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KATA PENGANTAR 
 

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas 

terlaksananya reformasi birokrasi di lingkungan Lembaga Ilmu Pengetahuan 

Indonesia (LIPI) pada tahun 2018. Paparan singkat mengenai pelaksanaan 

reformasi birokrasi LIPI pada tahun 2018 akan dipaparkan di dalam laporan ini. 

Pelaksanaan reformasi birokrasi di LIPI tidak terlepas dari dari Road Map 

Reformasi Birokrasi LIPI 2015 – 2019 yang tertuang dalam Peraturan Kepala LIPI 

Nomor 1501/E/2015. 

Dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi, LIPI telah melakukan berbagai 

upaya perbaikan dalam 8 (delapan) area perubahan. Monitoring dan evaluasi 

juga dilakukan dalam upaya mengawal perubahan yang dilakukan berada pada 

jalur yang telah ditetapkan. Meskipun demikian, LIPI menyadari bahwa hal 

mendasar yang menjadi tantangan terberat bagi pelaksanaan refomasi birokrasi 

berada pada ranah manajemen perubahan karena hal tersebut menjadi dasar 

penggerak perubahan di semua aspek reformasi birokrasi. 

Seluruh program reformasi birokrasi LIPI di tahun 2018 yang tercantum dalam 

Rencana Kerja Tahunan oleh setiap kelompok kerja telah dilaksanakan dengan 

baik dan sebagian 

besar tercapai sesuai target yang telah ditetapkan. Diharapkan bahwa laporan 

reformasi 

birokrasi ini dapat memberikan manfaat dan informasi bagi perbaikan maupun 

peningkatan kinerja LIPI dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang efektif, 

transparan, akuntabel, dan sejalan dengan tujuan reformasi birokrasi. 

 

Jakarta, 7 Januari 2019 

 

Tim Reformasi Birokrasi LIPI 
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BAB I PENDAHULUAN 
 
 
 

1.1. Latar Belakang 

Undang-undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan 

Jangka Panjang Nasional 2005 – 2025 mengamanatkan bahwa pendayagunaan 

aparatur Negara dilakukan melalui reformasi birokrasi dengan tujuan untuk 

meningkatkan profesionalisme aparatur Negara dan untuk mewujudukan tata 

pemerintahan yang baik, baik di pusat maupun di daerah agar mampu 

mendukung keberhasilan pembangunan di bidang lainnya. Pentingnya reformasi 

birokrasi kembali ditegaskan dalam Peraturan Presiden Nomor 2 tahun 2015 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2015-2019 dengan 

ditempatkannya reformasi birokrasi sebagai agenda pembangunan nasional, 

terutama dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, 

demokratis, dan terpercaya.  

Sebagai salah satu lembaga pemerintah yang memiliki bisnis utama di 

bidang peneltiian, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) secara konsisten 

melaksanakan reformasi birokrasi reformasi. Hal tersebut disebabkan bahwa 

lembaga penelitian dan pengembangan (litbang) di Indonesia masih dianggap 

belum mampu memberikan kontribusi nyata dan signifikan bagi  perekonomian 

bangsa. Kondisi ini menuntut perlunya dilakukan pembenahan terhadap 

kelembagaan litbang itu sendiri. Hal itu sejalan Kebijakan Reformasi Birokrasi, 

dimana ada sejumlah aspek yang perlu dilakukan  penataan/pembenahan.1  

Oleh karena itu, LIPI menuangkan rencana pelaksanaan reformasi birokrasi 

ke dalam road map.  LIPI mengeluarkan Keputusan Kepala LIPI Nomor 

1501/E/2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi LIPI 2015 - 2019. Road Map 

tersebut merupakan penjabaran rencana kerja 5 (lima) tahun pada pelaksanaan 

program kerja 8 (delapan) area perubahan yakni: program manajemen 

perubahan, penataan peraturan perundang-undangan, penataan dan penguatan 

 
1 Putera, P. B., Husein A. Akil, Erman Aminullah, Budi Triyono, dan Dudi Hidayat. 2013. Struktur Baru 

Organisasi Lembaga Penelitian dan Pengembangan Pemerintah di Indonesia: Sebuah Konsep dan Respon 

Atas Kebijakan Penataan dan Penguatan Organisasi dalam Reformasi Birokrasi dalam Jurnal Borneo 

Administrasi Vol. 9, No. 3, hlm. 265 – 283. 
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organisasi, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM aparatur, 

penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja serta peningkatan 

kualitas pelayanan publik. 

Pada tahun 2018, pelaksanaan reformasi birokrasi telah dijalankan dengan 

terus melakukan berbagai upaya perbaikan dan peningkatan pada 8 (delapan) 

area perubahan. Untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan program RB 

tersebut, LIPI, melalui Kelompok Kerja (pokja) Program Manajemen Perubahan 

telah melakukan monitoring dan evaluasi untuk menilai keberhasilan pencapaian 

dari perencanaan masing-masing program apakah telah sesuai dengan road 

map yang dijanjikan. Berbeda dengan tahun sebelumnya, monitoring dan 

evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi LIPI di tingkat satuan kerja di 

lingkungan LIPI tidak dilakukan karena monitoring dan evaluasi pelaksanaan 

reformasi birokrasi dilakukan di pokja-pokja di Tim Reformasi Birokrasi LIPI. 

Selain monitoring dan evaluasi internal, pelaksanaan reformasi birokrasi LIPI 

juga dipantau dan dievaluasi oleh Kemenpan dan RB pada bulan September 

2018. 

Diharapkan, pelaksanaan reformasi birokrasi LIPI tahun 2018 ini dapat 

memberikan perbaikan dalam manajemen LIPI yang berbasis kinerja, mencapai 

sasaran reformasi birokrasi dan dapat memberikan kontribusi bagi pencapaian 

visi LIPI untuk menjadi lembaga ilmu pengetahuan berkelas dunia dalam 

penelitian, pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan untuk 

meningkatkan daya saing bangsa. 

 

1.2. Tujuan dan Sasaran 

Tujuan penyusunan laporan pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan 

LIPI adalah untuk mengetahui program-program reformasi birokrasi yang telah 

dilaksanakan, ataupun yang belum terlaksana dan dapat digunakan sebagai 

bahan evaluasi yang akan menjadi acuan dalam perbaikan pelaksanaan 

reformasi birokrasi di tahun berikutnya. Adapun sasaran dari pelaporan ini 

adalah: 

1. Diketahuinya tingkat keberhasilan dan kekurangan pelaksanaan program-

program reformasi birokrasi yang telah dijalankan; 
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2. Diketahuinya kesesuaian pelaksanaan program-program reformasi birokrasi 

yang telah dijalankan dengan target-target yang telah ditetapkan di dalam 

Road Map Reformasi Birokrasi LIPI 2015-2019 dan rencana kerja tahunan 

dari masing-masing program kerja. 

 
1.3. Dasar Hukum 

Dalam melaksanakan reformasi birokrasi, LIPI berdasarkan pada: 

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 81 Tahun 2010 tentang 

Grand Design Reformasi Birokrasi 2010–2025; 

2. Peraturan Menteri Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 

Nomor 20 Tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010–2014; 

3. Peraturan Menteri Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 

Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019; 

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kriteria dan Ukuran Keberhasilan 

Reformasi Birokrasi; 

5. Keputusan Kepala LIPI Nomor 1501/E/2015 tentang Road Map Reformasi 

Birokrasi LIPI 2015-2019; 

6. Keputusan Kepala LIPI Nomor 18/A/2018 tentang Tim Kerja Reformasi 

Birokrasi LIPI 2018. 
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BAB II  ROAD MAP DAN PENCAPAIAN PROGRAM 
REFORMASI BIROKRASI 

 

2.1.  Road Map dan Pencapaian Program 

Berbagai macam kegiatan telah dilakukan LIPI sepanjang Tahun 2018. 

Kegiatan-kegiatan yang sudah tercapai pada agenda prioritas Reformasi 

Birokrasi tersebut tidak terlepas dari Road Map LIPI yang telah disusun untuk 

kurun waktu 2015-2019. Adapun rincian road map dan pencapaian program yang 

telah dilakukan sepanjang tahun 2018 untuk masing-masing area perubahan 

dapat dilihat pada uraian di bawah ini. 

 

2.1.1. Manajemen Perubahan 

Pokja Program Manajemen Perubahan (MP) LIPI memiliki  6 (enam) 

agenda besar yang harus dilaksanakan pada tahun 2018, yaitu melakukan 

monitoring dan evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tim 

Reformasi Birokrasi LIPI, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan 

Reformasi Birokrasi dan pembangunan 

Zona Integritas di satuan-satuan kerja 

LIPI, pemantapan nilai “PASTI” dalam 

rangka penegakan integritas, penyamaan 

persepsi tentang pelaksanaan reformasi 

birokrasi LIPI dan pembangunan zona 

integritas di satuan-satuan kerja, pembentukan 

dan pembinaan agen-agen perubahan di satuan-satuan kerja, serta quick win.  

Pokja Program MP dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan pada 

RKT 2018 yang telah ditetapkan dalam Keputusan 

Kepala LIPI Nomor 108//E/2018 tertanggal 21 Juni 

2018 tentang Rencana Kerja Tahunan Reformasi 

Birokrasi LIPI Tahun 2018. Secara keseluruhan, 

pencapaian Reformasi Birokrasi Program 

Manajemen Perubahan sampai Semester II di 

Gambar 1 Penyusunan RKT Tim RB 
LIPI Tahun 2018 

Gambar 2 Penyusunan RKT Tim RB 
LIPI Tahun 2018 
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Tahun 2018 belum tercapai semuanya seperti yang telah ditetapkan dalam RKT 

Tim Reformasi Birokrasi Tahun 2018.   

 

Gambar 3 Roadmap Program Manajemen Perubahan 2015 – 2019 

 

 
Berdasarkan RKT Pokja Program MP di atas, ada kegiatan yang tidak 

akan dilaksanakan karena arahan dari Kepala LIPI, yaitu pelaksanaan monitoring 

dan evaluasi terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi dan ZI di satuan-satuan 

kerja. Dampak dari perubahan tersebut adalah ada 3 (tiga) kegiatan yang terkait 

dengan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi dan 

ZI di satuan-satuan kerja tidak akan dilaksanakan, yaitu: 

1. Monitoring dan Evaluasi terhadap pelaksanaan RB dan pembangunan ZI di 

satuan-satuan kerja LIPI; 

2. Penyamaan persepsi tentang pelaksanaan RB LIPI dan pembangunan ZI di 

satuan-satuan kerja; 

3. Pembentukan dan pembinaan agen-agen perubahan di satuan-satuan kerja. 

 

Kepala LIPI mengarahkan agar Pokja Program MP lebih khusus 

memantau dan mengevaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi dan ZI di 

lingkungan Sekretariat Utama LIPI. Selama ini, pelaksanaan reformasi birokrasi 

dan ZI di lingkungan Sekretariat Utama LIPI tidak pernah dievaluasi padahal 
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Sekretariat Utama LIPI memiliki peran yang sangat kuat terhadap keberhasilan 

pelaksanaan reformasi birokrasi dan ZI di LIPI. Arahan tersebu diterima oleh 

Pokja Program MP pada pertemuan tanggal 8 Agustus 2018 dengan Kepala LIPI 

dan dihadiri oleh Plt. Sekretaris Utama LIPI serta Plt. Kepala BOSDM LIPI. 

Notulen pertemun tersebut dapat dilihat pada lampiran dari laporan ini. 

 

Pencapaian Pokja Program MP Tahun 2018 

1. Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan RKT Tim RB LIPI 

Monev pertama dilaksanakan pada tanggal 3 – 4 September 2018 di di 

Ruang Candi Prambanan – Grand Sahid Jaya, Jakarta. Kegiatan monev dihadiri 

oleh semua Kelompok Kerja Tim RB LIPI pada tahun 2018 dengan total 

kehadiran anggota adalah sebanyak 35 orang dan sebanyak 9 orang anggota 

tidak dapat hadir dalam kegiatan tersebut. 

Kegiatan monev ini dibuka dan diarahkan 

oleh Plt. Sekretaris Utama LIPI dengan 

butir-butir pembukaan dan arahan adalah: 

a. Perlu segera dilakukan internalisasi 

nilai LIPI oleh Tim RB LIPI, dalam hal 

ini adalah Pokja Program MP, ke 

jajaran pimpinan LIPI dan dilanjutkan 

ke lingkungan Sekretariat Utama; 

b. Pokja Program MP perlu mengadakan 

“audit” pelaksanaan reformasi birokrasi di setiap biro di lingkungan 

Sekretariat Utama LIPI; 

c. Monev pertama tidak hanya sekedar monev namun untuk mempersiapkan 

Tim RB LIPI untuk menerima kunjungan Kementerian PAN dan RB pada 

tanggal 10 September 2018 serta pelaksanaan survey integritas organisasi 

yang akan diikuti oleh perwakilan pegawai LIPI (Pusat Penelitian 

Geoteknologi, Pusat Pengembangan Teknologi Tepat Guna, Balai 

Pengembangan Insturmentasi, dan satuan-satuan kerja di wilayah Jakarta); 

Gambar 4 Monitoring dan Evaluasi Tim 
RB Semester I, Agustus 2019 
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Monev yang dilaksanakan tidak untuk 

menghakimi kelompok kerja lain, 

melainkan untuk perbaikan kerja setiap 

pokja di semester kedua di tahun 2018. 

Tim RB LIPI juga mengundang Tim 

Pelaksana Penilaian Mandiri Pelaksanaan 

Reformasi Birokrasi (PMPRB) LIPI 

dengan harapan agar Tim RB LIPI 

memperoleh masukan menyeluruh 

terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi di LIPI dan RKT yang telah 

dilaksanakan oleh Tim RB LIPI sampai bulan Agustus 2018. Akan tetapi, Tim 

PMRB yang hadir pada kegiatan ini hanya diwakilkan oleh Inspektur LIPI dan 

Inspektur LIPI tidak dapat memaparkan hasil evaluasi PMPRB tersebut. 

 

Tabel 1 Review Pelaksanaan Reformasi Birokrasi LIPI Sampai Bulan 
Agustus 2018 

Pokja Review 

Pokja Program 
Manajemen Perubahan 

Penetapan Quick Wins di luar dari yang 
direncanakan sebelumnya sehingga dianggap 
perlu untuk: 
a. menyusun SOP yang dapat menjadi acuan 

standar tentang bagaimana Quick Wins 
ditentukan. 

b. Perlu ada penyesuaian pada dokumen-dokumen 
terkait. 

 
Hal lain terkait Quick Wins adalah perlu segera 
dilakukan pertemuan yang melibatkan: 

• PKT Kebun Raya; 

• Pusat Inovasi; 

• Pokja Program Manajemen Perubahan; 

• Pokja Program Tata Laksana; 

• Pokja Program Pelayanan Publik. 
 
Review terhadap quick wins LIPI Tahun 2018: 
a. Konsep quick win belum jelas. Yang dipilih 

sebagai quick win tahun ini adalah Jawara KRB 
dan Intip Daqu dari Pusinov. Yang perlu 
diperhatikan Tim RB LIPI adalah melakukan 

Gambar 5 Monitoring dan Evaluasi Tim 
RB Semester I, Agustus 2019 
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Pokja Review 

review terhadap quick win yang telah berjalan di 
periode sebelumnya. 

b. Quick win pada prinsipnya merupakan satu 
kegiatan tahunan (jangka pendek) untuk 
mencapai tujuan perubahan jangka panjang. Hal 
tersebut mengingat bahwa perubahan mindset 
atau pola pikir tidak dapat seketika dapat diukur, 
sehingga perlu satu ‘tool’ jangka pendek yang 
terukur (misalnya menerapkan sistem ITK untuk 
merubah cara kerja secara online, transparan, 
dan akuntabel). 

 
Perubahan atas program Monev Satker: 
Sesuai dengan arahan Kepala LIPI, monev 
terhadap pelaksanaan Pembangunan ZI di satker-
satker LIPI untuk sementara ditangguhkan dan 
perhatian diberikan pada pelaksanaan 
RB/Pembangunan ZI di Sekretariat Utama. 
Berkenaan dengan hal tersebut, perlu diagendakan 
pertemuan antara Pokja Program MP dan biro-biro 
untuk keperluan tersebut di atas. 
 
Pengembangan Website RB LIPI: 
Meskipun poin tersebut tidak tercantum di dalam 
RKT Pokja Program MP namun tetap harus 
menjadi perhatian karena terkait penyebaran 
informasi publik terkait pelaksanaan RB di LIPI. 
Perlu ada pertemuan lanjutan yang melibatkan: 

• Pokja Program Pelayanan Publik; 

• Pokja Program Tata Laksana; 

• Pokja Program Manajemen Perubahan; 
Terkait sosialisasi dan internalisasi nilai LIPI yang 
baru, sosialisasi dan internalisasi nilai LIPI perlu 
dilakukan secara menyeluruh namun tidak semata-
mata hanya menjadi tanggung jawab dan 
kewajiban Pokja Program MP. Sosialisasi dan 
internalisasi harus dilakukan oleh seluruh pokja di 
dalam Tim RB dan didelegasikan ke tiap satker 
terkait. 
 

Pokja Program 
Penataan Tata 
Laksana 

a. Tidak tercapainya target seperti tertuang di 
dalam RKT karena personel yang diharapkan 
mengerjakan e-Peneliti masih dalam status 
Tugas Belajar. Oleh karena itu, ada beberapa hal 
yang menjadi catatan: 
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•  Hal itu seharusnya sudah dapat diprediksi 
sebelum penyusunan RKT; 

•  Sesuai dengan arahan Kepala LIPI, tahap 
integrasi yang dibutuhkan pada e-Peneliti 
dapat ditunda dulu.  

b. Kendala dalam pembelian Software asli: 

•  Anggaran yang dibutuhkan sangat besar 
dan seharusnya telah dapat diprediksi 
sebelum penyusunan RKT; 

•  Sesuai dengan arahan Kepala LIPI, gunakan 
software yang ada. 

c. Terkait dengan akan dilaksanakannya visitasi 
oleh Tim Monev dari Kemenpan dan RB pada 
tanggal 10 September 2018, perlu dipastikan 
bahwa semua aplikasi online dalam keadaan 
siap dan dapat diakses sewaktu-waktu, 
termasuk di dalamnya adalah memastikan tidak 
ada gangguan pada jaringan LIPI. 

d. Belum ada solusi  penataan dan kebijakan 
internal terkait dengan keluhan bandwith  pada 
saat peak hours/season, terutama bagi 
masyarakat yang akan mengakses sistem 
layanan LIPI dan sistem tata laksana lainnya  
yang bersifat online. 

e. Perlu ada  pemetaan dan evaluasi secara  
menyeluruh untuk penggunaan ‘bandwith’ ini, 
mengingat keberhasilan RB sangat ditentukan 
oleh sistem ITK yang berjalan baik. 

f. Walaupun telah ada tim ITK satker, masalah 
jaringan internet yang lambat perlu diatasi 
secara komprehensif di tingkat LIPI (kebijakan 
bandwith versus traffic layanan online yang 
harus diakses  user tidak melihat satker kecil 
atau besar). 

g. Pengadaan perangkat lunak OS berbayar 
berbasis Windows belum direncanakan secara 
baik, walaupun sudah disebutkan dalam RKT 
2018. 

h. Harus dialokasikan anggaran pengadaan secara 
bertahap dan menurut urutan prioritas, walaupun 
tidak harus mencakup seluruh user LIPI. 

i. Dapat melakukan strategi penjajakan kerja sama 
dengan Microsoft untuk paket khusus peneliti 
(seperti halnya paket khusus untuk pelajar dan 
mahasiswa) sehingga harga tidak sama dengan 
harga umum. 
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j. Catatan hasil audit tahun sebelumnya adalah 
belum ada integrasi sistem tata laksana e-
government dengan lintas pokja dan satuan 
kerja di LIPI masih belum optimal (Setidaknya 
dalam laporan pokja ini belum ditunjukkan 
secara spesifik tindak lanjut terhadap catatan 
tersebut). 

k. Sistem portal satu pintu e-layanan sains belum 
secara optimal digunakan oleh pengguna 
layanan, masih melalui satker masing-masing 
secara manual. 

l. Integrasi sistem ITK lainnya yang merupakan 
bisnis inti LIPI belum dilakukan, seperti e-
peneliti. 

m. Identifikasi dan integrasi sistem informasi dan 
layanan satker di LIPI belum optimal dilakukan: 

• Infrastruktur IT seharusnya sudah diperluas; 

• Harus melakukan evaluasi user policy; 

• Evaluasi dan perbaikan SOP/ tata laksana 
yang mengacu kepada proses bisnis (sesuai 
usulan struktur organsiasi baru) belum 
dilakukan sesuai dengan ketentuan 
PermenPAN dan RB  No. 19 tahun 2018 
karena masih menunggu persetujuan 
perubahan organisasi yang mempengaruhi 
proses bisnis LIPI. 

n. Prosess bisnis LIPI sudah tertuang dalam Perka 
LIPI dan telah terbit buku Tata Laksana 
Penelitian dalam bentuk buku Petunjuk 
Pelaksanaan Kegiatan Penelitian. 

o. Monev Proses Bisnis dilakukan jika sudah ada 
kepastian terkait hasil reorganisasi (struktur LIPI 
yang baru) yang merupakan hasil Pokja Program 
Organisasi. 

p. Dalam waktu dekat, MenPAN & RB akan 
menerbitkan ketentuan terkait dengan IT Master 
Plan. 

 
Pokja Program 
Penataan Sistem 
Manajemen SDM 
Aparatur 

Pokja Program Penataan Sistem Manajemen SDM 
Aparatur adalah pokja dengan target RKT 
terbanyak. Sejak awal, Pokja Program MP telah 
menyampaikan bahwa agar target-target RKT 
harus dapat direalisasi dalam 1 (satu) tahun 
sehingga memerlukan koordinasi yang baik, 
apakah secara internal di dalam Pokja Program 
SDM sendiri (terutama terkait dengan jumlah 
personel pendukung), maupun antara Pokja 
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Program Penataan Sistem Manajemen SDM 
dengan pihak lain (jajaran Pimpinan, Pokja lain, 
dan sebagainya). 
 

Pokja Program 
Penataan dan 
Penguatan Organisasi 

a. Mirip dengan Pokja Program Penataan Sistem 
Manajemen SDM, koordinasi antara Pokja 
Program Penataan dan Penguatan Organisasi 
dengan pihak lain yang melaksanakan langkah-
langkah yang bersesuaian terkait organisasi 
lembaga harus dijaga sedemikian rupa agar 
tetap selaras dan connected. 

b. Reorganisasi LIPI masih status pengusulan ke 
KemenPAN& RB belum ada persetujuan. 
Kondisi tersebut mempengaruhi  rencana kerja  
pokja lainnya (Pokja Program Penataan 
Peraturan Perundang-undangan, Pokja Program 
Penataan Tata Laksana. 

c. Kepres menjadi Perpres kelembagaan LIPI 
menjadi  “fungsi pemerintah di bidang iptek”. 

d. Belum ada   persetujuan final Naskah Akademik 
dari MenPAN & RB, karena masih ada 
pembahasan terkait Badan Riset Nasional 
(BRN). 
 

Pokja Program 
Penguatan 
Akuntabilitas Kinerja 

Masalah yang muncul akibat perubahan personel di 
Pokja Program Penguatan Akuntabilitas Kinerja. 
Perlu dipertimbangkan dimasukkannya personel 
baru di Pokja Program Penguatan Akuntabilitas 
untuk mengganti 2 (dua) personel yang ‘hilang’, 
agar target-target yang sudah dicanangkan dapat 
direalisasi. 
 

Pokja Program 
Pelayanan Publik 

a. Kuesioner integritas internal yang diisi oleh 
pegawai LIPI secara periodik untuk mengukur 
perubahan pola kerja lingkup instansi yang 
dipersepsikan oleh pegawai. 

b. Kuesioner kepuasan eksternal (kepuasan 
pelanggan) atau Indeks Kepuasan Pelanggan 
untuk mengukur perubahan pola kerja layanan 
publik LIPI yang dipersepsikan oleh pengguna 
layanan. 

c. Mempertimbangkan luasnya jenis layanan dan 
lokasi satuan kerja LIPI, integrasi layanan lintas 
satker LIPI dalam satu pintu belum dilaksanakan 
secara optimal sesuai dengan rekomendasi 
KemenPAN & RB (hasil audit tahun 
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sebelumnya). Layanan satu pintu terkendala 
integrasi sistem sebagaimana pokja tatalaksana. 

d. Sudah ada daftar KIP dan diunggah di website. 
e. Taat asas dalam menyampaikan respons 

pertanyaan    terkait layanan LIPI sehingga untuk 
menghindari sengketa informasi. 

f. Daftar informasi dikecualikan masih perlu uji 
konsekuensi. 

g. Ada masalah/sengketa informasi yaitu adanya  
permintaan eksternal untuk pemeriksaan 
psikologis atas empat orang pegawai yang 
dilaporkan. Harus digali dasar hukumnya dan 
LIPI menindaklanjuti permintaan atau tidak 
menindaklanjuti permintaan tersebut. 
 

Pokja Program 
Penataan Peraturan 
Perundang-Undangan 

a. Pokja telah menghasilkan banyak Peraturan 
Kepala (Perka) dan regulasi lainnya untuk 
mendukung kegiatan RB, juga mendukung 
aspek legal formal dari pokja, baik terkait dengan 
nilai dasar LIPI, usulan organisasi, tata laksana, 
layanan publik, Manajemen SDM, Akuntbilitas, 
dan Pengawasan. 

b. Portal regulasi LIPI (JDIH) diperlukan untuk 
menyebarluaskan produk regulasi LIPI kepada  
user , namun terkendala dengan sistem IT yang 
masih belum mendukung sepenuhnya 

 
Pokja Program 
Penguatan 
Pengawasan 

Disebabkan oleh keanggotaan Pokja Program 
Penguatan Pengawasan dan Tim Pelaksana 
PMPRB berasal dari satuan kerja yang sama, yaitu 
Inspektorat, diharapkan Pokja Program 
Pengawasan dan Tim Pelaksana PMPRB lebih 
dapat terlibat dalam pelaksanaan reformasi 
birokrasi dan mengawal pelaksanaan reformasi 
birokrasi di LIPI sesuai dengan amanah peraturan 
yang telah ditetapkan secara nasional dan internal 
LIPI. 

 

Berdasarkan penilaian Pokja Program Manajemen Perubahan, kinerja Tim 

RB LIPI sampai pada bulan Agustus 2018 adalah sebagai berikut, yaitu: 

1. Setiap Pokja diharapkan dapat lebih menonjolkan target-target yang 

realisasinya rendah, serta masalah yang dihadapi (teknis maupun 

nonteknis), sehingga Tim dapat lebih fokus pada pencarian solusi  dan 
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penanggulangan masalah. Akan tetapi, hal tersebut belum sepenuhnya 

terlihat pada monev Semester I ini. 

2. Proses penyusunan RKT Pokja Tahun 2019 perlu memiliki kecermatan yang 

lebih dalam, terutama dalam hal: 

a. Memberikan prioritas pada butir-butir catatan Kemenpan dan RB 

berdasarkan evaluasi pada tahun sebelumnya (2018); dan 

b. Mempertimbangkan feasibility/kemungkinan ketercapaian dari program 

yang akan dilaksanakan. Jika memang kemungkinan ketercapaiannya 

rendah, harus dipikirkan alternatifnya. 

3. Monev Semester I Tahun 2018 kurang terlaksana secara ideal karena jarak 

waktu antara diserahkannya dokumen laporan pokja dengan presentasi oleh 

pokja-pokja sangat dekat sehingga pendalaman secara lebih detail tidak 

dapat dilakukan. Idealnya, beberapa hari sebelum presentasi dilakukan, 

dokumen laporan sudah dapat diserahkan kepada Pokja Program MP 

sehingga dapat dilakukan pendalaman yang cukup, dan cross-check atas 

apa yang disampaikan saat presentasi. 

4. Monev pokja sebaiknya juga dihadiri oleh Tim PMPRB, sehingga ada “pihak 

eksternal” di luar Tim RB yang secara obyektif dapat melakukan penilaian 

atas apa yang sudah dilakukan oleh Tim RB selama Semester I Tahun 2018 

ini. 

5. Format yang hendak dibangun pada monev kali ini adalah Tim RB secara 

bersama-sama melakukan penilaian terhadap masing-masing pokja, seperti 

self-assessment di internal Tim. Secara bersama-sama, Tim RB melihat 

dimana gap yang ada pada Semester I ini sehingga dapat didiskusikan solusi 

untuk menanggulanginya. 

6. Pokja Program MP diharapkan tidak berposisi sebagai auditor atau pihak 

yang memberikan penilaian terhadap ketujuh pokja yang lain (auditor vs. 

auditee) karena fungsi Pokja Program MP adalah lebih pada melakukan 

koordinasi pada pelaksanaan monev, bukan auditor atau penilai. 

