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KATA PENGANTAR 

 

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah Swt. karena atas 

perkenanNya maka penyusunan Laporan Monitoring dan Evaluasi 

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas satuan kerja di 

lingkungan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) pada bulan 

Juni-Juli tahun 2017 ini dapat diselesaikan. 

Program Reformasi Birokrasi LIPI periode kedua telah berjalan 

selama 3 tahun, dan diharapkan Reformasi Birokrasi di satuan kerja 

berjalan semakin baik dan memberikan dampak terhadap peningkatan 

kinerja di satuan kerja khususnya dan kinerja LIPI secara 

keseluruhan. Kemajuan pelaksanaan Reformasi Birokrasi satuan kerja 

di LIPI perlu terus dipantau dan dievaluasi, sekaligus perlu dipastikan 

agar pelaksanaannya berjalan sesuai dengan yang diharapkan.  

Dalam rangka mendapatkan informasi yang lebih obyektif tentang 

kemajuan pelaksanaan Reformasi Birokrasi satuan kerja di 

lingkungan LIPI dan menilai hasil pelaksanaannya, pimpinan LIPI 

selaku Ketua dan Anggota Tim Pengarah Reformasi Birokrasi LIPI 

bersama dengan Tim Monev Pelaksanaan Reformasi Birokrasi LIPI dan 

Tim Zona Integritas LIPI melaksanakan monitoring dan evaluasi 

pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas LIPI.  

Sedikit berbeda dengan monitoring dan evaluasi yang 

diselenggarakan pada tahun 2016, pada tahun ini selain monitoring 

dan evaluasi terhadap kemajuan pelaksanaan Reformasi Birokrasi 

juga sekaligus dilakukan terhadap kemajuan pelaksanaan Zona 

Integritas di satuan kerja LIPI. Hali ini dilakukan mengingat bahwa 

Zona Intergritas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan 

Reformasi Birokrasi. 

Laporan Monitoring dan Evaluasi Reformasi Birokrasi dan Zona 

Integritas ini disusun berdasarkan hasil paparan dan diskusi pada 
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saat monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan pada bulan Juni dan 

Juli tahun 2017 terhadap seluruh satuan kerja di lingkungan LIPI, 

baik satuan kerja Pusat/Puslit maupun UPT. 

Diharapkan Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan 

Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas di Lingkungan LIPI ini dapat 

memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan dan 

menjadi bahan perbaikan untuk pelaksanaan Reformasi Birokrasi ke 

depannya.  
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I. PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) sebagai salah satu 

instansi pemerintah telah melaksanakan Reformasi Birokrasi periode 

kedua (2015-2019) selama 3 (tiga) tahun berjalan. Dalam rangka 

penyempurnaan dan peningkatan kualitas Reformasi Birokrasi LIPI 

periode kedua (2015-2019), LIPI menyusun Peta Jalan (Road Map) 

Reformasi Birokrasi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) 

2015—2019 untuk memberikan pedoman dalam implementasi 

program Reformasi Birokrasi di lingkungan LIPI. Reformasi Birokrasi 

LIPI periode kedua ini diarahkan kepada 8 (delapan) area perubahan 

dengan melakukan 9 (sembilan) program mikro Reformasi Birokrasi, 

dengan diselaraskan terhadap sasaran, arah kebijakan dan strategi 

dari amanat RPJMN 2015-2019. 

Sembilan program mikro tersebut terdiri dari 8 program area 

perubahan ditambah dengan satu program, yaitu Program Monitoring 

dan Evaluasi yang merupakan suatu rangkaian kegiatan untuk 

mengukur tingkat kemajuan pelaksanaan dan menilai keberhasilan 

Reformasi Birokrasi di LIPI. Kegiatan monitoring dan evalausi 

diperlukan agar rencana aksi yang dituangkan dalam Peta Jalan 

Reformasi Birokrasi dapat berjalan sesuai dengan jadwal, target, dan 

tahapan yang telah ditetapkan. Untuk melaksanakan Program 

Monitoring dan Evaluasi Reformasi Birokrasi LIPI, dibentuklah Tim 

Kerja Program Monitoring dan Evaluasi LIPI sesuai dengan Keputusan 

Kepala LIPI Nomor 10/A/2015 tentang Tim Kerja Reformasi Birokrasi 

LIPI.  

Dalam rangka memastikan bahwa pelaksanaan Reformasi 

Birokrasi LIPI berjalan sesuai dengan yang diharapkan maka jajaran 

Pimpinan LIPI selaku Ketua dan Anggota Tim Pengarah Reformasi 

Birokrasi LIPI bersama dengan Tim Kerja Monitoring dan Evaluasi 
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Reformasi Birokrasi LIPI dan Tim Zona Integritas LIPI melakukan 

monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Reformasi Birokrasi 

satuan kerja pusat/puslit dan balai/loka di lingkungan LIPI sesuai 

dengan Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019 yang telah 

ditetapkan.  

 

B. Tujuan 

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi satuan 

kerja di LIPI ini bertujuan untuk: 

1. Mengetahui perkembangan/kemajuan pelaksanaan Reformasi 

Birokrasi satuan kerja di lingkungan LIPI; 

2. Mengetahui apakah rencana aksi pelaksanaan Reformasi Birokrasi 

satuan kerja di lingkungan LIPI berjalan sesuai dengan target yang 

telah ditetapkan. 

3. Memberikan masukan kepada pimpinan LIPI dalam menentukan 

satuan kerja yang perkembangan pelaksanaan Reformasi Birokrasi 

nya signifikan dan yang terbaik dalam melaksanakan Reformasi 

Birokrasi untuk lebih didorong dan dipertimbangkan menjadi 

kandidat satker dengan predikat Wilayah Bebas dari Korupsi 

(WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) 

sekaligus sebagai role model/panutan bagi satuan kerja lainnya di 

lingkungan LIPI. 

 

C. Ruang Lingkup 

Ruang lingkup kegiatan monitoring dan evaluasi meliputi 

pemantauan terhadap pelaksanaan Reformasi Birokrasi di 44 satuan 

kerja di LIPI (26 pusat/puslit dan 18 balai/loka) yang difokuskan pada 

6 (enam) area perubahan. 
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II. PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI 

 

Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 81 

Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi yang mengatur 

tentang pelaksanaan program reformasi birokrasi. Peraturan tersebut 

menargetkan tercapainya tiga sasaran hasil utama, yaitu peningkatan 

kapasitas dan akuntabilitas organisasi, pemerintah yang bersih dan 

bebas KKN, serta peningkatan pelayanan publik. 

Dalam rangka mengakselerasi pencapaian sasaran hasil tersebut, 

maka berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB No. 52 Tahun 2014 

tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah 

Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di 

Lingkungan Instansi Pemerintah, LIPI membangun satuan kerja 

sebagai pilot project yang memperoleh predikat Menuju WBK/Menuju 

WBBM yang dapat menjadi percontohan penerapan pada satuan kerja 

lainnya. 

Predikat Menuju WBK adalah predikat yang diberikan kepada 

suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen 

perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, 

penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja, 

sedangkan Predikat Menuju WBBM adalah predikat yang diberikan 

kepada suatu satuan kerja yang sebelumnya telah mendapat predikat 

Menuju WBK dan memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, 

penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan 

pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, dan penguatan kualitas 

pelayanan publik. 

Untuk mendapatkan informasi yang lebih obyektif tentang 

kemajuan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di LIPI dan menilai hasil 

pelaksanaannya maka perlu dilakukan kegiatan monitoring dan 

evaluasi Reformasi Birokrasi. Melalui monitoring dan evaluasi 

diharapkan dapat diketahui tingkat pencapaian hasil, kemajuan, dan 
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kendala yang dihadapi masing-masing satuan kerja dalam 

melaksanakan reformasi birokrasi, untuk selanjutnya dijadikan 

masukan dalam perbaikan pelaksanaan reformasi birokrasi 

berikutnya. 

Monitoring dan evaluasi Reformasi Birokrasi LIPI dilakukan 

terhadap seluruh satuan kerja, baik Pusat, Puslit, maupun Balai dan 

Loka di lingkungan LIPI. Di antara Satker yang perkembangan capaian 

pelaksanaan Reformasi Birokrasinya sangat signifikan, maka 

dipertimbangkan untuk diusulkan menjadi kandidat peraih Satker 

berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK), sedangkan yang sudah 

menjadi role model/panutan dapat direkomendasikan untuk menjadi 

kandidat peraih Satker berpredikat Wilayah Birokrasi Bersih dan  

Melayani (WBBM) ke Kementerian PAN dan RB.  

Pemilihan unit kerja/satuan kerja yang diusulkan mendapat 

predikat menuju WBK/menuju WBBM dilakukan dengan 

memperhatikan beberapa syarat yang telah ditetapkan, di antaranya 

adalah: 

1) setingkat eselon I sampai dengan eselon III; 

2) dianggap sebagai unit yang penting/strategis dalam melakukan 

pelayanan publik; 

3) mengelola sumber daya yang cukup besar; serta 

4) memiliki tingkat keberhasilan reformasi birokrasi yang cukup 

tinggi di unit kerja/satuan kerja tersebut. 

 

Tim Kerja Monev Reformasi Birokrasi LIPI bersama dengan Tim 

Zona Integritas LIPI dari Inspektorat LIPI dengan arahan dari Ketua 

dan Anggota Tim Pengarah Reformasi Birokrasi LIPI melakukan 

identifikasi terhadap unit kerja/satuan kerja yang  berpotensi sebagai 

unit kerja/satuan kerja berpredikat menuju WBK atau WBBM. 
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Identifikasi dilakukan dengan berdasarkan pada hasil monitoring dan 

evaluasi.  

Selanjutnya Tim Pokja Monitoring dan Evaluasi RB LIPI dan Tim 

Zona Integritas Inspektorat LIPI sebagai Penilai Internal melakukan 

penilaian mandiri terhadap satuan kerja yang akan diusulkan untuk 

mendapat predikat Menuju WBK/WBBM kepada Kepala LIPI, untuk 

kemudian diusulkan kepada Kementerian PAN dan RB sebagai calon 

satuan kerja berpredikat WBK atau WBBM.  

Apabila hasil reviu Kementerian PAN dan RB terhadap satuan kerja 

tersebut ternyata memenuhi syarat Menuju WBK/WBBM, maka 

Kementerian PAN dan RB akan memberikan rekomendasi kepada LIPI 

agar satuan kerja tersebut ditetapkan sebagai unit kerja/satuan kerja 

berpredikat Menuju WBK/WBBM. Namun, apabila hasil reviu 

menyatakan bahwa satuan kerja yang diusulkan tidak/belum 

memenuhi nilai minimal/kriteria WBK/WBBM, maka Kementerian 

PAN dan RB merekomendasikan kepada LIPI agar satuan kerja 

tersebut dibina kembali. 

Satuan kerja yang diusulkan memenuhi syarat oleh Kementerian 

PAN dan RB, sebagai satuan kerja berpredikat Menuju WBK akan 

ditetapkan dalam Keputusan Kepala LIPI, sedangkan penetapan 

satuan kerja berpredikat Menuju WBBM dituangkan dalam Keputusan 

Menteri PAN dan RB. 

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi Reformasi Birokrasi untuk 

satuan kerja di wilayah DKI, Jawa Barat, dan Banten dilaksanakan di 

empat kampus LIPI, yaitu Bandung, tanggal 13 Juni 2017; Jakarta, 

tanggal 19 Juni 2017; Serpong, tanggal 21 Juni 2017; dan Bogor, 22 

Juni 2017. Sedangkan untuk satuan kerja di wilayah lainnya 

dilaksanakan di Hotel Kartika Chandra, Jakarta pada tanggal 13 dan 

14 Juli 2017. Agenda pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara 

rinci dapat dilihat pada Tabel 1 berikut.  
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Tabel 1. Jadwal  Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 

Satuan Kerja LIPI Tahun 2017 

No. Waktu Lokasi Satuan Kerja 

1.  Selasa, 13 
Juni 2017 

Ruang Pertemuan 
Gedung 10 Lt 1, 
Bandung 

1. P2 Elektronika dan Telekomunikasi  

2. P2 Tenaga Listrik dan Mekatronik  

3. P2 Geoteknologi 

4. P2 Informatika 

5. Pusbang Teknologi Tepat Guna 

6. UPT Balai Pengembangan Instrumentasi 

7. UPT Balai Informasi Teknologi 

8. Loka Penelitian Teknologi Bersih 

2. Senin, 19 
Juni 2017 

R. Pertemuan 
PDII LIPI Lt. 2, 
Jakarta 

9. P2 Kemasyarakatan dan Kebudayaan 

10. P2 Ekonomi  

11. P2 Kependudukan  

12. P2 Politik 

13. PDII  

14. UPT BMR (LIPI Press) 

15. P2 Sumber Daya Regional 

16. Pappiptek 

3. Rabu, 21 
Juni 2017 

Ruang Pertemuan 
Lt. 3, Pusat 
Penelitian 
Metrologi LIPI, 
Serpong 

17. P2 Fisika 

18. P2 Kimia 

19. P2 Metrologi 

20. P2 SMTP 

21. P2 Metalurgi dan Material 

22. P2 Oseanografi 

23. Loka Pengembangan Kompetensi SDM 
Oseanografi, Pulau Pari 

4. Kamis, 22 
Juni 2017 

Gedung Kusnoto 
Lt.6,  
Jl. Ir. H. Juanda, 
Bogor 

24. Pusbindiklat Peneliti 

25 P2 Biologi 

26. PKT KR Bogor 

27. P2 Bioteknologi 

28. P2 Biomaterial  

29. Pusat Inovasi  

30. BKT KR Cibodas 

31. P2 Limnologi 

5. Kamis, 13 
Juli 2017 

Ruang Sriwijaya 4, 
Hotel Kartika 
Chandra 

32. P2 Laut Dalam 

33. Loka Konservasi Biota Laut Bitung 

34. Loka Konservasi Biota Laut Biak 

35. Loka Konservasi Biota Laut Tual 

36. Balai Bio Industri Laut Mataram 
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No. Waktu Lokasi Satuan Kerja 

6. 
 

Jum’at, 14 
Juli 2017 

Ruang Sriwijaya 4, 
Hotel Kartika 
Chandra 

37. Loka Uji Teknik Penambangan, Jampang Kulon 

38. Loka Uji Teknik Penambangan dan Mitigasi 
Bencana, Liwa 

39. Balai Informasi dan Konservasi Kebumian, 
Karang Sambung 

40. Loka Alih Teknologi Penyehatan Danau, 
Maninjau 

41. BalaiPenelitian Teknologi Mineral 

42. BKT Kebun Raya Purwodadi 

43. BKT Eka Karya Bali 

44. Balai Penelitian Teknologi Bahan Alam, 
Yogyakarta 

 

Penilaian perkembangan pelaksanaan RB di setiap satuan kerja 

didasarkan pada presentasi atau paparan dari kepala satuan kerja 

masing-masing. 
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III. HASIL MONITORING DAN EVALUASI 

 

Hasil Monitoring dan Evaluasi Reformasi Birokrasi satuan kerja di 

lingkungan LIPI disajikan dalam dua kelompok, yaitu kelompok 

satuan kerja Pusat dan Puslit Eselon II serta kelompok satuan kerja 

Balai dan Loka Eselon III dan IV, yang secara umum diuraikan sebagai 

berikut. 

 

III.1 Satuan Kerja Pusat dan Puslit 

Secara umum seluruh Pusat dan Puslit di lingkungan LIPI telah 

melaksanakan Reformasi Birokrasi di satuan kerja masing-masing 

dengan baik. Namun demikian, belum semuanya memperlihatkan 

perkembangan pelaksanaan yang signifikan dan masih belum begitu 

tampak adanya inovasi/kreativitas dalam meningkatkan 

perkembangan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam setiap area 

perubahan. Ada beberapa satuan kerja yang perkembangannya tidak 

atau belum begitu terlihat, ada yang cukup, tetapi ada juga yang 

sangat signifikan, dan bahkan ada yang sudah bisa menjadi role model 

bagi satuan kerja lainnya. 

Road map RB satuan kerja sebagian besar sudah dibuat, namun 

untuk implementaainya masih perlu terus dipantau. Walaupun 

Reformasi Birokrasi sudah dilaksanakan, namun pemahaman dan 

komitmen masing-masing masih dirasakan belum optimal.  

Tim RB dan Agen Perubahan sudah ditetapkan di setiap satuan 

kerja, namun sebagian besar masih hanya dalam bentuk penetapan 

melalui SK. Untuk Agen Perubahan yang penting bukan hanya pada 

jumlah tetapi lebih penting lagi apa aktivitas riilnya sehari-hari. 

Makna Agen Perubahan belum sepenuhnya dipahami, belum jelas 

aktivitas yang dilakukan dalam rangka melaksanakan perubahan di 

satuan kerja, terutama dalam kaitannya dengan perubahan pola pikir 
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dan budaya kerja pegawai. Diharapkan Agen Perubahan dapat 

memberikan contoh bagaimana mengimplementasikan nilai-nilai 

PASTI dan bagaimana mengevaluasinya. Hal yang sudah bisa dilihat 

perubahannya adalah baru pada tingkat kedisiplinan dalam 

kehadiran, karena lebih mudah mengukurnya dan diperkirakan juga 

karena dampak dari pemotongan tunjangan kinerja. Sedangkan aspek 

lain dari perubahan pola pikir dan budaya kerja masih dirasakan 

adanya kesulitan dalam mengukurnya. Oleh karena itu perlu dibuat 

suatu instrumen untuk mengukur adanya perubahan pola pikir dan 

budaya kerja tersebut.  

