Alur Pelayanan Pengujian (Laboratorium)
Bagan Alir Pelayanan Pengeujian Sederhana (Pengujian Laboratorium)
1. Penerima Manfaat mengajukan permohonan informasi / pengujian ke PNBP
2. PNB P Menerima Permohonan inf ormasi/Pengujian
a. jika penerima manfaat mengajukan permohonan pengujian bersamaan dengan membawa sampel uji, maka sampel
uji akan diterima sementara oleh PNBP dengan dicatat sebagai penerimaan sementara sampel uji hingga proses
adminstrasi selesai.
3. PNB P berkoordinasi dengan Balai terkait permintaan tersebut, dan memeriksa kecukupan sampel uji jika penerima
manfaat membawa serta sampel uji nya.
- jika permohoman pengujian tidak dapat dilaksanakan (alat uji rusak, alat uji uji sedang dalam perbaikan, jadwal
pengujian yang padat) maka PNBP akan memberitahukan kepada Penerima Manfaat.
- Jika sampel uji yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi pengujian , maka PNBP akan berkomunikasi dengan
Penerima manfaat terkai t sampel akan di kembalikan dengan biaya di bebankan kepada peneri ma manfaat atau
dimusnahkan sesuai prosedur yang berlaku di Pusjatan
4. PNBP memberikan inf ormasi kepada penerima manfaat (spesifikasi sampel uji, biaya pengujian dengan menyertakan
Formul ir Pengujian Laboratorium (FPL) yang berisikan biaya pengujian dan lamanya pengujian (terhitung setelah
penerima manfaat telah membayar seluruh biaya pengujian .
5. Penerima Manfaat mendatangani FPL sebagai bukti persetujuan terhadap seluruh biaya pengujian dan menyerahkan
ke PNBP.
6. PNBP menerima FPL yang sdh ditandatangani dan Bendahara Penerimaan menerbitkan E-BILLING (dengan jangka
waktu selama 7 hari)
7. PNB P menyerahkan E-BILLING kepada Penerima manfaat.
a. Jika Penerima manfaat dal am jangka watu 7 hari setelah diterbitkan E-BILLING belum melakukan penyetoran/
pembayaran, maka penerima manfaat harus menghubungi PNBP (bendahara penerima) untuk dapat menerbitkan
kembali E- BILLING
b. Jika telah diterbitkan E-BILLING yang kedua Penerima Manfaat belum melakukan pembayaran , PNBP
menginformasikan kepada Peneri ma Manfaat bahwa permohonan pengujian dibatalkan , dan proses kembali
seperti semula
8. Penerima membayar biaya pengujian ke KAS NEGARA berdasark an E-BILLING yang telah d iterima.
9. PNB P menerima bukti setor dari Penerima Manfaat dan Bendahara Penerima mencetak Bukti peneri maan negara
sebanyak 2 rangkap. 1 untuk peneri ma manfaat dan 1 untuk arsip bendahara.
10. PNB P berkoordinasi dengan Balai bahwa proses admionistrasi telah selesai dan pengujian dapat dilaksanakan
11. Balai mel aksanakan pengujIan.sesuai dengan prosedur yang berlaku.
12. Balai Menyerahkan Laporan Hasil Uji (LHU) kepada PNBP yang telah ditandatangani oleh Kepala Balai. Mini mal 2
berkas.
13. PNBP memberitahukan kepada Penerima Manf aat bahwa pengujian sudah selesai dan LHU sudah dapat diambi l.
a. LHU dapat diambil langsung oleh Penerima Manfaat
b. LHU dapat dikirmkan kepada penerima manfaat dengan biaya pengiri man dibebankan kepada
penerima manfaat.
14. Penerima Manfaat menerima / mengambil LHU yang disertai dengan Formulir kepuasan pelanggan
15. Penerima Manfaat mengisi formulir kepuasan pel anggan ditempat atau dengan mengiri mkan melalui email kepada
PNBP
16. PNB P Menerima Formulir kepuasan pelanggan yang telah dii si oleh peneri ma manfaat.
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Alur Pelayanan Pengujian (Lapangan)
Bagan Alir Pelayanan Pengeujian Komplek (Pengujian Lapangan)
1.
