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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 Loka Penelitian dan Pengembangan Asbuton 

adalah mendukung pengembangan aspal Buton untuk pembangunan dan pemeliharaan jalan agar 

dapat lebih terkontrol dan alih teknologi melalui bentuk layanan teknis yang lebih maksimal, dengan 

melaksanakan penelitian dan pengembangan aspal Buton serta menyediakan jasa inspeksi kualitas 

aspal Buton. 

Rencana Strategis (Renstra) Loka Penelitian dan Pengembangan Asbuton periode 2015 – 2019 adalah 

panduan pelaksanaan tugas dan fungsi Loka Penelitian dan Pengembangan Asbuton untuk 5 (lima) 

tahun ke depan. Selain itu, Renstra ini juga disusun dengan berpedoman pada RPJMN 2015 – 2019. 

Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Renstra Badan Litbang Kementerian 

Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, serta Renstra Puslitbang Jalan dan Jembatan.  

Mengingat hal tersebut, maka seluruh jajaran Loka Penelitian dan Pengembangan Asbuton harus dapat 

melaksanakan secara akuntabel dan senantiasa berorientasi pada peningkatan kerja untuk menjamin 

kualitas hasil litbang. Untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan Renstra Loka Penelitian dan 

Pengembangan Asbuton periode 2015 – 2019, maka akan dilakukan evaluasi setiap tahun. Revisi 

dilakukan sesuai dengan mekanisme yang berlaku. 
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RPJMN  : Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional  

RTRKSN  : Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional  

R0  : Rancangan SPM-0 (awal) 

IPTEK  : Ilmu Pengetahuan dan Teknologi 
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Daftar Istilah 

 

1. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, 

melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.  

2. Pembangunan Nasional adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen 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).  
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32. Model sistem adalah penyederhanaan dari suatu obyek dalam bentuk non fisik, yang 

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 1  

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Berdasarkan RPJMN Tahap III dan Rencana Strategis Kementerian PU 2015 – 2019, Puslitbang Jalan 

dan Jembatan telah menyusun Rencana Strategis 2015 – 2019. Rencana Strategis ini merupakan 

rencana organisasi yang merupakan bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 

(SAKIP) dimana tuntutan untuk menyampaikan pertanggungjawaban publik atas penggunaan anggaran 

bagi kegiatan. Rencana Strategis (Renstra) tersebut juga merupakan bagian dari SAKIP dan dibuat 

dengan mempertimbangkan isu strategis ke depan, tantangan, dan fokus pembangunan yang tertuang 

pada RPJMN Tahap III di dalam RPJPN 2005 – 2025. 

Dalam rangka mendukung peningkatan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi serta 

penyesuaian tugas dan fungsi dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, perlu 

dilakukan penyempurnaan organisasi Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan 

Perumahan Rakyat. Hal tersebut mendasari terbentuknya Permen PUPR Nomor: 20/PRT/M/2016 

Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum, terkait 

pembentukan Loka Penelitian dan Pengembangan Asbuton di Pasarwajo Kabupaten Buton, untuk dapat 

meningkatkan peran pemerintah, khususnya pada produk Aspal Buton (Asbuton) agar dapat lebih 

terkontrol dan alih teknologi melalui bentuk layanan teknis yang lebih maksimal.  

Loka Penelitian dan Pengembangan Asbuton sendiri berada di bawah dan bertanggungjawab kepada 

Kepala Puslitbang Jalan dan Jembatan. Terkait dengan terjadinya perubahan struktur organisasi di 

dalam lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat khususnya di dalam 

lingkungan Puslitbang Jalan dan Jembatan tersebut, berpengaruh terhadap perubahan di dalam tubuh 

Renstra Puslibang Jalan dan Jembatan, dimana harus disusun dokumen Renstra Satker Loka Penelitian 

dan Pengembangan Asbuton sebagai bentuk dokumen Renstra sesuai dengan Permen PUPR Nomor: 

09/PRT/M/2018 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di 

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat secara tersendiri dan terpisah dari Renstra 

Puslitbang Jalan dan Jembatan. Dalam melakukan tugasnya, Loka Penelitian dan Pengembangan 

Asbuton menyelenggarakan fungsi berupa pelaksanaan penelitian dan pengembangan, pengujian, 

diseminasi, sertifikasi teknologi aspal Buton, serta melaksanakan urusan tata usaha dan rumah tangga 

Loka. 

 



  RENSTRA LOKA LITBANG ASBUTON 2015-2019 

 

 

 14 

 
 

Penyusunan Renstra Loka Penelitian dan Pengembangan Asbuton 2015 – 2019 mengacu pada Renstra 

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

2019, Renstra Pustibang Jalan dan Jembatan 2015 – 2019, serta berpedoman pada Peraturan Menteri 

PPN/Kepala BAPPENAS No. 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Rencana 

Strategis Kementerian/Lembaga (RENSTRA K/L) 2015 – 2019 dan Peraturan Menteri PUPR No. 

09/PRT/M/2018 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di 

Kementerian PUPR. 

 

1.2 Kondisi Umum 

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 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 kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia. 

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

arah kebijakan dan strategi. 
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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  

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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Poin terakhir yang menyebutkan “meningkatnya kapasitas industri konstruksi dalam pembangunan 

infrastruktur transportasi” perlu disoroti lebih lanjut. Ketersediaan infrastruktur jalan sendiri merupakan 

faktor kunci dalam mendukung daya saing nasional, daya tarik investor asing, kesejahteraan 

masyarakat, serta menurunkan disparitas antarwilayah di Indonesia. Berdasarkan Renstra Direktorat 

Jenderal Bina Marga 2015 – 2019, pembangunan infrastruktur jalan dibutuhkan untuk menjawab 

tantangan transportasi di Indonesia saat ini, yaitu biaya logistik yang relatif tinggi (24% Gross Domestic 

Product), tingginya permintaan lalu lintas barang dan jasa terhadap infrastruktur jalan (84% lalu lintas 

angkutan penumpang dan 90% angkutan barang), serta tingginya waktu tempuh di koridor utama (2,2 

jam/100 km).  

Salah satu hal penting untuk membangun infrastruktur jalan adalah terkait kapasitas industri konstruksi 

infrastruktur jalan. Jalan di Indonesia sendiri didominasi oleh material aspal. Peningkatan investasi 

untuk penyelenggaraan jalan terus meningkat seiring dengan pertumbuhan ekonomi nasional dan 

pencapaian dari program pemerintah yang tertuang dalam MP3EI (Masterplan Percepatan dan 

Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia) menyebabkan kebutuhan aspal yang sangat besar. Impor 

merupakan satu cara pemerintah agar rantai suplai aspal di Indonesia tetap terjaga. Dengan kebutuhan 

aspal minyak di Indonesia yang mencapai 1,2 juta ton/tahun, 70% berasal dari impor dan hanya 30% 

berasal dari lokal, sehingga menguras devisa negara (Direktorat Jenderal Bina Marga, 2008). Impor 

aspal minyak dapat dikurangi jika Indonesia mampu mengoptimalkan sumber daya yang dimilikinya, 

salah satunya adalah dengan pemanfaatan aspal alam berupa Aspal Buton (Asbuton).  

