meliputi 

Keuangan dan BMN, SDM dan Sarana Kelitbangan, Program, Monitoring dan Evaluasi 

serta Administrasi Standar, Diseminasi dan Kerjasama. 

 

2.1.4 VISI DAN MISI PUSLITBANG JALAN DAN JEMBATAN 

Berdasarkan Visi Misi Pemerintah dan Struktur Organisasi diatas maka Visi Misi Puslitbang 

Jalan dan Jembatan adalah sebagai berikut: 

 

VISI 

 

‘’TERMANFAATKANNYA TEKNOLOGI TERAPAN 

DAN REKOMENDASI KEBIJAKAN BIDANG JALAN DAN JEMBATAN 

UNTUK MENDUKUNG TERWUJUDNYA INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM 

DAN PERUMAHAN RAKYAT YANG HANDAL 

DALAM MENDUKUNG INDONESIA YANG BERDAULAT, MANDIRI, 

DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG ROYONG” 

 

 MISI  

1. Meneliti dan mengembangkan teknologi terapan bidang jalan dan jembatan guna 

mempercepat pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan guna mendukung 

pembangunan konektivitas nasional untuk mencapai keseimbangan pembangunan. 

2. Menyusun Standar Pedoman dan Manual (SPM), dan Naskah Kebijakan bidang jalan dan 

jembatan untuk menjamin mutu infrastruktur dan pengelolaan jalan dan jembatan yang 

berkeadilan dan berkelanjutan. 

3. Memberikan Layanan Teknis berupa advis teknis, uji laboratorium, sertifikasi, serta 

penyediaan data dan informasi untuk mendukung terselenggaranya infrastruktur bidang 

jalan dan jembatan yang berkualitas. 

4. Melaksanakan peningkatan tata kelola sumber daya organisasi Pusjatan yang meliputi 

Keuangan dan Barang Milik Negara (BMN), Sumber Daya Manusia (SDM) dan Sarana 

Kelitbangan, Program, Monitoring dan Evaluasi, serta Administrasi Standardisasi, 

Diseminasi dan Kerjasama. 
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2.2 TUJUAN 

Tujuan Pusjatan selaras dengan tujuan Badan Litbang PUPR dan Ditjen Bina Marga. Tujuan 

ini mencerminkan arah pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan serta penerapan 

Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Litbangrap IPTEK) 5 (lima) tahun ke depan dalam rangka 

menunjang tercapainya tujuan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. 

 

Adapun tujuan Pusjatan adalah sebagai berikut : 

Terwujudnya litbang yang mendukung pembangunan bidang pekerjaan umum dan 

perumahan rakyat yang terpadu dan berkelanjutan untuk konektivitas nasional guna 

meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan pelayanan sistem logistik nasional bagi penguatan 

daya saing bangsa di lingkup global yang berfokus pada keterpaduan konektivitas daratan 

dan maritim, serta mendukung keseimbangan pembangunan antardaerah, terutama di 

kawasan tertinggal, kawasan perbatasan, dan kawasan pedesaan.  

 

Dalam rangka memudahkan pengukuran tingkat keberhasilannya, maka tujuan Puslitbang 

Jalan dan Jembatan  tersebut dirumuskan kembali menjadi sebagai berikut : 

1) Terwujudnya Teknologi Terapan Hasil Inovasi Penelitian dan Pengembangan serta 

Layanan Teknis Bidang Jalan dan Jembatan yang Dimanfaatkan oleh Stakeholders. 

Tujuan ini dicapai dengan meningkatkan jumlah teknologi bidang jalan dan jembatan 

yang dapat dimanfaatkan oleh stakeholders sebanyak 70 unit teknologi sampai dengan 

tahun 2019 dan meningkatkan kualitas layanan teknis bidang jalan dan jembatan yang 

diukur dengan indeks kepuasan pelanggan sebesar 80% pada tahun 2019. 

2) Terwujudnya Tata Kelola Sumber Daya Organisasi yang Efektif, Efisien, Transparan 

dan Akuntabel dalam Mendukung Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan 

Pengembangan Bidang Jalan dan Jembatan. Tujuan ini dicapai dengan 

terselenggaranya layanan dukungan manajemen Puslitbang Jalan dan Jembatan 

sebesar 100% pada tahun 2019 dan tercapainya predikat B+ pada implementasi SAKIP 

Unit Kerja Eselon II Puslitbang Jalan dan Jembatan pada tahun 2019. 

 

 

 

Tabel  1 Tujuan dan Indikator Tujuan Pusjatan 

Tujuan Indikator Tujuan  
(Akhir 2019) 

Satuan Cara Pengukuran 

Terwujudnya litbang 
yang mendukung 
pembangunan bidang 
pekerjaan umum dan 

Jumlah Teknologi 
(Bidang Jalan dan 
Jembatan) yang 
Termanfaatkan 

70 Unit Melakukan perhitungan 
berdasarkan jumlah teknologi 
yang telah diterapkan  
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Tujuan Indikator Tujuan  
(Akhir 2019) 

Satuan Cara Pengukuran 

perumahan rakyat 
yang terpadu dan 
berkelanjutan untuk 
konektivitas nasional 
guna meningkatkan 
produktivitas, efisiensi, 
dan pelayanan sistem 
logistik nasional bagi 
penguatan daya saing 
bangsa di lingkup 
global yang berfokus 
pada keterpaduan 
konektivitas daratan 
dan maritim, serta 
mendukung 
keseimbangan 
pembangunan 
antardaerah, terutama  
di kawasan tertinggal, 
kawasan perbatasan, 
dan kawasan 
pedesaan. 

Jumlah 
Rekomendasi 
Kebijakan yang 
Termanfaatkan 

- - Melakukan perhitungan 
berdasarkan jumlah 
Rekomendasi Kebijakan yang 
termanfaatkan 

Indeks Kepuasan 
Pelanggan terhadap 
Layanan Advis 
Teknis 
(Bidang Jalan dan 
Jembatan) 

80 % Melakukan survey indeks 
kepuasan pelanggan terhadap 
Layanan Advis Teknis Bidang 
Jalan dan Jembatan 

Indeks Kepuasan 
Pelanggan terhadap 
Layanan Uji 
Laboratorium 
(Bidang 
Jalan dan 
Jembatan) 

80 % Melakukan survey indeks 
kepuasan pelanggan terhadap 
Layanan Uji Laboratorium 
Bidang Jalan dan Jembatan 

Tingkat Layanan 
Dukungan 
Manajemen 
Puslitbang Jalan 
dan Jembatan 

100 % Melakukan survey indeks 
kepuasan pelanggan terhadap 
Tingkat Layanan Dukungan 
Manajemen Puslitbang Jalan 
dan Jembatan 

Nilai Implementasi 
SAKIP Eselon II 
Puslitbang Jalan 
dan Jembatan 

 

B+ Predikat Berdasarkan Penilaian Tim 
Evaluasi SAKIP Kementerian 
PUPR 

 

 

Tujuan tersebut mengandung pengertian bahwa pilihan IPTEK siap pakai harus berkembang. 

Kegiatan Litbangrap IPTEK harus menghasilkan konsep SPMK untuk dinilai kelayakannya 

menjadi SNI maupun pedoman. SNI dan Pedoman baru yang disetujui rapat konsensus, 

termasuk SNI/Pedoman yang diperbaiki, harus segera dimasyarakatkan dan dilatihkan agar 

penerapannya benar. Pemberian advis teknis untuk memecahkan persoalan infrastruktur 

yang diperkirakan muncul ke permukaan atau telah benar-benar terjadi, harus diberikan 

dengan memanfaatkan IPTEK yang tersedia. Sementara itu, kualitas pembinaan dan 

dukungan administrasi serta manajemen yang dilaksanakan harus terus ditingkatkan 

kualitasnya agar kegiatan dan hasil Litbangrap IPTEK selalu meningkat kualitasnya.  

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran sebagaimana telah disebutkan, maka ditetapkan 

Indikator Kinerja Utama Pusat Litbang Jalan dan Jembatan sebagai berikut : 

 

Tabel  2 Indikator Kinerja Utama Pusjatan 

  

No Satuan Realisasai Target Total 
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Tujuan/ 
Sasaran 

Indikator Kinerja 
Utama 

201
5 

201
6 

201
7 

201
8 

201
9 

(2015 
– 

2019) 

 Tujuan 1 *)         

1 Sasaran / 
Outcome 1 : 
Meningkatnya 
Pemanfaatan 
IPTEK 
(Bidang Jalan 
dan Jembatan) 
oleh 
Stakeholders 

Jumlah Teknologi 
(Bidang Jalan dan 
Jembatan) yang 
Termanfaatkan 

Unit 15 7 35 10 3 70 

Jumlah 
Rekomendasi 
Kebijakan yang 
Termanfaatkan 

Rekom
endasi 

2 2 - - - - 

2 Sasaran / 
Outcome 2 : 
Meningkatnya 
Kualitas 
Layanan Teknis 
(Bidang Jalan 
dan Jembatan) 
Kepada 
Stakeholders 

 

Indeks Kepuasan 
Pelanggan terhadap 
Layanan Advis 
Teknis 
(Bidang Jalan dan 
Jembatan) 

% 72 74 76 78 80 80 

Indeks Kepuasan 
Pelanggan terhadap 
Layanan Uji 
Laboratorium 
(Bidang 
Jalan dan 
Jembatan) 

% 72 74 76 78 80 80 

 Tujuan 2         

3 Sasaran : 
Meningkatnya 
Pengelolaan 
Sumber 
Daya 
Organisasi 
Puslitbang 
Jalan dan 
Jembatan yang 
Efektif, Efisien, 
Transparan dan 
Akuntabel 

