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KATA PENGANTAR 

 

 

Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Swt., Tuhan Yang Maha Esa, 

atas limpahan rahmat serta hidayahNya sehingga Rencana Koordinatif (Renko) Sekretariat 

Utama LIPI Tahun 2015-2019 berhasil diselesaikan. Dokumen Renko Settama LIPI Tahun 

2015-2019 adalah dokumen strategis yang merupakan kelanjutan Renko Settama LIPI 

Tahun 2010-2014 dan menjadi acuan utama dalam upaya mewujudkan Visi dan Misi LIPI. 

Rencana Koordinatif Settama, disesuaikan dengan visi dan misi LIPI. Secara umum, 

visi sebagai bentuk keberlanjutan yang menggambarkan keinginan, target, dan tujuan 

yang ingin diwujudkan LIPI ke depan. Misi LIPI diturunkan dari visi LIPI dan disesuaikan 

dengan amanat RPJMN tahap ketiga, tahun 2015-2019, yaitu meningkatkan kemampuan 

iptek, termasuk sumber daya manusia (SDM) secara berkelanjutan. Uraian yang 

terangkum dalam Renko Settama LIPI Tahun 2015-2019, diharapkan dapat dimanfaatkan 

dalam menangkap isu-isu strategis berkenaan dengan persoalan pembangunan bangsa 

Indonesia. 

Ucapan terimakasih disampaikan kepada semua pihak yang telah membantu 

penyusunan dokumen Renko Settama LIPI Tahun 2015-2019 dengan harapan dapat 

memberi manfaat bagi semua pihak.  

 

Terima kasih. 

 

Jakarta,        April 2015 

Tim Renko Settama LIPI Tahun 2015-2019 
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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

1.1  KONDISI UMUM 

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional (SPPN), mengamanatkan setiap 

Kementerian/Lembaga diwajibkan menysusn rencana strategis (Renstra) 

untuk periode 5 tahun dengan mengacu pada RPJM Nasional Periode 2015-

2019. Sebagai pelaksanaan amanat tersebut, Lembaga Ilmu Pengetahuan 

Indonesia (LIPI) menyusun Renstra LIPI periode 2015-2019 berdasarkan 

tugas, fungsi, dan kewenangan LIPI. 

Dalam pelaksanaannya, Renstra LIPI tersebut perlu dijabarkan ke dalam 

Renstra unit organisasi Eselon I (Rencana Koordinatif) dan Renstra satuan 

kerja (Rencana Implementatif). Untuk itu, Sekretariat Utama (Settama) LIPI 

sebagai salah satu unit organisasi Eselon I juga menyusun Rencana 

Koordinatif Settama LIPI periode 2015-2019 dengan mengacu kepada 

Renstra LIPI 2015 – 2019. 

Settama LIPI memiliki peran strategis dalam mendukung tugas-tugas 

utama LIPI sebagai lembaga riset terbesar di Indonesia melalui pemberian 

layanan yang lebih baik kepada seluruh unit organisasi di lingkungan LIPI, 

baik di tingkat pusat, puslit, maupun UPT dalam rangka mewujudkan LIPI 

sebagai lembaga penelitian berkelas dunia. Settama LIPI juga memegang 

peran penting dalam menjalin hubungan dengan para mitra dan pemangku 

kepentingan strategis LIPI untuk meningkatkan kesadaran mereka atas 

pentingnya LIPI sehingga dapat mendukung program dan kegiatan LIPI. 

Settama LIPI dipimpin oleh seorang Sekretaris Utama. Berdasarkan 

Peraturan Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Nomor 1 Tahun 

2014 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Ilmu Pengetahuan 

Indonesia, Settama LIPI mempunyai tugas mengkoordinasikan perencanaan, 

pembinaan, pengendalian terhadap program, administrasi, dan sumber daya 

di lingkungan LIPI. 
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Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Settama 

menyelenggarakan fungsi: 

1) pengkoordinasian, sinkronisasi, dan integrasi di lingkungan LIPI;  

2) pengkoordinasian perencanaan dan perumusan kebijakan teknis LIPI;  

3) pembinaan dan pelayanan administrasi ketatausahaan, organisasi dan 

tata laksana, kepegawaian, kearsipan, perlengkapan, dan rumah 

tangga LIPI;  

4) pengkoordinasian penyusunan peraturan perundang-undangan yang 

berkaitan dengan tugas LIPI;  

5) pengkoordinasian dalam penyusunan laporan LIPI. 

 

1.1.1 Struktur Organisasi dan Sumber Daya Manusia 

Keberadaan Settama LIPI, merupakan bagian dari perkembangan 

organisasi LIPI secara keseluruhan. Reorganisasi LIPI pada tahun 2000 

tertuang dalam Keputusan Presiden Nomor 178 Tahun 2000, tentang 

Susunan Organisasi dan Tugas Lembaga Pemerintah Non-Departemen, 

kemudian diikuti Keputusan Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia 

Nomor 1151/M/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Ilmu 

Pengetahuan Indonesia. Peraturan tersebut merupakan landasan 

terbentuknya Sekretariat Utama LIPI sebagai penyempurnaan dari 

Kedeputian Bidang Umum. Berdasarkan Keputusan Kepala LIPI Nomor 

1151/M/2001, Sekretariat Utama membawahi empat biro dan satu pusat, 

yaitu (1) Biro Perencanaan dan Keuangan, (2) Biro Organisasi dan 

Kepegawaian, (3) Biro Kerjasama dan Pemasyarakatan Iptek, (4) Biro Umum 

dan Perlengkapan, dan (5) Pusat Penelitian Perkembangan Ilmu 

Pengetahuan dan Teknologi. Pada tahun 2004, Sekretariat Utama mendapat 

tambahan satu pusat, yaitu Pusat Pembinaan Pendidikan dan Pelatihan 

(Pusbindiklat) Peneliti dengan tugas utama sebagai Pembina Jabatan 

Fungsional Peneliti Nasional, melalui Keputusan Kepala LIPI Nomor 

3212/M/2004, tanggal 28 Oktober 2004. Dalam perkembangannya, melalui 

reorganisasi LIPI yang tertuang dalam Peraturan Kepala LIPI No. 1 Tahun 

2014, susunan organisasi Sekretariat Utama ditetapkan dalam Pasal 10, 



3 | 

 

membawahi 4 biro, yaitu (1) Biro Perencanaan dan Keuangan (BPK); (2) Biro 

Organisasi dan Sumber Daya Manusia (BOSDM); (3) Biro Kerja Sama, Hukum, 

dan Hubungan Masyarakat (BKHH); dan (4) Biro Umum (BU). Dalam 

peraturan tersebut, Pusat Penelitian Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan 

Teknologi (Pappiptek), dan Pusat Pembinaan, Pendidikan dan Pelatihan 

(Pusbindiklat) Peneliti secara fungsional ditempatkan di bawah dan 

bertanggung jawab langsung kepada Kepala/Wakil Kepala LIPI bersama 

dengan Inspektorat. Namun demikian, ketiga satuan kerja tersebut secara  

administratif berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris 

Utama. Oleh karena itu, rencana strategis ketiga satker tersebut menjadi 

satu kesatuan dalam Renstra Koordinatif Settama LIPI. Demikian pula nanti 

dalam pelaporan kinerja (LKj) Settama.  

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

  

 

 

Gambar 1.  Struktur Organisasi Settama LIPI 

 

Untuk mendukung pelaksanaan tugas Settama diperlukan sejumlah 

SDM yang memiliki keahlian dan kompetensi yang baik. Sampai dengan 
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tahun 2014, jumlah SDM yang dimiliki Settama untuk melaksanakan tugas 

dan fungsi pembinaan serta pelayanan administrasi umum dan penelitian 

adalah sebanyak 443 orang yang tersebar di tujuh satuan kerja. Berdasarkan 

pendidikan, usia, pangkat/golongan, dan jabatan fungsional, struktur 

pegawai di lingkungan Settama dapat dijelaskan sebagai berikut. 
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Grafik 1. Jumlah SDM berdasarkan Jenjang Pendidikan 

 

Berdasarkan jenjang pendidikan, sebanyak 46,95% pegawai di 

lingkungan Settama LIPI memiliki tingkat pendidikan S1, 21,44% pegawai 

dengan tingkat pendidikan S2, dan 2,03% pegawai dengan tingkat 

pendidikan S3. Dari data tersebut terlihat bahwa 70,42% pegawai memiliki 

tingkat pendidikan S1 ke atas. Hal ini menunjukkan walaupun sebagian besar 

satuan kerja di Settama menjalankan fungsi administrasi umum, namun 

secara kualitas didukung oleh SDM yang memiliki latar belakang pendidikan 

yang cukup tinggi serta memiliki kapasitas dan kemampuan yang baik dalam 

menjalankan tugas dan fungsinya.  
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Grafik 2. Jumlah SDM berdasarkan Usia 

 

Dilihat dari sisi usia, komposisi SDM Settama terdiri dari tenaga-tenaga 

muda produktif.  Sebanyak 48,31% pegawai di Settama berada di kisaran usia 

<25 tahun – 40 tahun, 19,19% pegawai dengan usia 41 – 50 tahun, dan 32,50% 

pegawai dengan usia di atas 50 tahun. Dari data tersebut menunjukkan 

bahwa sebanyak 67,50% pegawai di Settama berusia di bawah 50 tahun dan 

masih dapat terus berkontribusi bagi kemajuan Settama minimal untuk masa 

8 tahun mendatang. Namun perlu juga diperhatikan perencanaan 

kebutuhan SDM di Settama untuk mengisi kebutuhan SDM di masa 

mendatang berdasarkan Analisis Beban Kerja.  
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Grafik 3. Jumlah SDM berdasarkan Pangkat/ Golongan 

Dilihat dari sebaran Pangkat/Golongan, sebagian besar SDM di 

Settama berada pada golongan III, yakni sebanyak 71,55%. Golongan III 

sebagian besar diisi oleh para pegawai baru, pegawai dengan tingkat 

pendidikan S1, dan para pejabat fungsional tingkat muda ke bawah. 

Sedangkan pegawai dengan tingkat Golongan IV, yaitu sebanyak 16,70% 

pegawai, sebagian besar terdiri dari para pejabat stuktural Eselon III ke atas 

dan para pejabat fungsional tingkat madya ke atas. 
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Grafik 4. Jumlah SDM berdasarkan Jabatan Fungsional 

Berdasarkan jabatan fungsional, 237 atau sebanyak 50,79% pegawai di 

lingkungan Settama telah menduduki jabatan fungsional tertentu dan 49,21% 

masih berstatus fungsional umum. Hal ini menjadi catatan bagi pembinaan 

SDM di lingkungan LIPI maupun di lingkungan Settama, bahwa masih 

banyak pegawai yang belum menduduki jabatan fungsional tertentu. Oleh 

karenanya kegiatan sosialisasi jabatan fungsional perlu terus dilaksanakan di 

samping peran dari masing-masing Kepala Satker dalam memberikan 

dorongan dan pemahaman bagi para pegawainya untuk beralih ke jabatan 

fungsional tertentu.  

Perubahan lingkungan strategis yang semakin dinamis merupakan 

tantangan bagi Settama untuk dapat melakukan peningkatan kualitas 

kelembagaan dan memprediksi kebutuhan SDM. Berdasarkan analisis beban 

kerja (ABK) dari data yang tersedia di e-formasi MenPanRB, kebutuhan SDM 

Settama sejumlah 626 orang, sedangkan jumlah pegawai Settama hingga 

tahun 2014 sebanyak 443 pegawai, dari data tersebut terlihat bahwa masih 

terdapat kekurangan jumlah pegawai di lingkungan Settama sebanyak 

29,23%. 

  Profil kebutuhan SDM Settama berdasarkan ABK adalah 

sebagaimana terlihat pada  grafik berikut ini : 
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Grafik 5. Jumlah SDM berdasarkan ABK 

Grafik tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar satuan kerja di 

lingkungan settama berdasarkan perhitungan ABK kekurangan SDM dengan 

jumlah yang  berbeda-beda, kebutuhan terbesar berasal dari satuan kerja 

Pappiptek dengan jumlah SDM yang dibutuhkan kurang lebih 150% dari 

kondisi jumlah pegawai di tahun 2014. 

Dengan adanya kebijakan Pemerintah untuk melakukan moratorium 

pegawai pada tahun 2015, maka Settama tidak mempunyai CPNS yang dapat 

dipersiapkan untuk menggantikan pegawai yang pensiun.  Diperkirakan 

jumlah pegawai Settama yang akan pensiun sampai dengan tahun 2019 

sebanyak 83 orang, sementara beban kerja makin meningkat. Jika 

moratorium pegawai ini berlanjut maka akan terjadi 

kesenjangan/kekurangan pegawai yang dapat mengganggu kelancaran 

pelaksanaan tugas fungsi Settama. 
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1.1.2 Hasil Capaian Kinerja Periode Renstra Tahun 2010 – 2014 

Sesuai dengan peran dan kewenangannya, Settama mempunyai tugas 

melaksanakan pembinaan dan penyelenggaraan pelayanan di bidang 

administrasi umum serta melakukan koordinasi administrasi dalam tugas 

penelitian perkembangan iptek, pengawasan, serta pembinaan, pendidikan, 

dan pelatihan peneliti. Berbagai hasil penting telah dicapai oleh Settama 

selama periode 2010 – 2014. Dalam bidang pengelolaan administrasi 

keuangan dan inventaris, Settama LIPI telah mengkoordinasi penyusunan 

Laporan Keuangan dengan tertib dan taat azas. Pada tahun 2010, opini 

terhadap Laporan Keuangan LIPI meningkat menjadi Wajar Tanpa 

Pengecualian (WTP) dan dapat dipertahankan pada tahun 2011. Namun pada 

tahun 2012 mengalami penurunan menjadi Wajar Dengan Pengecualian 

(WDP) kembali akibat ditemukannya kelemahan dalam hal penggunaan 

PNBP secara langsung, nilai Aset Tak Berwujud (ATB) berupa Hak Kekayaan 

Intelektual LIPI yang belum menggambarkan nilai sewajarnya, serta 

penyelesaian pekerjaan fisik yang melebihi tahun anggaran. Kelemahan-

kelemahan ini terus menjadi perhatian dan diupayakan untuk diperbaiki 

sehingga pada tahun 2013 opini terhadap Laporan Keuangan LIPI meningkat 

menjadi WTP kembali. Settama LIPI juga telah mampu mengkoordinasi 

pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) 

dengan baik sehingga hasil penilaian Kementerian PAN-RB terhadap 

akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP) LIPI yang dituangkan dalam 

Laporan AKIP (LAKIP) LIPI untuk periode 2010-2014 cenderung mengalami 

peningkatan. Tabel di bawah menunjukkan perkembangan opini terhadap 

Laporan Keuangan LIPI dan nilai LAKIP LIPI periode pelaporan 2010-2014. 

Tabel 1. Perkembangan penilaian terhadap Laporan Keuangan dan LAKIP 

LIPI 

No. 
Tahun 

Pelaporan 
TahunPenilaian Laporan Keuangan LAKIP 

1. 2010 2011 WTP 62,90 

2. 2011 2012 WTP 65,22 

3. 2012 2013 WDP 66,98 

4. 2013 2014 WTP 71,3 
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Settama juga berperan penting dalam mengawal proses Reformasi 

Birokrasi LIPI melalui perumusan langkah-langkah implementasi perubahan 

RB LIPI. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi LIPI pada tahun 2010-2014 telah 

berjalan sesuai dengan road map yang telah ditetapkan sejak awal periode 

ini. Berbagai upaya perbaikan birokrasi telah dilakukan, namun dirasakan 

masih belum cukup untuk dapat menciptakan sistem birokrasi yang mapan 

dan membawa konsekuensi terlaksananya agenda reformasi birokrasi secara 

cepat, tepat, dan taat azas. Beberapa hasil yang dicapai dari Reformasi 

Birokrasi LIPI tahun 2010-2014 ini antara lain adalah bahwa: 

 Telah dilakukan penataan dan penguatan organisasi, yaitu 

restrukturisasi dengan pengurangan eselon-3 dan eselon-4 sebanyak 

17,60% dari total struktur awal. Hasil restrukturisasi ini telah 

diterbitkan dalam Peraturan Kepala LIPI No. 1 Tahun 2014 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja LIPI. 

