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KATA 
 PENGANTAR

Dengan mengucapkan rasa syukur ke hadirat Allah Swt., Tuhan Yang 
Mahakuasa, akhirnya kami dapat menyelesaikan Laporan Pelak-
sanaan Reformasi Birokrasi UPT Balai Media dan Reproduksi (LIPI 

Press) Tahun 2016. Laporan pelaksanaan Reformasi Birokrasi ini berisi 
tentang laporan pelaksanaan reformasi birokrasi yang memuat 8 area 
per ubahan, yaitu Manajemen Perubahan mencakup Pola Pikir dan Bu-
daya Kerja, Penataan Tata Laksana, Penataan Manajemen SDM, Penga-
wasan, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, Peningkatan Kualitas Pelayanan 
Publik, Peraturan Perundang-undangan, dan Penataan Organisasi yang 
diharapkan dapat meningkatkan layanan penerbitan ilmiah secara efisien, 
efektif, dan berkualitas.

Laporan pelaksanaan Reformasi Birokrasi ini juga merupakan 
laporan pelaksanaan pembangunan zona integritas di lingkungan UPT 
Balai Media dan Reproduksi (LIPI Press) menuju Wilayah Bebas Korupsi 
(WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayanni (WBBM). Laporan 
ini memuat strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi, 
sosialisasi dan internalisasi, rencana dan aktivitas reformasi birokrasi, 
roadmap dan pencapaian program reformasi birokrasi, analisis dan 
evaluasi. Tentunya, laporan ini juga dilengkapi bukti-bukti kegiatan yang 
telah dilakukan dalam rangka pelaksanaan pembangunan zona inte-
gritas pada tahun 2016 di lingkungan UPT Balai Media dan Reproduksi 
(LIPI Press). Selain itu, pelaporan ini sebagai bentuk tanggung jawab 
LIPI Press sebagai salah satu instansi yang telah diberikan kepercayaan 
oleh negara untuk menjalankan agenda reformasi. 

Tim penyusun menyadari bahwa dalam menyusun laporan ini ma-
sih banyak terdapat kekurangan. Oleh karena itu, kami mohon kritik dan 
saran yang membangun untuk meningkatkan kualitas laporan. Pada 
kesempatan ini, kami juga menyampaikan terima kasih kepada semua 
pihak yang telah ikut membantu penyusunan laporan ini. Kami harapkan 
agar laporan pelaksanaan reformasi birokrasi/zona integritas ini dapat 
dimanfaatkan oleh pihak-pihak terkait.

Jakarta, Februari 2017
Kepala UPT Balai Media dan Reproduksi (LIPI Press)

Rahmi Lestari Helmi, S.Si., M.Si



Menjadi penerbit ilmiah nasional yang terdepan dan inovatif 
serta menjadi acuan dan penggerak dalam mencerdaskan 

kehidupan bangsa.

Visi LIPI Press 2015-2019
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BAB I  
 PENDAHULUAN

Bagian ini menjelaskan latar belakang perlunya penerapan 
Reformasi Birokrasi (RB) di Balai Media dan Reproduksi (LIPI 
Press). Pelaksanakan agenda reformasi birokrasi di LIPI Press 

tidak terlepas dari agenda RB di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia 
(LIPI) tahun 2015-2019 yang tertuang dalam dokumen “Peta Jalan Re-
formasi Birokrasi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Tahun 2015–
2019”.

1.1 Urgensi Pendirian Kelembagaan Penerbit 
Ilmiah LIPI Press

Sebagai salah satu lembaga penelitian milik publik, LIPI mempu-
nyai tugas pokok menyelenggarakan ilmu pengetahuan untuk 
menghasilkan konsep, rumusan, dan timbangan bagi kebijakan 
nasional. Luaran kegiatan pengembangan ilmu pengetahuan dan 
teknologi juga dapat berupa karya intelektual dalam bentuk pur-
warupa (prototype) serta paket-paket teknologi dan proses yang 
dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan. Aktivitas pene-
litian dan pengembangan LIPI menghasilkan luaran yang berupa 
produk karya cipta intelektual, seperti laporan penelitian, jurnal, 
prosiding, buku, pangkalan data, dan bentuk terbitan lain. Agar 
produk-produk informasi dan pengetahuan (knowledge) terse-
but dapat dimanfaatkan dan didiseminasikan kepada masyarakat 
pengguna dan pemangku kepentingan lainnya, diperlukan suatu 
wadah penerbitan ilmiah yang dikelola secara profesional. Wadah 
penerbitan ilmiah seperti ini juga diperlukan untuk meningkatkan 
kapasitas dan kapabilitas LIPI dalam mendiseminasikan pengeta-
huan kepada pemangku kepentingan melalui publikasi ilmiah (elek-
tronik dan tercetak) yang berkualitas sesuai dengan kaidah-kaidah 
yang dipersyaratkan. 

