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Apa yang membedakan road map RB LIPI 2015-2019 
dengan road map periode sebelummya?

Perbedaan yang paling mendasar adalah 
sasaran yang ingin dicapai dari road 
map tersebut. Sebagai contoh sasaran 
periode lalu adalah 1) terwujudnya 
pemerintah yang bersih dan bebas 
KKN, 2) meningkatkan kapasitas 
dan akuntabilitas kinerja 
birokrasi, dan 3) terwujudnya 
peningkatan kualitas 
pelayanan publik kepada 
masyarakat. Pada 
periode 2015–2109, 
sasarannya yaitu 
1) birokrasi 
yang bersih 
dan akuntabel, 2) 
birokrasi yang efektif 
dan efisien, dan 3) birokrasi 
yang memiliki pelayanan publik 
berkualitas. Pada Roadmap RB 
LIPI periode 2015–2019, LIPI tidak 
lagi sekadar mewujudkan RB, tetapi 
sudah berupaya untuk meningkatkan kualitas 
pelaksanaan RB di LIPI, mulai dari hulu hingga 
hilir, baik kualitas sivitas maupun organisasinya. 
Pada sivitasnya, kualitas itu harus terlihat benar-benar 
akuntabel dan bersih, bekerja dengan efektif dan efisien, 
serta mampu melakukan pekerjaan tidak hanya sekadar selesai 
dan baik, tetapi pekerjaannya menghasilkan manfaat bagi organisasi. 
Pada organisasi, LIPI sudah harus menerapkan e-governance untuk 
meningkatkan kualitas birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang 
efektif dan efisien serta pelayanan publik berkualitas.  

                                         (bersambung ke halaman 3...)
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GALERI KEGIATAN

Dari Redaksi
 

Pembaca Buletin RB,

Puji syukur ke hadirat Allah Swt., 
Buletin RB Edisi ke-1 tahun 2016 
kembali hadir menyapa para pemb-
aca, sengaja di edisi perdana tahun 
ini redaksi mengubah tampil an 
layout dan desain agar ada nuansa 
baru dan semangat baru untuk ter-
us memberikan informasi seputar 
Reformasi Birokrasi di LIPI. Pada 
edisi kali ini redaksi mengangkat 
tema besar mengenai Road map 
RB LIPI tahun 2015–2019, harapan-
nya adalah setiap pembaca dapat 
mengetahui peta jalan reformasi 
birokrasi LIPI periode kedua sehing-
ga semua sivitas dapat bersinergi 
dalam implementasi reformasi biro-
krasi ke depan. 

Pada edisi ini, redaksi menya ji  -
kan beberapa tulisan antara lain 
hasil wawancara dengan Sekretaris 
Utama LIPI selaku Ketua Tim RB 
LIPI untuk menggali lebih dalam 
mengenai Road map RB LIPI tahun 
2015–2019. Untuk menguatkan 
tema tersebut dibahas pula menge-
nai resume dari isi Road map RB 
dan resume hasil raker LIPI tahun 
2016. Untuk memperkaya informasi 
pembaca, redaksi menyajikan hasil 
reorganisasi UPT yang telah dilaku-
kan tahun 2015 dan telah disahkan 
pada awal tahun 2016.

Tidak lupa pula kami sajikan 
profil satuan kerja Balai Konservasi 
Tumbuhan Kebun Raya Purwodadi 
dalam pelaksanaan RB untuk men-
jadi inspirasi bagi para pembaca da-
lam rangka pelaksanaan RB yang 
lebih baik. 
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Wawancara  
Dr. Siti Nuramaliati Prijono: 

RoadMap RB 2015-2009 

Peningkatan Kualitas  
di Delapan Area Reformasi Birokrasi

Pada periode 2015–2019, menurut 
Bu Settama, apa tantangan terberat 
bagi LIPI dalam mengimplementasikan 
road map tersebut?

Tantangan yang cukup berat dan perlu 
menjadi perhatian adalah mengubah 
mindset (pola pikir) pegawai LIPI, karen a 
reformasi birokrasi pada dasarnya 
adalah perubahan pola pikir SDM 
aparatur. Pola pikir pegawai LIPI perlu 
terus didorong menjadi pegawai yang 
profesional, berintegritas serta berpikir, 
bersikap dan berperilaku positif sehing-
g a tugas kedinasan dapat dilaksanakan 
dengan sungguh-sungguh dan bertang-
gung jawab. Hal ini sebetulnya sudah 
sesuai dengan nilai-nilai luhur yang 
men jadi acuan LIPI, yaitu PASTI (Pro-
fessional, Adaptive, Scientific Integrity, 
Teamwork, Innovative). Sebagai pega-
wai yang profesional kita sudah harus 
bisa membuktikan kualitas dan kinerja. 
Setiap orang harus bekerja tidak hanya 
orientasi selesai, tetapi harus berori-
entasi pada kualitas dari pekerjaannya 
dan berdampak. Salah satu upaya yang 
perlu dilakukan untuk menerapkan ma-
najemen perubahan khususnya dalam 
perubahan pola pikir dan budaya kerja, 
yaitu adanya role model. Sebaiknya, 
memang pimpinan seperti kepala sa-
tua n kerjalah yang menjadi role model 
serta perlu ada pegawai-pegawai yang 
ditetapkan menjadi agen perubahan. 

Berkenaan dengan itu, kita mem-
punyai tim RB yang terpusat dari 
berbagai perwakilan satker, dan untuk 
pelaksanaannya ada di masing-masing 
satuan kerja. Misalkan manajemen 
perubahan itu melekatnya di mana 
dan bagaimana mensinergikannya?