Pada umumnya satuan kerja sudah menetapkan Quick Win, 

walaupun masih ada juga satuan kerja yang belum menetapkannya. 

Masih ada beberapa satuan kerja yang Quick Win nya belum sesuai 

dengan definisi yang sebenarnya, yaitu suatu kegiatan yang 

merupakan core bisnis, berjangka pendek, mudah dilakukan, dan 

berdampak luas kepada masyarakat. Masih ada satuan kerja yang 

Quick Win nya merupakan kegiatan rutin satuan kerja yang 

kurang/tidak memiliki dampak luas terhadap masyarakat. Untuk itu 

perlu ditingkatkan sosialisasi agar ada persamaan persepsi tentang 

Quick Win serta adanya himbauan atau instruksi dari Pimpinan LIPI 

tentang penetapan dan pelaksanaan Quick Win di seluruh Satker LIPI. 

Untuk meningkatkan program RB di area tata laksana, sudah 

banyak yang menerapkan ISO dan hampir semua satuan kerja 

melakukan pengembangan sistem informasi atau aplikasi. Hal ini 

perlu dikoordinasikan oleh Biro Umum dan Puslit Informatika agar 

sistem informasi yang bersifat umum dibuat secara korporat LIPI 

sehingga sistem tersebut dapat digunakan oleh seluruh satuan kerja. 

Satuan kerja hendaknya hanya mengembangkan sistem/aplikasi yang 

menunjang kompetensi satkernya saja. LIPI sudah membangun 

arsitektur IT LIPI sehingga satuan kerja yang membangun aplikasi 

sebaiknya mengacu pada IT masterplan LIPI. 



 

 14 
Tim Kerja Program Monitoring dan Evaluasi 

 

Dalam manajemen SDM masih dilakukan secara normatif, belum 

begitu tampak adanya upaya yang maksimal agar SDM LIPI menjadi 

lebih kuat dan profesional. Hal ini sangat diperlukan mengingat bahwa 

pelaku utama Reformasi Birokrasi adalah SDM yang diharapkan 

menjadi aset terbesar LIPI. 

Sebagian besar satker sudah menjalankan akuntabilitas dengan 

baik dan sesuai aturan, bahkan ada beberapa yang mendapat 

penghargaan dalam Laporan Akuntabilitas nya. Sebagian saker sudah 

melakukan cascading indikator kinerja satker dalam Renstra menjadi 

indikator kinerja struktur di bawahnya hingga sampai indikator 

kinerja pegawai. 

Sistem pengendalian internal di beberapa satker masih kurang 

optimal. SPIP ini wajib dilakukan oleh setiap satuan kerja dan akan 

ada penilaian dari BPKP setiap tahunnya. Untuk itu diharapkan 

semua satker dapat mengaktifkan dan memperkuat SPIP masing-

masing. Selain itu, perlu terus didorong dan dikawal monitoring dan 

evaluasi pelaksanaan SPIP di masing-masing Satker oleh Inspektorat 

LIPI. 

Terkait dengan layanan publik, sebagian besar sudah dilakukan 

dengan berbagai inovasi, bahkan sudah ada yang secara on line 

dengan berbasis teknologi informasi. Namun ada beberapa satuan 

kerja yang belum memperlihatkan road map layanan publik. Sebagian 

besar sudah melakukan survei indeks kepuasan masyarakat (IKM), 

tetapi belum semuanya melakukan evaluasi dan tindak lanjut dari 

hasil survei IKM tersebut. Oleh karena itu pula, perlu lebih didorong 

dan dikawal  monitoring dan evaluasi pelaksanaan Program Pelayanan 

Publik LIPI di masing-masing Satker oleh Pokja Pelayanan Publik LIPI. 

 

III.2 Satuan Kerja Balai dan Loka 

Pada umumnya satuan kerja Balai dan Loka eselon III dan IV di 

lingkungan LIPI telah menjalankan program Reformasi Birokrasi dan 
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Zona Integritas, walaupun perkembangannya berbeda-beda. Ada yang 

sudah bagus sekali dan bisa menjadi contoh bagi satuan kerja lainnya, 

tetapi ada juga yang baru tahap memulai program. Ada beberapa 

satuan kerja yang telah melaksanakan Reformasi Birokrasi dengan 

baik dan inovatif, namun masih ada juga satuan kerja yang 

melaksanakan Reformasi Birokrasi secara business as usual dan 

belum banyak inovasinya serta belum menetapkan dan melaksanakan 

pencanangan & pembangunan Zona Integritas (ZI) .  

Masih dirasakan kurangnya pemahaman dan juga internalisasi di 

sebagian besar Balai dan Loka. Bahkan untuk satker Loka, 

pembangunan RB/ZI masih sangat kurang dan belum tampak upaya 

untuk membangun RB/ZI. Hal ini kemungkinan besar dikarenakan 

kurangnya sosialisasi tentang RB dan ZI di satker Loka yang secara 

lokasi memang cukup jauh dari pusat serta minimnya sumber daya 

manusia yang ada.  

Untuk road map RB belum semuanya menetapkan road map 

Reformasi Birokrasi secara jelas, dan baru beberapa satuan kerja 

Balai/Loka yang sudah membuat walaupun masih tetap perlu 

dipantau implementasinya. Demikian pula dengan pemahaman dan 

komitmen masing-masing terhadap program RB/ZI masih belum 

optimal sehingga perlu terus ditingkatkan. 

Seperti halnya pada satuan kerja pusat/puslit, Tim RB dan Agen 

Perubahan di beberapa satuan kerja balai/loka sudah ditetapkan 

melalui SK namun belum tampak adanya aktivitas yang riil. Baru 

beberapa satuan kerja juga yang telah menetapkan Quick Win, dan 

masih perlu penyamaan persepsi tentang Quick Win. 

Pada area perubahan Tata Laksana, hampir semua satuan kerja 

balai/loka sudah menyusun SOP dan menerapkan e-office, dan ada 

beberapa yang juga mengembangkan sistem informasi atau aplikasi 

untuk mendukung tata kelola di satuan kerja. Hal ini perlu 
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dikoordinasikan oleh Biro Umum dan Puslit Informatika agar bisa 

dibuat korporat. 

Manajemen SDM di sebagian besar satuan kerja balai/loka juga 

masih dilakukan secara normatif, belum tampak upaya inovatif untuk 

mengembangkan SDM agar lebih berkualitas dan profesional. Pada 

umumnya satuan kerja balai/loka menghadapi keterbatasan SDM 

yang ada, baik dari jumlah maupun kompetensi. Oleh karena itu 

satuan kerja atau puslit induk/pembinanya perlu terus meningkatkan 

pembinaan terhadap satuan kerja balai/loka, terutama untuk 

mengatasi keterbatasan SDM-nya. 

Seperti halnya pada satuan kerja pusat/puslit, akuntabilitas di 

sebagian besar satuan kerja balai/loka sudah berjalan dengan cukup 

baik, namun sistem pengendalian internal masih kurang optimal dan 

perlu terus ditingkatkan serta diperkuat SPIP-nya.  

Layanan publik di satuan kerja balai/loka sebagian besar sudah 

dilakukan dengan berbagai inovasi, namun belum terlihat adanya road 

map layanan publik yang jelas. Selain itu belum semuanya melakukan 

survei IKM, dan yang sudah melakukan pun masih belum ada tindak 

lanjutnya. 

Hasil monitoring dan evaluasi secara rinci dari setiap satuan kerja 

dapat dilihat pada Lampiran.  
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IV. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

Secara umum Reformasi Birokrasi di 44 satuan kerja LIPI (26 

pusat/puslit dan 18 balai/loka) telah berjalan dengan baik walau 

masih beragam dalam tingkat perkembangan pelaksanaannya. Namun 

demikian, internalisasi program Reformasi Birokrasi berikut nilai-nilai 

perubahan yang merupakan genuine dari Reformasi Birokrasi masih 

perlu terus dilakukan, walaupun hal ini tentu tidak mudah dan 

diperlukan upaya yang maksimal dan inovatif. Demikian pula 

pemahaman pegawai bahwa perubahan itu merupakan suatu 

keniscayaan dan harus dilakukan juga perlu terus menerus 

ditingkatkan. Hal penting selanjutnya yang perlu menjadi perhatian 

adalah memperkuat pengawalan pelaksanaan RB di masing-masing 

satuan kerja. 

Program RB di setiap satuan kerja perlu dielaborasi dan perlu 

dikaitkan dengan core business maupun flag ship dari satuan kerja 

tersebut. Inovasi-inovasi untuk meningkatkan perkembangan kegiatan 

Reformasi Birokrasi perlu diperbanyak lagi. 

Untuk melihat perkembangan pelaksanaan RB selanjutnya 

diperlukan cara atau instrumen untuk menilai secara detail apakah 

RB benar-benar sudah dilakukan dengan baik, dan penilaiannya lebih 

kepada hasil (outcome), bukan output. 

Selain itu, pada prinsipnya pelaksanaan program Reformasi 

Birokrasi dimaksudkan agar terjadi efisiensi dan perbaikan kinerja 

organisasi. Oleh karena itu mungkin perlu dilakukan evaluasi 

seberapa besar dampak pelaksanaan RB di LIPI terhadap perbaikan 

kinerja dan efisiensi anggaran.  

Perlu pula dipetakan dan didorong pencanangan (untuk satuan 

kerja yang belum) serta pelaksanaan pembangunan Zona Integritas, 

khususnya pada pelaksanaan/implementasi Quick Win, SPIP, dan 

Survei IKM di seluruh Satker LIPI. Kemudian LIPI perlu membina dan 
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membangun beberapa satuan kerja sebagai pilot project yang 

berpotensi dan mampu didorong sebagai kandidat satuan kerja 

berpredikat Menuju WBK/WBBM sehingga menjadi role 

model/panutan bagi seluruh satuan kerja lainnya di LIPI.  
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LAMPIRAN 1. 

Rekap Hasil Penilaian/Reviu terhadap Pelaksanaan RB Satuan Kerja Pusat dan Puslit 
Eselon II  di LIPI dalam Monev RB LIPI 2017 Berdasarkan Tempat dan Waktu  
 

No. Tempat/ 
Tanggal 

Satker Catatan Hasil Reviu 

I. BANDUNG,  
13 Juni 
2017 

1. P2 Elektronika 
dan 
Telekomunikasi 

RB dan ZI sudah dilaksanakan dengan baik, tetapi self 
assesment terhadap ZI masih rendah, belum bisa 
mengklaim nilai tinggi, masih perlu melihat lebih detail 
lagi terkait bukti-bukti pelaksanaan RB. Reward 
diberikan kepada pegawai yang berkinerja dan 
berperilaku baik. Sudah 50% pegawai menjadi Agen 
Perubahan, namun memang belum efektif memberikan 
perubahan terhadap perilaku dan budaya kerja 
pegawai. Terjadi perkembangan/perubahan yang 
signifikan dalam pelaksanaan RB. 

2. P2 Tenaga 
Listrik dan 
Mekatronik 

Bisnis proses sudah dibuat dengan baik sehingga bisa 
menjadi contoh. Proses internalisasi RB/ZI terus 
dilakukan. Sudah ada upaya untuk melakukan revolusi 
mental , namun masih belum ada tools untuk mengukur 
perubahannya. Peningkatan kompetensi teknis masih 
dilakukan melalui Tugas Belajar atau Ijin Belajar, 
sedangkan peningkatan kompetensi 
manajerial/sociocultural masih belum dilakukan, antara 
lain karena terkendala anggaran. Banyak 
perkembangan/perubahan yang signifikan dalam 
pelaksanaan RB. 

3. P2 Geoteknologi Sosialisasi dan internalisasi RB sudah dilakukan, namun 
terkait dengan Agen Perubahan belum mencapai 50%. 
ZI sudah dilakukan dan saling berkaitan dengan ISO 
9001:2008. Ada perkembangan/perubahan yang 
signifikan dalam pelaksanaan RB. 

4.  P2 Informatika  Aktivitas Agen Perubahan masih berupa aktivitas 
teknis/substansi sehingga masih belum tergambarkan 
secara jelas perubahan pola pikir dan budaya kerja 
pegawai. Sudah dilakukan reward (antara lain dengan 
diberikan kesempatan mengikuti workshop/seminar ke 
LN) dan punishment (dengan pemotongan tunjangan 
kinerja hingga 50%). Quick Win yang ditetapkan adalah: 
Layanan High Performance Computing untuk komunitas 
science. Ada perkembangan/perubahan yang cukup 
dalam pelaksanaan RB. 
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No. Tempat/ 
Tanggal 

Satker Catatan Hasil Reviu 

5. Pusbang 
Teknologi Tepat 
Guna 

Menetapkan nilai PASTI CEPAT (Cekatan, Efisien, 
Praktis, Andal, Tuntas) yang merupakan nilai dan 
budaya kerja Pusbang TTG. Quick Win: Penerapan TTG 
di daerah. Sosialisasi dan internalisasi RB terus 
dilakukan, reward & punishment sudah diberlakukan 
(pemotongan tunjangan kinerja dan penundaan 
kenaikan pangkat. Belum menyertakan bukti2. Ada 
perkembangan/perubahan yang cukup dalam 
pelaksanaan RB. 

          

II JAKARTA, 
19 Juni 
2017 

6. P2 
Kemasyarakatan 
dan Kebudayaan 

Belum kelihatan adanya perubahan pada SDM-nya 
sehingga internalisasi terus dilakukan. Untuk layanan 
publik telah diterbitkan jurnal dalam website yg bisa 
diakses oleh masyarakat umum; dibentuk sistem untuk 
promosi hasil penelitian; dan penayangan streaming 
film produksi P2KK  melalui kerja sama dengan Alinea 
TV. Belum memiliki unit pelayanan pengadaan. Masih 
kurang terlihat adanya perkembangan pelaksanaan RB 

7. P2 Ekonomi Terus berupaya meningkatkan pelaksanaan RB, antara 
lain dalam area manajemen SDM, yaitu dengan 
menerapkan sanksi disiplin dan aturan harus mengisi 
KegiatanKu di intra LIPI, dimana aturan ini sudah 
dirasakan dampak positif dan signifikan terhadap 
disiplin pegawai. Sudah ditetapkan QW. Strategi dan 
Inovasi RB yang dilakukan antara lain adalah dengan 
implementasi standarisasi SOP dan penguatan branding 
& kerja sama dengan stakeholders. Ada perkembangan 
yang signifikan dalam pelaksanaan RB. 

8. P2 
Kependudukan 

Dilakukan pemutakhiran SOP dan penerapan e-office 
secara menyeluruh serta pengelolaan sistem informasi 
publik yang cepat dan mudah diakses. Belum 
menetapkan QW. Ada perubahan namun belum begitu 
signifikan. Belum begitu kelihatan 
inovasi/kreativitasnya dalam meningkatkan kemajuan 
program RB dalam setiap area perubahan. Masih 
kurang terlihat adanya perkembangan pelaksanaan 
RB.  

9. P2Politik Upaya peningkatan kegiatan RB belum tampak. Agen 
Perubahan sudah ditetapkan dengan kriteria: memiliki 
integritas akademik, leadership, dan kedisiplinan. 
Namun belum jelas aktivitas dari AP. QW sudah 
ditetapkan, tetapi masih kurang sesuai dengan standar. 
Kurang terlihat adanya perkembangan pelaksanaan 
RB.  
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No. Tempat/ 
Tanggal 

Satker Catatan Hasil Reviu 

10. PDII Secara umum RB dan ZI sudah dilaksanakan dengan 
baik, dan siap diusulkan menjadi Kandidat WBK LIPI. 
Komitmen pimpinan satker dalam 
mengimplementasikan RB tampak sangat baik. 
Mendapat penghargaan Ombusdman RI. Agen 
Perubahan sudah dibentuk hampir 50% pegawai selain 
struktural, dan dipilih dg menggunakan kuesioner. 
Sosialisasi pemahaman ZI terus dilakukan. Penyusunan 
TNA sudah dilakukan, juga membangun kepercayaan 
diri SDM dengan mengundang narasumber. Rotasi 
karyawan sudah dilaksanakan dengan berdasarkan 
analisis kebutuhan. Layanan publik berbasis online dan 
sudah dibuat Maklumat Pelayanan. Nilai IKM meningkat 
terus. Banyak perubahan signifikan yang dilakukan 
dengan beberapa inovasi. Bukti-bukti pelaksanaan RB 
cukup jelas ditampilkan dalam presentasi. 

11. P2 Sumber Daya 
Regional 

Program RB sudah mulai dilakukan, namun secara 
umum belum banyak yang dilaksanakan dan sebagian 
besar pelaksanaan kegiatan masih bersifat business as 
usual. Upaya yang dilakukan masih lebih banyak pada 
refocusing program, namun belum terlihat jelas benang 
merahnya dengan area perubahan RB. Upaya-upaya 
perubahan dan pengawasan, seperti survey IKM, SPIP 
dan penguatan SDM belum banyak dilakukan. Masih 
belum menonjolkan potensi pakar yang ada sebagai 
upaya untuk meningkatkan layanan publik. QW belum 
ditetapkan, padahal banyak isu-isu strategis/penting 
regional yang bisa menjadi QW PSDR. Bila dibandingkan 
dengan pelaksanaan tahun lalu, sudah terlihat adanya 
beberapa perubahan, namun masih kurang signifikan.  