7. Menindaklanjuti hasil audit KemenPAN& RB pada tahun sebelumnya, bahwa 

tim perlu melakukan pengukuran terkait yaitu apakah telah terjadi perubahan 
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pola pikir dan budaya kerja di LIPI. Dalam 

RKT 2018, Pokja Program MP belum 

secara spesifik mengukur hal tersebut.  

8. Masing-masing pokja belum menampilkan 

secara jelas: 

a. Hal-hal yang belum dilakukan sesuai 

dengan tenggat waktu yang ditetapkan dan kendala teknis dan nonteknis 

yang dialami pokja. 

b. Strategi dan solusi yang ditawarkan untuk mengatasi kendala (solusi 

teknis dan nonteknis). 

c. Secara anggaran tidak ada anggaran khusus RB sehingga pokja harus 

menempuh strategi sinergi tusi masing-masing satker pendukung pokja. 

d. Capaian/Pelaksanaan RB tahun sebelumnya harus dipertimbangkan 

untuk membuat RKT tahun 2019 yang akan datang. 

e. Apakah dengan perubahan personil akuntabilitas memungkinkan 

berubah RKT sehingga ada kekhawatiran dua pokja tidak tercapai target 

tahunannya (Akuntabilitas dan Pokja Program MP terkait perubahan 

metode monev). 

f. Target PMPRB seolah-olah ‘membeku” setelah pengusulan nilai PMPRB 

ke Kemenpan dan RB. 

g. Perlu waktu khusus untuk melihat evident 

kegiatan dari setiap pokja. 

h. Perlu penegasan PMPRB tentang kaitan 

Monev RB dan PMPRB. 

Monev kedua dilaksanakan pada tanggal 4 – 5 

Desember 2018 di Hotel Ibis, Jakarta. Monev II dibuka dan diarahkan oleh Ketua 

Pokja Program MP. Pada pelaksanaan Monev II, Pokja Program Penguatan 

Pengawasan tidak memaparkan kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi di 

bidang pengawasan disebabkan oleh Ketua dan Anggota Pokja sedang 

melaksanakan tugas audit di luar Jakarta. Akan tetapi, Pokja Program Penguatan 

Pengawasan telah menyampaikan laporan tertulis kepada Tim Administrasi dari 

Tim RB LIPI. 
Gambar 6 Monitoring dan Evaluasi Tim 

RB Tahun 2018, Desember 2018 
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Masih seperti pelaksanaan monev pertama, pada pelaksanaan monev kedua, 

perwakilan pokja diminta untuk memaparkan perkembangan pelaksanaan 

reformasi birokrasi dari bulan Agustus 2018 sampai dengan Desember 2018. 

Hasil review pada Monev I dan II diharapkan dapat dijadikan masukan untuk Tim 

RB LIPI di periode berikutnya. Hasil dari monev kedua dapat dilihat pada table di 

bawah ini. 

 

Tabel 2 Review Pelaksanaan Reformasi Birokrasi LIPI Sampai Bulan 
Desember 2018 

 

 
Pokja 

 

 
Review 

Pokja Program Manajemen 
Perubahan 

a. Semua pokja memiliki posisi yang 
sama di dalam Tim RB LIPI tetapi 
ada perbedaan yaitu Pokja 
Program MP dipercaya oleh 
pimpinan untuk melakukan monev 
terhadap pokja-pokja lain.  

b. Tidak memungkinkan melakukan 
monev pelaksanaan RB di 
lingkungan Sekretariat Utama LIPI 
mengingat waktu yang tinggal 
beberapa hari lagi. 

c. Adanya reorganisasi dan 
redistribusi membuat para 
pegawai LIPI tidak merasa 
nyaman dan tenang dalam 
bekerja. Pokja Program MP 
diharapkan dapat mengambil 
peran untuk menangani 
kegalauan-kegalauan para 
pegawai LIPI tersebut.  

d. Perlu dicari keterkaitan nilai LIPI 
dengan pola pikir dan budaya 
kerja yang baru di LIPI. 

e. Kepala LIPI mengatakan bahwa 
Pokja Program MP sebagai 
kritikus. Kedepannya, Pokja 
Program MP harus masuk ke 
semua biro dan melakukan 
evaluasi. Lebih konkritnya, audit 
kinerja diserahkan ke Pokja 
Program MP.  
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Review 

f. Relasi Pokja Program MP dan 
PME adalah: PME lebih ke 
substansi sedangkan MP terkait 
audit kinerjanya dan Inspektorat 
terkait penilaian administrasi 
keuangannya. 
 

Pokja Program Penataan Sistem 
Manajemen SDM Aparatur 

a. Harus ada strategi komunikasi 
antara Pokja Program Penataan 
dan Penguatan Organisasi serta 
Pokja Program Penataan Sistem 
Manajemen SDM Aparatur untuk 
meminimalkan perubahan tata 
kelola organisasi dan SDM yang 
sedang dilakukan saat ini. 

b. Manajemen SDM juga sangat 
terkait dengan penggunaan 
website, yaitu SIMPEG, sebagai 
bahan baku pengambilan 
keputusan yaitu pengambilan data-
data digital. Yang kedua, perlu 
disusun instrumen mengenai 
manajemen talenta dan indeks 
profesional ASN.  

c.  Pokja Program MP mengawal 
target-target Sekretariat Utama, 
dan jika dimungkinkan target talent 
pool 2019 dapat tercapai karena 
kalau sudah ada manajemen talent 
pool maka tidak perlu lagi ada open 
bidding. Mohon kita dianggarkan 
untuk benchmarking ke Garuda 
Indonesia (meski anggaran 
dipotong), dan kalau 
memungkinkan dapat magang di 
Kementerian PUPR.  

d. Program by research belum 
dimasukan ke dalam laporan Pokja 
Program Penataan Sistem 
Manajemen SDM Aparatur.  

e. Terkait isu-isu yang sangat sensitif, 
tidak semua Eselon I juga well 
inform. Komunikasi itu harus dapat 
dibagi dan disebarkan apabila 
sudah matang secara konsep. 
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f. Jika ada rapim dan ada 
pembahasan terkait urusan RB, 
Pokja Program MP mohon agar 
dapat diundang/ikut hadir dalam 
kegiatan tersebut. 

Pokja Program Penataan dan 
Penguatan Organisasi 

Dengan dikeluarkannya Permenpan 
dan RB Nomor 20 tahun 2018 tentang 
Pedoman Evaluasi Kelembagaan 
Instansi Pemerintah menggantikan 
Permenpan RB Nomor 67 Tahun 
2011, maka LIPI wajib melaksanakan 
evaluasi kelembagaan, yaitu paling 
singkat 3 (tiga) tahun sekali yang 
meliputi persiapan, pengumpulan 
data, pengolahan dan analisis data, 
serta laporan evaluasi. Hasil 
pelaksanaan evaluasi kelembagaan 
instansi pemerintah disampaikan 
kepada Menteri dan selanjutnya 
Menteri melaksanakan verifikasi hasil 
evaluasi yang dilaksanakan oleh 
instansi pemerintah. 
 

Pokja Program Penataan Tata 
Laksana  
 
 
 

a. Proses bisnis akan dilakukan di 
awal tahun dan monev 
dilaksanakan pada akhir tahun; 

b. Bahwa ada pekerjaan rumah dari 
cascading untuk Eselon I, yaitu 
apakah fungsi dilakukan Eselon I 
dan siapa yang melakukan, serta 
siapa bottle necknya, karena 
sampai hari ini belum ada 
klarifikasi, jawaban fungsi ini, siapa 
yang melakukan dan tugasnya 
siapa untuk di level 0 yaitu di Eselon 
I, dengan permenpan yang baru 
fungsi. LIPI besar tetapi tidak tahu 
siapa yang akan mengerjakan. 
Pada paparan kongkrit, siapa yang 
harus mengejar, sebaikknya 
Sekretaris Utama LIPI melakukan 
pemetaan peta proses bisnis. 
Pimpinan LIPI harus mengambil 
keputusan untuk fungsi-fungsi yang 
tidak dapat dilakukan cascading; 
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c. Bottle neck terkait proses bisnis dan 
tata laksana yang sangat lambat 
harus dicari agar tidak 
menghambat kerja pokja di masa 
mendatang; 

d. Perlu melakukan sinkronisasi 
kegiatan dengan tim yang lebih 
kecil di Pokja Program 
Kelembagaan, Pokja Program 
Reorganisasi, dan Pokja Program 
Proses Bisnis; 

e. Untuk e- gov, jumlah sistem yang 
harus ditangani semakin 
bertambah. Oleh karena itu, dinilai 
perlu untuk melakukan monev 
untuk mengkaji aturan main, dan 
target sehingga sistem yang 
dibangun tidak terputus di tengah 
jalan; 

f. Software asli mahal. Jika tidak 
terserap, Pokja Program Penataan 
Tata Laksana harus memiliki 
rencana untuk mengoptimalkan 
anggaran ke kegiatan lain.  

g. LIPI telah melakukan proses bisnis 
dengan e-gov, e-layanan sains. Di 
unit kerja lain, layanan elektronik 
juga banyak, misalnya e-penerbitan 
dan e-journal yang dimiliki oleh LPI 
Press. Alangkah baiknya jika Pokja 
Program Penataan Tata Laksana 
melakukanintegrasi dengan seluruh 
layanan elektronik tersebut agar 
lebih korporat.  

h.  Data dan tren iptek dapat diambil di 
PDII, dan nanti dapat bekerja sama 
dengan PAPPIPTEK, PUSDATIN 
RISTEK, dan BPS. 
 

Pokja Program Penataan Peraturan 
Perundang-Undangan 

a. Tim bagian hukum banyak sekali 
menangani regulasi internal. 
Disarankan untuk menyusun 
regulasi nasional terkait ide-ide 
nasional untuk LIPI. 
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b. Perlu dilakukan evaluasi regulasi 
yang sudah dinilai telah expired 
(contohnya kejadian seperti 
CITES). 

c. BKHH perlu mengkaji bagaiman 
implementasi regulasi yang telah 
ditetapkan LIPI di satuan kerja di 
lingkungan LIPI, termasuk 
memutakhirkan data. 

d. Setiap tindakan dan keputusan di 
LIPI harus memiliki dasar hukum. 
Oleh karena itu, tugas Bagian 
Hukum di BKHH semakin 
bertambah sehingga perlu disusun 
regulasi/SOP yang jelas terkait 
permintaan penerbitan regulasi.  

e. Terkait updating data, harus ada 
SOP di BKHH. Begitu telah 
diundangkan, Bagian Hukum harus 
mengunggah ke JDIH LIPI. 

f. Terkait perubahan kelas jabatan 
Jabatan Fungsional Perancang 
Perundang-undangan, BOSDM 
sudah pernah konsultasi ke 
Kemenpan dan RB. Pada waktu itu, 
kelas jabatan berlaku di instansi 
Pembina saja, tetapi ternyata di 
KKP tidak seperti itu dan mereka 
juga sudah berubah kelas 
jabatannya sehingga dimohon 
bantuan dari Pokja Program 
Penataan Peraturan Perundang-
undangan, BKHH, dan  juga untuk 
bench mark ke KKP terkait 
perubahan kelas jabatan tersebut. 
 

Pokja Program Peningkatan 
Kualitas Pelayanan Publik 

a. Sudah banyak web yang dimiliki 
oleh unit kerja di lingkungan LIPI. 
Yang menjadi masalah adalah 
bagaimana LIPI dan unit-unit kerja 
yang memiliki website tersebut 
menangani keluhan yang 
disampaikan melalui website 
tersebut secara korporat.  
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b. Perlu menyusun SOP untuk kode 
etik dan konten yang dapat 
dipublikasikan di website LIPI dan 
unit kerja.  

c. Media sosial lebih powerful saat ini 
sehingga perlu dijelaskan dalam 
SOP. Selain itu, perlu dibentuk 
satgas untuk menjaga konten yang 
berada di medsos LIPI. 
 

Pokja Program Penguatan 
Akuntabilitas Kinerja 

a. Sistem terpadu sudah 
diintegrasikan dengan Sipadu 
Kemenkeu. Tahap akhir dari 
background study akan menjadi 
dasar Renstra LIPI 2020 – 2024; 

b.  Laporan yang masih rendah di 
penilaian akuntabilitas kinerja. 

c. Sipadu menjadi Silaku dan telah 
menjadi quick win tahun 2017. 
Dengan adanya KRISNA, 
SIPADU menjadi terpengaruh dan 
menimbulkan kendala. Pokja 
Program Penguatan Akuntabilitas 
Kinerja perlu memikirkan cara 
untuk memadukan KRISNA dan 
SIPADU sehingga keduanya 
dapat digunakan di LIPI. 

d. Perlu diperbaiki perencanaan dari 
kerja Pokja Program Penguatan 
Akuntabilitas Kinerja di tahun 
2019. 

 

Selain pelaksanaan Monev I dan II, pelaksanaan reformasi birokrasi juga 

dipantau dan dievaluasi oleh Kemenpan dan Reformasi Birokrasi. Pada tanggal 

10 September 2018, LIPI menerima kehadiran Tim Monev dari Kemenpan dan 

RB. Ada dua agenda yang dilakukan, yaitu pelaksanaan Survey Integritas 

Organisasi dan Monev Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Tahun 2018. 

1)  Survey Integritas Organisasi 

Kegiatan tersebut diikuti 136 orang PNS LIPI sebagai responden. Kegiatan 

tersebut dilaksanakan di di Auditorium LIPI, Jakarta. Pada awalnya, Kemenpan 



~ 27 ~ 
 

dan Reformasi Birokrasi hanya meminta 100 orang responden namun responden 

yang dapat hadir melebihi dari jumlah yang telah ditetapkan oleh LIPI. 

Responden tersebut berasal dari: 

a. Semua anggota Tim RB LIPI; 

b. Tim PMPRB LIPI; 

c. Perwakilan pegawai dari Kedeputian Bidang IPSK; 

d. Perwakilan pegawai dari lingkungan Sekretariat Utama LIPI; 

e. Perwakilan pegawai dari LIPI Press; 

f. Perwakilan pegawai PDII; 

g. Perwakilan pegawai BPI – LIPI Bandung; 

h. Perwakilan pegawai dari Pusat Penelitian Geoteknologi LIPI; 

i. Perwakilan pegawai dari Pusat Pengembangan Teknologi Tepat Guna LIPI. 

Survey dilaksanakan selama 1 (satu) jam. Akan tetapi, karena ada peserta 

yang terlambat karena kemacetan lalu lintas menuju LIPI Jakarta, peserta yang 

terlambat mengikuti survey pada sesi berikutnya. Pertanyaan-pertanyaan di 

dalam survey dibagi ke dalam dua kelompok pertanyaan dengan skala likert dan 

esay. Pertanyaan dari kedua esai tersebut berisi tentang pelaksanaan tugas 

sehari-hari setiap pegawai berdasarkan jabatannya. Hasil survey tersebut dapat 

dibaca pada bab berikutnya dari laporan ini. 

 

2)    Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi LIPI Tahun 2018 

Monitoring dan evaluasi dilaksanakan oleh Tim Monev dari Kemenpan dan 

RB setelah pelaksanaan survey integritas organisasi. Pelaksanaan monev 

mengambil tempat di ruang rapat Sasana Widya Sarwono lantai 3, 4, 5, 6. Saran 

dari Tim Monev dari Kemenpan dan RB terhadap pelaksanaan reformasi 

birokrasi di LIPI adalah: 

a. Perlu dipastikan kembali apakah semua aplikasi yang menunjang 

pelaksanaan RB LIPI berjalan dengan baik dan memang dapat memperbaiki 

pelayanan publik LIPI dan dapat memperbaiki reformasi birokrasi LIPI; 

b. Terkait nilai LIPI yang baru diluncurkan, LIPI perlu memikirkan cara 

sosialisasi dan internalisasi yang efektif selama tahun 2018; 
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c. Pokja Program Manajemen Perubahan perlu memikirkan program 

pembinaan dan monev terhadap para agen perubahan di lingkunagn LIPI; 

d. Evaluator dari Kemenpan dan RB kembali menanyakan kemajuan tentang 

kegiatan Leadership Development Program (LDP) yang pernah 

diselenggarakan oleh LIPI selama 3 periode, dari tahun 2013 hingga tahun 

2015. Fakta di lapangan adalah kegiatan LDP tidak menimbulkan dampak 

yang signifikan terhadap organisasi sehingga kegiatan tersebut tidak 

dilanjutkan. Meskipun demikian, Evaluator Tim RB adalah mereka 

mengapresiasi kegiatan LDP. LIPI disarankan agar peserta LDP (jika suatu 

saat nanti LIPI sudah lebih siap untuk menyelenggarakan kembali kegiatan 

ini, baik dari faktor pendanaan maupun substansi serta instrument yang lebih 

terstandar) tidak hanya pejabat struktural yang sedang menduduki jabatan, 

tetapi semua pegawai LIPI agar penjaringan kader dapat lebih luas dan dapat 

dimanfaatkan lebih jauh untuk kepentingan organisasi, seperti misalnya 

untuk memulai talent pool di LIPI, baik untuk jabatan struktural maupun 

fungsional. 

e. Selama proses ini berlangsung, Evaluator dari Kemenpan dan RB selalu 

bertanya perihal manajemen kinerja yang sudah dilakukan di LIPI. E-SKP 

sudah berjalan tetapi kelanjutannya belum dimanfaatkan dengan maksimal 

untuk menciptakan instrument-instrument baru dalam rangka menjajaki 

manajemen kinerja. 

f. Evaluator dari Kemenpan dan RB menanyakan perihal pelaksanaan 

reformasi birokrasi di salah satu satuan kerja di Kedeputian Bidang Ilmu 

Pengetahuan Teknik (IPT), yaitu Pusat Pengembangan Teknologi Tepat 

Guna LIPI. Salah satu pegawai pada Pusat Pengembangan Teknologi Tepat 

Guna LIPI, Bapak Rusman, menceritakan bahwa Kedeputian Bidang IPT 

adalah satu-satunya kedeputian di lingkungan LIPI yang telah benar-benar 

menerapkan hasil dari penilaian E-SKP untuk tiap pegawai, misalnya 

pemotongan tunjangan kinerja dilakukan sesuai dengan data yang diperoleh 

dari capaian kinerja tiap pegawai, tidak hanya menilai kehadiran saja. 

g. Evaluator dari Kemenpan dan RB menyayangkan karena hanya terlihat 

sedikit kemajuan pada pelaksanaan RB LIPI di pokja tata laksana yang 
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berkaitan dengan Pokja Program Manajemen SDM, khususnya terkait 

dengan pelaksanaan manajemen kinerja. Manajemen kinerja harus 

diperbaiki untuk menjadikan LIPI yang lebih baik. Manajemen kinerja juga 

dapat dimanfaatkan untuk menghindari terjadinya tumpang tindih dalam 

pelaksanaan tugas sehari-hari yang dampaknya adalah untuk menghemat 

anggaran negara. 

h. Pokja Program Penataan dan Penguatan Orgaisasi perlu melakukan 

evaluasi kelembagaan yang dapat mendukung pelaksanaan reorganisasi 

LIPI di masa mendatang. 

 

Hasil penilaian Tim Monev dari Kemenpan dan RB terhadap pelaksanaan RB 

LIPI secara keseluruhan belum dapat diperoleh sampai laporan ini selesai 

dituliskan. 

 
Gambar 7 Pelaksanaan Monev RB LIPI Oleh Kemenpan dan RB 
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2. Pemantapan Nilai PASTI dalam rangka Penegakan Integritas 

Pada tahun 2018, Pokja Program MP melakukan evaluasi implementasi nilai 

LIPI PASTI (Professional, Adaptif, Scientific Integrity, Teamwork, dan 

Innovative). Selama ini, banyak pegawai LIPI dan masukan dari pimpinan LIPI 

bahwa nilai LIPI PASTI memiliki beberapa kekurangan, yaitu: 

a. Penulisan dari kepanjangan kata PASTI tidak konsisten, yaitu antara kata 

benda dan kata sifat serta dalam Bahasa Indonesia dan Inggris; 

b. Adanya pemaknaan yang tumpang tindih antara unsur PASTI; 

c. Instansi lain telah menggunakan kata “PASTI” meskipun unsurnya memiliki 

sedikiti perbedaan dengan LIPI; 

d. Nilai LIPI PASTI belum pernah diformalkan dalam keputusan atau peraturan 

Kepala LIPI. 

 

Oleh karena itu, Pokja Program MP menganggap penting untuk 

memantapkan nilai PASTI dengan meminta masukan kepada para pegawai LIPI 

dan pimpinan. Untuk menjaring masukan dari para pegawai LIPI, Pokja Program 

MP menyusun survey yang akan disebarkan kepada sampel pegawai LIPI. Untuk 

menjaring masukan dan penilaian pimpinan kepada pimpinan LIPI, Pokja 

Program MP melakukan wawancara mendalam kepada Kepala LIPI pada 

tanggal 25 Juni 2018. 

Sebelum kuesioner survey disebarkan, Pokja Program MP melakukan 

beberapa kali pertemuan untuk menyusun pertanyaan survey, metodologi 

survey, dan pengelolaan data survey. Dalam melaksanakan kegiatan tersebut, 

Pokja Program MP dibantu oleh seorang Statistisi dari Pusat Penelitian 
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Kependudukan LIPI dan peneliti bahasa LIPI untuk membantu Pokja Program 

MP dalam mencari definisi yang sesuai dan sesuai dengan kaidah Bahasa 

Indonesia.  

Analisis terhadap survey tersebut dipaparkan pada rapat pimpinan LIPI yang 

diselenggarakan di Balai Konservasi Tumbuhan Kebun Raya Cibodas pada 

tanggal 20 Agustus 2018 serta disosialisasikan untuk pertama kalinya pada saat 

perayayaan HUT LIPI pada tanggal 23 Agustus 2018 di Jakarta. Saat rapim 

tersebut di atas, beberapa hal yang telah disetujui oleh pimpinan LIPI, yaitu: 

a. Nilai LIPI: Integritas Ilmiah; 

b. Moto: Integritas-Ilmiah-Unggul. Logo nilai LIPI untuk saat ini tidak akan 

ditayangkan karena akan disayembarakan. Penjabaran moto LIPI adalah: 

“Seluruh sivitas Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) memiliki jiwa 

nasionalis/semangat kebangsaan, kebanggaan dan rasa memiliki yang kuat 

terhadap LIPI, bertanggung jawab, disiplin, serta jujur dan adil. 

Seluruh sivitas LIPI menjunjung tinggi etika profesi, mendasarkan setiap 

keputusan pada data akurat, dan berorientasi pada kebaruan. 

Seluruh sivitas LIPI terus berupaya mengembangkan kompetensi diri secara 

berkelanjutan, unggul dan berkarakter kompetitif, serta menjunjung tinggi 

kebersamaan dan kesetaraan.” 

c. Tagline LIPI:  Membangun Bangsa dengan Ilmu Pengetahuan. 

 

3. Sosialisasi dan Internalisasi Nilai LIPI Integritas Ilmiah 

Pada tanggal 4 September 2018, Sekretariat Reformasi Birokrasi LIPI 

bersama-sama dengan Pokja Program MP 

telah melakukan sosialisasi dan internalisasi 

nilai LIPI kepada seluruh tim reformasi 

birokrasi LIPI dan 100 orang pegawai LIPI 

yang berasal dari Pusat Penelitian 

Geoteknologi, Pusat Pengembangan 

Teknologi Tepat Guna, Balai 

Pengembangan Instrumentasi, LIPI Press, Biro Umum, BOSDM, Biro 

Perencanaan dan Keuangan, BKHH, PDII, serta satuan-satuan kerja di 

Gambar 8 Sosialisasi dan Internalisasi Nilai 

LIPI 
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lingkungan Kedeputian IPSK. Pertanyaan yang banyak muncul dari peserta 

adalah alasan mengapa nilai LIPI berubah padahal baru saja diluncurkan.  

Pertanyaan yang banyak muncul dari peserta adalah alasan mengapa nilai 

LIPI berubah padahal baru saja diluncurkan. Pokja Manajemen Perubahan 

menjelaskan bahwa nilai LIPI tidak berubah 

dari nilai PASTI tetapi lebih dispesifikan dan 

diperdalam maknanya sehingga dapat 

diimplementasikan oleh semua pegawai 

LIPI.Pokja Program MP menjelaskan bahwa 

nilai LIPI tidak berubah dari nilai PASTI tetapi 

lebih dispesifikkan dan diperdalam maknanya sehingga dapat diimplementasikan 

oleh semua pegawai LIPI. Untuk memastikan apakah peserta menyimak dan 

memahami hasil sosialisasi dan internalisasi, Pokja Program Program MP 

melaksanakan kuis yang terdiri dari 20 soal tentang nilai LIPI, Integritas Ilmiah. 

Enam orang peserta dengan nilai tertinggi mendapat kenang-kenangan yang 

telah disediakan oleh Pokja Program MP dan Sekretariat Reformasi Birokrasi 

LIPI. Kegiatan sosialisasi dan internalisasi tersebut dilaksanakan di Grand Sahid 

Jaya, Jakarta. 

Setelah diskusi, Tim Reformasi Birokrasi melakukan try out terhadap survey 

integritas organisasi. Pertanyaan-pertanyaan di dalam try out tersebut disimpan 

oleh BOSDM LIPI dan jika sewaktu dibutuhkan dapat diminta ke BOSDM karena 

kuesioner tersebut bersifat rahasia. Hasil dari try out tersebut adalah sebagai 

berikut. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 10 Hasil Try Out Survey Integritas Organisasi LIPI 

Gambar 9 Sosialisasi dan Internalisasi Nilai 

LIPI 
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Dari hasil try out terhadap survey integritas organisasi, LIPI harus berbenah 

terhadap integritas kerja dan kesesuaian perintah atasan dengan aturan dan 

norma yang ada di LIPI. 

 

4. Pelaksanaan Quick Win 

Pada tahun 2017, Tim Quick Win LIPI telah mengusulkan 5 (lima) quick win 

yang akan dilaksanaka LIPI pada tahun 2018 untuk meningkatkan kinerja LIPI, 

khususnya pelaksanaan reformasi birokrasi LIPI. Adapun kelima usulan quick 

win tersebut adalah: 

1. Sistem Informasi Barang Persediaan (SIBADAN); 

2. Membangun sinergitas antara program penelitian dan branding untuk 

memperkuat peran lembaga dalam memajukan daya saing bangsa yang 

inklusif; 

3. Pembuatan portal promosi teknologi (tetra-port); 

4. Layanan GRID LIPI untuk Masyarakat Sains Indonesia; 

5. Layanan Sertifikasi Profesi (Bidang Oseanografi) untuk meningkatkan 

pemanfaatan teknologi LIPI. 
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Akan tetapi, saat rapat pimpinan di awal tahun 2018, pimpinan LIPI 

memutuskan 2 (dua) quick win LIPI, yaitu: 

1. Jawara (Jelajah, Belajar, dan Wisata Kebun Raya) milik Pusat Konservasi 

Tumbuhan Kebun Raya; 

2. Intip Daqu (Information Tracer of Intellectual Property and Documenet 

Accountability Inquiry) milik Pusat Inovasi. 

 

Kedua quick win di atas telah ditetapkan dalam keputusan Kepala LIPI 

Nomor 109/E/2018 tentang Quick Wins Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia 

Tahun 2018 tanggal 21 Juni 2019. Selain itu, Keputusan Kepala LIPI tentang Tim 

Quick Wins Lemabaga Ilmu Pengetahuan Indonesai Tahun 2018 juga 

dikeluarkan pada tanggal 6 Juni 2018, yaitu Keputusan Kepala LIPI Nomor 

103/A/2018 tentang Tim Quick Wins Lemabaga Ilmu Pengetahuan Indonesai 

Tahun 2018 sebagai dasar hukum bagi 

Pokja Program MP dalam melaksanakan 

monitoring dan evaluasi terhadap 

pelaksanaan quick win tahun 2018. Terkait 

dengan monitoring dan evaluasi 

pelaksanaan quick win tahun 2018, Pokja 

MP telah melakukan monev sebanyak 2 

(dua) kali. Monev pertama dilaksanakan pada tanggal 12 Juli 2018 di Hotel Salak 

The Heritage, Jalan Ir. Haji Djuandan No. 8 - Bogor. Beberapa poin penting dari 

pertemuan tersebut adalah: 

1. Pusat Konservasi Tumbuhan Kebun Raya dan Pusat Inovasi diminta untuk 

menuliskan kedua program tersebut ke dalam dokumen sesuai dengan 

Permenpan dan RB Nomor 13 tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan 

Quick Wins. Pokja Program MP harus disusun kriteria pengusulan dan 

penetapan quick win sehingga pimpinan tidak asal menetapkan tanpa 

mempertimbangkan kriteria tersebut. 

2. Survey terhadap publik pengguna INTIP DAQU dan Jawara karena dampak 

adalah pengungkit yang cukup besar dalam penilaian pelaksanaan reformasi 

birokrasi LIPI. 