Kita memang mempunyai tim RB yang 
terpusat, tetapi road map Reformasi 
Birokrasi LIPI periode 2015–2019 yang 
menjadi acuan dalam pelaksanaan RB di 
setiap satuan kerja di LIPI disusun oleh 
tim RB yang anggotanya terdiri atas 

perwakilan kedeputian/sekretariat uta-
ma serta melibatkan seluruh pimpinan 
LIPI. Secara umum, sebagai penggerak 
untuk semua aspek dari delapan area 
perubahan adalah seluruh pimpinan 
LIPI termasuk kepala satuan kerja yang 
didukung oleh biro-biro yang ada di 
sekretariat utama dan inspektorat. Oleh 
karena itu, meskipun tim RB terpusat, 
tetapi setiap satuan kerja juga memiliki 
tim RB dan seluruh satuan kerja dalam 
melaksanakan RB mengacu Road map 
RB LIPI tersebut. 

Terkait dengan manajemen perubahan, 
melekat pada satuan kerja, karena 
mana  jemen perubahan bertujuan 
untuk mengubah secara sistematis dan 
konsisten mekanisme kerja, pola pikir 
serta budaya kerja individu pada unit 
kerja menjadi lebih baik, sesuai dengan 
tujuan dan sasaran RB. Dalam hal ini, 
tidak hanya jajaran pimpinan yang 
berkomitmen, tetapi seluruh pegawai di 
satuan kerja juga harus berkomitmen. 
Untuk dapat mengukur kinerja individu 
pegawai maka setiap satuan kerja perlu 
memiliki penilaian kinerja individu yang 
terkait dengan kinerja organisasi.

Kalau dilihat dari road map RB LIPI 
sekarang, 2015–2019, apa semangat 
dan target yang akan dicapai lima 
tahun ke depan?

Semangat dari road map RB LIPI 2015-
2019 adalah peningkatan semua kom-
ponen RB untuk tercapainya birokrasi 
yang bersih dan akuntabel, birokrasi 
yang efektif dan efisien serta birokrasi 
yang memiliki pelayanan publik yang 
berkualitas dengan memanfaatkan 
Teknologi Informasi dan Komunikasi. 
Targetnya adalah terimplementasikan 
beragam layanan aplikasi yang telah 
ditetapkan pada rencana Induk TIK 
LIPI seperti e-monev, e-laporan, 
e-SKP, e-jurnal, e-layanan, e-peneliti 
dan lain-lain. Hal ini bertujuan untuk 
mengintegrasikan semua proses bisnis 
LIPI sehingga semua data dan informasi 
menjadi lebih akuntabel dan memudah-

kan bagi pimpinan dalam memantau 
proses yang terjadi setiap saat.

Apa strateginya untuk mencapai target 
tersebut?

Untuk bisa mencapai target tersebut, 
perlu kiranya dilakukan pembenahan 
proses bisnis LIPI, karena proses bisnis 
LIPI saat ini masih sangat parsial dan 
harus didorong menjadi terintegrasi 
secara korporat. Selain itu, sumber daya 
manusia yang mengembangkan TIK per-
lu disiapkan untuk dapat menyelesaikan 
target-target tersebut. Dan dukungan 
kebijakan LIPI untuk mendorong imple-
mentasi TIK harus disusun agar imple-
mentasinya dapat berjalan dengan baik.

Dari semua area reformasi Birokrasi 
pada Road Map RB LIPI 2015–2019 
tersebut, manakah yang menurut Bu 
Settama sangat urgen untuk segera 
diimplementasikan? Kenapa?

Salah satu area RB yang sangat urgen 
untuk segera diimplementasikan adalah 
Penataan Sistem Manajemen SDM. Se-
bagai akibat adanya perubahan organi-
sasi, LIPI perlu segera menyempurnakan 
perencanaan kebutuhan pegawai sesuai 
dengan hasil analisis jabatan dan anali-
sis beban kerja serta menyempurnakan 
aplikasi e-SKP. Selain itu, ukuran kinerja 
individu juga perlu disempurnakan 
agar memiliki kesesuaian dengan ind-
ikator kinerja individu level di atasnya 
serta terkait dengan kinerja organisasi. 
Penyempurnaan perencanaan SDM 
dan penyempurnaan e-SKP sangat 
urgen untuk segera dilakukan, agar LIPI 
didukung oleh SDM yang berkualitas 
dengan jumlah yang sesuai dengan 
kebutuhan organisasi serta kita dapat 
menilai kinerja individu pegawai lebih 
objektif. Apalagi setiap kinerja pegawai 
harus mempunyai implikasi terhadap 
kinerja lembaga secara keseluruhan 
sehingga setiap apa yang dikerjakan 
oleh pegawai tidak boleh berdasarkan 
seleranya masing-masing. 

(Shidiq, Yani, Atika)
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Rapat Kerja LIPI 2016

Rapat Kerja Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Tahun 
2016 (Raker LIPI 2016) mengambil tema “Menuju Etos 
Kerja Profesional dan Tata Kelola Efektif untuk Peningkatan 
Kinerja LIPI”, diselenggarakan pada tanggal 2–4 Maret 2016 
di Auditorium Utama LIPI Jakarta. Rapat kerja dihadiri oleh 
244 peserta yang terdiri atas Pimpinan LIPI saat ini dan 
terdahulu, Ketua Majelis Profesor Riset, para Ketua Tim 
Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi (PME), para pejabat 
struktural ataupun fungsional di satuan kerja LIPI, beserta 
tamu undangan lainnya. 