Berdasarkan data Bappenas (2014) peringkat publikasi ilmiah 
Indonesia relatif rendah yaitu pada posisi 61 dunia, jauh terting-
gal dari peringkat negara Singapura (32) dan Malaysia pada posisi 
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40 dunia. Dari segi kuantitas dan kualitas, masih perlu didorong 
agar produktivitas publikasi ilmiah nasional terus ditingkatkan. LIPI, 
telah menyadari persoalan rendahnya produktivitas publikasi ilmi-
ah nasional tersebut dengan melakukan upaya-upaya percepatan 
produktivitas publikasi ilmiah, salah satunya melalui pendirian unit 
yang memiliki tugas dan fungsi khusus dalam menyediakan layanan 
penerbitan ilmiah.

Mengacu Keputusan Kepala LIPI No. 1027/M/2002 pada tahun 
2002 LIPI mendirikan Balai Media dan Reproduksi (LIPI Press). Balai 
Media dan Reproduksi (LIPI Press) adalah unit pelaksana teknis di 
bidang penerbitan ilmiah yang merupakan satuan kerja di lingkup 
penerbitan, khususnya untuk hasil-hasil karya tulis ilmiah dari satu-
an kerja LIPI yang berciri mandiri dan profesional. Tugas dan fungsi 
UPT Balai Media dan Reproduksi (LIPI Press) sebagai penerbit kor-
porat LIPI selanjutnya telah ditegaskan pada pasal 2 Keputusan Ke-
pala LIPI No. 1027/M/2002 sebagai berikut:

“Balai Media dan Reproduksi mempunyai tugas melak-
sanakan perencanaan, pelaksanaan, penyebaran dan 
pemasaran hasil-hasil terbit tercetak dan elektronik, men-
jamin standar mutu terbitan, menjaga mutu ilmiah yang 
tinggi, terkait, dan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan 
Kepala LIPI”

Balai Media dan Reproduksi (LIPI Press) adalah Unit Pelaksana 
Teknis di bidang penerbitan ilmiah. Fungsi suatu penerbit ilmiah di 
LIPI sangat diperlukan karena menjadi garda depan layanan pener-
bitan hasil-hasl penelitian LIPI melalui kegiatan: (1) Memproses 
dan mengelola bahan-bahan informasi dan pengetahuan men-
jadi produk-produk terbitan (tercetak maupun elektronik), yang 
diperlukan oleh masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya 
(termasuk komunitas ilmiah), (2) Menyediakan wadah atau media 
promosi yang sesuai sehingga produk informasi dan pengetahuan 
yang dihasilkan dapat diakses oleh pemangku kepentingan (dalam 
bentuk tercetak atau elektronik) serta (3) Menjamin kualitas produk 
terbitan ilmiah agar sesuai dengan standar terbitan ilmiah yang di-
tentukan.