Tingkat Layanan 
Dukungan 
Manajemen 
Puslitbang Jalan 
dan Jembatan 

 

% - - 100 100 100 100 

Nilai Implementasi 
SAKIP Eselon II 
Puslitbang Jalan 
dan Jembatan 

 

Predikat - - B B B+ B+ 

Catatan : *) Indikator Kinerja Utama pada Tujuan 1 merupakan kontribusi terhadap sasaran 
program/ outcome Badan Litbang (Eselon 1) 

 

 

 

 

 

 

Dalam perkembangannya, metode pengukuran tingkat keberbahasilan dalam mencapai 

tujuan dan sasaran mengalami perubahan, di mana tingkat keberhasilan Pusat Litbang Jalan 
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dan Jembatan dalam mencapai tujuannya pada periode 2015 – 2017 digunakan metode 

Indikator Kinerja Utama (IKU), terdapat 3 tujuan/ sasaran yang diukur, sebagai berikut:  

1. Meningkatnya Pemanfaatan IPTEK (Bidang Jalan dan Jembatan) oleh Stakeholders  

2. Meningkatnya Kualitas Layanan Teknis (Bidang Jalan dan Jembatan) Kepada 

Stakeholders 

3. Meningkatnya Pengelolaan Sumber Daya Organisasi Puslitbang Jalan dan Jembatan 

yang Efektif, Efisien,Transparan dan Akuntabel 

Dari ketiga tujuan/ sasaran tersebut dapat dijabarkan berdasarkan indikator utamnya, realisasi 

yang dicapai selama periode 2015 – 2017 sebagai berikut: sebesar 57 unit untuk jumlah 

teknologi (bidang jalan dan jembatan) yang termanfaatkan; sebesar 4 rekomendasi kebijakan 

untuk jumlah rekomendasi kebijakan yang termanfaatkan; capaian sebesar 76% untuk indeks 

kepuasan pelanggan terhadap layanan advis teknis dan indeks kepuasan pelanggan terhadap 

layanan uji laboratorium (bidang jalan dan jembatan) pada tahun 2017; sebesar 100% untuk 

tingkat layanan dukungan manajemen; dan predikat B untuk nilai implementasi SAKIP. 

Sedangkan pada periode 2018 – 2019 pengukuran tingkat keberhasilan pencapaian tujuan 

dan sasaran menggunakan metode Indikator Sasaran Kinerja (ISK), sesuai dengan review 

midterm Renstra Balitbang 2015 – 2019 bulan Mei 2018.  

Di dalam ISK terdapat satu sasaran kegiatan yaitu meningkatnya hasil penelitian dan 

pengembangan bidang jalan dan jembatan tahun 2018 – 2019 (SK2), dengan dua parameter 

yaitu persentase jumlah inovasi teknologi terapan siap pakai bidang jalan dan 

jembatan(ISK3), dan indeks kepuasan pelanggan terhadap layanan teknis bidang jalan dan 

jembatan(ISK4). Tabel 2a menunjukan target yang harus dicapai pada tahun 2018 sebesar 

73% untuk ISK3 dan 78% ISK4, tahun 2019 sebesar 75% untuk ISK3 dan 80% untuk ISK4.   

Tabel 2a. Sasaran Kegiatan dan Indikator Sasaran Kegiatan (ISK) 

Sasaran Kegiatan Satuan 
Target Awal 

Realisasi Target 
Baru 

2015 2016 2017 2015 2016 2017 2018 2019 
           

SK2. 
Meningkatnya 
hasil penelitian 
dan 
pengembangan 
bidang jalan dan 
jembatan 

ISK.3 Persentase 
jumlah inovasi 
teknologi terapan 
siap pakai bidang 
jalan dan jembatan 

% 67 69 71 85 100 100 73 75 

ISK.4 Indeks 
kepuasan 
pelanggan 
terhadap layanan 
teknis bidang jalan 
dan jembatan 

% 72 74 76 72 76,3 83,66 78 80 
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Tabel  3  Outcome, Indikator Outcome, Output dan Indikator Output Pusat Litbang Jalan dan Jembatan 2015-2019 

NO OUTCOME INDIKATOR OUTCOME OUTPUT INDIKATOR OUTPUT SATUAN TOTAL 

1. Meningkatnya 
pemanfaatan 
IPTEK oleh 
Stakeholders.  

Jumlah teknologi yang 
dimanfaatkan (Unit) 

1. Teknologi Terapan 
Jumlah Komponen Teknologi (Naskah Ilmiah, Model Sistem, Model 
Fisik, Prototype, R-0) 

Teknologi  10 

2. Penerapan 
Teknologi 
Terbatas  

Jumlah Pilot Project Unit 28 

Jumlah rekomendasi 
kebijakan yang 
termanfaatkan (Naskah) 

3. Rekomendasi 
Kebijakan 

Jumlah  Naskah/ Rekomendasi Kebijakan  Naskah 4 

Jumlah Perumusan SPM (R-3)  Naskah 74 

2. Meningkatnya 
kualitas 
layanan teknis 
kepada 
Stakeholders.  

Indeks kepuasan 
pelanggan terhadap 
Layanan Uji laboratorium 
(%) 

Layanan Teknis dan 
Alih Teknologi 

Jumlah Penyelenggaraan Diseminasi, Publikasi, dan Pameran Prosiding DPP 28 

Indeks kepuasan 
pelanggan terhadap 
layanan Sertifikasi (%)  

Jumlah Layanan Advis Teknis dan Pendampingan Teknis 
Rekomendasi 
Teknis 

35 

Jumlah Layanan Pengujian Laboratorium Laporan Hasil Uji 17 

Jumlah Layanan Data dan Informasi Data – Informasi 2 

Jumlah Layanan Jasa Litbang (PNBP) Rupiah 35.686 

Indeks kepuasan 
pelanggan terhadap 
layanan Advis Teknis (%) 

Layanan Dukungan 
Manajemen 

Jumlah Penyusunan Program Jangka Menengah Dokumen 0 

Jumlah Penyusunan Program dan Anggaran Tahunan Dokumen 9 

Jumlah Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Dokumen 28 

Jumlah Pengelolaan dan Pelaporan Keuangan Dokumen 10 

Jumlah Pengelolaan BMN Dokumen 7 

Jumlah Penyelenggaraan  Tata Persuratan, Kearsipan dan 
Kehumasan 

Dokumen 5 

Jumlah Pengembangan SDM  Dokumen 8 

Jumlah Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Dokumen 3 

Jumlah Penyelenggaraan Organisasi dan Tata Laksana  Dokumen 0 

Jumlah Penyelenggaraan Kerjasama Dokumen 16 

Jumlah Fasilitasi Pengembangan Standar, Pedoman, Manual Dokumen 0 

Jumlah Fasilitasi Layanan Teknis dan Hukum  Dokumen 0 

Jumlah Fasilitasi  Pengelolaan HKI  Dokumen 2 

Jumlah Administrasi Kesatkeran Dokumen 12 

Jumlah Pengembangan Sarana dan Prasarana Litbang Dokumen 10 
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NO OUTCOME INDIKATOR OUTCOME OUTPUT INDIKATOR OUTPUT SATUAN TOTAL 

Jumlah Layanan Perkantoran Bulan Layanan 12 

Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Unit 13 

Jumlah Peningkatan Gedung/Bangunan M2 14.500 
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2.3 SASARAN STRATEGIS 

Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi serta mengantisipasi potensi maupun permasalahan 

Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Bidang Jalan dan Jembatan pada 

periode lima tahun mendatang, disusunlah Sasaran Strategis Puslitbang Jalan dan Jembatan 

selaras dengan sasaran strategis Balitbang PUPR lima tahun kedepan (2015 - 2019) yaitu : 

Meningkatnya inovasi teknis terapan bidang Jalan dan Jembatan. Sasaran strategis 

(Outcome/impact pada level costumers) dalam hal ini merupakan kondisi yang hendak dicapai 

secara nyata oleh Pusjatan sebagai penjabaran dari tujuan yang mencerminkan pengaruh 

yang ditimbulkan oleh adanya hasil (outcome) satu atau beberapa program. Agar kebutuhan 

stakeholders dapat terpenuhi maka diperlukan upaya-upaya dalam internal proses yang harus 

dilakukan dengan baik, yaitu : 

1. Meningkatnya mutu teknologi terapan dan rekomendasi kebijakan yang dihasilkan dan 

siap dimanfaatkan oleh stakeholder. 

2. Meningkatnya jumlah teknologi terapan dan rekomendasi kebijakan yang 

dimanfaatkan oleh stakeholders. 