12. Pappiptek Implementasi RB/ZI sudah berjalan dengan baik dengan 
mengacu pada road map yang telah ditetapkan pada 
tahun 2015. Agen perubahan sudah ditetapkan dengan 
berbagai kriteria dan dimaksudkan untuk menstimulus 
pegawai lain agar berkinerja lebih baik. Implementasi 
aspek-aspek  E-government cukup bagus (cukup 
menonjol). Upaya-upaya pengawasan dilakukan dengan 
cukup baik, termasuk survei-survei IKM. Membangun 
media komunikasi yang efektif, antara lain melalui 
coffee morning. Proses bisnis dan SOP kegiatan utama 
sudah disusun. Peningkatan pelayanan publik dilakukan 
antara lain dengan menetapkan standar pelayanan. 
Pendokumentasian terhadap program-program yang 
sudah dilakukan nampak belum bagus. 
Perkembangan/perubahan pelaksanaan RB terlihat 
cukup signifikan. 
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No. Tempat/ 
Tanggal 

Satker Catatan Hasil Reviu 

III SERPONG, 
21 Juni 
2017  

13. P2 Fisika  Secara umum RB sudah dilaksanakan dengan cukup 
baik, namun pemahaman dan komitmen pegawai 
terhadap program RB dan ZI masih kurang. Demikian 
juga dengan implementasi SOP/ISO juga masih belum 
optimal. Sudah ditetapkan QW, yaitu e-layanan sains. 
Masih kurang ada inovasi2 untuk mempercepat 
perubahan. Masih perlu penguatan program-program 
pengawasan, seperti SPIP, IKM, Maklumat Pelayanan 
dan data pengaduan masyarakat. Tenaga peneliti 
nampak cukup kuat (dengan 37 staf bergelar doktor), 
namun tenaga administrasinya masih agak lemah. 
Upaya-upaya ke arah perubahan pola pikir pegawai 
belum nampak dilakukan. Perkembangan/perubahan 
pelaksanaan RB terlihat cukup signifikan. 

14. P2 Kimia Program RB sudah dilaksanakan dg beberapa usaha 
yang inovatif. Agen Perubahan yang sudah ditetapkn 
melalui beberapa kriteria telah melakukan berbagai 
aktivitas, baik yang terkait dengan RB maupun tusi 
organisasi dalam mendorong peningkatan kinerja 
pegawai.  Namun reward bagi pegawai berprestasi 
belum ada. Telah dilakukan revisi beberapa SOP. 
Percepatan perubahan pola pikir dan budaya kerja 
dilakukan melalui berbagai upaya yang inovatif dan 
mudah dipahami, walaupun baru dimulai dari 
berpakaian dengan rapi, hemat pemakaian listrik dan 
air; namum soft skill pelayanan prima belum nampak 
diimplementasikan. Dalam hal layanan publik, nilai hasil 
survei IKM mengalami peningkatan. QW sudah 
ditetapkan, namun masih berupa kegiatan penelitian 
dan tampak belum sesuai dengan kriteria QW. 
Penggunaan instrumen IT tampak cukup baik. Terjadi 
perubahan/perkembangan yang signifikan dalam 
pelaksanaan RB. 

15. P2 Metrologi RB dan ZI berjalan dengan baik. Program RB sudah 
dilaksanakan dengan beberapa upaya yang inovatif. 
Upaya meningkatkan perubahan pola pikir dan budaya 
kerja dilakukan melalui berbagai kegiatan dengan 
melibatkan pimpinan. Agen perubahan sudah 
ditetapkan dan sudah melakukan beberapa aktivitas. 
QW sudah ditetapkan untuk meningkatkan layanan 
internal maupun eksternal. Upaya-upaya pengawasan 
masih belum nampak kuat (SPIP, IKM, Maklumat 
Pelayanan, dan wadah pengaduan masyarakat). Bila 
dibandingkan dengan tahun lalu, tampak terjadi 
perubahan/perkembangan yang signifikan dalam 
pelaksanaan RB. 
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No. Tempat/ 
Tanggal 

Satker Catatan Hasil Reviu 

16. P2 SMTP Program RB secara umum telah dilaksanakan dengan 
baik, dengan cukup banyak inovasi dan penerapan E-
officenya. ISO nampak sudah mapan beserta prosedur-
prosedur kerja dan analisis risikonya. 
Walaupun program RB dan ZI terus berjalan, namun 
sebagian capaian yang disampaikan masih sama dengan 
tahun sebelumnya sehingga  perubahan ataupun 
inovasi baru yang dilakukan tidak begitu signifikan. 
Mengalami stagnansi perubahan. QW tahun ini juga 
belum dilakukan. Agen Perubahan sudah dibentuk dan 
sudah melakukan berbagai aktivitas. Dilakukan survei 
kepada pegawai untuk menilai pimpinan sebagai role 
model.  

17. P2 Metalurgi 
dan Material 

Program RB terus diimplementasikan tetapi masih 
belum maksimal. Agen perubahan sudah ditetapkan 
dengan beberapa kriteria yang harus dipenuhi. Dalam 
beberapa aspek masih dilaksanakan secara normatif, 
belum banyak inovasi. Quick Wins belum ditetapkan. 
Sudah ada analisis risiko, updated road map dan 
pengukuran perubahan yang terjadi. Tenaga-tenaga 
fungsional selain peneliti, seperti arsiparis dan 
pustakawan masih sangat terbatas. Perkembangan 
pelaksanaan RB tidak begitu signifikan.  

18. P2 Oseanografi Secara umum program RB sudah diimplementasikan, 
tetapi masih sangat normatif dan pendokumentasian 
tampak masih kurang tertib. Tim RB/ZI tampak belum 
diperkuat (SDM masih lemah) dan peran agen 
perubahan juga belum nampak signifikan. Belum 
tampak adanya penetapan Quick WIns dan road map. 
Masih belum terlihat adanya inovasi-inovasi untuk 
mempercepat terjadinya perubahan. Upaya perubahan 
pola pikir dan budaya kerja belum banyak dilakukan. 
Perkembangan pelaksanaan RB tidak begitu signifikan. 

          

IV. Bogor, 22 
Juni 2017 

19. Pusbindiklat 
Peneliti 

Secara umum pelaksanaan RB dan ZI sudah berjalan 
baik, dengan penerapan berbagai inovasi. Sosialisasi 
dan internalisasi terus dilakukan dan keterlibatan 
pimpinan cukup intens, namun upaya lain untuk 
perubahan pola pikir dan budaya kerja masih belum 
tampak jelas dilakukan. Banyak hal yang sudah 
dilakukan dalam setiap area perubahan, namun road 
map RB dan Quick Win belum tampak dalam paparan 
presentasi. Progres dalam penataan/manajemen SDM 
cukup bagus. Terlihat adanya 
perubahan/perkembangan pelaksanaan RB yang 
signifikan, namun belum dipaparkan bukti-bukti yang 
cukup. Pendokumentasian dan penelusuran bukti-bukti 
perubahan perlu ditingkatkan. 
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No. Tempat/ 
Tanggal 

Satker Catatan Hasil Reviu 

20. P2 Biologi Pelaksanaan RB belum tampak signifikan, masih kurang 
ada komitmen secara kolektif. QW yang ditetapkan 
yaitu InaBIF sudah terwujud, namun belum dapat 
beroperasi secara maksimal karena kendala 
programmernya sedang kuliah dan belum ada 
penggantinya. Internalisasi RB dan ZI dilakukan melalui 
rapat umum. Belum tampak upaya inovasi dalam 
mempercepat pelaksanaan RB dan ZI, dan belum cukup 
gencar semangat pembangunan RB dan ZI. Kurang 
terlihat perubahan/perkembangan pelaksanaan RB 
nya. Perlu komitmen lebih kuat dalam 
mengimplementasikan RB/ZI. 

21. PKT Kebun Raya 
Bogor 

Road map RB sudah dibuat dengan jelas, rinci, dan telah 
disosialisasikan kepada seluruh sivitas secara intens. 
Dibuat konvensi seluruh jajaran pimpinan untuk 
menghindari perbuatan amoral. Sudah disusun proses 
bisnis  dan telah dielaborasi dengan baik sebagai acuan 
kerja. Beberapa penghargaan telah diterima, antara lain 
penghargaan sebagai pembayar pajak paling taat di 
Kabupaten Bogor. Kepada SDM diberlakukan reward 
and punishment atas prestasi kerjanya.  RB dan ZI sudah 
berjalan dengan baik, dan bisa dijadikan sebagai ROLE 
MODEL pelaksanaan RB LIPI Tingkat Eselon II 

22. P2 Bioteknologi  RB dan ZI sudah dilaksanakan dengan baik dan mengacu 
pada proses bisnis yang telah ditetapkan, namun ada 
beberapa aspek yang masih normatif. Proses bisnisnya 
cukup jelas dipaparkan. Upaya melakukan perubahan 
pola pikir melalui sosialisasi perubahan pola pikir dan 
budaya kerja, internalisasi tentang pemahaman 
terhadap karakter/sifat dari kelompok yang ada. Belum 
banyak inovasi dan kreativitas dalam pelaksanaan RB. 
Telah ditetapkan Quick Win yaitu Sertifikasi ISO. 
Walaupun tampak adanya perubahan/perkembangan 
yang signifikan atas pelaksanaan RB dan ZI dibanding 
tahun sebelumnya, namun masih perlu terus didorong 
dan dipercepat pelaksanaan RB nya. 

23. P2 Biomaterial RB dan ZI  sudah dilaksanakan dan mulai ada 
perubahan, namun belum banyak inovasi yang 
dilakukan sebagai upaya mempercepat pelaksanaan RB 
dan ZI. QW sudah ditetapkan tetapi masih kurang sesuai 
dengan prinsip QW yang sebenarnya. Belum banyak 
kegiatan yang terkait dengan  pelayanan publik. Ada 
rancangan layanan SMS Center, namun implementasi 
dan impact-nya belum tampak. Aspek pengawasan 
mulai diperkuat, misalnya dengan menilai kehadiran 
pegawai dalam rapat-rapat. Tampak ada 
perkembangan/perubahan yang cukup signifikan. 
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No. Tempat/ 
Tanggal 

Satker Catatan Hasil Reviu 

24. Pusat Inovasi RB dan ZI sudah diimplementasikan dengan berbagai 
inovasi. Skema reward bagi pegawai yang berkinerja 
baik telah dilakukan dengan cukup baik secara reguler. 
Sistem tata kelola berbasis IT terus ditingkatkan, 
khususnya terkait dengan sistem layanan sesuai dengan 
tusinya. Rata-rata capaian IKM terus meningkat. Dalam 
hal pengawasan juga sudah dibuat peta risiko. Secara 
keseluruhan tampak adanya 
perkembangan/perubahan yang signifikan. Bisa 
didorong dan dipercepat untuk menuju WBK. 

25. P2 Limnologi (5) Implementasi RB dan ZI terus dilakukan, namun masih 
tampak sangat normatif, belum banyak perubahan yang 
dilakukan, dan pemahaman pegawai terhadap RB/ZI 
masih kurang. Kegiatan yang dilakukan masih normatif, 
tetapi terus dilakukan upaya perubahan. Belum ada 
inovasi-inovasi dan kreativitas dalam implementasi RB. 
Banyak dokumen RB/ZI belum dibuat dan SDM untuk 
pelaksanaan RB tampak belum disiapkan dengan serius. 
Sistem e-government/e-office belum banyak yang mulai 
dilakukan. Secara umum bila dibandingkan dengan 
tahun sebelumnya sudah cukup nampak adanya 
perkembangan/perubahan, antara lain dalam sistem 
pengamanan kantor. 

          

V. Kartika 
Chandra-
Jkt, 13 Juli 
2017 

26. P2 Laut Dalam Tim RB dan ZI sudah ditetapkan sejak tahun 2015, 
namun implementasinya masih sangat kurang, dan 
belum ada inovasi dalam upaya membangun RB/ZI. 
Peningkatan pelayanan publik masih perlu 
dikembangkan. Sudah ditetapkan QW dan cukup 
berhasil diterapkan dengan keterlibatan masyarakat. 
Dokumen dan instrumen pembangunan RB/ZI belum 
banyak dibuat.  
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LAMPIRAN 2. 

Rekap Hasil Penilaian/Reviu terhadap Pelaksanaan RB Satuan Kerja Balai dan Loka 
di LIPI dalam Monev RB LIPI 2017 Berdasarkan Tempat dan Waktu  

No. Tempat/ 
Tanggal 

Satker Catatan Hasil Reviu 

I. BANDUNG,  
13 Juni 
2017 

1. UPT Balai 
Pengembangan 
Instrumentasi 

Mengembangkan beberapa sistem informasi untuk 
meningkatkan layanan, baik layanan untuk peneliti 
maupun untuk pelanggan/stakeholder. Reward & 
punishment belum diterapkan, tetapi sudah mulai 
didiskusikan penerapannya. Survei kepuasan layanan 
dilakukan melalui IPM online. SOP sudah cukup 
lengkap namun belum semuanya dapat 
diimplementasikan dengan baik. Ditetapkan 
beberapa QW, namun masih kurang sesusai dengan 
konsep QW. RB dan ZI sudah berjalan dengan baik, 
dan siap diusulkan sebagai kandidat WBK. Ada 
perkembangan/perubahan yang cukup dalam 
pelaksanaan RB. 

2. UPT Balai Informasi 
Teknologi 

Aktivitas MP dilakukan dengan memberikan contoh 
dari pimpinan kepada pegawai.  Pembinaan SDM 
sudah dilakukan dengan cukup baik. Peningkatan 
layanan publik terus dilakukan dan sudah dilakukan 
survei IKM. Untuk meningkatkan budaya layanan 
prima akan memanggil narasumber untuk dapat 
memberikan pengayaan kepada sivitas. Cukup ada 
perkembangan/perubahan dalam pelaksanaan RB 

3. Loka Penelitian 
Teknologi Bersih 

Satker baru usia 1 th 3 bulan, jadi sedang dalam 
pengembangan. Namun sudah membentuk Tim RB 
dan melaksanakan, dan untuk Agen Perubahan telah 
dipilih langsung oleh seluruh sivitas. Prioritasnya 
adalah melakukan efisiensi dan efektivitas. Walau 
merupakan satker baru, perkembangan 
pelaksanaan RB sudah cukup terlihat. 

          

II JAKARTA, 
19 Juni 
2017 

4. UPT BMR (LIPI 
Press) 

RB dan ZI secara umum sudah dilaksanakan dengan 
baik, berbagai inovasi dilakukan untuk meningkatkan 
pelayanan dan perubahan mindset SDM. Telah 
dibuat skema reward, yaitu dalam bentuk 'job 
enlargement'. Sudah ditetapkan Agen Perubahan, 
namun baru 3 orang dan belum tampak dengan jelas 
aktivitas dari Agen Perubahan. Telah tampak 
komitmen pimpinan sebagai role model. Survei 
kepuasan pelanggan hasilnya terus meningkat. 
Terlihat perkembangan yang signifikan dalam 
pelaksanaan RB. 
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No. Tempat/ 
Tanggal 

Satker Catatan Hasil Reviu 

III SERPONG, 
21 Juni 
2017  

5. Loka 
Pengembangan 
Kompetensi SDM 
Oseanografi, Pulau 
Pari 

RB dan ZI sudah diimplementasikan, namun masih 
belum banyak dilakukan inovasi untuk mempercepat 
perkembangan RB. AP sudah ditetapkan dan 
membuat rencana tindak. Quick Win belum 
ditetapkan. Di dalam website disediakan 6 layanan 
prima tentang kelautan secara online. Sudah 
ditetapkan standar pelayanan dan Maklumat 
Pelayanan. Setiap petugas layanan membuat 
komitmen tentang budaya layanan prima, dan sudah 
dilakukan survei pelanggan tentang pelayanan. 
Tampak ada perkembangan dan perubahan yang 
cukup signifikan. 

IV. Bogor, 22 
Juni 2017 

6. UPT KR Cibodas Secara umum RB/ZI dilaksanakan dengan cukup baik 
dan mencapai satker dengan LAKIP terbaik LIPI pada 
tahun 2014. Budaya pelayanan prima terus 
dikembangkan dengan beberapa inovasi, misalnya 
dengan layanan pendidikan jarak jauh. Semangat 
untuk meningkatkan kinerja tampak cukup baik. 
Tampak perubahan yang sinifikan, namun masih 
perlu didorong untuk membuat  inovasi-inovasi baru 
agar dapat lebih mempercepat perkembangan 
pelaksanaan RB/ZI. 