Asbuton mengandung bitumen yang berasal dari pemisahan minyak bumi secara alamiah. Bitumen ini 

merupakan sisa dari minyak bumi yang memiliki berat jenis besar dan terperangkap pada reservoir 

batuan. Sejalan dengan waktu, gas dan minyak bumi dengan berat jenis ringan yang terkandung dalam 

batuan tersebut menguap sehingga menyisakan bitumen yang terperangkap dalam matriks batuan 

tersebut. Sejarah penemuan Asbuton diawali dengan adanya eksplorasi awal deposit Asbuton yang 

dilakukan oleh ahli pertambangan dan ahli geologi dari Nederlands Indies Geological Survey pada awal 

tahun 1920-an hingga 1930-an. Laporan eksplorasi paling awal disusun oleh Van Haeften (1924) dan 

Zwierzycki (1925). Pada tahun 1928, Bothe melaporkan bahwa terdapat beberapa daerah 

ditemukannya deposit Asbuton tersebut yang dianggap sebagai lokasi menguntungkan pada saat itu. 

Pada tahun 1936, Hetzel juga melakukan peninjauan pada daerah eksplorasi Asbuton tersebut, dan 

kemudian menentukan 19 daerah "ladang aspal" atau deposit. Hasil peninjauan atau ekplorasi yang 

dilakukan tersebut adalah mengenai geologi daerah dan hasil evaluasi tentang sumber daya untuk 

setiap deposit Asbuton. Disusul oleh beberapa eksplorasi dan penyelidikan lain yang dilakukan oleh 

Pacific Consultants dari Tokyo pada Tahun 1961, The Cameron McNamara (1980), the Kasoep et al 

(1975) and the Hardjono (1966), Sikumbang dan Sanyoto (1981, 1984), Conoco Indonesia (1988), 

Tobing, S.M (2005), dan Sapri Hadiwisastra dari Pusat Penelitian Geoteknilogi LIPI (2009) terkait 
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keberadaan dan sebaran lokasi Asbuton.  

Deposit Asbuton dapat dilihat berdasarkan kajian sumber daya bitumen Asbuton telah dilakukan oleh 

banyak pihak, seperti terlihat pada Tabel 1.1 dibawah ini. 

Tabel 1.1 Sumber Daya Bitumen Asbuton Dari Berbagai Sumber 

No. Sumber Tahun 
Volume 

(ton) 
Daerah 

1 Bothe 1928 930.000 Lawele 

2 Hetzel 1936 100.000.000 Lawele 

3 Kurniaji 2003 396.735.000 Lawele (Batu Awu, Mempenga, Lagunturu, 

Kabukubuku, Siantopina, Ulala). Detail dapat dilihat 

pada Error! Reference source not found.. 

4 PT. Sarana 

Karya 

1986 160.700.003 Waisin, Lawele, Kabungka, Winto, Wariti 

5 Puslitbang Jalan 

dan Jembatan 

2011 662.960.267 Pulau Buton (meliputi Kabupaten Buton, Kabupaten 

Buton Utara, dan Kabupaten Muna) 

Sumber: Puslitbang Jalan dan Jembatan, 2012 

Secara lebih spesifik, daerah-daerah yang mengandung Asbuton, menurut Kurniaji (2003) dan 

Puslitbang Jalan dan Jembatan (2011), adalah sebagai berikut: 

Tabel 1.2 Sebaran dan Sumber Daya Bitumen Asbuton Berdasarkan Penelitian Kurniadji 

Tahun 2003 

No. Daerah 
Sumberdaya Asbuton  

(juta ton) 

1 Batu Awu 60,690  

2 Mempenga 29,232 

3 Lagunturu 37,149 

4 Kabukubuku 41,325 

5 Siantopina 181,250 

6 Ulala 47,089 

Sumber: Kurniadji (2003)     
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Tabel 1.3 Sebaran dan Sumber Daya Bitumen Asbuton Berdasarkan Penelitian Puslitbang 

Jalan dan Jembatan Tahun 2011 

No. Kabupaten 
Sebaran 

(Ha) 

Sumber daya  

(ton) 

1 Buton 36.967 638.670.210 

2 Buton Utara dan Sebagian Kabupaten 

Muna 

     687  24.290.057 

Sumber: Puslitbang Jalan dan Jembatan, 2012 

Pada tahun yang sama, Puslitbang Jalan dan Jembatan telah melakukan penelitian terhadap kandungan 

bitumen Asbuton sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2011. Resume kajian kandungan bitumen 

Asbuton dapat dilihat pada Error! Reference source not found.3.4 berikut. 

Tabel 1.4 Kajian Kandungan Bitumen Asbuton Berdasarkan Penelitian Puslitbang Jalan 

dan Jembatan Tahun 2011 

No. Daerah/Blok 

Luas Daerah 

Pengujian 

(Ha) 

Tahun 2010 Tahun 2011 

Kandungan 

Aspal 

Kandungan 

Aspal 

1 Lawele 104,2  8.795.565 

2 Kabungka 69,330.1 988.391,775  

Sumber: Puslitbang Jalan dan Jembatan, 2012 

Selain itu, pengkajian deposit Asbuton dan kadar bitumen Asbuton di Pulau Buton, Sulawesi Tenggara 

telah dilakukan oleh Alberta Consult, CONOTA, Sipindo, DJ. Dickinson, PT. Timah TBK, PT. Buton 

Asphalt Indonesia, Departemen Energi dan Sumberdaya Mineral serta Dinas Pertambangan dan Energi, 

Sulawesi Tenggara. Kementerian PUPR tahun 2010 mengatakan bahwa Indonesia memiliki deposit 

aspal buton (Asbuton) sebesar 650 juta ton, dengan kadar aspal bervariasi antara 10-35%, atau setara 

dengan 170 juta ton aspal minyak, dimana jumlah ini setara dengan kebutuhan aspal untuk ±170 tahun 

mendatang. 

Permasalahan muncul karena ternyata lapangan belum sepenuhnya dapat menerima Asbuton, 

disamping kehandalan suplai Asbuton sendiri yang yang sulit dikendalikan. Keluhan yang muncul terkait 

dengan penyelenggaraan pekerjaan menggunakan Asbuton antara lain tidak tersedianya suplai Asbuton 

di pasar, sulitnya mendapatkan suplai Asbuton dengan kualitas yang dijanjikan, harga Asbuton yang 

jauh lebih mahal dibandingkan dengan aspal minyak, sulitnya metodologi pencampuran karena kondisi 

fisik Asbuton butir yang mudah berubah dan kapasitas penyedia jasa konstruksi yang tidak memadai 

untuk menggunakan Asbuton. Di sisi lain, produsen Asbuton butir memberikan jawaban yang fragmatis, 
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bahwa selama tidak ada kejelasan pasar dan besaran suplai, produsen mengalami kesulitan untuk 

menentukan strategi dan taktik bisnis untuk dapat memberikan pelayanan secara maksimal kepada 

pengguna. Sistem transportasi yang buruk dan distribusi dengan sekala kecil telah menjadi tantangan 

yang tidak pernah dapat dipecahkan oleh produsen Asbuton.  

Selain itu, Asbuton dihadapkan pada beberapa persoalan lain, seperti lingkungan pertambangan yang 

tidak terkelola dengan baik, infrastruktur yang tidak mendukung efisiensi transportasi Asbuton dari 

lokasi produksi ke pelabuhan, biaya pelabuhan yang tinggi, dan kondisi sosial ekonomi masyarakat 

yang belum terbangun dengan baik. Persoalan-persoalan ini dapat menjadi beban tersendiri bagi 

produksi dan penyaluran Asbuton. Untuk menjawab persoalan dan berbagai tantangan di atas sekaligus 

untuk meningkatkan peran pemerintah, khususnya agar produk Asbuton lebih terkontrol dan alih 

teknologi melalui layanan teknis lebih maksimal, maka Balitbang Kementrian PUPR telah mendirikan 

Loka Litbang Asbuton di Pasarwajo Kabupaten Buton sesuai Permen PUPR Nomor: 20/PRT/M/2016 

Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum.  