3. Meningkatnya Diseminasi, Alih Teknologi & Jejaring Informasi 

4. Meningkatnya Layanan Advis Teknik 

5. Meningkatnya Standar, Pedoman & Manual (SPM) yang dihasilkan 

6. Meningkatnya Layanan Laboratorium 

Untuk menjamin terlaksananya proses internal yang efektif dan efisien guna memenuhi 

harapan stakeholders tersebut diatas maka diperlukan upaya-upaya pengelolaan sumber 

daya organisasi melalui proses learning and growth, yang meliputi : 

1. Meningkatnya SDM yang kompeten dan berintegritas 

2. Meningkatnya SARANA KELITBANGAN yang lebih maju 

3. Meningkatnya kualitas PROGRAM & MONEV 

4. Meningkatnya KERJASAMA LITBANG & PENERAPAN, baik dalam maupun luar 

negeri 

5. Meningkatnya tertib administrasi keuangan & aset 

6. Meningkatnya EFEKTIVITAS pelaksanaan kegiatan 

 

2.4 SASARAN OUTPUT DAN OUTCOME 

Outcome Puslitbang Jalan dan Jembatan mengacu pada outcome Badan Litbang PUPR 2015 

- 2019, yaitu pemanfaatan inovasi IPTEK terapan bidang jalan dan jembatan oleh stakeholder 

dalam pembangunan infrastruktur sehingga menjadi lebih baik, lebih cepat, lebih murah dan 

sustainable, yang terdiri: 
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1. Meningkatnya pemanfaatan IPTEK oleh para pemangku kepentingan. Dengan indikator 

kinerja program sebagai berikut : 

a. Jumlah teknologi yang dimanfaatkan (Unit), 

b. Jumlah rekomendasi kebijakan yang termanfaatkan (Naskah). 

2. Meningkatnya kualitas layanan teknis kepada pemangku kepentingan. Dengan indikator 

kinerja program sebagai berikut : 

a. Indeks kepuasan pelanggan terhadap layanan Advis Teknis (%); 

b. Indeks kepuasan pelanggan terhadap layanan Sertifikasi (%); 

c. Indeks kepuasan pelanggal terhadap Layanan Uji laboratorium (%). 

3. Meningkatnya Pengelolaan Sumber Daya Organisasi Puslitbang Jalan dan Jembatan 

yang Efektif, Efisien, Transparan dan Akuntabel 

a. Tingkat Layanan Dukungan Manajemen Puslitbang Jalan dan Jembatan 

b. Nilai Implementasi SAKIP Eselon II Puslitbang Jalan dan Jembatan 

Definisi dari teknologi adalah cara atau metode serta proses atau produk yang dihasilkan dari 

penerapan dan pemanfaatan berbagai disiplin ilmu pengetahuan yang menghasilkan nilai bagi 

pemenuhan kebutuhan, kelangsungan, dan peningkatan mutu kehidupan manusia yang dapat 

langsung diterapkan oleh penerima manfaat. 

 

Sasaran dan Indikator Kegiatan Puslitbang Jalan dan Jembatan adalah sebegai berikut : 

1. Tersedianya Teknologi Terapan, dengan indikator kegiatan: Jumlah Teknologi (dari 

komponen teknologi: Naskah Ilmiah, Model Sistem, Model Fisik, Prototipe, R-0 untuk 

menghasilkan 8 teknologi selama 5 tahun). Daftar kelompok teknologi terapan Pusjatan 

adalah sebagai berikut : 

a. Teknologi Asbuton dan Bahan Lokal 

b. Teknologi Material Jalan dan Jembatan 

c. Sistem dan Teknologi Jalan Hijau 

d. Pengembangan dan Penerapan Teknologi Jalan Perkotaan 

e. Teknologi Struktur Jalan dan Jembatan 

f. Teknologi Manajemen Jalan dan Jembatan 

g. Teknologi Keselamatan Jalan 

h. Teknologi Instrumentasi Jalan 
 

2. Tersedianya Rekomendasi Kebijakan dan Pemanfaatan Teknologi, dengan indikator 

kegiatan sebagai berikut : 

a. Jumlah Naskah Kebijakan 

b. Jumlah Perumusan SPM (R-3) 
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3. Terwujudnya Penerapan Teknologi Terbatas (Pilot Project), dengan indikator kegiatan: 

Jumlah Penerapaan Teknologi Terbatas. 

 

4. Terselenggaranya Layanan Teknis dan Alih Teknologi 

a. Jumlah Penyelenggaraan Diseminasi, Publikasi dan Pameran 

b. Jumlah Layanan Advis Teknis dan Pendampingan Teknis 

c. Jumlah Layanan Pengujian Laboratorium 

d. Jumlah Layanan Data dan Informasi 

e. Jumlah Layanan Jasa Litbang (PNBP) 

 

5. Terselenggaranya Dukungan Manajemen 

a. Jumlah Penyusunan Program Jangka Menengah  

b. Jumlah Penyusunan Program dan Anggaran Tahunan 

c. Jumlah Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan 

d. Jumlah Pengelolaan dan Pelaporan Keuangan 

e. Jumlah Pengelolaan BMN 

f. Jumlah Penyelenggaraan Tata Persuratan, Kearsipan dan Kehumasan 

g. Jumlah Pengembangan SDM 

h. Jumlah Pengelolaan Administrasi Kepegawaian 

i. Jumlah Penyelenggaraan Organisasi dan Tata Laksana 

j. Jumlah Penyelenggaraan Kerjasama 

k. Jumlah Fasilitasi Pengembangan Standar, Pedoman, Manual 

l. Jumlah Fasilitasi Layanan Teknis dan Hukum 

m. Jumlah Fasilitasi  Pengelolaan HKI 

n. Jumlah Administrasi Kesatkeran 

o. Jumlah Pengembangan Sarana dan Prasarana Litbang 

p. Jumlah Layanan Perkantoran 

q. Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor 

r. Jumlah Peningkatan Gedung/ Bangunan 
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Siklus Output Teknologi terapan yang digunakan di lingkungan Puslitbang Jalan dan Jembatan, Badan litbang PUPR adalah sebagai berikut :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar  3  Siklus Output Penelitian dan Pengembangan Jalan dan Jembatan
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BAB III 

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI 
 

3.1 KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL  
 

Isu utama pembangunan wilayah nasional saat ini adalah masih besarnya kesenjangan antar 

wilayah, khususnya kesenjangan pembangunan antara Kawasan Barat Indonesia (KBI) dan 

Kawasan Timur Indonesia (KTI). Hal ini tercermin salah satunya dari kontribusi PDRB 

terhadap PDB, yang selama 30 tahun (1983-2013), kontribusi PDRB KBI sangat dominan dan 

tidak pernah berkurang dari 80% terhadap PDB. 

Sehubungan dengan hal tersebut, arah kebijakan pembangunan wilayah nasional difokuskan 

untuk mempercepat pengurangan kesenjangan pembangunan antar wilayah. Oleh itu, 

diperlukan arah pengembangan wilayah yang dapat mendorong transformasi dan akselerasi 

pembangunan wilayah KTI, yaitu Sulawesi, Kalimantan, Maluku, Nusa Tenggara dan Papua, 

dengan tetap menjaga momentum pertumbuhan di Wilayah Jawa-Bali dan Sumatera. Salah 

satu kebijakan pembangunan yang terdapat dalam RPJMN 2015 - 2019 terkait infrastruktur 

jalan dan jembatan untuk menjawab isu pembangunan wilayah adalah: 

• Perwujudan konektivitas antara kota sedang dan kota kecil, antara kota kecil dan desa, 

serta antar pulau 

o Mempercepat pembangunan sistem, sarana dan prasarana transportasi yang 

terintegrasi antara laut, darat, dan udara untuk memperlancar arus barang, 

jasa, penduduk, dan modal; 

o Menerapkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi 

perdagangan dan pertukaran informasi antar wilayah; 

o Mempercepat pemenuhan suplai energi untuk memenuhi kebutuhan domestik 

dan industri 

• Peningkatan aksesibilitas yang menghubungkan daerah tertinggal tertinggal dengan 

kawasan strategis melalui pembangunan sarana dan prasarana, seperti: peningkatan 

akses jalan, jembatan, pelabuhan, serta pelayanan penerbangan perintis dan 

pelayaran perintis;  

• Pembangunan konektivitas simpul transportasi utama Pusat Kegiatan Strategis 

Nasional (PKSN) dengan lokasi prioritas (Kecamatan disekitarnya), Pusat Kegiatan 

Wilayah (Ibukota Kabupaten), Pusat Kegiatan Nasional (Ibukota Provinsi). Untuk 
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kawasan perbatasan laut, pelayanan transportasi laut perlu peningkatan kualitas dan 

intensitas pelayanan. Konektivitas simpul transportasi juga didorong untuk 

menghubungkan dengan negara tetangga. Membuka akses transportasi darat, sungai, 

laut, dan udara di dalam Lokasi Prioritas (Lokpri) dengan jalan/moda/dermaga non 

status dan pelayanan keperintisan; 

 

3.2 KEBIJAKAN IPTEK NASIONAL 
 

Konstitusi Undang-Undang Dasar Tahun 1945 secara jelas mengamanatkan bahwa 

pembangunan IPTEK adalah untuk memajukan peradaban dan meningkatkan kesejahteraan 

umat manusia (Pasal Ayat 5). Selanjutnya, konsisten dengan amanah konstitusi tersebut dan 

sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk merumuskan kebijakan di bidang pembangunan 

IPTEK, maka Kementerian RISTEKDIKTI melalui Rencana Induk Riset Nasional 2015-2045 

Tahun 2016 berupaya mewujudkan Indonesia Berdaya Saing dan Berdaulat Berbasis Riset 

dengan menciptakan masyarakat Indonesia yang inovatif berbasis ilmu pengetahuan dan 

teknologi; dan menciptakan keunggulan komparatif bangsa secara global berbasis riset. 

Peraturan RISTEKDIKTI NOMOR 13 TAHUN 2015 tentang RENSTRA KEMEN RISTEKDIKTI 

juga mendukung terwujudnya pendidikan tinggi yang bermutu serta kemampuan IPTEK dan 

inovasi untuk mendukung daya saing bangsa dengan meningkatkan akses, relevansi, dan 

mutu pendidikan tinggi untuk menghasilkan SDM yang berkualitas dan meningkatkan 

kemampuan IPTEK dan inovasi untuk menghasilkan nilai tambah produk inovasi. 