 Reformasi Birokrasi telah mampu meningkatkan persepsi masyarakat 

terhadap pelayanan publik yang diberikan oleh LIPI. Hal ini terbukti 

dengan nilai hasil survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) LIPI tahun 

tahun 2013 sebesar 77,11 meningkat dibandingkan dengan hasil survei 

tahun 2012 dengan nilai 73,65. Sedangkan untuk nilai Survei Kepuasan 

Masyarakat LIPI di Tahun 2014, tidak dihitung secara kualitatif (Indeks) 

melainkan secara kuantitatif. Hal ini sesuai dengan Peraturan 

Permenpan RB Nomor 16 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa Survei 

Kepuasan Masyarakat bias disajikan dalam bentuk kualitatif maupun 

kuantitatif. Hasil Survei Kepuasan Masyarakat LIPI Tahun 2014 

menyatakan bahwa dari 9 unsur survei kepuasan masyarakat terhadap 

pelayanan publik yang diselenggarakan oleh LIPI sepanjang tahun 

2014 berada secara keseluruhan berada dalam kategori “Baik”. Dari 9 

unsur tersebut, 3 unsur memiliki nilai tertinggi dari masyarakat, yaitu 

persyaratan (93%) kompetensi pelaksana (94%), serta perilaku 

pelaksana (97%).  

Atas keberhasilan tersebut, pegawai LIPI mendapatkan Tunjangan Kinerja 

mulai tahun 2012 dan tertuang dalam Peraturan Presiden RI Nomor 120 

Tahun 2012 tanggal 17 November 2015. 
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 Dalam bidang kerja sama, kehumasan dan pembinaan ilmiah remaja, 

Settama LIPI berhasil menata kerja sama LIPI, baik dengan institusi di dalam 

dan luar negeri. LIPI membuka seluas luasnya peluang kerja sama dengan 

pihak lain untuk penguatan LIPI sebagai lembaga riset di tingkat nasional, 

regional, maupun internasional. Salah satu bentuk kerja sama LIPI dengan 

institusi pemerintah lainnya dalam bentuk penyelenggaraan kegiatan adalah 

Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi (WNPG) X untuk menjawab isu 

nasional bidang pangan yang diselenggarakan pada tahun 2012. Dalam 

WNPG X dihasilkan rekomendasi ilmiah bidang pangan. Dalam rangka 

berperan di percaturan ilmiah internasional, LIPI menjadi anggota 12 (dua 

belas) organisasi ilmiah internasional. Bentuk kegiatan keikutsertaan LIPI 

dengan penyelenggaraan The 12th Science Council of Asia Conference and 

Internastional Symposium pada tahun 2012 di Bogor dan  The 7th ASIAHORCs 

General Meeting and The 5th ASIAHORCs Joint Symposium pada tahun 2013 di 

Bali.  

  Dalam rangka memasyarakatkan hasil-hasil penelitian, LIPI berhasil 

melaksanakan kegiatan diseminasi Iptek dan pameran di berbagai daerah. 

Puncak ekibisi terbesar LIPI adalah LIPI EXPO kegiatan rutin setiap dua 

tahun yang merupakan eksibisi terbesar hasil-hasil penelitian LIPI dan 

berhasil mendatangkan ribuan pengunjung. LIPI Expo ini juga diisi dengan 

berbagai workshop dan simulasi hasil penelitian, temu bisnis, pemutaran 

film dan permainan interaktif yang menarik minat pengunjung dari segala 

umur dan latar belakang pendidikan. Adapun diseminasi Iptek LIPI 

merupakan pengayaan ilmiah dan penerapan hasil penelitian LIPI di daerah 

untuk membangun kemajuan Iptek dan mewujudkan kemitraan dengan 

berbagai elemen terkait di daerah.  Materi diseminasi mengacu pada 

permasalahan dan potensi/ sumberdaya yang dimiliki oleh daerah. Sebagai 

contoh, pembuatan pupuk organik hayati yang terbuat dari bahan-bahan 

yang ada di suatu kawasan tertentu. LIPI juga aktif memberitakan hasil 

penelitian dan kegiatan LIPI melalui media massa seperti cetak, elektronik, 

dan online termasuk media sosial dalam bentuk peliputan, konferensi pers, 

diskusi publik dan press tour serta media gathering. Kerja sama dengan 

media massa diperkuat dengan media visit yang dilakukan oleh pimpinan 

LIPI ke berbagai media massa mainstream seperti Harian Kompas dan Media 
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Group yang meliputi Harian Media Indonesia, Metro TV dan 

MetroTVnews.com. Untuk lebih memasyarakatkan Iptek, LIPI secara rutin 

menghasilkan bulletin TOP-buletin internal berbahasa Indonesia dan LIPI 

Connect-buletin berbahasa Inggris yang ditujukan untuk stakeholder 

berskala internasional. LIPI juga menyelenggarakan pemberian 

penghargaan Sarwono Prawirohardjo dan Sarwono Memorial Lecture yang 

merupakan penganugerahan tertinggi LIPI kepada tokoh yang dianggap 

telah berkontribusi pada perkembangan Iptek baik nasional dan 

internasional.  

Pembinaan ilmiah masyarakat telah dilakukan melalui Lomba Karya 

Ilmiah Remaja (LKIR), Lomba Karya Ilmiah Guru (LKIG), Pemilihan Peneliti 

Remaja Indonesia (PPRI), National for Young Inventors Award (NYIA), serta 

penyelenggaraan Perkemahan Ilmiah Remaja Nasional (PIRN), dengan 

jumlah peserta, proposal, karya ilmiah dan invensi yang semakin meningkat 

setiap tahunnya. LIPI juga memfasilitasi pengiriman pemenang LKIR dan 

NYIA ke beberapa ajang kompetisi ilmiah internasional seperti Intel 

International Science and Engineering Fair (IISEF), Engineering electrical and 

mechanical, International Exhibition for Young Inventors (IEYI), dan 

International Engineering Invention and Innovation Exhibition (i-Envex), di 

mana pelajar yang dibina LIPI berhasil meraih berbagai penghargaan. 

Settama LIPI melalui BKHH juga berhasil menggandeng perusahaan swasta 

dan lembaga internasional seperti Intel Corp sebagai sponsor pada kegiatan-

kegiatan pembinaan ilmiah tersebut. 

  Dalam bidang penataan dan penyediaan sarana-prasarana, Settama 

LIPI melalui Biro Umum (BU) telah berperan dalam meningkatkan  kualitas  

dan  kuantitas sarana-prasarana penunjang penelitian LIPI, dimana secara 

umum kondisi sarana-prasarana penunjang penelitian pada seluruh satuan 

kerja di lingkungan LIPI masa manfaatnya sudah habis atau nilai persentase 

penyusutan cukup besar sehingga tidak berfungsi dengan maksimal. Untuk 

itu dalam kurun waktu 2010-2014, BU berkomitmen dan fokus pada kegiatan 

peningkatan kualitas dan kuantitas fasilitas sarana-prasarana penelitian yang 

berupa pengadaan dan pemenuhan peralatan-peralatan laboratorium, 

pembangunan dan revitalisasi fungsi gedung kantor dan laboratorium serta 
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penataan, pemeliharaan(utilisasi) dan penyusunan master plan kawasan 

Kampus LIPI Jakarta, Bandung, Serpong dan Cibinong Sciences Center – 

Botanical Garden (CSC-BG) LIPI. Beberapa kegiatan peningkatan mutu 

sarana-prasarana yang telah berhasil dilaksanakan dalam periode tahun 2010 

– 2014 antara lain adalah : 

 Pengadaan peralatan laboratorium P2 Kimia, P2 KIM LIPI, Lab 

Motor Bakar P2 Telimek, Lab P2 Fisika, Lab P2 Metalurgi, Peralatan 

Instrumen Lab. Geoteknologi, Peralatan High Performance 

Computing; Pengadaan Peralatan Video Teleconference dan 

Pengadaan Peralatan Jaringan Teknologi Informasi. 

 Pembangunan gedung laboratorium diantaranya Gedung 

Auditorium Utama LIPI di kampus LIPI Jakarta; Gedung InaCC LIPI 

dan Gedung Laboratorium APCE di kampus LIPI Cibinong; Gedung 

Inkubator Teknologi, Gedung Lab. P2SMTP, dan Gedung Metrologi 

Kimia di kampus LIPI Serpong.  

 Renovasi dan Revitalisasi Gedung Kantor dan Laboratorium 

diantaranya adalah Revitalisasi Gedung Widya Graha LIPI, 

Peningkatan mutu gedung kantor, laboratorium dan mess pada 

seluruh Kampus LIPI; 

 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Master Plan kawasan 

Kampus LIPI Jakarta, Bandung dan CSC-BG LIPI. 

Selain itu, BU juga telah memfasilitasi penyediaan layanan jaringan 

teknologi informasi dan komunikasi, berupa peningkatan lebar pita 

(bandwidth) akses koneksi jaringan Intra dan Internet LIPI yang terintegrasi 

bagi seluruh Satuan Kerja di lingkungan LIPI yang tersebar pada 27 (dua 

puluh tujuh) lokasi kampus LIPI di seluruh Indonesia. 

Selanjutnya guna mendukung terwujudnya penerapan good 

governance dalam hal pembinaan, penatausahaan dan pengelolaan Barang 

Milik Negara (BMN), Pengadaan Barang/Jasa, Ketatausahaan dan Kearsipan 

di lingkungan LIPI, selama kurun waktu tahun 2010 sampai dengan tahun 

2014, BU telah berhasil mewujudkan pengelolaan BMN LIPI yang tertib 

administrasi dan taat azaz melalui upaya nyata dan peran aktif BU dalam 

mengkoordinasikan pengelolaan BMN LIPI. Hasilnya pada tahun 2013 dan 
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2014, pengelolaan BMN LIPI berhasil mendapatkan apresiasi dan 

penghargaan BMN Awards dari Kementerian Keuangan RI sebagai peringkat 

ke-2 kategori Kepatuhan Pelaporan BMN. Selain itu, terkait pengelolaan 

pengadaan barang/jasa di lingkungan LIPI, BU sejak tahun 2012 terus 

medorong penerapan sistem pengadaan barang/jasa secara elektronik (e-

Procurement) di lingkungan LIPI sesuai yang telah diamanatkan dalam 

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa 

Pemerintah dengan cara berperan aktif dalam mengkoordinasikan dan 

memfasilitasi pembentukan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) 

LIPI pada tahun 2012 dan Unit Layanan Pengadaan (ULP) LIPI pada tahun 

2013. Selanjutnya pada tahun 2014, LPSE LIPI menjadi salah satu dari tiga 

LPSE K/L/D/I yang berhasil mendapatkan Awards Standar Nasional 

Pengelolaan LPSE dari LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa 

Pemerintah) kategori Pemenuhan 17 (tujuh belas) Standar Nasional LPSE 

pada saat Rapat Koordinasi Nasional Pengadaan yang dihadiri oleh kurang 

lebih 600 LPSE K/L/D/I. Capaian lainya adalah dalam pengelolaan 

ketatausahaan, kearsipan dan persuratan, BU juga telah berhasil 

mengembangkan aplikasi e-arsip LIPI dan telah menyusun pedoman Sistem 

Kearsipan dan Tata Naskah Dinas Elektronik (TNDE) LIPI serta telah berhasil 

mengimplementasikan TNDE pada seluruh Satuan Kerja di lingkungan LIPI. 

Dalam bidang pembinaan peneliti, Pusbindiklat Peneliti, telah berperan 

dalam meningkatkan jumlah peneliti nasional dari 7.502 orang di tahun 2010 

menjadi 9.128 orang di tahun 2014 (meningkat sebanyak 1.626 orang). 

Pembinaan yang dilakukan dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas 

peneliti melalui pendidikan dan pelatihan (diklat) maupun pengembangan 

kompetensi lainnya. Capaian lainnya yaitu dalam pengembangan/revisi 

peraturan terkait peneliti dan diklat yang menyesuaikan dengan kekinian. 

Hasil yang cukup signifikan yang tertuang dalam peraturan Kepala LIPI 

antara lain adanya peraturan mengenai standar penulisan ilmiah dan revisi 

tentang petunjuk teknis yang telah diimplementasikan mulai tahun 2014. 

Telah diterbitkan pula pedoman tentang akreditasi majalah ilmiah dengan 

basis prosesnya online. Selain itu, melalui pembinaan yang diberikan, jumlah 

instansi yang mendapatkan kewenangan untuk melakukan penilaian dan 

penetapan angka kredit peneliti bertambah dari 7 instansi menjadi 10 
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instansi. Pada penyelenggaraan diklatnya telah dilakukan pembinaan 

terhadap peneliti di daerah melalui program MP3EI, sehingga dapat 

mengurangi kesenjangan kompetensi antara peneliti di daerah luar Pulau 

Jawa dengan peneliti yang ada di Pulau Jawa. Hasil lainnya adalah 

Pusbindiklat Peneliti telah menfasilitasi lahirnya asosiasi peneliti yang 

dideklarasikan pada Oktober 2013 dengan nama Himpunan Peneliti 

Indonesia (Himpenindo)/ Indonesian Reseacher Union (IRU). Capaian penting 

lainnya adalah proses penilaian dan penetapan angka kredit peneliti lebih 

transparan dan akuntabel karena telah dirintis secara online. Selain itu 

Pusbindiklat Peneliti telah mendapatkan sertifikat ISO 9001-2008.  

Dalam Peningkatan Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu 

Pengetahuan dan Teknologi (P3-Iptek), Papipptek telah melakukan kegiatan 

Pengembangan dan Penyusunan Indikator Inovasi dengan keluarnya Buku 

Indikator Iptek Nasional Tahun 2010, Tahun 2011, Tahun 2013 dan Buku Saku 

Indikator Iptek Nasional Tahun 2014. Indikator Iptek dan Inovasi ini telah 

banyak digunakan oleh para pengambil kebijakan Iptekin dalam rumusan 

kebijakan. Pappiptek LIPI juga melakukan kegiatan penelitian, 

pengembangan dan penerapan Iptek melalui penelitian perkembangan 

Iptek yang menghasilkan publikasi ilmiah dan rekomendasi kebijakan Iptek 

berbasis hasil penelitian. Selama tahun 2010-2014, jumlah publikasi ilmiah 

Pappiptek adalah 166 publikasi ilmiah dari 135 publikasi. Publikasi ilmiah yang 

dihasilkan terdiri atas publikasi ilmiah pada jurnal nasional dan internasional, 

buku terbitan nasional dan internasional dan prosiding nasional dan 

internasional. Sedangkan rekomendasi hasil penelitian yang dihasilkan 

selama tahun 2010-2014 adalah 15 dokumen dari 7 dokumen saran yang 

ditargetkan.  

Selain itu, Pappiptek LIPI juga telah memberikan kontribusi bagi 

penyusunan kebijakan melalui hasil kajian kebijakan yang dimanfaatkan 

yakni Penelitian mengenai Analisis Undang-undang No. 18 Tahun 2002 

tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu 

Pengetahuan dan Teknologi dalam Bingkai Ekonomi Berlandaskan Iptek 

(Knowledge Based Economy) yang dijadikan sebagai rujukan ilmiah/dasar 

dalam rencana amandemen Undang-undang No. 18 Tahun 2002, dan hingga 

saat ini telah mencapai tahapan uji publik Naskah Akademik Perubahan. 
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Papipptek LIPI juga telah menyelenggarakan Forum Iptekin dan LIPI Science 

Based Industrial Innovation Award (SBIIA), sebagai wadah LIPI terkoneksi 

dengan kalangan akademisi, pemerintah dan industri dalam rangka 

meningkatkan pemahaman akan kompleksitas permasalahan 

pengembangan Iptek dan inovasi di Indonesia. 

