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ABSTRAK  
Pemanfaatan fasilitas penelitian oleh masyarakat dalam rangka meningkatkan nilai tambah suatu produk sedang 
mendapat perhatian dari pemerintah karena mendorong peningkatan daya saing sekaligus Penerimaan Negara 
Bukan Pajak (PNBP). BATAN memiliki Iradiator Gama Merah Putih yang baru saja diresmikan pada bulan 
November 2017. Pembangunan Iradiator telah dimulai sejak tahun 2014 dengan anggaran sebesar 
Rp.118.725.266.667,- yang mencakup anggaran untuk infrastuktur gedung, alat iradiator, sumber, dan sarana 
pasarana pendukung lainnya. Berdasarkan data studi kelayakan iradiator, diharapkan pada tahun ke-5 telah 
mencapai payback period dengan usia ekonomis proyek berjangka waktu 30 tahun. Adanya perbedaan tarif PNBP 
dan tarif pihak swasta tidak terlepas dari kebijakan pengelolaan PNBP pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian 
Keuangan. Dalam Roadmap Segmentasi kebijakan tarif, peran negara diperlukan guna melindungi hajat hidup 
orang banyak (down‐to‐earth tariff policy). Rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana strategi 
kebijakan pengelolaan Iradiator Gama Merah Putih agar dapat memberikan PNBP secara optimal namun dapat 
menutupi biaya operasionalnya. Tujuan makalah ini adalah menentukan strategi kebijakan pengelolaan Iradiator 
Gama Merah Putih agar dapat memberikan PNBP secara optimal dengan mempertimbangkan biaya operasionalnya. 
Metodologi pengambilan data penelitian menggunakan data primer dan sekunder. Metodologi pengolahan data 
menggunakan analisis deskriptif kualitatif untuk merumuskan kebijakan strategis. Hasil penelitian menunjukkan 
manajemen perlu mengambil langkah strategis diantaranya mempromosikan Iradiator Gama Merah Putih kepada 
seluruh pemangku kepentingan dan masyarakat. Strategi lainnya adalah membentuk jaringan pemasaran dari 
iradiator gama. 
 
Kata kunci: iradiator gamma, PNBP, kebijakan strategis, pemangku kepentingan, tarif 
 
ABSTRACT  
Utilization of research facilities by the community in order to increase the added value of products required from 
the government because it encourages the resilience of Non-Tax State Revenue (PNBP). BATAN has a Gama 
Merah Putih Irradiator which was recently inaugurated in November 2017. Iradiator development has been started 
since 2014 with a budget of Rp.118.725.266.667, - which includes budget for building infrastructure, irradiator 
equipment, sources, and other supporting facilities. Based on the feasibility study of the irradiator, it is expected 
that in the fifth year has reached the payback period with the project development time of 30 years. The tariff rates 
of non-tax revenues and private tariffs are inseparable from the central government's PNBP management policy in 
this case the Ministry of Finance. In the Roadmap Segmentation of tariff policy, the role needed for people's lives 
(down-to-earth tariff policy). The formulation of the problem in this study is how the strategy can provide optimal 
PNBP, but can reduce operational costs. The goal is to determine the management strategy of Gama Merah Putih 
Irradiator in order to provide optimal PNBP by taking into account the operational costs. Methodology of data 
retrieval research using primary and secondary data. Methodology of data processing using descriptive analysis to 
formulate policy. The results of the research indicate the steps that need to be taken strategic steps of Gama Merah 
Putih Irradiator to all stakeholders and the community. Another strategy is to establish a marketing network of 
gamma irradiators 
 