Raker LIPI 2016 dilaksanakan untuk mencapai kesepa-
katan dalam pembahasan isu penting yang terkait dengan 
pengelolaan sumber daya secara efektif dan efisien guna 
meningkatkan kinerja LIPI. Untuk meningkatkan efisiensi 
dan memperlancar penyelenggaraan Rapat Kerja, dibentuk 4 
(empat) komisi, yaitu Komisi Rencana Pengembangan Sumber 
Daya Manusia, Komisi Pengelolaan Aset dan Pengadaan 
Barang, Komisi Perencanaan dan Pengelolaan Anggaran, dan 
Komisi Penilaian Prestasi Kerja dan Capaian Kinerja Pegawai.  
Setiap komisi  memutuskan dan merumuskan hal-hal sebagai 
berikut. 

Komisi Rencana Pengembangan Sumber Daya Manusia
1. Satuan kerja segera memetakan formasi bidang kepa-

karan utama peneliti berbasis tugas fungsi satuan kerja. 
Hasil pemetaan dikirim ke BOSDM untuk dianalisis 
paling lambat awal April 2016. Selanjutnya, hasil analisis 
disampaikan kepada pimpinan LIPI paling lambat akhir 
Mei 2016.

2. BOSDM mengirimkan revisi panduan penghitungan 
beban kerja bagi satuan kerja LIPI, paling lambat minggu 
kedua April 2016. Satuan kerja menyempurnakan 
dokumen Analisis Beban Kerja dan peta kebutuhan 
jabatan sesuai dengan panduan, dan mengirimkannya ke 
BOSDM, paling lambat minggu kedua Mei 2016.

3. BOSDM mengupayakan formasi pegawai baru untuk 
jabatan nonpeneliti dengan kualifikasi pendidikan 
minimal D3.

4. BOSDM dan satuan kerja segera 
menyusun rencana pengembangan 
SDM fungsional umum yang 
potensial untuk dikembangkan 
menjadi pejabat fungsional tertentu, 
paling lambat September 2016.

5. Satuan kerja pembina jabatan 
fungsional harus membentuk Layanan 
Konsultasi Jabatan Fungsional, paling 
lambat Mei 2016.

6. BOSDM memfasilitasi pemben-
tuk an Tim untuk pengusulan jabatan 
fungsional baru, paling lambat April 2016. 
Satuan kerja terkait segera menyusun 
Naskah Akademik (NA) jabatan fungsional 
baru, dan proaktif berkoordinasi dengan 
instansi lain yang memiliki jabatan yang 

sama, paling lambat Juni 2016.
7. Satuan kerja wajib mengalokasikan anggaran untuk 

meningkatkan kompetensi teknis pegawai, sebesar 
minimal 2%  dari anggaran belanja barang nonoperasional 
satuan kerja mulai pada tahun 2017.

8. Satuan kerja wajib mendokumentasikan kegiatan terkait 
pengembangan kompetensi pegawai, baik melalui 
intra lipi, maupun simpeg, serta wajib memfasilitasi 
pembinaan coaching dan mentoring terutama bagi 
pegawai baru/junior terkait dengan pengembangan 
karier dan kompetensinya.

9. BOSDM dan BKHH menyusun Perka LIPI tentang 
mobilisasi PNS LIPI di internal dan eksternal LIPI, paling 
lambat September 2016.

10. BOSDM dan BKHH segera membentuk tim untuk 
memfinalisasi dan mengharmonisasi draft Perka Tugas 
dan Izin Belajar PNS LIPI, paling lambat akhir bulan Juni 
2016.

11. BKHH menyusun form standar MOU kerja sama dengan 
Perguruan Tinggi untuk memayungi hak cipta dan 
pencantuman afiliasi LIPI atas publikasi dari karyasiswa 
yang akan berangkat sekolah.

12. Satuan kerja segera mengusulkan evaluasi jabatan 
fungsional umum ke BOSDM, paling lambat September 
2016.

Komisi Pengelolaan Aset dan Pengadaan Barang
1. Biro Umum melaksanakan bimbingan teknis tentang 

portal http://layanan.lipi.go.id  selambat-lambatnya 
minggu ketiga Maret 2016, dan bersama Biro Kerjasama, 
Hukum, dan Humas (BKHH) menyusun Surat Edaran 
Kepala LIPI tentang kewajiban penggunaan portal 
tersebut paling lambat akhir April 2016.

2. Seluruh satker melalui Bidang PDHP wajib memasukkan 
data aset yang dapat dimanfaatkan bersama (ruang 
rapat/seminar, peralatan penelitian/analisis) ke portal 
http://layanan.lipi.go.id paling lambat April 2016. Portal 
tersebut wajib digunakan oleh seluruh satker.

3. Satuan kerja berikut ditugaskan untuk menyusun 
dokumen perencanaan pemanfaatan gedung yang 
belum optimal, dengan asistensi dari Tim yang dibentuk 
oleh Biro Umum, untuk disampaikan ke Kepala LIPI 
melalui Settama, paling lambat akhir Maret 2016: 
Pusat Penelitian Limnologi untuk Gedung APCE;  Pusat 
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Penelitian Biologi untuk Gedung Kusnoto dan Herbarium; 
Biro Umum dan Kedeputian Jasil untuk Lantai 2 Gedung 
Widya Graha; Biro Umum untuk Gedung 80, 60, dan 10 
Bandung; Kedeputian IPT untuk Gedung Ranggamalela 
Bandung; Kedeputian Jasil untuk Gedung PDII; P2O-LIPI 
dan UPT Mataram untuk Gedung Praya Lombok.

4. Settama melakukan verifikasi dokumen perencanaan 
pemanfaatan gedung tersebut paling lambat akhir Mei 
2016.

5. Settama ditugaskan untuk membentuk Pembina ULP 
dan menyusun mekanisme kerja ULP paling lambat akhir 
Maret 2016.

6. Biro Umum ditugaskan untuk melakukan implementasi 
dan penyempurnaan SOP terkait lelang cepat SPSE v.4 
paling lambat akhir April 2016.