Selanjutnya kebijakan IPTEK diarahkan kepada: 

1. Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas kelembagaan litbang dan lembaga 

pendukung untuk mendukung proses transfer dari ide menjadi prototipe laboratorium, 

kemudian menuju prototipe industri sampai menghasilkan produk komersial 

(penguatan sistem inovasi nasional); 

2. Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas sumber daya IPTEK untuk menghasilkan 

produktivitas litbang yang berdaya guna bagi sektor produksi dan meningkatkan 

budaya inovasi serta kreativitas nasional; 

3. Mengembangkan dan memperkuat jejaring kelembagaan baik peneliti di lingkup 

nasional maupun internasional untuk mendukung peningkatan produktivitas litbang 

dan peningkatan pendayagunaan litbang nasional; 
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4. Meningkatkan kreativitas dan produktivitas litbang untuk ketersediaan teknologi yang 

dibutuhkan oleh industri dan masyarakat serta menumbuhkan budaya kreativitas 

masyarakat; dan 

5. Meningkatkan pendayagunaan IPTEK dalam sektor produksi untuk peningkatan 

perekonomian nasional dan penghargaan terhadap IPTEK dalam negeri. 

Strategi pembangunan IPTEK dilaksanakan melalui 2 (dua) prioritas pembangunan yaitu: 

1. Penguatan Sistem Inovasi Nasional (SIN) yang meliputi aspek kelembagaan, 

sumberdaya dan jaringan, yang berfungsi sebagai wahana pembangunan IPTEK 

menuju visi pembangunan IPTEK dalam jangka panjang; dan 

2. Peningkatan Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan IPTEK (P3 IPTEK) yang 

dilaksanakan sesuai dengan arah yang digariskan dalam RPJPN 2005-2025. 

Dalam hal ini pemerintah menempatkan posisi sebagai nakhoda untuk mendorong proses 

pendayagunaan berbagai hasil litbang IPTEK menjadi produk inovasi yang bernilai tambah 

tinggi (value creation), merubah orientasi pengembangan teknologi yang bersifat supply-push 

menjadi demand-driven dalam bingkai Sistem Inovasi Nasional (SINas). 

Dalam setiap sistem inovasi, baik pada tingkat nasional (SINas) maupun daerah (SIDa), akan 

selalu memerlukan peran dari para aktor pengembang teknologi, pengguna teknologi, dan 

para pihak yang ikut mewujudkan ekosistem inovasi yang kondusif. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar  4 Unsur Esensial Sistem Inovasi 

(Renstra Balitbang 2015 – 2019) 
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Tautan antara pembangunan IPTEK dengan pembangunan ekonomi terjadi ketika teknologi 

yang dihasilkan digunakan dalam kegiatan ekonomi. Oleh sebab itu, untuk memperbesar 

peluang agar tautan itu terjadi, maka pengembangan IPTEK perlu berorientasi pada 

kebutuhan atau persoalan nyata, atau bersifat ‘demand-driven’. Banyak istilah yang 

digunakan untuk pendekatan pengembangan IPTEK berbasis kebutuhan nyata ini, antara 

lain: market-driven, issue-driven, mission-driven atau evidence-based yang maknanya kurang 

lebih identik. 

 

Sistem inovasi akan terwujud hanya jika teknologi tersebut digunakan dalam proses produksi 

barang atau jasa yang dibutuhkan konsumen; atau digunakan oleh pemerintah dalam rangka 

menjaga keutuhan kedaulatannya dan untuk meningkatkan kualitas layanan publik. Secara 

sederhana namun tegas dan jelas, World Bank (2010) menyatakan bahwa: ‘What is not 

disseminated and used is not an innovation’. 

 

Komunikasi dan interaksi antara pengembang dan pengguna teknologi perlu intensif, 

produktif, dan kontinyu agar SINas dapat memberikan kontribusinya terhadap pembangunan 

perekonomian nasional atau daerah. Sebagai sebuah sistem, maka SINas tidak dapat 

dipandang hanya sebagai kumpulan dari lembaga, tetapi yang lebih penting adalah terjadinya 

aliran informasi dan produk antar-lembaga. 

 

Dalam konteks SINas, maka mutlak perlu terjadi aliran informasi kebutuhan teknologi dan 

persoalan nyata yang membutuhkan solusi teknologi dari pihak pengguna teknologi ke pihak 

pengembang teknologi. Prasyarat agar aliran ini terjadi adalah (1) keterbukaan atau keinginan 

dari pihak pengguna untuk berbagi informasi tentang kebutuhan dan persoalan teknologi dan 

(2) sensitivitas dan kapasitas pihak pengembang teknologi dalam mencermati realita 

kebutuhan teknologi dan persoalan teknologi yang dibutuhkan pengguna. 

 

Keyakinan pihak pengguna atas kapasitas lembaga pengembang teknologi dalam 

menghasilkan teknologi yang sesuai kebutuhan, handal secara teknis, dan kompetitif secara 

ekonomi akan menjadi pemicu terjadinya aliran informasi. Jika saat ini aliran tersebut masih 

tersendat, maka adalah bijak jika kedua belah pihak melakukan swa-evaluasi, mencermati 

tentang apa yang perlu dibenahi dalam lingkup peran masing-masing. 

 

Selain aliran informasi, maka aliran paket teknologi dari pengembang ke pengguna perlu pula 

terjadi. Jika ini tidak terjadi, maka SINas hanya seperti jiwa yang tak memiliki raga. Hal ini 

bermakna bahwa SINas itu ada dan dapat dirasakan hanya jika ada teknologi yang dihasilkan 
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oleh pengembang teknologi yang diadopsi untuk proses produksi barang atau jasa oleh 

industri domestik (bisa juga asing atau multinasional). 

 

Prasyarat agar aliran teknologi ini terjadi adalah: 

1. Teknologi yang dikembangkan dan ditawarkan relevan dengan kebutuhan pengguna; 

2. Teknologi yang ditawarkan sepadan dengan (atau dapat juga jika lebih rendah dari) 

kapasitas adopsi pengguna potensialnya; dan 

3. Penggunaan teknologi tersebut mempunyai prospek keuntungan yang lebih baik 

dibandingkan dengan teknologi serupa yang sudah tersedia. 

 

Pemerintah diharapkan dapat memainkan peran sebagai fasilitator, intermediator, dan 

regulator agar suasana yang kondusif dapat diwujudkan, sehingga merangsang aktor 

pengguna dan pengembang teknologi untuk mengintensifkan komunikasi dan interaksinya. 

Untuk menjalankan fungsinya tersebut, pemerintah perlu memahami kapasitas dan 

keterbatasan, atau kekuatan dan kelemahan, yang dimiliki pihak pengembang teknologi, serta 

juga memahami kebutuhan dan kendala yang dihadapi pihak pengguna teknologi. 

 

Dalam konteks sistem inovasi, setiap lembaga pengembang IPTEK perlu mempunyai tiga 

kapasitas, 

yakni: 

1. Kapasitasnya dalam mengakses informasi tentang realita kebutuhan teknologi, 

potensi sumberdaya yang dapat dikelola atau diakses, teknologi yang telah tersedia, 

perkembangan mutakhir ilmu pengetahuan, keberadaan pakar luar-lembaga yang 

potensial untuk berkolaborasi, dan sumber pembiayaan kegiatan riset (sourcing 

capacity); 

2. Kapasitasnya dalam mempublikasikan hasil-hasil risetnya, mendifusikan paket 

teknologi yang dihasilkan, dan memberikan landasan akademik untuk perumusan 

kebijakan publik (disseminating capacity); dan 

3. Kapasitas intinya dalam pelaksanaan riset dan pengembangan teknologi secara 

produktif, bermutu, dan relevan, serta sepadan dengan kapasitas adopsi calon 

pengguna potensialnya (R&D capacity) (Gambar 5). 

 

 

 

 

 



 

 
 

28 

      

 

Gambar  5 Tiga Kapasitas yang Perlu Dimiliki Lembaga Pengembang Teknologi 

(Renstra Balitbang 2015 - 2019) 

 

Lembaga pengembang IPTEK saat ini, harus berani menghadapi tantangan baru dan tidak 

mungkin hanya melakukan business as usual. Para pakar di lembaga litbang dan/atau 

perguruan tinggi saat ini menjadi tumpuan harapan masyarakat untuk melahirkan inovasi 

teknologi yang sesuai kebutuhan agar dapat secara nyata dan langsung mampu mendorong 

pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. 

 

Penelitian dan Pengembangan serta Penerapan IPTEK (Litbangrap IPTEK), pada hakikatnya 

ditujukan untuk menunjang upaya-upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam 

rangka membangun peradaban bangsa. 

 

3.3 KEBIJAKAN DAN STRATEGI IPTEK KEMENTERIAN PUPR 

3.3.1 KEBIJAKAN UMUM 

Pengembangan IPTEK bidang Pekerjaan Umum dan Permukiman, pada dasarnya 

dilaksanakan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi para pihak yang 

berkepentingan (stakeholders), baik pemerintah, swasta maupun masyarakat umum. Selain 

itu, pengembangan IPTEK PUPR ditujukan pula untuk meningkatkan kompetensi SDM yang 

terlibat proses pengembangan infrastruktur pekerjaan umum dan permukiman. Walaupun 
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demikian, dukungan IPTEK terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi unit-unit operasional di 

lingkungan Kementerian PUPR harus menjadi prioritas utama. Sementara itu, agenda 

prioritas pembangunan lima tahun mendatang, selain memantapkan upaya penataan kembali 

Indonesia di segala bidang, diarahkan pada upaya-upaya peningkatan SDM termasuk 

pengembangan IPTEK dan daya saing perekonomian (UU 17/2005 tentang RPJP). 