 
        

V. Kartika 
Chandra-
Jkt, 13 Juli 
2017 

7. Loka Konservasi 
Biota Laut Bitung 

Sudah dibuat SK Penetapan Role Model, pakta 
integritas, dan juga Road map RB, namun 
implementasi RB dan ZI masih sangat kurang. Belum 
banyak inovasi yang dilakukan dalam upaya 
mempercepat perkembangan/perubahan RB. 
Standar pelayanan sudah dibuat, dan dibentuk tim 
untuk Budaya Pelayanan Prima. Kendala utama yang 
dihadapi adalah masih rendahnya tingkat kesadaran 
pegawai dalam melaksanakan RB sebagai budaya 
kerja. Untuk itu masih perlu terus dilakukan 
sosialisasi dan internalisasi. 

8. Loka Konservasi 
Biota Laut Biak 

Pembangunan RB/ZI masih sangat kurang, belum 
tampak adanya upaya untuk membangun RB/ZI. 
Organisasi masih dijalankan secara business as usual, 
bahkan penggunaan intra LIPI saja masih belum 
menjadi budaya sehingga masih terus 
disosialisasikan. QW belum ditetapkan. Kendala 
utamanya adalah kesadaran pegawai terhadap RB/ZI 
masih rendah, bahkan semangat teamwork nya juga 
masih rendah. Masih perlu upaya untk menyamakan 
persepsi terhadap RB/ZI. 
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No. Tempat/ 
Tanggal 

Satker Catatan Hasil Reviu 

9.  Loka Konservasi 
Biota Laut Tual 

Untuk tingkat Loka, RB/ZI di satker ini sudah berjalan 
dengan baik. Tim RB/ZI sudah ditetapkan, Road map 
RB dan beberapa SOP kegiatan utama  juga sudah 
disusun. Untuk layanan publik dilakukan dengan 
media on line, dan terus dilakukan peningkatan 
kualitas layanannya. Demikian juga internalisasi 
program RB akan terus ditingkatkan. Perkembangan 
RB lebih signifikan dibandingkan dengan Loka yang 
lain, namun belum setara dengan perkembangan  di 
Balai. 

10. Balai Bio Industri 
Laut Mataram 

RB/ZI sudah berjalan cukup baik; sudah ditetapkan 
SK Tim MP. Banyak hal yang telah dilakukan untuk 
upaya perubahan pola pikir dan budaya kerja.Untuk 
layanan publik akan dibuat Maklumat Pelayanan. 

          

VI. Kartika 
Chandra-
Jkt, 13 Juli 
2017 

11. Loka Uji Teknik 
Penambangan, 
Jampang Kulon 

Pembangunan RB sudah dilaksanakan, namun 
masih banyak kekurangan. Layanan publik sudah 
berjalan dengan baik, dilakukan melalui media sosial, 
membuat rumah litbang untuk mempromosikan 
hasil kegiatan, dan mengunjungi stakeholder 
(sekolah2). Pemahaman terhadap ZI/WBK/WBBM 
masih sangat kurang. 

12. Loka Uji Teknik 
Penambangan dan 
Mitigasi Bencana, 
Liwa 

Masih kurang terlihat upaya membangun RB/ZI; 
belum ada tim yang dibentuk untuk membangun 
RB/ZI; belum banyak SOP yang disusun, yang sudah 
dibuat baru untuk layanan publik sesuai kompetensi. 

13. Balai Informasi dan 
Konservasi 
Kebumian, Karang 
Sambung 

Implementasi RB dan ZI sudah berjalan dengan baik, 
Tim sudah dibentuk, road map RB dan pembangunan 
ZI sudah disusun. RB sudah dirasakan sebagai suatu 
kebutuhan dan selalu disosialisasikan. Demikian pula 
sosialisasi dan penyamaan persepsi tentang ZI terus 
dilakukan. Untuk layanan publik sudah dibuat 
Standar Pelayanan, dan hasil penilaian pelayanan 
publik 'baik'. Dampak RB secara tidak langsung sudah 
dapat dirasakan, antara lain jumlah pengunjung 
meningkat, terjadi peningkatan PNBP. 

14. Loka Alih Teknologi 
Penyehatan Danau, 
Maninjau 

Loka ini baru dibentuk dan mulai aktif pada bulan 
Nov 2016 sehingga belum terlihat upaya 
pembangunan RB dan ZI. Organisasi masih berjalan 
normatif. Pelayanan publik antara lain berupa 
penyedia data monitoring kualitas air disosialisasikan 
melalui penyebaran leaftet kepada stakeholder, baik 
pemda maupun masyarakat. 
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No. Tempat/ 
Tanggal 

Satker Catatan Hasil Reviu 

15. BalaiPenelitian 
Teknologi Mineral 
Lampung  

Implementasi RB dan ZI sudah berjalan dengan baik, 
Tim sudah dibentuk, termasuk Agen Perubahan juga 
sudah ditetapkan dengan ditunjuk langsung. Road 
map RB dan pembangunan ZI sudah disusun, QW 
juga sudah ditetapkan. Monev RB/ZI dilakukan dalam 
rapim setiap bulan. Dilakukan pengembangan e-
office dan web site. Telah dilakukan survei kepuasan 
masyarakat dan IKM nya terus meningkat. 

16. BKT Kebun Raya 
Purwodadi  

Implementasi RB dan ZI sudah berjalan dengan 
sangat baik sehingga bisa dijadikan sebagai role 
model RB untuk tingkat balai/loka. SK-SK Tim yang 
sudah ditetapkan terus dimonitor pelaksanaan 
tugasnya dan harus terimplementasi dengan baik. 
Agen Perubahan benar-benar harus bisa menjadi 
contoh, dan dievaluasi dengan menggunakan 
instrumen penilaian. Komitmen dan konsistensi 
pimpinan dalam penerapan dan pelaksanaan RB 
hampir di semua area terus dikawal dari waktu ke 
waktu. 

17. BKT Eka Karya Bali  Pelaksanaan RB dan ZI sudah berjalan dengan baik. 
Tim RB/ZI dan Agen Perubahan sudah ditetapkan. 
Demikian juga dengan peta proses bisnis sudah 
disusun, dan sudah menerapkan ISO 9001:2008. QW 
sudah ditetapkan. Untuk Layanan Publik sudah 
dibuat Maklumat Pelayanan, dan mendapat sertifikat 
keunggulan layanan. Siap diusulkan untuk menuju 
satuan kerja WBK. 

18. Balai Penelitian 
Teknologi Bahan 
Alam, Yogyakarta 

Implementasi RB/ZI sudah dilaksanakan dengan 
baik. Sudah ditetapkan Tim RB, ZI, Agen perubahan, 
dan QW. Dilakukan pemantauan ZI secara berkala. 
Sudah disusun berbagai SOP dan juga Dokumen 
panduan mutu 17025. Dikembangkan web, e-
layanan, buku tamu on line dan e-office lainnya. 
Sosialisasi kode etik pegawai dilakukan melalui TOT. 
Untuk meningkatkan kualitas layanan publik, 
dilakukan dengan membuat pusat layanan informasi 
secara on line, tarif PNBP ditampilkan di front ofiice 
sehingga mudah diketahui oleh stakeholder. 
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LAMPIRAN 3. 

Notulensi dan Dokumentasi Monev Satker di Kampus LIPI Bandung, tanggal 13 Juni 
2017 
 

NOTULEN MONITORING DAN EVALUASI RB TAHUN 2017 

LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA 
 

1. Waktu dan Tempat 

Hari : Selasa  

Tanggal : 13 Juni 2017 

Pukul : 09.00 WIB -  selesai 

Tempat : Ruang Pertemuan Gedung 10 Lt 1, Bandung 

Notulis : Sekretariat RB LIPI 

2. Acara 

Laporan capaian RB untuk wilayah Bandung dan Subang 

3. Peserta : 

1. Wakil Kepala LIPI 

2. Sekretaris Utama 

3. Deputi IPK 

4. Deputi IPT 

5. Deputi JASIL 

6. Kepala Pusat P2Geoteknologi 

7. Kepala Pusat P2Informatika 

8. Kepala Pusat P2ET 

9. Kepala P2 Telimek  

10. Kepala Pusat Pengembangan 

TTG 

11. Kepala BPI 

12. Kepala BIT 

13. Kepala LPTB 

14. Dan undangan lainnya 

 

4. Hasil Kegiatan 

Pembukaan: Oleh Wakil Kepala LIPI 

Zona Integritas adalah miniatur RB dan merupakan bagian dari RB. Masih banyak 

satuan kerja di lingkungan LIPI yang belum melaksanakan ZI. Sebagai satker yang 

memiliki implementasi ZI yang baik adalah Kebun Raya Bogor dan Kebun Raya 

Purwodadi, diharapkan satuan kerja lain dapat mencotoh pelaksanaan ZI 2 satker 

tersebut. 

Pemaparan RB Sesi 1: 

1. P2 ET 

2. P2 Telimek 

3. P2 Geoteknologi 
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Pertanyaan dan Masukan: 

• Waka : 

Presentasi yang lengkap dan detail adalah PPET, tapi kenapa nilai ZI nya masih 

rendah? Bagaimana proses internalisasi ke masing-masing pegawai seperti apa?dan 

bagaimana cara mengukurnya?terkait revolusi mental tidak ada yang menjelaskan 

mohon diperjelas 

• Sestama : 

Dari pemaparan sudah cukup baik, hanya saja perkembangan/kemajuan dari tiap 

tahun apa blom dijelaskan lebih rinci. ZI adalah miniatur RB kenapa ZI nya masih 

belum baik nilainya. Kelemahan dari LIPI secara kesuluruhan adalah penurunan 

PK dari LIPI diturunkan menjadi PK satker di LIPI belum keliatan benang 

merahnya. Integritas organisasi LIPI paling rendah diantara kementrian/lembaga 

lain. 

• Deputi IPK : 

Ada 2 pertanyaan : dari 6 area perubahan (PPET 7 sekolah, telimek 9, mereka 

sekolah atas inisiatif sendiri atau sudah inline dengan kebutuhan dan kompetensi 

satker). Yang kedua aapakah mungkin terkait pembelian barang sudah terpusat dan 

disesuaikan dengan kebutuhan satker 

• Deputi JASIL : 

Apakah tidak ada complain dari pelanggan?apakah kegiatannya full penilitian, 

adakah pelayanan yang dilakukan oleh satker. Bagaimana penilaian stakeholder 

terkait target penerima kuesioner dari penilaian survey kepuasan layanan. 

• Pak Heru 

Bagaimana peran agen perubahan di satker? Terkait peningkatan kompetensi 

sebagaian besar terkait tugas belajar, bagaimana terkait dengan kompetensi 

manajerial dan social culture. Terkait dengan displin pegawai masih melihat hanya 

terkait kehadiran bagaimana terkait dengan perilaku. Terkait bisnis proses, sudah 

cukup bagus 

• Pak Amas 

Bagaimana proses internalisasi dan tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan 

administrasi. 
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Jawaban dan tanggapan: 

• Pak Purwoko adi 

Terkait nilai ZI yang rendah, PPET belum bias mengklaim nilai yang terlalu 

tinggi,mungkin nanti akan dilihat lagi lebih detail terkait bukti2 yang ada. Reward 

sudah diberikan kepada pegawai yang berkinerja dan berperilaku yang baik. Untuk 

agen perubahan sudah 50%, jika hasil perubahan belum maksimal maka perlu 

dilihat lagi agen perubahan yang belum efektif. Sekarang tidak ada lagi data yang 

tidak sinkron, semuanya mengacu ke satu database yang sama. Terkait tugas 

belajar diarahkan untuk mengambil program studi yang sesuai dengan kebutuhan 

satker akan tetapi kadang tawaran tidak sesuai dengan minat dan kebutuhan satker.  

• Pak Budi Prawara 

Sudah dilakukan sosialisasi ZI dan sudah dibagikan buklet ZI ke seluruh karyawan, 

agen perubahan sudah dijadikan role model untuk seluruh karyawan. Kinerja sudah 

ada tools untuk mengukur baik untuk peneliti, administrasi. Beberapa proyek 

perubahan sudah dilakukan, terkait hasil penelitian sudah diinformasikan ke 

masyarakat sehingga masyarakt bias ikut menilai. Terkait survey ikm nilainya 82,3  

dan didalam survey tsb telimek meminta masukan terkait pelayanan telimek. 

Terkait SDM peneliti yang mengambil studi keluar sebisa mungkin disesuaikan 

dengan kebutuhan satker, selama ini yang berangkat sekolah selalu inline dengan 

program di telimek, bahkan utk program tertentu diarah ke sekolah tertentu dan 

diharapkan ada kerjasama yang bias djalin sesudah menyelesaikan kuliah. Terkait 

peningkatan kompetensi sebenernya sudah dibuat akan tetapi selalu terbentur 

dengan anggaran. Revolusi mental belum ada tools untuk mengukurnya dan masih 

subjektif. 

• P2 Geoteknologi 

Internalisasi dan sosialisasi sudah dilakukan. Terkait agen perubahan belum 

mencapai 50%.  P2 Geoteknologi mempunyai program tesis market yang kemudian 

ditawarkan ke mahasiwa yang akan mengambil tugas akhir atau kp yang memiliki 

kesamaan topik. ZI dan ISO 9001:2008 saling berkaitan. 
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Pemaparan RB Sesi 2: 

1. Pusat Penelitian Informatika 

2. Pusat Pengembangan Teknologi Tepat Guna 

3. Balai Pengembangan Instrumentasi 

4. Balai Informasi Teknologi 

5. Loka Penelitian Teknologi Bersih 

 

Pertanyaan dan Masukan : 

 Wakil Kepala LIPI 

Presentasi yang disusun sudah bagus dan lengkap. Aplikasi yang dibuat 

oleh P2 Informatika diharapkan bisa diaplikasikan untuk seluruh LIPI. 

Untuk Pusbang TTG Subang, presentasi yang disajikan bagus tetapi 

evidence belum muncul, terkait dengan kerjasama dengan Kementerian 

Desa supaya berhati-hati karena sekarang sedang terkena masalah. 

Seperti apa langkah-langkah yang dilakukan untuk dalam menginternalisasi 

nilai-nilai Reformasi Birokrasi. Dari presentasi belum terlihat 

perkembangan apa yang terjadi dari tahun ke tahun. 

Mohon dari LPTB untuk bisa menjelaskan permasalahan yang saat ini 

terjadi, karena LPTP baru didirikan.  

 Deputi IPT 

Terkait dengan naskah akademik yang diusulkan BPI untuk menjadi eselon 

II, bagaimana BPI mempersiapkan diri untuk menjadi Puslit sedangkan 

jumlah teknisi masih cukup banyak. 

 Sekretaris Utama 

Presentasi dari P2 Informatika sudah cukup baik, tetapi masih perlu 

ditingkatkan lagi implementasinya. Rewar dan punishment sebenarnya 

sudah dicover melalui tunjangan kinerja, jika kinerja baik tunjangan kinerja 

akan full dan jika kinerja kurang baik maka tunjangan kinerja akan 

berkurang. RB harus bisa menjadi sarana perubahan di lingkungan satuan 

kerja masing-masing, oleh karena itu agen perubahan yang ada di satuan 

kerja menjadi penting untuk memberikan contoh. Jika dilihat dari layanan 

ke stakeholder yang cukup banyak, seharusnya P2 Informatika bisa 

berkontribusi lebih untuk LIPI yang berhubungan denga IT dan dapat 
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membantu BOSDM dalam menyelesaikan e-skp yang sampai saat ini belum 

selesai. 

 Deputi IPK 

Terkait dengan quick wins BPI yang memiliki banyak layanan aplikasi, 

diharapkan BPI dapat berperan dalam menyusun grand design IT LIPI dan 

aplikasi yang telah dibuat BPI dapat digunakan di seluruh LIPI. 

Para deputi diharapkan bisa melakukan kunjungan kerja ke Pusbang TTG 

agar mengetahui kondisi yang ada sehingga dapat memberikan masukan 

dan saran untuk membangun Pusbang TTG agar lebih baik. 

 Deputi Jasa Ilmiah 

Penggunaan aplikasi yang banyak dilakukan oleh BPI agar bisa disatukan 

dalam grand design sistem IT LIPI. Terkait dengan daerah binaan yang 

banyak dan sebagian menjadi binaan tetap, sedangkan tenaga ahli yang ada 

di Pusbang TTG sedikit apakah sebaiknya bukan menjadi binaan tetap 

tetapi lebih ke alih teknologi sehingga ketika daerah sudah mapan akan 

menjalankan sendiri teknologi yang telah diterapkan. 

 

 Tanggapan: 

 Balai Pengembangan Instrumentasi 

BPI belum pernah mengundang satuan kerja di LIPI dalam menyusun grand 

design sitem informasi di LIPI. Terkait dengan peningkatan eselonisasi, di 

BPI ada 12 peneliti, sedangkan menurut aturan peneliti tidak di tempatkan 

ke satuan kerja teknis tetapi di satuan kerja organik, oleh karena ini untuk 

dapat mengoptimalkan peneliti yang ada perlu peningkatan status BPI. 

Selain itu kedepan BPI akan mempertahankan dan meningkatkan 

kabolatorium kalibrasi dan instrumentasi dan menjadikannya sumber 

PNBP. 