Dalam bidang pengawasan, Inspektorat LIPI yang dalam struktur 

administrasinya berada di bawah Sekretariat Utama LIPI, berperan aktif 

dalam mengawal terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (good 

governance). Diawali pada tahun 2012 fokus pengawasan bergeser dari 

pengawasan secara Watch Dog menjadi Consulting. Dengan adanya 

pergeseran fokus tersebut maka banyak kegiatan-kegiatan baru di bidang 

pengawasan. Kegiatan pengawasan yang semula hanya sebatas audit, 

evaluasi dan reviu, bertambah dengan kegiatan-kegiatan yang bersifat 

pembinaan antara lain konsultansi, sosialisasi dan asistensi kepada satuan 

kerja di LIPI. Kegiatan tersebut salah satunya adalah Penerapan Sistem 

Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) yang dimulai dengan melakukan 

pemetaan risiko (diagnostic assessment) pada tahun 2012 yang kemudian 

dilanjutkan dengan penilaian risiko (risk assessment) yang dimulai pada 

tahun 2013. Penerapan SPIP ini bertujuan untuk memperkuat sistem 

pengendalian intern di satuan kerja di lingkungan LIPI. Selain itu pada tahun 

2012 LIPI juga telah melakukan pencanangan Zona Integritas menuju 

Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan 

Melayani (WBBM). Pada tahun 2013 Inspektorat mempunyai tugas 

tambahan selain melakukan pemeriksaan (post audit) juga melakukan 

pengawasan dalam hal perencanaan dengan melakukan reviu RKA KL (pre 

audit). Dengan dilakukannya kegiatan-kegiatan tersebut, kinerja LIPI 

menjadi meningkat sehingga LIPI berhasil memperoleh Opini WTP kembali 

pada tahun 2014. Pada tahun 2013 Inspektorat LIPI juga mempunyai tugas 

tambahan untuk mengawal pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) LIPI yang 

dilakukan dengan melaksanakan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi 

Birokrasi (PMPRB). Kegiatan ini dilakukan untuk mengevaluasi pelaksanaan 

RB secara mandiri (self assessment) sehingga dapat dilakukan tindak lanjut 

atas hasil evaluasi tersebut sebelum dinilai oleh Kementerian PAN dan RB. 

Hasilnya LIPI memperoleh nilai RB sebesar 48 pada tahun 2013 dan 
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meningkat menjadi 56,12 pada tahun 2014. 

Walaupun secara umum kinerja Settama telah menunjukkan hasil yang 

baik, namun ke depan kinerja Settama masih perlu terus dipertahankan dan 

bahkan ditingkatkan agar target organisasi LIPI maupun Settama yang telah 

ditetapkan dapat dicapai secara optimal. 

 

1.1.3 ASPIRASI MASYARAKAT 

 Settama LIPI juga berperan dalam melaksanakan sosialisasi atas hasil 

capaian LIPI dan survei terhadap pemangku kepentingan yang dilakukan 

tahun 2014 dimana persepsi apra stakeholder terhadap kinerja LIPI terkait 

kriteria hasil pada komunitas lokal, nasional dan internasional dan capaian 

kinerja di bidang kemasyarakatan berada pada kategori BAIK. Settama juga 

mengumpulkan dan mengelola berbagai aspirasi melalui sarana keterbukaan 

keterbukaan informasi publik (KIP) online di website LIPI melalui koordinasi 

terpadu dengan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) satker 

di lingkungan LIPI. Berbagai aspirasi masyarakat yang berhasil dikumpulkan 

untuk memperbaiki kinerja Settama adalah sebagai berikut: 

 Perlu dirancang inovasi dan perbaikan akses publik terhadap hasil riset 

dan kepakaran LIPI, antara lain melalui web-site LIPI dan peningkatan 

kualitas dan kuantitas kegiatan sosialisasi/diseminasi; 

 Diperlukan perbaikan layanan melalui e-layanan yang terintegrasi, 

penggunaan e-mail korporat per satuan kerja; 

 Peningkatan kompetensi SDM mutlak diperlukan, dengan 

memanfaatkan peluang yang ada, baik dalam maupun luar negeri. 
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1.2 PERMASALAHAN DAN POTENSI 

Sejalan dengan dinamika lingkungan strategis, baik yang bersifat 

internal maupun eksternal LIPI, permasalahan dan potensi yang dihadapi 

Settama tidak terlepas dari permasalahan dan potensi kelembagaan LIPI 

yang semakin kompleks. Secara garis besar, lingkungan strategis eksternal 

dan internal yang dihadapi oleh Settama adalah sebagaimana diuraikan 

berikut. 

1.2.1 Tantangan 

Dalam menghadapi perkembangan organisasi, baik di dalam LIPI 

maupun di luar LIPI serta pelaksanaan Reformasi Birokrasi di LIPI, Settama 

LIPI dihadapkan pada tantangan sebagai berikut.  

1. Perubahan regulasi terkait SDM, Anggaran, Pelaporan, dan Kinerja dalam 

pelaksanaan Reformasi Birokrasi 

Peraturan perundang-undangan (regulasi) pemerintah merupakan salah 

satu acuan Settama dalam melaksanakan tugas dan fungsi. Beberapa 

peraturan perundang-undangan yang menjadi acuan antara lain: 

a. Peraturan yang berkaitan dengan keuangan, antara lain Peraturan 

Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah 

(SAP). Berdasarkan peraturan ini, K/L diwajibkan menerapkan Laporan 

Keuangan berbasis Akrual, di mana implementasinya secara penuh 

dimulai pada tahun 2015.  

b. Peraturan yang berkaitan dengan manajemen kinerja, antara lain 

Peraturan Presiden tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah 

(SAKIP) dan peraturan pelaksanaannya yang dikeluarkan oleh 

Kementerian PAN-RB. 

c. Peraturan yang berkaitan dengan perencanaan dan penganggaran, 

antara lain Pedoman Penyusunan Renstra yang diterbitkan oleh 

Kementerian PPN/Bappenas serta Pedoman Penyusunan dan 

Pelaksanaan Penganggaran yang diterbitkan oleh Kementerian 

Keuangan. 
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d. Peraturan yang berkaitan dengan organisasi dan Sumber daya 

manusia, antara lain Undang Undang Aparatur Sipil Negara dan Grand 

Design Reformasi Birokrasi. 

e. Peraturan yang berkaitan dengan Undang-undang Keterbukaan 

Informasi Publik.  

f. Peraturan lainnya yang mendukung penyelenggaraan pelayanan 

umum lainnya. 

Berbagai regulasi tersebut seringkali mengalami perubahan sesuai 

dengan perkembangan kondisi dan perubahan kebijakan pemerintah. 

Perubahan yang terjadi perlu segera diantisipasi dan disikapi dengan 

cepat karena akan memengaruhi penilaian kinerja organisasi LIPI. Sebagai 

contoh, mulai tahun 2015 Laporan Keuangan LIPI harus sudah berbasis 

akrual sehingga LIPI perlu mempersiapkan sumber daya manusia yang 

kompeten untuk melaksanakannya agar kinerja organisasi LIPI dapat 

tetap tercapai.  

Selain itu reformasi di bidang perencanaan dan penganggaran 

dimulai pada tahun anggaran 2005 dengan mengacu pada UU No. 17 

Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU No, 25 Tahun 2004 tentang 

SPPN. Sebagai tindak lanjut terhadap pelaksanaan peraturan 

perundangan tersebut, pemerintah telah menetapkan berbagai peraturan 

yang menekankan pada: 

1) Perencanaan dan penganggaran yang berbasis kinerja, yaitu 

pendekatan penganggaran atas dasar perencanaan kinerja; 

2) Penganggaran berjangka menengah, yaitu pendekatan penganggaran 

berdasarkan kebijakan, pengambilan keputusan terhadap kebijakan 

tersebut yang dilakukan dalam perspektif lebih dari satu tahun 

anggaran, dengan mempertimbangkan implikasi biaya keputusan 

pada tahun berikutnya dalam bentuk prakiraan maju; 

3) Sistem penganggaran terpadu, yaitu penyusunan rencana keuangan 

tahunan yang dilakukan secara terintegrasi, mencakup seluruh jenis 

belanja pemerintah dan didasarkan pada prinsip pencapaian efisiensi 

alokasi dana.  



 

 

20 

 

Perencanaan dan penganggaran yang berbasis kinerja, berjangka 

menengah, serta terpadu merupakan perwujudan dari pelaksanaan tiga 

prinsip pengelolaan keuangan publik, yaitu: 

a. Kerangka Kebijakan Fiskal Jangka Menengah, yaitu pendekatan 

penyusunan prakiraan ketersediaan anggaran sesuai tujuan kebijakan 

fiskal jangka menengah untuk menjaga kesinambungan fiskal; 

b.  Alokasi pada prioritas untuk mencapai manfaat yang terbesar dari 

dana yang terbatas. Hal ini dimungkinkan melalui penerapan 

Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah. Dengan prinsip ini, 

kebutuhan dana untuk tahun anggaran berikutnya dihitung sejak 

tahun sebelumnya guna memastikan kesinambungan program dan 

kegiatan yang telah disetujui;  

c. Efisiensi dalam pelaksanaan dengan meminimalkan biaya untuk 

mencapai sasaran yang telah ditetapkan. 

Pada periode ini, Arsitektur dan Informasi Kinerja (ADIK) akan mulai 

diterapkan. Dengan berlakunya ADIK, maka penyelarasan program dan 

kegiatan yang berorientasi kinerja harus dilakukan dengan mengacu pada 

Dokumen Perencanaan yang berlaku.  

Untuk itu diperlukan kerangka pikir penyusunan program dan 

kegiatan untuk mencapai dampak dan tingkat perencanaan yang lebih 

tinggi, yaitu pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran startegis (sasaran 

strategis, tujuan, misi, dan visi) LIPI. Kerangka pikir penyusunan program 

dan kegiatan tersebut akan menjadi arah dalam penyusunan program dan 

kegiatan pada masing-masing satuan kerja. Risiko dalam perencanaan 

perlu dikelola sehingga Settama dapat mengawal pencapaian kinerja LIPI. 

 

 

2. Kebutuhan infrastruktur yang semakin meningkat dalam menghasilkan 

kinerja yang lebih baik   

Tantangan 1: Meningkatkan kinerja manajemen organisasi yang lebih 

akuntabel dan fleksibel dalam menghadapi berbagai perubahan 

regulasi yang terjadi  
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Dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi LIPI sebagai lembaga 

penelitian pemerintah, salah satu faktor utama yang diperlukan sebagai 

pendukung adalah adanya sarana dan prasarana yang memadai dan 

berkualitas. Sarana dan prasarana tersebut tidak hanya laboratorium dan 

peralatannya tetapi juga fasilitas pendukung lainnya, seperti gedung 

kantor yang sesuai standar, jaringan komunikasi/internet, listrik, dan air 

yang tertata, sarana teknologi informasi (TI) yang kuat dan referensi 

informasi ilmiah terbaru, serta kendaraan operasional yang 

memungkinkan untuk mobilitas kerja. Dalam hal ini, sarana dan prasarana 

merupakan faktor kekuatan yang harus dimiliki oleh LIPI dalam 

menjalankan tugas dan fungsinya. 

Perkembangan zaman menuntut adanya kebutuhan infrastruktur 

pendukung kerja sehingga menghasilkan kinerja yang lebih baik. Peralatan 

penelitian yang canggih berperan dalam menghasilkan kinerja lembaga 

jika hal tersebut sesuai dengan perkembangan zamannya. LIPI sebagai 

lembaga ilmu pengetahuan yang menghasilkan berbagai keilmuan melalui 

hasil riset sangat membutuhkan infrastruktur penelitian yang memadai 

sebagaimana halnya lembaga riset kelas dunia yang memiliki fasilitas 

penelitian sesuai dengan perkembangan iptek dunia. Keberadaan fasilitas 

tersebut menuntut adanya peran Settama LIPI yang lebih cepat tanggap 

dalam mengelola berbagai fasilitas tersebut.  

Selain itu penggunaan teknologi informasi di berbagai bidang 

manajemen organisasi, baik di pemerintahan maupun swasta, juga 

mendorong LIPI untuk menerapkan penggunaan teknologi informasi 

sebagai bagian dari percepatan pengambilan keputusan dan juga 

memperpendek rentang kendali. Penggunaan teknologi informasi juga 

digunakan untuk berbagai pelaporan yang harus disampaikan oleh 

instansi pemerintahan di antaranya pelaporan keuangan, pelaporan SDM 

pegawai pemerintah, dan pelaporan kinerja pemerintah. Perkembangan 

TI ini juga dapat menjadi tantangan bagi Settama LIPI, antara lain terkait 

dengan pemberitaan yang belum terbukti kebenarannya di media sosial 

maupun media massa on line. Hal ini menuntut Settama untuk cepat 

tanggap, berinovasi, dan terus mengikuti perkembangan teknologi. 
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3. Penguatan Organisasi LIPI sebagai lembaga ilmiah  

Pertumbuhan kerja sama LIPI yang semakin pesat, baik di dalam 

maupun luar negeri menjadikan LIPI sebagai organisasi ilmiah yang 

dipercaya. Berbagai peran telah dimainkan oleh LIPI, baik di dalam 

maupun luar negeri. Di tingkat internasional, LIPI berperan sebagai focal 

point nasional untuk lima organisasi di bawah UNESCO, yakni 

Intergovernmental Oceanographic Commission (IOC), International 

Hydrology Program (IHP), Man and Biosphere (MAB), Memorial of the 

World (MOW), dan Management of Social Transformations (MOST). LIPI 

juga menjadi bagian dari anggota Botanic Gardens Conservation 

International (BGCI) dan South East Asia Botanic Gardens (SEABG). Selain 

itu, LIPI juga menjalin kerja sama dengan sejumlah organisasi ilmiah 

internasional lainnya, seperti ASEAN COST, Japan Society for the 

Promotion of Science (JSPS), Japan Science and Technology Agency - Japan 

International Cooperation Agency (JST-JICA), International Development 

Research Center (IDRC), Berlin Museum fur Naturkunde (BMFN), Korea 

International Cooperation Agency (KOICA), Korea Institute for Ocean, 

Science and Technology (KIOST), National Research Foundation of Korea 

(NRF), National Academy of Science of Belarus (NAS), China Academy of 

Sciences (CAS), dan Deutche Forschungsgemeninschaft (DFG). Di dalam 

negeri, peran strategis LIPI sebagai institusi pemegang otoritas keilmuan 

dalam berbagai aspek, seperti pemberian data dan timbangan ilmiah 

dalam rangka konservasi keanekaragaman hayati, termasuk juga dalam 

pelaksanaan konvensi internasional, seperti CITES dan Convention on 

Biological Diversity (CBD). Terkait CBD, LIPI ditunjuk sebagai national focal 

point Global Taxonomic Initiatif (GTI), Subsidiary Body on Scientific, 

Technical and Technological Advices (SBSTTA), dan Global Strategy for Plant 

Conservation (GSPC).  

Tantangan 2: Meningkatkan pelayanan dalam menghadapi perubahan 

infrastuktur kerja yang memadai.  
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Berbagai peran strategis tersebut memberikan kesempatan berbagai 

organisasi ilmiah, baik di dalam negeri maupun luar negeri untuk bekerja 

sama dengan LIPI. Banyak naskah kerja sama yang telah dibangun LIPI 

dengan berbagai organisasi ilmiah, namun naskah kerja sama tersebut 

belum seluruhnya diiringi dengan berbagai kegiatan kerja sama lanjutan. 

Berdasarkan data dari BKHH LIPI, sampai dengan tahun 2014 telah ada 126 

naskah Nota Kesepahaman dalam negeri dan 52 naskah nota 

kesepahaman luar negeri. Namun baru 75% naskah nota kesepahaman 

dalam negeri dan 80% naskah nota kesepahaman luar negeri yang 

memiliki turunan berupa perjanjian kerja sama dan ditindaklanjuti. Hal 

tersebut menandakan bahwa banyak kerja sama yang belum dikelola 

secara optimal untuk menghasilkan tujuan yang diinginkan.  

 

 

    

4. Hasil-hasil penelitian LIPI yang belum menjadi basis bagi kebijakan Iptek 

Selain tantangan yang bersifat manajemen organisasi, Settama LIPI 

juga menjadi pengelola dalam pencapaian kinerja utama LIPI, yakni hasil 

penelitian yang dilakukan pusat-pusat penelitian yang ada. Selama ini hasil 

penelitian dimanfaatkan untuk dapat digunakan secara massal, namun 

demikian beberapa hasil penelitian LIPI juga memberikan sumbangsih 

terhadap perkembangan iptek di Indonesia. Selain itu, berbagai hasil 

kajian LIPI juga memberikan manfaat dalam memberi solusi kepada 

pemangku kepentingan dan masyarakat.  