Keywords: gamma irradiator, PNBP, policy strategy, stakeholder, tarif 
 

 
PENDAHULUAN  

Indonesia memiliki potensi keaneka-
ragaman produk pertanian, perkebunan, 
peternakan, perikanan yang melimpah. Namun 
kesulitan yang harus dihadapi para petani adalah 

proses penyimpanan produk yang belum 
menerapkan teknologi sehingga masih sering 
mengalami kerugian karena hasil panen yang 
membusuk sebelum didistribusikan. Indonesia 
memiliki 3 unit iradiator gamma untuk melayani 
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proses pengawetan produk pangan dan sterilisasi 
yaitu iradiator yang dioperasikan oleh BATAN 2 
unit (Iradiator Pusat Aplikasi Isotop dan Radiasi 
dan Iradiator Gama Merah Putih) serta oleh swasta 
dengan skala komersial 1 unit (PT Relion 
Indonesia). 

Pemanfaatan fasilitas penelitian oleh 
masyarakat dalam rangka meningkatkan nilai 
tambah suatu produk sedang mendapat perhatian 
dari pemerintah karena mendorong peningkatan 
daya saing sekaligus Penerimaan Negara Bukan 
Pajak (PNBP). Jasa Penerimaan Negara Bukan 
Pajak yang berlaku pada Badan Tenaga Nuklir 
Nasional (BATAN) salah satunya adalah 
penerimaan dari jasa iradiasi [1]. BATAN 
memiliki Iradiator Gama Merah Putih (IGMP) dan 
diresmikan pada bulan November 2017. IGMP 
akan digunakan sebagai layanan jasa iradiasi bagi 
para pengusaha pengolahan pangan dalam rangka 
meningkatkan nilai tambah hasil produknya. 
Iradiasi makanan adalah salah satu dari 
serangkaian teknologi pemrosesan yang dapat 
digunakan untuk meningkatkan keamanan 
mikrobiologi dan daya simpan berbagai macam 
makanan [2]. Pada buah dan sayuran segar, 
iradiasi pada tingkat dosis rendah dan menengah 
dapat secara efektif mengurangi jumlah mikroba 
yang dapat meningkatkan keamanan, 
menghambat pertumbuhan untuk memperpanjang 
umur simpan, serta menghilangkan atau 
mensterilkan hama serangga yang dapat berfungsi 
untuk memfasilitasi perdagangan antar negara [3]. 
Iradiasi makanan telah terbukti aman dan proses 
yang efektif dalam mengendalikan kontaminasi 
mikroba tanpa efek samping dan bahan kimia 
residu yang dapat digunakan untuk meningkatkan 
keamanan suplai makanan [4]. Teknik nuklir dan 
isotop adalah alat penting dalam penelitian 
produksi hewan karena keuntungan isotop stabil 
daripada pelacak lainnya adalah tidak bersifat 
radioaktif dan memudahkan dalam penanganan 
transportasi [5]. 

Pembangunan Iradiator telah dimulai sejak 
tahun 2014 dengan anggaran sebesar 
Rp.118.725.266.667,- yang mencakup anggaran 
untuk infrastuktur gedung, alat iradiator, sumber, 
dan sarana pasarana pendukung lainnya. 
Berdasarkan data studi kelayakan iradiator, 
diharapkan pada tahun ke-5 telah mencapai 
payback period dengan usia ekonomis proyek 
berjangka waktu 30 tahun [6]. Adanya perbedaan 
tarif PNBP dan tarif pihak swasta tidak terlepas 
dari kebijakan pengelolaan PNBP pemerintah 

pusat dalam hal ini Kementerian Keuangan. 
Dalam Roadmap Segmentasi kebijakan tarif, 
peran negara diperlukan guna melindungi hajat 
hidup orang banyak (down‐to‐earth tariff policy). 
Pemerintah pusat berharap dengan dibangunnya 
IGMP yang menggunakan tarif PNBP dapat 
mengakselerasi pengawetan produk pangan dan 
kesehatan sehingga meningkatkan nilai tambah 
dan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan 
fasilitas iradiator merupakan salah satu dari 
implementasi program kerja BATAN tahun 2015-
2019 yang tertuang dalam fokus bidang 
pangan/pertanian, yaitu untuk mendukung 
ketahanan pangan dan ekspor produk pertanian 
dan perikanan [7].  