Gambar 11 Monitoring dan Evaluasi Quick 
Wins LIPI, Juli 2018 
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3. Perhatian LIPI tidak hanya berhenti saat penetapan quick win (kick off) tetapi 

harus terus dipantau implementasinya. Pokja Program MP perlu melakukan 

inventarisasi quick wins LIPI dan melihat implementasinya sampai tahun 

2018. Akan tetapi, perlu dipertegas siapa yang bertanggung jawab untuk 

melakukan pengawasan tersebut. Rekomendasi tersebut disarankan oleh 

Pokja Program MP (saran dari Plt. Sekretaris Utama LIPI). 

4. Pokja Program MP harus menyiapkan dokumen quick win INTIP DAQU dan  

Jawara. 

5. Pertemuan Pokja Program MP berikutnya adalah untuk membahas dan 

mengawal INTIP DAQU dan Jawara serta memperbaiki agenda perbaikan 

selama lima bulan ke depan. 

6. Pokja Program MP akan mengundang Pokja Program Pelayanan Publik dan 

Pokja Program Penataan Tata Laksana terkait: 

a. Pembahasan pengembangan aplikasi Jawara dengan Pokja Program 

Penataan Tata Laksana, termasuk kesiapan jaringan/server LIPI; 

b. Pembahasan dengan Pokja Program Pelayanan Publik untuk membuat 

survey kepuasan masyarakat terhadap keberadaan kedua quick wins  LIPI 

tersebut; 

c. Content akan disediakan oleh satker pemilik quick win LIPI. 

 

Monev kedua dilaksanakan pada tanggal 30 November 2018 di dua tempat, 

yaitu Pusat Konservasi Tumbuhan Kebun Raya Bogor dan Pusat Inovasi LIPI. 

Monev kedua ini lebih kepada memeriksa implementasi Jawara dan Intip Daqu 

di kedua lokasi tersebut. Beberapa catatan Pokja Program Manajemen 

Perubahan terkait pelaksanaan Jawara adalah: 

a. Sebaiknya di lakukan strategi untuk 

pemasaran Jawara agar lebih dikenal 

masyarakat; 

b. Belum dihapus aplikasi Jelajah di Play Store 

sehingga users masih menggunakan Jelajah. 

Akibatnya, Jawara menjadi tidak terlalu 

dikenal oleh users/pengunjung kebun raya.  

Gambar 12 Monitoring dan Evaluasi 
Quick Wins LIPI, Juli 2018 
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c. Dibutuhkannya dukungan teknis dari Biro Umum karena dukungan teknis 

merupakan faktor penting untuk penggunaan aplikasi; 

d. Untuk menilai jumlah kepuasan pengguna, Pusat Konservasi Tumbuhan 

Kebun Raya dapat melakukan survey kepuasan masyarakat khusus untuk 

penggunaan aplikasi Jawara. Survey tersebut harus dapat menjaring 

keluhan yang spesifik dari para pengguna aplikasi Jawara; 

e. Dilakukan integrasi sistem Jawara dengan aplikasi-aplikasi sejenis yang 

dimiliki Kebun Raya Cibodas, Purwodadi, dan Bali; 

f. Point of interest tergantung dari pengelolaan dari setiap kebun dan 

diharapkan setiap kebun dapat neningkatkan point of interest masing-

masing. Kesulitan teknis untuk mengintegrasikan sistem dan point of interest 

dari setiap kebun raya perlu dicari solusinya sehingga Jawara akan lebih baik 

dan bermanfaat lagi di masa mendatang; 

g. Untuk peningkatan pelayanan, sebaiknya di lakukan pertemuan secara 

berkala oleh setiap pengelola kebun raya;  

h. Di web kebun raya, konten yang harus muncul harusnya Jawara jangan 

mencantumkan dan menggunakan aplikasi yang lama, yaitu Jelajah Kebun 

Raya; 

i. Memunculkan pop up untuk pemberitahuan tentang aplikasi Jawara di setiap 

web kebun raya; 

j. Penggabungan navigasi dengan informasi sehingga pencarian pengguna 

dapat langsung terhubung ke navigasi 

k. Untuk pengisian konten, jangan melanggar copy right. 

 

Terkait pelaksanaan quick wins LIPI, Pokja Program MP menyarankan agar di 

kemudian hari dilaksanakan monev terhadap program quick wins LIPI yang telah 

dilaksanakan pada periode sebelumnya. 

 

2.1.2. Penataan Organisasi 

Road Map LIPI yang telah ditetapkan, kemudian diturunkan menjadi 

dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Reformasi Birokrasi yang ditetapkan 

setiap tahun. RKT RB LIPI Tahun 2018 telah ditetapkan melalui Keputusan 
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Kepala LIPI Nomor 168/E/2018 tanggal 21 Juni 2018 dan berlaku surut sejak 2 

Januari 2018. Di dalam road map tertuang rencana kerja masing-masing 

program, waktu pelaksanaan, output serta kriteria keberhasilan yang diharapkan 

atas pelaksanaan RB dimasing-masing program, termasuk  Program Penataan 

dan Penguatan Organisasi. Pada RKT Program  Penataan dan Penguatan 

Organisasi Tahun 2018, secara garis besar ada 2 (dua) kegiatan utama. Pertama 

terkait evaluasi organisasi di lingkungan LIPI, dan yang kedua terkait penataan 

organisasi LIPI. 

Berkenaan dengan evaluasi organisasi LIPI diamanatkan untuk dilakukan 

evaluasi secara terus menerus sedikitnya sekali dalam 1 (satu) tahun seperti 

yang tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 13 tahun 1998 tentang 

Pengusulan, Penetapan dan Evaluasi Organisasi Pemerintahan.  Evaluasi 

organisasi penting untuk dilakukan, karena hasil evaluasi tersebut dapat 

dijadikan sebagai dasar penyesuaian terhadap perubahan, baik perubahan 

proses bisnis, internal organisasi maupun lingkungan strategis, sehingga dapat 

menjadi momentum positif pelaksanaan reformasi birokrasi secara menyeluruh 

yang dapat mendorong seluruh satuan kerja untuk bergerak cepat merespon 

dinamika global. Berdasarkan hasil evaluasi organisasi perlu ditindaklanjuti 

dengan melakukan penataan organisasi. Dengan adanya penataan organisasi 

diharapkan adanya penguatan kelembagaan yang ditunjukkan melalui 

dihasilkannya struktur organisasi LIPI tepat fungsi dan tepat ukuran yang pada 

akhirnya mendukung visi dan misi LIPI serta pencapaian sasaran reformasi 

birokrasi nasional, yaitu birokrasi yang efektif dan efisien. 

 

1. Implementasi Program Evaluasi Organisasi LIPI 

Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) sebagai salah satu lembaga 

pemerintahan juga dituntut untuk melakukan evaluasi kelembagaan. Terlebih lagi 

dalam implementasi reformasi birokrasi dalam area penataan dan penguatan 

organisasi, evaluasi terhadap organisasi mutlak harus dilakukan, karena dari 

hasil evaluasi organisasi tersebut dapat diketahui apakah organisasi berada 

dalam kategori yang sudah efisien atau kurang efisien, sehingga diperlukan 

perubahan dalam struktur organisasi. 
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Secara ideal struktur organisasi harus  bersifat  dinamis  sebagai  

konsekuensi  dari  adaptasi  terhadap dinamika  perubahan  lingkungan  internal  

dan  eksternal.  Dalam  perspektif ini  struktur  organisasi  yang  baik  adalah  

yang  mampu  beradaptasi  secara responsif maupun antisipatif terhadap 

tuntutan perubahan lingkungan. Selain aspek struktur, proses yang terjadi di 

dalam organisasi juga merupakan  aspek  yang  sangat  penting  dan  sering  

menjadi  perhatian  di dalam  analisis  organisasi.  Proses  organisasi  merupakan  

gambaran berlangsungnya  seluruh  aktivitas  organisasi  untuk  menciptakan  

dan memelihara rantai dalam rangka mencapai tujuan utama secara  dinamis.   

Pelaksanaan program kegiatan evaluasi dan penataan organisasi 

LIPI, dilaksanakan oleh Tim Kerja yang ditetapkan oleh Kepala LIPI dengan 

nomor SK Kepala LIPI Nomor 209/Kep/M/2018, tanggal 28 Februari 2018 

tentang Tim Reorganisasi LIPI. 

   

Gambar 13 Surat Keputusan Kepala LIPI tentang Tim Reorganisasi LIPI 

 

Tahap awal pelaksanaan evaluasi organisasi LIPI adalah dengan 

menyusun guideline sebagai acuan dan panduan evaluasi.Guideline disusun 

oleh Tim Reorganisasi LIPI  dan telah mendapatkan persetujuan pimpinan LIPI 

sebagai acuan dan pedoman satuan kerja menyampaikan hasil evaluasi 

kelembagaan di tingkat satuan kerja masing-masing. Pokok-pokok yang 

dievaluasi dan dianalisis oleh Tim Reorganisasi  adalah bahan usulan dari satuan 

kerja di lingkungan LIPI. 
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Gambar 14 Surat Permintaan Bahan Evaluasi Organisasi LIPI 

 

Penyampaian bahan evaluasi oleh satuan kerja LIPI, selanjutnya 

dilakukan analisis dan review oleh Tim Reorganisasi LIPI. Evaluasi organisasi 

LIPI dilakukan dengan melihat pokok-pokok permasalahan yaitu: 

1. Fungsi organisasi yang ada, apakah fungsi tersebut berjalan dengan yang 

telah ditetapkan dan telah sesuai dengan ukuran organisasi; 

2. Jenjang organisasi, ada tidaknya jenjang organisasi yang tidak sesuai; 

3. Ada tidaknya duplikasi fungsi di dalam organisasi LIPI; 

4. Ada tidaknya organisasi yang berbeda tujuan namun, ditempatkan di dalam 

satu kelompok; 

5. Ada tidaknya pejabat yang melapor kepada lebih dari seorang atasan; 

6. Kesesuaian struktur organisasi dengan kinerja yang dihasilkan; 

7. Kesesuaian struktur organisasi dengan mandat; 

8. Ada tidaknya tumpang tindih fungsi organisasi di lingkungan LIPI dengan 

instansi lain; 

9. Tingkat adaptif struktur organisasi terhadap lingkungan strategis. 

Hasil evaluasi organisasi LIPI,berdasarkan kriteria-kriteria tertentu 

sehingga  diketahui permasalahan organisasi yang terjadi untuk dapat dilakukan 

penataan organisasi LIPI. Penataan organisasi yang dilakukan berimplikasi pada 

berubahnya dasar hukum kelembagaan LIPI temasuk perubahan tugas fungsi 

maupun struktur organisasi. 

Dengan demikian disimpulkan LIPI berada dalam kategori yang kurang efisien, 

sehingga diperlukan perubahan dalam struktur organisasi. Evaluasi organisasi 

yang telah dilakukan sebagai bahan LIPI dalam memperbaiki, menyesuaikan dan 
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menyempurnakan struktur organisasi LIPI ataupun struktur organisasi di 

lingkungan LIPI agar tujuan strategis organisasi dapat tercapai.  

 

Gambar 15 Laporan Evaluasi Organisasi LIPI Tahun 2018 

 

Tahapan kegiatan yang telah dilaksanakan dalam penyelesaian Program 

Evaluasi Organisasi LIPI adalah sebagai berikut : 

 

Tabel 3 Tahapan Pelaksanaan Kegiatan Evaluasi Organisasi LIPI 

NO. KEGIATAN DASAR TANGGAL LOKASI 
1 Pembentukan Tim 

Reorganisasi LIPI 
SK Kepala LIPI Nomor 
209/Kep/M/2018 

28 Februari 2018 - 

2 Permohonan 
penyampaian naskah 
akademik perubahan 
organisasi di 
lingkungan LIPI 

Surat Plt. Sekretaris 
Utama LIPI Nomor B-
1934/SU/ OT.01/III/ 2018 

2 Maret 2018 - 

3 Penyusunan 
Guideline Bahan 
Evaluasi 
Kelembagaan 

Surat Ka.BOSDM Nomor 
B-2126/SU.2/ III/2018 

8 Maret 2018 Ruang Rapat 
Pimpinan LIPI Lt.2 

5 Permintaan Bahan 
Evaluasi Organisasi 
Satuan Kerja di 
Lingkungan LIPI 

Surat Plt. Sekretaris 
Utama LIPI Nomor B-
2160/SU/OT.01/III/ 2018 

8 Maret 2018 - 

6 Rapat Koordinasi 
Finalisasi 
Penyusunan  Evaluasi 
Organisasi  LIPI 

Surat Ka. BOSDM Nomor 
B-2387/SU.2/ OT.01/III/ 
2018 

19 Maret 2018 Ruang RB Lt.7, 
Jakarta 

 

Berdasarkan Rencana Kerja Tahunan Reformasi Birokrasi LIPI Tahun 

2018, Program Evaluasi Organisasi LIPI telah diselesaikan dan dilaksanakan 

sesuai dengan penjadwalan yang ditentukan.  
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Tabel 4 Kesesuaian Waktu Pelaksanaan Kegiatan Evaluasi Organisasi LIPI 
dengan RKT Tahun 2018 

OUTPUT TAHAPAN KERJA WAKTU PELAKSANAAN 
SESUAI RKT TAHUN 

2018 

REALISASI 
PELAKSANAAN 

KEGIATAN 

Dokumen laporan 
hasil evaluasi 
organisasi di 
lingkungan LIPI 

a. Menghimpun bahan dan data 
kajian evaluasi organisasi LIPI 

Maret – April 2018 

 
 
Maret 2018 
 
 

b. Menganalisis bahan yang 
sudah ada 

c. Melaksanakan koordinasi 
pembahasan Evaluasi 
Organisasi LIPI 

d. Menyusunan laporan evaluasi 
organisasi LIPI 

 

Seiring dengan perkembangan peraturan yang berlaku, Kementerian 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi telah menerbitkan 

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 

Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Instansi 

Pemerintah, memperbarui Peraturan  Menteri  Pendayagunaan  Aparatur  

Negara  Nomor  67 Tahun  2011 yang ketentuan di  dalamnya hanya  mencakup  

aspek  struktur  organisasi. Penyempurnaan  pedoman evaluasi  ini diharapkan  

dapat memberikan kemudahan bagi para pejabat perancang  organisasi  dan  

pengambil  keputusan  untuk  menentukan struktur  dan  proses  yang   paling  

sesuai  dengan  kondisi  internal  dan eksternal yang sedang berkembang. 

Pada bulan Agustus 2018 ini, telah ditetapkan Tim Evaluasi 

Kelembagaan LIPI yang akan melakukan evaluasi organisasi LIPI dengan target 

penyelesaian adalah bulan Oktober 2018 berdasarkan Peraturan Menteri 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 

2018.  

 

 

 

2.1 Implementasi Program Penataan Organisasi LIPI 

 
Hasil evaluasi organisasi yang telah dilakukan oleh LIPI ditindaklanjuti 

dengan melakukan penataan organisasi. Sejalan dengan program reformasi 

birokrasi LIPI, penataan dan penguatan organisasi di lingkungan LIPI merupakan 
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kegiatan strategis yang dilakukan untuk membangun organisasi LIPI agar 

semakin mampu beradaptasi dengan dinamika lingkungan dan mampu 

memberikan layanan terbaik kepada stakeholder LIPI. 

Penataan kembali organisasi LIPI untuk mengakomodir norma/nilai baru 

agar terbentuk keserasian dalam tubuh organisasi LIPI. Sebagai lembaga riset, 

organisasi LIPI terus mengalami penyesuaian dengan perubahan lingkungan 

baik dari internal maupun eksternal organisasi. Berdasarkan hasil yang telah 

dicapai LIPI, serta memperhatikan tantangan dan perkembangan lingkungan 

strategis dalam bidang riset ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga perlu 

dirumuskan kembali fungsi dan susunan organisasi LIPI. 

 

Penataan Organisasi LIPI dengan pengajuan Rancangan Peraturan 

Presiden tentang LIPI 

Keberadaan LIPI sebagai lembaga ilmu pengetahuan saat ini diatur 

berdasarkan Undang-undang No. 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, 

yang dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Presiden No. 3 Tahun 2013 tentang 

Perubahan Ketujuh atas Keputusan Presiden No. 103 tahun 2001 tentang 

Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja 

Lembaga Pemerintah Non Kementerian. 

Dalam rangka penataan organisasi, Tim Reorganisasi LIPI telah 

melakukan pembahasan untuk penyusunan Naskah Akademik yang memberikan 

informasi dan gambaran tentang kondisi LIPI dan latar belakang penyempurnaan 

LIPI sebagai Lembaga Pemerintahan Non Kementerian yang menyelenggarakan 

urusan pemerintahan di bidang riset ilmu pengetahuan dan teknologi, serta 

menjadi landasan ilmiah dalam penyusunan Rancangan Peraturan Presiden 

tentang LIPI.  

Dengan menata kembali organisasinya, LIPI diharapkan dapat 

mengakomodir norma/nilai baru agar terbentuk keserasian dalam tubuh 

organisasi LIPI, serta mengubah struktur organisasi LIPI dengan lingkup riset 

menjadi: 

a. riset bidang ilmu pengetahuan dan teknologi kebumian dan kelautan; 

b. riset bidang ilmu pengetahuan dan teknologi hayati; 
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c. riset bidang ilmu pengetahuan teknik; 

d. riset bidang ilmu pengetahuan sosial dan kemanusiaan; dan 

e. riset bidang ilmu pengetahuan dan teknologi terapan. 

Penataan organisasi LIPI dilakukan untuk menjawab tantangan 

perkembangan yang terjadi, diantaranya dengan mempertegas kembali tugas 

dan fungsi LIPI, direpresentasikan dalam unit organisasi Eselon I yang dibedakan 

berdasarkan riset ilmu pengetahuan dan teknologi yang dilakukan, yaitu riset ilmu 

pengetahuan dan teknologi dasar (hulu) dan riset ilmu pengetahuan dan 

teknologi terapan (hilir). Lebih lanjut, LIPI juga perlu menata unit organisasi 

berdasarkan kewenangan LIPI, dimana unit organisasi yang memiliki 

kewenangan tugas dan fungsi secara nasional, akan ditempatkan secara 

langsung di bawah Kepala LIPI, sehingga dapat lebih leluasa dalam memberikan 

layanan kepada stakeholders secara lebih optimal.  

Secara umum penataan organisasi LIPI meliputi (1) Menghilangkan posisi 

Wakil Kepala, dengan pertimbangan sudah tidak relevannya beban, tugas dan 

fungsi unit organisasi Wakil Kepala; (2) Mengubah nomenklatur unit organisasi 

yang sudah tidak relevan dengan perkembangan tugas dan fungsi LIPI. Deputi 

Bidang Ilmu Pengetahuan Kebumian dan Kelautan menjadi Deputi Bidang Ilmu 

Pengetahuan dan Teknologi Kebumian dan Kelautan, serta Deputi Bidang Ilmu 

Pengetahuan Hayati menjadi Deputi Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi 

Hayati; dan (3) Menghilangkan Deputi Bidang Jasa Ilmiah untuk diganti dengan 

Deputi Bidang Riset Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Terapan, yang diharapkan 

akan menjadi unit organisasi LIPI yang mewadahi seluruh unit kerja yang 

melaksanakan riset-riset hilir berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi terapan. 

Usulan penataan struktur organisasi LIPI dirancang sebagai berikut: 
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KEPALAKEPALA LIPI

Sekretariat Utama

Biro Perencanaan 
dan Keuangan

Biro Organisasi dan 
SDM

Biro Kerja Sama, 
Hukum dan komunikasi 

Publik
Biro Umum

Inspektorat
Pusat Pembinaan, 

Pendidikan dan 
Pelatihan

Pusat Dokumentasi 
dan Informasi Ilmiah

Deputi Bidang Ilmu 
Pengetahuan dan Teknologi 

Kebumian dan  Kelautan 

Deputi Bidang Ilmu 
Pengetahuan dan Teknologi 

Hayati

Deputi Bidang Ilmu 
Pengetahuan Teknik

Deputi Bidang Ilmu 
Pengetahuan Sosial dan 

Kemanusiaan

Deputi Bidang  Ilmu 
Pengetahuan dan Teknologi 

Terapan

Pusat Riset
 Geoteknologi

Pusat Riset
 Oseanografi

Pusat Riset
 Laut Dalam

Pusat Riset
 Limologi

Balai Bio Industri Laut

Balai Pengembangan 
Kompetensi SDMO

Balai Informasi dan 
Konservasi Kebumian

Pusat Riset
 Biologi

Pusat Riset
 Bioteknologi

Pusat Riset
 Biomaterial

Pusat Konservasi 
Tumbuhan Kebun Raya 

Rendah Basah

Pusat Riset
 Fisika

Pusat Riset
 Kimia

Pusat Riset
 Informatika

Pusat Riset Elektronika 
dan Telekommunikasi

Pusat Riset Metalurgi 
dan Material

Pusat Riset Tenaga Listrik 
dan Mekatronik

Balai Riset
 Teknologi Bersih

Pusat Riset 
Kemasyarakatan dan 

Kebudayaan

Pusat Riset 
Ekonomi

Pusat Riset 
Kependudukan

Pusat Riset
 Politik

Pusat Riset
 Kewilayahan

Pusat Riset Teknologi 
Pengujian dan Industri

Pusat Riset
 Instrumentasi

Pusat Riset
 Teknologi Tepat Guna

Pusat Riset
 Teknologi Bahan Alam

Balai Riset  Teknologi 
Mineral

Pusat Konservasi 
Tumbuhan Kebun Raya 

Tinggi Basah

Pusat Konservasi 
Tumbuhan Kebun Raya 

Rendah Kering

Pusat Konservasi 
Tumbuhan Kebun Raya 

Tinggi Kering 

Loka Konservasi 
Tumbuhan Kebun Raya 

Rendah basah

Pusat Riset Kebijakan dan 
Manajemen Ilmu 

Pengetahuan, Teknologi dan 
Inovasi

Pusat Multimedia dan 
Penerbitan Iptek

Pusat Pemanfaatan 
dan Komersialisasi 

Iptek 

 

Gambar 16 Usulan Struktur Organisasi LIPI 

 

Hasil pembahasan usulan rancangan peraturan presiden tentang LIPI tertuang 

dalam naskah akademik dan usulan penataan organisasi LIPI melalui rancangan 

Peraturan Presiden tentang LIPI telah disampaikan kepada Kementerian 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, sebagai berikut : 

  

Gambar 17 Naskah Akademik dan Surat Usulan Rancangan Peraturan Presiden tentang LIPI 

 

Penataan Organisasi LIPI dengan pengajuan Penataan Struktur Organisasi 

dan Tata Kerja LIPI 

Menindaklanjuti hasil pembahasan usulan penataan organisasi LIPI 

dengan pengajuan rancangan Peraturan Presiden tentang LIPI, maka Tim 

Reorganisasi perlu melakukan pembahasan dan kajian lebih lanjut berkenaan 

dengan perubahan struktur organisasi dan tata kerja LIPI yang telah ditetapkan 
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berdasarkan Peraturan Kepala LIPI No. 01 Tahun 2014, tanggal 9 Mei 2014 

tentang Organisasi dan Tata Kerja LIPI. 

Penataan organisasi LIPI yang diusulkan perubahannya, secara umum 

terdiri dari: 

1. Penyeragaman penggunaan istilah dari penelitian menjadi riset dan merubah 

nomenklatur Pusat Penelitian menjadi Pusat Riset. 

2. Perubahan fungsi Eselon I di lingkungan LIPI dalam upaya memperkuat 

fungsi riset yang dijalankan. Perubahan tersebut terkait pada fungsi 

pelaksanaan kebijakan teknis di bidang penelitian/riset di masing-masing 

Deputi yang menyebutkan secara spesifik riset apa saja yang dilakukan.  

3. Memperkuat tugas dan fungsi satuan kerja di bawah Sekretariat Utama LIPI, 

diantaranya dengan perubahan tugas fungsi dan memunculkan kembali  

eselon IV di lingkungan Sekretariat Utama, dengan pertimbangan utama 

fungsinya sebagai organisasi pendukung, koordinasi yang dilakukan oleh 

Sekretariat Utama dengan seluruh satuan kerja di lingkungan LIPI dalam 

bidang administrasi, menuntut dilakukannya pengawasan secara berjenjang. 

4. Menghilangkan fungsi standar nasional satuan ukuran pada Pusat Penelitian 

Metrologi, dikarenakan fungsi tersebut berdasarkan Peraturan Presiden 

Nomor 4 tahun 2018 tentang Badan Standarisasi Nasional, sudah dialihkan 

ke Badan Standarisasi Nasional. 

5. Mengubah kedudukan Pusat Penelitian Perkembangan Iptek (Pappiptek), 

Pusat Penelitian Metalurgi Material dan Pusat Pengembangan Teknologi 

Tepat Guna. 

6. Mengubah nomenklatur unit kerja, agar lebih menggambarkan kompetensi 

inti yang dimiliki. 

7. Menggabungkan fungsi dokumentasi/data dan informasi pada semua satuan 

kerja menjadi Pusat data dan Informasi LIPI, serta menggabungkan fungsi 

diseminasi hasil penelitian di setiap pusat riset menjadi berada di bawah 

Pusat Pemanfaatan dan Komersialisasi Iptek. 

Struktur Organisasi LIPI yang diusulkan adalah sebagai berikut : 
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Gambar 18 Usulan Struktur Organisasi LIPI 

 

Hasil pembahasan Tim Reorganisasi telah disusun dalam Naskah Akademik 

usulan penataan organisasi LIPI dan usulan penataan organisasi LIPI telah 

disampaikan kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi, sebagai berikut: 

 
 

Gambar 19 Naskah Akademik dan Surat Usulan Penataan Organisasi LIPI 

 

Tahapan kegiatan yang telah dilaksanakan dalam penyelesaian Program 

Evaluasi Organisasi LIPI adalah sebagai berikut: 
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Tabel 5 Tahapan Pelaksanaan Kegiatan Penataan Organisasi LIPI 

NO KEGIATAN DASAR TANGGAL LOKASI 
1 Rapat Penyusunan Perubahan 

Perpres dan SOTK LIPI 
Surat Ka. BOSDM Nomor 
B-2387/SU.2/ OT.01/III/ 
2018 

19 Maret 2018 Ruang RB Lt.7, 
Jakarta 

2 Rapat Pembahasan 
Perubahan Perpres dan SOTK 
LIPI 

Surat Plt. Sekretaris 
Utama Nomor B-
2775/SU/OT.01/III/ 2018 

23 Maret 2018 Ruang RB Lt.7, 
Jakarta 

3 Rapat Pembahasan 
Perubahan Perpres dan SOTK 
LIPI 

Surat Ka. BOSDM Nomor 
B-2775/SU/ OT.01/III/ 
2018 

26 Maret 2018 Ruang Rapat 
Ka. BOSDM Lt. 
7 Jakarta 

5 Rapat Pembahasan Naskah 
Akademik Reorganisasi 
(Perpres) LIPI 

Surat Ka.BOSDM Nomor 
B-3172/SU.2/ 
OT.01/IV/2018 

9 April 2018 Ruang Rapat 
Ka. BOSDM Lt. 
7 Jakarta 

6 Rapat Pembahasan Struktur 
dan Draft OTK LIPI 

Surat Ka.BOSDM Nomor 
B-3987/SU.2/ 
OT.01/IV/2018 

30 April 2018 Ruang Rapat 
Ka. BOSDM Lt. 
7 Jakarta 

7 Rapat Pembahasan Struktur 
dan Draft OTK LIPI 

Surat Ka. BOSDM  
Nomor B-4096/SU.2/ 
OT.01/IV/2018 

2 Mei 2018 Ruang Rapat 
Ka. BOSDM Lt. 
7 Jakarta 

8 Rapat Finalisasi Pembahasan 
Naskah Akademik dan 
Rancangan Perpres LIPI 

Surat Plt. Sekretaris 
Utama LIPI Nomor : B-
4575/SU/OT.01/V/2018 

17 Mei 2018 Ruang Rapat 
Ka. BOSDM Lt. 
7 Jakarta 

9 Rapat Pembahasan Struktur 
Organisasi Satuan Kerja di 
Lingkungan LIPI 

Surat Plt. Sekretaris 
Utama LIPI Nomor B- 
5037/SU/OT.01/V/2018 

24 Mei 2018 Gd. Kusnoto, 
Bogor 

10 Rapat Persiapan Finalisasi ke-
2 Pembahasan Naskah 
Akademik dan RPerpres LIPI 

Surat Plt. Ka.BOSDM 
Nomor B-5142/SU.2/ 
OT.01/V/2018 

28 Mei 2018 Ruang RB Lt.7, 
Jakarta 

11 Rapat Finalisasi ke-2 
Pembahasan Naskah 
Akademik dan RPerpres LIPI 

Surat Plt. Sekretaris 
Utama Nomor B-
5298/SU/ OT.01/V/ 2018 

30 Mei 2018 Ruang RB Lt.7, 
Jakarta 

12 Rapat Finalisasi ke-3 
Pembahasan Naskah 
Akademik dan RPerpres LIPI 

Surat Plt. Ka.BOSDM 
Nomor B-5585/SU.2/ 
OT.01/VI/2018 

7 Juni 2018 SWS Lt. 2, 
Jakarta 

13 Ekspose Usulan Rancangan 
Peraturan Presiden tentang 
LIPI dengan KemenpanRB 

Surat Plt. Sekretaris 
Utama LIPI Nomor B-
5732/SU/OT.01/VI/2018 

28 Juni 2018 SWS Lt.2, 
Jakarta 

14 Koordinasi Penyempurnaan 
Naskah Akademik dan 
Perpres LIPI 

Surat Plt. Ka.BOSDM 
Nomor B-6124/SU.2/ 
OT.01/VI/2018 

2 Juli 2018 Ruang RB Lt.7, 
Jakarta 

15 Penyampaian Naskah 
Akademik Usulan Peraturan 
Presiden Tentang LIPI ke 
Kemenpan RB 

Surat Kepala LIPI Nomor 
B-6831/K/OT/VII/2018 

18 Juli 2018 - 

16 Pembahasan Struktur 
Organisasi Eselon II di 
Lingkungan LIPI 

Surat Plt. Sekretaris 
Utama LIPI Nomor B-
7072/SU/OT.01/VII/2018 

30 Juli 2018 Ruang RB Lt.7, 
Jakarta 

17 Pembahasan SOTK dan Draft 
Naskah Akdemik Reorganisasi 
LIPI 

Surat Plt. Sekretaris 
Utama LIPI Nomor B-
7471/SU/OT.01/VIII/2018 

2-3 Agustus 
2018 

The Margo 
Hotel, Depok 

18 Pembahasan Draft SOTK LIPI Surat Plt. Ka.BOSDM 
Nomor B-7715/SU.2/ 
OT.01/VIII/2018 

9 Agustus 2018 Ruang RB Lt.7, 
Jakarta 

19 Pembahasan Draft Struktur 
Organisasi dan Tata Kerja 
(SOTK) LIPI 

Surat Plt. Ka.BOSDM 
Nomor B-8066/SU.2/ 
OT.01/VIII/2018 

15-16 Agustus 
2018 

Sahira Butik 
Hotel, Bogor 

20 Penyampaian Naskah 
Akademik Usulan Penataan 
Organisasi LIPI ke Kemenpan 
RB 

Surat Kepala LIPI Nomor 
B-8472/K/OT/VIII/2018 

24 Agustus  
2018 

- 
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Tahapan kegiatan program penataan LIPI sesuai dengan RKT Reformasi 

Birokrasi LIPI Tahun 2018 : 

1. Penyusunan Naskah Akademik Penataan Organisasi LIPI dengan 

pengajuan Peraturan Presiden tentang LIPI seharusnya terselesaikan 

pada bulan Mei 2018, namun baru dapat terselesaikan pada bulan Juli 

2018, dikarenakan perlu proses yang mendalam dalam pembahasan dan 

kajian.  