 

 

 

 

 

 

Tantangan 3: Meningkatkan peran koordinasi dalam mengelola kerja 

sama ilmiah LIPI hingga tingkat kerja sama yang berlanjut 

Tantangan 4: Meningkatnya hasil-hasil penelitian yang digunakan 

sebagai basis penyusunan kebijakan Iptek 
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1.2.2 Kelemahan 

Settama sebagai pengelola SDM di LIPI mempunyai kelemahan dan 

kendala untuk menjawab tantangan tersebut di atas. Secara umum, ada 

empat hal penting yang menjadi fokus perhatian LIPI, yaitu SDM, fasilitas 

infrastuktur berupa sarana-prasarana, anggaran, serta pemanfaatan iptek.  

Sumber Daya Manusia LIPI berjumlah 4.697 orang (SIMPEG LIPI, 2014), 

namun komposisinya belum ideal di mana jumlah peneliti sebanyak 1.531 

orang dan non-peneliti sebanyak 3.166 atau rasio peneliti : non peneliti 

adalah 1 : 2. Tingkat pendidikan pegawai LIPI juga belum mencapai kondisi 

ideal, di mana jumlah pegawai dengan pendidikan S1 masih lebih banyak 

dibandingkan dengan S2 dan S3 (32,40%/1.502 orang S1, 20%/928 orang S2, 

6,56%/304 orang S3, dan 41,04 % sisanya di bawah S1). Sebagai lembaga 

penelitian, rasio peneliti : non peneliti yang ideal adalah 2 : 1, sedangkan 

rasio pendidikan S1 : S2 : S3 adalah 1 : 2 : 4. Jumlah SDM Settama LIPI sampai 

dengan tahun 2014 sebanyak 443 orang. Sesuai pelaksanaan reorganisasi 

pada tahun 2014, seluruh SDM yang non peneliti diarahkan untuk menduduki 

jabatan fungsional tertentu. Namun berdasarkan data bahwa SDM non-

peneliti di Settama sebagian besar masih memegang jabatan fungsional 

umum. Hal tersebut mengindikasikan bahwa SDM non-peneliti di Settama 

masih belum siap menghadapi perubahan organisasi berbasis fungsional.  

Kondisi sarana dan prasarana LIPI yang dikelola oleh Settama sebagian 

besar umur/masa manfaatnya sudah habis atau nilai persentase penyusutan 

cukup besar. Standar umur manfaat dari sarana dan prasarana peralatan 

laboratorium adalah 7 – 15 tahun, namun banyak peralatan laboratorium 

penelitian LIPI umur/masa manfaatnya sudah di atas 20 tahun. Selain itu, 

sarana yang ada sudah ketinggalan zaman dan tidak sesuai dengan 

kemajuan teknologi. Untuk itu perlu dilakukan modernisasi guna 

meningkatkan kualitas hasil – hasil penelitian LIPI. Namun perbaikan 

tersebut terkendala dengan masalah klasik yakni anggaran pembelian 

infrastruktur baru yang sangat terbatas. Hal tersebut menjadi kendala bagi 

Settama untuk memberikan pelayanan bagi pengadaan infrastruktur kepada 

seluruh satuan kerja di LIPI.  
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 Masalah lain yang dihadapi Settama LIPI adalah mengenai lemahnya 

tingkat kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Sehingga 

peran pengawasan terkait perubahan regulasi berkaitan dengan mekanisme 

pelaporan keuangan dan kinerja tidak dapat dilakukan secara keseluruhan. 

Peran APIP sangat berpengaruh dalam pencapaian kinerja pegawai sehingga 

dapat mengontrol kinerja pegawai sesuai dengan tujuan organisasi dan 

lembaga.   

1.2.3 Peluang 

Sebagaimana diketahui bahwa perkembangan Teknologi Informasi 

(TI) terjadi dengan pesat. Perkembangan TI ini tentu dapat menjadi potensi 

bagi LIPI, khususnya Settama untuk dapat melakukan pelayanan secara 

online. Teknologi ini dapat memudahkan akses informasi dan memperluas 

jangkauan pelayanan administrasi umum kepada masyarakat maupun satker 

LIPI yang tersebar di berbagai daerah. Teknologi informasi juga dapat 

digunakan untuk mendukung penataan sumber daya di lingkungan internal 

LIPI. Bahkan di Pusbindiklat Peneliti telah diterapkan peneliti online dan 

registrasi diklat online. Kemudahan akses informasi dan perkembangan TI 

yang mudah diperoleh dan dimodifikasi oleh SDM yang berada di Settama 

memberikan peluang bagi untuk pengembangan sistem informasi secara 

elektronik di lingkungan Settama khususnya dan LIPI pada umumnya.  

Selain perkembangan TI, peluang yang dimiliki Settama dalam 

menjalankan tugasnya adalah perbaikan kualitas SDM Settama LIPI. 

Perbaikan kualitas SDM LIPI ditempuh dengan berbagai cara saat ini. Hal 

tersebut dikarenakan besarnya anggaran dan tawaran peningkatan 

kompetensi SDM Settama non-peneliti dan peneliti, baik dari dalam maupun 

dari luar LIPI. Berbagai penawaran tersebut di antaranya beasiswa bagi SDM 

non-peneliti fungsional tertentu yang dapat melanjutkan jenjang 

pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi, berbagai tawaran kursus singkat 

dalam pengembangan keahlian SDM, serta pelatihan-pelatihan yang 

diadakan oleh Settama sendiri untuk membina fungsional non-peneliti.  

Selain itu peran LIPI dalam membina peneliti nasional memberikan 

peluang bagi Settama untuk memfasilitasi pelaksanaan pembinaan tersebut. 

Pada saat ini banyak lembaga litbang pemerintah yang belum memiliki 
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fungsional peneliti sehingga hal tersebut menjadi sebuah peluang untuk 

meningkatkan dan menambah jumlah fungsional peneliti di Indonesia seiring 

dengan perkembangan iptek yang semakin pesat. Masih kecilnya jumlah 

peneliti di Indonesia menjadi salah satu peluang bagi LIPI untuk menarik 

minat SDM Iptek melalui perbaikan layanan pendidikan dan pelatihan bagi 

peneliti.  

Peluang lain yang dapat memberikan peran bagi Settama adalah 

banyaknya hasil-hasil penelitian di LIPI yang belum dijadikan basis bagi 

pembuatan kebijakan di LIPI maupun kebijakan Iptek Nasional. Peran 

Settama melalui riset kebijakan dan manajemen iptek oleh Papipptek dan 

melalui perumusan kebijakan LIPI oleh BKHH dituntut untuk dapat 

mengeluarkan kebijakan yang berkaitan dengan perkembangan Iptek 

Nasional. Hasil-hasil penelitian LIPI merupakan asset bagi penyusunan 

kebijakan Iptek nasional. 

 

1.2.4 Kekuatan 

Settama LIPI memiliki kekuatan sumber daya dan infrastruktur sebagai 

modal dasar, di antaranya SDM, sistem teknologi informasi, serta program 

terukur untuk menjawab tantangan yang telah dijabarkan di atas.  

Settama LIPI membina SDM LIPI yang terdiri atas SDM peneliti dan 

non-peneliti. Untuk mendukung Tusi LIPI memberikan masukkan terhadap 

kebijakan ilmu pengetahuan, Settama mempunyai SDM peneliti kebijakan 

dan manajemen Ipekin dengan kualifikasi pendidikan S2 keatas, dengan 

kekuatan jejaring Iptekin tingkat Nasional dan Internasional. Melalui 

kualifikasi dan jejaring tersebut, Settama LIPI diharapkan akan 

mengokohkan peran LIPI dalam memberikan rekomendasi kebijakan ilmu 

pengetahuan. 

Untuk SDM peneliti peran Settama memberikan pembinaan bagi 

peneliti LIPI dan juga peneliti di luar LIPI dari instansi pemerintah. 

Berdasarkan PermenPAN-RB No. KEP/128/M.PAN/2004 tentang jabatan 

fungsional peneliti dan angka kreditnya, LIPI memiliki kewenangan sebagai 

pembina jabatan fungsional peneliti nasional dan bertanggung jawab 
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menilai akreditasi peneliti, baik untuk peneliti LIPI sendiri maupun peneliti 

pemerintah di semua Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) 

Kementerian dan Badan Non Kementerian lainnya. Peran ini diwujudkan 

melalui pendidikan dan pelatihan berjenjang bagi seluruh peneliti 

pemerintah di Indonesia, pembinaan, dan pengawasan kualitas termasuk 

etika peneliti. LIPI juga memiliki kewenangan untuk membina dan 

melaksanakan proses pengukuhan profesor riset untuk seluruh peneliti dari 

institusi riset di Indonesia. Sedangkan SDM non-peneliti di LIPI saat ini juga 

diarahkan untuk menduduki jabatan fungsional tertentu sehingga dapat 

berkinerja dengan baik sesuai dengan fungsinya. SDM non-peneliti yang 

telah memiliki jabatan fungsional tertentu berjumlah 178 orang dari 395 

orang yang bukan pejabat fungsional peneliti, artinya baru 44% pegawai 

yang sudah mempunyai jabatan fungsional tertentu non-peneliti.  

Settama LIPI beberapa tahun belakangan telah menerapkan sistem 

informasi melalui TI. Beberapa aplikasi telah dihasilkan untuk mendukung 

manajemen organisasi yang paperless dan informatif. Aplikasi yang 

dikembangkan antara lain adalah intra LIPI sebagai akses bagi pegawai LIPI 

untuk memasukkan data ataupun memantau perkembangan organisasi di 

LIPI. Selain itu Settama juga telah mengembangkan Sistem Informasi 

Pegawai (SIMPEG), e-pelaporan, e-Arsip, Portal Layanan. Pada saat ini 

seluruh persuratan di dalam LIPI telah menggunakan tata naskah dinas 

elektronik sehingga memudahkan pimpinan dalam mendisposisikan 

wewenang kepada bawahannya. Sistem persuratan elektronik ini 

memperpendek waktu penyampaian disposisi pimpinan kepada 

bawahannya dan juga mempercepat informasi yang diterima bawahan 

sehingga dapat dilaksanakan tanpa adanya keterlambatan pemberitahuan. 

Selain itu, untuk memonitoring kinerja lembaga, Settama telah 

mengembangkan sistem e-pelaporan melalui intra LIPI untuk semua satuan 

kerja. Sistem e-pelaporan tersebut bahkan dapat diakses oleh siapapun, baik 

pimpinan LIPI, pemangku kepentingan, maupun masyarakat. Pelaporan 

kinerja secara elektronik merupakan bagian dari peran LIPI untuk 

memberikan keterbukaan informasi publik terkait hasil-hasil penelitian di 

LIPI.  
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Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, LIPI 

melaksanakan Reformasi Birokrasi (RB) sesuai PP No. 81 Tahun 2010 tentang 

Grand Design RB 2010-2025. Upaya atau proses RB yang dilakukan LIPI 

merupakan pengungkit dalam pencapaian sasaran sebagai hasil yang 

diharapkan dari pelaksanaan RB. 

Berdasarkan kondisi lingkungan strategis yang telah dipaparkan di 

atas, kapasitas Settama sebagai unit kerja Eselon I yang membina dan 

menyelenggarakan pelayanan di bidang administrasi umum masih perlu 

terus melakukan penguatan dan penataan berbagai sistem. Hal ini perlu 

dilakukan agar pencapaian kinerja di masa mendatang dapat terus 

ditingkatkan sehingga hasil pembinaan dan pelayanan maupun tugas-tugas 

lain yang menjadi tanggung jawab Settama dapat memberikan kontribusi 

bagi tujuan dan sasaran organisasi LIPI dalam rangka menghasilkan 

penelitian yang lebih baik dan lebih bermanfaat untuk masyarakat. 

Isu-isu strategis yang menjadi pokok permasalahan dalam 

menjalankan tugas dan fungsi Settama yang harus terus diperkuat dalam 

peningkatan kinerja di masa yang akan datang adalah sebagai berikut. 

1) Perlu terus ditingkatkan efektivitas penyelenggaraan pelayanan 

administrasi umum dan pelayanan publik; 

2) Perlu penguatan e-govenrment; 

3) Perlu peningkatan Human Capital Management; 

4) Perlu penguatan akuntabilitas melalui penguatan pengawasan 

internal; 

5) Perlu ditingkatkan jejaring kerja sama, baik di dalam maupun luar 

negeri; 

6) Perlu ditingkatkan kapasitas dukungan Settama dalam penguatan 

kelembagaan LIPI dan pemasyarakatan hasil-hasil iptek;  

7) Perlu terus ditingkatkan kajian untuk menyusun rekomendasi tentang 

kebijakan iptek dan inovasi; 

8) Perlu ditingkatkan pembinaan, baik di bidang penelitian maupun 

manajemen. 
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Untuk memperkuat tugas dan fungsi secara efektif, Settama perlu 

terus melakukan perbaikan dan pengembangan secara kelembagaan serta 

penguatan regulasi yang menyangkut peran dan tugas fungsinya. Selain itu, 

kondisi lingkungan strategis dengan dinamika perubahan yang sangat cepat, 

menuntut Settama dapat melakukan evaluasi dan mampu beradaptasi 

dalam pelaksanaan peran-perannya secara tepat dan sesuai dengan 

kebutuhan zaman. Dengan begitu, diharapkan Settama mampu menjadi 

katalisator dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran organisasi LIPI. 
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BAB II 

VISI, MISI, DAN TUJUAN 

2.1 VISI 

Berdasarkan kondisi umum, potensi, permasalahan, dan tantangan 

yang dihadapi ke depan sebagaimana telah diuraikan pada Bab I, Settama 

bertanggung jawab melaksanakan pembinaan dan penyelenggaraan 

pelayanan di bidang administrasi umum, kerja sama, hukum, kehumasan 

serta penyelenggaraan penelitian perkembangan iptek. Settama dituntut 

pula untuk melakukan pembinaan dan pelayanan yang berkualitas sesuai 

standar yang telah ditetapkan. Untuk itu, Settama telah menetapkan visi, 

misi, dan tujuan serta sasarannya. 

LIPI dengan mengacu kepada tujuan RPJMN Tahap III yang 

menekankan pada pembangunan keunggulan kompetitif perekonomian 

yang berbasis pada SDA yang tersedia, SDM yang berkualitas, serta 

kemampuan iptek, telah menetapkan Visi LIPI Tahun 2015-2019 adalah: 

Menjadi lembaga ilmu pengetahuan berkelas dunia dalam penelitian,  

pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan untuk meningkatkan 

daya saing bangsa 

 

Untuk mendukung pencapaian visi LIPI, Sekretariat Utama LIPI sebagai 

salah satu unit kerja Eselon I di lingkungan LIPI, dalam melaksanakan fungsi-

fungsi pelayanan menetapkan visi sebagai berikut.  

Menjadi unit manajemen yang profesional dalam mendukung visi LIPI 

 

2.2 MISI 

Misi Sekretariat Utama dirumuskan untuk mencapai visi Sekretariat Utama, 

dan mengacu pada visi dan misi LIPI. Sekretariat Utama menetapkan 2 (dua) 

misi tahun 2015 -2019, yaitu: 
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1) Memperkuat manajemen profesional, sistem, dan infrastruktur 

kelembagaan untuk mensukseskan pelaksanaan Reformasi Birokrasi 

LIPI. Misi ini mendukung agenda prioritas/nawa cita nomor dua, yaitu 

dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, 

demokratis dan terpercaya. 

2) Memperkuat kemampuan LIPI dalam menghasilkan kebijakan ilmu 

pengetahuan dan pembinaan SDM Peneliti nasional. Misi ini 

mendukung nawa cita nomor tujuh di mana salah satunya akan 

mewujudkan penguatan teknologi melalui penciptaan system inovasi 

nasional.  Selain itu juga riset dan pengembangan dasar didukung 

dengan dana pemerintah. 

2.3 TUJUAN 

Tujuan yang merupakan penjabaran visi dan misi Sekretariat Utama, 

ditetapkan sebagai berikut. 

1) Peningkatan kualitas layanan Sekretariat Utama yang akuntabel dan 

taat azas; 

2) Peningkatan kualitas pengawasan; 

3) Peningkatan rekomendasi kebijakan iptek yang implementatif 

4) Peningkatan pembinaan peneliti dan penyelenggaraan diklat 

2.4 SASARAN STRATEGIS 

Dalam mewujudkan tujuan tersebut di atas dan mengacu pada sasaran 

strategis LIPI, Sekretariat Utama menetapkan beberapa sasaran strategis 

sebagai berikut. 

1. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam mewujudkan tujuan 

“Peningkatan kualitas layanan Sekretariat Utama yang akuntabel dan 

taat azas” adalah: 

a. Terwujudnya Reformasi Birokrasi di LIPI, yang diukur dari Nilai RB 

LIPI; 
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b. Meningkatnya akuntabilitas birokrasi, yang diukur dari: (1) Opini 

atas Laporan Keuangan, (2) Nilai Laporan Kinerja, dan (3) 

Persentase e-procurement terhadap Belanja Pengadaan; 

c. Meningkatnya efektivitas dan efisiensi pelaksanaan birokrasi, yang 

diukur dari: (1) Indeks Profesionalitas ASN, (2) Indeks Penerapan e-

Government LIPI terintegrasi; 

d. Meningkatnya kualitas pelayanan publik, yang diukur dari: (1) 

Persentase Kepatuhan Pelaksanaan UU Pelayanan Publik, (2) 

Indeks Kepuasan Masyarakat, (3) Nilai Implementasi Peningkatan 

Kualitas Pelayanan Publik (4) Peringkat UU Keterbukaan Informasi 

Publik (KIP) 

2. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam mewujudkan tujuan 

“Peningkatan kualitas pengawasan” adalah:  

 Tercapainya penguatan pengawasan, yang diukur dari: (1) Nilai 

Implementasi Penguatan Pengawasan, (2) Tingkat Kapabilitas 

APIP, dan (3) Tingkat Kematangan Implementasi SPIP 

3. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam mewujudkan tujuan 

“Peningkatan rekomendasi kebijakan iptek yang implementatif” 

adalah: 

a. Meningkatnya kontribusi LIPI terhadap daya saing bangsa berbasis 

hasil penelitian, yang diukur dari: (1) Jumlah sitasi atas publikasi 

LIPI, (2) Jumlah pengguna jasa LIPI; 

b. Meningkatnya rujukan ilmiah dan informasi iptek yang diakses 

masyarakat, yang diukur dari: Jumlah peserta pemasyarakatan 

iptek; 

c. Meningkatnya kebijakan berbasis hasil penelitian, yang diukur dari: 

Jumlah policy paper/rekomendasi kebijakan yang dimanfaatkan.  

4. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam mewujudkan tujuan 

“Peningkatan pembinaan peneliti dan penyelenggaraan diklat” 

adalah: 
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 Meningkatnya pengembangan kompetensi SDM penelitian 

Indonesia, yang diukur dari: (1) Peningkatan jumlah peneliti 

Indonesia, (2) Jumlah peneliti yang makalahnya terindeks global. 

Sasaran Strategis LIPI yang terkait dengan sasaran Sekretariat Utama 

adalah sebagai berikut: 

1) Terwujudnya tata kelola kepemerintahan yang baik; 

2) Meningkatnya kontribusi LIPI terhadap daya saing bangsa berbasis 

hasil penelitian; 

3) Meningkatnya rekomendasi kebijakan berbasis hasil penelitian; 

4) Meningkatnya jejaring dan kerja sama ilmiah nasional dan 

internasional yang berkualitas dan saling menguntungkan; 

5) Meningkatnya pengembangan kompetensi SDM penelitian 

Indonesia 

Adapun ringkasan Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Settama tahun 

2015-2019 sesuai dengan penjelasan di atas, adalah sebagai berikut. 

Tabel 2 Sasaran Strategis (Program) dan Indikator Kinerja Utama 

Settama 

Sasaran Strategis 

(Program) 
Indikator 

Target Kinerja 

2015 2016 2017 2018 2019 

Terwujudnya tata 

kelola 

pemerintahan yang 

baik 

1. Nilai Reformasi 

Birokrasi LIPI 
65 70 72 74 75 

2. Opini atas laporan 

Keuangan 
WTP  WTP  WTP  WTP  WTP  

3. Nilai Laporan 

Kinerja 
73 75 78 79 80 

Meningkatnya 

kontribusi LIPI 

terhadap daya 

saing bangsa 

 Jumlah sitasi atas 

publikasi LIPI 50 60 70 80 90 
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berbasis hasil 

penelitian 

Meningkatnya 

rekomendasi 

kebijakan berbasis 

hasil penelitian 

 Policy 

paper/rekomenda

si kebijakan yang 

dimanfaatkan 

2 2 2 3 3 

Meningkatnya 

jaringan kerja sama 

dan 

pemasyarakatan 

iptek 

 Rasio kerja sama 

yang terlaksana 

dengan jumlah 

kerja sama yang 

tertandatangani 

75% 75% 75% 75% 75% 

Meningkatnya 

pengembangan 

kompetensi SDM 

penelitian 

Indonesia 

 Peningkatan 

jumlah peneliti 

Indonesia 300 300 300 300 300 

Meningkatnya 

akuntabilitas 

birokrasi 

 Opini atas laporan 

keuangan 

 Nilai laporan 

kinerja 

 Prosentase e 

procuremen 

terhdap belanja 

pengadaan 

WTP 

 

73 

 

70% 

WTP 

 

75 

 

72% 

WTP 

 

76 

 

74% 

WTP 

 

77 

 

77% 

WTP 

 

78 

 

80% 

Meningkatnya 

kualitas pelayanan 

publik 

 Persentase 

kepatuhan 

pelaksanaan UU 

Pelayanan Publik 

 Indeks kepuasan 

masyarakat 
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Dari indikator kinerja tersebut di atas, Settama menetapkan Indikator 

Kinerja Utama (IKU) nya adalah: 

1. Nilai Reformasi Birokrasi LIPI 

2. Opini atas Laporan Keuangan 

3. Nilai Laporan Kinerja 

4. Nilai Pelaksanaan UU Keterbukaan Informasi Publik  

5. Jumlah sitasi atas publikasi LIPI 

6. Jumlah policy paper/rekomendasi kebijakan yang dimanfaatkan 

7. Peningkatan jumlah peneliti nasional. 

8. Jumlah sarana dan prasarana penelitian 
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BAB III 

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN 

KERANGKA KELEMBAGAAN 

 

3.1 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI LIPI  

Tugas dan fungsi LIPI dalam membangun iptek di Indonesia adalah 

mendukung pembangunan berkelanjutan untuk menghasilkan ilmu 

pengetahuan yang dapat dimanfaatkan. Oleh karena itu LIPI berpedoman 

pada arah kebijakan dan strategi nasional seperti yang diuraikan di atas dan 

menjaga kesinambungan dengan capaian kegiatan-kegiatan LIPI dalam 

pelaksanaan Renstra 2010-2014 yang telah dievaluasi. Untuk menuju arah 

yang sudah ditetapkan di atas, maka kebijakan LIPI adalah berkontribusi 

dalam pembangunan nasional berkelanjutan melalui pelaksanaan kegiatan 

penelitian dan pengembangan, diseminasi hasil penelitian, dan membangun 

budaya iptek melalui pemasyarakatan ilmu pengetahuan. 

Seluruh kebijakan tersebut diprioritaskan untuk mencapai semua 

sasaran strategis yang sudah ditetapkan, mencakup: 

1. Kegiatan penelitian difokuskan pada pelaksanaan penelitian yang 

berdampak Besar, Signifikan dan Nyata (BSN). Mengacu pada fokus BSN, 

mengandung makna bahwa setiap hasil penelitian ditujukan untuk 

memberikan dampak yang luas, melalui terobosan-terobosan bernilai 

ilmiah tinggi dan dapat nyata dirasakan manfaatnya oleh pemangku 

kepentingan untuk kesejahteraan rakyat. Kegiatan LIPI diprioritaskan 

untuk memenuhi target yang diamanatkan dalam RPJMN 2015-2019, 

terutama program pembangunan iptek seperti yang tercantum di atas 

dan juga program lintas bidang perubahan iklim. 

 

 

 

Adapun strategi yang ditetapkan adalah sebagai berikut:  
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1) Melaksanakan kegiatan dalam Program Lintas K/L seperti yang 

tertuang dalam RPJMN, yaitu pengembangan konservasi tumbuhan 

Indonesia – Kebun Raya Baru; 

2) Melaksanakan kegiatan Penelitian Unggulan, yang bercirikan 

pendekatan inter dan multi disiplin serta berorientasi pada 

penyelesaian persoalan (problem solving). Kegiatan ini terdiri dari: (i) 

Kegiatan Penelitian Unggulan LIPI, yang dilaksanakan secara lintas 

kedeputian dan (ii) Kegiatan Prioritas Kedeputian, yang dilaksanakan 

secara lintas satker; 

3) Melaksanakan kegiatan Penelitian Penguatan Kompetensi, yang 

bertujuan untuk memperkuat kompetensi inti satker dan LIPI, 

terutama dalam menjalankan amanat RPJMN 2015-2019 yang diemban 

oleh masing-masing satker. Kegiatan ini bersifat lebih spesifik dan 

mendasar, serta lebih berorientasi kepada penguatan keilmuan; 

4) Up-scaling hasil-hasil riset, terutama yang dicapai pada periode tahun 

2010-2014, yang siap untuk direplikasi, baik melalui uji alfa maupun uji 

beta. Hasil-hasil penelitian tersebut bukan hanya yang berupa produk, 

akan tetapi termasuk model pengembangan wilayah yang berbasis 

pada penataan ruang, kekayaan SDA lokal, kekuatan SDM, serta 

teknologi yang mendukung dan berdampak pada pengembangan 

ekonomi lokal, nasional, dan regional;  

5) Tetap mempertahankan riset-riset yang sifatnya eksploratif tetapi 

memiliki nilai strategis untuk dilanjutkan menuju uji alfa maupun uji 

beta. 

2. Kegiatan Layanan Iptek difokuskan pada peningkatan kualitas layanan 

dan perluasan wilayah layanan agar dapat menjangkau pemangku 

kepentingan yang lebih banyak, terutama masyarakat.  

Strategi yang ditetapkan, yaitu: 

1) Pembangunan Techno Park dan Science and Technology Park;  

2) Diseminasi hasil-hasil penelitian/pengayaan ilmiah untuk proses 

pencerdasan masyarakat dan memberi manfaat ekonomi; 
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3) Penguatan jejaring iptek dengan pemangku kepentingan, baik dalam 

maupun luar negeri; 

4) Penguatan layanan informasi publik dan koordinasi Pejabat 

Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PPID) LIPI; 

5) Penguatan layanan keterbukaan informasi publik (KIP); 

6) Pembinaan fungsional peneliti nasional. 

3. Kegiatan Reformasi Birokrasi dilaksanakan dalam rangka mewujudkan 

tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.  

Strategi yang ditetapkan, yaitu: 

Penyusunan dan pelaksanaan Grand Design Reformasi Birokrasi di LIPI 

untuk: 

a.  Mendorong pengelolaan keuangan yang efektif, efisien, ekonomis 

dan taat pada peraturan perundang-undangan;  

b.  Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dengan 

memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;  

c.  Mewujudkan pengawasan yang bermutu.  

d.  Mengimplementasikan program pemerintah sebagai instansi yang 

memiliki predikat Zona Integritas sebagai instansi bebas korupsi dan 

menuju birokrasi yang bersih melayani. 

 

3.2 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI SETTAMA 

3.2.1 Kebijakan 

Berdasarkan arah dan kebijakan Renstra LIPI tahun 2015-2019, maka 

arah kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis Settama tahun 

2015-2019 adalah sebagai berikut. 

 

Kebijakan Umum:  

i) Mengupayakan tersedianya sumberdaya yang memadai untuk dapat 

melaksanakan kegiatan penelitian maupun layanan iptek LIPI 
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ii) Mendukung dan memfasilitasi pengembangan SDM yang mampu 

berkiprah di tingkat nasional, regional dan internasional; 

iii) Mendukung kebijakan pembinaan dan pengembangan kelembagaan 

yang merupakan respons terhadap tuntutan peningkatan kompetensi 

inti; 

iv) Mendukung pemasyarakatan dan peningkatan pelayanan jasa ilmu 

pengetahuan dan teknologi yang ada di LIPI secara inovatif; 

v) Mendukung terkelolanya jaringan kerja sama dan termanfaatkannya 

hasil iptek LIPI oleh masyarakat.; 

vi) Mendukung dan memfasilitasi penyusunan kebijakan iptek nasional 

berbasiskan hasil penelitian LIPI. 

Kebijakan Khusus:  

A.  Kebijakan SDM Settama LIPI 

 Meningkatkan profesionalisme pegawai Sekretariat Utama LIPI dalam 

rangka menuju perbandingan ideal tenaga peneliti dengan tenaga 

administrasi LIPI yaitu minimal 2 : 1. Penerimaan pegawai baru 

dilakukan sesuai keperluan, dalam jumlah yang sebanding dengan 

jumlah pegawai yang pensiun; 

 Mendorong pegawai untuk menduduki jabatan fungsional yang ada, 

berdasarkan kebutuhan satuan kerja.  

 Mendorong para pegawai untuk mengikuti pendidikan formal (S2 dan 

S3), maupun diklat-diklat teknis/khusus yang bermutu, yang dapat 

menunjang pelaksanaan tugas, baik melalui anggaran LIPI sendiri 

maupun dengan memanfaatkan tawaran-tawaran beasiswa yang ada. 

Hal ini sesuai dengan kebijakan pemerintah yang tertuang dalam 

Undang-undang Aparatur Sipil Negara (ASN) di mana pegawai dalam 

satu tahun berhak mengikuti peningkatan kompetensi sebanyak 80 

JP/tahun. 

 Mencermati pola manajemen PNS secara keseluruhan untuk 

meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan profesionalisme 

penyelenggaraan tugas, fungsi, dan kewajiban kepegawaian meliputi 
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perencanaan, rekrutmen, pengembangan kualitas, penempatan, 

promosi, penggajian, kesejahteraan, dan sanksi. 

 Menyusun peraturan atau kajian untuk pengembangan jabatan 

fungsional peneliti dan non peneliti sebagai unsur utama 

pengembangan iptek. 

 

B.  Kebijakan Anggaran Settama LIPI 

 Pemantauan kesesuaian antara perencanaan, penentuan prioritas, 

dan fungsi-fungsi administrasi untuk menunjang kegiatan LIPI, 

menjadi basis pengalokasian anggaran 

 Kebijakan anggaran menganut prinsip anggaran berbasis kinerja, yang 

dilaksanakan dan dipertanggung jawabkan sesuai aturan yang berlaku 

(taat azas) 

 Sumber-sumber pembiayaan dari kerja sama diupayakan agar semakin 

meningkat 

 Pengukuran kinerja untuk memastikan penggunaan anggaran secara 

tepat  

 

C.  Kebijakan Kerjasama dan Diseminasi Iptek LIPI 

• Mengembangkan kerjasama dengan berbagai pihak di dalam dan luar 

negeri yang dapat memperkuat kompetensi dan kontribusi LIPI di 

dunia ilmu pengetahuan dan teknologi. 

• Meningkatkan peran LIPI dalam keanggotaan organisasi ilmiah 

internasional. 

•  Upaya untuk peningkatan kerjasama dengan berbagai pihak di luar 

negeri akan mendapatkan perhatian khusus mengingat berbagai hal, 

antara lain untuk memperlihatkan peran Indonesia dalam 

perkembangan IPTEK dunia, membangun networking dengan 

berbagai lembaga litbang dalam upaya peningkatan kemampuan dan 

bertukar informasi, serta pencarian berbagai sumber dana untuk 

kegiatan kerjasama riset yang bersifat inovatif . 
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• Meningkatkan kerja sama dengan berbagai pihak dalam rangka 

pemasyarakatan hasil penelitian dan kepakaran LIPI dengan berbagai 

pihak di dalam dan luar negeri. 

• Mendorong setiap upaya kelembagaan dalam pembinaan ilmiah 

masyarakat dan pemanfaatan hasil iptek oleh masyarakat. 

 

D.  Kebijakan Penentuan Prioritas 

• Perencanaan bersifat inovatif harus diletakkan secara dini dan 

mencakup dimensi-dimensi inovatif yang melibatkan peran akademik, 

peran ekonomi, peran kepemerintahan, peran kemasyarakatan dan 

peran kenegaraan dari iptek. 

• Memfasilitasi terlaksananya penugasan khusus.  

 

E. Kebijakan Pembinaan 

 Penguatan kompetensi inti (competence building) melalui diklat 

bermutu. 

 Penyediaan peraturan, pedoman, pembinaan diklat yang sesuai 

kebutuhan dan kekinian iptek. 

 Pembinaan peneliti melalui sertifikasi, akreditasi, dan pemberian gelar 

Profesor Riset. 