Rumusan masalah pada penelitian ini 
adalah bagaimana strategi kebijakan pengelolaan 
Iradiator Gama Merah Putih agar dapat 
memberikan PNBP secara optimal namun dapat 
menutupi biaya operasionalnya. Tujuan makalah 
ini adalah menentukan strategi kebijakan 
pengelolaan Iradiator Gama Merah Putih agar 
dapat memberikan PNBP secara optimal dengan 
mempertimbangkan biaya operasionalnya. Hasil 
penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan 
pertimbangan bagi Pimpinan BATAN dalam 
merumuskan kebijakan pengelolaan PNBP 
khususnya PNBP IGMP. 
 
METODE PERCOBAAN  
Bahan dan Alat  
 Penelitian ini menggunakan desain 
penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif 
bertujuan untuk menggambarkan secara tepat 
sifat-sifat suatu individu, kelompok tertentu, atau 
menentukan frekuensi penyebaran suatu gejala, 
atau frekuensi adanya pengaruh tertentu antara 
suatu gejala lain dalam masyarakat [8]. Teknik 
pengumpulan data dan informasi dalam penelitian 
ini menggunakan dua macam data yaitu data 
primer dan data sekunder. Data primer diperoleh 
melalui wawancara. Data sekunder diperoleh dari 
literatur dan dokumen BATAN. Pada penelitian 
ini, yang menjadi responden wawancara adalah 
person yang memiliki keterlibatan secara 
langsung dengan kegiatan pembangunan Iradiator 
yaitu PRFN dan pengelola iradiator yaitu PAIR. 
Lokus penelitan adalah IGMP di Kawasan Nuklir 
Serpong. Periode pengambilan data dilakukan 
pada tahun 2017. Pengolahan data dilakukan 
dengan menginput pada aplikasi Microsoft Office 
Excel kemudian mengolah dan menganalisisnya 
untuk menjawab tujuan penelitian.  
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Tata Kerja  
Kerangka pemikiran dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut:  
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Gambar 1. Kerangka pemikiran penelitian  

 
Berdasarkan kerangka pemikiran diatas, 

metodologi penelitian yang akan dilakukan 
adalah: 
1. Mengumpulkan sumber data yang meliputi 

data sekunder dan primer. Sumber data 
sekunder dilakukan melalui inventarisir 
dokumen terkait IGMP, pengumpulan data 
primer melalui wawancara person yang terkait 
dengan IGMP. 

2. Melakukan analisis keekonomian berdasarkan 
data dokumen feasibility study. 

3. Melakukan telaahan Peraturan Pemerintah 
terkait Tarif dan Jenis Layanan PNBP 
khususnya layanan jasa iradiasi. 

4. Membandingkan potensi penerimaan IGMP 
dengan skema nilai keekonomian (komersil) 
dan PNBP (non komersil) 

5. Merumuskan langkah strategis kebijakan 
pengelolaan IGMP. 

 
HASIL DAN PEMBAHASAN  

Berdasarkan survei dan perhitungan yang 
telah dilakukan saat penyusunan dokumen 
Feasibility Study, diketahui besaran potensi pasar 
dari IGMP sebagaimana berikut.  

  Dari Tabel 1 diatas potensi pasar yang 
belum tergarap sebesar 32.087 ton/tahun atau 
setara dengan 80.218 m3/tahun. Jika target 
kapasitas yang dipilih adalah 10,72 % dari 
kapasitas yang belum tergarap yaitu sebesar 8.598 
m3/tahun. Segmen pasar IGMP ini mencakup 
wilayah propinsi Lampung, Banten, Jawa Barat 
dan DKI Jakarta. 
 