 

Berdasarkan RPJP tersebut, isu-isu bidang infrastruktur pekerjaan umum dan permukiman 

yang masih mengemuka dan memerlukan dukungan IPTEK adalah; 

1. percepatan pembangunan infrastruktur melalui kerjasama pemerintah dan swasta; 

2. pengembangan jaringan transportasi dan jaringan Sumber Daya Air; 

3. pembangunan perumahan dan permukiman. 

 

Isu terkait lainnya adalah: 

1. pembangunan berkelanjutan melalui pengelolaan Sumber Daya Alam dan pelestarian 

fungsi lingkungan hidup; 

2. peningkatan kualitas perencanaan tata ruang dan konsistensi pemanfaatan ruang 

dengan mengintegrasikannya ke dalam dokumen pembangunan infrastruktur terkait. 

 

Hasil-hasil IPTEK bidang pekerjaan umum dan permukiman, diarahkan untuk menjadi acuan 

pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, serta pemanfaatan RTRWN 

sebagai integrator pembangunan. Selain itu, hasil IPTEK Badan Litbang diarahkan untuk 

mendorong percepatan pengembangan infrastruktur berkualitas yang mampu memberi 

dukungan pada upaya-upaya peningkatan: 

1. ketahanan pangan, 

2. pertumbuhan ekonomi dan daya saing nasional, serta 

3. kesehatan atau pelestarian fungsi lingkungan hidup. 

 

Strategi untuk mewujudkan kebijakan pengembangan IPTEK PUPR tersebut adalah sebagai 

berikut: 

1. Konsepsi pengembangan wilayah harus didasarkan pada penelitian yang 

memperhitungkan; 

a. keberadaan wilayah-wilayah rawan bencana 

b. daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup 

c. kesenjangan sosial ekonomi 

d. ketersediaan infrastruktur, dan 

e. potensi wilayah, ketersediaan bahan lokal dan kearifan lokal. 
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Model-model mitigasi dan adaptasi bencana yang dihasilkan dari penelitian, harus digunakan 

acuan dalam proses perumusan dan penetapan kelayakan pengembangan suatu wilayah. 

 

2. Pengembangan konsepsi pembangunan berwawasan lingkungan harus didasarkan 

pada hasil-hasil penelitian yang memperhitungkan dampak negatif pengembangan 

infrastruktur terhadap lingkungan pada setiap tahapan siklus pengembangannya. 

Alternatif mitigasi dampak lingkungan yang dirumuskan dari penelitian tersebut 

digunakan sebagai acuan untuk menyusun program dan kegiatan serta pengalokasian 

dana untuk pelaksanaanya. 

3. Pengaturan, Pembinaan, Pembangunan, dan Pengawasan (Turbinbangwas) harus 

mengacu pada Standar, Pedoman, Manual dan Kriteria (SPMK) yang dikembangkan 

dari hasil-hasil penelitian dan menjadi ketentuan wajib untuk dilaksanakan. SPMK 

menjadi wajib dilaksanakan apabila berhubungan dengan keamanan, keselamatan, 

kenyamanan, kesehatan atau pelestarian fungsi lingkungan (PP tentang Standar), 

serta jaminan mutu infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. 

4. Peningkatan pelayanan publik, diarahkan untuk memperbaiki proses-proses kerja 

dalam menjalankan Litbangrap IPTEK, maupun dalam menilai kesesuaian 

pengembangan infrastruktur dengan SPMK yang berlaku. Penelitian dan 

pengembangan proses kerja juga diarahkan untuk meningkatkan kualitas layanan 

administrasi dan manajemen para pelaku pembangunan, baik di pusat, maupun di 

daerah. 

5. Pengembangan model pembiayaan terkait dengan penyediaan dan pengoperasian, 

serta pemeliharaan infrastruktur, lebih ditingkatkan untuk menghasilkan lebih banyak 

pilihan model investasi, khususnya bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). 

Penggunaan model investasi dan pembiayaan infrastruktur diarahkan untuk 

mengatasi kerentanan MBR terhadap pencemaran lingkungan dan kerentanan 

terhadap bencana 

 

3.3.2 KEBIJAKAN OPERASIONAL 

Pengembangan IPTEK bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (IPTEK PUPR), 

dilaksanakan dengan langkah-langkah sistematis dan terarah serta berkesinambungan, 

sehingga hasil hasilnya dapat digunakan sesuai dengan dinamika pembangunan. Oleh 

karena itu, pengembangan IPTEK PUPR meliputi kegiatan berikut: 

1. penelitian yang menghasilkan ilmu pengetahuan 

2. pengembangan yang menghasilkan teknologi; 
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3. penerapan IPTEK yang menghasilkan informasi tentang kesiapan pakai IPTEK. 

Penerapan IPTEK meliputi: penyiapan dokumen penerapan (riset pasar dari 

kompetitor, rantai pasok, ekonomi finansial), penyiapan dokumen kesiapan bisnis 

(delivery system, tata kelola, dan kelembagaan), penerapan pilot project, diseminasi, 

dan sosialisasi, serta pelatihan untuk tenaga pelatih, pemberian layanan keahlian 

untuk memecahkan persoalan persoalan lapangan. 

4. menyelenggarakan bisnis forum teknologi untuk mendorong replikasi dan 

industrialisasi teknologi. 

 

Untuk menunjang pengembangan IPTEK tersebut di atas, diperlukan sarana dan prasarana 

litbang antara lain pengembangan laboratorium, peralatan laboratorium, dan lapangan. 

Strategi pelaksanaan pengembangan IPTEK PUPR yang ditujukan untuk mendapatkan 

luaran (Output) dan hasil (Outcome) yang optimal, adalah sebagai berikut: 

a. Kebutuhan Litbang dan kebutuhan SPMK ditemukenali dari persoalan persoalan yang 

berhubungan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi unit-unit operasional di 

lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum. Persoalan tersebut dapat terjadi di setiap 

tahapan siklus pengembangan infrastruktur bidang pekerjaan umum dan permukiman. 

 

Tahap siklus pengembangan infrastruktur tersebut meliputi; 

a. perencanaan umum 

b. penyusunan master plan dan studi kelayakan 

c. perencanaan terinci 

d. pengadaan lahan 

e. pelaksanaan konstruksi 

f. operasi dan pemeliharaan 

g. evaluasi pasca proyek 

Informasi kebutuhan Litbang dan kebutuhan SPMK tersebut dapat diperoleh melalui 

rapat koordinasi Perencanaan dan Pemrograman Litbang PUPR yang dihadiri oleh 

wakil dari masing masing Unit Kerja Eselon I. 

 

b. Kegiatan Litbang mencakup kegiatan kegiatan survei, investigasi, pengujian, 

penelitian dan pengembangan, studi atau kajian yang menghasilkan IPTEK dan 

meliputi naskah ilmiah, teknologi, model fisik, model sistem, pangkalan data, prototipe, 

dan konsep SPMK (Standar, Pedoman, Manual, dan Kriteria). 

c. Area litbang meliputi desain dan teknologi, sosial budaya, kelembagaan, ekonomi dan 

pembiayaan, serta kebijakan. Selain itu, litbang juga dilakukan terhadap seluruh aspek 

penyelenggaraan infrastruktur, yaitu pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan 
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pengawasan (Turbinbangwas), serta aspek aspek yang berhubungan dengan 

keamanan, keselamatan, kenyamanan, kesehatan atau pelestarian fungsi dan sumber 

daya lingkungan hidup. 

d. Penyusunan konsep SPMK dapat dilakukan berdasarkan hasil penelitian dan 

pengembangan yang diselenggarakan oleh Badan Litbang PUPR dan perguruan 

tinggi. Selain itu, penyusunan SPMK dapat pula dilakukan berdasarkan pengalaman 

lapangan yang dipantau dan dicatat serta dievaluasi oleh unit kerja operasional di 

lingkungan Kementerian PUPR, konsultan, kontraktor dan asosiasi dalam rangka 

jaminan mutu infrastruktur PUPR. 

e. Uji coba penerapan hasil hasil litbang skala lapangan dapat dikelola pelaksanaannya 

oleh unit operasional di lingkungan Kementerian PUPR, namun dengan menggunakan 

spesifikasi yang disusun oleh Badan Litbang PUPR. 

f. Pengguna utama dan pengguna pertama hasil hasil Litbang adalah unit-unit 

operasional di lingkungan Kementerian PUPR dan Dinas-Dinas Pekerjaan Umum di 

daerah. 

g. Umpan balik uji coba penerapan hasil litbang dan penerapan skala masal yang berasal 

dari pengguna utamanya maupun dari pengembang, menjadi acuan untuk 

pengembangan IPTEK lebih lanjut. 

h. Dalam melakukan pengembangan IPTEK, setiap pusat penelitian harus ditunjang 

dengan pengembangan sarana dan prasarana litbang (laboratorium) 

 

3.4 KEBIJAKAN DAN STRATEGI BADAN LITBANG PUPR  

3.4.1 KEBIJAKAN DAN STRATEGI UMUM 

Kebijakan dan strategi penelitian dan pengembangan serta penerapan Ilmu Pengetahuan dan 

Teknologi (litbangrap IPTEK) yang dilaksanakan Badan Litbang PUPR, pada dasarnya harus 

selaras dengan kebijakan Litbangrap IPTEK nasional dan kebijakan pengembangan IPTEK 

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Sementara itu, Badan Litbang adalah 

pelaksana kegiatan penelitian dan pengembangan bidang pekerjaan umum dan perumahan 

rakyat dan hasilnya digunakan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi para pihak 

berkepentingan. 