F.. Kebijakan Pengawasan  

 Peningkatan fungsi pengawasan. 

 Peningkatan kualitas APIP. 

 Peningkatan kinerja dan akuntabilitas. 

G. Kebijakan Penelitian Kebijakan dan Manajemen 

 Kegiatan penelitian mengacu pada Roadmap Penelitian dan atau 

sesuai kesepakatan kerjasama atas dasar kompetensi organisasi 

 Pelaksanaan penelitian mengacu pada etika ilmiah dan tata kelola 

penelitian yang terstandar dan handal 



43 | 

 

 Kegiatan penelitian dilaksanakan oleh kelompok penelitian yang 

ditetapkan dengan Keputusan Kepala Pusat Penelitian. Anggota 

kelompok penelitian dapat terdiri dari peneliti dalam dan luar satuan 

kerja serta fungsional lainnya yang ditetapkan dengan SK Kapus. 

 Kegiatan penelitian perorangan dapat difasilitasi jika peneliti tersebut 

telah menjadi peneliti PNS, mendukung roadmap penelitian atau 

sesuai tusi dan kompetensi dan berpotensi besar menghasilkan jurnal 

internasional terindeks global dan/atau buku yang akan dipublikasi 

oleh penerbit ilmiah nasional atau internasional. Kegiatan ini 

ditetapkan dengan SK Kapus. 

Kegiatan penelitian diarahkan untuk menghasilkan makalah kebijakan 

dan/atau rekomendasi kebijakan 

 

H. Kebijakan Sarana dan Prasarana 

 Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana-prasarana penunjang 

penelitian LIPI guna mendukung pencapaian Renstra LIPI; 

 Menyusun pedoman tata kelola, penentuan prioritas dan standardisasi 

pengembangan sarana-prasarana LIPI; 

 Mendorong  pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik di 

lingkungan LIPI yang sesuai prinsip-prinsip pengadaan barang/jasa 

pemerintah yang efisien, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, 

adil/tidak diskriminatif dan akuntabel; 

 Mewujudkan pengelolaan dan penatausahaan BMN LIPI memenuhi 

Asas Pengelolaan BMN guna mendukung tercapainya pengelolaan 

BMN LIPI yang tertib administrasi ,tertib pengelolaan dan taat asas; 

 Mendorong terwujudnya penerapan standar pelayanan dalam bidang 

kerumahtanggaan, ketatausahaan, dan perlengkapan yang berbasis 

teknologi informasi; 

 Menyusun pedoman master plan tata kelola dan pengembangan e-

government LIPI yang terintegrasi. 
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3.2.2 Strategi 

Dalam rangka mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan, maka 

Settama LIPI menetapkan strategi sebagai berikut : 

i) Penyempurnaan mekanisme dan sistem yang ada untuk memperkuat 

sistem administrasi. 

ii) Memfasilitasi pengembangan kompetensi peneliti dan fungsional 

lainnya. 

iii) Memfasilitasi peluang dan pencarian mitra penelitian serta kerjasama 

multidisiplin melalui penyediaan basis data peneliti, hasil penelitian 

serta pengembangan website dan pemasyarakatan hasil riset LIPI.  

iv) Pengembangan SDM melalui : 

a. Pengembangan kemampuan dan pengetahuan pegawai; 

b. Pengembangan sistem insentif untuk mendorong prestasi 

pegawai; serta  

v) Memfasilitasi kerja sama antara peneliti dan/atau satuan kerja dengan 

masyarakat, khususnya masyarakat ilmiah internasional.  

vi) Pemanfaatan berbagai sumber daya keuangan yang mungkin 

diperoleh dalam rangka meningkatkan anggaran penelitian dan 

pengembangan. 

vii) Pemanfaatan berbagai peluang kerja sama 

 

Dengan strategi ini, Settama LIPI mendorong LIPI untuk dapat 

mencapai kemandiriannya, baik dalam otoritas keilmuan, peningkatan 

kemampuan SDM, pendanaan maupun dalam proses peningkatan 

infrastruktur dan sarana.  
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3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN SETTAMA 

Settama LIPI menjalankan salah satu dari dua program utama LIPI, 

yaitu: “Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis 

Lainnya LIPI”. Program tersebut dilaksanakan melalui berbagai kegiatan 

secara sinergis untuk mecapai visi, misi, tujuan, sasaran strategis Settama. 

Sesuai dengan strategi yang ditetapkan untuk mencapai sasaran lima 

tahun ke depan (2015-2019), Sekretariat Utama menetapkan struktur 

kegiatan sebagai berikut 

3.3.1 Kegiatan Pengembangan Jaringan Kerja Sama Penelitian dan 

Pemasyarakatan Iptek 

Kegiatan ini meliputi layanan kerja sama, kehumasan, hukum dan 

pembinaan ilmiah pada masyarakat, dengan tujuan untuk: 1) peningkatan 

kesadaran publik terhadap pemanfaatan ilmu pengetahuan dan/atau 

teknologi; 2) pembangunan dan penguatan jejaring kerja sama ilmiah 

nasional, regional, internasional, serta penguatan posisi strategis LIPI dalam 

organisasi ilmiah internasional; 3) penguatan regulasi dan kebijakan ilmu 

pengetahuan dan/atau teknologi, serta menjamin kepastian hukum dalam 

mendukung tugas dan fungsi LIPI; 4) peningkatan kemampuan ilmiah 

masyarakat melalui pembinaan ilmiah dan pemberian apresiasi; 5) 

peningkatan sistem dan infrastruktur bidang kerja sama, hukum, humas, 

dan bina ilmiah masyarakat. 

 

 

 

Beberapa implementasi pada kegiatan ini antara lain: 

a. Pemasyarakatan/Diseminasi Hasil Penelitian dan Kepakaran LIPI 

Kegiatan ini termasuk penyebarluasan hasil riset, produk, teknologi, 

dan kemampuan riset LIPI; penguatan standar pelayanan sesuai dengan 

UU Keterbukaan Informasi Publik (KIP) dan pengendalian mutu 

kehumasan; kegiatan diskusi publik/sosialisasi/pembinaan/temu ilmiah 

seperti dengan organisasi profesi ilmiah; penyelenggaraan pameran, 
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pemberitaan melalui media massa dan website dan media sosial. 

Pameran hasil penelitian LIPI terbagi atas pameran yang dilaksanakan 

oleh LIPI dan partisipasi LIPI dalam berbagai pameran yang 

diselenggarakan oleh instansi dalam maupun luar negeri. LIPI juga aktif 

menyebarluaskan hasil riset, produk, teknologi, dan kemampuan riset 

LIPI melalui media massa dan media sosial dengan tujuan untuk 

memperluas aksesibilitas masyarakat terhadap informasi Iptek LIPI. 

Diseminasi iptek LIPI ke daerah-daerah merupakan penyebaran hasil-

hasil penelitian kepada masyarakat dan stakeholder untuk membantu 

meningkatkan kesejahteraan dan taraf perekonomian masyarakat. Hasil 

penelitian umumnya adalah teknologi tepat guna yang bermanfaat 

untuk mendukung kehidupan masyarakat.  

b. Pembinaan dan Pembangunan budaya iptek masyarakat 

Salah satu misi yang diemban LIPI yaitu meningkatkan kualitas SDM 

Indonesia melalui aktivitas ilmiah. Salah satu kegiatan yang dilakukan 

adalah membangun budaya Iptek masyarakat sejak dini melalui kegiatan 

pembinaan ilmiah terhadap siswa, mahasiswa dan guru. Kegiatan ini 

dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan wawasan, pengetahuan 

dan kemampuan mereka dalam memahami permasalahan dan 

menemukan solusi permasalahan tersebut melalui aktivitas penelitian 

ilmiah.  

c. Peningkatan peran LIPI dalam pergaulan ilmiah internasional  

Guna meningkatkan kapasitas iptek LIPI dan memantapkan peran 

Indonesia dalam komunitas ilmiah dunia, serta menguatkan pengakuan 

internasional terhadap karya anak bangsa, LIPI senantiasa 

mengembangkan kerja sama dengan berbagai lembaga ilmiah 

internasional. Settama LIPI aktif dalam memberikan dukungan dan 

layanan dalam berbagai keanggotaan organisasi ilmiah regional dan 

internasional. Jejaring yang terbangun tidak saja secara bilateral antara 

LIPI dengan negara-negara sahabat, tetapi juga dengan badan-badan 

dunia lainnya. 
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d. Penyusunan Regulasi Kebijakan Iptek 

Output kegiatan ini adalah regulasi kebijakan iptek untuk 

meningkatkan peran iptek khususnya dalam bidang penelitian, antara 

lain: 

1) Rancangan Undang-Undang tentang Peneliti dan Penelitian Ilmu 

Pengetahuan sebagai landasan hukum penguatan status 

kelembagaan LIPI dan payung hukum pelaksanaan kegiatan 

penelitian di Indonesia. 

2) Rancangan Peraturan Presiden (RPerpres) tentang Peneliti sebagai 

payung hukum jabatan fungsional peneliti secara nasional, baik 

peneliti PNS maupun Non-PNS.  

3) RPerpres tentang Mikroorganisme sebagai payung hukum 

pengelolaan mikroorganisme di Indonesia dan landasan hukum 

penguatan peran pusat depositori mikroorganisme dalam 

implementasi protokol Nagoya dan proses paten berbasis jasad 

renik di Indonesia.  

4) LIPI juga mengeluarkan Peraturan Kepala LIPI dalam melaksanakan 

tugas dan fungsi, antara lain: 

a) Peraturan Kepala LIPI tentang Pembangunan dan 

Pengembangan Taman Sains dan Teknologi (Science and 

Technology Park) 

b) Peraturan Kepala tentang Jabatan Fungsional Peneliti 

c) Peraturan Kepala LIPI tentang Pengelolaan Kebun Raya 

d) Peraturan Kepala LIPI tentang Repositori Ilmiah  

1) Peraturan Kepala LIPI tentang Pedoman Alih Teknologi, Diseminasi, 

dan Publikasi Ilmiah 

 

3.3.2 Kegiatan Penataan, Pengembangan Organisasi dan SDM 

Kegiatan ini dilakukan dalam rangka melakukan kegiatan penataan dan 

pengembangan organisasi dan sumber daya manusia di lingkungan LIPI. 
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Kegiatan yang dilakukan sebagaian besar mendukung pencapaian tujuan 

Reformasi Birokrasi, khususnya dalam area penguatan kelembagaan, area 

penguatan tata laksana serta area penguatan sistem manajeman SDM 

aparatur. Sehingga indikator keberhasilan yang diharapkan adalah 

meningkatnya nilai indeks Reformasi Birokrasi LIPI setiap tahunnya. 

Kegiatan difokuskan pada kegiatan yang mendukung tercapainya  

Reformasi Birokrasi di lingkungan LIPI, antara lain: 1) Pengembangan 

organisasi, tata laksana, dan reformasi birokrasi; 2) Perencanaan, 

pembinaan, dan manajemen kepegawaian. 

3.3.3 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, Verifikasi dan Perbendaharaan 

Kegiatan ini dilakukan dalam rangka mengkoordinasikan penyusunan 

rencana program dan kegiatan serta pengelolaan penganggaran dan 

perbendaharaan di lingkungan LIPI. Dengan demikian sistem perencanaan, 

pengelolalan penganggaran, dan perbendaharaan dapat berjalan dengan 

efektif dan selaras dengan pola perencanaan, penganggaran dan 

pengelolaan keuangan negara serta sistem akuntabilitas kinerja instansi 

pemerintah. Indikator keberhasilan yang diharapkan adalah opini BPK ‘Wajar 

Tanpa Pengecualian’ atas Laporan Keuangan LIPI, serta diterapkannya 

SAKIP. 

Kegiatan difokuskan pada: 1) Penguatan sistem perencanaan, 

penganggaran, serta verifikasi dan perbendahaaraan; 2) Pengembangan 

sistem perencanaan, penganggaran, dan pelaporan terpadu berbasis IT; 3) 

Penguatan kompetensi SDM; 4) Pengelolaan IPTEKDALIPI dan penelitian 

unggulan. 

3.3.4 Kegiatan Penatausahaan, Pengadaan, Pemeliharaan Sarana dan 

Prasarana 

Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka mengkoordinasikan 

pengelolaan, penatausahaan dan pembinaan di bidang kerumahtanggaan, 

ketatausahaan, pengadaan barang/jasa, tata kelola sarana-prasarana dan 

BMN serta pengembangan teknologi informasi dan komunikasi di 

lingkungan LIPI. Adapun tujuan dari kegiatan ini adalah : 1) meningkatkan 

kualitas dan kuantitas sarana-prasarana penunjang penelitian LIPI baik 
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peralatan maupun gedung/bangunan kantor dan laboratorium di seluruh 

lingkungan LIPI; 2) meningkatkan kualitas pelayanan kerumahtanggan, 

ketatausahaan, dan perlengkapan yang berbasis TIK; 3) meningkatkan 

prosesntase pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik di 

lingkungan LIPI; 4) meningkatkan kualitas pengelolaan BMN LIPI; 5) 

meningkatkan indeks penerapan e-government LIPI. 

 

3.3.5 Kegiatan Peningkatan Pengawasan Audit dan Sistem Akuntabilitas 

Kinerja 

Kegiatan ini dilakukan dalam rangka melaksanakan pengawasan intern 

di lingkungan LIPI. Pengawasan intern mencakup seluruh proses kegiatan 

audit, evaluasi, reviu, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain, seperti 

konsultasi, sosialisasi, dan asistensi terhadap penyelenggaraan tugas dan 

fungsi satuan kerja di lingkungan LIPI. Tujuannya untuk memberikan 

keyakinan yang memadai, memberikan early warning, dan meningkatkan 

efektivitas manajemen risiko, serta memelihara dan meningkatkan kualitas 

tata kelola pemerintahan. 

Kegiatan pengawasan intern di LIPI, selain kegiatan Quality Assurance 

(audit, evaluasi dan reviu) juga lebih difokuskan pada kegiatan-kegiatan 

pembinaan, antara lain pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas (ZI), 

Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), Survei Persepsi 

Korupsi, Penanganan Pengaduan melalui Sistem Pengaduan Masyarakat 

(SPM) dan Whistle Blowing System (WBS), dan kegiatan Consulting lainnya. 

Dengan dilaksanakannya kegiatan-kegiatan tersebut diharapkan agar 

nantinya terwujud tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) 

dan pemerintah yang bersih dari KKN (clean government). Hal ini salah 

satunya dapat dilihat dari nilai Indeks Persepsi Korupsi (IPK) LIPI yang 

didapat dari Survei Persepsi Korupsi dan juga dari banyaknya satuan kerja 

LIPI yang ditetapkan sebagai satuan kerja berpredikat Wilayah Bebas dari 

Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) yang 

dilaksanakan melalui Pembangunan Zona Integritas.  
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3.3.6 Kegiatan Pengukuran dan Penelitian Perkembangan Iptek 

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas penelitian 

kebijakan iptek dan manajemen riset teknologi, serta pengembangan 

indikator iptek. Kegiatan Indikator Iptek Indonesia merupakan kegiatan 

yang bertujuan menghasilkan data dan informasi iptek dan inovasi yang 

akurat, terpercaya dan terkini secara reguler melalui survei litbang sektor 

industri manufaktur (tahun 2015, 2017, 2019) dan survei litbang sektor 

pemerintah dan Perguruan Tinggi Negeri (tahun 2016, 2018). Tujuan lain dari 

Indikator Iptek adalah mengembangkan indikator iptekin tipe “judgment”, 

yaitu indikator yang dapat membantu merumuskan strategi dan tujuan iptek 

nasional yang dilakukan dalam bentuk pembuatan white paper dan 

pengembangan parameter iptek.   