2.
3.
4.

Penerima Manfaat mengajukan permohonan informasi / pengujian ke PNBP
PNBP Menerima Permohonan inf ormasi /Pengujian
PNBP berkoordinasi dengan Balai terkait permintaan tersebut,
PNBP menginformasikan kepada penerima manfaat jika permohoman pengujian tidak dapat dilaksanakan (alat uji
rusak, alat uji uji sedang dalam perbaikan, jadwal pengu jian yang padat)
5. Balai memberik an informasi mengenai uraian pelaksanan pengujian lapangan , antara lain biaya operasional, biaya
pengujian lapangan, ti m teknisi dan jadwal pelaksanan pengujian lapangan kepada PNBP .
6. PNBP menyusun draft kontrak pekerjaan pengujian lapangan berdasark an data yang diberikan oleh balai .
7. PNBP berkoordinasi dengan penerima manfaat terkait dengan draft kontrak pelaksanan pekerjaan pengujian
lapangan
8. Draft kontrak yang telah disepakati dan telah ditandatangani oleh penerima manfaat diserahkan ke PNBP sebagai
Kontrak pelaksanaan pengujian lapangan
9. PNBP menerima Kontrak yang sdh ditandatangani dan Bendahara Penerimaan menerbitkan E -BILLING (dengan jangka
waktu selama 7 hari)
10. PNBP menyerahkan E-BILLING kepada Penerima manfaat.
a. Jika Penerima manfaat dal am jangka watu 7 hari setelah diterbitkan E-BILLING belum melakukan penyetoran/
pembayaran, maka penerima manfaat harus menghubungi PNBP (bendahara penerima) untuk dapat menerbitkan
kembali E- BILLING
b. Jika telah diterbitkan E-BILLING yang kedua Penerima Manfaat belum melakukan pembayaran , PNBP
menginformasikan kepada Peneri ma Manfaat bahwa permohonan pengujian dibatalkan , dan proses kembali
seperti semula
11. Penerima membayar biaya pengujian ke KAS NEGARA berdasark an E -BILLING yang telah d iterim a
12. PNBP menerima bukti setor dari Penerima Manfaat dan Bendahara Penerima mencetak Bukti peneri maan negara
sebanyak 2 rangkap. 1 untuk peneri ma manfaat dan 1 untuk arsip bendahara.
13. PNBP berkoordinasi dengan Balai bahwa proses administrasi telah selesai dan pengujian dapat dilaksanakan
14. Balai mel aksanakan pengujIan.sesuai dengan prosedur yang berlaku.
15. Balai Menyerahkan Laporan Hasil Uji (LHU) kepada PNBP yang telah ditandatangani oleh Kepala Balai. Mini mal 2
berkas.
16. PNBP memberitahukan kepada Penerima Manf aat bahwa pengujian sudah selesai dan LHU sudah dapat diambi l .
a. LHU dapat diambil langsung oleh Penerima Manfaat
b. LHU dapat dikirmkan kepada penerima manfaat dengan biaya pengiri man dibebankan kepada
penerima manfaat.
17. Penerima Manfaat menerima / mengambil LHU yang disertai dengan Formulir kepuasan pelanggan
18. Penerima Manfaat mengisi formulir kepuasan pel anggan ditempat atau dengan mengiri mkan melalui email kepada
PNBP
19. PNBP Menerima Formulir kepuasan pelanggan yang telah dii si oleh peneri ma manfaat .
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Alur Witness pengujian laboratorium
Bagan Alir Pelayanan Witness Pengujian Laboratorium
1. Penerima manfaat mengirim surat permohonan untuk dapat menyaksikan jalannya pengujian
kepada PNBP
2. PNBP menerima surat permohonan tersebut
3. PNBP berkoordinasi dengan Balai terkait permintaan witness
4. PNBP menginformasikan kepada penerima manfaat bahwa permintaannya tidak dapat
dipenuhi
5. Balai menginformasikan kepada PNBP mengenai jadwal jadwal witness
6. PNBP menginformasikan kepada pelanggan mengenai jadwal pelaksanan witness kepada
penerima manfaat.