 Pusbang TTG  

Kerjasama dengan Kementerian  Desa dipelopori oleh Kedeputian IPSK, 

tetapi akhir-akhir ini kerja sama itu menurun. Oleh karena itu Pusbang TTG 

mengambil inisiatif untuk meningkatkan kerjasama dengan Kementerian 

Desa. Selain itu MOU kerja sama telah di tandatangani pada tahun 2014 
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 Loka Balai Teknologi Bersih 

Karena LPTB adalah gabungan dari multisatker, maka masih melakukan 

riset sehingga antara rencana yang telah disusun seringkali tidak sesuai 

dengan keinginan peneliti. 

 

DOKUMENTASI 
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LAMPIRAN 4. 

Notulensi dan Dokumentasi Monev Satker di Kampus LIPI Jakarta, tanggal 19 Juni 
2017 
 

NOTULEN MONITORING DAN EVALUASI RB TAHUN 2017  

WILAYAH JAKARTA 

LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA 
 

1. Waktu dan Tempat 

Hari : Senin  

Tanggal : 19 Juni 2017 

Pukul : 09.00 WIB -  selesai 

Tempat : Ruang Pertemuan Gedung PDII Lt 2, Jakarta 

Notulis : Sekretariat RB LIPI 

2. Acara 

Laporan capaian RB untuk wilayah Jakarta 

3. Peserta : 

1. Wakil Kepala LIPI 

2. Sekretaris Utama 

3. Deputi IPH 

4. Deputi IPT 

5. Deputi JASIL 

6. Deputi IPSK 

7. Kepala Pusat P2KK 

8. Kepala Pusat P2Politik 

9. Kepala Pusat P2Ekonomi 

10. Kepala P2Kependudukan 

11. Kepala P2SDR 

12. Kepala PDII 

13. Kepala LIPI PRESS 

14. Kepala BOSDM 

15. Kepala BKHH 

16. Kepala BU 

17. Dan undangan lainnya 

 

 

5. Hasil Kegiatan 

Pembukaan: Oleh Wakil Kepala LIPI 

LIPI PASTI apakah masih sesuai diterapkan di LIPI. SDM LIPI sangat istimewa 

karena LIPI akan menjadi lembaga litbang berkelas dunia, untuk menuju kesana 

SDM perlu diperhatikan. Pengembangan SDM tidak hanya berlaku untuk peneliti 

akan tetapi tenaga administrator juga agar bisa mendukung peneliti menuju 

lembaga litbang kelas dunia. Revolusi mental terdiri dari (1) integritas, bila 

dikaitkan dengan LIPI PASTI nilai PASTI mana yang bisa dikaitkan dengan 
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integritas ini, dimana LIPI nilai integritasnya masih rendah.Tim RB diharapkan 

mampu merangkum /mengkaitkan antara revolusi mental, nilai PASTI, dan area 

perubahan RB. Dalam rangka memberikan pelayanan yang baik bagaimana proses 

dalam memberikan pelayanan itu dilaksanakan dalam zona integritas. Zona 

integritas yang paling tinggi ada dalam wilayah bebas dan melayani. Diharapkan 

seluruh satker di jakarta sudah bisa melaksanakan ZI. Perlu peningkatan 

kompetensi tenaga administrasi tidak hanya peneliti yang selalu mendapatkan 

prioritas training. Yang sudah menyerahkan dokumen ZI ke inspektorat baru 19 

satker. Tim RB diminta presentasi di rapim G8 untuk memaparkan capaian 

pelaksanaan RB sebelum diterapkan RB dan setelah diterapkan RB, perubahan apa 

yang telah dihasilkan dari pelaksanaan RB LIPI selama ini. 

 

Pemaparan RB Sesi 1 : 

1. P2KK 

2. P2Ekonomi 

3. P2Kependudukan 

4.  P2Politik 

 

Pertanyaan dan Masukan : 

• Deputi IPH : 

Presentasi IPSK tahun ini berbeda, tahun ini berdiri semua dalam memberikan 

presentasi. Presentasi tahun ini sudah lebih baik lagi dari tahun sebelumnya. 

Terkait kendala disebutkan juga alternatif penyelesaiannya.  

• Sestama : 

Quick wins LIPI terkait laporan keuangan. Untuk satuan kerja diharapkan 

menetapkan satu QW. Perubahan yang telah dilakukan dari tahun sebelumnya, 

tidak harus untuk setiap area perubahan. Efektif dan efisiensi penggunaan 

anggaran terletak dimana. Kemajuan pelaksanaan RB satker. 

• WAKA : 

Bisa menampilkan segala perubahan dari tahun ke tahun, terkait peningkatan 

etos kerja  apakah satker penelitian bisa dipimpin oleh non peneliti. Bagaimana 

dengan strategi pengembangan SDM yang non peneliti. Tahun depan presentasi 

lebih baik lagi, disertakan bukti (info grafis). 
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• Deputi IPSK : 

Terkait mobil dinas bagaimana. Di IPSK sudah ada strategi pengembangan 

untuk non peneliti untuk masuk fungsionalnya. 

• Deputi JASIL : 

Sudah banyak satker yang membuat aplikasi apakah sudah dikoordinasikan 

dengan tim Pusat (BU) agar aplikasi tersebut bisa digunakan untuk seluruh 

satker. 

• Pak Didik 

Inovasi agar lebih cepat, taransparan, akuntabel terkait pelaksanaan RB. Tugas 

dari agen perubahan day to day. TNA apakah sudah dibuat dan dilaksanakan.

  Mengikutkan diklat apakah sudah sesuai dengan kompetensi dan 

kebutuhan satker. WBS belum diperlihatkan seperti apa wujudnya, QW hanya 

beberapa satker yang menampilkan. 6 area perubahan dilakukan dalam rangka 

melaksanakan 6 area perubahan. Masih ada yang belum memperlihatkan bukti-

bukti pelaksanaan RB. 

 Bu Nur : 

Ada beberapa yang belum memperlihatkan road map layanan publik. Evaluasi 

dan tindak lanjut dari hasil survei IKM. Terkait website IPSK masih belum 

aktif, dan logo perlu penyeragaman warna logo LIPI. Masih ada satker yang 

lama merespon komplain dari masyarakat. 

 Pak Amas : 

Unit layanan pengadaan di LIPI hanya satu ada di ULP BU. LIPI sudah 

membangun arsitektur IT kedepan, satker yang membangun aplikasi sebaiknya 

mengacu pada IT masterplan LIPI. 

 Pak Hiskia : 

SPIP harus ada di setiap satker, dan tadi tidak banyak ditampilkan oleh satker. 

Pembangunan ZI sudah menjadi kewajiban, prosesnya yang perlu dibangun. E-

office lebih baik menggunakan satu yang sudah bagus kemudian digunakan 

untuk seluruh satker agar lebih efektif dan efisien. WBS untuk LIPI hanya perlu 

satu, yang lain hanya diberikan link oleh inspektorat. 
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Pemaparan RB Sesi 2: 

1. PDII 

2. LIPI PRESS 

3. P2SDR 

4. PAPPIPTEK 

 

Pertanyaan dan Masukan : 

 Deputi IPT 

Formasi peneliti Pappiptek semoga sudah selesai.  

 Sekretaris Utama 

Satker yang sudah siap untuk WBK/WBBM (LIPI PRESS dan PDII). 

Pappiptek banyak memiliki aplikasi diharapkan koordinasi dengan tim IT 

Masterplan dari BU, sehingga bisa digunakan untuk seluruh satker dan tidak 

duplikasi dengan satker lain. P2SDR pakar-pakarnya kurang diangkat, 

diminta koordinasi dengan BKHH terkait pakar-pakar yang diperlukan oleh 

stakeholder. ZI dari 50 satker baru 2 yang sudah memperoleh predikat 

WBK, diharapkan ada calon lagi yang bisa diajukan untuk WBK. 

 Deputi IPSK 

Karakter presentasi yang berbeda untuk PDII dan LIPI PRESS serta 

Pappiptek, ada fungsi Papiptek yang internal dan eksternal, bagaimana 

target Papiptek terkait IPTEK nasional dan inovasi dan arah tujuan Papiptek 

belum terlihat jelas pada presentasi. Terkait penilaian kepuasan layanan 

publik terhadap kinerja Papiptek 

 Pak Hiskia 

Kegiatan ini sudah menjadi kegiatan setiap tahun akan tetapi ada yang tidak 

menunjukan kondisi eksisting seperti apa dan capaian yang sudah dicapai 

serti apa sehingga tidak bisa diperoleh gambaran sudah sejauh mana 

perubahan apa yang sudah diperoleh terkait pelaksanaan RB. Banyak satker 

yang mengembangkan aplikasi seharusnya disesuaikan dengan core 

kompetensi satker, aplikasi yang bisa digunakan untuk satker lain bisa 

disinergikan.  

 Quick wins tidak tergambar dengan jelas oleh IPSK padahal banyak isu-isu 

penting. Ada rotasi karyawan tapi apa yang terjadi setelah rotasi karyawan 
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tidak dijelaskan. Inovasi terkait role model apa yang sudah dilakukan. 

Agen perubahan realnya apa kegiatan yang dilakukan day to day nya. 

Survei yang dilakukan Pappiptek terhadap iptek dan inovasi nasional. 

 

 Tanggapan : 

 Bu Trina 

Arah Papiptek terkait isu iptek nasional, bagaimana LIPI berperan terhadap 

arah iptek nasional, memberikan arah program penelitian LIPI. 

 

Penutupan oleh Sekretaris Utama LIPI : 

Monev ini seharusnya dihadiri oleh satker lainnya untuk proses pembelajaran dan 

memperbaiki bagi satker yang masih ada kekurangan. Satker di sestama juga bisa 

belajar sehingga di monef menpan kita sudah tahu peta kekuatan RB yang terbaik ada 

dimana. Terkait aplikasi yang sudah cukup banyak perlu integrasi dan penerapan di 

seluruh satker di lingkugnan LIPI sehingga tidak membangun satu-satu. SDM terkait 

kekurangan administrasi sudah kekurangan untuk penambahan tidak diperuntukan 

untuk administrasi. Pelayanan publik BKHH untuk berkoordinasi dengan satker yang 

memiliki hasil survei yang baik. 

 

 

DOKUMENTASI 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 41 
Tim Kerja Program Monitoring dan Evaluasi 

 

 

 

  
 

 

 

  
 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 42 
Tim Kerja Program Monitoring dan Evaluasi 

 

 

 

 

  
 

 

 

  
 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

  



 

 43 
Tim Kerja Program Monitoring dan Evaluasi 

 

LAMPIRAN 5. 

Notulensi dan Dokumentasi Monev Satker di Kampus LIPI Serpong, tanggal 21 Juni 
2017 
 

NOTULEN MONITORING DAN EVALUASI RB WILAYAH SERPONG 
 

  
Hari, Tanggal : Rabu, 21 Juni 2017 

Pukul  : 10.00 – 19.00 

Tempat : Ruang Pertemuan Lt. 3, Pusat Penelitian Metrologi 

Notulis  : Sekretariat RB LIPI 

Peserta : 

1. Wakil Kepala LIPI 

2. Sekretaris Utama 

3. Deputi IPK 

4. Deputi IPT 

5. Deputi IPSK 

6. Deputi JASIL 

7. Kepala P2 Fisika 

8. Kepala P2 Kimia 

 

9. Kepala P2 Metrologi 

10. Kepala P2 SMTP 

11. Kepala P2 Metalurgi dan 

Material  

12. Kepala P2 Oseanografi 

13. Kepala Loka PKSDMO 

14. Undangan lainnya 

 

Pembukaan: Oleh Wakil Kepala LIPI 

Program reformasi birokrasi sudah 3 tahun berjalan, seharusnya sudah melekat dan 

baik dalam pelaksanaannya pada setiap pegawai. Revolusi mental seharusnya sudah 

diimplementasikan di LIPI wilayah Serpong. Apakah 6 area perubahan ditambah 

dengan revolusi mental sudah diimplementasikan dengan baik, dan bagaimana proses 

internalisasinya sehingga bisa menunjukkan progress kemajuan pelaksanaan RB. 

Meskipun nilai ZI tinggi tidak menjadikan satker tersebut sedikit dari temuan baik 

temuan BPK RI maupun Inspektorat.  LIPI ingin menjadi institusi berkelas dunia oleh 

karena itu tidak hanya peneliti yang bisa mendapatkan pendidikan dan training, akan 

tetapi tenaga administrasi juga perlu diperhatikan pengembangan kompetensinya 

agar bisa menunjang kegiatan penelitian sehingga bisa mensupport peneliti menuju 

lembaga penelitian berkelas dunia. Dari 2 wilayah yang sudah dilakukan monev ada 

yang sudah baik dan masih ada yang kurang baik.  

 

Pemaparan RB Sesi 1: 

1. P2Fisika 

2. P2Kimia 
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3. P2Metrologi 

Pertanyaan : 

 Wakil Kepala LIPI 

Pak Agus yang paling lengkap informasinya, laporan dari Inspektorat yang sudah 

mengirimkan dokumen ZI adalah Metrologi. ZI adalah bagian dari RB. Sesi 

pertama ini sudah bnyak perubahan dan perkembangan. 

 Sekretaris Utama  

Menggunakan aplikasi yang sudah ada tidak membuat aplikasi sendiri. Forum 

pranata computer perlu merumuskan kembali untuk melihat aplikasi yang sudah 

ada diseluruh satuan kerja agar tidak ada dupikasi dan seluruh aplikasi 

terintegrasi tidak berdiri sendiri-sendiri. Perlu dilakukan survey kebahagian 

pegawai, sehingga waopun ada tekanan pekerjaan yang tinggi pegawai tetap 

senang mengerjakannya. Dari monev RB ini diharapkan bisa melihat satker-satker 

yang sudah baik sehingga ketika Menpan RB menanyakan kita bias memberikan 

contoh satker yang sudah baik. BOSDM merencanakan penetapan agen 

perubahan untuk seluruh LIPI dengan diberikan penyematan pada HUT LIPI dipilih 

dari agen perubahan satker yang terbaik. 

 Deputi IPK 

Apakah program simple tadi bias dishare ke satker-satker lain. 3S dari Kimia bias 

diangkat ke LIPI. Bagaimana pengelolaan PNBP di ketiga satker tersebut. 

 Deputi IPSK 

Paten posisi di LIPI bagaimana, dan posisi di industry bagaimana. IPT outcomes 

belum tampak di masyarakat, akan tetapi kekuatan Fisika dan Kimia cukup baik. 

 Pak Didik 

Pak Mego sudah menurunkan kegiatan RB dari core bisnis satker, pak agus dan 

pak atmo belum memperlihatkan. Inovasi-inovasi terkait kegiatan RB masih 

belum diperlihatkan, inovasi-inovasi ini diharapkan banyak ditemukan di IPT agar 

pelayanan lebih cepat, mudah, murah dan transparan. SPIP belum disampaikan 

semua, analisis resiko harus dilakukan diseluruh kegiatan. Pengaduan masyarakat 

belum disampaikan, reward belum disampaikan, revisi SOP apa implikasinya, 

terkait pengawasan mendorong masyarakt untuk ikut mengawasi perkembangan 

dan kegiatan satker. 

 Pak Amas 

Aplikasi-aplikasi tersebut nanti diharapkan dapat dilaporka ke pusat untuk dapat 

diintegrasikan dan diterapkan diseluruh satker di lingkungan LIPI 

 

Tanggapan : 

 Kepala P2Kimia 

Laporan RB/ZI sudah dibuat akan tetapi belum dikirimkan ke Inspektorat. Aplikasi 

korporat, P2Kimia mengambil dari P2SMTP akan tetapi disesuaikan dengan 
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kebutuhan satker P2Kimia, disesuaikan dengan kondisi P2Kimia. Untuk modul2 

yang belum ada di aplikasi ditambahkan. Limbah yang ada di Kimia, sudah 

diminimalkan limbah B3 tersebut. Jumlah paten yang banyak bagaimana dengan 

lisensinya, disesuaikan dengan kebutuhan industry, untuk lisensi menjadi tugas 

Inovasi, cmn terkendala koordinasi yang jauh di cibinong, oleh karena itu 

diharapkan membuka layanan di Serpong. 

 Kepala P2Fisika 

P2Fisika menunggu integrasi dari pusat sehingga bias digunakan untuk seluruh 

satker. Untuk laporan ZI belum dikirimkan ke Inspektorat. Tahun 2019 sudah 

memiliki target paten yang menjadi lisensi 

 Kepala P2Metrologi 

5 S sudah diberlakukan juga di Metrologi 

 

Pemaparan RB Sesi 2 : 

1. Pusat Penelitian Sistem Mutu dan Teknologi Pengujian  

2. Pusat Penelitian Metalurgi dan Material  

3. Pusat Penelitian Oseanografi  

4. Loka Pengembangan Kompetensi SDM Oseanografi, Pulau Pari 

 

Pertanyaan : 

 Sekretaris Utama 

Hasil-hasil P2SMTP yang ditayangkan yang lama, sedangkan perubahan tahun 

ini tidak terlihat. Demikian juga ketiga satker lainnya. 

Kegiatan IT di LIPI agar memperoeh pembinaan dari P2 Informatika. 

Anggaran RB satker harusnya ada di satker masing-masing. 

Ke-4 satker yang tampil memperlihatkan kemajuannya, hanya tidak terlihat 

kemajuan per tahun. 

 

 Deputi IPK 

Kerjasama antara P2O, UPT, dan universitas agar berhati-hati 

 Deputi IPSK 

Ada beberapa hal dirasakan normatif saja. Ada dokumen dll. Tidak terlihat 

perubahannya seperti apa. 