Kegiatan penelitian perkembangan Iptek mengangkat tema sistem 

manajemen kebijakan iptek di Indonesia, dengan fokus kegiatan mencakup: 

kebijakan riset, kebijakan inovasi, kebijakan ilmu pengetahuan, kebijakan 

teknologi, sistem indikator iptek, pengkajian sistem kebijakan, sistem inovasi 

(nasional, regional, sektoral), inovasi sistem (sosial teknikal, tekno-ekonomi, 

administratif), manajemen riset, manajemen teknologi dan manajemen 

inovasi, baik di tingkat nasional, sektoral, dan kelembagaan, termasuk di 

LIPI.  Dalam rangka mencapai tujuan rekomendasi kebijakan iptek yang 

implementatif, Pappiptek telah menetapkan tema kegiatan penelitian 

perkembangan iptek untuk lima tahun ke depan. Tema-tema tersebut 

adalah dengan dimulai penelitian tentang kebijakan riset dan inovasi 

teknologi di sektor industri berbasis sumber daya alam, manajemen inovasi 

dalam rangka penguatan budaya iptek, pengembangan kemampuan 

teknologi industri dalam negeri berbasis keunggulan modal intelektual, 

penguasaan, pengalihan dan penyebaran iptek dalam industri berbasis 

litbang, dan percepatan penguatan kelembagaan prasarana iptekin menuju 

pembangunan industri berlandaskan pengetahuan.  
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3.3.7 Kegiatan Pembinaan, Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan 

Peneliti LIPI 

Kegiatan ini sangat berperan dalam menjalankan tugas LIPI sebagai 

pembina peneliti nasional dan mengembangkan kompetensi peneliti 

Indonesia. Kegiatan difokuskan pada: 1) Peningkatan mutu pembinaan dan 

diklat serta pengembangan jabatan fungsional peneliti, baik peneliti pusat 

maupun daerah; 2) Pembinaan peneliti nasional yang transparan dan 

akuntabel melalui elektronik sehingga informasi terkait pembinaan tersebut 

dapat diakses secara terbuka. 

Peningkatan mutu pembinaan peneliti dan peningkatan 

kompetensinya dimulai dari hulu hingga hilir. Hal ini diawali dari peraturan 

yang akomodatif sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan iptek, antara 

lain peraturan untuk menulis karya ilmiah di jurnal internasional dan 

internasionalisasi jurnal nasional. Agar pembinaan peneliti lebih menyatu, 

saat ini telah selesai disusun peraturan Presiden tentang peneliti, yang 

mengatur pembinaan peneliti PNS dan swasta. Dalam startegi 

perkembangannya diharapkan peningkatan menuju Undang-Undang 

tentang Peneliti. Dalam implementasi pembinaan peneliti, kualitas tetap 

dijaga, antara lain melalui akreditasi majalah ilmiah online, dan tim penilai 

peneliti instansi.  Selain itu peningkatan kualitas peneliti melalui sertifikasi 

dan revisi peraturan pengukuhan profesor riset. Program ke depan adalah 

penyusunan peraturan tentang Scientific Publishing House. Penyesuaian 

kekinian adalah revisi Peraturan Kepala LIPI tentang penetapan kepakaran 

peneliti yang lebih specifik. Pengembangan peraturan lainnya mengenai uji 

kompetensi diklat yang lebih clear.  

Peraturan terkait etika peneliti dan penelitian telah dituangkan dalam 

tiga pilar mulai sisi preventif hingga penanganan kasus pelanggarannya. 

Dengan demikian diharapankan pelanggaran etika akan menurun 

jumlahnya. Bagi profesor riset LIPI kepakarannya lebih diberdayakan dengan 

memberikan rekomendasi strategis dan kajian tentang pembinaan peneliti 

ke depannya. Penjaminan mutu ini terus dijaga hingga monitoring dan 

evaluasi pembinaan dan diklatnya.  

Dalam rangka peningkatan pelayanan diperlukan adanya penambahan 
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kapasitas untuk pembangunan gedung diklat/asrama. Dengan demikian 

terjadi penambahan jumlah peneliti/pegawai LIPI yang meningkat 

kompetensinya. Ke depannya juga jenis diklat yang diselenggarakan lebih 

variatif dan dikemas secara taylor made. Hal ini terkait dengan adanya 

kebijakan pemerintah yang tertuang dalam UU ASN di mana pegawai 

memiliki hak untuk meningkatkan kompetensinya sebanyak 80 JP/tahun, 

sehingga Pusbindiklat harus mengantisipasi dengan meningkatkan 

kapasitasnya. 

 

3.4 KERANGKA REGULASI 

Dalam rangka pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan di bidang 

administrasi umum, pembinaan, dan penyelenggaraan penelitian 

perkembangan iptek, dibutuhkan adanya regulasi yang kuat dan efektif 

guna mendukung tugas-tugas Settama. Regulasi yang dibutuhkan bersifat 

teknis, administratif, dan strategis. 

Regulasi dan kebijakan teknis yang akan disusun adalah sebagai berikut. 

1) Peratuan Kepala LIPI tentang Jabatan Fungsional Non Peneliti; 

Rancangan Undang-Undang tentang Peneliti dan Penelitian Ilmu 

Pengetahuan. 

2) Rancangan Peraturan Presiden (RPerpres) tentang Peneliti.  

3) RPerpres tentang Mikroorganisme.  

4) Peraturan Kepala LIPI tentang Pembangunan dan Pengembangan 

Taman Sains dan Teknologi (Science and Technology Park) 

5) Peraturan Kepala tentang Jabatan Fungsional Peneliti 

6) Peraturan Kepala LIPI tentang Pengelolaan Kebun Raya 

7) Peraturan Kepala LIPI tentang Repositori Ilmiah  

8) Peraturan Kepala LIPI tentang Pedoman Alih Teknologi, Diseminasi, 

dan Publikasi Ilmiah 

9) Peratuan Kepala LIPI tentang Jabatan Fungsional Non Peneliti (dari 

BOSDM). 
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3.5 KERANGKA KELEMBAGAAN 

Untuk memenuhi standar pembinaan dan penyelenggaraan pelayanan 

di bidang administrasi umum, kerja sama, hukum, kehumasan, pembinaan, 

dan penyelenggaraan penelitian perkembangan iptek, Settama 

membutuhkan kerangka kelembagaan yang lebih kuat dan handal dalam 

mendukung terwujudnya visi, misi, dan tujuan organisasi LIPI tahun 2015-

2019. Beberapa aspek kelembagaan yang harus diintegrasikan dan 

dikoordinasikan agar lebih efektif dan efisien adalah: 

1.   Penyempurnaan struktur dan tata kerja organisasi mekanistik (Unit 

Pelayanan Teknis, UPT); 

2.   Peningkatan koordinasi dengan satker terkait dalam 

penyelenggaraan diseminasi iptek, dan perlu dibuat pedoman 

pelaksanaannya; 

3.   Pemantapan pengelolaan dan peningkatan kualitas SDM LIPI, mulai 

dari perencanaan pengembangan sumber daya manusia LIPI sampai 

dengan penyusunan kebutuhan anggaran untuk biaya rutin SDM; 

4.   Penguatan sarana prasarana dan fasilitas kerja. 
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BAB IV 

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 

 

4.1  TARGET KINERJA 

Target kinerja merupakan target yang ditetapkan untuk mencapai 

program yang diukur secara berkala dan dievaluasi pada akhir tahun 2019. 

Sasaran kinerja dihitung secara kumulatif selama lima tahun dan berakhir 

pada tahun 2019. 

Proses untuk mewujudkan Misi organisasi diterjemahkan ke dalam 

Tujuan dan Sasaran Strategis sehingga Indikator Kinerja Sasaran Strategis 

(IKS) harus berupa variabel yang dapat dipergunakan untuk mengukur hasil 

yang dicapai dalam upaya mewujudkan Misi.  

Settama LIPI melaksanakan Program Dukungan Manajemen dan 

Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya, dengan Sasaran dan Indikator 

Pencapaiannya sampai dengan tahun 2019 adalah sebagai berikut: 

1) Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik. Indikator 

pencapaian sasarannya adalah:  

 Nilai Reformasi Birokrasi LIPI mencapai 75;  

 Opini atas laporan Keuangan Wajar Tanpa Pengecualian;  

 Nilai Laporan Kinerja mencapai 80. 

 Nilai Keterbukaan Informasi Publik mencapai  80. 

2) Meningkatnya kontribusi LIPI terhadap daya saing bangsa 

berbasiskan hasil penelitian, dengan indikator pencapaian 

sasarannya adalah:  

 Jumlah Sitasi atas publikasi sebanyak 350 sitasi. 

3) Meningkatnya rekomendasi kebijakan berbasis hasil penelitian, 

dengan indikator pencapaian sasarannya adalah: 

 Policy paper/rekomendasi kebijakan yang dimanfaatkan 

sebanyak  12 buah. 
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4) Meningkatnya pengembangan kompetensi SDM penelitian 

Indonesia, dengan indikator pencapaian sasarannya adalah: 

 Peningkatan jumlah peneliti Indonesia sebanyak 1.500 orang 

Untuk mencapai sasaran hasil tersebut maka kegiatan yang dilakukan 

adalah: 

1) Pengembangan Jaringan Kerja Sama Penelitian dan Pemasyarakatan 

Iptek. Sasaran kegiatan ini adalah: 

 Layanan kehumasan dan pembinaan ilmiah;  

 Layanan Kerjasama dan Kemitraan; 

 Layanan bantuan hukum, penyusunan peraturan dan perjanjian, 

serta informasi hukum. 

2) Penataan, Pengembangan Organisasi dan SDM 

Sasaran kegiatan ini adalah: 

 Pengembangan organisasi, tata Laksana dan Reformasi 

Birokrasi; 

 Perencanaan, pembinaan, dan manajemen kepegawaian.  

3) Perencanaan, Penganggaran, Verifikasi dan Perbendaharaan 

Sasaran kegiatan ini adalah: 

 Perencanaan, penganggaran, dan pengendalian; 

 Akuntansi/laporan keuangan dan perbendaharaan; 

 Pengelolaan Kegiatan Iptekda dan Unggulan.  

4) Penatausahaan, Pengadaan, Pemeliharaan Sarana dan Prasarana 

Sasaran kegiatan ini adalah: 

 Layanan kerumahtanggaan, ketatausahaan, dan pengelolaan 

aset BMN;  

 Pengelolaan layanan jaringan teknologi informasi dan 

komunikasi; 
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Dalam upaya peningkatan efektivitas pemanfaatan dana agar target 

BSN dapat dicapai dengan maksimal, maka LIPI menetapkan strategi: 

1) Menetapkan prioritas anggaran pada kegiatan yang lebih 

produktif; 

2) Menetapkan besaran anggaran yang proporsional antara kegiatan 

penelitian, investasi, diseminasi, kelembagaan, dan kegiatan untuk 

menjalankan fungsi LIPI; 

3) Menetapkan strategi perencanaan dan pencapaian target PNBP 

dalam konteks lembaga penelitian. 

Matriks kinerja dan pendanaan Settama LIPI per kegiatan sebagaimana 

pada Lampiran. 
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 Penatausahaan, pengadaan, dan pemeliharaan BMN dan 

sarpras. 

5) Peningkatan Pengawasan Audit dan Sistem Akuntabilitas Kinerja 

Sasaran kegiatan ini adalah: 

 Laporan audit, evaluasi, dan reviu; 

 Pembinaan, pengawasan internal dan quality assurance; 

 Tindak lanjut laporan hasil audit dan pengaduan masyarakat.  

6) Pengukuran dan Penelitian Perkembangan Iptek 

Sasaran kegiatan ini adalah: 

 Hasil penelitian perkembangan iptek; 

 Layanan informasi Ilmiah; 

 Layanan manajerial. 

7) Pembinaan, Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan Peneliti 

Sasaran kegiatan ini adalah:  

 Pembinaan administrasi peneliti nasional; 

 Pendidikan dan pelatihan. 

 

Indikator pencapaian masing-masing sasaran kegiatan dari kedua 

program tersebut dituangkan dalam Matriks Kinerja dan Pendanaan LIPI 

Tahun 2015-2019 (Lampiran 1). 

 

4.2  KERANGKA PENDANAAN 

Kerangka pendanaan meliputi peningkatan pendanaan dan efektivitas 

pendanaan. Upaya untuk meningkatkan jumlah alokasi dana yang 

bersumber dari APBN terus ditingkatkan. Selain itu, penggalian sumber 

pendanaan non-APBN seperti PNBP serta  hibah dalam dan luar negeri, akan 

terus dilakukan secara intensif. LIPI juga akan terus mengupayakan 

terwujudnya Badan Layanan Umum (BLU) di LIPI.  
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BAB V 

PENUTUP 

Renstra Koordinatif Settama LIPI tahun 2015-2019 merupakan 

panduan pelaksanaan tugas dan fungsi Settama untuk 5 (lima) tahun ke 

depan. Keberhasilan pelaksanaan Renstra ini akan sangat ditentukan oleh 

kesiapan kelembagaan, ketatalaksanaan, SDM, dan sumber pendanaannya 

serta komitmen semua pimpinan dan staf di Settama. 

Renstra Koordinatif Settama ini harus dijadikan acuan kerja bagi biro-

biro dan satker Inspektorat, Pappiptek, dan Pusbindiklat Peneliti sesuai 

ruang lingkup tugas dan fungsinya masing-masing. Diharapkan semua 

satuan kerja dapat melaksanakan Renstra Settama 2015-2019 dengan 

akuntabel serta senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja lembaga, 

kinerja satuan kerja, dan kinerja pegawai. 

Dokumen Renstra ini bersifat sebagai living document yang harus 

selalu ditelaah, dievaluasi, dan diperbaiki sesuai dengan tuntutan lingkungan 

strategis yang terus berubah. Evaluasi dan penelaahan terhadap kesesuaian 

Renstra ini dengan tuntutan internal maupun eksternal lembaga harus 

dilakukan paling sedikit sekali dalam setahun. Hal ini perlu dilakukan untuk 

menjamin keberhasilan pelaksanaan Renstra Settama periode 2015-2019. 

Evaluasi merupakan bagian yang penting dalam mengawal 

pelaksanaan Renstra Settama 2015-2019. Mekanisme evaluasi dilakukan 

sesuai dengan PP 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan 

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan. Hasil pencapaian yang telah 

diukur akan disampaikan dalam Laporan Kinerja tahunan Settama, dan juga 

menjadi masukan perbaikan pelaksanaan rencana pembangunan di masa 

yang akan datang. 
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LAMPIRAN – LAMPIRAN 

 

 

 

 



 



UNIT KERJA: SEKRETARIAT UTAMA

KL Prog Keg 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019

938,5
079 06 1.

079 06 - Jumlah sitasi atas publikasi LIPI 13.050      14.250      15.500      16.750      18.000       

- Jumlah hasil penelitian dan HKI  yang 

dimanfaatkan

70             72              75              77              80               

079 06 - Jumlah STP/TP termanfaatkan 1/7 (20%) 1/7 (40 %) 1/7 (60 %) 1/7 (80 %) 1/7 (100 %)

- Jumlah pengguna jasa LIPI  32.795      33.000     33.500     34.000     35.000       

079 01 214,5 162,4 175,1 187,7 198,9 938,5

079 01 1

079 01 - Nilai Reformasi Birokrasi LIPI 65 70 72 74 75

079 01 - Opini atas laporan Keuangan WTP WTP WTP WTP WTP 

079 01 - Nilai Laporan Kinerja 73 75 78 79 80

079 01 2.

079 01 - Policy paper /rekomendasi kebijakan 

dimanfaatkan

5 5 5 5 5

079 01 3.

079 01 Peningkatan jumlah peneliti Indonesia 300 300 300 300 300

079 01 3385 Jakarta 11,1 14,0 15,9 19,0 21,3 81,3 SETTAMA

079 01 3385 1. 7,72 8,50 9,70 11,70 12,90 50,52

079 01 3385 - Jumlah Kegiatan Kehumasan, Pameran, 

Diseminasi dan Pemasyarakatan Iptek  

yang terlayani

25 28 28 30 30

79 1 3385 Jumlah koordinasi PPID LIPI dan satker 3 3 3 3 3

Lampiran 1 Renstra Sekretaris Utama LIPI

Meningkatnya pengembangan kompetensi 

SDM penelitian Indonesia

Pengembangan Jaringan Kerja Sama Penelitian 

dan Pemasyarakatan Iptek

Layanan Kehumasan dan Pembinaan  Ilmiah

 K/L-N-B-NS-

BS 

LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA
Meningkatnya kontribusi LIPI terhadap daya 

saing bangsa berbasis hasil penelitian

PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN 

PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA LIPI

Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang 

baik.