7. Satuan kerja wajib untuk memantau dan mengawasi 
kualitas pekerjaan fisik masing-masing sejak peren-
cana an, dan wajib mengalokasikan anggaran untuk 
pemeliharaan gedung dan peralatan di tahun berikutnya.

Komisi Perencanaan dan Pengelolaan Anggaran
1. Biro Perencanaan dan Keuangan (BPK) dan Inspektorat 

menyusun panduan pengalokasian anggaran belanja 
pegawai dan operasional berdasarkan hasil spending 
review dan disosialisasikan paling lambat bulan Juni 
2016

2. Setiap satuan kerja harus menelaah kembali postur 
alokasi anggarannya dan segera melakukan revisi jika 
diperlukan, paling lambat akhir April 2016.  

3. Setiap satuan kerja harus menyempurnakan usulan 
(terutama kegiatan 2017) dengan  sasaran dan indikator 
kegiatan yang jelas dan sesuai dengan 
arahan Presiden, mengacu pada 
Renstra LIPI serta komposisi anggaran 
yang disepakati dalam Rapat Kerja ini.

4. Kepala Satker wajib memperhatikan 
pengisian KPJM pada pembuatan RKA-
KL 2017 berikut perencanaannya, agar 
selaras dengan Renstra dan wajib dipantau 
oleh Eselon I terkait.

5. Inspektorat dan BPK menyempurnakan 
SK Kepala LIPI tentang Pedoman Penye-
lenggaraan Kegiatan Konsinyering/Kegiatan 
Sejenis di Lingkungan LIPI, paling lambat 
akhir Agustus 2016. 

6. BKHH memperbaharui aturan internal ter-
kait besaran biaya detasering atas usulan dari 
Kedeputian terkait, paling lambat akhir September 2016.

7. Pimpinan LIPI menetapkan kebijakan reward dan 
punishment terhadap perencanaan dan pengelolaan 
keuangan satuan kerja berdasarkan kriteria dan penilaian 
yang dilakukan oleh BPK dan Inspektorat, mulai tahun 
anggaran 2016.

8. Biro Umum dan BPK mengembangkan aplikasi sistem 
informasi yang mengintegrasikan sistem perencanaan, 
penganggaran dan pelaporan yang sudah ada, paling 
lambat akhir Desember 2016.

9. BPK dan Kedeputian Jasil menyusun standar evaluasi 
pengelolaan dan pemanfaatan PNBP, paling lambat akhir 
Desember 2016.

Komisi Penilaian Prestasi Kerja dan Capaian Kinerja 
Pegawai
1. BOSDM memfasilitasi pembentukan Task Force yang 

beranggotakan perwakilan masing-masing Waka, 
Settama dan Kedeputian, BKHH dan BOSDM, dengan 
tugas melakukan revisi Peraturan Kepala LIPI No. 13/2015 
tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan LIPI 
agar sesuai dengan PP No. 46/2011 tentang Penilaian 
Prestasi Kerja dan PermenPAN-RB No. 63/2011 tentang 
Pedoman Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai 
Negeri;  paling lambat akhir Maret 2016. 

2. BOSDM memfasilitasi pembentukan Task Force yang 
beranggotakan Deputi IPSK, Deputi IPT, perwakilan 
dari peneliti dan nonpeneliti dari Waka, Settama 
dan Kedeputian, dengan tugas menyusun Naskah 
Akademik tentang karakteristik lembaga penelitian dan 
pengembangan untuk mendapatkan perlakuan khusus 
yang dilengkapi dengan lessons learned dari negara lain, 
paling lambat akhir April 2016. Hasil kerja Task Force 
disampaikan kepada MenPAN-RB, Menristekdikti, dan 
Menkeu. 

3. Settama memfasilitasi penyusunan SOP Penerbitan 
PERKA LIPI paling lambat Juli 2016.

4. Pusat Inovasi, Pappiptek, dan P2SMTP melakukan 
Kajian mengenai standar target kinerja satuan kerja dan 
pegawai di lingkungan LIPI, diselesaikan paling lambat 31 
Desember 2016.

5. Settama menyusun Pedoman Penyusunan dan Penilaian 
Sasaran Kerja Pegawai Negeri Sipil di lingkungan LIPI, 
paling lambat 31 Desember 2016.

Raker LIPI 2016 juga memutuskan agar hasil kerja dari 
tugas yang diberikan kepada setiap Satuan Kerja di 
lingkungan LIPI dalam rangka menindaklanjuti keputusan 
hasil Rapat Kerja LIPI Tahun 2016 dapat dilaporkan kepada 
Kepala LIPI melalui Wakil Kepala LIPI, atas sepengetahuan 
Deputi/Sekretaris Utama. Selain itu, akan dilakukan 
sejumlah pertemuan pasca rapat kerja untuk memantau 
perkembangan tindak lanjut hasil Rapat Kerja. (Prakoso)
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Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 
2010 tentang Grand Design Reformasi 
Birokrasi 2010-2025 mengamanatkan 
ope rasional Grand Design Reformasi 
Birokrasi dituangkan dalam Road Map 
Reformasi Birokrasi yang disusun setiap 5 
(lima) tahun sekali. Road Map ditetapkan 
oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur 
Negara dan Reformasi Birokrasi dan 
dapat digunakan sebagai acuan bagi 
penyusunan Road Map Reformasi Biro-
krasi pada setiap kementerian/lembaga 
dalam men jalankan program-program 
mikro Reformasi Birokrasi. 