1.2 Peta Jalan Penerbitan Ilmiah LIPI Press
Untuk menjamin terlaksananya tata kelola layanan penerbit ilmi-
ah sesuai dengan visi dan misi pendirian penerbitan ilmiah serta 
meng antisipasi perubahan lingkungan eksternal kelembagaa LIPI, 
Balai Media dan Reproduksi (LIPI Press) sudah mengimplementasi-
kan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008 untuk lingkup layan-
an penerbitan ilmiah. Penerapan SMM ini semakin memantapkan 
komitmen LIPI Press dalam melaksanakan layanan yang profesi onal 
dan inovatif sesuai dengan pedoman kerja yang telah ditetapkan.
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Merujuk kepada Peta Jalan kelembagaan penerbit ilmiah (Gam-
bar 1.1), pada periode 2016-2019 merupakan momentum strategis 
bagi LIPI Press untuk mencapai tujuan kelembagaan, yaitu sebagai 
acuan penerbitan ilmiah nasional. Pada periode ini sudah diinisiasi 
pelaksanakan proses akreditasi penerbit ilmiah yang dikorodinasi-
kan oleh Pusbindiklat Peneliti LIPI. Dari aspek capaian output, kuali-
tas dan distribusi buku-buku ilmiah LIPI Press terus diupayakan 
menjangkau kawasan distribusi yang lebih luas serta diakui oleh 
penerbit sejenis yang bereputasi internasional. Lebih jauh lagi, LIPI 
Press terus mengupayakan membangun kemitraan internasional 
dalam meningkatkan kapasitasnya di bidang penerbitan ilmiah. 

Gambar 1.1 Peta jalan penerbitan ilmiah UPT Balai Media dan Re-
produksi (LIPI Press)

1.3 Tantangan Pengelolaan Penerbit Ilmiah 
Dalam perjalanan mengelola penerbit ilmiah, banyak tantangan 
yang harus dihadapi yanga terkait dengan beberapa aspek penge-
lolaan. 

Salah satu hal yang paling utama yang paling menentukan 
keberhasilan pencapaian tujuan organisasi adalah dari aspek ke-
siapan SDM pengelola. Seluruh elemen SDM adalah penggerak 
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roda organisasi sehingga kualitas layanan penerbitan ilmiah sa ngat 
ditentukan oleh kualitas dan kuantitas SDM. Dari aspek jumlah 
SDM, LIPI Press hanya memiliki 25 PNS, 60% diantaranya meru-
pakan SDM teknis di bidang penerbitan, dan 40% sisanya adalah 
SDM pendukung. Aspek keahlian teknis penerbitan (hard skill) dan 
serta sikap dan perilaku profesional (soft skill) sangat diperlukan 
untuk memenuhi tuntutan pelanggan yang semakin berkembang. 
Ruang lingkup layanan dan tuntuan kualitas produk dan layanan 
penenerbitan ilmiah yang semakin meningkat juga mendorong 
perubahan-perubahan paradigma layanan LIPI Press. Walaupun 
LIPI Press sudah memiliki 15 mitra editor teknis (copy editor, lay-
outer dan penterjemah) dalam melaksanakan penerbitan terutama 
yang menyangkut standar pengetahuan, kompetensi, pengalaman 
dan komitmen tenaga teknis tersebut masih perlu ditingkatkan. 
Tantang an terbesar dari aspek SDM ini adalah penyamaan pema-
haman visi pelayanan penerbit ilmiah yang konsisten mengacu ke-
pada pedoman standar kualitas publikasi ilmiah yang telah ditetapkan.

Dari aspek organisasi dan kelembagaan penerbit, LIPI Press 
saat ini memiliki struktur organisasi yang sangat sederhana yang 
kurang mencerminkan tanggungjawab dan ruang lingkup layanan 
yang dimiliki (lintas satker LIPI dan lintas kementerian/lembaga), 
yang terdiri dari 1 seksi teknis penerbitan dan 1 subbagian tata 
usaha. Beban kerja di seksi teknis sedemikian besar sehingga perlu 
ada pembagian beban dan tanggungjawab yang lebih luas pula 
agar menjamin pemenuhan standar kinerja masing-masing proses 
kunci penerbitan ilmiah.