7. Penerima manfaat menerima jadwal pelaksanan witness
8. Penerima manfaat menyerahkan bukti surat tugas dan fotocopy identitas diri sebelum
pelaksanaan witness.
9. PNBP mendampingi penerima manfaat menuju lokasi witness
10. Penyelia laboratorium mendampingi penerima manfaat dan PNBP dalam pelaksanaan witness ,
dengan ketentuan :
a. Penerima manfaat yang dapat melakukan witness maximum 2 orang
b. Penerima manfaat tidak diperkenankan berkomunikasi dengan teknisi laboratorium selama
selama berada di area laboratorium
c. Penerima manfaat hanya dapat menyaksikan pengujian tanpa mengetahui identitas contoh uji
d. Penerima manfaat dilarang meminta witness terhadap sampel uji milik penerima manfaat .
e. Penerima manfaat tidak diperkenankan mengambil dokumentasi selama witness
f. sebelum memasuki area laboratorium, penerima manfaat tidak diperkenankan membawa alat
konumikasi (handphone) dan kamera.
11. PNBP membuat berita acara pelaksanaan witness telah dilakukan dengan melampirkan absensi .
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Alur Pelayanan Sewa Gedung
Bagan Alir Pelayanan Sewa Gedung Aula

Penerima Manfaat

1. Penerima Manfaat meminta informasi terkait gedung aula
2. PNBP memberikan informasi terkait harga sewa gedung aula, fasilitas, ketersediaan tanggal
(sabtu dan minggu), mekanisme pembayaran, dan kontak person pengelola gedung
3. Pelanggan menentukan tanggal yang akan dipilih dan melakukan pembayaran uang muka
kepada PNBP (bendahara penerimaan)
- uang muka tidak dapat dikembalikan jika penerima manfaat membatalkan sewa gedung aula
4. PNBP (Bendahara penerimaan) menerbitkan kuitansi pembayaran uang muka dan meminta
penerima manfaat mengisi form untuk pembuatan surat keterangan izin keramaian dan surat
pertanggungjawaban resiko kerusakan fasilitas gedung
5. Penerima manfaat mengisi formulir tersebut dan diserahkan kembali ke PNBP
6. PNBP memberikan batas waktu pelunasan sewa gedung maksimal 1 bulan sebelum tanggal
penggunaan gedung
7. Penerima manfaat melakukan pelunasan sewa gedung
8. PNBP (Bendahara penerima) membuat kuitansi pelunasan sewa gedung
9. Penerima Manfaat menerima kuitansi pelunasan sewa gedung
10. PNBP (Bendahara penerima) mencetak billing bukti pembuatan tagihan PNBP untuk
menyetorkan uang sewa gedung ke kas negara
11. PNBP (bendahara penerima) mencetak billing penerimaan negara dan diserahkan ke penerima
manfaat,
12 PNBP (bendahara penerima) menyerahkan ke Bagian Keuangan dan Umum yaitu :
a. Bukti Penerimaan Negara ke BMN
b. Uang biaya operasional gedung, formulir untuk pembuatan surat keterangan izin keramaian
dan surat pernyataan pertanggungjawaban resiko kerusakan fasilitas gedung ke pengelola
gedung.
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Alur Pelayanan Sewa Lahan
Bagan Alir Pelayanan Sewa Lahan

1. Tim BMN membuat surat penagihan sewa lahan kepada penerima manfaat berdasarkan dasar
tarif yang dikeluarkan DJKN dan surat keputusan Kepala Puslitbang Jalan dan Jembatan .
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2. Pelanggan datang dengan surat penagihan sewa lahan kepada PNBP (bendahara penerima)
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3. PNBP (bendahara penerima) mencetak billing pembuatan tagihan PNBP kepada penerima
manfaat
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4. Penerima manfaat melakukan pembayaran dan menyerahkan bukti pembayaran kepada PNBP
(bendahara penerima)
5. PNBP (bendahara penerima) mencetak bukti penerimaan negara dan kuitansi yang diserahkan ke
penerima manfaat dan tim BMN
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