Diharapkan dengan pemanfaatan Asbuton yang maksimal dapat memenuhi kebutuhan keseluruhan 

aspal dalam negeri, sehingga target pembangunan infrastruktur jalan di Indonesia dapat terpenuhi. 

Untuk selanjutnya jika Indonesia mampu mengoptimalkan penggunaan Asbuton pada pembangunan 

dan preservasi jalan nasional, dalam jangka panjang dapat meningkatkan daya saing Indonesia di mata 

dunia. 

 

1.3 Potensi dan Permasalahan 

Asbuton merupakan salah satu kekayaan alam Indonesia yang harus dapat dimanfaatkan untuk 

kemakmuran bangsa. Deposit Asbuton dalam jumlah besar dapat menjamin pasokan kebutuhan akan 

aspal bagi Indonesia selama lebih dari 100 tahun. Asbuton merupakan bahan lokal yang 

penggunaannya berdampak pada peningkatan kemandirian bangsa melalui swasembada aspal 

nasional, peningkatan lapangan kerja, peningkatan pendapatan pemerintah pusat dan daerah, serta 

berbagai hal lainnya.  

Kebutuhan aspal di Indonesia dapat mencapai 1,2 juta ton per tahun. Bahan material ini dipenuhi 30% 

lokal dan 70% impor dari berbagai negara seperti China, Korea Selatan, Singapura, dan Kawasan Timur 

Tengah. Aspal yang umum digunakan di Indonesia yaitu aspal minyak. Industri dalam negeri masih 

belum sanggup untuk memproduksi aspal minyak dalam jumlah yang banyak sehingga Pemerintah 

mengimpor aspal minyak untuk memenuhi kebutuhan aspal dalam negeri.  

 

Namun sejak tahun 2013, terjadi penurunan produksi minyak baik dalam negeri maupun luar negeri. 
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Hal ini mengakibatkan berkurangnya produk aspal minyak di pasaran serta meningkatnya harga aspal 

minyak tersebut. Tentunya hal ini akan menjadi masalah bagi pemerintah untuk mencapai target 

pembangunan infrastruktur jalan di tahun 2019. Di sisi lain, Indonesia memiliki kekayaan alam berupa 

aspal Buton yang melimpah dan memiliki kualitas yang hampir sama dengan aspal minyak, namun 

belum dimanfaatkan secara maksimal. Berdasarkan persoalan tersebut, maka perlu adanya strategi 

pemanfaatan aspal Buton dalam penyelenggaraan jalan di Indonesia. 

Asbuton dapat digunakan sebagai bahan tambah (aditif) atau sebagai bahan substitusi aspal minyak. 

Saat ini teknologi perkerasan jalan Asbuton sudah cukup lengkap untuk berbagai kelas jalan (berat, 

sedang dan ringan). Namun Asbuton tidak persis sama dengan aspal minyak (mengandung mineral) 

sehingga teknologinya agak berbeda dengan teknologi perkerasan jalan aspal minyak. Pemerintah 

sangat mendorong penggunaan Asbuton, namun hingga saat ini penggunaannya belum sesuai dengan 

yang diharapkan.   

Dari pengujian yang telah dilakukan, didapat hasil campuran beraspal yang ditambah asbuton 

menghasilkan campuran beraspal yang bermutu baik dengan kecenderungan stabilitas Marshall 

campuran beraspal yang lebih tinggi, stabilitas dinamis campuran beraspal yang lebih tinggi, 

meningkatkan umur konstruksi (dari hasil uji fatigue), lebih tahan terhadap perubahan temperatur, dan 

nilai modulus yang meningkat. Kecenderungan tersebut terjadi karena Asbuton mengandung bahan 

aromatik dan resin yang tinggi, sehingga di dalam campuran Asbuton mempunyai daya lekat yang lebih 

tinggi (anti stripping) serta kelenturan yang tinggi (fatigue life tinggi). Keunggulan lain dari Asbuton 

juga berupa daya tahan retak akibat cuaca maupun lingkungan yang lebih tinggi, dapat menghemat 

ketebalan perkerasan hingga 22%, serta memiliki produk samping dengan manfaat besar seperti high 

oil, bentonit, dan mineral. 

Dengan kelebihan-kelebihan tersebut, Asbuton cocok digunakan untuk lokasi temperatur tinggi (tropis) 

dan cocok digunakan untuk heavy loaded highway. Namun, dalam penerapan kebijakan penggunaan 

Asbuton untuk peningkatan kualitas campuran beraspal untuk perkerasan harus ditunjang 

pengendalian mutu yang ketat. Hal ini disebabkan karena dari beberapa kasus diperoleh data bahwa 

pelaksana lapangan kurang memahami pengaruh penggunaan Asbuton dalam campuran beraspal. 

Beralih dari kelebihan-kelebihan yang dimiliki, Asbuton masih memiliki beberapa titik kelemahan 

berupa: 

1. Inkonsistensi kualitas produksi Asbuton; 

2. Kandungan bitumen; 

3. Penetrasi bitumen; 

4. Kadar air Asbuton; 
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5. Belum terjaminnya ketersediaan Asbuton pada saat pelaksanaan di lapangan; 

6. Ketidaksesuaian kemampuan supply oleh pabrik pengolah Asbuton dengan demand proyek 

pengguna yang ditunjang oleh kebijakan Ditjen Bina Marga; 

7. Biaya transportasi pengiriman ke pengguna yang relatif mahal; 

8. Pola kerjasama antara produsen dan konsumen yang belum menemukan titik harmonis; 

9. Pembagian wilayah kerja pemasaran dari produsen; dan 

10. Harga yang wajar, dengan perincian analisa biaya terhadap: harga bahan baku Asbuton, biaya 

transportasi, dan biaya pengolahan Asbuton butir. 

Selain kelemahan yang sudah disebutkan sebelumnya, pada beberapa kasus dijumpai 

kekurangpahaman pengguna Asbuton terhadap teknologi yang akan diterapkan. Disamping 

permasalahan tersebut, quality control dan quality assurance memang belum diimplementasikan secara 

optimal. Hal ini mengakitbatkan Asbuton di dalam lapisan beraspal ”dituduh” sebagai penyebab 

kerusakan dini. 

Adanya deposit Asbuton merupakan peluang dan sekaligus tantangan bagi para peneliti, praktisi dan 

semua pihak yang terkait dengan perkerasan jalan, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, 

universitas, investor, kontraktor, konsultan dan masyarakat Buton. Sebagai peluang, Asbuton 

merupakan aspal alam dengan deposit terbesar dibanding deposit aspal alam lainnya di dunia, dimana 

dapat dimanfaatkan sebagai bahan pengikat pada perkerasan jalan menggantikan aspal minyak. Harga 

aspal minyak relatif tinggi dan sangat tergantung pada fluktuasi harga minyak bumi (crude oil) dunia. 

Pada masa yang akan datang diperkirakan harga aspal minyak akan semakin tinggi karena minyak 

bumi sebagai bahan dasar pembuatan aspal minyak merupakan sumber daya alam yang tak dapat 

diperbaharui. Selain itu, seiring dengan perkembangan kabupaten dan kota, dari hari ke hari panjang 

jalan di seluruh daerah di Indonesia selalu makin meningkat. Peningkatan panjang jalan berakibat pada 

peningkatan kebutuhan bahan pengikat antara lain aspal, baik untuk pemeliharaan ataupun untuk 

pembangunan jalan baru. 