2. Pembahasan struktur organisasi dan tata kerjaLIPI, penjadwalan sesuai 

RKT Tahun 2018 dimulai bulan Mei 2018 dilaksanakan oleh Tim 

Reorganisasi LIPI dengan konsep awal penataan organisasi LIPI 

bersamaan dengan pembahasan rancangan Peraturan Presiden tentang 

LIPI. Finalisasi pembahasan  struktur organisasi dan tata kerja 

dilaksanakan mulai bulan Juli sampai dengan Agustus 2018.  

3. Tahapan selanjutnya untuk penataan organisasi LIPI adalah pembahasan 

dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi. Penjadwalan pembahasan tersebut direncanakan mulai bulan 

September 2018. 

Kesesuaian waktu pelaksanaan kegiatan penataan organisasi dengan RKT 

Tahun 2018 yang telah ditetapkan penjadwalannya dengan realisasi 

pelaksanaannya adalah sebagai berikut: 

 

Tabel 6  Kesesuaian Waktu Pelaksanaan Kegiatan Penataan Organisasi LIPI dengan RKT Tahun 
2018 

 
 
 

OUTPUT 
TAHAPAN 
KERJA 

WAKTU 
PELAKSANAAN 

SESUAI RKT 
TAHUN 2018 

REALISASI 
PELAKSANAAN 

KEGIATAN 
s.d Agustus 

2018 

 
 

KETERANGAN 

 
 
 
 
1. Dokumen 

usulan 

Penataan 

dan 

penguatan 

a. Menyusunan 
Naskah Akademik 
dan Rancangan 
Peraturan Presiden 
tentang LIPI 

April – Mei 2018 

 
 
 
 
Maret – Juli 2018 

 
 
 
Kendala 
penyelesaian 
dikarenakan perlu 
proses yang 
mendalam dalam 
pembahasan dan 
kajian.  
 

b. Melaksanakan 
koordinasi 
pembahasan 
Naskah Akademik 
dan Rancangan 
Peraturan Presiden 
tentang LIPI 

April – Mei 2018 
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OUTPUT 
TAHAPAN 
KERJA 

WAKTU 
PELAKSANAAN 

SESUAI RKT 
TAHUN 2018 

REALISASI 
PELAKSANAAN 

KEGIATAN 
s.d Agustus 

2018 

 
 

KETERANGAN 

Organisasi 

LIPI 

c. Mengusulkan 
penataan dan 
penguatan 
organisasi LIPI 
(Rancangan 
Peraturan Presiden 
tentang LIPI dan 
Naskah Akademik) 
ke Kemenpan RB 

Mei 2018 

d. Melaksanakan 
koordinasi 
pembahasan 
Rancangan 
Peraturan Presiden 
tentang LIPI dengan 
Kemenpan RB  

Mei – Desember 
2018 

e. Melaksanakan 
harmonisasi 
Rancangan 
Peraturan Presiden 
tentang LIPI (LIPI, 
Kemenpan RB, 
Kemenkumham RI, 
Kemensetneg RI) 

Mei – Desember 
2018 

 
 
 
 
 
2. Dokumen 

Rancangan 

Struktur 

Organisasi 

dan Tata 

Kerja LIPI 

a. Menyusun 
rancangan struktur 
Organisasi dan Tata 
Kerja LIPI 

Mei- Juni  2018 

 
 
 
 
 
 
Maret – Agustus 

2018 

 
 

- Rancangan 

struktur 

organisasi dan 

tata kerja LIPI 

telah 

diselesaiakan 

pada bulan 

Agustus 2018 

- Tahapan 

selanjutnya 

adalah 

pembahasan 

dengan 

Kementerian 

Pendayagunaan 

Aparatur 

Negara dan RB 

b. Melaksanakan 
koordinasi 
pembahasan 
rancangan struktur 
Organisasi dan Tata 
Kerja LIPI 

Juni – Agustus 
2018 

c. Menyusun 
rancangan 
Peraturan LIPI 
tentang Struktur 
Organisasi Tata 
Kerja LIPI 

Agustus-
September 2018 

d. Melaksanakan 
koordinasi 
pembahasan 
rancangan 
Peraturan LIPI 
tentang Struktur 
Organisasi Tata 
Kerja LIPI 

September – 
Oktober  2018 

e. Memfinalisasi 
Rancangan 
Peraturan LIPI 
tentang Struktur 
Organisasi Tata 
Kerja LIPI 

Oktober – 
Desember 2018 
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2.2 Kelengkapan Dokumen Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi 

Birokrasi (PMPRB) LIPI 

PMPRB merupakan instrumen penilaian kemajuan pelaksanaan 

reformasi birokrasi yang dilakukan secara mandiri (self-assessment). Agar hasil 

penilaian yang disampaikan oleh LIPI dapat dipertanggungjawabkan/akuntabel, 

maka harus mengumpulkan bukti (evidence). Bukti dukung (evidence) Program 

Penataan dan Penguatan Organisasi pada Panel 3 PMPRB LIPI telah 

disampaikan dokumen secara lengkap . Yang menjadi catatan adalah bukti 

dukung pada kriteria penilaian penataan organisasi sampai dengan bulan Mei 

2018, bukti evidence yang disampaikan berupa draft Draft Naskah Akademik LIPI 

dan Rancangan Peraturan Presiden tentang LIPI. Perkembangan proses sampai 

dengan bulan Agustus  2018, dokumen akhir berupa Naskah Akademik usulan 

penataan organisasi telah disusun dan disampaikan usulannya kepada 

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi LIPI. 

 

Gambar 20 Bukti Dukung (Evidence) PMPRB LIPI Program Evaluasi dan Penataan Organisasi  

 

2.1.3. Penataan Peraturan Perundang-undangan 

Program Penataan Peraturan Perundang-undangan merupakan salah 

satu area perubahan dari 8 (delapan) area perubahan pelaksanaan reformasi 

birokrasi nasional. Arah kebijakan reformasi birokrasi program penataan 

peraturan perundang-undangan sejalan dengan arah reformasi birokrasi 

nasional yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur 

Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Roadmap 
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Reformasi Birokrasi 2015 -2019. Target yang harus dicapai Program Penataan 

Peraturan Perundang-undangan dalam Roadmap Reformasi Birokrasi 2015-

2019, sebagai berikut: 

a. evaluasi secara berkala berbagai peraturan perundang-undangan yang 

sedang diberlakukan; 

b. menyempurnakan/mengubah berbagai peraturan perundang-undangan yang 

dipandang tidak relevan lagi, tumpang tindih, atau disharmonis dengan 

peraturan perundang-undangan lain; dan 

c. melakukan deregulasi untuk memangkas peraturan perundang-undangan 

yang dipandang menghambat pelayanan. 

LIPI sebagai lembaga penelitian yang mempunyai tugas utama penelitian 

ilmu pengetahuan berkewajiban untuk berkontribusi dalam penguatan dan 

penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga ilmu pengetahuan dan 

teknologi mampu berperan untuk meningkatkan kemandirian dan daya saing 

bangsa serta meningkatkan kesejahteraan rakyat. Untuk itu, LIPI terlibat dalam 

menyusun kebijakan nasional dalam bentuk peraturan perundang-undangan 

khususnya bidang penelitian ilmu pengetahuan dan teknologi. 

Hasil Evaluasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi untuk Program Penataan Peraturan Perundang-undangan 

Tahun 2017 mendapatkan nilai 3,70. Penilaian untuk Program Penataan 

Peraturan Perundang-undangan Tahun 2017 mengalami penurunan dari tahun 

sebelumnya. Berikut nilai Reformasi Birokrasi untuk Program Penataan 

Peraturan Perundang-undangan Tahun 2014-2017: 

 

 

Gambar 21 Analisis kekurangan atau kelemahan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara 
dan Reformasi Birokrasi atas pelaksanaan Reformasi Birokrasi untuk Program Penataan Peraturan 

Perundang-undangan Tahun 2017 

Penurunan nilai Reformasi Birokrasi untuk Program Penataan Peraturan 

Perundang-undangan Tahun 2017 memerlukan adanya perbaikan dan 

peningkatan layanan penyusunan regulasi LIPI. Sehingga tahun 2018 ditetapkan 
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3 (tiga) rencana kinerja tahunan yaitu penyusunan Regulasi LIPI tahun 2018 

berdasarkan Kerangka Regulasi Iptek LIPI Tahun 2015-2019, penyiapan 

Regulasi LIPI online (e-Regulasi LIPI), dan pemutakhiran dan redesign JDIH LIPI. 

Diharapkan capaian dan nilai reformasi birokrasi tahun 2018 meningkat. Salah 

satu permasalahan yang terkait dengan penyusunan regulasi adalah masih 

banyak peraturan yang tidak relevan, tumpang tindih, dan tidak harmonis. Hal ini 

terjadi tidak hanya terkait dengan regulasi yang dikeluarkan oleh instansi yang 

berbeda tetapi bahkan regulasi yang dikeluarkan oleh instansi yang sama juga 

menghadapi permasalahan tersebut. Untuk itu, perlu dilaksanakan penataan 

peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh LIPI. 

 

Penyusunan Regulasi Iptek LIPI tahun 2018 berdasarkan Kerangka 

Regulasi Iptek LIPI Tahun 2015-2019 

Output yang dicapai untuk program/kegiatan Penyusunan Regulasi Iptek LIPI 

tahun 2018 berdasarkan Kerangka Regulasi Iptek LIPI Tahun 2015-2019 adalah 

8 (delapan) Regulasi LIPI baik yang bersifat nasional maupun internal LIPI. 

Berikut target capaian Regulasi Iptek LIPI tahun 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 7 Target Capaian Regulasi IPTEK LIPI Tahun 2018 
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Tahapan kerja dan kriteria keberhasilan yang ditetapkan dalam rencana kinerja 

tahun 2018 untuk program/kegiatan Penyusunan Regulasi LIPI tahun 2018 

berdasarkan Kerangka Regulasi Iptek LIPI Tahun 2015-2019 sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 8 Tahapan kerja dan kriteria keberhasilan 
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Berikut penjelasan masing-masing capaian kerja dari program/kegiatan 

Penyusunan Regulasi LIPI tahun 2018 berdasarkan Kerangka Regulasi Iptek 

LIPI Tahun 2015-2019: 

1. Menyusun dan menetapkan Program Legislasi LIPI Tahun 2018 

Perubahan dan penyusunan regulasi disesuaikan dengan tantangan global, 

regional, dan nasional, sehingga dalam penyusunan regulasi perlu membuat 

perencanaan pada tingkat LIPI dan mengacu pada kerangka Regulasi Iptek 

LIPI Tahun 2015-2019. Perencanaan Regulasi Iptek LIPI Tahun 2018 

ditetapkan dalam Keputusan Kepala LIPI Nomor 16/E/2018 tentang Program 

Legislasi LIPI Tahun 2018. Sebanyak 8 (delapan) Regulasi Iptek LIPI yang 

ditetapkan dalam Program Legislasi LIPI Tahun 2018 yaitu 2 peraturan 

perundang-undangan dan 8 Peraturan LIPI. 

 

2. Membuat Kajian Regulasi LIPI 

Kajian Hukum Tahun 2018 mengambil tema mengenai Pelaksanaan Otoritas 

Ilmiah LIPI Bidang Kehati. LIPI ditetapkan sebagai otoritas keilmuan (scientific 

authority) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 dalam 
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rangka konservasi tumbuhan dan satwa liar dan pelaksanaan CITES. Untuk 

melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999, LIPI menunjuk 

Pusat Penelitian Biologi sebagai pelaksana harian otoritas keilmuan (scientific 

authority) dengan Keputusan Kepala LIPI No. 1973/A/2002. Lima belas Tahun 

(2002 s.d. 2017) pelaksanaan Keputusan Kepala LIPI, perlu adanya 

penyesuaian bentuk regulasi dengan Peraturan Kepala LIPI sebagai acuan 

nasional. Tema kajian hukum ini diambil untuk mendukung dan memperkuat 

kelembagaan LIPI dalam pelaksanaan otoritas ilmiah bidang kehati. LIPI 

sebagai lembaga penelitian mempunyai kewenangan sebagai otoritas ilmiah 

bidang kehati. Sampai dengan bulan Agustus 2018 telah dilakukan 

pengumpulan data dan informasi untuk menyusun laporan akhir kajian hukum. 

Rapat pembahasan juga telah dilaksanakan dengan satuan kerja yang 

menjadi focal point nasional yaitu Pusat Penelitian Biologi dan Pusat 

Penelitian Oseanografi. 

 

3. Melaksanakan pembahasan dan konsultasi publik 

Untuk mendapatkan masukan substansi dalam penyusunan Regulasi Iptek 

LIPI dilaksanakan pembahasan atau konsultasi publik dengan mengundang 

berbagai pihak baik internal LIPI maupun eksternal LIPI sesuai dengan 

substansi dari Regulasi Iptek LIPI yang akan dibuat. Pembahasan peraturan 

perundang-undangan seperti peraturan presiden dibentuk panitia 

antarkementerian dan/atau nonkementerian (PAK) beranggotakan perwakilan 

instansi pemerintah sesuai dengan substansi. Hasil rapat PAK disampaikan 

kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk dilaksanakan 

harmonisasi dan sinkronisasi. Pelaksanaan harmonisasi dan sinkronisasi 

berkoordinasi dengan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi 

untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan pembentukan peraturan perundang-

undangan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Kementerian 

Sekretariat Negara. 

 

Sedangkan untuk rancangan Peraturan LIPI, pelaksanaaan pembahasan tanpa 

proses rapat PAK dan harmonisasi. Sebelum rancangan Peraturan LIPI disahkan 



~ 56 ~ 
 

atau ditetapkan, dilaksanakan konsultasi publik dengan mengundang satuan 

kerja di lingkungan LIPI. Dalam hal pemberlakukan Peraturan LIPI bersifat 

mengatur secara nasional, konsultasi publik dapat dilaksanakan dengan 

mengundang pemangku kepentingan di luar LIPI. Konsultasi publik dimaksudkan 

untuk menyelaraskan rancangan Peraturan LIPI dengan peraturan perundang-

undangan yang lebih tinggi dan teknik penyusunan Peraturan Perundang-

undangan, mendapatkan masukan substansi, dan menghasilkan kesepakatan 

terhadap subtansi yang diatur dalam rancangan Peraturan LIPI. 

Selama tahun 2018 dari bulan Januari sampai dengan Agustus telah 

dilaksanakan 2 (dua) kali Rapat PAK dan 4 (empat) kali harmonisasi Rancangan 

Presiden tentang Pengelolaan Mikroorganisme dan 10 (sepuluh) kali 

pembahasan dan konsultasi publik Rancangan Peraturan LIPI. Berikut 

pembahasan dan konsultasi publik Rancangan Peraturan LIPI bulan Januari s.d. 

Agustus Tahun 2018: 

 

Gambar 22 Pembahasan dan Konsultasi Publik Rancangan Peraturan LIPI Bulan Januari s.d. 
Agustus Tahun 2018 

 

Selain Regulasi Iptek yang dikeluarkan oleh LIPI, diundang juga untuk 

memberikan masukan dalam pembahasan rancangan peraturan perundang-

undangan yang dibuat oleh kementerian/lembaga sebanyak 12 (dua belas) 

rancangan peraturan perundang-undangan, yaitu: 
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Tabel 9 Rancangan Peraturan Perundang-Undangan Tahun 2018 

 

4.  Membuat Regulasi LIPI 

Peraturan perundang-undangan LIPI atau disebut dengan Regulasi iptek 

LIPI dikeluarkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan dan 

Peraturan LIPI. Selama bulan Januari s.d. Agustus tahun 2018 berhasil 

disusun 11 Peraturan LIPI. Untuk rancangan peraturan perundang-undangan 

masih dalam proses pembentukan, yaitu Rancangan Peraturan Presiden 

tentang Pengelolaan Mikroorganisme dalam proses harminisasi di 

Kementerian Hukum dan HAM serta Rancangan Peraturan Menteri PAN dan 

RB tentang Jabatan Fungsional Peneliti, Jabatan Fungsional Analis 

Perkebunrayaan, dan Jabatan Fungsional Teknisi Perkebunrayaan dalam 

proses pengundangan di Kementerian Hukum dan HAM. 

Terlihat dari profil LIPI tidak setiap bulan dapat diundangkan Peraturan LIPI 

karena tergantung proses pembentukannya yang tidak semuanya dapat 

segera diselesaikan. Selama bulan Januari s.d. Agustus Tahun 2018 

pengundangan paling banyak di bulan April. 

Capaian penyusunan Regulasi Iptek LIPI Tahun 2018 telah melebihi dari 

yang ditargetkan yaitu 11 Peraturan LIPI dari target sebanyak 8 Peraturan 

LIPI. Peraturan LIPI 1 sampai dengan 11 merupakan Peraturan LIPI untuk 

pelaksanaan tugas dan fungsi. Usulan berbeda dari output yang ditargetkan 
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dalam rencana kinerja tahun 2018. Sedangkan yang tertuang dalam rencana 

kinerja tahun 2018 masih dalam proses pembentukan, yaitu: 

a. Rancangan Peraturan Presiden tentang Pengelolaan Mikroorganisme 

proses harmonisasi; 

b. Rancangan Peraturan Presiden tentang LIPI tidak dilanjutkan karena 

belum boleh diajukan oleh Kementerian PAN dan RB; 

c. Rancangan Peraturan LIPI tentang Pembangunan Kebun Raya dalam 

proses pembahasan; 

d. Rancangan Peraturan LIPI tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional 

Peneliti dalam proses pembahasan; 

e. Rancangan Peraturan LIPI tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional 

Analis Perkebunrayaan dan Teknisi Perkebunrayaan dalam proses 

penyusunan; 

f. Rancangan Peraturan LIPI tentang Kawasan Sains Teknologi dalam 

proses penyusunan; dan 

g. Rancangan Peraturan LIPI tentang Otoritas Ilmiah Bidang Kehati dalam 

proses penyusunan. 

Berdasarkan satuan kerja pengusul paling banyak berasal dari Biro Kerja Sama, 

Hukum, dan Humas sebanyak 5 Peraturan LIPI, Biro Organisasi Sumber daya 

Manusia sebanyak 3 Peraturan LIPI, dan masing-masing 1 Peraturan LIPI dari 

Pusat Inovasi, Pusat Pembinaan, Pendidikan, dan Pelatihan, dan Biro 

Perencanaan dan Keuangan. 

Materi muatan terbanyak mengenai kepegawaian sebanyak 4 Peraturan LIPI, 

keuangan sebanyak 2 Peraturan LIPI, dan masing-masing sebanyak 1 mengenai 

Logo LIPI, penghargaan ilmiah, pembinaan ilmiah, dan kekayaan intelektual 

 

5. Menyebarluaskan informasi Regulasi Iptek LIPI (tatap muka dan online) 

Tahapan kerja lainnya dalam pembuatan Regulasi Iptek LIPI yaitu 

penyebarluasan informasi Iptek LIPI yang dilakukan melalui tatap muka dan 

online. Selama tahun 2018, penyebarluasan informasi Regulasi Iptek LIPI 

dilaksanakan secara online melalui media sosial (whatsapp group), TNDE 

LIPI, dan Jaringan Informasi dan Dokumentasi LIPI (JDIH LIPI). 
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6.  Melaksanakan evaluasi Pembentukan Regulasi Iptek LIPI 

Evaluasi pembentukan Regulasi Iptek LIPI dilakukan dalam rangka untuk 

mengetahui proses dalam penyusunan peraturan perundang-undangan di 

lingkungan LIPI. Evaluasi pembentukan Regulasi Iptek LIPI dilakukan setiap 

bulan untuk mencegah terjadinya duplikasi atau tumpang tindih, disharmoni, 

dan pertentangan peraturan yang dapat menimbulkan masalah dalam 

pelaksanaannya dan untuk mengetahui efektifitas pelaksanaan regulasi yang 

dikeluarkan oleh LIPI khususnya penerapannya di Satuan Kerja. 

Evaluasi dilakukan sesuai dengan Peraturan Kepala LIPI Nomor 3 Tahun 

2017 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan 

LIPI. Pengendalian penyusunan Regulasi Iptek LIPI juga mengacu pada 

Standar Operasional Prosedur (SOP) yang tertuang dalam Peraturan Kepala 

LIPI Nomor 3 Tahun 2017 (terlampir). Dalam setiap prosesnya mendapatkan 

persetujuan yang dibuktikan dengan paraf persetujuan dari pejabat yang 

berwenang. 

Penyusunan Regulasi Iptek LIPI Tahun 2018 telah mendapatkan sertifikat 

ISO 9001:2015. Dengan diperolehnya sertifikat ISO 9001: 2015 memberikan 

jaminan kualitas dalam penyusunan Regulasi Iptek LIPI Tahun 2018. 

 

7.  Penyiapan Regulasi LIPI online (e-Regulasi LIPI) 

Output yang dicapai untuk program/kegiatan Penyiapan Regulasi LIPI online 

(e-Regulasi LIPI) adalah Regulasi LIPI online (e-Regulasi LIPI). Tahapan kerja 

dan kriteria keberhasilan yang ditetapkan dalam rencana kinerja tahun 2018 

untuk program/kegiatan Penyiapan Regulasi LIPI online (e-Regulasi LIPI) 

sebagai berikut: 

 

 

Tabel 10 Regulasi LIPI Online (e-Regulasi LIPI) 
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Layanan berbasis teknologi informasi sudah menjadi keharusan untuk 

mempermudah pemberian layanan sehingga tercapai exelent service. Oleh 

karena itu, pada tahun 2018 dibangun layanan regulasi iptek LIPI berbasis 

teknologi informasi atau disebut dengan e-regulasi. Pembangunan e-Regulai 

LIPI dilaksanakan oleh Tim Tata Laksana, sedangkan konten disiapkan oleh 

Penataan Peraturan Perundang-undangan. 

Sampai dengan bulan Agustus 2018 masih dalam bentuk prototipe, sehingga 

belum dapat digunakan. Tahapan kerja dalam program/kegiatan Penyiapan 

Regulasi LIPI online (e-Regulasi LIPI) masih belum dapat dilaksanakan. 

Pelaksanaan pembentukan Regulasi tetap dilaksanakan secara online, 

namun masih belum dalam bentuk satu layanan. Yaitu, usulan disampaikan 

melalui TNDE, proses penyusunan dan pembahasan dikomunikasikan melalui 

surat elektronik, dan penyebarluasan informasi Regulasi Iptek LIPI 

disampaikan melalui TNDE, media sosial (whatsapp group), dan JDIH LIPI.  

Layanan berbasis teknologi informasi sudah menjadi keharusan untuk 

mempermudah pemberian layanan sehingga tercapai excellent service. Oleh 

karena itu, pada tahun 2018 dibangun layanan regulasi iptek LIPI berbasis 

teknologi informasi atau disebut dengan e-regulasi. Pembangunan e-Regulai 
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LIPI dilaksanakan oleh Tim Tata Laksana, sedangkan konten disiapkan oleh 

Penataan Peraturan Perundang-undangan. 

Sampai dengan bulan Agustus 2018 masih dalam bentuk prototipe, sehingga 

belum dapat digunakan. Tahapan kerja dalam program/kegiatan Penyiapan 

Regulasi LIPI online (e-Regulasi LIPI) masih belum dapat dilaksanakan. 

Pelaksanaan pembentukan Regulasi tetap dilaksanakan secara online, 

namun masih belum dalam bentuk satu layanan, yaitu usulan disampaikan 

melalui TNDE, proses penyusunan dan pembahasan dikomunikasikan melalui 

surat elektronik, dan penyebarluasan informasi Regulasi Iptek LIPI 

disampaikan melalui TNDE, media sosial (whatsapp group), dan JDIH LIPI. 

 

8. Pemutakhiran dan redesign JDIH LIPI 

Keberadaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) LIPI 

dimaksudkan untuk mempermudah dalam pencarian dan penelusuran 

peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh LIPI, antara lain 

Peraturan LIPI dan produk hukum LIPI lainnya. Output yang dicapai untuk 

program/kegiatan Pemutakhiran dan redesign JDIH LIPI adalah JDIH LIPI 

yang telah termutakhirkan dan memiliki design yang baru. 

Tahapan kerja dan kriteria keberhasilan yang ditetapkan dalam rencana 

kinerja tahun 2018 untuk program/kegiatan Pemutakhiran dan redesign JDIH 

LIPI sebagai berikut: 
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Tabel 11 Pemutakhiran dan Redesign JDIH LIPI 

 

Pembuatan abstrak dan katalog Peraturan LIPI Tahun 2018 yang telah 

diunggah dalam JDIH LIPI telah dibuat sampai dengan Peraturan LIPI yang 

terakhr diundangkan pada bulan Juni 2018 yaitu sebanyak 11 abstrak dan 11 

katalog Peraturan LIPI Tahun 2018. 

Sampai dengan bulan Agustus tahun 2018 telah dilaksanakan pemutakhiran 

data layanan JDIH LIPI dengan pengunggahan Peraturan LIPI Tahun 2018. 

Layanan JDIH LIPI menunjukkan adanya peningkatan kualitas dengan 

semakin banyak pengunjung yaitu sebanyak 31584 pengunjung yang 

memanfaatkan layanan JDIH LIPI untuk mencari dokumen dan informasi 

hukum. 

Total hits sebanyak 1056159 hits. Dengan jumlah pengunjung dan total hits 

tersebut menunjukkan bahwa JDIH LIPI menjadi salah satu media informasi 

hukum yang dibutuhkan masyarakat. Hal ini menjadi pencapaian yang bagus 

bagi JDIH LIPI. Oleh karena itu, JDIH LIPI harus terus meningkatkan performa 

dengan selalu menyajikan data yang mutakhir. 