Tabel 1. Potensi Pasar Jasa Iradiasi untuk IGMP 

No Deskripsi 

Potensi Pasar 

Potensi 
Pasar 
(ton/ 

tahun) 

Terserap 
(ton/ 

tahun) 

Pasar 
belum 

terserap 
(ton/ 

tahun) 
1. Data 

pengguna jasa 
iradiasi di 
perusahaan 
jasa iradiasi 
sekarang 
dengan 
kondisi antrian 
kurang lebih 1 
bulan  

7945 3500 4445 

2. Data 
pengguna 
potensial yang 
siap 
menggunakan 
jasa iradiasi  

7562 3500 4062 

3. Hasil survey 
dan 
wawancara 
pengguna jasa 
iradiasi 
BATAN 
sekarang  

37268 17500 19768 

4. Pasar 
potensial 
berdasarkan 
survey  

7562 3750 3812 

 
Total pasar 
yang belum 
tergarap  

  32087 

 
Untuk melakukan perhitungan terhadap 

kelayakan investasi (tekno ekonomi), maka setiap 
komponen dalam pendapatan maupun biaya harus 
diproyeksikan selama jangka waktu proyek. 
Untuk proyek investasi ini, jangka waktu proyek 
(usia ekonomis) ditetapkan selama 30 (tiga puluh) 
tahun disesuaikan dengan usia aktiva tetap 
khususnya usia gedung [FS Iradiator]. Untuk 

Pembangun
an IGMP 

Feasibility Study Kebijakan 
Kemenkeu 

terkait PNBP 

BATAN menyusun 
RPP terkait PNBP 

Peluang pasar dan 
Nilai keekonomian 

Kebijakan strategis 
pengelolaan IGMP 
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menentukan nilai keenomian IGMP, terlebih 
dahulu menetapkan asumsi perhitungan 
pendapatan. Pendapatan berasal dari nilai jasa 
iradiasi produk Herbal, suplemen herbal, rempah, 
hasil pertanian, hasil perikanan, obat-obatan alat 
kesehatan, kosmetik, serat organik dan lain-lain. 
Kapasitas yang digunakan 9 – 10% dari potensi 
pasar yaitu 8.598 m3/thn (39.806 tote/tahun). 
Harga jual jasa iradiasi per tote sebesar 
Rp.1.064.000,- (FS Iradiator). Dengan asumsi 
kapasitas dan harga yang telah ditetapkan tersebut 
maka dapat dihitung nilai keekonomiannya. 
Kriteria kelayakan ekonomi secara umum yang 
meliputi analisis Net Present Value (NPV), 
Internal Rate Return (IRR), Payback Period dan 
BC Ratio. Analisis kelayakan tekno ekonomi 
dilakukan pada discount factor 17% (tingkat suku 
bunga bank) dan pajak 25% dengan proyeksi umur 
investasi 30 tahun. Hasil dari nilai kelayakan 
ekanomi disajikan dengan tabel berikut ini. 

 
Tabel 2. Nilai indikator tekno ekonomi IGMP 
No Indikator Nilai 

1. Net Present 
Value (NPV)  Rp. 269.393.999.724,-  

2. Internal Rate of 
Return (IRR)  37,33%  

3. Payback Period 
(Tahun)  

5,03 Tahun  

4. BC Ratio  3,8  
  

Berdasarkan Tabel 2 diatas, diperoleh 
informasi bahwa nilai NPV sebesar Rp. 
269.393.999.724,-. Hal ini menunjukkan 
penerimaan proyek investasi jasa iradiasi BATAN 
lebih besar dari biaya yang dikeluarkan pada nilai 
sekarang.  Nilai IRR sebesar 37,33%, hal ini 
menunjukkan investasi proyek jasa iradiasi 
BATAN mempunyai tingkat pengembalian yang 
jauh lebih besar dari suku bunga bank (17%). Nilai 
Payback period 5,03 tahun, hal ini menunjukkan 
bahwa jangka waktu pengembalian modal yang 
dikeluarkan yaitu selama 5 tahun 0,4 bulan sejak 
investasi dimulai. Jika melihat usia ekonomis 
proyek yang telah ditetapkan selama jangka waktu 
30 tahun, maka jangka waktu pengembaliannya 
kurang dari usia ekonomis proyek.  BC Ratio 3,8 
menunjukkan penerimaan yang diperoleh lebih 
besar dari biaya yang dikeluarkan sebesar 3,8 kali 
lipat.  