Meningkatnya rekomendasi kebijakan 

berbasis hasil penelitian

TARGET ALOKASI (Rp Miliar) TOTAL  UNIT ORGANISASI 

PELAKSANA 

MATRIKS KINERJA  DAN PENDANAAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUN 2015 - 2019

KEMENTERIAN/LEMBAGA : (079) LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA

Kode SASARAN PR (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN 

(OUTPUT)/INDIKATOR

LOKASI

1



KL Prog Keg 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019

 K/L-N-B-NS-

BS 

TARGET ALOKASI (Rp Miliar) TOTAL  UNIT ORGANISASI 

PELAKSANA 

Kode SASARAN PR (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN 

(OUTPUT)/INDIKATOR

LOKASI

79 1 3385 Jumlah tatakelola konten website LIPI 1 1 1 1 1

79 1 3385 Jumlah laporan Keterbukaan Informasi 

Publik LIPI

1 1 1 1 1

79 1 3385 Jumlah pertemuan/workshop ilmiah 

nasional dan internasional korporat yang 

terlayani 

2 2 2 2 2

079 01 3386 - Jumlah Kegiatan Pembinaan Ilmiah 

Masyarakat dan Kompetisi Ilmiah 

Nasional/Internasional yang terlayani

8 9 10 11 12

079 01 3387 - Jumlah Peserta Kegiatan Kehumasan , 

Diseminasi Iptek  dan Pembinaan Ilmiah 

yang terlayani

        5.000          7.200          7.200         8.500           8.500 

079 01 3395 - Jumlah kegiatan penguatan peran 

Organisasi Profesi Ilmiah yang terlayani

                 2                  2                  3                    3 

079 01 3393 2. 1,86 3,20 3,30 3,60 4,10 16,06

079 01 3394 - Jumlah Kemitraan terkait Focal Point 

Nasional yang terlayani

               13                13                13                13                  13 8 dibayar kemlu, unesco, sc asean cost, jsps, nrf.

079 01 3396 - Jumlah (koordinasi) Kerjasama nasional 

dan internasional yang terlayani

               35 37 39 40 42

79 1 3396 - Jumlah aplikasi pengembangan sistem 

informasi layanan kerja sama dan 

pemasyarakatan iptek

                  1 2 3 3 4

79 1 3396 - Jumlah pemanfaatan jaringan kerja sama 

iptek korporat oleh pakar dan peneliti

                 6 10 15 15 20

79 1 3396 - Jumlah workshop kerja sama nasional 

dan internasional korporat yang 

dikoordinasikan

                 4 5 5 6 6

79 1 3396 - Jumlah dokumen perencanaan dan 

evaluasi kerja sama dan pemasyrakatan 

iptek LIPI 

                  1 1 1 1 1

079 01 3397 - Jumlah Kunjungan Kerjasama  yang 

terlayani

              40               50               50               60                 60 

079 01 3398 3. 1,52 2,30 2,90 3,70 4,30 14,72

79 1 3398 - layanan JDIH dan integrasi JDIH Nasional 1 2 2 2 2

079 01 3399 - Jumlah Bantuan, Kajian dan Telaahan 

Hukum

               23 25 27 30 30

079 01 3400 - Jumlah Peraturan dan Perjanjian             200 210 215 220 225

Layanan Kerja Sama dan Kemitraan

Layanan Bantuan Hukum, Penyusunan 

Peraturan dan Perjanjian serta Informasi 

Hukum

2



KL Prog Keg 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019

 K/L-N-B-NS-

BS 

TARGET ALOKASI (Rp Miliar) TOTAL  UNIT ORGANISASI 

PELAKSANA 

Kode SASARAN PR (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN 

(OUTPUT)/INDIKATOR

LOKASI

079 01 3400 - Standar layanan publik dan SOP                12                12                12                12                   12 

079 01 3386 Jakarta 11,6 13,0 15,3 16,2 17,2 73,3 SETTAMA

079 01 3386 1. 1,88 2,00 2,40 2,70 2,80 11,8

079 01 3386 - Jumlah dokumen evaluasi penataan 

organisasi dan data yang terkait

2 2 2 3 3

079 01 3386 - Jumlah dokumen tata laksana LIPI yang 

baru dan disempurnakan

2 2 3 3 3

079 01 3386 - Jumlah Laporan Pelaksanaan RB 1 1 2 2 2

079 01 3386 - Jumlah Laporan Survei Tingkat 

Profesionalitas ASN

1 1 1 1 1

079 01 3386 2. 9,73 11,00 12,90 13,50 14,40 61,5

079 01 3386 - Jumlah CPNS baru yang direkrut 300 300 300 300 300

079 01 3386 - Jumlah SDM peneliti yang mendapatkan 

beasiswa S2

150 150 160 160 170

079 01 3386 - Jumlah SDM peneliti yang mendapatkan 

beasiswa S3

100 100 100 100 100

079 01 3386 - Jumlah SDM yang terbina 40 40 50 60 70

079 01 3386 - Jumlah peneliti gol IV/e yang dikukuhkan 

menjadi profesor riset LIPI

9 9 9 9 9

079 01 3386 - Jumlah PAK Peneliti yang diterbitkan 500 900 1000 1050 10100

079 01 3386 - Jumlah Penerima Penghargaan 

Satyalencana Karyasatya, Wirakarya dan 

Pembangunan

400 400 400 400 400

079 01 3386 - Jumlah aplikasi pengembangan sistem 

informasi SDM

3 3 4 4 5

079 01 3387 Jakarta 23,1 25,0 25,6 26,7 27,2 127,6 SETTAMA

079 01 3387 1. 7,3 7,8 8,0 8,3 8,3 39,7

079 01 3387 - Jumlah dokumen perencanaan 5 4 4 4 4

079 01 3387 - Jumlah dokumen anggaran 1 1 1 1 1

079 01 3387 - Jumlah laporan kinerja 1 1 1 1 1

079 01 3387 2. 2,3      2,7           2,7         2,8           2,8           13,3

Pengembangan organisasi, tata laksana dan 

reformasi birokrasi

Perencanaan, pembinaan  dan Manajemen 

Kepegawaian

Perencanaan, Penganggaran, Verifikasi dan 

Perbendaharaan

Perencanaan, Penganggaran, dan 

Pengendalian

Auntansi/Laporan Keuangan dan 

Perbendaharaan

Penataan, Pengembangan Organisasi dan SDM
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079 01 3387 - Jumlah dokumen laporan keuangan yang 

tepat waktu

1 1 1 1 1

079 01 3387 3. 13,5 14,5 14,9 15,6 16,1 74,6

079 01 3387 - Jumlah UKM terbina 70             70             70             70             70               

079 01 3387 - Jumlah dokumen sistem seleksi proposal 

terlaksana

2                2                2                2                2                  

079 01 3387 - Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan 2 2 2 2 2

079 01 3391 Jakarta 134,0 74,8 79,6 83,4 87,3 459,1 SETTAMA

079 01 3391 1. 61,13 2,1 3,30 3,80 4,30

079 01 3391 - Indeks Kepuasan Layanan 

Kerumahtanggaan, Ketatausahaan, dan 

Perlengkapan

3 3,2 3,3 3,4 3,5

079 01 3391 - Jumlah Pembinaan dan Pelatihan SDM BU 

LIPI

50 55 60 70 80

079 01 3391 - Jumlah Pedoman/SOP Layanan Umum 

Kerumahtanggaan, Ketatausahaan, dan 

Perlengkapan

9 10 11 12 13

079 01 3391 - Jumlah penyediaan layanan umum 

Kerumahtanggaan, Ketatausahaan dan 

Perlengkapan berbasis TIK (Portal 

Layanan berbasis Online)

4 6 7 9 9

079 01 3391 - Jumlah Satker Penerima Layanan Umum 

Kerumahtanggaan, Ketatausahaan dan 

Perlengkapan

48 48 48 48 48

079 01 3391 - Jumlah dokumen perencanaan, 

monitoring dan evaluasi BU LIPI

1 1 1 1 1

- Jumlah laporan keuangan BU LIPI 2 2 2 2 2
- Jumlah paket pembinaan, workshop, dan 

sosialisasi

7 8 9 10 11

079 01 3391 2. 6,82 6,9 7,70 8,40 9,10

079 01 3391 -  Indeks Penerapan e-Government LIPI            2,93            3,00             3,10            3,20              3,40 
079 01 3391 - Jumlah Kebijakan/Regulasi/Pedoman 

pengelolaan dan 

pemanfaatan TIK 

 1 

Regulasi/ 

Pedoman 

 2 

Regulasi/ 

Pedoman 

 3 

Regulasi/ 

Pedoman 

 4 

Regulasi/ 

Pedoman 

 3 Regulasi/ 

Pedoman 

079 01 3391 - Jumlah lokasi Kampus yang 

terhubung/terintegrasi jaringan WAN LIPI

26 Lokasi 26 Lokasi 27 Lokasi 28 Lokasi 28 Lokasi

079 01 3391 - Jumlah Kapasitas Minimum Bandwidth 

setiap sivitas per kb

76,3 Kb 78 Kb 80 Kb 82 Kb 84 Kb

079 01 3391 - Prosentase tingkat kahandalan layanan 

akses jaringan (SLA)

 SLA 99,5 

% 

 SLA 99,55 

% 

 SLA 99,57 

% 

 SLA 99,60 

% 

 SLA 99,62 

% 

Penatausahaan, Pengadaan, Pemeliharaan 

Sarana dan Prasarana

Layanan Kerumahtanggaan, Ketatausahaan, 

Laporan Keuangan dan Pengelolaan Aset 

BMN

Pengelolaan Layanan Jaringan Teknologi 

Informasi dan Komunikasi

Pengelolaan Kegiatan IPTEKDA dan 

Unggulan
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079 01 3391 3. 66,05 65,30 68,20 70,70 73,40

079 01 3391 - Prosentase Pengadaan Barang/Jasa LIPI 

yang dilaksanakan secara elektronik

70,0 73,0 75,0 78,0 80,0

079 01 3391 - Jumlah paket pengadaan Barang/Jasa LIPI 

melalui ULP

100,0 110,0 120,0 130,0 140,0

079 01 3391 - Peringkat kepatuhan dan kualitas  

pelaporan BMN LIPI

2                2                2                1                1                  

079 01 3391 - Jumlah Laporan Pengelolaan dan 

Penatausahaan BMN dalam mewujudkan 

tertib administrasi BMN LIPI

10              10              10              10              10                

079 01 3391 - Jumlah peningkatan mutu gedung, 

bangunan dan sarpras kawasan

10 10 11 13 14

079 01 3391 - Jumlah dokumen perencanaan 

pembangunan dan renovasi gedung

2 2 3 4 5

079 01 3391 - Jumlah paket pengadaan peralatan dan 

mesin

22              22              24             25              27                

079 01 3391 4. 0,4          0,4         0,5          0,5          1,8          K/L

079 01 3388 Jakarta 4,22 4,7 5,0 5,3 5,6 24,78 Inspektorat
079 01 3388 1. 2,33 2,6 2,8 3,0 3,1 13,9

079 01 3388  -  Jumlah laporan hasil pemeriksaaan  36 40 42 44 45
079 01 3388  -  Jumlah dokumen laporan hasil evaluasi 1 1 1 1 1

079 01 3388  -  Jumlah dokumen laporan hasil reviu 1 1 1 1 1

079 01 3388 2. 0,60 0,4 0,4 0,5 0,5 2,5

079 01 3388  -  Jumlah dokumen laporan hasil konsultasi 1 1 1 1 1

079 01 3388  -  Jumlah dokumen laporan hasil sosialisasi 1 1 1 1 1

079 01 3388  -  Jumlah dokumen laporan hasil asistensi 1 1 1 1 1

079 01 3388 3 1,29 1,6 1,7 1,8 2,0 8,4

079 01 3388 -  Jumlah dokumen laporan hasil 

pemantauan 

1 1 1 1 1

079 01 3389 Jakarta 5,6 5,6 5,8 6,4 6,6 30,0 Pusat Penelitian 

Perkembangan Ilmu 
079 01 3389 1. 3,2 4,0 4,1 4,1 4,7 20,1

079 01 3389 - Jumlah publikasi internasional yang 

terindeks pada Scopus/ISI /Global

2 2 4 6 12

Laporan Audit, Evaluasi dan Reviu

Pembinaan, Pengawasan Internal dan Quality 

Assurance

 Tindak Lanjut Laporan Hasil Audit dan 

Pengaduan Masyarakat 

Pengukuran dan Penelitian Perkembangan Iptek

Hasil Penelitian Perkembangan Iptek

Penatausahaan, Pengadaan dan 

Pemeliharaan BMN dan Sarpras

Peningkatan Pengawasan Audit dan Sistem 

Tatakelola layanan (PNBP)
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079 01 3389 - Jumlah karya tulis ilmiah yang bisa di 

akses secara on-line

25 27 29 31 37

079 01 3389 - Jumlah buku hasil penelitian dan indikator 

yang diterbitkan dengan ISBN

5                5                5                5                5                  

079 01 3389 - Jumlah policy paper yang dihasilkan 5                5                5                5                5                  

079 01 3389 - Jumlah SDM yang mengikuti Seminar 

Nasional dan Internasional

30 35 40 45 50

079 01 3389 2. 1,55 0,90 0,90 1,50 1,10 6,0

079 01 3389 - Jumlah institusi non industri yang 

memanfaatkan jasa kepakaran dan data 

indikator Pappiptek

2                3                4               4               4                  

079 01 3389 - Jumlah orang yang mengakses website 

Pappiptek

500           600          700           800          900            

079 01 3389 - Jumlah pelaku iptekin yang ikut serta 

dalam pelaksanaan pertemuan ilmiah 

nasional/Internasional 

200           250           300           350 350             

079 01 3389 - Jumlah Prosiding seminar yang dihasilkan 2                1                1                1 1                  

079 01 3389 3. 0,81 0,70 0,80 0,80 0,80 3,9

079 01 3389 - Jumlah laporan RB, LAKIP, Keuangan, dan 

BMN

4 4               4               4               4                  

079 01 3389 - Jumlah SDM yang mengikuti 

diklat/training/workshop kedinasan

75 75              75              75              75                

079 01 3389 - Jumlah layanan manajerial (persediaan 

barang, dan absensi pegawai)

3 3                3                3                3

079 01 3390 Cibinong 24,86 25,33 27,88 30,67 33,73 142,5 Pusat Pembinaan, 

Pendidikan dan 

Pelatihan Peneliti 
079 01 3390 1. 8,89   9,35         10,29     11,32        12,45       52,3
079 01 3390 - Jumlah peneliti yang dinilai angka 

kreditnya

1200 berkas1800 berkas1800 berkas1800 berkas 1800 berkas

079 01 3390 - Jumlah jurnal ilmiah yang terakreditasi 100 Jurnal 50 Jurnal 50 Jurnal 50 Jurnal 50 Jurnal
- Jumlah instansi yg memperoleh akreditasi 

TP2I

1 instansi 1 instansi 1 instansi 1 instansi 1 instansi

079 01 3390 - Jumlah pengukuhan profesor yang 

terfasilitasi

20 Orang 25 Orang 25 Orang 25 Orang 25 Orang

- Jumlah rekomendasi Komisi Etika Peneliti 

(KEP)

1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen

- Jumlah dokumen Majelis Profesor 

Riset(MPR)

1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen

- Jumlah dokumen penyusunan program 

pembinaan

1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen

- Jumlah dokumen kajian dan evaluasi 

pembinaan

1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen

- Jumlah dokumen kajian Reformasi 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen
- Jumlah dokumen kerjasama 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen

Layanan Manajerial

Layanan Informasi Ilmiah 

Pembinaan, Pengembangan, Pendidikan dan 

Pelatihan Peneliti

Pembinaan Administrasi Peneliti Nasional
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- Jumlah dokumen pengelolaan data dan 

informasi

1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen

079 01 3390 - Jumlah publikasi di Majalah Ilmiah 

Widyariset

35 Artikel 30 Artikel 30 Artikel 30 Artikel 30 Artikel

079 01 3390 2. 6,04 6,05 6,66 7,33 8,06 34,1
079 01 3390 - Jumlah peserta Diklat 

Fungsional/Teknis/Kedinasan

510            521            573           630           693             

079 01 3390 - Jumlah peserta pengembangan SDM 

Pendukung Administrasi

135            135            149            164            180              

3 9,93 9,93 10,93 12,02 13,22 56,0
079 01 3390 - Jumlah peserta Diklat Fungsional/Teknis 

(PNBP)

1.200        1.200        1.320        1.452        1.597           

Pendidikan dan Pelatihan

Pendidikan dan Pelatihan (PNBP)
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