Tantangan berikutnya adalah dari sudut pelanggan penerbit-
an ilmiah yang sebagian besar datang dari komunitas ilmiah, baik 
yang berasal dari peneliti dari LIPI maupun dari luar LIPI. Sebagai 
dasar melaksanakan amanah kelembagaan penerbit ilmiah, LIPI 
Press berpedoman pada beberapa regulasi utama seperti UU No-
mor 28 Tahun 2014 tentang Hak cipta, standar kompetensi jabatan 
fungsional peneliti (Perka Nomor 04/E/2009), Pedoman Karya Tulis 
Ilmiah (Perka LIPI Nomor 04/E/2012), penerapan etika (Perka LIPI 
No 823/E/2011, 08/E/2013, dan 05/E/2014) serta Petunjuk Teknis 
Jabatan Fungsional Peneliti (Perka LIPI No 2/2014). Adanya fung-
si spesifik terkait publikasi ilmiah sesuai amanah regulasi terkait 
tersebut menyebabkan aadanya pengaturan secara ketat bagi pub-
likasi ilmiah itu sendiri, yang akan berbeda dibandingkan dengan 
publikasi nonilmiah yang dihasilkan oleh lembaga penerbit umum 
lainnya. Konsekuensinya, LIPI Press perlu terus mengupayakan pe-
nyamaan persepsi pelanggan terkait dengan proses kunci penerbit 
ilmiah yang berbeda dari penerbit umum lainnya.
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1.4 Agenda Reformasi di LIPI dan LIPI Press 
2015-2019

Berdasarkan poin-poin penting tersebut di atas serta mempertim-
bangkan Peta Jalan Reformasi Birokrasi Lembaga Ilmu Pengetahuan 
Indonesia Tahun 2015-2019 perlu ditekankan kembali pentingnya 
implementasi program Reformasi Birokrasi (RB) di LIPI untuk men-
dukung tujuan pendirian Penerbit Ilmiah LIPI Press. Pentingnya 
reformasi birokrasi ditegaskan dalam Peraturan Presiden Nomor 
2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
(RPJMN) 2015- 2019, dengan ditempatkannya reformasi birokrasi 
sebagai agenda pembangunan nasional, terutama dalam memba-
ngun tata kelola pemerintahan yang Bersih, Efektif, Demokratis dan 
Terpercaya. 

Agenda penyempurnaan dan peningkatan kualitas Reformasi 
Birokrasi Nasional (RBN) sesuai dengan amanat RPJMN 2015-2019 
diarahkan dalam empat strategi, yaitu 1) Restrukturisasi kelem-
bagaan birokrasi pemerintah agar efektif, efisien, dan sinergis; 2) 
Penguatan kapasitas pengelolaan reformasi birokrasi nasional; 3) 
Penerapan manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) yang transpa-
ran, kompetitif, dan berbasis merit; dan 4) Peningkatan kualitas 
pelayanan publik. 

Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) sebagai salah 
satu instansi pemerintah yang telah melaksanakan RB pada ge-
lombang pertama (2010-2014) berkewajiban untuk menyempur-
nakan dan meningkatkan kualitas RB di periode kedua (2015-2019). 
Penyem purnaan dan peningkatan kualitas RB LIPI di periode kedua 
didasarkan pada sejumlah catatan dan perubahan lingkungan stra-
tegis yang ada, yaitu: 

1) Secara eksplisit dokumen RPJMN 2015-2019 telah mencan-
tumkan bahwa Pembangunan Jangka Menengah Nasional 
tahap 3 (2015- 2019) ditujukan untuk memantapkan pem-
bangunan secara menyeluruh dengan menekankan pem-
bangunan keunggulan kompetitif perekonomian yang ber-
basis Sumber Daya Alam (SDA) yang tersedia, Sumber Daya 
Manusia (SDM) yang berkualitas serta Kemampuan Iptek. 
Dengan demikian dapat dipahami bahwa terdapat tiga ele-
men penting yang perlu menjadi perhatian (SDA, SDM dan 
kemampuan Iptek) untuk mencapai tujuan, yakni keunggulan 
kompetitif perekonomian. Pertimbangan aspek eksternal ini 
menjadi acuan dalam penataan dan penyempurnaan cara 
kerja dalam implementasi reformasi birokrasi di periode 
2015- 2019. 
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2)  Hasil evaluasi terhadap Renstra 2010-2014 LIPI terlihat bah-
wa realisasi kinerja LIPI dapat mencapai target yang telah 
ditetapkan bahkan ada beberapa sasaran yang melebihi 
target Renstra 2010- 2014. Jumlah publikasi ilmiah sebanyak 
8.698 publikasi yang melebih target 6.000 publikasi. Jum-
lah publikasi internasional cenderung meningkat dari 236 
di tahun 2010 menjadi 715 di tahun 2014, sedangkan rea-
lisasi HKI mencapai 188 dari target 180 pendaftaran paten. 
Temuan jenis baru flora, fauna dan mikroba telah tercapai 
233 jenis. Rendahnya sumbangan iptek di sektor produksi, 
belum efektifnya mekanisme intermediasi, lemahnya sinergi 
kebijakan, belum berkembangnya budaya iptek di masyara-
kat, dan terbatasnya sumber daya iptek menjadi tantangan 
masa depan. Kondisi ini terkait erat dengan akuntabilitas 
dan pelayanan publik dalam agenda perubahan reformasi 
birokrasi. 3. LIPI sebagai instansi pemerintah yang diamanat-
kan sebagai pembina jabatan fungsional peneliti seluruh  
Indonesia, wajib menjadi contoh bagi semua lembaga/instan-
si pemerintah pusat/daerah yang menjalankan fungsi pene-
litian dan pengembangan untuk menjadi lembaga pemerin-
tah yang terbaik dalam melaksanakan reformasi birokrasi. 