Hasil-hasil Litbangrap IPTEK PUPR harus dapat mendorong pengembangan IPTEK 

Kementerian PUPR yang mampu menyediakan infrastruktur PUPR yang berkualitas dan 

mampu memberikan dukungan pada pemecahan isu-isu lapangan. Isu isu tersebut antara lain 

adalah:  
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1. isu pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan 

2. pemanfaatan RTRW sebagai integrator pembangunan 

3. isu ketahanan pangan 

4. isu pertumbuhan ekonomi dan daya saing ekonomi, dan 

5.  pelestarian fungsi lingkungan hidup. 

 

Strategi untuk mewujudkan kebijakan-kebijakan Litbanngrap IPTEK  PUPR tersebut adalah 

sebagai berikut : 

1. Penelitian dan pengembangan serta penerapan Ilmu Pengetahuan (Litbangrap) IPTEK 

yang berhubungan dengan isu isu peningkatan ketahanan pangan diarahkan pada unsur-

unsur (i) keandalan sistem jaringan Sumber Daya Air, (ii) kualitas pengendalian 

pemanfaatan air, serta (iii) pengendalian terhadap kecenderungan konversi lahan beririgasi 

teknis menjadi lahan permukiman dan industri; 

2. Litbangrap IPTEK yang berhubungan dengan isu-isu peningkatan pertumbuhan ekonomi 

dan daya saing nasional diarahkan pada unsur-unsur (i) kehandalan sistem jaringan jalan 

dan jembatan serta jaringan sistem Sumber Daya Air, (ii) percepatan pengembangan 

kawasan kawasan strategis, dan (iii) peningkatan kualitas perencanaan ruang dan 

pengendalian pemanfaatan ruang wilayah; 

3. Litbangrap IPTEK yang berhubungan dengan isu-isu pelestarian fungsi lingkungan hidup, 

diarahkan pada unsur-unsur (i) peningkatan cakupan pelayanan prasarana dan sarana 

dasar, (ii) kualitas perencanaan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang, (iii) 

percepatan pembangunan wilayah wilayah tertinggal serta pulau-pulau terluar; 

4. Pemanfaatan hasil hasil Litbangrap IPTEK, selain untuk meningkatkan kualitas dan umur 

pakai (life time) infrastruktur, juga untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas dan 

fungsi unit-unit operasional di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan 

Rakyat; 

5. Penyelenggaraan layanan keahlian (advis teknik), selain untuk membantu memecahkan 

persoalan persoalan lapangan, juga untuk membantu penyusunan dokumen perencanaan 

proyek yang di dalamnya memasukkan unsur-unsur teknologi baru yang telah teruji; 

6. Penyelenggaraan pelatihan penerapan SPM baru (SNI, Pedoman) ditujukan kepada para 

pelaksana pembangunan, dosen, dan mahasiswa perguruan tinggi, assosiasi, pejabat 

fungsional pengawas (BPK, BPKP, Bawasda, dan lain-lain); 

7. Pelaksanaan verifikasi teknolgi baru yang didasarkan pada kondisi spesific indonesia. 
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Gambar  6 Strategi Perencanaan Badan Litbang PUPR 

 

3.4.2 KEBIJAKAN DAN STRATEGI OPERASIONAL  

Kegiatan Penelitian dan Pengembangan serta Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi 

(Litbangrap IPTEK), dilaksanakan dengan langkah langkah sistematis dan terarah serta 

berkesinambungan, sehingga hasil-hasilnya lebih aplikatif, innovatif, berdaya guna dan 

berhasil guna serta berdaya saing. Oleh karena itu, kegiatan Litbangrap IPTEK terdiri dari 4 

(empat) unsur kegiatan yang saling berhubungan dan bersinergi yaitu: 

1. Penelitian dan pengembangan yang menghasilkan Ilmu Pengetahuan dan teknologi; 

2. Penerapan IPTEK melalui uji coba  Skala Lapangan secara terbatas yang 

menghasilkan informasi tentang kemamputerapan teknologi.  

3. Diseminasi Sosialisasi dan pelatihan kepada pelatih (TOT) yang menghasilkan umpan 

balik tentang kebutuhan SPMK; 

4. Pemberian layanan keahlian untuk membantu memecahkan masalah masalah 

lapangan yang menghasilkan umpan balik tentang jenis persoalan lapangan dan 

kemamputerapan teknologi dalam menyelesaikan masalah yang terjadi. 

Berikut ini adalah strategi pelaksanaan kebijakan operasional yang ditujukan untuk 

mendapatkan luaran (Output) dan hasil (Outcome) pelaksanaan kegiatan Litbangrap IPTEK 

yang optimal:  

1. Pelayanan Stakeholder  
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Prosentase Pelayanan Badan Litbang PUPR kepada Stakeholder adalah 70% untuk 

melayani unitunit operasional di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan 

Perumahan Rakyat, 20% melayani industri/swasta, 5% melayani pemerintah daerah dan 

5% lainnya untuk melayani Kementerian/Lembaga lain dan masyarakat. 

Strategi pelaksanaan kebijakan ini adalah sebagai berikut: 

a. IPTEK siap pakai yang telah tersedia digunakan untuk membantu mengatasi 

kebutuhan infrastruktur yang dikelola dan dibina oleh unit unit operasional 

dilingkungan Kementerian PUPR. Untuk itu, perlu disusun suatu dokumen 

perencanaan proyek atau Memorandum IPTEK yang dibutuhkan untuk acuan 

pelaksanaan konstruksinya; 

b. Pemberian bantuan teknis berupa penyiapan dokumen perencanaan proyek dan 

bahan bangunan serta pendampingan konstruksinya diberikan secara terbatas 

kepada masyarakat pengguna di daerah; 

c. Bantuan teknis dapat pula diberikan dalam bentuk pelatihan tenaga laboran di 

laboratorium uji didaerah dan pelatihan ketrampilan khusus lainnya misalnya bidang 

pengawasan jalan, pengambilan dan analisis data hidrologi dan kualitas air, 

pengelolaan sampah; 

d. Diseminasi dan sosialisasi yang diikuti dengan TOT kepada masyarakat profesional 

(perguruan tinggi, asosiasi) diarahkan pada aspek-aspek aplikasi teknologi; 

e. Pengembangan laboratorium yang bertujuan untuk melakukan efisiensi dalam 

penerapan uji coba skala penuh secara lebih selektif untuk verifikasi teknologi baru. 

2. Badan Litbang PUPR ke depan diharapkan memiliki tiga kemampuan, yaitu:  

a. SOURCING CAPACITY : Kemampuan untuk mengakses informasi tentang realita 

kebutuhan teknologi, potensi sumber daya yang dapat dikelola atau diperoleh, 

teknologi yang telah ada, perkembangan IPTEK, keberadaan pakar/ahli di luar yang 

potensial untuk berkolaborasi, dan sumber pembiayaan kegiatan litbang; 

b. DISSEMINATING CAPACITY : Kemampuan untuk mempublikasikan hasil-hasil 

litbang, mendifusikan teknologi yang dihasilkan, dan memberikan landasan akademik 

untuk perumusan kebijakan; 

c. R&D CAPACITY : Kemampuan dalam pelaksanaan litbang dan pengembangan 

teknologi secara relevan, bermutu dan produktif, serta sepadan dengan kemampuan 

adopsi pengguna potensialnya. 

 

Komunikasi dan interaksi antara pengembang teknologi infrastruktur dan permukiman, baik 

perguruan tinggi, swasta maupun lembaga litbang K/L dan pengguna teknologi infrastruktur 

PUPR (Direktorat Jenderal teknis terkait) perlu intensif, produktif, dan kontinyu agar dapat 

memberikan kontribusi terhadap penyelenggaraan infrastruktur PUPR dan pembangunan 
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perekonomian nasional atau daerah. Dalam konteks tersebut, maka mutlak perlu terjadi aliran 

informasi kebutuhan teknologi dan persoalan nyata yang membutuhkan solusi teknologi dari 

pihak pengguna teknologi ke pihak pengembang teknologi. Prasyarat agar aliran ini terjadi 

adalah; (1) keterbukaan atau keinginan dari Ditjen - ditjen teknis terkait untuk berbagi 

informasi tentang kebutuhan dan persoalan teknologi, dan (2) sensitivitas dan kapasitas para 

peneliti, perekayasa atau lembaga litbang terkait dalam mencermati realita kebutuhan 

teknologi dan persoalan teknologi yang dibutuhkan Ditjen - ditjen teknis terkait. 

Keyakinan pihak pengguna atas kapasitas lembaga pengembang teknologi dalam 

menghasilkan teknologi yang sesuai kebutuhan, handal secara teknis, dan kompetitif secara 

ekonomi akan menjadi pemicu terjadinya aliran informasi. Jika saat ini aliran tersebut masih 

tersendat, maka adalah bijak jika kedua belah pihak melakukan swa-evaluasi, mencermati 

tentang apa yang perlu dibenahi dalam lingkup peran masing-masing. Selain aliran informasi, 

maka aliran paket teknologi dari para peneliti/perekayasa dan lembaga-lembaga litbang ke 

Ditjen - ditjen teknis perlu pula terjadi. Hal ini bermakna bahwa hasil litbang itu ada dan dapat 

dirasakan hanya jika ada teknologi yang dihasilkan oleh pengembang teknologi yang diadopsi 

untuk proses produksi barang atau jasa oleh industri domestik (bisa juga asing atau 

multinasional). 