Selanjutnya adalah membandingkan 

dengan harga jual jasa iradiasi yang ditetapkan 
dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 
2011 maupun Rancangan Peraturan Pemerintah 
tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP yang 
Berlaku pada Badan Tenaga Nuklir Nasional. 

Pengelolaan PNBP dapat bersifat umum 
maupun fungsional. Pengelolaan PNBP bersifat 
umum apabila terkait dengan pemanfaatan BMN 
atau jasa/giro. Pengelolaan PNBP IGMP bersifat 
fungsional yaitu sesuai tugas dan fungsi unit kerja. 
Tarif atas jenis layanan jasa iradiator mengalami 
perubahan dari PP Nomor 29 Tahun 2011 menjadi 
Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) atas Jenis 
dan Tarif PNBP yang sedang dalam proses di 
Sekretariat Negara dan menunggu pengesahan 
dari Presiden. Harga jual jasa iradiasi berdasarkan 
PP Nomor 29 Tahun 2011 adalah sebesar 
Rp.480.000.- per batch/m3 [1]. Sedangkan harga 
jual jasa iradiasi yang diusulkan dalam RPP 
tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP yang 
Berlaku pada Badan Tenaga Nuklir Nasional 
adalah sesuai kategori dosisnya. Berikut ini adalah 
harga jual jasa iradiasi untuk aplikasi industri (45 
cm x 45 cm x 40 cm) dengan berat ≤ 20 Kg 
berdasarkan RPP atas Jenis dan Tarif PNBP. 
 
Tabel 3.  Nilai indikator tekno ekonomi IGMP 
No Kategori Ukuran Harga  
1. Dosis  

≤ 5 kGy 
per box Rp. 50.000,00 

2. Dosis  
5 kGy < x 
≤ 10 kGy 

per box Rp. 75.000,00 

3. Dosis  
15 kGy 

per box Rp.100.000,00 

4. Dosis  
20 kGy 

per box Rp. 150.000,00 

5. Dosis 
 ≥ 25 kGy 

per box Rp. 175.000,00 

 
Perhitungan berdasarkan tingkat ke-

ekonomian adalah dengan mengalikan harga jual 
jasa iradiasi per tote (Rp.1.064.000,-) dengan 
kapasitas yang mungkin dari potensi pasar (39.806 
tote/tahun) dan diperoleh pendapatan sebesar 
Rp.42.353.584.000,-. Perhitungan pendapatan 
berdasarkan PP Nomor 29 Tahun 2011 adalah 
dengan mengalikan hrga jual jasa iradiasi per 
batch/m3 (1 batch = 72 tote) dengan kapasitas 
yang mungkin dari potensi pasar (39.806 
tote/tahun) kemudian dikalikan lagi dengan harga 
jual (Rp.480.000,- per batch/m3) dan diperoleh 
pendapatan sebesar Rp. Rp.796.120.000,-. Angka 
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pendapatan tersebut berdasarkan asumsi bahwa 
irradiator beroperasi 3 shift/hari. Sedangkan 
pendapatan jasa iradiasi berdasarkan tarif RPP 
berbeda-beda sesuai dosis penyinarannya. 
Perbandingan pendapatan 1 tahun dengan asumsi 
kapasitas 9 – 10% dari potensi pasar dan 1 box = 
1 tote). 

Asumsi spesifikasi teknologi irradiator 
yang digunakan untuk perhitungan diatas adalah 
sebagai berikut [4]. 