Sebagai tantangan, penggunaan Asbuton sebagai bahan pengikat pada perkerasan jalan tidak 

sesederhana atau semudah penggunaan aspal minyak, tapi secara prinsip para peneliti sudah 

menunjukkan bahwa Asbuton dapat digunakan pada perkerasan jalan meski masih terdapat beberapa 

kendala pada pelaksanaannya. Beberapa uji coba perkerasan jalan yang menggunakan Asbuton dan 

hasilnya dianggap cukup baik antara lain perkerasan jalan campuran beraspal panas dengan bahan 

tambah Asbuton (BGA), perkerasan jalan campuran dingin aspal emulsi dengan bahan tambah Asbuton 

(BGA), perkerasan jalan campuran beraspal panas Asbuton (BGA) yang diremajakan, perkerasan jalan 

campuran beraspal panas Asbuton Lawele, dan perkerasan jalan dengan Lapis Penetrasi Mastik Asbuton 
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(Asbuton Lawele). 

Meski hasil penelitian penggunaan Asbuton sebagai bahan pengikat pada perkerasan jalan sudah cukup 

banyak dan hasilnya baik, namun tidak mudah untuk diaplikasikan secara luas pada pembangunan dan 

pemeliharaan jalan. Hal ini dikarenakan adanya kendala pada saat pabrikasi untuk menghasilkan 

Asbuton dengan karakteristik sesuai dengan karakteristik Asbuton hasil peneliti dan adanya kendala 

pada saat perencanaan dan pelaksanaan penghamparan perkerasan jalan Asbuton agar sesuai dengan 

pedoman atau spesifikasi yang disusun peneliti. 

Tidak mudah bagi pabrik pengolah Asbuton untuk memproduksi Asbuton dengan karakteristik yang 

sesuai dengan yang disyaratkan peneliti. Sebagai bahan alam, Asbuton memiliki karakteristik kadar 

bitumen, sifat bitumen, kadar minyak ringan, kadar air, dan lainnya yang sangat bervariasi. Seharusnya 

pabrik pengolah Asbuton dapat menyeragamkan serta memodifikasi karakteristik Asbuton sehingga 

selalu sesuai dengan karakteristik Asbuton yang digunakan pada penelitian. Namun kenyataannya tidak 

mudah sehingga perlu waktu yang relatif lebih panjang sampai pabrik pengolah Asbuton memiliki 

kemampuan yang cukup untuk mensiasati variasi karakteristik Asbuton. Pabrik Asbuton perlu waktu 

untuk melakukan penelitian dibidang produksi Asbuton agar menghasilkan produk yang layak dari segi 

teknis dan ekonomis. Sampai saat ini pabrik pengolah Asbuton dapat dikatakan masih minim 

pengalaman dalam memproduksi Asbuton BGA yang diteliti dan diujicobakan pada tahun 2006 dan 

Asbuton Lawele yang dikembangkan mulai tahun 2008. 

Perencanaan dan pelaksanaan perkerasan jalan Asbuton relatif lebih sulit dibanding perencanaan dan 

pelaksanaan perkerasan jalan aspal minyak. Hal ini dikarenakan aspal minyak memiliki kadar bitumen 

99% dengan karakteristik yang konsisten serta telah diaplikasikan bertahun-tahun sehingga semua 

pihak terkait relatif dapat dikatakan sudah familiar dengan perkerasan jalan aspal minyak. Sedangkan 

Asbuton memiliki kadar bitumen yang lebih bervariasi dan rendah (18-35%), mengandung mineral yang 

tinggi (65-82%), serta banyak pihak terkait (konsultan, kontraktor, dan owner) belum familiar karena 

teknologi perkerasan jalan Asbuton relatif masih baru. 

Asbuton yang merupakan campuran antara bitumen dan mineral menyebabkan Asbuton tidak dapat 

diperlakukan seperti aspal minyak atau seperti agregat. Asbuton tidak dapat dicairkan dan dipompa 

untuk dimasukkan ke dalam pug mill dengan cara pemanasan seperti perlakuan pada aspal minyak. 

Asbuton juga mudah menggumpal selama penyimpanan terutama Asbuton dengan nilai penetrasi 

bitumen yang tinggi, sehingga perlakuannya pada unit pencampur aspal tidak semudah perlakuan 

terhadap agregat yang selalu terhambur. Asbuton yang menggumpal lebih sulit dimasukkan ke dalam 

pug mill dengan menggunakan ban berjalan (conveyor) dan juga di dalam pug mill lebih sulit tercampur 

dengan homogen. Selama ini untuk mengatasi permasalahan penanganan Asbuton di unit pencampur 

aspal maka produsen Asbuton diharuskan menjamin Asbutonnya berbentuk butiran lepas (terhambur) 
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pada saat digunakan. Hal ini tidak mudah sehingga produsen Asbuton juga perlu melakukan penelitian. 

Selain itu, memahami pedoman pelaksanaan atau spesifikasi hasil penelitian juga tidak mudah. Apalagi 

kalau masih berupa pedoman atau spesifikasi awal yang masih harus disempurnakan dengan masukan-

masukan dari para pelaksana atau praktisi di lapangan. Masukan dapat berupa saran perbaikan ataupun 

kendala yang terjadi yang harus dipecahkan para peneliti atau produsen Asbuton. Oleh karena itu 

komunikasi harus selalu terbina antara peneliti, produsen, praktisi dan berbagai pihak terkait sampai 

terbentuknya pedoman atau spesifikasi Asbuton yang sempurna. Pelatihan, pendampingan teknis, 

workshop, seminar, konsultasi dan hal lain semacamnya merupakan bentuk komunikasi yang baik. 

Berbagai permasalahan dan tantangan harus diatasi demi keberhasilan pengembangan teknologi 

Asbuton di Indonesia. Dengan adanya kebijakan pemerintah tentang peningkatan penggunaan Asbuton 

akan berdampak pada menurunnya impor aspal keras. Hal ini akan berimbas pada kondisi pasar 

Asbuton dapat menjadi lebih stabil. Keadaan tersebut akan terwujud dengan jalan mengoptimalkan 

tahap produksi dan menjaga kestabilan mutu, sehingga kepercayaan pengguna Asbuton juga akan 

meningkat. Kondisi ini dapat mengatrol nilai ekonomis dari sebuah produk, bahkan perekonomian 

negara secara keseluruhan. 
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BAB 2  

TUJUAN DAN SASARAN 

 

2.1 Tujuan Loka Penelitian dan Pengembangan Asbuton 

Rapat kerja Menteri Pekerjaan Umum dengan DPR RI tanggal 15 Maret 2005 menghendaki Menteri PU 

untuk memanfaatkan penggunaan aspal alam yang terdapat di Pulau Buton, Sulawesi Tenggara. 

Langkah ini dilanjutkan dengan terbitnya Permen PU No. 35/PRT/M/2006 tentang Peningkatan 

Pemanfaatan Aspal Buton untuk Pemeliharaan dan Pembangunan Jalan. Di dalam Peraturan Menteri 

tersebut tersurat pemanfaatan Asbuton direkomendasikan dalam bentuk butir, pra campur, dan 

Asbuton murni hasil ekstraksi. 