Jadi yag diharapkan adalah proses perubahannya seperti apa. 
 

 Deputi Jasil 

Contoh perubahan untuk LPSDM P. Pari, misalnya menarik wisatawan ke Pulai 
Pari. 
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Tanggapan : 

 Pusat Penelitian Sistem Mutu dan Teknologi Pengujian 

Dokumen yang ditampikan memang tidak berubah. 

Perbaikan sistem tetap berlangsung secara terus-menerus. 

 Pusat Penelitian Metalurgi dan Material 

Survey ke pelanggan dilakukan hanya tidak ditampilkan. 

Perubahan: IKU, e-kinerja, akuntabiitas (audit dari BPK, Inspektorat) 

 Pusat Penelitian Oseanografi 

Kerjasama P2O serta Loka tidak ditampilkan. 

Perubahan saat ini: e-laporan, e-layanan 

 Loka Pengembangan Kompetensi SDM Oseanografi, Pulau Pari 

Perubahan 3 tahun yang akan datang adalah menjadi pusat pendidikan 

keautan. 

Perubahan signifikan: web site, standar pelayanan. Dampaknya pelayanan 

tidak hanya pada sekolah, tetapi juga lembaga nasiona dan internasiona. 

 Pak Didik 

P2SMTP banyak membuat inovasi-inovasi pelayanan sehingga sudah siap 

memperoeh WBK. 

P2O sebenarnya bisa menjadi pakar kemaritiman. RB yang bisa mengungkit 

P2O adalah ketersediaan data maritim, inovasi2 dll. 

Loka P.Pari, perlu mencari inovasi/pembaruan yang menunjang tugas/fungsi. 

 Lain-lain 

Pak Amas: 

BU sedang membangun e-budgeting. Akan dibangun e-persediaan. 

Pak Hiskia: 

Dari 48 satker sudah ada 19 satker yang mengusulkan WBK. Jumlah usulan tsb 

sudah melebihi ekspektasi BPKP. 

Apakah temuan masih berulang, apakah ada perubahan. 

RB intinya tusi dan peningkatan pelayanan 

Bu Trina: 

Perubahan-perubahan via RB. LIPI sebagai lembaga riset kelas dunia. 

Diharapkan perubahan-perubahan tersebut menuju LIPI sebagai lembaga 

berkelas dunia. 

Bu Nur: 

IKM berbasis elektronik agar mudah diakses pengguna. 

 

Tanggapanke-2: 

 Kholiyah: 
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Kegiatan penelitian P2 Oseanografi masih terbatas, sehingga belum memiiki 

data kelautan LIPI secara keseluruhan. 

Loka PSDM P.Pari tidak mempunyai tugas dan fungsi pariwisata. 

 P2SMTP: 

Melalui RB LIPI saat ini seharusnya bertransformasi ke LIPI berkelas dunia. 

 Deputi IPK: 

Peran Biro harus lebih agresif. Kalau tidak puslit akan berlomba-lomba 

melakukan inovasi. 

 Sekretaris Utama: 

Monev RB tidak hanya satker melaporkan kegiatan RB, tetapi juga sebagai 

area tukar informasi satu satker dengan satker lainnya. 

 Deputi IPSK: 

Masing-masing role model belum tentu dapat diterapkan di seluruh LIPI. 

Untuk itu agar roe model tsb dapat dipakai di LIPI, BU/Tim TB perlu membuat 

indikator role model. 

 BOSDM: 

Perubahan2 yang dilakukan satker belum menyentuh niai LIPI PASTI. 

Agen perubahan seharusnya sesuai kelompok jabatan. 

Quick-wins adalah kegiatan yang jangka waktunya paling lama 1 tahun, bila 

kegiatan tsb sukses, akan memicu kesuksesan area lain. 

 

Penutupan oleh Sekretaris Utama LIPI 

Dalam RB yang sulit adalah  perubahan budaya kerja. 
Perubahan dari yang boros kertas menjadi minim kertas. 
Riset2 LIPI agar dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. 
Pemahaman SOP masih kurang. SOP kurang dibaca. Perlu sosialisasi SOP yang 
penting. 
Penataan SDM, hampir semua satker merasa kekurangan pegawai administrasi. 
Setiap kebutuhan satker (sdm) harusnya sudah ada di BOSDM. Perlu strategi untuk 
menambah tenaga non peneliti dan diperluran data yang valid, kekurangan sdm di 
LIPI. 
Penguatan pengawasan cukup meningkat, pelayanan publik ada perbaikan. 
 
DOKUMENTASI 
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LAMPIRAN 6. 

Notulensi dan Dokumentasi Monev Satker di Kampus LIPI Bogor, tanggal 22 Juni 
2017 
 

NOTULEN 
MONITORING EVALUASI REFORMASI BIROKRASI 

WILAYAH BOGOR/CIBINONG 
22 JUNI 2017 

 
Hari, tanggal : Kamis, 22 Juni 2017 
Tempat : Gedung Kusnoto Lt.6, Jl. Ir. H. Juanda, Bogor 
Pukul  : 08.30 s.d 16.00 
Agenda : 1. Pemaparan Pelaksanaan RB Satker Wilayah Bogor/Cibinong  
    2. Diskusi dan Tanya Jawab 
Notulis  : Sekretariat RB LIPI 

 
I. Sambutan dan Pembukaan oleh Wakil Kepala LIPI 

 Dengan Reformasi Birokrasi diharapkan adanya peningkatan pelayanan, efisiensi 
dan peningkatan kemampuan. 

 Kebun Raya Bogor dan Kebun Raya Purwodadi merupakan satker yang 
menjalankan RB/ZI yang terbaik. Satker lain dapat melakukan benchmarking 
kepada kedua satker tersebut. 

 RB, ZI dan Revolusi Mental ujungnya adalah bagaimana para pegawai negeri yang 
digaji dari masyarakat dapat memberikan peningkatan layanan kepada 
masyarakat lebih baik dari tahun ke tahun. 

 
 
II. Pemaparan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Sesi I 
 
A. Pusat Pembinaan Pendidikan dan Pelatihan Peneliti (Djoko Enny) 
 MANAJAMEN PERUBAHAN :  

Tim ZI; Rencana Kerja menuju WBK; Pertemuan-pertemuan rutin; Sosialisasi, 
Keterlibatan pimpinan (datang dan pulang tepat waktu); agen perubahan 
melalui pemilihan pegawai teladan; Penandatanganan pakta integritas;  
Apresisasi terhadap 10 orang pegawai yang tepat waktu (dalam arti luas 
termasuk menyelesaikan tugas); Update lhkpn/lhksn; rapat bulanan terkait rb. 

 TATA LAKSANA : 
Peta proses bisnis sudah ada; Terdapat sistem informasi presensi; Pelayanan 
publik melalui teknologi informasi : e-peneliti v.08, sistem informasi 
permohonan narasumber/sipena, sistem informasi bimbingan secara 
online/sibimbo, sistem informasi akreditasi majalah ilmiah, penyusunan 
kebijakan keterbukaan informasi publik. 

 SDM : 
Review ABK dan ANJAB; kajian penempatan pegawai rekrutmen 2014 dan 2015 
ditempatkan sesuai kompetensi; monev terhadap hasil penempatan; menyusun 
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pedoman pola mutase pegawai, laporan hasil rotasi dan monev kegiatan 
mutase; Pengembangan pegawai berbasis kompetensi melalui TNA, menyusun 
laporan TNA dan monev; Penetapan SKP di awal tahun; Mengimplementasikan 
disiplin dank ode etik; Update simpeg;  

 AKUNTABILITAS KINERJA : 
Keterlibatan pimpinan melalui penyusunan renja, rapat triwulan PME. 

 PENGAWASAN : 
Pengendalian gratifikasi melalui sosialisasI, melalui layanan sms/wa/bbm dan 
sejenisnya; Penyusunan SPIP, peta risiko; Ada layanan pengaduan masyarakat di 
web; Membentuk unit WBS; Menyusun kebijakan benturan kepentingan, 
sosialisasi dan monev. 

 PELAYANAN PUBLIK : 
Melakukan sosialisasi/pelatihan budaya pelayanan prima; Menyusun dokumen 
sanksi dana reward; Melakukan survei IKM, Tindak lanjut dan laporan inovasi 
pelayanan; 

KENDALA : 
Pendokumentasian rekaman kegiatan yang belum tertata dengan baik. 

STRATEGI DAN INOVASI : 
Perubahan mindset bahwa implementasi dan dokumentasi kegiatan 
pembangunan RB/ZI sangat penting, dan menggunakan sistem IT. 

PERBAIKAN :  
Migrasi ke ISO 9001: 2015 

 
B. Pusat Penelitian Biologi (Witjaksono) 
 MANAJEMEN PERUBAHAN : 

Quick Win: pengembangan sistem InaBIF menjadi sistem informasi kehati 
nasional yang handal; Dokumen sistem penggerak budaya kerja; Dokumen 
Strategi pengembangan komunikasi; Reward pegawai terbaik; Internalisasi 
budaya kerja melalui out bond/gathering; Penerapan sanksi; Tim sudah ada, 
dokumen rencana kerja sudah ada, monev ZI per triwulan; Role model sudah 
ditetapkan; Pakta Intgritas untuk seluruh pimpinan ,pegawai, rekanan. 

 TATA LAKSANA : 
SOP sudah disusun dan dievaluasi secara periodik, peta proses bisnis dan sop 
dievaluasi mengacu ISO 9001:2015; Lab sudah tersertifikasi ISO 17025; 
Pengembangan e-office :e-tukin, SIMA, SIPA, INABIF, e-perpustakaan, e-journal, 
e-skp online. 

 SDM : 
Perencanaan kebutuhan melalui Sistem Sisjab, Pola mutasi internal sudah ada, 
PK sudah diturunkan; Sanksi displin ssudah dijalankan, update simpeg secara 
berkala. 

 PENGAWASAN : 
Sosialisasi terkait gratifikasi; Spip diterapkan melalul dokumen mutu reformasi 
birokrasi;  Pakta integritas ditandatangani; Implementasi wbs mengikuti Perka 
LIPI, MOnev benturan kepentingan; Sistem pengelolaan masyarakat. 

 AKUNTABILITAS KINERJA : 
Rencana Implementatif, Dokumen PK, dll  
 



 

 52 
Tim Kerja Program Monitoring dan Evaluasi 

 

 PELAYANAN PUBLIK : 
Standar pelayanan; maklumat pelayanan; Penghargaan karyawan terbaik; 
Kompensasi bila layanan tidak memenuhi standar. Survei bisa diakses melalui 
web 

INOVASI LAYANAN : 
Museum nasional sejarah  

KENDALA : 
Menurunnya budaya kerja karena ada Perka tukin yang belum optimal 
mendukung upaya peningkatan budaya kerja.  

 
C. Pusat Konservasi Tumbuhan Kebun Raya Bogor (Didik Widyatmoko) 
 WBK di tahun 2015; ISO 9002:2015 di 2016; Pengajuan WBBM 2017. 
 MANAJEMEN PERUBAHAN : 

Pembentukan Tim; Sosialisasi/Internalisasi : apel bulanan, rapim, briefing, 
sosialisasi; Pimpinan sebagai agen perubahan dan role model; Penyematan agen 
perubahan; Penghargaan pegawai teladan; Dokumen rencana kerja 
pembangunan zona integritas; Monev Pembangunan ZI; Perubahan pola pikir 
dan budaya kerja; Budaya kerja : KRB LIPI (Komitmen Respek Berprestasi Loyal 
Integritas Profesional Inisiatif);  

 TATA LAKSANA : 
ISO 901:2015 DI 2016; Peta proses bisnis; Terdapat 2 akreditasi manajemen 
mutu KNAPP dan ISO; Sertifikat-sertifikat yang telah didapat dan sedang 
didaftarkan; KRB masuk dalam Pusat Unggulan Iptek (PUI) Nasional dengan nilai 
986/1000 (tertinggi); E-office : e-ticketing, cuti online, pemesanan fasilitas 
online, rekrutmen pegawai tidak tetap melalui online, e-journal bulletin KRB; 
Penghargaan instasni paling taat membayar pajak di kota bogor. 

 SDM : 
Pengumuman keterlambatan absensi pegawai dlam rangka implementasi 
disiplin; Diklat internal dan eksternal; Sanksi disiplin pegawai 

 AKUNTABILITAS : 
Laporan keuangan terbaik dan tepat waktu 

 PENGAWASAN : 
Sosialisasi; SPIP, Tim Dumas; Media Pengaduan masyarakat; Rekap Pengaduan; 
WBS. 

 PELAYANAN PUBLIK : 
One stop service, Vcoss; Aplikasi jelajah krb di android; Pustakawan terbaik; IKM 

KENDALA : 
Pemahaman pegawai belum sama, nilai budaya kerja belum terimplementasi 
secara penuh, kurang SDM yang kompeten, aturan sudah ada namun belum 
dilaksanakan karena kurang sosialisasi 

 
D. Pusat Penelitian Bioteknologgi (Bambang Sunarko) 
 MANAJEMEN PERUBAHAN : 

Quick Wins : Sertifikasi ISO 17025:2008 dan ISO 9001:2015; Pembentukan Tim 
tiap tahun; Sosialiasi perubahan pola pikir budaya kerja, spanduk, banner, 
pelatihan; Membangun kerja sama : pertemuan rutin, senam bersama, dll; 
Penandatanganan pakta integritas. 
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 TATA LAKSANA : 
Migrasi ke ISO 9001:2015 dan SMM ISO 17025:2008; Peningkatan e-office : 
SisInfo 2017 online (mendokumentasikan hasil penelitian), SIERAJIN online 
(mendokumentasikan dan mendata peralatan laboratorium), Aplikasi Kearsipan 
Client Server. 

 SDM : 
Pemetaan potensi; Peningkatan ketereampilan/kepemimpinan; Penguatan 
komitmen dan disiplin; Pembinaan peneliti, teknisi dan admininstrasi. 

 PENGAWASAN : 
Pembangunan ZI, Pembangunan SPIP; Reward dan punishment. 

 AKUNTABILITAS KINERJA : 
Pengembangan Sistem Manajemen Kinerja, Penyusunan Indikator Kinerja, 
Penyusunan LKJ. 

 LAYANAN PUBLIK : 
Penyusunan standar pelayanan minimal; Peningkatan sarana TIK; 
PEngembangan aplikasi layanan online, dll 

KENDALA : 
- Database SDM belum reliable  dokumen digitalisasi. 
- Pengukuran dan penilaian kinerja individu belum menggambarkan kinerja 

sesungguhnya  perlu standarisasi 
 

III. Diskusi dan Tanya Jawab Sesi I 
Pertanyaan: 

1.  Sestama (Siti Nuramaliati Prijono):  
Pusbindiklat : 

 Baru Pusbindiklat yang memaparkan LHKPN/LHKSN, hal tersebut penting 
dalam implementasi RB. Data LHKSN sudah diminta di akhir Mei.  

 TNA sudah dijabarkan dengan detail.  

 Gratifikasi di Pusbindiklat mudah untuk diakses.  

 Migrasi ISO 9001:2015 agar segera tercapai untuk dapat meningkatkan 
layanan.  

 Tujuan RB : Efektif dan efisien serta peningkatan kualitas layanan belum 
terlihat. Informasi yang disampaikan  menarik karena disajikan secara 
infografis.  

P2 Biologi : 

 E-SKP sudah bisa berfungsi di Biologi ? Satker membangun aplikasi sendiri-
sendiri, diharapkan kedepan akan terintegrasi dengan IT Master Plan. 

 Training Infografis perlu lebih sering diselenggarakan. 
 

2. Deputi IPSK (Tri Nuke): 

 RB dapat dibagi sesuai karakteristik satker, sehingga template ada yang 
generik dan ada yang dapat menunjukkan karakteristik satker. Ada poin-poin 
yang memberikan kesempatan kepada satker menunjukan karakteristik.  

 Pusbindiklat memiliki fungsi kepentingan internal dan eksternal. Sehingga 
dalam presentasi kedepannya dapat ditampilkan juga 
kepentingan/kebutuhan eksternal dalam upaya membangun SDM peneliti 
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nasional. Demikian juga dengan KRB perlu ditonjolkan ungsi pembinaan 
terhadap kebun raya daerah. 

 Di KRB banyak tenaga kontrak, perlu adanya monitoring terhadap hasil 
pekerjaan tenaga kontrak. 

 
3. Enny Sudarmonowati : 

Pusbindiklat : 

 Paparan kurang terstruktur 

 Aplikasi yang dibangun sudah banyak. Aplikasi yang belum tune in dengan 
Ristek Dikti (Arjuna) harus terus diupayakan dan dicari titik temu. 

 Formasi peneliti juga perlu dimasukkan capaiannya dalam paparan, karena 
Pusbind sebagai pembina peneliti nasional. 

 Slide paparan bukan template LIPI, perlu diperhatikan karena LIPI sedang 
membangun branding. 

Satker di IPH : 

 Tampilan presentasi kurang menarik, infografis masih kurang. 

 InabIF dapat dimasukkan ke dalam Coffee Table Book. 

 Target KRB menjadi world heritage belum ditampilkan. 
 