Terdapat perbedaan, baik dalam 
hal tujuan jangka panjan g 
maupun sasaran reformasi 
birokrasi pada setiap ta hap-
an. Dilihat dari tujuan jang-
ka panjang, pe laksanaan 
reformasi birokrasi tahun 
2019 ber tujuan mewujud-
kan birokrasi yang berbasis 
kinerja (Performance Ba sed 
Bureau cracy), sedangkan 
pada tahapan sebelumnya 
tujuan pelaksanaan re-
for  masi birokrasi lebih 
ditekan kan pada Rule 
Based Bureaucracy, dan di 
tahun 2025 melalui refor-
masi birokrasi pemerintah 
sudah berada pada peme-
rintahan yang dinamis 
(dynamic government).

Road Map Reformasi Birokrasi 
2015–2019 merupakan periode kedua 
dari yang dicanangkan dalam Grand De-
sign Reformasi Birokrasi. Apabila di lihat 
dari sasaran yang ingin dicapai, terdapat 
rumusan yang berbeda antara reformasi 
birokrasi 2010–2014 dengan reformasi 
birokrasi 2015–2019, namun tetap me-
miliki kesamaan substansi seperti terlihat 
pada Gambar 1.

Lembaga Ilmu Pengetahuan Indone-
sia (LIPI) telah menyusun Road Map 
Refor masi Birokrasi 2015–2019. Road 
Map tersebut  disusun  sebagai pedoman 
dalam implementasi program reformasi 
birokrasi di lingkungan LIPI. Road Map 
Reformasi Birokrasi LIPI 2015–2019 
men cakup 8 (delapan) program area 
perubahan ditambah dengan program 
monitoring dan evaluasi pelaksanaan 
reformasi birokrasi yang semua tahapan 
kegiatan memiliki siklus PDCA (Plan-Do-
Check-Action). Sekilas gambaran Road 
Map Reformasi Birokrasi LIPI 2015–2019 
tersebut diuraian di bawah ini.

Pada program Manajemen Perubah-
an, terdapat dua agenda kegiatan utama 

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI LIPI 2015-2019 

UNTUK MEWUJUDKAN BIROKRASI YANG BERBASIS KINERJA

Gambar 1. Perbedaan rumusan reformasi birokrasi 2010–2014 dengan reformasi 
birokrasi 2015–2019. 

yang dilakukan, yaitu  1) Pengembangan 
nilai-nilai untuk meningkatkan integritas. 
Tujuannya adalah terwujudnya pener-
apan nilai-nilai corporate LIPI sehingga 
dapat mengubah pola pikir aparatur dan 
meningkatkan kinerja LIPI. 2) Pemben-
tukan agen perubahan yang dapat men-
dorong terjadinya perubahan pola pikir 
sehingga selain dapat mengubah pola 
pikir aparatur juga dapat meningkatkan 
citra positif aparatur. 

Program Quick Wins juga merupa-
kan bagian dari program manajemen 
perubahan, di mana program quick wins 
diarahkan pada percepatan pelayanan 

sehingga terdapat perbaikan sistem dan 
mekanisme kerja atau produk utama 
yang sesuai dengan peran, tupoksi dan 
karakteristik LIPI serta membawa pening-
katan dampak/manfaat bagi masyarakat 
pengguna.

Pada program Penguatan Pengawas-
an, terdapat 9 (sembilan) kegiatan yang 
diagendakan. Kegiatan tersebut meliputi: 
1) Peningkatan Kapabilitas Aparat Penga-
was Intern Pemerintah; 2) Membangun 
Zona Integritas melalui penetapan unit 
kerja yang akan dikembangkan melalui 
Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/
Wila yah Birokrasi Bersih dan Melayani 
(WBBM); 3) Menyusun dan mengevalu-
asi kebijakan tentang pelaksanaan pen-
gendalian gratifikasi; 4) Melaksanakan 
dan mengevaluasi pelaksanaan Whistle 
Blowing System (WBS);  5) Pelaksanaan 
pemantauan benturan kepentingan; 6) 
Pembangunan dan Penerapan Sistem 
Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di 
satuan kerja; 7) Penanganan pengaduan 
masyarakat secara terpadu; 8) Meng-
evaluasi tingkat efisiensi, efektivitas, 

dan produktivitas  seluruh satuan kerja;  
9) Melakukan survei eksternal persepsi 
korupsi. 

Semua kegiatan tersebut diharapkan 
membawa dampak dalam meningkatkan 
penerapan penyelenggaraan peme   rin   tahan 
yang bersih dan bebas KKN, menurunnya 
tingkat penyimpangan oleh aparatur, 
meningkatnya penerapan sistem peng-
awasan yang independen, profesional, 
dan sinergis.

Pada  program Penguatan Akunta-
bi  litas Kinerja terdapat 3 (tiga) agenda 
kegiatan. Kegiatan tersebut meliputi: 1) 
Meningkatkan kualitas informasi kinerja 

ke publik; 2) Mengembang-
kan sistem manajemen 
kinerja dan pelaporan; 3) 
Mengembangkan sistem 
informasi kinerja hingga ke 
level individu. 

Kegiatan-kegiatan ter  -
sebut diharapkan dapat 
memberikan outcomes 
seperti dapat diaksesnya 
dokumen LKJ LIPI oleh 
pu blik, peningkatan nilai 
LKJ LIPI serta akuntabilitas 
kinerja dapat terlihat hing-
ga ke level individu. 