Hasil pertemuan Wakil Menteri Pekerjaan Umum dan Kepala Bappenas di Pusat Litbang Jalan yang di 

hadiri oleh para Pejabat di lingkungan Puslitbang Jalan dan Jembatan tanggal 17 Juli 2012 serta pidato 

Kepala Badan Litbang PU di Kendari mengatakan bahwa potensi Aspal Buton sangat potensial untuk 

dikembangkan, dan Bappenas akan mendukung untuk pengembangan Aspal Buton bagi peningkatan 

devisa negara. Dari rangkaian hasil pertemuan tersebut dipandang bahwa perlu didirikan suatu 

organisasi dalam bentuk Loka Penelitian dan Pengembangan Asbuton yang berlokasi di Pulau Buton. 

Program pembangunan Loka Penelitian dan Pengembangan Asbuton dikembangkan ke dalam tiga 

tahapan: 

1. Penyiapan satuan kerja dan organisasi Loka Penelitian dan Pengembangan Asbuton, sumber daya 

manusia yang menjalankan business process-nya, dan penyusunan manual business process-nya. 

Selain itu dilaksanakan juga desain awal (layout) dari bangunan Loka Penelitian dan 

Pengembangan Asbuton; 

2. Laboratorium pilot, penyiapan lahan dan sarana prasarana awal, perencanaan, dan detail desain 

dari Loka Penelitian dan Pengembangan Asbuton; dan 

3. Pembangunan fisik sarana dan prasarana Loka Penelitian dan Pengembangan Asbuton. 

Program tersebut dibuat berdasarkan kebutuhan (based on needs). Penyiapan organisasi Loka 

Penelitian dan Pengembangan Asbuton, sumber daya manusia, dan manual business process 

ditempatkan sebagai program pertama agar desain loka beserta sarana prasarananya sesuai dengan 

kebutuhan organisasi itu sendiri. Setelah Loka terbangun, organisasi hanya perlu menjalankannya 

sesuai manual serta sesuai dengan tujuan Loka Penelitian dan Pengembangan Asbuton. 

Adapun tujuan Loka Penelitian dan Pengembangan Asbuton adalah:  



  RENSTRA LOKA LITBANG ASBUTON 2015-2019 

 

 

 25 

 
 

“Terwujudnya Loka Penelitian dan Pengembangan Asbuton yang mendukung pengembangan aspal 

Buton untuk pembangunan dan pemeliharaan jalan agar dapat lebih terkontrol dan alih teknologi 

melalui bentuk layanan teknis yang lebih maksimal, dengan melaksanakan penelitian dan 

pengembangan aspal Buton serta menyediakan jasa inspeksi kualitas aspal Buton.” 

Dalam rangka memudahkan pengukuran tingkat keberhasilannya, maka tujuan Loka Penelitian dan 

Pengembangan Asbuton tersebut dirumuskan kembali menjadi sebagai berikut : 

1) Terwujudnya Teknologi Terapan Hasil Inovasi Penelitian dan Pengembangan Asbuton 

yang Dimanfaatkan oleh Stakeholders. Tujuan ini dicapai dengan meningkatkan jumlah 

teknologi bidang Asbuton yang dapat dimanfaatkan oleh stakeholders sebanyak 3 unit teknologi 

sampai dengan tahun 2019. 

 

Gambar 2.1 Lingkup Tujuan Pembentukan Loka Penelitian dan Pengembangan Asbuton 

Dari gambar lingkup tujuan pembentukan Loka Penelitian dan Pengembangan Asbuton tersebut, dapat 

dilihat lingkup tujuan pada poin pelaksanaan penelitian dan pengembangan aspal Buton selain 

melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan teknologi aspal Buton untuk keperluan 

pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jalan, penelitian dan pengembangan juga dilakukan 
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terkait penyediaan informasi suplai aspal Buton dan memastikan bahwa suplai aspal Buton berkualitas 

dan berkelanjutan secara lingkungan dan sosial. Untuk poin lingkup tujuan penyediaan jasa inspeksi 

kualitas aspal Buton dapat berupa pelayanan pengujian, diseminasi, serta sertifikasi teknologi aspal 

Buton.  

Tabel 2.1 Tujuan dan Indikator Tujuan Loka Penelitian dan Pengembangan Asbuton 

Tujuan 
Indikator tujuan 

(Akhir 2019) 
Satuan Cara Pengukuran 

Melaksanakan 

penelitian dan 
pengembangan 
aspal Buton 

Jumlah teknologi 

terapan 

1,4 Teknologi Melakukan perhitungan 

berdasarkan jumlah 
teknologi yang dihasilkan 

Jumlah penerapan 
teknologi terbatas 

2 Unit Melakukan perhitungan 
berdasarkan jumlah 

teknologi yang diterapkan 

Menyediakan jasa 

inspeksi kualitas 
aspal Buton 

Jumlah layanan teknis 

dan alih teknologi 

3 Rekomendasi Teknis Melakukan perhitungan 

berdasarkan jumlah 
Rekomendasi Kebijakan 
yang termanfaatkan 

 

Selain dua kegiatan utama (penelitian dan pengembangan dan jasa inspeksi) tersebut, berdasarkan 

Peraturan Menteri PUPR No. 05/PRT/M/2019 perubahan atas Peraturan Menteri PUPR No. 

20/PRT/M/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian PUPR, Loka 

Penelitian dan Pengembangan Asbuton juga memiliki tugas untuk melaksanakan urusan tata usaha dan 

rumah tangga Loka melalui layanan dukungan manajemen berupa kegiatan manajemen internal dan 

kegiatan operasional dan sarana prasarana perkantoran guna mendukung Tupoksi Loka Penelitian dan 

Pengembangan Asbuton. 

Tabel  1.1a Indikator Kinerja Utama Loka Litbang Asbuton 

No Tujuan/ Sasaran Indikator Kinerja Utama Satuan Realisasai Target Total 

2015 2016 2017 2018 2019 (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 0 0 1 1 1 3 

Jumlah Rekomendasi 

Kebijakan yang 

Termanfaatkan 

Rekome

ndasi 

0 0 1 1 1 3 

Selain pengukuran dengan menggunakan Indikator Kinerja Utama (IKU), pengukuran capaian 

kinerja Loka Litbang Asbuton menggunakan Indikator Sasaran Kinerja (ISK), sesuai dengan 
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review midterm Renstra Balitbang 2015 – 2019 bulan Mei 2018, seperti pada tabel di bawah 

ini. 

Tabel 2.1b. 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 

pengembanga

n bidang jalan 

dan jembatan 

ISK.3 Persentase 

jumlah inovasi 

teknologi terapan 

siap pakai bidang 

jalan dan jembatan 

% 0 0 71 0 0 100 73 75 

ISK.4 Indeks 

kepuasan 

pelanggan 

terhadap layanan 

teknis bidang jalan 

dan jembatan 

% 0 0 76 0 0 83,66 78 80 

 

2.2 Sasaran Kegiatan Loka Penelitian dan Pengembangan Asbuton 

Sasaran kegiatan Loka Penelitian dan Pengembangan Asbuton diperlukan agar tujuan pembentukan 

Loka Penelitian dan Pengembangan Asbuton dapat terwujud, yang meliputi: 

1. Terlaksananya kegiatan penelitian dan pengembangan teknologi aspal Buton untuk pembangunan 

dan pemeliharaan infrastruktur jalan; 

2. Terlaksananya kegiatan penelitian dan pengembangan aspal Buton terkait informasi suplai aspal 

Buton; 

3. Terlaksananya kegiatan penelitian dan pengembangan aspal Buton terkait kontrol kualitas dan 

keberlanjutan suplai aspal Buton secara lingkungan dan sosial; 

4. Tersedianya jasa inspeksi kualitas aspal Buton dalam bentuk pengujian, diseminasi, dan sertifikasi 

teknologi aspal Buton. 