Prasyarat agar aliran teknologi ini terjadi adalah; (1) teknologi yang dikembangkan dan 

ditawarkan relevan dengan kebutuhan Ditjen – ditjen teknis terkait, (2) teknologi yang 

ditawarkan sepadan dengan (atau dapat juga jika lebih rendah dari) kapasitas adopsi Ditjen - 

ditjen teknis selaku pengguna potensialnya, dan (3) penggunaan teknologi tersebut 

mempunyai prospek keuntungan yang lebih baik dibandingkan dengan teknologi serupa yang 

sudah tersedia. 

Badan Litbang PUPR dalam peran sebagai Clearing House diharapkan dapat memainkan 

peran sebagai fasilitator, intermediator, dan regulator agar suasana yang kondusif dapat 

diwujudkan, sehingga merangsang Ditjen teknis terkait pengguna dan para pengembang 

teknologi untuk mengintensifkan komunikasi dan interaksinya. Untuk menjalankan fungsinya 

tersebut, Badan Litbang PUPR perlu memahami kapasitas dan keterbatasan, atau kekuatan 

dan kelemahan, yang dimiliki pihak pengembang teknologi, serta juga memahami kebutuhan 

dan kendala yang dihadapi pihak pengguna teknologi. 
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Gambar  7 Peran Baru Badan Litbang PUPR Sebagai Clearing House 

 

3.5 ARAH KEBIJAKAN LITBANG PUSJATAN  

Arah kebijakan Penelitian dan Pengembangan Pusjatan tahun 2015 – 2019 secara umum 

adalah untuk mewujudkan hasil litbang dalam mendukung pembangunan infrastruktur bidang 

jalan dan jembatan yang handal dalam rangka meningkatkan konektivitas nasional untuk 

mencapai keseimbangan pembangunan, yang didukung oleh sumber daya manusia yang 

kompeten dan organisasi yang akuntabel. Arah kebijakan tersebut lebih jauh meliputi: 

1. Meningkatkan teknologi siap guna dukungan mempercepat pembangunan 

infrastruktur jalan dan jembatan, dengan konsep lebih baik, lebih cepat, lebih murah 

dan berkelanjutan. 

2. Meningkatkan jumlah SPM dan Rekomendasi Kebijakan untuk mendukung sasaran 

strategis Ditjen Bina Marga 

3. Kegiatan litbangrap harus menghasilkan SPM untuk menjamin kualitas infrastruktur 

jalan dan jembatan 

4. Meningkatkan kualitas litbang sesuai pembiayaan dengan dukungan manajemen 

litbang yang akuntabel, sehingga rasio output dan outcome semakin meningkat 

5. Meningkatkan jumlah layanan teknis dan alih teknologi kepada stakeholders 

6. Lokasi kegiatan litbangrap mempertimbangan arah Wilayah Pengembangan Strategis 

(WPS) Kementerian PUPR 

7. Kegiatan Litbangrap harus sudah mengidentifikasi stakeholders yang akan 

memanfaatkan output 

8. Kegiatan litbangrap harus menghasilkan teknologi siap terap yang mendukung 

sasaran strategis Ditjen Bina Marga 
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9. Kegiatan layanan teknis dan alih teknologi harus mendukung mutu infrastruktur jalan 

dan jembatan 

 

Arah Kebijakan Yang Bersifat Manajerial : 

1. Kegiatan dukungan manajemen juga harus semakin efektif, efisien, transparan, dan 

akuntabel serta sinergi dalam mendukung kelancaran kegiatan litbangrap. 

2. Proporsi penganggaran litbang harus lebih besar dari penganggaran dukungan 

manajemen. 

3. Penyusunan Renstra untuk periode 2015 – 2019 harus mencantumkan tujuan dan 

sasaran yang berorientasi hasil, yang merupakan turunan dari tujuan dan sasaran 

eselon I. 

4. Indikator kinerja tujuan dan indikator kinerja sasaran eselon II merupakan turunan dari 

indikator kinerja utama/outcome eselon I dan harus memenuhi kriteria pengukuran 

SMART. 

5. Target kinerja renstra 2015 – 2019 ditetapkan berdasarkan data-data pada periode 

renstra sebelumnya (tahun 2010 – 2014). 

6. Dokumen Renstra sebaiknya dievaluasi secara berkala dalam kurun waktu tertentu. 

7. Meningkatkan Penerapan Sistem Manajemen Mutu sesuai ISO 9001:2008 untuk 

seluruh pelaksanaan kegiatan di lingkungan Pusjatan. 

8. Penganggaran berbasis kinerja dengan orientasi pada hasil (outcome); 

 

Adapun Arah Kebijakan Strategi Pusjatan untuk 5 tahun ke depan sebagai berikut : 

1. Mengoptimalkan kinerja SDM Pusjatan untuk menghasilkan SPM & Teknologi Bidang 

Jalan dan Jembatan 

2. Meningkatkan kompetensi SDM yang ada dengan cara pelatihan dan mengirim tugas 

belajar ke jenjang yang lebih tinggi untuk mendukung peningkatan mutu hasil litbang 

3. Mempercepat transfer knowledge dari senior ke junior dengan memberi kesempatan 

yang lebih besar untuk berkontribusi menghasilkan SPM maupun teknologi bidang jalan 

dan jembatan. 

4. Mengoptimalkan kinerja PNS dan merekrut tenaga P3K untuk mengsisi kesenjangan 

SDM yang ada. 

5. Meningkatkan kapasitas Laboratorium dengan dukungan anggaran yang ada, agar 

mutu hasil pengujian laboratorium lebih baik dari laboratorium swasta maupun 

perguruan tinggi. 

6. Meningkatkan kompetensi dan Kinerja SDM Laboratorium melalui pelatihan-pelatihan 

teknis penunjang dan bersertifikasi. 
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3.6 KELEMBAGAAN  

Kelembagaan merupakan perangkat Kementerian yang meliputi struktur organisasi, 

ketatalaksanaan, dan pengelolaan aparatur sipil negara yang digunakan untuk mencapai visi, 

misi, tujuan dan sasaran serta melaksanakan strategi, kebijakan, program dan kegiatan 

pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian dan disusun dengan 

berpedoman pada RPJM Nasional. Pusjatan secara organisasi berada di bawah Badan 

Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. 

Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR Nomor : 15/PRT/M/2015 di dukung oleh unit kerja 

pendukung, terdiri dari : 

a. Bagian Keuangan dan Umum 

b. Bidang Program dan Evaluasi; 

c. Bidang Sumber Daya Kelitbangan; 

d. Bidang Standardisasi dan Kerjasama; 

e. Kelompok Jabatan Fungsional; 

 

Di samping Unit Kerja tersebut di atas, Pusjatan memiliki Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang 

ditetapkan menurut Peraturan Menteri PUPR No. 20/PRT/M/2016. UPT merupakan Balai-

balai yang secara umum melaksanakan penelitian dan pengembangan teknologi di bidang 

jalan dan jembatan. 

Berikut adalah balai yang ada di lingkungan Pusjatan, yaitu: 

a. Balai Penelitian dan Pengembangan Sistem dan Teknik Lalu Lintas; 

b. Balai Penelitian dan Pengembangan Struktur Jembatan; 

c. Balai Penelitian dan Pengembangan Perkerasan Jalan; 

d. Balai Penelitian dan Pengembangan Geoteknik Jalan; 

e. Loka Asbuton. 
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Gambar  8 Struktur Organisasi Pusjatan 
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BAB IV 

PROGRAM DAN KEGIATAN 

 

4.1 PROGRAM DAN KINERJA 

Pusjatan dalam Rencana Strategis 2015 - 2019 mempunyai 1 (satu) Program dan 1 (satu) 

Kegiatan, yaitu : 

• Program : Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pekerjaan Umum dan 

Perumahan Rakyat; 

• Kegiatan : Penelitian dan Pengembangan Sub Bidang Jalan dan Jembatan. 

 

Pusjatan dalam Rencana Strategis 2015 - 2019 telah merumuskan Program teknis dan 

Program dasar dalam pelaksanaan kegiatan Renstra 2015 - 2019. Program Teknis adalah 

program Pusjatan yang menghasilkan pelayanan kepada kelompok sasaran/ stakeholders 

(pelayanan eksternal), meliputi kegiatan: 

a. Kegiatan Litbang Teknologi Terapan 

b. Kegiatan Rekomendasi Kebijakan terkait Pemanfaatan IPTEK 

c. Kegiatan Layanan Teknis dan Alih Teknologi 

 

Sedangkan program dasar adalah program Pusjatan yang bersifat pelayanan internal untuk 

mendukung pelayanan aparatur dan atau administrasi pemerintahan (pelayanan internal), 

meliputi kegiatan: 

a. Kegiatan Dukungan Manajemen 

b. Kegiatan Layanan Perkantoran 

 

Target yang akan dihasilkan dari program dan kegiatan penelitian, pengembangan dan 

penerapan (Litbangrap) Puslitbang Jalan dan Jembatan pada Renstra 2015 - 2019 adalah 

Teknologi Terapan dan Rekomendasi Kebijakan terkait Pemanfaatan IPTEK. Gambaran 

umum mengenai program dan kegiatan yang dilaksanakan di lingkungan Pusjatan dapat 

dilihat pada tabel 4 berikut ini. 
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Tabel  4 Gambaran Umum Program dan Kegiatan Puslitbang Jalan dan Jembatan   