1. Aktivitas Sumber Radiasi Cobalt 60 adalah 
300 kCi 

2. Dosis radiasi minimum adalah 20 kGy 
3. Keseragaman Dosis (DUR) adalah 1,2 – 

1,65  
4. Kapasitas Produksi (Troughput) adalah 

8.598 m3/Tahun 
5. Ukuran Tote 48,6cm x 48,6cm x 91,5cm 
6. Kecepatan Tote maksimum 24 Tote/Jam 
7. Volume ruang radiasi adalah 15,6 m3 
8. Kapasitas Produksi untuk jasa sterilisasi 

adalah 1.075 m3/jam 
9. Jam operasi/Tahun adalah 8.000 jam 
10. Depresiasi sumber Cobalt-60 adalah 12,3% 

/Tahun 
11. Mortalitas Gedung dan Alat adalah 30 

tahun 
12. Metode Penyusutan menggunakan asumsi 

Garis Lurus (Straight Line) 
 
Tabel 4. Perbandingan pendapatan jasa iradiasi dalam 
1 tahun dengan 3 skema 

kategori 

Pendapatan jasa iradiasi/tahun 
Tekno 

ekonomi 
(komersil) 

(ribu) 

PP 29 
tahun 
2011 

(ribu) 

RPP PNBP 
(ribu) 

Dosis 
≤ 5 kGy 

42.353.584 796.120 429.665 

Dosis 
5 kGy < x 
≤ 10 kGy 

42.353.584 796.120 644.498 

Dosis  
15 kGy 

42.353.584 796.120 859.331 

Dosis  
20 kGy 

42.353.584 796.120 1.288.997 

Dosis 
≥ 25 kGy 

42.353.584 796.120 1.503.830 

 
Berdasarkan hasil perbandingan  

perhitungan pendapatan jasa iradiasi dalam 1 
tahun tampak bahwa skema dengan PNBP tarif 
lama (PP Nomor 29 Tahun 2011) memberikan 
pendapatan yang lebih kecil dibandingkan dengan 
skema harga komersial dan skema RPP tarif baru. 

Skema RPP Tarif baru, potensi pendapatan yang 
akan diperoleh dapat lebih besar hampir 2 kali 
lipat dibanding dengan menggunakan skema tari 
PNBP yang lama. Oleh karena itu BATAN perlu 
merumuskan beberapa strategi untuk 
meningkatkan pendapatan PNBP namun tetap 
dapat memberikan harga terbaik bagi masyarakat 
sesuai Peraturan PNBP.  

Terdapat beberapa teori perumusan 
kebijakan, Menurut Dunn (2000), perumusan 
kebijakan (policy formulation) adalah 
pengembangan dan sintesis terhadap alternatif-
alternatif pemecahan masalah [9]. Sedangkan teori 
kebijakan publik yang lain menyebutkan bahwa 
proses kebijakan publik meliputi penyusunan 
agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, 
implementasi kebijakan, dan penilaian kebijakan 
[10]. Pada penelitian ini, proses kebijakan yang 
dilakukan hanya sampai formulasi kebijakan, 
sedangkan adopsi, implementasi, dan evaluasi 
merupakan kewenangan pimpinan organisasi. 

Berdasarkan tahapan langkah perumusan 
kebijakan, beberapa strategi kebijakan yang dapat 
diambil oleh BATAN adalah: 
1. Melakukan sosialisasi dan pemasaran yang 

inovatif kepada seluruh pihak swasta yang 
menjadi segmen pasar bahwa BATAN 
memiliki iradiator dengan kapasitas besar. 
Sosialisasi dapat dilakukan secara offline 
maupun media online. Secara offline yaitu 
dengan melaksanakan pameran atau 
menyisipkan konten promosi IGMP pada 
pameran yang dilaksanakan oleh Pusat 
Diseminasi dan Kemitraan. Sedangkan 
sosialisasi secara online dapat dilakukan 
dengan memanfaatkan media social, promosi 
melalui website, maupun membuat website 
khusus layanan jasa iradiasi yang interaktif 
kemudian mempromosikan alamat website 
tersebut. 