Outcome Loka Penelitian dan Pengembangan Asbuton disusun dengan mengacu pada outcome entitas 

diatasnya yaitu Kementerian PUPR, Balitbang PUPR, dan Puslitbang Jalan dan Jembatan tahun 2015 – 

2019. Adapun outcome Loka Penelitian dan Pengembangan Asbuton yaitu: Peningkatan pemanfaatan 

IPTEK dan layanan teknis oleh stakeholders dalam pengembangan teknologi aspal Buton dalam 

pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jalan sehingga dapat lebih maksimal, terkontrol, 

berkualitas, dan berkelanjutan. 
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Dari outcome tersebut dijabarkan kembali ke dalam output yang dihasilkan oleh Loka Penelitian dan 

Pengembangan Asbuton, yang terdiri dari empat kegiatan: 

1. Teknologi Terapan  

Kegiatan penelitian yang menghasilkan produk seperti naskah ilmiah, model sistem, model fisik, 

prototipe, dan R-0 dari teknologi Asbuton. 

2. Penerapan Teknologi Terbatas 

Kegiatan penerapan teknologi terbatas berupa pilot project untuk pembuktian penerapan teknologi 

Asbuton. 

3. Layanan Teknis dan Alih Teknologi 

Kegiatan advis teknis dan pendampingan teknis kepada stakeholder yang berminat untuk 

memanfaatkan teknologi Asbuton berupa layanan pengujian laboratorium, penyelenggaraan 

diseminasi, dan sertifikasi teknologi Asbuton. 

4. Layanan Dukungan Manajemen 

Kegiatan manajemen internal, kegiatan operasional, dan sarana prasarana perkantoran guna 

mendukung Tupoksi Loka Penelitian dan Pengembangan Asbuton, berupa pengelolaan dan 

pelaporan keuangan, pengelolaan BMN, pengelolaan adminsistrasi kepegawaian, administrasi 

kesatkeran, pengembangan sarana dan prasarana litbang, layanan perkantoran, pengadaan sarana 

dan prasarana kantor, serta peningkatan gedung/bangunan. 
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Gambar 2.2 Logic Model Loka Penelitian dan Pengembangan Asbuton 

Selanjutnya hasil dari outcome Loka Penelitian dan Pengembangan Asbuton, dijabarkan ke dalam 

indikator outcome, output, dan indikator output termasuk satuannya sebagai berikut. 

Tabel 2.2 Outcome, Indikator Outcome, Output, dan Indikator Output Loka Penelitian 

dan Pengembangan Asbuton 2015 – 2019 

No. Outcome Indikator 
Outcome 

Output Indikator 
Output 

Satuan 

1. Peningkatan 
pemanfaatan 

IPTEK aspal 
Buton oleh 
stakeholders 

Jumlah teknologi 
yang 

dimanfaatkan 
(unit) 

Teknologi 
Terapan 

Jumlah komponen 
teknologi (Naskah 

Ilmiah, Model 
Sistem, Model 
Fisik, Prototipe, R-

0) 

Teknologi 

Penerapan 
Teknologi 
Terbatas 

Jumlah pilot 
project 

Unit 

2. Peningkatan 
kualitas layanan 

teknis aspal 
Buton kepada 

stakeholders 

Indeks kepuasan 
pelanggan 

terhadap 
layanan uji 

laboratorium (%)  

Layanan Teknis 
dan Alih Teknologi 

Jumlah layanan 
advis teknis dan 

pendampingan 
teknis (pengujian 

laboratorium, 
penyelenggaraan 

Rekomendasi 
Teknis 

Indeks kepuasan 

OUTCOME

Peningkatan 
pemanfaatan IPTEK dan 
kualitas layanan teknis 

aspal Buton oleh 
stakeholders

OUTPUT IV

Layanan 
Dukungan 

Manajemen

OUTPUT I

Teknologi 
Terapan

OUTPUT II

Penerapan 
Teknologi 
Terbatas

OUTPUT III

Layanan 
Teknis dan 

Alih 
Teknologi
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No. Outcome Indikator 

Outcome 

Output Indikator 

Output 
Satuan 

pelanggan 
terhadap 
penyelenggaraan 

diseminasi (%) 

diseminasi, dan 
sertifikasi) 

Indeks kepuasan 
pelanggan 
terhadap 

layanan 
sertifikasi (%) 

Indeks kepuasan 
pelanggan 
terhadap 

layanan advis 
teknis (%) 

Layanan 
Dukungan 
Manajemen 

Jumlah 
pengelolaan dan 
pelaporan 

keuangan 

Dokumen 

Jumlah 
pengelolaan BMN 

Dokumen 

Jumlah 
pengelolaan 

administrasi 
kepegawaian 

Dokumen 

Jumlah 
administrasi 

kesatkeran 

Dokumen 

Jumlah 

pengembangan 
sarana dan 
prasarana litbang 

Dokumen 

Jumlah layanan 

perkantoran 

Bulan Layanan 

Jumlah 

pengadaan sarana 
dan prasarana 

kantor 

Unit 

Jumlah 

peningkatan 
gedung/bangunan 

M2 
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BAB 3 

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA 

REGULASI, DAN KERANGKA 

KELEMBAGAAN 

 

3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Puslitbang Jalan dan Jembatan 

Arah kebijakan Penelitian dan Pengembangan Puslitbang Jalan dan Jembatan tahun 2015–2019 secara 

umum adalah untuk mewujudkan hasil penelitian dan pengembangan 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 sebagai 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 mempertimbangkan 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; dan 

9. Kegiatan layanan teknis dan alih teknologi harus mendukung mutu infrastruktur jalan dan 

jembatan. 
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Arah kebijakan Puslitbang Jalan dan Jembatan yang bersifat manajerial adalah sebagai berikut: 

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 Puslitbang Jalan dan Jembatan; dan 

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

Adapun Arah Kebijakan Strategi Puslitbang Jalan dan Jembatan untuk 5 (lima) tahun ke depan sebagai 

berikut: 

1. Mengoptimalkan kinerja SDM Puslitbang Jalan dan Jembatan untuk menghasilkan SPM dan 

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; dan 

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

penunjang dan bersertifikasi. 
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3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Loka Penelitian dan Pengembangan Asbuton 

Kebijakan dan strategi penelitian dan pengembangan serta penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi 

(Litbangrap IPTEK) yang dilaksanakan oleh Loka Penelitian dan Pengembangan Asbuton, pada 

dasarnya harus selaras dengan kebijakan dan strategi litbangrap IPTEK entitas diatasnya, meliputi 

kebijakan dan strategi litbangrap IPTEK nasional, kebijakan dan strategi litbangrap IPTEK Kementerian 

Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, kebijakan dan strategi litbangrap IPTEK Badan Penelitian dan 

Pengembangan PUPR, dan kebijakan dan strategi litbangrap IPTEK Puslitbang Jalan dan Jembatan. 