No Kelompok 

Teknologi 

Litbang 

1 Teknologi Material 

Jalan dan 

Jembatan 

 

 

2 Sistem dan 

Teknologi Jalan 

Hijau 

 

 

Material 

Batu 
Kapur

Stabilitas 
Tanah

Karet 
Alam

Pasir Laut

Asbuton

Sand Base

Jalan
Hijau

EcoNuska
Warmix

Warmix
Asbuton

Slag BajaFly Ash

Sludge Oil
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No Kelompok 

Teknologi 

Litbang 

3 Pengembangan 

dan Penerapan 

Teknologi Jalan 

Perkotaan 

 

 

4 Teknologi Struktur 

Jalan dan 

Jembatan 

 

 

URBAN 
MOBILITY

JALUR 
PEJALAN 

KAKI

RHK

JALUR 
SEPEDA 
MOTOR

Corrugated

Steel FO

Jalan Layang
Modular

Struktur

Jembatan
darurat

FRP

Jembatan
Kayu

Jembatan
Apung

RUNTUHA
N BATUAN

Judesa
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No Kelompok 

Teknologi 

Litbang 

5 Teknologi 

Manajemen Jalan 

dan Jembatan 

 

 

6 Teknologi 

Keselamatan Jalan 

 

 

Sistem
Manajemen

Jalan

Manajemen
Perkerasan

Manajemen
Drainase

Manajemen
Jembatan

Manajemen
Lereng

SAFETY

IRAP
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No Kelompok 

Teknologi 

Litbang 

7 Teknologi 

Instrumentasi Jalan 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instrum
entasi

SHMS

IRODCO

SINDILAAPKJ/T

IPT
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4.2 TARGET  KINERJA TAHUNAN DAN KERANGKA PENDANAAN 2015 - 2019 

Tabel  5  Target  Kinerja Tahunan Dan Kerangka Pendanaan 2015 - 2019 

Realisasi		+	

Target	Baru

2015 2016 2017 2018 2019 TOTAL 2015 2016 2017 2018 2019 TOTAL

171.500 166.511 115.034 165.415 478.284 1.096.744	

1

101
Jumlah	Teknologi	(dari	komponen	teknologi	:	Naskah	Ilmiah,	Model	Sistem,	Model	Fisik,	

Prototype,	R-0)
Teknologi 6 1 1 1 1 10 40,804			 21,175			 12,026				 31,871			 5,595							 111,471			

2

301 Jumlah	Penerapan	Teknologi	Terbatas Unit 0 8 10 5 5 28 0 54,883			 53,958				 40,900			 234,906			 384,647			

3

204 Jumlah	Naskah	Kebijakan/	Rekomendasi	Kebijakan Naskah 2 2 0 0 0 4 775								 340									 0 0 0 1,116								

205 	Jumlah	Perumusan	SPM	(R-3) Naskah 25 25 8 8 8 74 3,558					 1,063					 1,824						 2,160					 2,384							 10,990					

4

401 	Jumlah	Penyelenggaraan	Diseminasi,	Publikasi	dan	Pameran Proseding	DPP 18 7 1 1 1 28 7,626					 3,090					 31,373				 3,797					 22,670					 68,556					

402 Jumlah	Layanan	Advis	Teknis	dan	Pendampingan	Teknis Rekomendasi	Teknis 19 10 2 2 2 35 10,549			 6,590					 764									 15,063			 73,288					 106,253			

403 	Jumlah	Layanan	Pengujian	Laboratorium	 Laporan	hasil	uji 5 4 4 0 4 17 1,325					 829									 1,530						 0 3,927							 7,610								

404 Jumlah		Layanan	Data	dan	Informasi	 Data-Informasi 0 0 0 1 1 2 0 0 0 1,500					 3,200							 4,700								

405 	Jumlah		Layanan	Jasa	Litbang	(PNBP)	 Rupiah 6,500			 6,500			 6,500 7,708			 8,478			 35,686								 6,370					 6,370					 289									 9,800					 11,732					 34,560					

5

501 Jumlah	Penyusunan	Program	Jangka	Menengah Dokumen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

502 Jumlah	Penyusunan	Program	dan	Anggaran	Tahunan Dokumen 5 1 1 1 1 9 1,790					 2,672					 1,239						 900									 7,185							 13,786					

503 Jumlah	Pemantauan,	Evaluasi	dan	Pelaporan Dokumen 11 14 1 1 1 28 10,008			 12,089			 800									 1,500					 3,290							 27,687					

504 Jumlah	Pengelolaan	dan	Pelaporan	Keuangan Dokumen 6 1 1 1 1 10 897								 785									 1,727						 325									 3,833							 7,568								

505 Jumlah	Pengelolaan	BMN Dokumen 3 1 1 1 1 7 492								 1,316					 1,185						 772									 282											 3,548								

506 Jumlah	Penyelenggaraan		Tata	Persuratan,	Kearsipan	dan	Kehumasan Dokumen 2 0 1 1 1 5 639								 0 0 134									 2,461							 3,734								

507 Jumlah	Pengembangan	SDM	 Dokumen 4 1 1 1 1 8 2,477					 2,372					 1,539						 1,462					 2,092							 9,942								

508 Jumlah	Pengelolaan	Administrasi	Kepegawaian Dokumen 1 0 1 0 1 3 555								 0 203									 0 246											 1,227								

509 Jumlah	Penyelenggaraan	Organisasi	dan	Tata	Laksana	 Dokumen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

510 Jumlah	Penyelenggaraan	Kerjasama Dokumen 9 4 1 1 1 16 1,673					 1,324					 597									 364									 2,679							 6,637								

511 Jumlah	Fasilitasi	Pengembangan	Standar,	Pedoman,	Manual Dokumen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

512 Jumlah	Fasilitasi	Layanan	Teknis	dan	Hukum	 Dokumen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

518 Jumlah	Fasilitasi		Pengelolaan	HKI	 Dokumen 1 1 0 0 0 2 79											 216									 0 0 0 295											

513 Jumlah	Administrasi	Kesatkeran Dokumen 4 4 1 2 1 12 2,042					 1,873					 1,900						 105									 3,048							 8,968								

514 Jumlah	Pengembangan	Sarana	dan	Prasarana	Litbang Dokumen 4 3 1 1 1 10 1,616					 1,193					 695									 3,816					 782											 8,103								

515 Jumlah	Layanan	Perkantoran Bulan	Layanan 12 12 12 12 12 12 40,421			 45,168			 2,749						 47,846			 69,119					 205,302			

516 Jumlah	Pengadaan	Sarana	dan	Prasarana	Kantor Unit 6 1 2 2 2 13 33,638			 1,146					 98											 1,000					 8,206							 44,088					

517 Jumlah	Peningkatan	Gedung/Bangunan M2 1,500			 1,500			 1,500			 5,000			 5,000			 14,500								 4,168					 2,017					 537									 2,100					 17,135					 25,957					

Kepala	Badan	Penelitian	dan	Pengembangan

Dr.Ir.	Danis	H.	Sumadilaga,	M.Eng.Sc.

	LAYANAN	TEKNIS	DAN	ALIH	TEKNOLOGI

LAYANAN	DUKUNGAN	MANAJEMEN

Ir.	Deded	P.	Sjamsudin,	M.Eng.Sc.

MATRIKS	RENCANA	STRATEGIS	PUSAT	LITBANG	JALAN	DAN	JEMBATAN	2015	-	2019

Bandung,						Mei	2018

Kepala	Pusat	Litbang	Jalan	dan	Jembatan

		OUTPUT/	INDIKATOR	OUTPUT	
KESEPAKATAN	

SATUAN

VOLUME

ANGGARAN	(JUTA	RP)
REALISASI TARGET	BARU

KEGIATAN	2:	PENELITIAN	DAN	PENGEMBANGAN	BIDANG	JALAN	DAN	JEMBATAN

UNIT	ORGANISASI:	PUSAT	LITBANG	JALAN	DAN	JEMBATAN	

TEKNOLOGI	TERAPAN

PENERAPAN	TEKNOLOGI	TERBATAS	(	Pilot	Project	)	

REKOMENDASI	KEBIJAKAN
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BAB V 

PENUTUP 

Renstra Pusat Litbang Jalan dan Jembatan 2015 - 2019 merupakan penjabaran rencana 

kegiatan unit organisasi Eselon II guna mencapai sasaran-sasaran strategis Kementerian 

Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang pada akhirnya untuk pencapaian sasaran 

nasional. Rencana Strategis (Renstra) Pusat Penelitian Jalan dan Jembatan 2015 - 2019 

merupakan arahan strategi dan kebijakan yang diperlukan untuk mencapai tujuan jangka 

menegah Pusjatan yang diwujudkan ke dalam visi dan misi. Dalam Renstra ini, indikator 

output maupun outcome didesain sedemikian rupa sehingga dapat terukur secara jelas 

sebagai bagian penting dari pengukuran akuntabilitas kinerja Pusjatan.  

 

Pelaksanan program dan kegiatan sebagaimana tertuang dalam Renstra tersebut akan 

memerlukan koordinasi, konsolidasi, dan sinergi antara Pusjatan dengan pihak Luar agar 

keseluruhan sumber daya yang ada dapat digunakan secara optimal dan dapat mencapai 

kinerja yang maksimal dalam rangka menyediakan jasa keahlian dan teknologi di bidang jalan 

dan jembatan. Oleh karenanya penyelenggaraan kinerja Pusjatan perlu dilandasi dengan 

kerangka peraturan perundang-undangan yang  ada sehingga dapat menghasilkan outpout 

dan outcome yang optimal.  

 

 

 