Untuk pelaksanaan redesign JDIH LIPI sampai dengan bulan Agustus 2018 

telah dibuat konsep redesign JDIH LIPI. Sedangkan untuk redesign JDIH LIPI 

direncanakan akan dilaksanakan pada bulan Oktober 2018. Pelaksanaan dari 

redesign JDIH LIPI dilaksanakan oleh Tim Tata Laksana Reformasi Birokrasi 

LIPI. Konsep redesign JDIH LIPI disiapkan oleh Tim Penataan Peraturan 

Perundang-undangan Reformasi Birokrasi LIPI. 
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Evaluasi pemutakhiran data dan redesign JDIH LIPI dilaksanakan setiap bulan 

bersamaan dengan evaluasi pembentukan Regulasi Iptek LIPI. Hasil evaluasi 

sampai dengan bulan Agustus 2018 untuk pemutakhiran data telah terlaksana 

dengan baik. Sedangkan untuk redesign JDIH LIPI baru pada tahap 

penyusunan konsep redesign JDIH LIPI. Konsep redesign JDIH LIPI akan 

disesuaikan dengan design website LIPI. 

 

2.2. Tindak Lanjut Permintaan Kelengkapan Dokumen dari PMPRB yang 

telah Disubmit ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi 

Kelengkapan Dokumen dari Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi 

Birokrasi (PMPRB) Tahun 2017 yang disubmit ke Kementerian PAN dan RB pada 

bulan April 2018 telah sesuai dengan permintaan kelengkapan dokuman dari 

PMPRB. 

Tindak lanjut yang harus dilengkapi dan submit adalah untuk kelengkapan 

dokumen dari PMPRB Tahun 2018. Sampai dengan bulan Agustus Tahun 2018 

telah dibuat dokumen berdasarkan dengan kertas kerja tahun 2017. 

 

2.3. Kendala dalam Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Program Penataan 

Peraturan Perundang-undangan 

 

a. Penyusunan Regulasi Iptek LIPI tahun 2018 berdasarkan Kerangka Regulasi 

Iptek LIPI Tahun 2015-2019 

Kendala yang dihadapi dalam Pelaksanaan Reformasi Birokrasi untuk 

program/kegiatan penyusunan Regulasi Iptek LIPI Tahun 2018 berdasarkan 

Kerangka Regulasi Iptek LIPI Tahun 2015-2019 sebagai berikut: 

 

1. Regulasi yang melibatkan banyak stakeholders sehingga memerlukan 

koordinasi yang lebih intensif karena banyak kepentingan yang terlibat, 

sehingga waktu penyelesaian untuk sampai dengan diundangkan 

membutuhkan waktu lebih lama dari yang ditargetkan. Misalnya, Rancangan 

Peraturan Presiden tentang Pengelolaan Mikroorganisme, sampai dengan 



~ 64 ~ 
 

bulan Agustus 2018 belum diundangkan masih proses harmonisasi di 

Kementerian Hukum dan HAM. Rancangan Peraturan Presiden tentang 

Pengelolaan Mikroorganisme merupakan luncuran program penyusunan 

peraturan presiden tahun 2017, sehingga tahun 2018 sudah harus selesai. 

Apabila tidak selesai akan menjadi rapor merah bagi LIPI dalam penyusunan 

regulasi. Untuk Rancangan Peraturan LIPI misalnya Rancangan Peraturan 

LIPI tentang Penyelenggaraan Pelatihan di Lingkungan LIPI. Dengan 

kebijakan baru yang menyentralkan penyelenggaraan pelatihan di 

Pusbindiklat Peneliti, sehingga memerlukan koordinasi lebih intensif dengan 

Satuan Kerja LIPI karena mengubah banyak kebijakan antara lain 

pengelolaan dan penetapan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). 

2. Regulasi dengan tingkat kesulitan materi muatan yang lebih kompleks, 

sehingga membutuhkan kajian mendalam dan data pendukung yang 

lengkap. Misalnya, Rancangan Peraturan LIPI tentang Otoritas Ilmiah Bidang 

Kehati. Rancangan Peraturan LIPI ini merupakan peraturan pelaksanaan 

dari peraturan di bidang keanekaragaman hayati terestrial dan kelautan. 

Secara nasional pemegang kewenangan dari pengelolaan kehati di 

Indonesia terbagi menjadi dua yaitu, Kementerian Lingkungan Hidup dan 

Kehutanan dan Kementerian Kelautan dan Perikanan. 

3.  Regulasi yang merupakan peraturan pelaksanaan dari peraturan perundang-

undangan yang lebih tinggi. Misalnya, Rancangan Peraturan LIPI tentang 

Kawasan Sains Teknologi di Lingkungan LIPI. Rancangan Peraturan LIPI ini 

merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Presiden Nomor 107 

Tahun 2017 tentang Kawasan Sains dan Teknologi. Sampai dengan tahun 

2018 belum diterbitkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan 

Tinggi sebagai dasar hukum penyusunan Peraturan LIPI. Sehingga belum 

dapat dibuat sampai dengan bulan Agustus 2018. Selain itu, Rancangan 

Peraturan LIPI tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Peneliti, Jabatan 

Fungsional Analis Perkebunrayaan, dan Jabatan Fungsional Teknisi 

Perkebunrayaan belum dapat dibuat karena menunggu diterbitkannya 

Peraturan Menteri PAN dan RB tentang Jabatan Fungsional Peneliti, Jabatan 
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Fungsional Analis Perkebunrayaan, dan Jabatan Fungsional Teknisi 

Perkebunrayaan. 

4. Regulasi yang belum lengkap penyampaian materi muatan tidak lengkap. 

Misalnya, sehingga perlu disusun ulang oleh Tim Regulasi dengan tetap 

melibatkan satuan kerja pengusul. 

 

b. Penyiapan Regulasi LIPI online (e-Regulasi LIPI) 

Kendala yang dihadapi dalam Pelaksanaan Reformasi Birokrasi untuk 

program/kegiatan Penyiapan Regulasi LIPI online (e-Regulasi LIPI) sebagai 

berikut: 

1. Belum terbangunnya layanan Regulasi LIPI online (e-Regulasi LIPI), 

sehingga pelaksanaan Penyiapan Regulasi LIPI online (e-Regulasi LIPI) 

belum dapat diimplementasikan. 

2. Koordinasi yang belum terlaksana optimal dengan Tim Tata Laksana 

sebagai pembangun layanan Regulasi LIPI online (e-Regulasi LIPI). 

 

c. Pemutakhiran dan redesign JDIH LIPI 

Kendala yang dihadapi dalam Pelaksanaan Reformasi Birokrasi untuk 

program/kegiatan Pemutakhiran dan redesign JDIH LIPI sebagai berikut: 

1.  Belum optimalnya pelaksanaan pemutakhiran data dalam JDIH LIPI. 

2. Belum terlaksananya redesign JDIH LIPI karena belum optimalnya 

koordinasi yang belum terlaksana optimal dengan Tim Tata Laksana 

sebagai pembuat redesign JDIH LIPI. 

 

2.1.4. Penataan Tata Laksana 

Visi LIPI menjadilembagalitbangberkelas dunia, perludidukung oleh 

tatalaksana yang efektif dan efisien. Penataan tata laksana (business process) 

dilakukan melalui serangkaian proses analisis dan perbaikan tata laksana 

bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem, proses, dan 

prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien dan terukur. Target yang ingin dicapai 

melalui program ini antara lain adalah meningkatnya efisiensi dan efektivitas 

proses manajemen pemerintahan serta kinerja LIPI. 
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Namun demikian, serangkaian proses analisis dan perbaikan/penataan tata 

laksana (business process) seperti yang disebutkan di atas hanyalah sebagai 

alat bantu atau tools yang tidak harus selalu digunakan secara formal bilaingin 

melakukan peningkatan efisiensi dan efektivitas. Beberapa perbaikan/penataan 

dapat dilakukan secara intuitif dan segera tanpa harus melalui proses analisis 

dan perbaikan business process yang panjang. 

Berdasarkan road map RB Nasional 2015 - 2019 untuk mencapai sasaran 

reformasi birokrasi terkait program kerja tata laksana beberapa hal yang perlu 

diperbaki adalah kejelasan proses bisnis/tatakerja/tatalaksana dalam instansi 

pemerintah sering menjadi kendala penyelenggaraan pemerintahan. Berbagai 

hal yang seharusnya dapat dilakukan secara cepat sering kali harus berjalan 

tanpa proses yang pasti karena tidak terdapat sistem tata laksana yang baik. Hal 

ini kemudian mendorong terciptanya perilaku hirarkis, feodal, dan kurang kreatif 

pada birokrat/aparatur. Karena itu, perubahan pada sistem tata laksana sangat 

diperlukan dalam rangka mendorong efisiensi penyelenggaraan pemerintahan 

dan pelayanan, sekaligus juga untuk mengubah mental aparatur. 

Dalam road map RB LIPI 2015-2019, pada aspek tata laksana sejumlah kondisi 

dialami oleh LIPI antara lain : 

▪ Belum optimalnya implementasi Standard Operating Procedures (SOP), 

sehingga masih dianggap formalitas. Selain itu, SOP yang disusun masih 

cenderung parsial dan belum adanya harmonisasi antar-SOP yang ada; 

▪ Belum dilakukannya evaluasi SOP yang baik secara periodik, disebabkan 

belum adanya pedoman evaluasi SOP; dan 

▪ Belum sepenuhnya penerapan e-Government di lingkungan LIPI dapat 

diimplimentasikan sebagai akibat masih adanya pegawai yang belum siap dan 

sistem informasi yang terbangun masih dalam tahap penyempurnaan. 

Kondisi-kondisi tersebut yang berusaha diperbaiki dan menjadi capaian dari 

pokja Tata laksana. 

Ruanglingkuppenataan tata laksana meliputi : 

1. Proses bisnis; 

2. e-government; 

3. Keterbukaan informasi publik; 



~ 67 ~ 
 

Proses bisnis LIPI telah disahkan dengan SK Kepala LIPI No. 984a/E/2017 pada 

tanggal 15 Agustus 2017. Akan tetapi LIPI akan menyesuaikan kembali peta 

proses bisnis berdasarkan Permenpan No. 19 tahun 2018, dan sejauh ini masih 

dalam proses penyelesaian. 

 

Adapun Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Penelitian telah disahkan pada 

tanggal 26 Maret 2018. Adapun dokumen PPK Penelitian LIPI adalah sebagai 

berikut: 
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Pedoman pelaksanaan kegiatan penelitian yang merupakan proses 

bisnisutama LIPI telah disosialisasikan di Kedeputian IPH pada tanggal 15 

Maret 2018 dan di Kedeputian IPSK pada tanggal 22 Maret 2018. 
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Dan telah dilakukan survei monitoring implementasi PPK Penelitian di lingkungan 

LIPI. Adapun bentuk survey tersebut adalah sebagai berikut : 
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KeterbukaanInformasiPublik 

 

Selamatahun 2018, LIPI melakukan penyempurnaan web untuk mendukung 

penerapan Keterbukaan Informasi Publik. Terdapat penambahan menu 

Informasi ublik di web www.lipi.go.id dengan sub-menu yang mencakup elemen 

informasi publik sesuai Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi Publik sebagai berikut: 

 

1. ReformasiBirokrasi LIPI 

Perkembangan Road Map Reformasi Birokrasi Lembaga Ilmu 

Pengetahuan Indonesia 

http://www.lipi.go.id/
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2. Keterbukaan Informasi Publik 

Sarana untuk memudahkan publik mengajukan permohonan informasi 

publik sesuai dengan amanat UU Nomor 14 Tahun 2008 

 

 

3. Laporan Kinerja 

Dokumen pertanggungjawaban organisasi dalam rangka memenuhi 

Peraturan PresidenNomor 29 Tahun 2014 dan Permenpan RB Nomor 53 

Tahun 2014 
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4. RencanaStrategis 

Dokumen strategis yang menjadi acuan utama dalam upaya mewujudkan 

Visi dan Misi LIPI 

 

 

5. Indeks Kepuasan Masyarakat 

Umpan balik masyarakat untuk memastikanbahwa LIPI telah memberikan 

pelayanan yang prima 
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6. Q & A 

Ingin mengetahui sesuatu tentang LIPI? Akses menu ini untuk 

mengajukan pertanyaan dan melihat daftar Q & A yang sudah disediakan 

 

 

7. Whistle Blowing System 

Sarana untuk memudahkan pemberi informasi yang ingin melaporkan 

suatu perbuatan berindikasi pidana korupsi di dalam LIPI 
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8. Pengaduan 

Sarana untuk memudahkan pemberi informasi yang ingin melaporkan 

masalah terkait pelayanan publik yang diberikan oleh LIPI 

 

Khusus untuk sub-menu Keterbukaan Informasi Publik, telah ditambahkan fitur 

sesuai ketentuan dalam kuesioner Monev Badan Publik Keterbukaan Informasi 

Publik dari Komisi Informasi Pusat sebagaiberikut: 

• Tentang Keterbukaan Informasi PublikLIPI; 

• Visidan Misi PPID LIPI; 

• Tugas Dan FungsiPPID LIPI; 

• StrukturPPID LIPI; 

• Regulasi; 

• Informasi Wajib Disediakan; 

• Informasi Wajib Diumumumkan Serta Merta; 

• Informasi Wajib Tersedia Setiap Saat; 
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• Laporan Harta Kekayaan Pejabat LIPI; 

• Kegiatan LIPI; 

• Prosedur Permohonan Informasi; 

• Prosedur Pengajuan Keberatan; 

• Prosedur Pengajuan Permohonan Sengketa; 

• Biaya; 

• Kontak; 

• Maklumat Pelayanan; 

• IndeksKepuasan Masyarakat (IKM). 

 

Penyusunan Daftar Informasi Dikecualikan 

Sebagai upaya menghindari sengketa informasi publik, LIPI melakukan 

penyusunan daftar informasi dikecualikan. Proses penyusunan daftar informasi 

dikecualikan dimulai dari melakukan pengumpulan usulan informasi dikecualikan 

di satuan kerja LIPI yang berpotensi mengalami sengketa informasi public yakni: 

• Biro Umum; 

• Biro Perencanaan dan Keuangan; 

• Biro Organisasi dan SumberDayaManusia; 

• Pusat Dokumentasi dan Informasi Ilmiah; 

• Pusat Pembinaan, Pendidikan, dan Pelatihan Peneliti; 

• Pusat Inovasi; 

• Pusat Konservasi Tumbuhan Kebun Raya; 

• Pusat Penelitian Biologi; 

• Pusat Penelitian Bioteknologi; 

 

Tanggal 24 Mei 2018 dilkukan uji konsekuensi daftar informasi dikecualikan di 

lingkungan LIPI dengan supervisi dari tenaga ahli Komisi Informasi Pusat. Uji 

konsekuensi menghasilkan draft Daftar Informasi Dikecualikan di Lingkungan 

LIPI yang saat ini masih dalam tahapan proses finalisasi di BKHH. 
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2.1.5. Penataan Manajemen SDM 

Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan 

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road 

Map Reformasi Birokrasi 2015-2019, penguatan sumber daya manusia aparatur 

sipil negara menjadi salah satu agenda perubahan yang diharapkan dapat 

menjadi faktor pengungkit reformasi menuju birokrasi yang bersih dan melayani. 

Area perubahan dalam program penataan sistem manajemen sumber daya 

aparatur diarahkan agar mampu menciptakan perubahan reformasi, utamanya 

pada: 

a. Meningkatnya kemampuan unit yang mengelola SDM ASN untuk 

mewujudkan SDM aparatur yang kompeten dan kompetitif 

b. Meningkatnya kepatuhan instansi untuk penerapan manajemen SDM 

aparatur yang berbasis merit;  

c. Meningkatnya jumlah instansi yang mampu menerapkan manajemen kinerja 

individu untuk mengidentifikasi dan meningkatkan kompetensi SDM 

aparatur;  

d. Meningkatnya jumlah instansi untuk membentuk talent pool (kelompok 

suksesi) untuk pengembangan karier pegawai di lingkungannya;  

e. Meningkatnya jumlah instansi yang mampu mewujudkan sistem informasi 

manajemen SDM yang terintegrasi di lingkungannya;  

f. Meningkatnya penerapan sistem pengembangan kepemimpinan untuk 

perubahan;  

g. Meningkatnya pengendalian penerapan sistem merit dalam Manajamen 

SDM aparatur;  

h. Meningkatnya profesionalisme aparatur. 

 

Arah yang ingin dituju tersebut diimplementasikan dalam 9 (sembilan) 

area perubahan yang saling berhubungan untuk dapat menjalankan fungsinya 

secara optimal, meliputi: 
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1) Perbaikan Berkelanjutan Sistem Perencanaan Kebutuhan Pegawai ASN 

LIPI; 

2) Penguatan Sistem Rekrutmen dan Seleksi Calon Pegawai LIPI;  

3) Promosi Jabatan Secara Terbuka;  

4) Asesmen Kompetensi Sebagai Acuan Pengembangan Pegawai LIPI Secara 

Profesional;  

5) Penguatan Sistem dan Kualitas Pendidikan dan Pelatihan Untuk Mendukung 

Kinerja PNS LIPI; 

6) Penerapan Sistem Penilaian Kinerja Individu Pegawai LIPI;  

7) Penegakan Aturan Disiplin/Kode Etik/Kode Perilaku Pegawai LIPI;  

8) Pengembangan Sistem Pengkaderan/Manajemen Talenta ASN LIPI;  

9) Penyusunan dan Penetapan Pola Karir PNS LIPI;  

10) Pengembangan Sistem Informasi ASN LIPI; 

 

Sesuai dengan rencana kerja tahunan dalam rangka terwujudnya 

terwujudnya sistem pengembangan kompetensi SDM berbasis kompetensi dan 

pola karir, maka capaian program Penguatan Sistem Manajemen Sumber Daya 

Aparatur dapat dijelaskan sebagai berikut. 

 

1. Penyempurnaan Analisis Jabatan PNS LIPI 

Dalam rangka mewujudkan perbaikan berkelanjutan pada sistem 

perencanaan kebutuhan pegawai ASN di lingkungan LIPI, analisis jabatan 

berperan sebagai acuan utama untuk menyusun perencanaan kebutuhan 

SDM secara berkelanjutan. Penyempurnaan analisis jabatan terus dilakukan 

untuk mengikuti perubahan peraturan yang menjadi landasan hukumnya, 

maupun disebabkan oleh faktor perkembangan organisasi. 

 

 

Gambar 23 Analisis Jabatan Sebagai Acuan Dalam Perencanaan Kebutuhan SDM 

Penyempurnaan 
Analisis Jabatan

Penyempurnaan 
Peta Jabatan

Proyeksi dan 
Rencana 

Pemenuhan 
Kebutuhan SDM 
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Dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Menteri Pendayagunaan 

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2016 tentang 

Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan 

Instansi Pemerintah, LIPI telah melaksanakan penyesuaian nomenklatur seluruh 

jabatan fungsional umum yang ada di LIPI, ke dalam nomenklatur jabatan 

pelaksana sesuai dengan peraturan yang baru. Rincian konversi nomenklatur 

jabatan pelaksana tersebut adalah sebagai berikut. 

 

Sebelum terbitnya 
Permenpan 25 Tahun 2016 

Konversi sesuai 
Permenpan 25 Tahun 2016 

111 nomenklatur jabatan fungsional umum 103 nomenklatur jabatan pelaksana 

18 rumpun jabatan 24 rumpun jabatan 

 

Tabel 12 Perubahan Nomenklatur Jabatan LIPI Pra dan Pasca Terbitnya Permenpan No. 
25 Tahun 2016 

 

Selain itu, sejalan dengan upaya penyempurnaan analisis jabatan, pada 

tahun 2017 telah dilaksanakan evaluasi seluruh nomenklatur jabatan struktural 

di lingkungan LIPI, dan pengusulan kelas jabatan baru sesuai dengan tugas dan 

fungsinya mengacu pada Peraturan Kepala LIPI Nomor 01 Tahun 2014 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja LIPI.  
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Gambar 24 Usulan Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan LIPI dan Rekapitulasi Kelas Jabatan 

Yang Diusulkan 

Sejalan dengan bergulirnya proses usulan penetapan kelas jabatan, telah 

terbit Peraturan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Republik Indonesia 

Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Lembaga Ilmu 

Pengetahuan Indonesia. Dokumen ini ditetapkan di Jakarta pada tanggal 20 Juli 

2018 oleh Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia dan diundangkan 

dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 961 di Jakarta pada 

tanggal 25 Juli 2018 oleh Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan 

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. 

 Pada Lampiran I Peraturan LIPI Nomor 10 Tahun 2018 tersebut diatur 

kelas jabatan untuk Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrator, dan 

Jabatan Pengawas di Lingkungan LIPI. Sebanyak 355 (tiga ratus lima puluh lima) 

nama jabatan struktural di seluruh unit kerja di LIPI sudah ditetapkan kelas 

jabatannya.Lebih rincinya berikut tertulis di dalam tabel berikut. 

 

No. Kelompok Jabatan/Nama Jabatan 
Kelas Jabatan 

 

1 Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia 17 

2 Jabatan Pimpinan Tinggi Madya (Wakil Kepala LIPI, 
Deputi di Lingkungan LIPI, Sekretaris Utama) 

16 

3 Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama  15 
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No. Kelompok Jabatan/Nama Jabatan 
Kelas Jabatan 

 

4 Kepala Balai di Lingkungan LIPI 13 

5 Jabatan Administrator 12 

6 Kepala Loka di Lingkungan LIPI 11 

7 Jabatan Pengawas 9 

Tabel 13 Kelas Jabatan pada Kelompok Jabatan di LIPI 

 

Sedangkan di Lampiran II masih pada peraturan yang sama, telah diatur kelas 

jabatan fungsional di Lingkungan LIPI, sebanyak 26 jabatan. Untuk Lampiran III 

nya, telah diatur juga kelas jabatan untuk jabatan pelaksana di Lingkungan LIPI 

sebanyak 103 jabatan. 

 

 

Gambar 25 Peraturan LIPI Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Kelas Jabatan 

 

Sebagai tambahan, Informasi Faktor Jabatan Struktural dan Informasi Faktor 

Jabatan Pelaksana sudah dapat diakses pada menu di SIMPEG LIPI: Laporan 

Analisis Jabatan dan Laporan Hasil Evaluasi Jabatan.  
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Di bawah ini adalah contoh dari isian Informasi Jabatan Struktural Kepala Bagian 

Pengembangan Sumber Daya Manusia dengan kelas jabatan yang baru, yaitu 

12. 

 

2. Penyempurnaan Peta Jabatan di Lingkungan LIPI 

Peta jabatan disusun sebagai salah satu instrumen utama dalam penataan 

kebutuhan jabatan di masing-masing satuan kerja LIPI sesuai dengan tugas 

pokok dan fungsinya. Dalam proses penyusunannya, peta jabatan mengacu 

pada dokumen penetapan formasi jabatan fungsional LIPI, persetujuan prinsip 

kelas jabatan d lingkungan LIPI, serta jumlah eksisting PNS pemangku jabatan 

di masing-masing satuan kerja LIPI.  

Peta jabatan yang sedang dilakukan penyempurnaan ini erat kaitannya 

dengan formasi yang juga sudah disusun. BOSDM telah menyerahkan usulan 

formasi LIPI yang diminta oleh Kemenpan&RB pada triwulan pertama tahun 

2018. Formasi LIPI secara resmi diserahkan pada tanggal 28 Juni 2018, namun 

setelah direview oleh pihak Kemenpan&RB ternyata masih terdapat hal yang 

harus direvisi. Sebagai catatan, dalam menghitung formasi, metode yang 

dilakukan kerap kali berbeda tergantung dari jenis jabatan, baik itu jabatan 

struktural, fungsional maupun pelaksana, sehingga dalam prosesnya 

membutuhkan waktu yang lama dan terkadang setelah hasilnya muncul masih 

terus-menerus direvisi. 

 

3. Pelaksanaan Redistribusi PNS LIPI 

Redistribusi PNS LIPI bertujuan untuk melaksanakan penataan SDM di 

lingkungan LIPI sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 

tentang Aparatur Sipil Negara, maupun Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 

2017 tentang Manajemen PNS. Melalui redistribusi PNS, maka akan 

memberikan peluang terwujudnya pemenuhan kebutuhan PNS dari internal LIPI, 

serta memberikan kesempatan bagi tiap PNS untuk bisa memilih jabatan 

fungsional yang dibutuhkan LIPI sesuai formasi yang ada. 

Tahap awal yang sudah dilakukan adalah melaksanakan pemetaan minat 

PNS di lingkungan LIPI terhadap jabatan-jabatan struktural dan fungsional di 
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lingkungan LIPI. Pemetaan dilakukan melalui SIMPEG, pada medio Maret 2018, 

sebagai tahap awal untuk memetakan minat PNS LIPI, termasuk kemungkinan 

untuk dimutasikan antar satuan kerja, maupun perubahan atas jabatan 

fungsionalnya sesuai dengan kebutuhan LIPI. 

Berikutnya, pemetaan akan dilakukan pada awal Desember 2018, sebagai 

peta final terkait peminatan atas jabatan di seluruh LIPI, dengan 

mempertimbangkan struktur organisasi baru serta keadaan pegawai pada akhir 

2018. Peta tersebut akan menjadi acuan redistribusi secara keseluruhan di 

tingkat LIPI. 

 

Gambar 26 Form Redistribusi PNS LIPI dalam SIMPEG 

 

4.  Pelaksanaan Seleksi Penerimaan CPNS 

Pada tahun 2018, LIPI telah mengajukan tambahan formasi CPNS baru 

sebanyak 248 orang, yang telah mendapatkan persetujuan prinsip perekrutannya 

di tahun anggaran 2018. Seleksi akan diumumkan pada minggu Kedua pada 

bulan September 2018, dengan sistem seleksi terpusat dengan menggunakan 

portal SSCN BKN. 
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Gambar 27 Estimasi Jadwal Penerimaan CPNS Tahun 2018 

 

5. Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Madya dan Pimpinan Tinggi 

Pratama 

Sebagai implementasi dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang 

Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur 

Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2014 

tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka di 

Lingkungan Instansi Pemerintah yang mengamanatkan bahwa pengisian jabatan 

pimpinan tinggi utama, madya dan pratama pada kementerian, kesekretariatan 

lembaga negara, lembaga nonstruktural, dan instansi daerah dilakukan secara 

terbuka dan kompetitif di kalangan PNS dengan memperhatikan syarat 

kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan latihan, rekam jejak 

jabatan, dan integritas serta persyaratan lain yang dibutuhkan sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan, maka sejak 2015 LIPI telah 

berkomitmen untuk melaksanakan seleksi terbuka bagi calon pejabat Pimpinan 

Tinggi Madya dan Pratama. 

Tahun 2018, LIPI berencana akan melaksanakan Seleksi Terbuka bagi 

Jabatan Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama yang kosong. Sesuai dengan 

prosedurnya, sebelum dilaksanakan Seleksi Terbuka, maka LIPI harus 

mendapatkan persetujuan penyelenggaraan Seleksi Terbuka yang diterbitkan 
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KASN. Hingga Agustus 2018, LIPI telah mengirimkan permohonan Surat Ijin 

Penyelenggaraan Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Madya untuk 

jabatan Sekretaris Utama dan Deputi Bidang Ilmu Pengetahuan Teknik melalui 

Surat Kepala LIPI, Nomor B-5682/K/KP/VI/2018, tanggal 8 Juni 2018 ke Ketua 

Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), yang masih ditunggu terbitnya untuk dapat 

menjadi acuan pelaksanaan Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Madya LIPI. 

  

Gambar 28 Tampilan website Seleksi Terbuka Jabatan Struktural LIPI 
(seleksiterbuka.lipi.go.id) 

 

Gambar 29 Surat Izin Penyelenggaraan Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Madya 

 

 

6.  Penyempurnaan Standar Kompetensi PNS di lingkungan LIPI 
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Menindaklanjuti Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2017 Tentang Standar 

Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara, LIPI berupaya menyempurnakan 

Standar Kompetensi bagi seluruh jabatan di lingkungan LIPI. Sebagai tahapan 

awal, diprioritaskan pada Standar Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi dan 

Jabatan Administrasi di lingkungan LIPI. 

Hingga Agustus 2018, telah disusun peta awal kamus kompetensi yang 

dibutuhkan untuk menyusun standar kompetensi seluruh jabatan, yang 

merepresentasikan kompetensi yang wajib dimiliki setiap pemangku jabatan LIPI, 

yaitu Kompetensi Manajerial, Kompetensi Sosial Kultural, dan Kompetensi 

Teknis. 

 

I. IKHTISAR JABATAN 

Ikhtisar Jabatan  …………. *5) 

II. STANDAR KOMPETENSI 

Kompetensi Level Deskripsi Indikator Kompetensi 

A. Manajerial 

1. Integritas    

2. Kerjasama    

3. Komunikasi    

4. Orientasi pada Hasil    

5. Pelayanan Publik    

6. Pengembangan diri dan orang lain    

7. Mengelola Perubahan    

8. Pengambilan Keputusan    

B. Sosial Kultural 

9. Perkat Bangsa    

C. Teknis 

10. …………. *6) ….. *7) …………. *8) ............. *9) 

11. ………….  ………….  

12. ………….  ………….  

13. ………….  ………….  

14. ………….  ………….  

15. ………….  ………….  