Hasil-hasil litbangrap IPTEK Loka Penelitian dan Pengembangan Asbuton harus mampu menyediakan 

teknologi aspal Buton yang berkualitas dan mampu memberikan dukungan pada pemecahan isu-isu di 

lapangan. Isu-isu tersebut antara lain adalah: 

1. Isu kebutuhan aspal dalam negeri, dimana meningkatnya kebutuhan aspal dalam negeri perlu 

didukung oleh kemampuan suplai dan produksi aspal dalam negeri, untuk menutupi kekurangan 

sebesar 70% yang kini masih dipenuhi dari suplai aspal minyak impor; 

2. Isu kualitas aspal Buton. Belum optimalnya tahap produksi aspal Buton harus dijaga dengan kontrol 

stabilitas kualitas produksi. Menjaga kualitas penerapan aspal Buton dapat dilakukan dengan 

penerapan teknologi terbatas untuk melihat hasil di lapangan.  

3. Isu stakeholders terkait. Kondisi di lapangan memperlihatkan bahwa masih banyaknya 

kekurangpahaman stakeholders terhadap SPM terkait aspal Buton. Perlunya memfasilitasi 

kebutuhan stakeholders terkait melalui jasa inspeksi kualitas aspal Buton. 

Arah kebijakan Penelitian dan Pengembangan Loka Penelitian dan Pengembangan Asbuton tahun 

2015–2019 secara umum adalah untuk mewujudkan hasil litbang dalam mendukung pembangunan 

dan pemeliharaan infrastruktur jalan dengan menggunakan teknologi aspal Buton 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 diwujudkan melalui strategi: 

1. Meningkatkan kegiatan penelitian dan pengembangan aspal Buton untuk menghasilkan teknologi  

dan inovasi baru aspal Buton yang siap guna sebagai dukungan mempercepat pembangunan dan 

pemeliharaan infrastruktur jalan, dengan konsep lebih maksimal, terkontrol, berkualitas, dan 

berkelanjutan; 

2. Kegiatan litbang harus menghasilkan SPM untuk menjamin kualitas infrastruktur jalan yang 

menggunakan teknologi Aspal Buton dengan melibatkan masukan dari peneliti, produsen, praktisi 

dan berbagai pihak terkait; 
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3. Penerapan IPTEK melalui uji coba skala lapangan secara terbatas yang menghasilkan informasi 

tentang kemamputerapan teknologi aspal Buton;  

4. Meningkatkan jumlah layanan teknis dalam bentuk pengujian laboratorium sebagai jasa inspeksi 

kualitas; 

5. Pemberian layanan alih teknologi sekaligus publikasi hasil-hasil litbang melalui bentuk diseminasi 

dan sosialisasi yang diikuti dengan TOT kepada masyarakat profesional, diarahkan pada aspek-

aspek aplikasi teknologi serta sebagai umpan balik tentang kebutuhan SPMK; 

6. Memberikan layanan bantuan teknis berupa sertifikasi standar produk aspal Buton; dan 

7. Meningkatkan kualitas litbangrap sesuai pembiayaan dengan dukungan manajemen litbang yang 

akuntabel, sehingga rasio output dan outcome semakin meningkat. 

Selain strategi umum, output Loka Penelitian dan Pengembangan Asbuton juga berupa layanan 

dukungan manajemen (manajerial) untuk mendukung kegiatan penelitian dan pengembangan. Arah 

strategi Loka Penelitian dan Pengembangan Asbuton yang bersifat manajerial adalah sebagai berikut: 

1. Pelaksanaan kegiatan dukungan manajemen yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel serta 

sinergi dalam mendukung kelancaran kegiatan litbangrap; 

2. Proporsi penganggaran litbang harus lebih besar dari penganggaran dukungan manajemen; 

3. Penganggaran berbasis kinerja dengan orientasi pada hasil (outcome). 

4. Mengoptimalkan kinerja SDM Loka Penelitian dan Pengembangan Asbuton untuk menghasilkan  

Teknologi aspal Buton; 

5. Meningkatkan kompetensi SDM yang ada dengan cara pelatihan dan mengirim tugas belajar ke 

jenjang yang lebih tinggi untuk mendukung peningkatan mutu hasil litbang; 

6. Mempercepat transfer knowledge dari senior ke junior dengan memberi kesempatan yang lebih 

besar untuk berkontribusi menghasilkan SPM maupun teknologi aspal Buton; 

7. Meningkatkan kapasitas laboratorium dengan dukungan anggaran yang ada, agar mutu hasil 

pengujian laboratorium lebih baik dari laboratorium swasta maupun perguruan tinggi; dan 

8. Meningkatkan kompetensi dan Kinerja SDM laboratorium melalui pelatihan-pelatihan teknis 

penunjang dan bersertifikasi. 
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3.3 Kerangka Regulasi 

Kerangka regulasi menjelaskan mengenai gambaran umum kerangka regulasi yang dibutuhkan dalam 

pelaksanaan tugas dan fungsi Loka Penelitian dan Pengembangan Asbuton, serta regulasi dalam 

mendukung pencapaian sasaran Loka Penelitian dan Pengembangan Asbuton. 

Tabel 3.1 Kerangka Regulasi Loka Penelitian dan Pengembangan Asbuton 

No. 

Arah Kerangka 

dan/atau Kebutuhan 

Regulasi 

(Kementerian PUPR) 

Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi 

Eksisting, Kajian dan Penelitian 

(Balitbang) (Loka Litbang Asbuton) 

1 Rancangan Peraturan 

Menteri PUPR tentang 

Penerapan Teknologi Hasil 

Litbang untuk 

Penyelenggaraan 

infrastruktur. 

Penguatan/turunan dari UU 

No. 18 Tahun 2002 tentang 

Sistem Nasional Penelitian, 

Pengembangan dan 

Penerapan Ilmu 

Pengetahuan dan Teknologi. 

Penguatan/turunan dari 

Permen PU No. 

36/PRT/M/2006 tentang 

Peningkatan Pemanfaatan 

Aspal Buton untuk 

Pemeliharaan dan 

Pembangunan Jalan. 

2 Rancangan Peraturan 

Menteri PUPR tentang 

Pelaksanaan Penelitian dan 

Pengembangan di 

Lingkungan Kementerian 

PUPR. 

▪ Penguatan/turunan dari 

UU No. 18 Tahun 2002 

tentang Sistem Nasional 

Penelitian, Pengembangan 

dan Penerapan Ilmu 

Pengetahuan dan 

Teknologi; dan 

▪ Revisi Perpres No. 54 

Tahun 2010 tentang 

Pengadaan Barang dan 

Jasa. 

Penguatan SOP litbang 

untuk mendukung 

penguatan inovasi dan 

pengembangan teknologi 

Asbuton dan mendorong 

penggunaan aspal Buton. 

3 Rancangan Peraturan 

Menteri PUPR tentang 

Standardisasi Bidang 

Infrastruktur. 

▪ Penguatan/turunan dari 

UU No. 20 Tahun 2014 

tentang Standardisasi dan 

Penilaian Kesesuaian; dan  

▪ Peraturan Kepala (Perka) 

BSN No. 8 Tahun 2015 

tentang PSN 01:2007 

Pengembangan Standar 

Nasional Indonesia. 

Penguatan hukum dan 

legitimasi kepada Loka 

Penelitian dan 

Pengembangan Asbuton 

untuk pemberian sertifikat 

standar produk aspal Buton 

kepada produsen aspal.  

 

 

3.4  Kerangka Kelembagaan 

Kelembagaan merupakan perangkat Kementerian yang meliputi struktur organisasi, ketatalaksanaan, 

dan pengelolaan aparatur sipil negara yang digunakan untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran 
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serta melaksanakan strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan 

fungsi Kementerian dan disusun dengan berpedoman pada RPJM Nasional.  