Pada program Penguat   an 
dan Penataan Orga ni   sasi, 
terdapat 5 (lima) agenda 
kegiatan, yaitu 1) Melaku-
kan penilaian dan pelaksa-

naan penataan dan penguatan organisasi 
mekanistik (UPT) di LIPI; 2) Melakukan 
evaluasi terhadap perubahan struktur 
organisasi terkait bidang penelitian  
menjadi Kelompok Penelitian (Keltian) 
dan perombakan organisasi satker dan 
biro di lingkungan LIPI; 3) Melakukan 
evaluasi dan meng analisis kemungkinan 
tumpang tindih fungsi dengan instansi 
lain (hingga ke pusat-pusat penelitian); 4) 
Mengkaji bentuk kelembagaan/organisa-
si penelitian dan pengembangan paling 
ideal bagi LIPI sebagai respons terhadap 
perubahan lingkungan eksternal dan 
internal dikeluarkan LIPI; 5) Melakukan 
penyusunan indeks kelembagaan LIPI. 
Diharapkan kegiatan-kegiatan tersebut 
dapat menjadikan organisasi menjadi 
tepat fungsi, tepat ukuran, efektif dan 
efisien sesuai dengan lingkungan strat-
egisnya serta membawa peningkatan 
kinerja organisasi.        

Pada program Penataan dan Pengu at -
an Tata Laksana terdapat 5 (lima) kegiatan 
utama, yakni 1) Pengembangan proses 
bisnis LIPI;  2) Pengembangan e-govern-
ment secara terintegrasi; 3) Keterbukaan 
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PROFIL KEBUN RAYA PURWODADI (KRP) DALAM  
PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI

Berdasarkan Penetapan Dokumen Road 
Map Reformasi Birokrasi, UPT Kebun 
Raya Purwodadi LIPI telah me lak sana-
kan sinergisitas RB dengan meng imple-
mentasikan Standar Inter nasional ISO 
9001: 2008. Hal ini sebagai upaya untuk 
mendorong pelaksanaan RB secara kon-
sisten yang mengacu pada delapan area 
perubahan dan program percepatan pe-
laksanaan RB dengan mengikuti siklus 
perencanaan, monitoring, dan evaluasi. 
Selain itu, langkah-langkah selanjutnya 
adalah melakukan peningkatan yang 
berkelanjutan. 

Beberapa capaian UPT Kebun Raya 
Purwodadi LIPI dalam lingkup delapan 
area perubahan program reformasi biro-
krasi adalah: 

1. Manajemen Perubahan berhu-
bungan dengan pengem bangan 

nilai-nilai untuk meningkatkan inte-
gri tas di Kebun Raya Purwodadi. 
Dilakukan terus-menerus sosialisasi 
perubahan pola pikir dan budaya 
kerja. Menetapkan Pejabat Struk-
tu ral sebagai agen perubahan dan 
menetapkan Quick Wins Kebun 
Raya Purwodadi, dengan revitalisasi 
Official Website Kebun Raya Purwo-
dadi, sebagai salah satu media penye-
baran informasi tentang konservasi 
dan perkebunrayaan. 

2. Penataan peraturan perundang-un dang-
an melaksanakan regulasi dengan 
menyesuaikan berbagai per ubahan 
dan sinergi terhadap pene rapan 
Implementasi ISO 9001: 2008. 

3. Penguatan Pengawasan, yaitu de ngan 
melaksanakan Pembangunan Zona 
Integritas, melaksanakan Pengen-
dalian Gratifikasi, melaksanakan dan 
mengevaluasi pelaksanaan Whistle 
Blowing System, melaksanakan 
Pemantauan Benturan Kepentingan, 

Menyediakan media Pengaduan Ma-
sya rakat dan melakukan tindak lanjut 
atas pengaduan masyarakat melalui 
official website KR Purwodadi, me-
lakukan evaluasi efisiensi, efektivitas 
dan produktivitas tingkat Satker, 
serta melaksanakan Survei eksternal 
tentang persepsi korupsi.

4. Penguatan Akuntabilitas Kinerja de-
ngan membuat perencanaan kinerja 
satker dan ditampilkan melalui Intra 
LIPI, melaksanakan Sistem Mana-
jemen Kinerja dan pelaporan tepat 
waktu, mengembangkan sistem infor-
masi kinerja hingga level individu 
pegawai serta mengembangkan sis-
tem informasi kinerja hingga level 
individu pegawai. 

5. Penataan dan Penguatan Organisasi 
dengan menyempurnakan Naskah 
Aka demik Reorganisasi KR Purwodadi 
dengan Penambahan satu eselon IV di 
KR Purwodadi, yaitu Seksi Pelayanan 
Jasa dan Informasi dan melakukan 
penyesuaian terkait bidang penelitian 
menjadi Kelompok Penelitian.

informasi publik; 4) Peningkatan kualitas 
e-procurement; 5) Mengembangkan 
mana jemen kearsipan birokrasi berbasis 
TIK.  

Dari kegiatan-kegiatan tersebut diharap-
kan birokrasi di lingkungan LIPI menjadi 
lebih efisien, efektif, produktif, dan 
akuntabel yang berbasis e-Government. 

Pada program Penguatan Sistem Ma-
najemen Sumber Daya Aparatur terdapat 
11 agenda kegiatan. Kegiatan tersebut 
meliputi: 1) Perbaikan berkelanjutan 
sistem perencanaan kebutuhan pegawai 
ASN LIPI; 2) Penguatan sistem rekrutmen 
dan seleksi calon pegawai LIPI secara 
transparan dan berbasis kompetensi; 
3) Perumusan dan penetapan kebijakan 
sistem promosi jabatan secara terbuka di 
lingkungan LIPI; 4) Penilaian kompetensi 
sebagai acuan dalam pengembangan 
pegawai LIPI secara profesional; 5) Pengu-
atan sistem dan kualitas pendidikan dan 
pelatihan untuk mendukung kinerja PNS 
LIPI; 6) Penerapan sistem penilaian kiner-
ja individu pegawai LIPI; 7) Penegakan 
aturan disiplin/kode etik/kode perilaku 
pegawai LIPI;  8) Pengembangan sistem 
pengaderan/manajemen talenta ASN 
LIPI;  9) Penyusunan dan penetapan 
Pola Karier PNS LIPI; 10) Pengembangan 
sistem informasi ASN LIPI; 11) Melakukan 
Survei Indeks Profesionalitas ASN LIPI.