III. PERSYARATAN JABATAN 

Jenis Persyaratan Uraian Tingkat pentingnya thd jabatan 

Mutlak Penting Perlu 

A. Pendidikan 1. Jenjang  …………. *10) 

 2. Bidang Ilmu  …………. *11) 

B. Pelatihan 1. Manajerial  …………. *12) …..*16) ….. *17)  ….. *18) 

 2. Teknis  …………. *13) ….. ….. ….. 

 3. Fungsional  …………. *14) ….. ….. ….. 

C. Pengalaman Kerja  …………. *15) ….. ….. ….. 

D. Pangkat  …………. *19) 

E. Indikator Kinerja Jabatan  …………. *20) 

 

Tabel 14 Form Standar Kompetensi Jabatan 

  

Selama kurun waktu kurang lebih satu setengah bulan, tim kerja yang 

ditugaskan untuk menyusun standar kompetensi teknis LIPI sudah 

mengidentifikasikan tugas pokok fungsi dari Lembaga Ilmu Pengetahuan 

Indonesia ke dalam 31 kompetensi teknis, dan menghasilkan 17 draft kamus 
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kompetensi, yang salah satu diantaranya adalah Kompetensi Manajemen Riset. 

Akan tetapi saat direview di Kemenpan&RB masih terdapat hal-hal fundamental 

yang harus direvisi terkait dengan proses identifikasi kompetensinya. 

 

7.  Pengembangan Kompetensi PNS LIPI  

LIPI sebagai institusi penelitian pemerintah mengemban tugas untuk 

menyelenggarakan program penelitian, penguasaan, dan pemanfaatan ilmu 

pengetahuan dan teknologi yang berdampak besar, signifikan dan nyata (BSN). 

Untuk mendukung tugas tersebut, pengembangan sumber daya manusia (SDM) 

peneliti maupun pendukung penelitian menjadi perhatian khusus, karena kondisi 

saat ini masih terdapat kesenjangan kompetensi (gap competency). 

Konsep dasar pengembangan kompetensi adalah memperkecil atau 

menghilangkan kesenjangan (close the gap) kompetensi pada satuan kerja. 

Kebutuhan kompetensi tersebut diturunkan dari tugas pokok dan fungsi satuan 

kerja, atau garis kebijakan program kegiatan satuan kerja yang tertuang dalam 

Rencana Strategis (atau Rencana Implementatif) satuan kerja. Kebijakan 

pengembangan SDM LIPI difokuskan pada upaya peningkatan kompetensi SDM 

Iptek maupun SDM pendukung Iptek melalui program pendidikan bergelar (S3 

dan S2), program post doctoral, pemagangan riset, pelatihan teknis substantif 

dan lain sebagainya.  

 

a. Pendidikan Bergelar 

Pada tahun 2018 (data per 31 Agustus), total ada 108 pegawai yang 

mendapat penugasan belajar program pascasarjana, baik melalui 

pembiayaan dari dalam maupun di luar negeri. Perkembangan jumlah 

penerima beasiswa dari tahun 2010 dapat dilihat dalam tabel berikut: 
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Tabel 15 Perkembangan Jumlah Pegawai Dalam Penugasan Belajar Pascasarjana 

 

LIPI terus berusaha meningkatkan dan memperluas kerjasama untuk 

pembiayaan peningkatan kompetensi, baik gelar maupun non gelar. 

Pembiayaan peningkatan kompetensi berasal dari berbagai sumber baik di 

dalam maupun di luar negeri,  seperti Beasiswa SAINTEK dan RISET Pro 

Kemenristekdikti, LPDP, Pemerintah Negara lain (Monbukagakusho, DAAD, 

AAS), Institusi Asing (PT Asing, Sumitomo) dan sebagainya. 

 

 

b. Pendidikan dan Pelatihan Non Gelar 

JENIS PELATIHAN IPH IPK IPT JASIL IPSK WAKA SESTAMA JUMLAH 

Pelatihan Dasar 
CPNS Golongan III 

LIPI 
52 27 24 12 34 2 - 171 

Diklatpim Tk. I - - - 1 1 - - 2 

Diklatpim Tk. II - - - - - - - - 

Diklat Pengelolaan 
Jurnal Elektronik 

- - - - - 2 - 2 

Diklat Penulisan 
Ilmiah (KTI Nasional) 

- - - - - - - 12 

Diklat Penulisan 
Ilmiah (KTI 

Internasional) 
- - - - - - - 10 

Teknologi Komputasi 
Kinerja Tinggi 

  1     1 
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Tabel 16 Rekapitulasi PNS Peserta Pendidikan dan Pelatihan Non Gelar 2018 

Pada tahun 2018, LIPI juga menjajaki kerja sama dengan beberapa 

perguruan tinggi negeri (PTN) untuk penyelenggaraan program Degree by 

Research. Program pendidikan pascasarjana Degree by research 

merupakan penugasan yang diberikan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian 

kepada PNS untuk meningkatkan kompetensi melalui pendidikan formal 

berbasis penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. 

Program ini diharapkan dapat terealisasi sehingga mendukung penguatan 

jaringan kelembagaan Iptek melalui terbangunnya kerja sama antar lembaga 

litbang, perguruan tinggi, dan industri/masyarakat pengguna. 

 

8. Penerapan sistem penilaian kinerja individu pegawai LIPI 

Pada tahun 2018, target kegiatan difokuskan pada implementasi Aplikasi e-

Kinerja yang telah disempurnakan pada seluruh sivitas LIPI, dan menjadi satu-

satunya aplikasi penilaian kinerja individu PNS LIPI, dan dapat diakses melalui 

INTRA LIPI. 

Sosialisasi aplikasi e-Kinerja ini telah dilaksanakan secara intensif pada 

seluruh satuan kerja LIPI, agar seluruh sivitas memahami bagaimana 

menggunakan aplikasi e-Kinerja ini. 
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Gambar 30 Sosialisasi e-Kinerja di Satuan Kerja LIPI Cibinong 

 

9.  Pelaksanaan Penegakan Disiplin PNS LIPI 

Penegakan Disiplin, sebagai amanah pelaksanaan Peraturan Pemerintah 

Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil merupakan bagian 

penting yang mendukung keberhasilan pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Upaya 

penegakan disiplin bagi seluruh sivitas LIPI sebagai salah satu upaya 

meningkatkan profesionalitas dan kinerja civitas LIPI, telah diimplementasikan 

secara menyeluruh  dan diperkuat dengan penerbitan regulasi yang menjadi 

instrumen dalam penegakan aturan kinerja PNS, yaitu  dengan terbitnya 

Peraturan Kepala LIPI Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tunjangan Kinerja 

Pegawai di Lingkungan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Sampai dengan 

bulan Agustus 2018 penetapan sanksi disiplin yang telah diputuskan pada tingkat 

satuan kerja, kedeputian maupun LIPI. 
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10.  Pemberian Penghargaan Prestasi Kerja PNS LIPI 

Dalam rangka meningkatkan motivasi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di 

lingkungan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) dalam melaksanakan 

pekerjaan/tugas kedinasan yang memberikan dampak positif bagi organisasi, 

LIPI memberikan penghargaan kepada pegawai yang berintegritas dan 

berkinerja tinggi sebagai PNS berprestasi. 

PNS berprestasi merupakan PNS yang secara aktif bekerja di di lingkungan 

LIPI yang mempunyai prestasi di tingkat unit kerja, lembaga, nasional maupun 

internasional dan memberikan kontribusi positif bagi LIPI berdasarkan beberapa 

kriteria khusus dan terbagi menjadi beberapa kategori. 

 

Gambar 31 Noorika Retno Widuri, penerima penghargaan Arsiparis Teladan 2018 

 

Pada Tahun 2018, penghargaan diberikan berdasarkan beberapa kategori 

sebagai berikut: 

Peneliti Dengan Produktivitas dan Jumlah 
Sitasi Tertinggi Periode Tahun 2017 

Dr. Ratih Pangestuti, S.Kel., M.Si. dari 
Pusat Penelitian Oseanografi LIPI 

Pustakawan Teladan Tingkat Ahli Noorika Retno Widuri, S.Sos. dari Balai 
Informasi Teknologi LIPI 

Pustakawan Teladan Tingkat Terampil Patmiati, A.Md. dari Balai Konservasi 
Tumbuhan Kebun Raya Purwodadi LIPI 

Pengelola Pengadaan Barang Jasa 
Teladan Tahun 201 

Ishak Siregar, M.T dari Pusat Penelitian 
Bioteknologi LIPI 

Pranata Humas Dengan Produktivitas 
Tertinggi di Media Massa Tahun 2018 

Mustari Tisna Amijaya dari Pusat 
Penelitian Tenaga Listrik dan 
Mekatronik LIPI 
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Arsiparis Teladan Tingkat Ahli Eko Ardiyantoro, S.E. dari dari Balai 
Informasi dan Konservasi Kebumian 
Karangsambung LIPI 

Arsiparis Teladan Tingkat Terampil Yani Ruhyani dari Pusat Konservasi 
Tumbuhan Kebun Raya LIPI 

 

11. Penyusunan Pedoman Manajemen Talenta PNS LIPI 

Program/kegiatan penyusunan pedoman manajemen talenta PNS LIPI 

masih dalam tahap perencanaan. Menunggu perkembangan dari penyelesaian 

standar kompetensi jabatan LIPI yang akan digunakan sebagai instrument awal 

untuk menyusun pedoman manajemen talenta PNS LIPI.  

 

12. Pengelolaan Pengembangan  Sistem Informasi ASN LIPI 

Sistem informasi SDM LIPI telah diinisiasi pengembangannya sejak tahun 

2008 melalui SIMPEG LIPI (Sistem Informasi Pegawai LIPI). Hingga saat ini, 

SIMPEG LIPI masih menjadi database SDM LIPI utama yang terus 

dikembangkan fitur-fitur di dalamnya yang relevan dengan pembinaan 

profesionalitas SDM ASN LIPI. Agar SIMPEG LIPI mampu terintegrasi dengan 

sistem aplikasi ASN pada tingkat nasional, sejak tahun 2016, juga dikembangkan 

HRIS (Human Resources Information System) yang nantinya akan menjadi 

sistem yang mengintegrasikan manajemen sumber daya manusia LIPI menuju 

human capital management. 

 

 
Gambar 32 Tampilan Halaman Depan dan Login HRIS 
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Di semester satu tahun 2018 ini, penanggung jawab kegiatan yang adalah tim IT 

LIPI yang sekarang dipusatkan di Biro Umum LIPI, sedang mensinkronisasi data 

yang ada supaya pengguna yaitu seluruh pegawai LIPI dapat mengakses 

informasi dengan mudah dengan tingkat validitas yang dapat 

dipertanggungjawabkan. 

 

13.  Survey Indeks Profesionalitas ASN LIPI 

Masalah penting mendasar bagi setiap organisasi dalam merespon 

perubahan lingkungan strategis adalah aspek profesionalitas sumber daya 

manusia (sdm) yang dapat dilihat dari kompetensi dan perilaku pegawai dalam 

melaksanakan tugas dan fungsinya. Organisasi pemerintah layaknya organisasi 

pada umumnya menuntut adanya profesionalisme ASN sebagai kunci 

keberhasilan bagi proses penyelenggaraan pelayanan masyarakat (publik). Oleh 

karena itu profesionalitas pegawai ASN perlu dikembangkan dan menjadi 

perhatian khusus bagi pemerintah. Isu negatif terhadap profesionalitas 

khususnya pada aspek kualitas dan kinerja ASN perlu direspon positif dengan 

melakukan evaluasi. Publik memandang pada umumnya problem 

profesionalisme ASN dapat dilihat dari kurangnya integritas, rendahnya 

kompetensi, lambatnya kinerja, dan banyaknya pelanggaran disiplin. 

Pengukuran indeks profesionalitas diperlukan guna mengetahui tingkat 

kesesuaian antara kompetensi pegawai ASN dengan kualifikasi persyaratan 

yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas jabatan. Indeks profesionalitas ASN 

adalah salah satu cara mendekati kualitas ASN dengan menggunakan indeks 

komposit dari beberapa indikator output yang bersifat independen. Pengukuran 

indikator outcome dengan menggunakan composite index sangat umum 

digunakan oleh para perencana dan evaluator. Kekuatan indikator ini adalah 

mampu memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai capaian suatu 

program. Pemilihan indikator berdasarkan teori yang dibangun akan 

menyempurnakan indeks, sehingga akan lebih mendekati kesesuaian. Semakin 

banyak komponen output yang tersedia, maka akan semakin mendekatkan 

penilaian pada kondisi yang sesungguhnya. 
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Profesionalisme pegawai dalam sebuah organisasi sangat ditentukan oleh 

tingkat kemampuan yang tercermin melalui perilaku sehari-hari. Kemampuan 

menunjukkan potensi dalam melaksanakan tugas yang mungkin dan tidak 

mungkin dilakukan. Sedangkan profesional dalam pendekatan sistem merit 

mengandung persyaratan kompetensi (pengetahuan, keahlian, pengalaman), 

kualifikasi (pendidikan, pelatihan), kinerja (target, pencapaian), kompensasi 

(kebutuhan, external equity), dan disiplin. Berdasarkan hal tersebut, maka 

indikator yang digunakan untuk mengukur indeks profesionalitas ASN adalah 

kompetensi, kinerja, kompensasi, dan disiplin, dengan rumus sebagai berikut: 

 
IdxPro = koef(1–gaps)+Koef(Kj)+Koef(1–δSl(inex))+Koef(1-inDiscpl) 

Keterangan: 
Gaps   : Presentase ASN yang tidak kompeten 
Kj   : Angka SKP 
δSl   : Selisih rata-rata gaji dan tunjangan kinerja ASN untuk 

jabatan yang sama (%) 
inDiscpl  : Jumlah pelanggaran disiplin 
 
Berdasarkan teori yang telah disusun serta ketersediaan data maka perlu 

dilakukan penyesuaian berikut ini: 

a. Kompetensi dapat didekati dengan data potensi dalam e-PUPNS dari unsur 

pendidikan, pengalaman kerja, pelatihan teknis, dan pelatihan administratif. 

Kinerja didekati dengan data SKP yang dibuat secara daring (online) per 

tahun. Kompensasi (gaji dan tunjangan kinerja) didekati dengan daftar gaji 

dan tunjangan kinerja sesuai level jabatan dari hasil evaluasi jabatan. Disiplin 

pegawai didekati dengan data-data instansi pemerintah yang telah 

menerapkan organisasi modern (e-government). 

b. Dengan pengukuran indeks profesionalitas ASN tujuan yang hendak dicapai 

akan diketahui jumlah dan tingkat profesionalisme pegawai ASN dilihat dari 

aspek kompetensi, kinerja, pemberian gaji dan tunjangan, serta tingkat 

disiplin. Hal ini akan menggambarkan manfaat baik bagi pemerintah sebagai 

pemberi kerja dan bagi pegawai ASN sebagai pekerja. Pemerintah akan 

mendapatkan data tentang berapa jumlah dan tingkat profesionalisme ASN 

baik dari sisi kompetensi, kinerja, penggajian, dan disiplin untuk evaluasi 

guna melakukan perbaikan. Sedangkan bagi pegawai ASN dapat digunakan 
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sebagai evaluasi untuk memperbaiki kelemahan dan meningkatkan 

kompetensi, kinerja, kesejahteraan, dan disiplin.  

Penghitungan indeks profesionalitas ASN LIPI seluruhnya mengambil 

data yang tersedia di Simpeg LIPI, setelah sebelumnya BOSDM LIPI 

mengirimkan surat pemberitahuan kepada seluruh Satuan Kerja yang ada di LIPI 

untuk meng-update data kepegawaian yang dibutuhkan untuk penghitungan 

indeks profesionalitas ASN LIPI.  

Dalam hal kompetensi, gap yang dicari adalah kesenjangan antara 

pendidikan, pelatihan (training), pengalamam kerja, dan administrasi (diklatpim 

yang sudah diikuti) untuk seluruh pejabat struktural di LIPI.  

Di bawah ini merupakan screenshoot dari tabel penghitungan kompetensi. 

Belum diperoleh indeksnya karena masih menunggu validasi selanjutnya. 

Terdapat kesulitan dalam menghitung indeks perofesional ASN LIPI karena data 

yang diminta kepada Satuan Kerja masih ada yang belum ter-update, hal ini bisa 

mengakibatkan indeks yang akan didapatkan menjadi tidak valid dan tidak 

mencerminkan keadaan sebenarnya. 

 

 
 

Gambar 33 Penghitungan Indeks Profesionalitas ASN 
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2.1.6. Penataan Akuntabilitas 

Dalam pelaksanaan RB, program peningkatan akuntabilitas kinerja 

menjadi salah satu factor penting karena program ini ditujukan untuk 

meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Target 

yang ingin dicapai melalui program ini adalah: 

a. Meningkatkanya kinerja instansi pemerintah 

b. Meningkatnya akuntabilitas instansi pemerintah 

Guna mencapai target tersebut, LIPI telah melalukan serangkaian upaya 

reformasi guna meningkatkan akuntabilitas kinerja. Pada tahun 2018, LIPI 

melakukan enam kegiatan utama yang ditujukan untuk meningkatkan 

akuntabilitas kinerja, yaitu: 

1) Evaluasi Sistem Perencanaan Terpadu,  

yang terdiri dari aktifitas analisis data system, evaluasi system, pelaporan 

hasil evaluasi. Output dari kegiatan ini berupa dokumen hasil evaluasi; 

2) Penyusunan Pedoman Evaluasi Kegiatan LIPI 

Dengan ouput akhir berupa buku pedoman evaluasi kegiatan; 

3) Monitoring Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan LIPI 

Yang terdiri dari aktifitas pembentukan tim, pelaksanaan, dan penyusunan 

laporan hasil monitoring evaluasi. Hasil pelaksanaan ini berupa dokumen 

hasil evaluasi; 

4) Penyusunan Background Study Rencana Strategis LIPI Tahun 2020-2024, 

Yang terdiri dari kegiatan penyelenggaraan rapat koordinasi tim, pertemuan 

dengan stakeholder (analisis eksternal), pertemuan dengan satuan kerja 

(analisis internal), dan penyusunan dokumen. Ouput yang akan dihasilkan 

kegiatan ini adalah dokumen Background Study Rencana Strategis LIPI 

Tahun 2020 - 2024. 

5) Perumusan Panduan Penyusunan Laporan Kinerja LIPI tahun 2018, 

Kegiatan utama yang dilakukan adalah rapat koordinasi untuk menyusunan 

Buku Pedomanan Penyusunan LKJ LIPI tahun 2018. 

6) Penyusunan Kajian Evaluasi Efektivitas Sumber Daya LIPI, 

yang terdiri dari kegiatan pembentukan tim kajian, pelaksanaan dan 

penyusunan laporan. Hasil akhir kegiatan ini berupa dokumen hasil kajian. 
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Seluruh program kerja peningkatan akuntabilitas kinerja tersebut akan 

dilakukan dalam kurun waktu Januari – Desember 2018. Guna meningkatkan 

akuntabilitas kinerja, pada tahun 2018 ini LIPI fokus melakukan enam kegiatan 

utama yang diharapkan akan selesai dan mencapai output di akhir tahun. Hingga 

bulan Agustus, terdapat beberapa kegiatan yang telah berjalan dan 

menghasilkan output seperti yang ditargetkan dan dijadwalkan tetapi terdapat 

pula kegiatan yang belum dapat terlaksana. Adapun rincian pelaksanaan 

kegiatan RB program kerja peningkatan akuntabilitas kinerja LIPI adalah sebagai 

berikut. 

1. Evaluasi Sistem Perencanaan Terpadu 

Untuk mempermudah perencanaan kegiatan/program serta anggaran, pada 

tahun 2017 LIPI telah membangun sebuah sistem “SIPADU” yang dimaksudkan 

untuk mengintegrasikan kegiatan tersebut. Tujuan pengembangan SIPADU 

adalah: 

a. Dapat mempercepat proses penyusunan Renja dan RKA-K/L; 

b. Dapat mempermudah monitoring dan pelaporan kegiatan; 

SIPADU telah disosialisasikan ke satuan kerja sejak Awal Desember 2017, 

dan modul perencanaan kegiatan telah digunakan untuk mengelola usulan 

kegiatan satuan kerja tahun 2019. Begitu juga dengan modul perencanaan 

anggaran telah digunakan di awal tahun 2018.   

SIPADU belum sempurna dan masih perlu dikembangkan untuk mencapai 

target yang diinginkan. Oleh kerenanya, pada tahun 2018 dilakukan evaluasi 

terhadap SIPADUyang terdiri dari tiga kegiatan yaitu analisis data sistem, 

evaluasi sistem, dan penyusunan dokumen laporan hasil evaluasi.  Dalam kurun 

waktu Januari hingga Agustus 2018, telah dikalkukan analisis data dan evaluasi 

sistem. Analisis data sistem telah selesai dilakukan dengan hasil dapat dilihat 

dalam Lampiran 2, sedangkan evaluasi sistem masih akan terus dilakukan 

selama sistem berjalan dan dikembangkan. Hasil evaluasi sistem hingga per 

Agustus 2018 telah memberikan catatan penting dari kendala sistem dan 

kebutuhan pengembangan SIPADU. 
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2. Penyusunan Pedoman Evaluasi Kegiatan LIPI 

Keberadaan Pedoman Evaluasi Kegiatan LIPI menjadi hal yang penting 

untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja. Pedoman ini akan menjadi dasar untuk 

menjamin bahwa pelaksanaan kegiatan LIPI sudah sesuai dengan perencanaan 

sehingga dapat menghasilkan output yang ditargetkan di awal. Oleh karenanya, 

pada tahun 2018 LIPI melakukan penyusunan pedoman evaluasi kegiatan 

LIPI.Sejak tahun 2017, penetapan anggaran K/L oleh BAPPENAS diprioritas 

pada kegiatan  Program Prioritas Nasional (PN). Sejak saat itu pun, mayoritas 

kegiatan dan anggaran LIPI adalah PN sehingga penyusunan pedoman evaluasi 

kegiatan LIPI di tahun 2018 diprioritaskan untuk kegiatan PN. 

Penyusunan pedoman evaluasi kegiatan PN LIPI telah selesai dilakukan 

dengan menghasilkan output berupa “Buku Pedoman Monitoring dan Evaluasi 

Kegiatan Prioritas Nasional LIPI Tahun 2018” seperti yang diperlihatkan pada 

Gambar berikut. 

 

Gambar 34 Buku Pedoman Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Prioritas Nasional LIPI 
Tahun 2018 

 
 

3. Monitoring Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan LIPI 

Guna menjamin pelaksanaan kegiatan LIPI akan sesuai dengan rencana dan 

akan menghasilkan output yang ditargetkan makan pelu dilakukan kegiatan 

monitoring evaluasi. Pada tahun 2018, kegiatan monitoring evaluasi akan 

fokus pada kegiatan PN tahun berjalan. Untuk melakukan hal tersebut perlu 

dibentuk tim monitoring evaluasi kegiatan PN yang saat ini sudah sampai 
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pada draft SK Kepala LIPI yang akan berlaku sejak 1 Agustus hingga 31 

Desember 2018. Sementara itu, pelaksanaan monitoring evaluasi tersebut 

akan dilaksanakan bulan September – Desember 2018. 

 

Gambar 35 Draft SK Kepala LIPI tentang Tim Monitoring dan Evaluasi Kegiatan PN Tahun 
2018 

 

 
 

4. Penyusunan Background Study Rencana Strategis LIPI Tahun 2020-2024 

Perencanaan yang baik menjadi salah satu faktor penentu tercapainya 

akuntabilitas kinerja. Oleh karenanya, dalam sebuah lembaga perencanaan 

strategis lima tahuanan menjadi hal yang sangat penting, demikian hal nya juga 
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LIPI. Rencana Strategis LIPI akan berakhir di tahun 2019 dan perencanaan baru 

lima tahun berikutnya akan dimulai di tahun 2020. Mengingat pentingnya 

perencanaan dalam pencapaian target akuntabilitas kinerja maka penyusunan 

Rencana Strategis/Renstra LIPI Tahun 2020-2024 sudah dimulai sejak tahun 

2018. Penyusunan Renstra ini diawali dengan membuat Background Study 

Renstra LIPI yang disusun berdasarkan hasil analisis internal dan eksternal. 

Kedua analisis ini sudah dimulai sejak awal tahun dengan target background 

study telah selesai disusun pada bulan Agustus 2018. 

Analisis internal telah dilakukan dengan mengidentifikasi kondisi terkini LIPI 

terkait dengan sumber daya manusia, anggaran, dan struktur organisasi. 

Pemetaan kondisi internal ini dilakukan melalui berbagai metode yaitu analisis 

data sekunder, penyebaran kuesioner dan FGD dengan seluruh satuan kerja. 

a. Data sekunder yang dikumpulkan antara lain data SDM LIPI yang bersumber 

dari Biro Organisasi dan SDM/BOSDM, data anggaran dari Biro 

Perencanaan dan Keuangan/BPK, data regulasi bersumber dari Biro 

Kerjasama, Hukum, dan Hubungan masyarakat/BKHH, serta data 

infrastruktur dari Biro Umum/BU. Contoh analisis internal dari data sekunder 

sebagai berikut: 

 

 
 

 

 

Data Anggaran LIPI Data SDM LIPI 
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Data Infrastruktur LIPI Regulasi LIPI 

 

b. Kuesioner Pemetaan Existing Condition LIPI diisi oleh seluruh Satuan Kerja 

di LIPI. Tujuan dari penyebaran kuesioner adalah untuk memetakan 

kecenderungan kondisi LIPI saat ini dalam mencapai target kinerja dan 

penguatan kompetensi satker yang meliputi kondisi kompentensi init, SDM, 

sarana dan prasarana, anggaran, dan output. Ini menjadi faktor penting yang 

menjadi dasar dalam penyusunan Renstra LIPI 2020-2024. Hasil pemetaan 

existing condition LIPI dari hasil pemetaan LIPI antara lain sebagai berikut: 

  

Gambar 36 Hasil Analisa Data Kuesioner Existing Condition LIPI 

c. Untuk mengkonfirmasi data kuesioner, selanjutnya dilakukan FGD dengan 

satuan kerja yang dilakukan berdasarkan kawasan kerja yaitu Kampus 

Jakarta (9 April), Cibinong (12 April), Bandung (16 April), Serpong (19 April).  
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Penyusunan Background Study Renstra LIPI 2020-2024 juga dilengkapi 

dengan melakukan analisis eksternal.Ini dilakukan dengan melakukan lokakarya 

dengan para pemangku kepentingan LIPI dengan para pimpinan LIPI (es I dan 

II). Lokakarya yang dilakukan selama tiga hari ini (24-25 Mei, dan 4 Juni) 

ditujukan untuk mengidentifikasi kebutuhan para pemangku kepentingan 

terhadap penelitian dan kontribusi LIPI. Para pemangku kepentingan yang 

diundang dalam lokakarya dapat dilihat dalam Lampiran. 

Hasil analisa internal dan eksternal selanjutnya disampaikan pada pimpinan 

tertinggi LIPI (Kepala, Wakil, Sekretaris Utama dan Deputi LIPI) dan didiskusikan 

kembali dengan para Eselon II LIPI. Adapun hasil dari penyusunan Background 

Study Renstra LIPI 2020 - 2024 dapat dilihat pada gambar sampul presentasi 

sebagai berikut. 

    

  

 

Gambar 37  Hasil Penyusunan Background Study Renstra LIPI 2020-2024 

 
Terkait dengan pelaksaaan program kerja penguatan akuntabilitas kinerja, 

terdapat beberapa catatan penting untuk perbaikan langkah selanjutnya ke depan, yaitu: 

a. Analisa dan Evaluasi SIPADU belum bisa optimal karena SIPADU belum 

diimplementasikan sepenuhnya;  

b. Panduan monev kegiatan hanya untuk kegiatan PN. Perlukah pembuatan panduan 

monev kegiatan lain seperti kegiatan Prioritas Bidang/PB dan Insinas. 

 

2.1.7. Penguatan Pengawasan 

Kebijakan  pembangunan  reformasi  birokrasi  dilaksanakan  dalam  rangka  

meningkatkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan merupakan bagian 
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terpenting dalam  meningkatkan  pelaksanaan  pembangunan  nasional.  Kebijakan  

reformasi  birokrasi pada akhirnya diharapkan dapat mencapai peningkatan kualitas 

pelayanan publik yang lebih baik,  peningkatan  kapasitas  dan  akuntabilitas  kinerja  

birokrasi,  dan  peningkatan  profesionalisme  sumber  daya  aparatur  pemerintah,  serta  

penyelenggaraan  pemerintahan yang bersih dan bebas KKN. 

Grand  Design  Reformasi  Birokrasi  2010-2025  (Peraturan Pemerintah  Nomor  

81  tahun  2010)  menjadi  acuan  bagi  Kementerian/Lembaga  (K/L)  dan  Pemerintah  

Daerah  untuk melakukan  reformasi  birokrasi  dalam  rangka  mewujudkan  tata  kelola 

pemerintahan  yang  baik.  Reformasi  birokrasi  merupakan  tugas  yang  harus dilakukan 

baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. 