4. Kepala BU (Amas): 

 LIPI sudah menyusun IT Master Plan. Dalam penerapan e-gov yang 
terpenting adalah integrasi aplikasi. Oleh karena itu semua aplikasi yang 
dikembangkan di satker agar dapat diserahkan ke Biro Umum, untuk 
diseleksi dan dikembangkan sehingga bisa dimanfaatkan seluruh satker 
LIPI. 

 Peserta Diklatpim IV dan III hampir 50% membangun aplikasi, alangkah 
lebih baik apabila mereka membangun aplikasi yang tidak ada di dalam IT 
Master Plan. Buat database sistem apa saja yang sudah dibuat.  

 Sistem e-budgeting sedang dibuat dan akan diujicobakan di Settama bulan 
Juli. 

 
Tanggapan: 
1. Pusbindiklat (Djoko Enny): 

 Masukan kami apresiasi 

 Peningkatan pelayanan masih sulit diimplementasikan,  padahal capaian 
setiap tahun melebihi target. Kendala disebabkan karena keterbatasan 
dana. (Akreditasi jurnal karena katerbatasan dana dilakukan 1 kali saja. 
Termasuk penanganan pelanggaran etika terbentur pendanaan apabila 
dilaksanakan siding per bulan).  

 Kendala kedepan terkait uji kompetensi. 

 JIka ingin mendapatkan training infografis bisa ke BIT. 

 Fungsi eksternal di Pusbindiklat kedepannya akan ditampilkan. 

 Sistem ARJUNA di level atas sudah ok, namun kendala komitmen di level 
bawah. 

 Template slide presentasi kedepannya akan diperbaiki. 
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2. KRB (Didik Widyatmoko): 

 Kedepannya diharapkan tidak ada lagi komplain terkait pekerjaan para 
pekerja kontrak di lapangan (kebersihan ruangan, wc, dll), karean sulit 
untuk menjaga standar layanan di area 87 hektar. 

 Training regular unutk pekerja teknis dan manajerial, manajemen 
perkebunryaaan, dan belum ditampilkan. 

 LHKSN sudah ada datanya di KRB. 

 Infografis pada slide sudah diupayakan namun belum maksimal. 

 KRb sudah membentuk tim kecil dalam upaya memfollow up KRB menjadi 
world heritage 

 Pembinaan KRB terhadap kebun raya daerah dengan melakukan monitoring 
evaluasi, training, magang, dsb. 

 
3. P2 Biologi (Witjaksono): 

 InaBIF terkendala programernya tidak ada (sekolah dan sedang akan 
sekolah). Semua penelitian terkait biodiversity dimasukkan ke dalam 
aplikasi InaBif. Aplikasi masih belum optimum. 

 E-SKP yang dibangun untuk memudahkan pekerjaan. Aplikasi masih belum 
sempurna karena sasaran dana target masih menyatu. 

 
4. P2 Bioteknologi (Bambang Sunarko): 

 Semua saran mengarah ke tujuan RB efektif dan efisien.  

 Satker menunggu sejauh mana upaya  pengembangan aplikasi yang 
dilakukan Tim IT LIPI dan diinformasikan ke satker unutk berkoordinasi. 

 Ada perbedaan karakter satker, sehingga usulan pemilhanan template 
sesuai karakteristik satker patut dipertimbangkan. 

 
5. Deputi IPT (L.T. Handoko): 

 Sistem Arjuna kesepakatan terakhir semua instansi menggunakan Arjuna 
dengan  co.host di LIPI dan dipayungi Rancanagan Permenristekdikti. 
Rancangan tersebut hingga saat ini masih belum selesai dan membutuhkan 
lobi, sehingga tidak perlu membuat sistem sendiri. 

 Rumus formasi peneliti akan dilakukan normalisasi secara nasional.  
 

6. Pappiptek (Trina Fizzanty): 

 Format untuk bahan paparan akan dibahas Tim RB, termasuk indikator-
indikator agen perubahan. 
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IV. Pemaparan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Sesi II 

A. Pusat Penelitian Biomaterial (Sulaeman Yusuf) 
 MANAJEMEN PERUBAHAN : 

Pembentukan Tim, agen perubahan dan pemilihan pegawai teladan; Quick 
Wins : Migrasi ISO 9001:2015, Akreditasi KNAPP, IMplementasi Portal 
Keuangan, Produk berbasis bioresources, Implementasi SIGAP; 

 TATA LAKSANA : 
Perbaikan dan implementasi SOP; Standarisasi pelaksanaan kegiatan lab 
(sertifikasi ISO 9001:2015, akreditasi ISO 17025:2008 terkendala anggaran, 
akreditasi KNAPP); E-office : digitalisasi berkas kepegawaian, izin online, cuti 
online, portal keuangan dan aplikasi SIGAP 

 SDM : 
Formasi; Update simpeg; Disiplin pegawai; Pembinaan pegawai :out bond, 
inhouse training, dll 

 AKUNTABILITAS : 
Penyusunan PK, SKP 

 PENGAWASAN : 
SPIP, Monev berkala; Penghargaan penyusunan laporan keuangan terbaik ke-
2 

 PELAYANAN PUBLIK : 
Kotak saran; pameran dan kunjungan 

KENDALA : 
SDM kurang, anggaran penelitian kecil sedangkan operasional besar 
 

B. Pusat Inovasi (Nurul Taufiqu R) 
 MANAJEMEN PERUBAHAN  : 

Pembentukan Tim, Road Map, Monev, RB; Penghargaan pegawai teladan; 
Quick Win : Peningkatan IKU Utama Paten, 3 Sistem manajemen berbasis IT, 
3 Perka lIPI, 5 Dokumen Peningkatan Manajemen, dsb. 

 TATA LAKSANA : 
Implementasi SOP; Peninjauan kembali SOP dengan migrasi 9001:2015; 
Perbaikan tata laksana operasional manajemen KI; Revisi Peraturan 
Pengelolaan ATB; Pneyusunan Dokumen Penerapan BLU; Pembentukan IP 
CENTRUM; E-office : IKM online, SIAP, SEMAR, SIDOK, SIPPUS. 

 SDM : 
Pengembangan kompetensi;  perencanaan kebutuhan sesuai ABK dan Anjab; 
Monev; SKP; Pemetaan formasi; e-peneliti; implementasi disiplin 

 AKUNTABILITAS : 
Keterlibatan pimpinan dalam penyusunan PK; Penyusunan Rencana 
implementatif dan LKJ. 

 PENGAWASAN : 
Menyelenggarakan SPIP, WBS, Gratifikasi 

 LAYANAN PUBLIK : 
Pembentukan Tim IP CENTRUM; IP Port; dsb. 
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C. BKT KR Cibodas (Agus Suhatman) 
 MANAJEMEN PERUBAHAN : 

Pembentukan Tim tiap tahun; Penetapan agen perubahan; Pemilihan Pegwai 
Teladan; Kegiatan GOROL (Gotong Royong Lingkungan) 

 TATA LAKSANA : 
Migrasi ISO 9001:2015; Pelatihian penggabungan ZI, ISO dan SPIP; 
Pembangunan SIM TU; Anjungan Informasi Mandiri. 

 SDM : 
Pemutakhiran data pegawai; Digitalisasi data kepegawaian; Perencanaan 
kebutuhan SDM berbasis kompetensi hingga 2019; Peningkatan kompetensi 
melalui diklat, pelatihan, seminar, workshop; Workshop Digital Class 
Pendidikan Lingkungan akan diusulkan dalam inovasi layanan public; Ada 
sanksi disiplin pegawai yang mengakibatkan pemberhentian pegawai. 

 AKUNTABILITAS KINERJA : 
Penyusunan rencana dan program, Rapim tiap bulan , Monev triwulan; 
Penilaian monev pada aplikasi SMART nilai 92. 

 PENGAWASAN : 
Pengendalian gratifikasi; SPIP; Pengaduan masyarakat; WBS link dengan WBS 
LIPI; Penerapan benturan kepentingan; Kendala : sebagian besar belum ada 
monev nya. 

 PELAYANAN PUBLIK : 
SINDATA/ Sistem Informasi Data tanaman; Peningkatan pelayanan PEPELING 
melalui digital class; Peresmian taman Liana; Pelatihan desain publikasi; 
Diseminasi melalui pameran; Leaflet  3 bahasa (Inggris, Indonesia dan Arab); 
Survei IKM; Survei persepsi korupsi 98.33%; 

KENDALA : 
Ketidaksamaan pola pikir dalam perubahan; Masih memandang RB sebai 
beban; Sarpras pendukung kegiatan belum memadai; belum tercapainya 
keselarasan KRC dan Pemda. 

RENCANA DAN STRATEGI : 
Mendorong inovasi; Sosialisasi dan internalisasi; Menyelaraskan standar 
pelayanan; Meningkatakan koordiansi dengan Pemda; Peningkatan 
anggaran. 

 
D. Pusat Penelitian Limnologi (Fauzan A) 
 MANAJEMEN PERUBAHAN : 

Pembentukan Tim; Grand Design Penelitian Limnologi; Internalisasi RB; 
Kebijakan internal pengaturan perjalanan dinas, dsb. 

 TATA LAKSANA : 
ISO 9001:2008; e-office : pembuatan SIMPEN; Kebijakan KIP. KIP yang 
dibagikan ke publik kecuali data mentah lapangan, hasil analisa sampel, dsb. 

 SDM : 
Perencanaan kebutuhan; Mutasi pegawai; Implementai disiplin/kode etik : 
pemberhentian pegawai; Updating simpeg. 

 AKUNTABILITAS KINERJA : 
Perencanaan, penetapan PK dan pencapaian kinerja secara berkala. 

 PENGAWASAN 
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 PELAYANAN PUBLIK : 
ISO 9001:2008 dan 17025:2008; Pelayanan satu pintu pada analisa sampel; 
survei ikm; Belum ada pengaduan terkait pelayanan meski sudah disediakan 
media pengaduan. Akan dibangun billboard media pemantauan kualitas air 
danau maninjau. 

KENDALA : 
Keterbatasan anggaran; kesulitan alokasi beban kerja pegawai sesuai 
kebutuhan; sivitas belum aktif mengisi capaian kinerja ke e-monev melalui 
intra LIPI. 

RENCANA PERBAIKAN : 
Menerapkan strategi yang sudah dibuat; Internalisasi LIPI PASTI; Jadwal 
pertemuan intensif dalam rb; Menetapkan agenda prioritaS. 

 
V. Diskusi Dan Tanya Jawab Sesi II 

Pertanyaan: 
1. Deputi IPSK (Tri Nuke): 

 Koherensi antara tusi dengan apa yang dipresentasikan dalam RB terlihat 
tidak singkron. Yang perlu ditekankan adalah  dampaknya. 

 Pusinov sedang persiapan membangun BLU, tapi proses bisnis dalam 
menyiapakan BLU tersebut tidak terlihat. 

 Ada road map yang pelu ditampilkan, dan apakah langkah-langkahnya sudah 
tepat untuk mencapai out put yang telah ditetapkan. 

 
2. Deputi IPH (Enny Sudarmonowati): 

 LIPI belum berhasil memenangkan lomba inovasi layanan publik. Perlu ada 
strategi secara  corporate LPI. 

 Layanan publik Limnologi apakah hanya 1 saja ? (Pemantauan kualitas air). 
Perlu ditingkatkan layanan publik kepada masyarakat luar. 

 
3. Kepala BKHH (Nur Tri Aries) 

 Biomaterial belum banyak mengeksplor layanan publiknya. Perubahan 
layanan internal juga perlu ditampilkan, karena tidak semua satker memiliki 
layanan eksternal.  

 Layanan publik yang menang lomba inovasi layanan: bisa direplikasi, ada 
testimoni pengguna layanan, jumlah pengguna layanan meningkat. 

 Ada tindak lanjut hasil IKM. Ada Perka LIPI apabila ada pelanggan yang 
kecewa terhadap layanan LIPI. 

Tanggapan: 
1. Kepala P2 Biomaterial (Sulaeman Yusuf): 

 Ke depannya layanan public di Biomaterial akan lebih ditekankan lagi. 
 

2. Kepala Pusinov (Nurul Taufiqu R): 

 Layanan akan lebih ditingkatkan kembali. 

 Bisnis proses BLU sedang disiapkan termasuk dokumen-dokumennya, serta 
penyiapan SDM. 
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 Layanan publik di Inovasi diarahkan ke lingkup nasional. (IP Centrum, IP Port, 
Paten). 

 Layanan khususnya IP Port akan diperbaiki kembali. 
 

3. Kepala P2 Limnologi (Fauzan A.): 

 Penelitian limnologi berkaitan dengan ekosistem perairan danau dan sungai. 
Data sudah sangat banyak dan lengkap, KLH, PU, KKP selalu meminta data ke 
Limnologi, sehingga bisa dikemas menajdi layanan informasi kepada para 
stakeholder tersebut. 

 
4. Kepala BKT KR Cibodas (Agus Suhatman): 

 Kegagalan dalam lomba inovasi layanan publik diantaranya : Pengguna tidak 
banyak, testimoni tidak banyak. 

 IKM di KRC sudah ditindaklanjuti 
 
 

VI. PENUTUPAN oleh Sestama (Siti Nuramaliati Prijono) 

 Area manajemen perubahan paling sulit untuk dilaksanakan, karena terkait 
dengan pola pikir dan revoluasi mental. Perubahan untuk melayani dan 
berkinerja lebih baik tidak mudah dan harus dilakukan secara bertahap. 

 Reward and punishment harus betul-betul diterapkan untuk melakukan 
perubahan. 

 Dengan RB diharapkan stigma negatif PNS di masyarakat dapat berubah 

 Dokumen hanya sebagai bukti pendukung. 

 Berkurangnya temuan dari BPK RI salah satu indikator berhasil/tidaknya 
pelaksanaan RB. Manajemen asset perlu diperhatikan. Pilih aplikasi terbaik 
yang dapat membantu dan mempermudah pelaksanaan pekerjaan. 

 Perlu pertemuan khusus dengan satuan kerja membahas aplikasi-aplikasi 
yang dibutuhkan dan dapat digunakan di seluruh satker LIPI. 

 Dengan RB diharapkan temuan BPK RI dapat berkurang dan meningkatkan 
kinerja LIPI secara keseluruhan. 

 
 

DOKUMENTASI 
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LAMPIRAN 7. 

Notulensi dan Dokumentasi Monev Satker di luar Kampus LIPI Jakarta, Bogor, 
Serpong, dan Bandung, tanggal 13 – 14 Juli 2017 
 

NOTULEN MONITORING DAN EVALUASI RB TAHUN 2017  

TINGKAT SATUAN KERJA UPT 

LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA 

 

1. Waktu dan Tempat 

Hari  : Kamis - Jumát 

Tanggal : 13-14 Juli 2017 

Pukul : 18.30 WIB -  selesai 

Tempat : Ruang Sriwijaya 4, Hotel Kartika Chandra 

Notulis : Sekretariat RB LIPI 

2. Acara 

Laporan capaian RB untuk UPT 

3. Peserta : 

1. Wakil Kepala LIPI 

2. Sekretaris Utama 

3. Deputi IPK 

4. Deputi JASIL 

5. Kepala Pusat Penelitian Laut Dalam 

6. Kepala Loka Konservasi Biota Laut 

Bitung, Sulawesi Utara  

7. Kepala Loka Konservasi Biota Laut 

Biak, Papua 

8. Kepala Balai Bio Industri Laut  

9.  Kepala Balai Informasi dan 

Konservasi Kebumian, Karang 

Sambung 

10. Kepala Loka Konservasi Biota 

Laut Tual, Maluku Tenggara  

11. Kepala Loka Uji Teknik 

Penambangan, Jampang Kulon 

12. Kepala Loka Uji Teknik 

Penambangan dan Mitigasi 

Bencana Liwa, Lampung Barat 

13. Kepala BPK 

14. Kepala BOSDM 

15. Kepala BKHH 

16. Dan undangan lainnya 

 

4. Hasil Kegiatan Hari I (Kamis, 13 Juli 2017, pukul 18.30 s.d 22.30) 

Pembukaan: Oleh Wakil Kepala LIPI 

LIPI PASTI apakah masih sesuai diterapkan di LIPI. SDM LIPI sangat istimewa 

karena LIPI akan menjadi lembaga litbang berkelas dunia, untuk menuju ke sana 

SDM perlu diperhatikan. Pengembangan SDM tidak hanya berlaku untuk peneliti 
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akan tetapi tenaga administrator juga agar bisa mendukung peneliti menuju 

lembaga litbang kelas dunia. Revolusi mental terdiri dari (1) integritas, bila 

dikaitkan dengan LIPI PASTI nilai PASTI mana yang bisa dikaitkan dengan 

integritas ini, dimana LIPI nilai integritasnya masih rendah.Tim RB diharapkan 

mampu merangkum /mengkaitkan antara revolusi mental, nilai PASTI, dan area 

perubahan RB. Dalam rangka memberikan pelayanan yang baik bagaimana proses 

dalam memberikan pelayanan itu dilaksanakan dalam zona integritas. Zona 

integritas yang paling tinggi ada dalam wilayah bebas dan melayani.  