Pada program Penataan Peraturan 
Perundang-undangan terdapat 3 (tiga) 
kegiatan utama, yakni 1) Membuat Regu-
lasi Iptek LIPI sesuai dengan Kerangka 
Regulasi guna mendukung Kebijakan Ip-
tek; 2) Membangun layanan regulasi LIPI 
berbasis Informasi Teknologi (e-regulasi); 
3) Mengembangkan dan memutakhirkan 
data dalam Jaringan Dokumentasi dan 
Informasi Hukum (JDIH).  

Dalam hal pembuatan regulasi iptek 
diharapkan dapat meningkatkan kualitas 
regulasi iptek LIPI, terciptanya regulasi 
LIPI yang relevan, tidak tumpang tindih, 
dan harmonis serta meningkatnya 
dampak regulasi LIPI terhadap perkem-
bangan kebijakan iptek. Melalui e-reg-
ulasi diharapkan meningkatnya layanan 
regulasi LIPI yang murah, mudah, cepat, 
dan tepat. Serta meningkatnya layanan 
dokumentasi dan informasi hukum LIPI 
yang murah, mudah, cepat, dan tepat 
melalui JDIH.

Pada program Peningkatan Kual-
itas Layanan Publik, terdapat 5 (lima) 
kegiatan yang diagendakan. Kegiatan 
tersebut meliputi 1) Penyusunan Stan-
dar Pelayanan; 2) Penerapan budaya 
pelayanan prima; 3) Penilaian kepuasan 
pelayanan; 4) Pengelolaan pengaduan 
(help desk informasi pelayanan terpadu);  
5) Penerapan layanan satu atap dan pe-

manfaatan TIK untuk pelayanan (Sistem 
Online Layanan Terpadu). 

Semua kegiatan tersebut diharapkan 
dapat membawa peningkatan kualitas 
pelayanan publik LIPI.

Program Monitoring dan Evaluasi 
men jadi program tambahan selain dari 
8 (delapan) program area perubahan 
reformasi birokrasi. Kegiatan-kegiatan 
yang terdapat dalam program ini meli-
puti 1) Penyusunan dan pengembangan 
mekanisme monitoring dan evaluasi 
pelaksanaan reformasi birokrasi di LIPI; 
2) Pelaksanaan kegiatan monitoring dan 
evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi 
di lingkungan LIPI; 3) Mengusulkan 
satuan kerja terbaik dalam pelaksanaan/
implementasi reformasi birokrasi di LIPI.

Keberhasilan pelaksanaan reformasi 
birokrasi di lingkungan LIPI tidak terlepas 
dari seberapa besar implementasi ber-
bagai rencana yang telah disusun dalam 
Road Map Reformasi Birokrasi LIPI 
2015–2019. Peran monitoring dan evalu-
asi yang dilakukan secara periodik untuk 
mengetahui sampai sejauh mana imple-
mentasi program-program reformasi 
biro krasi dilaksanakan sangat diperlukan 
sehingga tujuan reformasi birokrasi yang 
diinginkan dapat tercapai. (Hera)
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LIPI telah melakukan reorganisasi untuk 
organisasi organik pada tahun 2013–
2014. Untuk lebih mempertajam fungsi 
layanan publik kepada masyarakat, 
LIPI melakukan kembali reorganisasi 
untuk UPT pada tahun 2014–2015. Re-
organisasi UPT ini menghasilkan satu 
UPT baru di bawah Kedeputian IPT, 
yaitu Loka Penelitian Teknologi Bersih 
serta menghapus satu UPT di bawah 
Kedeputian IPT, yaitu UPT Signal dan 
Navigasi. Penambahan satu UPT baru 
di bawah Kedeputian IPK, yaitu Loka 
Alih Teknologi Penyehatan Danau yang 
bertanggung jawab kepada Pusat Pene-
litian Limnologi. 

REORGANISASI UPT LIPI

PORTAL LAYANAN LIPI
Ilmu Pengetahuan Teknik sejak tahun 
2015 dan akan digunakan secara 
luas oleh semua satuan kerja di 
lingkungan LIPI pada tahun 2016 ini.

Portal layanan LIPI dapat diakses 
di https://layanan.lipi.go.id, dengan 

6. Penataan dan Penguatan Tata Lak-
sana, dengan menyusun Peta Pro-
ses Bisnis Satuan Kerja dengan core 
business Konservasi, penelitian dan 
pelayanan Jasa, dan melakukan 
keterbukaan Informasi Publik melalui 
PPID Satker.

7. Penguatan Sistem Manajemen SDM 
Aparatur dengan Menyusun Kode 
Etik Pegawai KR Purwodadi dan me-
laksanakan pengembangan kom pe-
tensi Pegawai.

8. Peningkatan Kualitas Pelayanan P ublik, 
dengan membuat stan  dar pe   la yan  an 
publik yang diso sia li sasi ka n melalui 
website KRP. Melakukan pe ning katan 
budaya pela yan an prima, melakukan 
peni lai an kepuasan pela yanan yang 
di-publish di website, menerapkan 
pelayanan satu atap yang tersentral 
di unit Jasa dan Informasi KRP, dan 
Inovasi pelayanan publik, seperti pe-
me sanan tiket online melalui official 
website KRP. 