Sebagai salah satu Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK), Lembaga 

Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) mempunyai kewajiban untuk melaksanakan program 

reformasi birokrasi. Implementasi  reformasi  birokrasi jilid kedua di  LIPI  berpedoman 

pada Peraturan  Menteri  PAN  dan  RB  Nomor  11  Tahun  2015 tentang Road Map 

2015-2019. Implementasi reformasi ini diarahkan  kepada penyelesaian  berbagai  

permasalahan  yang  berkaitan  dengan  lemahnya birokrasi  dari  beberapa  aspek  

meliputi  manajemen  sumber  daya aparatur,  struktur  organisasi  dengan  mempertajam  

fungsi  unit-unit kerja  yang  ada,  sistem  pelayanan  publik,  sistem  pengawasan, 

akuntabilitas  kinerja  dan  pengelolaan  keuangan  lembaga  yang  masih bersifat 

konvensional dan manual. 

Pelaksanaan reformasi birokrasi di LIPI dilakukan oleh beberapa tim kerja sesuai 

dengan program reformasi birokrasi, salah satunya adalah tim kerja penguatan 

pengawasan. Tim kerja penguatan pengawasan bertugas melaksanakan 

program/kegiatan yang  ditujukan untuk  meningkatkan  penyelenggaraan  pemerintahan  

yang  bersih  dan  bebas  Korupsi,  Kolusi, Nepotisme (KKN).  Program  penguatan  

pengawasan  terdiri  dari  dua  kegiatan  besar yaitu  :  1) penerapan  Sistem  

Pengendalian  Intern  Pemerintah  (SPIP) yang  diselenggarakan  secara  menyeluruh  

di  lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah (PP 60/2008, Bab I, Pasal 1  

Butir  2  dan  2)  peningkatan  peran  Aparat  Pengawasan  Intern  Pemerintah  (APIP) 

sebagai penjamin mutu (quality assurance meliputi: audit, monitoring, reviu, evaluasi), 

pelayanan (consulting meliputi: sosialisasi, asistensi, bimbingan teknis, konsultasi), dan 

tugas lainnya dari Kepala LIPI.  
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A. Capaian Program Penguatan Pengawasan Tahun 2018 (Sampai 31 Agustus 

2018) 

Capaian-capaian program penguatan pengawasan tahun 2018 (sampai 31 Agustus 

2018) adalah sebagai berikut: 

1. Peningkatan kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) 

Peningkatan Kapabilitas APIP ditargetkan mencapai level 3 (integrated) pada 

akhir tahun 2019. Untuk mencapai level tersebut, tahun 2018 Pokja Penguatan 

Pengawasan telah menetapkan Rencana Kerja Tahunan (RKT) 2018 dan 

targetnya, sbb: 

No. Kegiatan/Tahapan Kerja Kriteria Keberhasilan 

Tahun 2018 

1 Penyusunan/penyempurnaan Standar 

Operasional Prosedur (SOP) terkait 

pelaksanaan pengawasan yang 

dilakukan oleh Inspektorat LIPI 

1 (satu) SOP 

pengawasan LIPI yang 

integratif 

2 Pembuatan Pedoman audit kinerja Satu pedoman audit 

kinerja (berbasis risiko) 

3 Pengumpulan kriteria kinerja penelitian 

ke Satuan Kerja LIPI 

Database kriteria 

penilaian penelitian dari 

12 satuan kerja LIPI 

4 Studi banding pelaksanaan audit 

kinerja (berbasis risiko) 

2 (dua) kali studi 

banding pelaksanaan 

audit pada LPNK Ristek 

5 Pelatihan/diklat audit kinerja Keikutsetaan 2 (dua)  

auditor LIPI dalam 

diklat audit kinerja yang 

diselenggarakan BPKP 

Pelatihan di Kantor 

Sendiri (PKS) tentang 

audit kinerja 

6 Pilot project pelaksanaan audit kinerja 

(berbasis risiko) 

3 (tiga) kali 

pelaksanaan audit 

kinerja pada satker 

percontohan 
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Adapun capaian yang telah dilaksanakan oleh Inspektorat LIPI sampai saat ini 

adalah: 

a. Penyusunan/penyempurnaan Standar Operasional Prosedur (SOP) 

terkait pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat LIPI 

SOP pengawasan khususnya audit Inspektorat yang integratif meliputi SOP 

pengawasan dalam tiga tahapan, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan 

pemantauan/tindak lanjut hasil audit. Selama tahun 2018, Inspektorat LIPI 

telah menyusun 2 (dua) buah draft SOP mengenai pemantauan tindak lanjut 

hasil audit yang dilakukan oleh Inspektorat LIPI yaitu: (1) SOP Pemantauan 

Tindak Lanjut Hasil Audit Inspektorat LIPI; dan (2) SOP Peminjaman 

Dokumen Hasil Audit Inspektorat LIPI. 

 

 

Gambar 38  Draft SOP Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Audit Inspektorat LIPI 
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Gambar 39 Draft SOP Peminjaman Dokumen Hasil Audit Inspektorat LIPI 

 

b. Pembuatan Pedoman audit kinerja 

Dalam rangka pembuatan pedoman audit kinerja, Inspektorat LIPI 

telah menetapkan satu pedoman mengenai Pedoman Pengujian 

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dalam Rangka Audit Kinerja 

di Lingkungan LIPI (Bagian 1: Pengujian Lingkungan Pengendalian 

dan Penilaian Risiko). Pedoman tersebut merupakan bagian yang 

tidak terpisahkan dari pedoman audit kinerja yang akan dibuat secara 

komprehensif oleh Inspektorat LIPI.  
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Gambar 40 Pedoman Pengujian Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dalam Rangka 
Audit Kinerja di Lingkungan LIPI 

 

c. Pengumpulan kriteria kinerja penelitian ke Satuan Kerja LIPI 

Pengumpulan kriteria kinerja penelitian yang dilakukan pada tahun 

2018 masih berupa kriteria-kriteria yang diperoleh melalui studi 

literature dari berbagai sumber yang berkaitan. Kriteria kinerja 

penelitian yang telah disusun oleh Inspektorat LIPI terdiri dari tiga 

tahapan, yaitu kriteria kinerja pada tahap perencanaan, pelaksanaan, 

pelaporan/pemanfaatan hasil penelitian. Gambar 4 menunjukkan 

kriteria kinerja penelitian yang telah disusun oleh Inspektorat LIPI. 
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Gambar 41 Matriks Indikator Kinerja Penelitian  di Lingkungan LIPI 

 

Penyempurnaan atas kriteria penilaian kinerja penelitian di atas akan 

dilakukan melalui korespondensi dengan Tim PME di beberapa satuan 

kerja yang akan ditentukan kemudian.  

 

d. Studi banding pelaksanaan audit kinerja (berbasis risiko) 

Studi banding pelaksanaan audit kinerja sepanjang tahun 2018 belum 

dilakukan. Pelaksanaan studi banding tersebut akan dilakukan setelah 

Inspektorat LIPI melakukan beberapa kali audit kinerja.  

 

e. Pelatihan/diklat audit kinerja 

Pelatihan/ diklat audit kinerja belum dilakukan oleh auditor LIPI 

mengingat jadwal diklat audit kinerja yang diselenggarakan oleh BPKP 

belum tersedia. Namun demikian, pelatihan di kantor sendiri (PKS) 

mengenai audit kinerja akan segera dilakukan oleh Inspektorat LIPI. 

 

f. Pilot project pelaksanaan audit kinerja (berbasis risiko) 

Sampai 31 Agustus 2018, pilot project pelaksanaan audit kinerja telah 

dilakukan sebanyak tiga kali pada satuan kerja Pusat Penelitian Laut 

Dalam LIPI, Balai Pengembangan Instrumentasi LIPI, dan Pusat 

Penelitian Limnologi LIPI. Audit Kinerja di Pusat Penelitian Limnologi 

LIPI sampai saat ini masih berlangsung dan direncanakan selesai 

pada tanggal 6 September 2018.  
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Gambar 42 Laporan Hasil Audit Kinerja 

 

 

2. Membangun  Zona  Integritas  melalui  Penetapan  Unit  Kerja  yang 

Akan  Dikembangkan  Melalui  Wilayah  Bebas  dari  Korupsi 

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

Rencana Kerja Tahunan (RKT) 2018 dan target pada kegiatan ini adalah 

sebagai berikut: 

No Kegiatan/Tahapan Kerja Kriteria Keberhasilan 

Tahun 2018 

1 Sosialisasi pembangunan zona 

integritas di lingkungan LIPI 

Tersosialisasikannya 

kegiatan zona integritas 

pada 36 satuan kerja LIPI 

2 Pembinaan pembangunan Zona 

Integritas kepada Satker LIPI 

Terbinanya 12 satuan 

kerja yang mengusulkan 

WBK 

 

Adapun capaian pada tahun 2018 adalah sbb: 

a. Sosialisasi pembangunan zona integritas di lingkungan LIPI 
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Sosialisasi pembangunan zona integritas telah dilakukan oleh 

Inspektorat LIPI mulai dari tahun 2016 sampai saat ini. Sosialisasi 

tersebut dilakukan bersamaan pada saat pelaksanaan audit sebagai 

bagian dari unsur pembinaan yang dilakukan oleh Inspektorat LIPI 

kepada satuan kerja di Lingkungan LIPI.  

b. Pembinaan pembangunan Zona Integritas kepada Satker LIPI 

Merujuk pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi (PAN dan RB) Nomor 52 tahun 2014 tentang 

Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari 

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

lingkungan Instansi Pemerintah, Tim Penilai Internal (TPI) LIPI yang 

dibentuk berdasarkan SK Kepala LIPI Nomor 51/A/2018, tanggal 26 

Maret 2018, telah melakukan penilaian (metode yang digunakan desk 

assessment) terhadap satuan kerja yang telah mengusulkan 

pembangunan zona integritas.  

Penilaian oleh TPI LIPI dilaksanakan selama 19 (sembilah belas) hari 

kerja mulai tanggal 18 Mei 2018 sampai dengan 28 Juni 2018 dengan 

kronologi sebagai berikut: 

1) Jumlah satuan kerja yang mengirimkan dokumen pembangunan 

zona integritas sebanyak 34 (tiga puluh empat) satuan kerja, terdiri 

dari: 

a) Satuan kerja yang mengusulkan penilaian pembangunan zona 

integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) sebanyak 

31 (tiga puluh satu) satuan kerja; 

b) Satuan kerja yang mengusulkan penilaian pembangunan zona 

integritas menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani 

(WBBM) sebanyak 1 (satu) satuan kerja; dan 

c) Satuan kerja yang telah berpredikat Wilayah Birokrasi Bersih 

dan Melayani (WBBM) sebanyak 2 (dua) satuan kerja. 

2) Jumlah keseluruhan satuan kerja yang dinilai sebanyak 32 (tiga 

puluh dua) satuan kerja, penilaian dilakukan dengan merujuk pada 

keberadaan dokumen untuk komponen pengungkit dan komponen 

hasil serta nilai Self Assesment yang memenuhi persyaratan; 

3) Dari 32 (tiga puluh dua) satuan kerja terdapat 8 (delapan) satuan 

kerja yang memenuhi persyaratan penilaian untuk diusulkan 
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kepada Kementerian PAN dan RB sebagai satuan kerja berpredikat 

menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dengan rincian sebagai 

berikut: 

a) Balai Konservasi Tumbuhan Kebun Raya Cibodas LIPI dengan 

nilai 89,95; 

b) Balai Media dan Reproduksi (LIPI Press) dengan nilai 86,45; 

c) Balai Konservasi Tumbuhan Kebun Raya “Eka Karya” Bali LIPI 

dengan nilai 84,19;  

d) Pusat Penelitian Biologi LIPI dengan nilai 82,40; 

e) Balai Penelitian Teknologi Bahan Alam LIPI dengan nilai 81,79; 

f) Pusat Dokumentasi dan Informasi Ilmiah LIPI dengan nilai 

80,41;  

g) Biro Kerjasama, Hukum, dan Humas LIPI dengan nilai 77,42; 

h) Pusat Penelitian Informatika LIPI dengan nilai 75,49. 

 

3. Menyusun  dan  Mengevaluasi  Kebijakan  Tentang  Pelaksanaan  

Pengendalian Gratifikasi 

Rencana Kerja Tahunan (RKT) 2018 dan target pada kegiatan ini adalah 

sebagai berikut: 

No Kegiatan/Tahapan Kerja Kriteria Keberhasilan 

Tahun 2018 

1 Penyusunan pedoman gratifikasi di 

lingkungan LIPI 

1 (satu) pedoman 

gratifikasi di lingkungan 

LIPI 

2 Pelaksanaan sosialisasi gratifikasi di 

lingkungan LIPI 

Tersosialisasikannya 

peraturan gratifikasi pada 

36 satuan kerja LIPI 

3 Evaluasi pelaksanaan pengendalian 

gratifikasi di lingkungan LIPI 

2 (dua) dokumen 

evaluasi pengendalian 

gratifikasi semesteran 

 

Kegiatan-kegiatan di atas akan dilaksanakan oleh Inspektorat LIPI pada 

triwulan ke empat tahun 2018 sehingga diharapkan output yang telah 

ditetapkan dapat tercapai di akhir tahun 2018. 
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4. Melaksanakan  dan  Mengevaluasi  Pelaksanaan  Whistle  Blowing  

System 

Rencana Kerja Tahunan (RKT) 2018 dan target pada kegiatan ini adalah 

sebagai berikut: 

No Kegiatan/Tahapan Kerja Kriteria Keberhasilan 

Tahun 2018 

1 Penyusunan pedoman WBS di 

lingkungan LIPI 

1 (satu) pedoman WBS di 

lingkungan LIPI 

2 Pelaksanaan sosialisasi WBS di 

lingkungan LIPI 

Tersosialisasikannya 

peraturan WBS pada 36 

satuan kerja LIPI 

3 Evaluasi pelaksanaan WBS di 

lingkungan LIPI 

2 (dua) dokumen 

evaluasi WBS 

semesteran 

 

Kegiatan-kegiatan di atas akan dilaksanakan oleh Inspektorat LIPI pada 

triwulan ke empat tahun 2018 sehingga diharapkan output yang telah 

ditetapkan dapat tercapai di akhir tahun 2018. 

 

5. Pelaksanaan Pemantauan Benturan Kepentingan 

Rencana Kerja Tahunan (RKT) 2018 dan target pada kegiatan ini adalah 

sebagai berikut: 

No Kegiatan/Tahapan Kerja Kriteria Keberhasilan 

Tahun 2018 

1 Penyusunan pedoman pemantauan 

benturan kepentingan di lingkungan 

LIPI 

1 (satu) pedoman 

pemantauan benturan 

kepentingan di 

lingkungan LIPI 

2 Pelaksanaan pemantauan benturan 

kepentingan di lingkungan LIPI 

Tersosialisasikannya 

peraturan benturan 

kepentingan pada 36 

satuan kerja LIPI 

3 Evaluasi pelaksanaan pemantauan 

benturan kepentingan di lingkungan 

LIPI 

2 (dua) dokumen 

evaluasi benturan 

kepentingan 
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Kegiatan-kegiatan di atas akan dilaksanakan oleh Inspektorat LIPI pada 

triwulan ke empat tahun 2018 sehingga diharapkan output yang telah 

ditetapkan dapat tercapai di akhir tahun 2018. 

6. Pembangunan  dan  Penerapan  Sistem  Pengendalian  Intern 

Pemerintah (SPIP) di Masing-Masing Satuan Kerja 

Rencana Kerja Tahunan (RKT) 2018 dan target pada kegiatan ini adalah 

sebagai berikut: 

No Kegiatan/Tahapan Kerja Kriteria Keberhasilan 

Tahun 2018 

1 Pelaksanaan sosialisasi dan 

bimbingan teknis penilaian risiko di 

satuan kerja LIPI 

Terlaksananya 

sosialisasi dan 

bimbingan teknis 

penilaian risiko pada 2 

(dua) satker LIPI I 

2 Penyusunan database risiko satuan 

kerja di LIPI 

Tersusunnya database 

risiko kegiatan satuan 

kerja LIPI 

3 Pemantauan penilaian risiko di 

lingkungan LIPI 

Database peta etarisiko 

satuan kerja LIPI 

 

Sampai 31 Agustus 2018, belum ada capaian yang signifikan dari kegiatan-

kegiatan di atas. Namun demikian, pada tahun 2018, Inspektorat LIPI 

sedang melakukan pendampingan tim dari BPKP yang melakukan 

penilaian maturitas SPIP di LIPI.  

 

7. Penanganan Pengaduan Masyarakat Secara Terpadu 

Rencana Kerja Tahunan (RKT) 2018 dan target pada kegiatan ini adalah 

sebagai berikut: 

No Kegiatan/Tahapan Kerja Kriteria Keberhasilan 

Tahun 2018 

1 Penyusunan pedoman pengaduan 

masyarakat di lingkungan LIPI 

1 (satu) pedoman 

penangananp engaduan 

masyarakat di lingkungan 

LIPI 
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2 Pelaksanaan pemantauan 

pengaduan masyarakat di lingkungan 

LIPI 

Tersosialisasikannya 

peraturan penanganan 

pengaduan masyarakat 

pada 36 satuan kerja LIPI 

3 Evaluasi pelaksanaan pengaduan 

masyarakat di lingkungan LIPI 

2 (dua) dokumen 

evaluasi penanganan 

pengaduan masyarakat 

semesteran 

 

Kegiatan-kegiatan di atas akan dilaksanakan oleh Inspektorat LIPI pada 

triwulan ke empat tahun 2018 sehingga diharapkan output yang telah 

ditetapkan dapat tercapai di akhir tahun 2018. 

 

B. Hambatan yang Dihadapi dalam Pelaksanaan Program Penguatan 

Pengawasan 

Secara umum,  kendala/hambatan  yang  dihadapi  dalam  pelaksanaan  program 

penguatan  pengawasan  dalam  reformasi  birokrasi  LIPI  selama tahun  2018 

adalah sebagai berikut: 

1. Belum  dilaksanakan  sosialisasi  dan  belum  tersedianya  kesiapan sarana  

pendukung  pelaksanaan  peraturan  Kepala  LIPI  mengenai penanganan  

pengaduan  masyarakat,  penanganan  benturan kepentingan, dan 

penanganan gratifikasi. 

2. Anggaran pendukung reformasi birokrasi khusunya program penguatan 

pengawasan belum tersedia secara memadai. 

3. Kurangnya koordinasi antar tim kegiatan yang ada di Inspektorat LIPI dengan 

Pokja Penguatan Pengawasan. 

 

2.1.8. Penataan Layanan Publik 

Dalam Roadmap RB LIPI 2015-2019 untuk Program Peningkatan Kualitas 

Pelayanan Publik memiliki tugas sebagai berikut: 

1. penyusunan standar pelayanan; 

2. budaya pelayanan prima; 

3. penilaian kepuasan pelayanan; 

4. pengelolaan Pengaduan (Help Desk Informasi Layanan Terpadu); dan 
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5. penerapan Layanan Satu Atap dan Pemanfaat TIK untuk Pelayanan 

(Sistem Online Layanan Terpadu). 

 

Penyusunan Standar Pelayanan 

Kegiatan penyusunan standar pelayanan LIPI adalah untuk menyusun kebijakan 

standar pelayanan minimum, dan menyelenggarakan sosialisasi, review, dan 

juga evaluasi untuk penyempurnaan, dengan beberapa tahapan pekerjaan yaitu: 

 

Perencanaan: 

1) identifikasi dan pemetaan layanan LIPI di setiap satuan kerja; 

2) identifikasi dan pemetaan layanan LIPI secara korporat. 

Tahun 2018 diharapkan tahap Perencanaan ini telah selesai dilakukan, dan Tim 

Kerja telah menyusun identifikasi dan pemetaan layanan LIPI, baik secara 

korporat dan satuan kerja. Dokumen standar pelayanan satuan kerja memuat 

standar layanan utama dan pendukung satuan kerja. Dokumen identifikasi dan 

pemetaan layanan LIPI secara korporat dan satuan kerja terlampir. 

Pentingnya untuk menyusun standar pelayanan LIPI secara korporat dan satuan 

kerja adalah untuk menciptakan standar yang sama untuk pemberian pelayanan 

oleh satuker bagi para pengguna layanannya. 

 

Pelaksanaan: 

1) penyusunan kebijakan, penyusunan maklumat, penyusunan SOP, dan 

Sosialisasi; 

2) penyusunan dokumen standar pelayanan untuk layanan utama LIPI. 

 

Tahun 2018 tahap ini juga diharapkan telah selesai dilaksanakan karena tahap 

ini merupakan tindak lanjut dari tahap Perencanaan dimana hasil identifikasi dan 

pemetaan layanan LIPI secara korporat dan satuan kerja kemudian disusun 

dalam suatu rangkaian dokumen standar pelayanan LIPI secara korporat 

maupun satuan kerja yang terdiri dari kebijakan, maklumat pelayanan, SOP 

pelayanan, dan dilakukannya sosialisasi terhadap standar pelayanan tersebut 

kepada para pengguna layanannya.  
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Dokumen standar pelayanan untuk layanan utama LIPI dan rangkaian dokumen 

standar pelayanan yang berupa kebijakan, maklumat pelayanan, SOP 

pelayanan, dan sosialisasi terlampir. 

 

Pemantauan: 

Pada tahap ini, perlu dilakukan review terhadap penerapanan standar pelayanan, 

maklumat dan SOP yang dilakukan sesuai dengan kebutuhan masing-masing 

satuan kerja sebagai bentuk monitoring terhadap pelaksanaan standar 

pelayanan, maklumat dan SOP. 

 

Tindak Lanjut: 

Tahap Tindak Lanjut ini sebagai rangkaian kegiatan monitoring dan evaluasi 

yang secara bersamaan perlu dilakukan apabila dari hasil review ditemukan 

adanya standar pelayanan, maklumat dan SOP yang perlu diperbaiki. 

 

Budaya Pelayanan Prima 

Kegiatan Budaya Pelayanan Prima dilakukan dengan melakukan 

sosialiasi/pelatihan dalam upaya penerapan Budaya Pelayanan Prima yang 

meliputi kode etik dan estetika pelayanan prima dengan beberapa tahapan 

pekerjaan yaitu: 

 

Perencanaan: 

1) penyusunan kriteria penilaian lomba Inovasi layanan publik LIPI; 

2) identifikasi model budaya pelayanan prima LIPI. 

 

Tahap Perencanaan ini diharapkan telah selesai dilakukan dimana Tim Kerja 

telah menyusun kriteria penilaian Lomba Inovasi Pelayanan Publik LIPI dan 

terdapat dokumen identifikasi model budaya pelayanan prima LIPI. 

Lomba Inovasi Pelayanan Publik LIPI telah mulai diselenggarakan sejak tahun 

2016 ini merupakan hal baru bagi LIPI untuk mengompetisikan pelayanan publik 

yang dimiliki oleh masing-masing satuan kerja LIPI. Sebelum penyelenggaraan 
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lomba dilakukan pertemuan koordinasi antara Tim Kerja dengan calon Dewan 

Juri untuk menetapkan kriteria penilaian Lomba ini. 

Untuk kegiatan identifikasi model budaya pelayanan prima perlu dilakukan 

sebagai langkah awal untuk menyusun Peraturan Kepala LIPI tentang Budaya 

Pelayanan Prima LIPI. 

 

Pelaksanaan: 

1) menyelenggarakan lomba Inovasi layanan publik LIPI; 

2) menyusun pedoman/panduan kode etik, estetika, sistem punishment 

(sanksi)/reward pelayanan LIPI dan sosialisasi/pelatihan; 

3) evaluasi lomba pelayanan publik dan pelaksanaan budaya pelayanan prima 

di LIPI; 

4) penyempurnaan format lomba pelayanan publik dan pedoman/panduan. 

 

Lomba Inovasi Pelayanan Publik LIPI menyaratkan bagi satuan kerja LIPI yang 

akan mengikuti Lomba ini untuk mengirimkan layanan publik terbaiknya untuk 

dikompetisikan di tingkat LIPI bersama satuan kerja lainnya. Keikutsertaan 

satuan kerja dalam lomba ini kemudian akan dinilai oleh para Dewan Juri yang 

berpengalaman dalam melakukan penilaian implementasi pelayanan publik, 

salah satunya adalah Prof. Siti Zuhro dimana beliau merupakan salah satu juri 

dalam Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (SiNovik) yan diselenggarakan secara 

nasional oleh Kementerian PAN RB setiap tahunnya yang melibatkan seluruh 

unsur pemerintah, yaitu Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah. 

Penyelenggaraan Lomba Inovasi Pelayanan Publik ini dimaksudkan untuk 

merangsang kreativitas dan produktvitas satuan kerja LIPI dalam menghasilkan 

dan memberikan pelayanan publiknya yang terbaik untuk para pengguna 

layanan publik satuan kerjanya. Para pemenang Lomba ini akan diberikan 

pembinaan oleh Dewan Juri untuk kemudian menyiapkan diri ikut serta dalam 

SiNovik di tahun berikutnya. 

Penyusunan pedoman/panduan kode etik, estetika, sistem punishment 

(sanksi)/reward pelayanan LIPI dan sosialisasi/pelatihan. Kegiatan ini dapat 

dipisahkan menjadi 2 kegiatan utama, yaitu: 
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1) koordinasi dan pembahasan mengenai penyusunan pedoman/panduan kode 

etik, estetika, sistem punishment (sanksi)/reward pelayanan LIPI yang 

dilaksanakan bersama antar Tim Kerja dengan satuan kerja; dan 

2) menyelenggarakan sosialisasi/pelatihan mengenai Budaya Pelayanan 

Prima, baik secara korporat maupun sebagai bagian dari kegiatan  satuan 

kerja. 

Kedua kegiatan ini diharapkan telah selesai dilakukan pada tahun 2017, namun 

pada tahun 2018 beberapa kegiatan tetap dilaksanakan dengan tujuan yang 

sama dengan kedua kegiatan ini berdasarkan kebutuhan organisasi korporat 

maupun satuan kerja, terutama untuk menyelenggarakan sosialisasi/pelatihan 

mengenai Budaya Pelayanan Prima untuk civitas LIPI/satuan kerja. 

Kebutuhan organisasi korporat/satuan kerja untuk menyelenggarakan 

sosialisasi/pelatihan Budaya Pelayanan Prima dinilai baik untuk meningkatkan 

pemahaman civitas LIPI dalam pemberian pelayanan publik dan untuk 

meningkatkan kualitas pelayanan publik LIPI dan satuan kerja. 

 

Pemantauan 

Evaluasi Lomba Inovasi Pelayanan Publik dan pelaksanaan Budaya Pelayanan 

Prima di LIPI sebaiknya telah dimulai sejak akhir tahun 2016 sampai dengan 

tahun 2019. Tahun 2018, evaluasi terhadap Lomba Inovasi telah dilakukan 

berdasarkan Peraturan Menteri PAN RB Nomor 17 Tahun 2017 tentang 

Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Sebagai 

Pembina Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (UPP), kegiatan evaluasi 

dilakukan oleh Tim Kerja kepada satuan kerja. Kegiatan evaluasi ini dilaksanakan 

untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik yang dilakukan oleh UPP. 

Untuk evaluasi terhadap pelaksanaan Budaya Pelayanan Prima telah dilakukan 

oleh satuan kerja yang melekat dengan kegiatan satuan kerja lainnya. Pada 

tanggal 11 Juli 2018, Tim Kerja telah melaksanakan kegiatan evaluasi Budaya 

Pelayanan Prima dengan menghadirkan narasumber yang kompeten dari 

Kementerian PAN RB dan Komisi Ombudsman Nasional. Kegiatan ini sebagai 

salah satu upaya untuk memberikan masukan terkait penyelenggaraan Budaya 
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Pelayanan Prima LIPI termasuk penyelenggaraan pelayanan publik dan survey 

terhadap kepuasan masyarakat. 

 

Tindak Lanjut 

Penyempurnaan format lomba pelayanan publik dan pedoman/panduan 

sebaiknya telah dimulai setiap awal tahun sejak tahun 2017 sampai dengan 

tahun 2019. 

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap penyelenggaraan Lomba Inovasi 

Pelayanan Publik LIPI yang telah diselenggarakan sejak tahun 2016, kemudian 

dilakukan perbaikan dan perubahan konsep penyelenggaraan Lomba tersebut 

pada tahun 2018. Di tahun ini, satuan kerja diminta untuk mengirimkan dokumen 

standar pelayanan publiknya untuk kemudian mengisi form evaluasi 

implementasi pelayanan dan dinilai oleh Tim Kerja. Pemenang Lomba ini 

dikukuhkan dengan kepatuhan satuan kerja untuk mengimplementasikan 

Pelayanan Publik dan Inovasinya. 

 

Penilaian Kepuasan Pelayanan 

Kegiatan Penilaian Kepuasan Pelayanan dilakukan secara rutin dengan cara 

melaksanaan survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan LIPI yang 

spesifik LIPI. Setiap tahap kegiatan pola P-D-C-A terhadap survey kepuasan 

masyarakat dilakukan setiap 3 bulan sekali.  