2. Menerapkan pengelolaan iradiator dengan 
manajemen yang professional. Manajemen 
IGMP dapat dibentuk dengan mengikuti pola 
perusahaan komersial sehingga peran 
marketing/penjualan dapat berjalan maksimal. 
Manajemen dapat menerapkan proses yang 
efektif dan efisien untuk meningkatkan 
pendapatan. 

3. Menerapkan pengelolaan PNBP Fungsional 
dengan menggunakan RPP Tarif Baru. 
Penerapan tarif baru yang diusulkan pada RPP 
memiliki peluang untuk meningkatkan 
pendapatan jasa iradiasi IGMP, karena harga 
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jasa pada RPP dibedakan berdasarkan kategori 
dosisnya. Jika pada Peraturan PNBP 
sebelumnya, seluruh kategori dosis mendapat 
harga yang sama, maka pendapatan tidak 
berdasarkan dosis tetapi jumlah batch yang 
masuk. Dengan disahkannya tarif RPP yang 
baru diharapkan dapat meningkatkan 
pendapatan jasa iradiasi melalui PNBP. 

4. Menerapkan pengelolaan PNBP Umum, yaitu 
pengeloaannya bekerjasama dengan Badan 
Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik 
Daerah, Swasta Non Perorangan maupun 
Koperasi. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
78/PMK.06/2014 tentang Tata Cara 
Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik 
Negara menyebutkan bahwa bentuk 
pemanfaatan BMN dapat berupa Sewa, Pinjam 
Pakai, Kerjasama Pemanfaatan (KSP), Bangun 
Guna Serah (BGS)/Bangun Serah Guna (BSG) 
dan Kerjasama Penyediaan Infrastruktur 
(KSPI). PNBP Umum yang sesuai dengan 
BATAN adalah bentuk pemanfaatan BMN 
yang berupa Kerjasama Pemanfaatan (KSP) 
atau Kerjasama Penyediaan Infrastruktur 
(KSPI). KSP BMN dilaksanakan dalam rangka 
mengoptimalkan daya guna dan hasil guna 
BMN dan/atau meningkatkan penerimaan 
negara. Mitra KSP dapat berupa Badan Usaha 
Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik 
Daerah (BUMD) Swasta (kecuali perorangan). 
KSPI dilakukan dengan pertimbangan dalam 
rangka kepentingan umum dan/atau 
penyediaan infrastruktur guna mendukung 
tugas dan fungsi pemerintahan. Selain hal 
tersebut, KSPI dilakukan dengan pertimbangan 
tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dana 
dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Negara untuk penyediaan infrastruktur. 
Pertimbangan yang terakhir dipilih opsi KSPI 
adalah termasuk dalam daftar prioritas proyek 
program penyediaan infrastruktur yang 
ditetapkan pemerintah. Mitra dari KSPI adalah 
BUMN, BUMD dan Koperasi. 

 
KESIMPULAN  

Berdasarkan hasil penelitian yang 
dilakukan diperoleh kesimpulan sebagai berikut. 

1. Nilai keekonomian irradiator cukup baik 
dan acceptable bila dilihat dari parameter 
ekonomi dan peluang pasar. 

2. Penarapan kebijakan pengelolaan PNBP 
dapat dilakukan dengan dua skema yaitu 
skema PNBP umum dan skema PNBP 

fungsional, dan masing masing memiliki 
konsekuensi terhadap penerimaan jasa 
PNBP 

3. Rumusan kebijakan yang dapat diambil 
oleh pimpinan BATAN untuk 
meningkatkan pendapatan PNBP dengan 
memperhatikan anggaran pembangunannya 
adalah menerapkan sosialisasi dan 
pemasaran yang inovatif serta menerapkan 
manajemen professional dalam pengelolaan 
jasa iradiasi. 
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