Reformasi Birokrasi yang dilakukan 
UPT Kebun Raya Purwodadi LIPI telah 
memberikan dampak positif bagi pe-
ning katan kinerja pelaksanaan tugas, 
peningkatan pelayanan dan kepercayaan 
masyarakat, serta mendorong dan 
menginspirasi satuan kerja lain di LIPI 
lainnya untuk melakukan hal yang sama.
(Nina D. Y. & Devi Tri Indriasari)

No. Nama UPT Esl. Ket.
KEDEPUTIAN ILMU PENGETAHUAN TEKNIK

1 Loka Penelitian Teknologi  
Bersih

IV.b Perka 
LIPI No.8 
Tahun 
2016

Urusan Tata Usaha V.a
Subseksi Pelayanan Teknis 
dan Kerjasama

V.a

Subseksi Sarana dan Prasa-
rana Teknis

V.a

KEDEPUTIAN ILMU PENGETAHUAN KEBUMIAN

2 Loka Alih Teknologi Penyeha-
tan Danau

IV.b Perka 
LIPI No.2 
Tahun 
2016

Urusan Tata Usaha V.a
Subseksi Uji Terap Alih 
Teknologi 

V.a

Subseksi Pelayanan Jasa dan 
Informasi 

V.a

Tabel 1. Penambahan satu UPT di bawah Kedeputian 
IPT dan IPK

MULA MENJADI
No Nama UPT Esl. Nama UPT Esl. Keterangan

KEDEPUTIAN ILMU PENGETAHUAN TEKNIK
1 Balai Pengembangan Proses dan 

Teknologi Kimia
III.a Balai Penelitian Teknologi Bahan Alam III.a Perka LIPI No.6 

Tahun 2016
Subbagian Tata Usaha IV.a Subbagian Tata Usaha IV.a
Seksi Rancang Bangun IV.a Seksi Pemanfaatan Teknologi IV.a
Seksi Program dan Kerja Sama IV.a Seksi Pelayanan Jasa dan Informasi IV.a
Seksi Sarana dan Prasarana IV.a Seksi Sarana dan Prasarana Teknis IV.a

2 Balai Pengolahan Mineral Lam-
pung

III.a Balai Penelitian Teknologi Mineral III.a Perka LIPI No.7 
Tahun 2016

Subbagian Tata Usaha IV.a Subbagian Tata Usaha IV.a
Seksi Sarana dan Prasarana  
Pengolahan Mineral

IV.a Seksi Sarana dan Prasarana Teknis IV.a

Seksi Penambangan dan  
Pengolahan Mineral Logam

IV.a Seksi Pemanfaatan Teknologi IV.a

Seksi Penambangan dan  
Pengolahan Mineral Bukan Logam

IV.a

Seksi Jasa dan Informasi IV.a Seksi Pelayanan Jasa dan Informasi IV.a
KEDEPUTIAN ILMU PENGETAHUAN HAYATI

3 Balai Konservasi Tumbuhan Kebun 
Raya Cibodas

III.b Balai Konservasi Tumbuhan Kebun 
Raya Cibodas

III.b Perka LIPI No.3 
Tahun 2016

Subbagian Tata Usaha IV.b Subbagian Tata Usaha IV.b
Seksi Konservasi Ex-Situ IV.b Seksi Eksplorasi dan Koleksi  

Tumbuhan
IV.b

Seksi Pelayanan Jasa dan Informasi IV.b
4 Balai Konservasi Tumbuhan Kebun 

Raya Purwodadi
III.b Balai Konservasi Tumbuhan Kebun 

Raya Purwodadi
III.b Perka LIPI No.4 

Tahun 2016
Subbagian Tata Usaha IV.b Subbagian Tata Usaha IV.b
Seksi Konservasi Ex-Situ IV.b Seksi Eksplorasi dan Koleksi  

Tumbuhan
IV.b

Seksi Pelayanan Jasa dan Informasi IV.b
5 Balai Konservasi Tumbuhan Kebun 

Raya ‘Eka Karya Bali’
III.b Balai Konservasi Tumbuhan Kebun 

Raya ‘Eka Karya Bali’
III.b Perka LIPI No.5 

Tahun 2016
Subbagian Tata Usaha IV.b Subbagian Tata Usaha IV.b
Seksi Konservasi Ex-Situ IV.b Seksi Eksplorasi dan Koleksi  

Tumbuhan
IV.b

Seksi Pelayanan Jasa dan Informasi IV.b

Tabel 2. Perubahan Nomenklatur serta penanjaman tugas dan fungsi di Kedeputian IPT dan IPH

Selain itu, ada perubahan nomen klatur serta penajaman tugas dan fungsi dua 
UPT di bawah Kedeputian IPT, yaitu Balai Penelitian Teknologi Bahan Alam dan Balai 
Penelitian Teknologi Mineral dan tiga UPT di bawah Kedeputian IPH, yaitu UPT Balai 
Konservasi Tumbuhan Kebun Raya Cibodas, Balai Konservasi Tumbuhan Kebun Raya 
Purwodadi, dan Balai Konservasi Tumbuhan Kebun Raya Eka Karya Bali.

Portal Layanan LIPI disediakan 
untuk me mudahkan publik 
dalam mengakses layanan LI PI.  
Portal ini diinisiasi oleh TIM yang 
dibentuk di bawah kedeputian 

backoffice yang dapat diakses melalui 
menu yang tersedia  bagi sivitias LIPI 
di http://intra.lipi.go.id
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