 

Pemaparan RB Sesi 1: 

1. Pusat Penelitian Laut Dalam 

2. Loka Konservasi Biota Laut Bitung 

3. Loka Konservasi Biota Laut Biak  

4. Loka Konservasi Biota Laut Tual 

5. Balai Bio Industri Laut Mataram 

 

Pertanyaan dan Masukan : 

• Sekretaris Utama : 

Sestama menghargai dengan keterbatasan personil tetap berusaha 

melaksanakan 6 area perubahan. Untuk SDM yang terbatas bisa memberikan 

informasi ke deputi untuk bisa mendapatkan bantuan sdm dari instansi induk. 

Selain itu UPT bisa menggunakan layanan IT dari pusat seperti Simpeg untuk 

dapat digunakan secara maksimal. Agar puslit bisa melibatkan UPT dalam 

kelompok penelitian seperti dalam mengumpulkan data dari daerah. UPT yang 

belum mendapatkan informasi mengenai Zona Integritas harus melakukan 

koordinasi dengan Inspektorat dalam sosialisasi Zona Integritas. Selanjutnya 

UPT harus berkoordinasi dengan Biro seperti BMN dengan Biro Umun dan 

SDM dengan Biro SDM begitu juga dengan BPK. Biro SDM dan Inspektorat 

diharapkan bisa melakukan kerja sama dalam mensosialisasikan RB dan Zona 

Integritas ke UPT seluruh LIPI. 

• Deputi IPK : 

Deputi mengapresiasi apa yang telah dilakukan oleh upt, teringat ketika tahun 

1985 berada di ambon. Perlu perubahan mindset oleh pusat dan upt agar bisa 

dikelola lebih baik. Pimpinan tidak terlalu memperhatikan perubahan RB, yang 
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terpenting perubahan apa yang dapat diberikan kepada masyarakat. Deputi 

prihatin dengan kondisi UPT banyak peneliti yang menjadi PPK, hal ini tidak 

baik karena tidak sesuai dengan kompetensi. Untuk pegawai yang masih muda 

untuk didorong sekolah untuk meningkatkan kompetensi. Selain sekolah bisa 

juga dikembangkan sesuai dengan kebutuhan di UPT. Dari presenter kurang 

memberikan evidence pada presentasinya. Informasi tersebut penting untuk 

ditampilkan. 

• Deputi JASIL : 

Apresiasi dengan apa yang telah dilakukan di UPT dengan keterbatasan masih 

tetap berusaha dalam menjalankan area perubahan di satuan kerja. UPT 

berperan sebagai “Kepala LIPI” di daerah dan itu harus terus dikembangkan. 

Tantangan kedepan UPT harus bisa meningkatkan kerja sama dengan 

Pemerintah Daerah. 

• Bu Nur 

Perubahan di RB adalah perubahan di layanan publik, keterbatasan di upt dapat 

dilakukan dengan peningkatan layanan publik. Untuk P2 Laut dalam, nama 

websitenya “deepsea” disarankan untuk mengubahnya menjadi “laut dalam” .  

Jika ingin konsisten menggunakan bahasa inggris maka konten websitenya 

menggunakan bahasa inggris. Untuk cara-cara sederhana bisa menggunakan 

sosial media sebagai media promosi dan pengenalan satker. Untuk IKM mohon 

upt dapat membantu dalam mengisi kuesioner IKM secara online, terlebih lagi 

sekarang sudah ada aturan untuk keberatan atas layanan publik yang kurang 

baik. 

 Bu Dwi 

Mengingatkan kembali LIPI adalah lembaga ilmu pengetahuan bukan ilmu 

penelitian, jadi yang harus dikembangkan oleh satuan kerja adalah pengetahuan 

ke masyarakat. Untuk satuan kerja daerah, layanan publik menjadi ujung 

tombak dalam menyelenggarakan kerja sama dengan pemerintah daerah. Jadi 

pemuda-pemuda tangguh ujung tombak LIPI. 
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5. Hasil Kegiatan Hari II (Jum’at 14 Juli 2017, Pukul 08.00 s.d 11.30) 

I. Arahan 

Deputi IPK (Zainal Arifin): 

RB dijalani secara perlahan, tidak perlu sekaligus di 6 area perubahan secara 

serentak, fokus pada beberapa dahulu yang mempunyai dampak perubahan yang 

signifikan 

 

II. Presentasi 

A. Loka Uji Teknik Penambangan, Jampang Kulon  

 Tupoksi 

 Profil SDM 

 Manajemen Perubahan : 

SK Tim; Road Map; Penandatanganan Pakta integritas pengelola anggaran; 

Naskah akademik usulan perubahan; Kgiatan : Pemilihan agen perubahan;  

outing, upacara hari Pancasila, rapat rutin bulanan 

 Tata Laksana 

TNDE; Logbook intra; Penyempurnaan SOP 

 Penataan SDM 

ABK, Peta Jabatan; Peningkatan kompetensi : diklat strukutural maupun 

teknis;  

 Akuntabilitas 

Rencana Implementatif; Laporan Kinerja Tahunan dan Triwulan; 

Penetapan PK. 

 Pengawasan 

Laporan SPIP  

 Kualitas Layanan Publik 

Survei , Laporan dan Tindak Lanjut IKM; Web LUTP Jampang Kulon; 

Pemsyarakatan iptek;  Pelatihan : Paving Blok; Rumah Litbang LUTP 

 

B. Loka Uji Teknik Penambangan dan Mitigasi Bencana, Liwa  

 Profil UPT 

 Profil SDM 

 Manajemen Perubahan : 

SK Deputi Manajemen PErubahan 

 Tata Laksana 

SOP penelitian belum ada; Web LUTPMB;  

 Penataan SDM 

Pengisian SKP 

 Akuntabilitas 

Rencana Implementatif, Lap Kinerja 

 Pengawasan : - 
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 Kualitas Layanan Publik 

Penyebaran kuesioner 

 

C. Balai Informasi dan Konservasi Kebumian, Karang Sambung  

 Tupoksi UPT 

 Manajemen Perubahan  

SK Tim; Road Map; Sosialisasi/penyamaan persepsi ZI; Penandatanganan 

Pakta Integritas Struktural. 

 Tata Laksana 

Penyusunan SOP; Pengembangan Web terkait keterbukaan informasi 

publik : PNBP 

 Penataan SDM 

Penngkatan kompetensi : tugas belajar ; Penyusunan uraian jabatan; 

Penyusunan peringkat jabatan;  Penyusunan standar kompetensi;  

Penetapan kinerja individu. 

 Akuntabilitas 

Pertemuan bulanan, evaluasi triwulanan (LKJ dan penelitian); Penghargaan 

pelaksanaan anggaran terbaik ke-3 tahun  2016 dari Kanwil;  

 Pengawasan  

Penyusunan Lapoan SPIP 

 Kualitas Layanan Publik 

Standar layanan BIKK; Aplikasi layanan berbasis android untuk informasi 

layanan LIPI Karang Sambung; Tindak lanjut rekomendasi Pemda; 

Penilaian kepuasan terhadap layanan 

 Dampak RB : Kunjungan ke Satker meningkat. PNBP meningkat 

 Kendala : Kurangnya kesadaran pegawai 

 Quick Win: Pengajuan ISO 9001:2015 

 

D. Loka Alih Teknologi Penyehatan Danau, Maninjau  

 Profil UPT, Tupoksi UPT 

 Manajemen Perubahan  

Rapat bulanan; Pembangunan sarana yang layak yg mendukung kinerja 

pegawai 

 Tata Laksana  

Penyusunan 2 SOP : SOP teknik budidaya ikan aspora dan ikan …. 

 Penataan SDM 

Perencanaan kebutuhan SDM (peta jabatan); Peningkatan kompetensi : 

pelatihan dan short course; IMplementasi penilaian kinerja di satker induk; 

Penyusunan ABK; 

 Akuntabilitas : masih di satker induk 

 Pengawasan  

WBS 
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 Kualitas Layanan Publik 

Sosialisasi : Penyebaran leaflet kegiatan ke Pemda dan masyarakat, 

penyedia data monitoring kualitas air danau, nara sumber, sosialisasi 

kegiatan kepada stakeholder. 

 

E. Balai Penelitian Teknologi Mineral  

 Manajemen Perubahan : 

Road Map BTPM; Laporan RB BPTM; Pembentukan Tim RB/Zi; Monev 

RB/ZI; Pembentukan agen perubahan; Quick Wins 2017 : Buku kumpulan 

SOP dan Rambu-rambu informasi; Peringkat ke-2 penyusunan laporan 

keuangan dari kanwil 

 Tata Laksana 

SOP sudah ada; e-office masih mengacu pada yang sudah ada (simpeg, e-

layanan sains, KIP 

 Penataan SDM 

Perencanaan kebutuhan sdm; Peningkatan kompetensi : tubel, diklat, ijin 

belajar; Mutasi; List perencanaan pengembangan pegawai;  Penetapan PK; 

Penegakan disiplin melalui pemotongan tukin atas kehadiran; 

 Akuntabilitas 

Perencanaan, Laporan kinerja tri wulan 

 Pengawasan  

Penanganan pengaduan masyarakat 

 Kualitas Layanan Publik 

Standar pelayanan; Sosialisasi pelayanan; Survei IKM hasilnya kecil 

karena keluhan terkait infrastruktur 

 Kendala : sosialisasi rb kurang, kesadaran pegawai kurang, 

pendokumentasian kurang 

 Quck Win : Taman Tematik, Pemasangan Papan Nama 

 

F. Balai Konservasi Tumbuhan Kebun Raya Purwodadi  

Implementasi 2016 

 Manajemen Perubahan : 

Pembentukan Tim, Adanya agen perubahan (role model), penilaian 

kepimpinan (setahun 2x struktural dinilai oleh pegawai), monitoring dan 

evaluasi (triwulan dan semesteran), apel pagi dan apel bendera, QW 2016 

website KRP 

 Tata Laksana 

Implementasi 9001:2008, Pengembangan website KRP, e-office, kendala 

inkonsistensi (bagaimana konsistensi dalam melaksanakan ISO), 

kehilangan spirit inti 
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 Penataan SDM 

Penyusunan ABK eksisting, peningkatan kompetensi (pelatihan p3k, 

pelatihan statistic, Bahasa Inggris), SKP berdasarkan kondisi real kinerja 

pegawai, implementasi kode etik, pemutakhiran data (SIMPEG), analis 

kepegawaian madya 3 orang tetapi real kerjaan tidak sesuai antara 

kompetensi dan jenjang jabatan,  

 Akuntabilitas 

 Pengawasan  

KRP termasuk satker yang sudah mengirimkan dok ZI ke Inspektorat, 

kendala internalisasinya masih kurang.  

 Kualitas Layanan Publik 

Survei eksternal, survei persepsi oleh pihak eksternal. Sarana yang masih 

minim. 

 

G. Balai Konservasi Tumbuhan Eka Karya Bali  

 Tupoksi UPT 

Visi : Kebun Raya terbaik kelas dunia 

Pengunjung tiap tahun 600.000 

 Manajemen Perubahan : 

Pembentukan tim RB/ZI 

Pemilihan agen perubahan (45 agen perubahan) 

 Tata Laksana 

Sudah menyusun peta proses bisnis 

Sudah ISO 9001:2008 

Ada 42 aplikasi, terutama aplikasi eksternal 

KIP melalui website KIP dan funpage di FB 

Workshop menuju WBK dan WBBM 

 Penataan SDM 

Updating data SIMPEG 

Absensi pagi jam 7, siang 12.45-13.00, absen pulang 

Mengundang ahli nasional dan asing 

Piagam penghargaan untuk pegawai berprestasi 

 Akuntabilitas 

Lap ZI;  

 Pengawasan  

Penerapan SPIP; Pelapoan Triwulan; Survei eksternal dan internal; Monev 

Triwulan; Hotline Pengaduan; Pemasangan CCTV;  

 Kualitas Layanan Publik 

SOP Layanan Publik; Pelatihan budaya pelayanan prima; Promosi 

pariwisata; Survei Kepuasan Pelanggan; Pembuatan Website; Maklumat 

Pelayanan; Mendapat sertifikat keunggulan bintang 4 dari trip advisor  
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 Strategi dan inovasi  

Bali smart garden; visitor center; cash management system (CIB, EDC, 

BRIzi) 

 Quick Win : renovasi gedung information center 

 

H. Balai Penelitian Teknologi Bahan Alam , Yogyakarta  

 Manajemen Perubahan  

Sk Tim RB; Pemantauan ZI; Kuesioner role model dan SK penunjukan 

agen perubahan dan SK ZI. Quick Wins : Sertifikasi ISO 17025 

 Tata Laksana 

SOP dan Dokumen panduan mutu 17025; E-office : sms center, intra 

BPTBA, web, buku tamu online, e-layanan, dan e-office lainnya yang 

menginduk ke LIPI 

 Penataan SDM 

Perencanaan pegawai; Pengembangan pegawai : studi, diklat; Penetapan 

PK hingga SKP individu; Sosialisasi-sosialisasi kode etik pegawai melalui 

TOT; Pemutakhiran data pegawai di simpeg naik dari peringka 26 ke posisi 

7;   

 Akuntabilitas 

Rencana Implementatif; Laptah;  LKJ;  e-monev;  e-pelaporan; Bimtek 

Saiba; Indeks Persepsi korupsi. 

 Pengawasan  

Surat edaran tentang  gratifikasi; Sosialisasi gratifikasi; Surat edaran WBS; 

Surat edaran benturan kepentingan; Sosialisasi benturan kepentingan; 

Pedoman benturan kepentingan; Laporan evaluasi benturan kepentingan. 

 Kualitas Layanan Publik 

Pusat layanan informasi; Tarif PNBP ditampilkan di front office; Survei 

IKM; Layanan buku tamu on-line; Perubahan tampilan front office agar 

lebih nyaman; Ruang Business Meeting. 

 Quick Wins : Akreditasi ISO 17025, KNAPP 

 

III. Arahan 

Sestama : 

 UPT yang lingkupnya kecil, levelnya berbeda dengan UPT yang sudah besar 

seperti Purwodadi, namun upaya dalam RB tetap diapresiasi.  

 UPT sebagai perwakilan LIPI di daerah, apabila mengahdapi kendala di daerah 

bisa meminta bantuan ke satker induk/Deputi/ Deputi JASIL selaku induk 

layanan jasa ilmiah. 

 Rapim di UPT-UPT terpencil dengan maksud membawa informasi tentang 

LIPI untuk melengkapi bahan  LIPI corner. 

 Perbaikan sarpras yang tidak terlalu besar dapat dibiayai dari satker sendiri 

melalui PNBP, perbaikan bertahap, tidak harus menunggu dari BU. 
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 Terkait e-office, harus satu corporate. (Simpeg, TNDE, Absen, Data Tenaga 

honorer harus terdata dan terpusat di BOSDM, Log book harus diperbaiki 

kembali, karena masih ada kendala.) 

 Tiap satker tidak harus membangun SOP sendiri-sendiri. SOP-SOP yang 

general bisa didownload/ menginduk saja. 

 Pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan kompetensi SDM perlu dilakukan. 

 E-layanan sains harus dikembangkan dan digiatkan kembali. 

 Aplikasi tidak harus dari LIPI Pusat, namun hasil proper-proper yang LIPI 

miliki dikembangkan untuk menjadi aplikasi corporate. 

 

Deputi IPH : 

 Peran UPT didaerah mulai ditonjolkan sehinga bisa berimbas pada 

peningkatan anggaran 

 Hasil paparan sudah cukup bagus :  

BTBA :  pengalengan gudeg, dikembangkan dengan pengalengan serabi solo. 

Pembuatan Laporan tahunan harus dibuat dengan bagus, karena benar-benar 

menetukan sebagai  informasi bahan kerja sama dengan pihak luar; Iso 17025 

diharapkan dapat dicapai 

BKT  KR Bali : buat even ketika ada sakura di Bali, informasikan di web;  

Rangkul asosiasi pariwisata salah satunya sudah dilakukan melalui Trip 

advisor; Absensi diumumkan memberikan efek yang positif, namun 

kedepannya kesadaran diri jauh lebih penting. Pimpinan harus turun ke 

bawah. 

BKT KR Purwodadi : Pimpinan harus turun ke bawah, komunikasi dibangun 

sudah cukup  baik, baik ke atas maupun ke bawah untuk membangun trust. 

 Pagu PNBP peak seson per Desember, sehingga sealu menyetorkan ke kas 

negara, padahal satker sendiri butuh. Buat skema lain, sehingga PNBP tidak 

dikembalikan ke negara tapi diberikan ke satker lain yang membutuhkan. 

 

Plt. Deputi JASIL : 

 Terima kasih atas upaya yang telah dilakukan 

 

IV. Penutupan (Sestama) 

 Yang penting adalah upaya yang dilakukan dalam perubahan dalam mencapai 

sararan rb yang bersih dan akuntabel, efektif dan efisien serta pelayanan publik 

yang berkualitas. 

 Pelayanan publik yang bagus pada UPT BTBA Yogya, namun KR Bali, harus 

bisa meningkatkan kualitas pelayanan publiknya untuk menuju WBK. 

 Satker yang memungkinkan WBK adalah satker yang memiliki layanan 

publik, seperti Kebun Raya. 

 Perlu aplikasi-aplikasi yang mempermudah proses bisnis. 

 RB harus bisa merubah mind set ASN untuk menjadi role model. 
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