Pedoman pelaksanaan survey kepuasan masyarakat pada tahun 2017 

mengalami penyesuaian berdasarkan Peraturan Menteri PAN RB Nomor 14 

Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit 

Penyelenggara Pelayanan Publik.  

Bagi instansi pemerintah yang telah melaksanakan survey kepuasan masyarakat 

dirasakan manfaatnya secara korporat maupun satuan kerjanya, yaitu: 

a. mengetahui kelemahan atau kekurangan dari masing-masing unsur dalam 

penyelenggara pelayanan public; 

b. mengetahui kinerja penyelenggara pelayanan yang telah dilaksanakan oleh 

UPP secara periodik; 
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c. sebagai bahan penetapan kebijakan yang perlu diambil dan upaya tindak 

lanjut yang perlu dilakukan atas hasil survey kepuasan masyarakat; 

d. memacu persaingan positif antar UPP pada lingkup pemerintah pusat dan 

daerah dalam upaya peningkatan kinerja pelayanan; dan masyarakat dapat 

mengetahui gambaran tentang kinerja UPP. 

 

Perencanaan 

Merencanakan survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Kegiatan 

perencanaan survei IKM ini sebaiknya dilakukan setia awal tahun sejak tahun 

2015 sampai dengan tahun 2019.  

Untuk perencanaan survei IKM tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 dapat 

dilakukan berdasarkan hasil survei IKM di tahun sebelumnya agar pelaksanaan 

survei IKM di tahun berjalan dapat dilakukan dengan konsep/mekanisme yang 

lebih baik sehingga kegiatan survei dapat berjalan dengan efektif dan efisien. 

 

Pelaksanaan 

Melaksanakan survei IKM. Pelaksanaan survei IKM dapat dilakukan pada 

Trimester kedua setiap tahunnya. Di LIPI, survei IKM dilakukan oleh LIPI bagi 

pengguna layanan untuk pelayanan korporat, dan dapat dilakukan oleh satuan 

kerja bagi pengguna layanan yang menggunakan layanan satuan kerja. Survei 

IKM secara korporat dilaksanakan dan dikoordinir oleh Tim Kerja bersama 

dengan Bagian Hubungan Masyarakat di BKHH-LIPI. 

 

Pemantauan 

Evaluasi hasil survei IKM. Pelaksanaan survey IKM yang telah dilaksanakan 

setiap tahunnya sebaiknya dilakukan evaluasi berdasarkan hasil survei di tahun 

sebelumnya agar pelaksanaan evaluasi survei IKM di tahun berjalan dapat 

berlangsung dengan efektif dan efisien. Kegiatan evaluasi terhadap hasil survei 

IKM ini dapat dilakukan pada Trimester ketiga setiap tahunnya.  
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Tindak Lanjut 

Perbaikan model survei IKM oleh LIPI dan satuan kerja telah dilakukan 

berdasarkan hasil survei dan evaluasinya. Sejak tahun 2017, perbaikan konsep 

survei IKM telah dilakukan yaitu dengan melakukan survei kepuasan masyarakat 

secara manual dan online, bahkan nilai IKM bisa diakses secara realtime di 

website LIPI. 

  

Pengelolaan Pengaduan (Help Desk Informasi Layanan Terpadu) 

Sejalan dengan komitmen LIPI untuk memberikan pelayanan publiknya, perlu 

disediakan forum pengaduan masyarakat dan LIPI atau satuan kerja dapat 

mengelola pengaduan tersebut menjadi masukan bagi penyelenggaraan 

pelayanan publiknya di waktu yang akan datang. 

 

Perencanaan 

Menyusun rencana pengelolaan pengaduan layanan. Kegiatan penyusunan 

rencana pengelolaan pengaduan layanan dapat dilakukan setiap awal tahun 

sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2019. Kegiatan perencanaan untuk 

pengelolaan pengaduan ini untuk merencanakan pelaksanaan kegiatan 

pengelolaan pengaduan dengan mempertimbangkan personel yang akan 

ditugaskan mengelola pengaduan, media pengaduan, hingga mekanisme 

pelaporan dari hasil pengaduan. 

Pengelolaan pengaduan perlu dilakukan oleh seluruh satuan kerja agar dapat 

menampung adanya keluhan/masukan/saran terhadap pelaksanaan pelayanan 

publik oleh LIPI maupun satuan kerja dan pengaduan yang dikelola dengan baik 

dapat meningkatkan kinerja organisasi dan kualitas organisasi di masyarakat. 

 

Pelaksanaan 

Dua kegiatan utama dapat dilakukan sebagai bentuk pelaksanaan pengelolaan 

pengaduan, yaitu: 

1) menyusun SOP pengelolaan pengaduan dan permintaan informasi dan 

sosialisasi dan internalisasi; 

2) mengembangkan sistem TIK untuk pengelolaan pengaduan layanan. 
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Kegiatan menyusun SOP pengelolaan pengaduan dan permintaan informasi 

sebaiknya telah dilakukan pada tahun 2016 dan kegiatan lainnya dapat 

dilaksanakan pada Trimester kedua tahun berikutnya untuk sosialisasi dan 

internalisasi pengelolaan pengaduan bagi satuan kerja dan personelnya. 

Kegiatan pengembangan sistem TIK untuk pengelolaan pengaduan layanan 

dapat dilakukan sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2019. Di LIPI, 

pengembangan sistem TIK untuk pengelolaan pengaduan digabungkan dan 

bersamaan dengan sistem TIK LIPI, dimana media pengaduan masuk ke dalam 

dan terintegrasi dengan TIK LIPI/website. 

 

Pemantauan dan Tindak Lanjut 

Evaluasi penerapan SOP pengelolaan pengaduan dan Perbaikan SOP dan tidak 

lanjut pengaduan dapat dilakukan sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2019. 

LIPI dan satuan kerja telah menyediakan media pengaduan, salah satunya 

melalui pengaduan.lipi.go.id atau juga dapat melalui ppid.lipi.go.id. 

Pejabat Pengelola Informasi dan Diseminasi (PPID) LIPI dirasa mampu berperan 

ganda untuk memberikan informasi dan menjadi pengelola pengaduan LIPI. 

 

Penerapan Layanan Satu Atap dan Pemanfaat TIK untuk Pelayanan (Sistem 

Online Layanan Terpadu) 

Kegiatan ini dilakukan bersama antara Tim Kerja, BKHH-LIPI, dan Biro Umum-

LIPI, mengingat untuk pengelolaan jaringan TIK di LIPI dipusatkan oleh Tim TIK 

di Biro Umum-LIPI. 

 

Perencanaan 

Kegiatan utama yang harus dilakukan sesuai dengan Roadmap adalah: 

1) menyusun Tim penerapan layanan satu atap di LIPI/Unit Layanan Terpadu 

LIPI; 

2) melakukan analisis dan desain sistem online layanan terpadu; 

3) rancangan desain ruang layanan satu atap. 

Kegiatan ini dapat dilaksanakan setiap awal tahun sejak tahun 2-16 sampai 

dengan tahun 2019. Tiga kegiatan utama ini dirangkum dalam sebuah dokumen 
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Master TIK LIPI yang disusun berdasarkan kebutuhan TIK LIPI dan satuan kerja, 

dan sebelumnya telah dilakukan pertemuan koordinasi antara pengelola jaringan 

TIK di sleuruh satuan kerja LIPI. 

 

Pelaksanaan 

Kegiatan utama untuk melaksanakan layanan satu atap dan pemanfaat TIK 

untuk pelayanan adalah: 

1) pembuatan ruangan layanan satu atap LIPI; 

2) pengembangan Sistem Online Layanan Terpadu dan sosialisasi; 

3) Penerapan Sistem Online Layanan Terpadu LIPI. 

Kegiatan pembuatan ruangan layanan satu atap LIPI sebaiknya dilakukan pada 

Trimester ketiga dan keempat tahun 2016. Namun pelaksanaannya terkendala 

anggaran LIPI untuk diwujudkan sepenuhnya sehingga untuk pelaksanaan 

pelayanan publik LIPI digunakan ruang PPID LIPI yang dioptimalkan sebagai 

ruang layanan satu atap LIPI. 

Penerapan sistem online layanan terpadu LIPI sebaiknya mulai diterapkan sejak 

tahun 2017 sampai dengan tahun 2019. Kegiatan ini telah dilaksanakan dengan 

ditandainya upgrading website LIPI pada tahun 2017 dengan banyak perbaikan 

dan penyempurnaan fiturnya untuk menyatukan berbagai layanan LIPI, namun 

pengembangan website terus menerus dilakukan agar website dapat lebih 

sempurna. 

Layanan terpadu LIPI secara online juga dilakukan melalui media 

layanan.lipi.go.id yang akrab disebut dengan e-Layanan Sains LIPI (Elsa). Di 

media ini, layanan terpadu LIPI dijadikan satu secara terintegrasi berisi layanan 

seluruh satuan kerja LIPI yang dapat diakses secara langsung oleh masyarakat 

pengguna layanan LIPI/satuan kerja. 

Dengan website LIPI dan Elsa, diharapkan pemberian pelayanan publik LIPI oleh 

satuan kerja dapat berjalan lebih cepat dan optimal serta efisien dan mudah. 

 

Pemantauan  

Monitoring sistem dapat dilakukan sejak akhir tahun 2016 sampai dengan tahun 

2019. Kegiatan ini dilakukan dengan melakukan beberapa kali pertemuan 
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koordinasi antara pengelola jaringan TIK seluruh satuan kerja LIPI untuk 

mengetahui perkembangan penerapan TIK di seluruh jaringan LIPI, 

kemanfaatannya bagi satuan kerja dan personel LIPI, dan kendala yang dapat 

ditemui sejak penerapannya. 

 

Tindak lanjut 

Kegiatan utama sebagai bentuk dilakukannya Tindak Lanjut adalah: 

1) penyusunan dokumen tindak lanjut; 

2) penyempurnaan sistem. 

Penyempurnaan sistem terus menerus dilakukan sejak pengunaan website LIPI 

yang telah di-upgrade pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2019. Diharapkan 

sistem akan dapat berjalan dengan baik sehingga pelayanan LIPI dapat berjalan 

dengan lebih optimal. 

2.2.  Quick Wins LIPI Tahun 2018 
 
Pada tahun 2017, Tim Quick Win LIPI telah mengusulkan 5 (lima) quick win yang akan 

dilaksanaka LIPI pada tahun 2018 untuk meningkatkan kinerja LIPI, khususnya 

pelaksanaan reformasi birokrasi LIPI. Adapun kelima usulan quick win tersebut adalah: 

1. Sistem Informasi Barang Persediaan (SIBADAN); 

2. Membangun sinergitas antara program penelitian dan branding untuk memperkuat 

peran lembaga dalam memajukan daya saing bangsa yang inklusif; 

3. Pembuatan portal promosi teknologi (tetra-port); 

4. Layanan GRID LIPI untuk Masyarakat Sains Indonesia; 

5. Layanan Sertifikasi Profesi (Bidang Oseanografi) untuk meningkatkan pemanfaatan 

teknologi LIPI. 

Akan tetapi, saat rapat pimpinan di awal tahun 2018, pimpinan LIPI memutuskan 

2 (dua) quick win LIPI, yaitu: 

1. Jawara (Jelajah, Belajar, dan Wisata Kebun Raya) milik Pusat Konservasi 

Tumbuhan Kebun Raya; 

2. Intip Daqu (Information Tracer of Intellectual Property and Documenet 

Accountability Inquiry) milik Pusat Inovasi. 

 

Kedua quick win di atas telah ditetapkan dalam keputusan Kepala LIPI Nomor 

109/E/2018 tentang Quick Wins Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Tahun 2018 
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tanggal 21 Juni 2019. Selain itu, Keputusan Kepala LIPI tentang Tim Quick Wins 

Lemabaga Ilmu Pengetahuan Indonesai Tahun 2018 juga dikeluarkan pada tanggal 6 

Juni 2018, yaitu Keputusan Kepala LIPI Nomor 103/A/2018 tentang Tim Quick Wins 

Lemabaga Ilmu Pengetahuan Indonesai Tahun 2018 sebagai dasar hukum bagi Pokja 

Program MP dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan quick 

win tahun 2018. 

Terkait dengan monitoring dan evaluasi pelaksanaan quick win tahun 2018, Pokja MP 

telah melakukan monev sebanyak 2 (dua) kali. Monev pertama dilaksanakan pada 

tanggal 12 Juli 2018 di Hotel Salak The Heritage, Jalan Ir. Haji Djuandan No. 8 - Bogor. 

Beberapa poin penting dari pertemuan tersebut adalah: 

1. Pusat Konservasi Tumbuhan Kebun Raya dan Pusat Inovasi diminta untuk 

menuliskan kedua program tersebut ke dalam dokumen sesuai dengan Permenpan 

dan RB Nomor 13 tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Quick Wins. Pokja 

Program MP harus disusun kriteria pengusulan dan penetapan quick win sehingga 

pimpinan tidak asal menetapkan tanpa mempertimbangkan kriteria tersebut. 

2. Survey terhadap publik pengguna INTIP DAQU dan Jawara karena dampak adalah 

pengungkit yang cukup besar dalam penilaian pelaksanaan reformasi birokrasi LIPI. 

3. Perhatian LIPI tidak hanya berhenti saat penetapan quick win (kick off) tetapi harus 

terus dipantau implementasinya. Pokja Program MP perlu melakukan inventarisasi 

quick wins LIPI dan melihat implementasinya sampai tahun 2018. Akan tetapi, perlu 

dipertegas siapa yang bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan tersebut. 

Rekomendasi tersebut disarankan oleh Pokja Program MP (saran dari Plt. 

Sekretaris Utama LIPI). 

4. Pokja Program MP harus menyiapkan dokumen quick win INTIP DAQU dan  

Jawara. 

5. Pertemuan Pokja Program MP berikutnya adalah untuk membahas dan mengawal 

INTIP DAQU dan Jawara serta memperbaiki agenda perbaikan selama lima bulan 

ke depan. 

6. Pokja Program MP akan mengundang Pokja Program Pelayanan Publik dan Pokja 

Program Penataan Tata Laksana terkait: 

a. Pembahasan pengembangan aplikasi Jawara dengan Pokja Program 

Penataan Tata Laksana, termasuk kesiapan jaringan/server LIPI; 

b. Pembahasan dengan Pokja Program Pelayanan Publik untuk membuat survey 

kepuasan masyarakat terhadap keberadaan kedua quick wins  LIPI tersebut; 

c. Content akan disediakan oleh satker pemilik quick win LIPI. 



~ 126 ~ 
 

Monev kedua dilaksanakan pada tanggal 30 November 2018 di dua tempat, yaitu Pusat 

Konservasi Tumbuhan Kebun Raya Bogor dan Pusat Inovasi LIPI. Monev kedua ini lebih 

kepada memeriksa implementasi Jawara dan Intip Daqu di kedua lokasi tersebut. 

Beberapa catatan Pokja Program Manajemen Perubahan terkait pelaksanaan Jawara 

adalah: 

a. Sebaiknya di lakukan strategi untuk pemasaran Jawara agar lebih dikenal 

masyarakat; 

b. Belum dihapus aplikasi Jelajah di Play Store sehingga users masih menggunakan 

Jelajah. Akibatnya, Jawara menjadi tidak terlalu dikenal oleh users/pengunjung 

kebun raya.  

c. Dibutuhkannya dukungan teknis dari Biro Umum karena dukungan teknis 

merupakan faktor penting untuk penggunaan aplikasi; 

d. Untuk menilai jumlah kepuasan pengguna, Pusat Konservasi Tumbuhan Kebun 

Raya dapat melakukan survey kepuasan masyarakat khusus untuk penggunaan 

aplikasi Jawara. Survey tersebut harus dapat menjaring keluhan yang spesifik dari 

para pengguna aplikasi Jawara; 

e. Dilakukan integrasi sistem Jawara dengan aplikasi-aplikasi sejenis yang dimiliki 

Kebun Raya Cibodas, Purwodadi, dan Bali; 

f. Point of interest tergantung dari pengelolaan dari setiap kebun dan diharapkan 

setiap kebun dapat neningkatkan point of interest masing-masing. Kesulitan teknis 

untuk mengintegrasikan sistem dan point of interest dari setiap kebun raya perlu 

dicari solusinya sehingga Jawara akan lebih baik dan bermanfaat lagi di masa 

mendatang; 

g. Untuk peningkatan pelayanan, sebaiknya di lakukan pertemuan secara berkala oleh 

setiap pengelola kebun raya;  

h. Di web kebun raya, konten yang harus muncul harusnya Jawara jangan 

mencantumkan dan menggunakan aplikasi yang lama, yaitu Jelajah Kebun Raya; 

i. Memunculkan pop up untuk pemberitahuan tentang aplikasi Jawara di setiap web 

kebun raya; 

j. Penggabungan navigasi dengan informasi sehingga pencarian pengguna dapat 

langsung terhubung ke navigasi 

k. Untuk pengisian konten, jangan melanggar copy right. 

 

Terkait pelaksanaan quick wins LIPI, Pokja Program MP menyarankan agar di kemudian 

hari dilaksanakan monev terhadap program quick wins LIPI yang telah dilaksanakan 
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pada periode sebelumnya. Detail pembahasan mengenai quick win dapat dilihat pada 

lampiran dari laporan ini.  
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BAB III  HASIL EVALASI PELAKSANAAN REFORMASI 
BIROKRASI LIPI DALAM MEWUJUDKAN TATA KELOLA 

PEMERINTAHAN YANG BAIK 
 

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 2018 Lembaga Ilmu Pengetahuan 

Indonesia menjadi bagian dalam pelaksanaan tugas fungsi lembaga yang juga 

turut serta mendukung pencapaian kinerja LIPI. Pencapaian kinerja LIPI 

didasarkan atas sasaran strategis yang ingin dicapai, diantaranya meningkatnya 

kontribusi LIPI terhadap daya saing bangsa berbasis penelitian, meningkatnya 

kontribusi lipi terhadap daya saing industri, meningkatnya kebijakan berbasis 

penelitian, meningkatnya peran lipi dalam mendukung riset nasional, 

meningkatnya hasil penelitian yang berorientasi pada nilai tambah sumber daya 

dan perlindungan lingkungan, meningkatnya jejaring dan kerja sama ilmiah 

nasional dan internasional yang berkualitas dan saling menguntungkan, 

meningkatnya rujukan ilmiah dan informasi iptek yang diakses masyarakat, 

meningkatnya pengembangan kompetensi SDM penelitian indonesia, serta 

mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. 

Pelaksanaan reformasi birokrasi LIPI mendukung upaya LIPI dalam 

mewujudkan sasaran strategisnya dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan 

yang baik. Berikut ini merupakan ringkasan upaya LIPI dalam mewujudkan tata 

kelola pemerintahan yang baik yang dilihat dari indikator nilai RB LIPI, Nilai 

Laporan Kinerja LIPI serta Opini atas Laporan Keuangan. 

Sasaran ini merupakan sasaran umum yang harus dilaksanakan oleh 

setiap K/L dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan 

bersih. Tata kelola pemerintahan yang baik (GoodGovernance) dicerminkan 

dengan terselesaikannya berbagai dokumen dan laporan secara baik dan tepat 

waktu,serta akuntabilitas kinerja LIPI yang meningkat. 

 

Hasil Evaluasi Pelaksanaan RB LIPI 2018 

Simpulan dari hasil evaluasi adalah sebagai berikut: 

a. Indeks Reformasi Birokrasi LIPI belum mengalami kenaikan dibanding tahun 

sebelumnya. Indeks Reformasi Birokrasi LIPI pada tahun 2018 adalah 77,07 

dengan kategori “BB”. Berbagai upaya penerapan reformasi birokrasi dalam 
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menata delapan area perubahan telah dilakukan di LIPI, namun masih 

memerlukan upaya tambahan agar dapat mendorong semua unit/satuan kerja  

melakukan perubahan sebagaimana yang dilakukan oleh Tim/Pokja 

Reformasi Birokrasi. Rincian hasil evaluasi tersebut adalah sebagai berikut: 

 

Gambar 43 Hasil Penelitian Reformasi Birokrasi LIPI Tahun 2018

 

b. Beberapa catatan yang masih harus diperhatikan terkait dengan upaya 

penerapan program reformasi birokrasi adalah: 

• Perencanaan pelaksanaan RB yang dituangkan dalam Road Map RB 

lebih terkesan hanya sebagai pemenuhan syarat dokumen dan belum 

menjadi acuan dalam pelaksanaannya; 

• Road map RB belum memberikan arah perbaikan yang jelas mengenai 

sasaran yang akan diwujudkan dan indicator keberhasilannya, serta 

keterkaitan perbaikan antar area perubahan. Hal ini dapat dilihat dari 

kegiatan pelaksanaan RB antar kelompok kerja dilakukan secara sendiri-

sendiri tanpa mengaitkan dampak perubahan satu area kepada tuntutan 

untuk memperbaiki area perubahan yang lainnya; 

• Internalisasi pelaksanaan RB oleh tim/pokja RB belum secara optimal 

dilakukan ke seluruh unit kerja, hal ini dapat dilihat bahwa beberapa unit 

kerja Eselon I yang dievaluasi pada umumnya belum memahami dan 

bahkan belum mengimplementasikan penataan sebagaimana yang 
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dilakukan oleh Tim reformasi birokrasi. Kekuranganpahaman unit kerja ini 

berpotensi untuk menimbulkan kontra produktif terhadap perubahan dan 

dapat menghambat terwujudnya perbaikan pola piker dan budaya kerja 

yang pada hakekatnya merupakan tujuan dari pelaksanaan reformasi 

birokrasi; 

• Evaluasi dan perbaikan organisasi yang dilakukan belum sepenuhnya 

mempertimbangkan kepada keterkaitan proses antar unit dalam 

mendukung mewujudkan kinerja organisasi, sehingga cenderung belum 

mampu menghilangkan silo antar unit kerja. Hal ini juga mengakibatkna 

definisi kinerja yang tertuang dalam sasaran strategus dan ukuran kinerja 

pada level unit kerja belum relevan dengan peran dan tujuan unit kerja 

dibentuk; 

• Manajemen SDM yang dilakukan belum dapat dipastikan untuk 

menghasilkan SDM yang kompeten di seluruh jajaran organisasi sesuai 

dengan standar kompetensi jabatan dalam mendukung perncapaian 

kinerja. Hal ini karena: 

a. Kinerja Individu belum sepenuhnya mencerminkan tugas pokok 

dan tanggung jawabnya. Hal ini karena belum dilakukan 

penjabaran kinerja (cascading kinerja) dari level organisasi yang 

diturunkan secara berjenjang sampai level pelaksana; 

b. Manajemen kinerja individu belum dilakukan secara efektif 

sehingga kekurangan dan kelebihan pegawai belum teridentifikasi 

secara baik untuk kebutuhan peningkatan kompetensi dan 

pengelolaan karir pegawai; 

• Standar pelayanan, pelayanan terpadu  serta pelayanan yang berorientasi 

kebutuhan masyarakat belum diterapkan secara merata pada seluruh unit 

kerja pelayanan. 

 

Hasil survey yang dilakukan untuk melengkapi pelaksanaan evaluasi 

menunjukkan hasil sebagai berikut: 

• Hasil survey internal integritas jabatan terhadap 112 responden pegawai 

LIPI menungjukkan 77,7% responden belum memahami tugas fungsi yang 
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harus dilaksanakan serta belum memahami ukuran keberhasilan 

pelaksanaan tugasnya. Sementara itu, 17,9% responden telah memahami 

tugas fungsi yang harus dilaksanakan namun belum memahami ukuran 

keberhasilan pelaksanaan tugasnya. Hanya 4,5% responden yang 

memahami tugas fungsi yang harus dilaksanakan dan memahami pula 

ukuran keberhasilan pelaksanaan tugasnya. 

• Survey internal terhadap integritas organisasi yang menunjukkan persepsi 

para pegawai di lingkungan LIPI terhadap kualtias penerapan system 

integritas yang berlaku secara internal, menunjukkan indeks 3,39 dalam 

skala 0 – 4 dengan rincian seperti pada tabel di bawah ini. 

 

Tabel 17 Nilai Survey Internal LIPI Tahun 2018 

 

 
 

 

• Hasil survey tahun 2018 tersebut menunjukkan penurunan dibandingkan 

dengan hasil survey tahun 2017 sebesar 3,57.  Penurunan tersebut 

dikarenakan pemahaman tentang reformasi birokrasi di lingkungan 

pegawai yang belum merata. 

• Hasil survey persepsi pelayanan menungjukkan indeks 3,58 dalam skala 

4. Hasil survey tersebut menunjukkan masih terdapat selisih atau gap 

antara harapan penerima layanan dengan realitas kondisi layanan yang 

diterima; 

• Hasil survey persepsi korupsi yang merupakan gambaran atas integritas 

pemeberi layanan menunjukkan indeks 3,86 dalam skala 4. Kondisi ini 

menunjukkan bahwa masyarakat masih memiliki persepsi bahwa 

integritas aparatur pemberi layanan masih perlu ditingkatkan. 
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BAB IV PENUTUP 
 

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 2018 pada Lembaga Ilmu Pengetahuan 

Indonesia telah berjalan sesuai road map 2015 - 2019 yang telah ditetapkan (SK 

Kepala LIPI Nomor 1501/E/2015). Walaupun masih terdapat sedikit kendala 

pada pelaksanaan RB di masing-masing area perubahan, namun tidak 

menghambat pelaksanaan RB secara keseluruhan dan dapat mencapai output 

sesuai dengan yang telah ditetapkan.  

Dalam rangka lebih meningkatkan kualitas birokrasi serta mampu lebih 

menumbuhkan budaya kerja dan memperkuat integritas pegawai di lingkungan 

LIPI, terdapat beberapa hal yang masih perlu disempurnakan yaitu: 

• Melakukan reviu atas road map reformasi birokrasi di lingkungan LIPI untuk 

memperjelas arah dan sasaran yang akan diwujudkan dan ukuran 

keberhasilannya. Menetapkan prioritas perbaikan perbaikan yang perlu 

dilakukan dan selanjutnya menyusun langkah kerja yang terpadu untuk 

mencapai sasaran perubahan yang ditetapkan. Road map ini sebaiknya juga 

terintegritas dengan Renstra LIPI 2020-2024 dan Road Map Reformasi 

Birokrasi Nasional 2020 – 2024 yang akan ditetapkan oleh Kementerian 

PANRB; 

• Secara berjenjang menginternalisasi arah perubahan yang dicanangkan di 

LIPI kepada seluruh pegawau di seluruh satuan kerja agar seluruh pegawai 

memahami arah perubahan tersebut dan dilibatkan dalam proses 

perubahan; 

• Dalam rangka mempercepat perbaikan budaya kerja, perlu melakukan 

evaluasi atas kemajuan kinerja agen perubahan serta mengidentifikasi 

langkah-langkah perbaikan yang diperlukan agar perbaikan budaya kerja 

dan perubahan mindset aparatur dapat terwujud; 

• Meningkatkan penerapan e-governement dalam untuk memudahkan dan 

mempercepat pelaksanaan tugas internal instansi dan juga dalam proses 

pemberian layanan kepada masyarakat. Dengan penerapan e-governement, 



~ 133 ~ 
 

diharapkan juga dapat mengurangi pertemuan langsung antara pemebri dan 

penerima layanan sehingga meminimalisir kemungkinan terjadinya 

penyimpangan; 

• Menerapkan manajemen SDM yang berbasis merit melalui penerapan 

manajemen kinerja individu yang selaras dengan kinerja organsisasi dan 

memanfaatkannya untuk pengembangan kompetensi dan pembinaan karir 

pegawai dalam mendukung terlaksananya manajemen SDM yang berbasis 

merit guna meningkatkan profesionalitas SDM; 

• Mewajibkan setiap atasan langsung melakukan supervise, coaching dan 

konseling secara berkala kepada masing-masing bawahannya, setidaknya 

tiga bulanan yang bertujuan untuk membangun budaya kinerja secara 

berkelanjutan dan lebih memperkuat mekanisme pengendalian internal; 

• Melakukan upaya penyegaran terhadap aparatur berupa pelatihan dan 

penguatan sikap dan perilaku untuk memperkuat integritas aparatur. Selain 

itu, perlu dilakukan penyempurnaan system integritas terkait pengelolaan 

SDM, pengelolaan anggaran dan mekanisme hubungan kerja antar pegawai 

serta menginternalisasikan hal tersebut kepada seluruh pegawai; 

• Mendorong inivasi pada setiap unit kerja yang memberikan pelayanan publik 

dengan lebih memperhatikan kualitas layanan serta mekanisme 

pengendalian internal atas pelaksanaan layanan tersebut dengan melibatkan 

Inspektorat dan Biro Perencanaan; 

• Meningkatkan kapasitas Tim Asesor agar tidak semata-mata berfungsi 

sebagai penilai saja, namun mampu memberikan arah perbaikan 

pelaksanaan reformasi birokrasi yang diperlukan di masing-masing unit ekrja 

dan satuan kerja secara spesifik. 