Dalam rangka mendukung peningkatan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi serta 

penyesuaian tugas dan fungsi dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dibentuk 

organisasi Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Berdasarkan 

Peraturan Menteri PUPR No. 20/PRT/M/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis 

di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, yang dimaksud dengan Unit Pelaksana Teknis 

adalah satuan kerja yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu 

dan/atau tugas teknis penunjang tertentu dari organisasi induknya. Unit Pelaksana Teknis dapat berupa 

Balai Besar, Balai, atau Loka. 

Loka Penelitian dan Pengebmbangan Asbuton yang memiliki tugas melakukan penelitian dan 

pengembangan, pengujian, diseminasi, sertifikasi teknologi aspal Buton, serta melaksanakan urusan 

tata usaha dan rumah tangga Loka ini, secara organisasi berada di bawah koordinasi Badan Penelitian 

dan Pengembangan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Kedudukan Loka Penelitian 

dan Pengembangan Asbuton berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pusat Penelitian 

dan Pengembangan Jalan dan Jembatan.  

Loka Penelitian dan Pengembangan Asbuton dipimpin oleh seorang Kepala, dengan susunan organisasi 

Loka Penelitian dan Pengembangan Asbuton terdiri atas: 

a. Kepala Loka Penelitian dan Pengembangan Asbuton; dan 

b. Kelompok Jabatan Fungsional. 

Loka Penelitian dan Pengembangan Asbuton berlokasi di Buton, Sulawesi Tenggara, dengan wilayah 

kerja meliputi seluruh wilayah Indonesia. Susunan Organisasi Loka Penelitian dan Pengembangan 

Asbuton berdasarkan Lampiran I Peraturan Menteri PUPR Nomor: 20/PRT/M/2016 tentang Organisasi 

dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian PUPR adalah sebagai berikut. 
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Gambar 3.1 Susunan Organisasi Loka Penelitian dan Pengembangan Asbuton 

Sumber: Lampiran I Permen PUPR Nomor: 20/PRT/M/2016 
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BAB 4 

TARGET KINERJA DAN KERANGKA 

PENDANAAN 

 

 

4.1 Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan 

Bab ini menjelaskan mengenai target kinerja dan kerangka pendanaan Loka Penelitian dan 

Pengembangan Asbuton selama periode perencanaan Tahun 2015 – 2019. 

Loka Penelitian dan Pengembangan Asbuton dalam Rencana Strategis 2015 – 2019 memiliki 1 (satu) 

program dan 1 (satu) kegiatan, yaitu: 

▪ Program: Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. 

▪ Kegiatan: Penelitian dan Pengembangan Bidang Jalan dan Jembatan Sub Bidang Loka Asbuton. 

Loka Penelitian dan Pengembangan Asbuton dalam Rencana Strategis 2015 – 2019 telah merumuskan 

program teknis dan program dasar dalam pelaksanaan kegiatan Renstra 2015 – 2019. Program teknis 

adalah program Loka Penelitian dan Pengembangan Asbuton yang menghasilkan pelayanan kepada 

kelompok sasaran/stakeholders (pelayanan eksternal), meliputi kegiatan: 

1. Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Teknologi Terapan; 

2. Kegiatan Penerapan Teknologi Terbatas; dan 

3. Kegiatan Layanan Teknis dan Alih Teknologi. 

Sedangkan program dasar adalah program Loka Penelitian dan Pengembangan Asbuton yang bersifat 

pelayanan internal untuk mendukung pelayanan aparatur dan/atau administrasi pemerintahan 

(pelayanan internal), meliputi Kegiatan Layanan Dukungan Manajemen. 

Berikut adalah Tabel target kinerja dan kerangka pendanaan Loka Penelitian dan Pengembangan 

Asbuton Tahun 2015 – 2019 (Tabel 4.1). 
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Tabel 4.1 Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Loka Penelitian dan Pengembangan Asbuton Periode Perencanaan Tahun 2015 – 2019 

SASARAN /INDIKATOR KINERJA 
(STRUKTUR BARU) 

KESEPAKATAN 
SATUAN 

VOLUME ANGGARAN (JUTA RP) 

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

KEGIATAN 2: PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG JALAN DAN JEMBATAN SUB BIDANG LOKA ASBUTON 

UNIT ORGANISASI: PUSAT LITBANG JALAN DAN JEMBATAN , LOKA LITBANG ASBUTON 

SASARAN KEGIATAN        0 0 4.240 5.628 9.350 19.218 

1  TEKNOLOGI TERAPAN                     

  
           

101  

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

Model Fisik, Prototype, R-0) 

Teknologi 0 0 0,4 1 0 1,4 0 0 1.100 600 1.000 2.700 

2 PENERAPAN TEKNOLOGI TERBATAS                     

  301  Jumlah Penerapan Teknologi Terbatas Unit 0 0 0 1 1 2 0 0 0 500 1.500 2.000   

3  LAYANAN TEKNIS DAN ALIH TEKNOLOGI                     

 402  
Jumlah Layanan Advis Teknis dan 
Pendampingan Teknis 

Rekomendasi 
Teknis 

0 0 1 1 1 3 0 0 450 800 1.100 2.350 

4  LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN                    

 

504 
Jumlah Pengelolaan dan Pelaporan 
Keuangan 

Dokumen 0 0 1 1 1 3 0 0 100 100 100 300 

505 Jumlah Pengelolaan BMN Dokumen 0 0 1 1 1 3 0 0 0 50 50 100 

514 Jumlah Administrasi Kesatkeran Dokumen 0 0 1 1 1 3 0 0 78 129 150 357 

515 
Jumlah Pengembangan Sarana dan 
Prasarana Litbang 

Dokumen 0 0 1 1 1 3 0 0 0 750 1.450 2.200 

516 Jumlah Layanan Perkantoran Bulan Layanan 0 0 12 12 12 12 0 0 800 1.928 2.000 4.728 

517 
Jumlah Pengadaan Sarana dan 
Prasarana Kantor 

Unit 0 0 1 1 1 3 0 0 600 400 500 1.500 

518 Jumlah Peningkatan Gedung/Bangunan M2 0 0 400 400 400 1.200 0 0 1.112 371 1.500 2.983 
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BAB 5 

PENUTUP 

 

Dokumen Renstra Loka Litbang Asbuton merupakan penjabaran rencana kegiatan unit organisasi Loka 

guna mencapai sasaran-sasaran strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang 

pada akhirnya untuk pencapaian sasaran nasional. Dokumen Renstra Loka Litbang Asbuton merupakan 

arahan strategi dan kebijakan yang diperlukan untuk mencapai tujuan jangka menengah Puslitbang 

Jalan dan Jembatan yang diwujudkan ke dalam target kinerja. Dalam Dokumen Renstra ini, indikator 

output didesain sedemikian rupa sehingga dapat terukur secara jelas sebagai bagian penting dari 

pengukuran akuntabilitas kinerja Pusjatan.  

Pelaksanan program dan kegiatan sebagaimana tertuang dalam Renstra ini memerlukan koordinasi, 

konsolidasi, dan sinergi antara Loka Litbang Asbuton 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 Aspal Buton. Oleh karenanya penyelenggaraan 

kinerja Loka Litbang Asbuton perlu dilandasi dengan kerangka peraturan perundang-undangan yang  

ada sehingga dapat menghasilkan output yang optimal.  

 