Sejalan dengan agenda RB LIPI, LIPI Press menetapkan peta 
jalan RB dan Pembangunan Zona Integritas (ZI) sebagaimana Gam-
bar 1.2. Agenda RB sejalan dengan pembangunan ZI di satker.

Gambar 1.2. Road Map ZI LIPI Press yang juga menggambarkan pemba-
ngunan 8 area RB
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BAB II 
RENCANA AKSI DAN PENCAPAIAN 
PROGRAM REFORMASI BIROKRASI

Bagian ini menjelaskan 8 (delapan) area atau elemen RB, terma-
suk pelaksanaan Quick Win sesuai dengan Perpres no 81 Tahun 
2010 tentang Grand Design RB. Secara khusus pembahasan 

tiap elemen atau area mencakup (1) Rencana Aksi, terdiri dari Rencana 
Program, dan Kriteria Keberhasilan; (2) Proses; serta (3) Hasil yang 
dicapai. Evaluasi keberhasilan dan kegagalam tiap program disam-
paikan secara singkat untuk perbaikan berkelanjutan. Dalam laporan 
RB ini disebutkan Pembangunan Zona Integritas sebagai bagian yang 
tidak terpisahkan dari pelaksanakan tiap area RB.

2.1 Manajemen Perubahan 
Salah satu area penting dalam reformasi birokrasi adalah perubah-
an pola pikir dan budaya kerja. Perubahan pola pikir dan budaya 
kerja birokrasi ditujukan untuk mewujudkan peningkatan integri-
tas dan kinerja birokrasi yang tinggi. Manajemen perubahan dalam 
proses reformasi birokrasi di Balai Media dan Reproduksi dilak-
sanakan sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Manajemen Per-
ubahan yang diatur dalam PermenPAN dan Reformasi Birokrasi 
Nomor 10 Tahun 2011 serta PermenPAN No. 027 Tahun 2014 ten-
tang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan Di Instansi Peme-
rintah.

2.1.1 Rencana Aksi
Rencana aksi Balai Media dan Reproduksi (LIPI Press) dalam area 
Manajemen Perubahan adalah sebagai berikut.
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Rencana Program Kriteria Keberhasilan
a) Penentuan tim kerja 

pembangunan ZI
b) Pemutakhiran Dokumen 

Rencana Pelaksanaan RB 
dan Pembangunan Zona 
Integritas

c) Pengembangan nilai-
nilai untuk menegakkan 
integritas; 

d) Pembentukan agen 
perubahan yang dapat 
mendorong terjadinya 
perubahan pola pikir; 

e) Pemantauan dan Evalu-
asi Pembangunan WBK/
WBBM 

f) Perubahan pola pikir dan 
budaya kerja

a) Terbentuknya Tim RB/ZI, yang melaksanakan tugas 
sesuai rencana kerja Tim RB dan telah melakukan 
monitoring dan evaluasi rencana kerja, dan hasil 
evaluasi telah ditindaklanjuti

b) Ditetapkannya tim RB/ZI melalui prosedur/me-
kanisme yang disepakati

c) Tersedianya Draf dokumen pembangunan ZI dan 
dilengkapi dengan target prioritas

d) Tersedianya dokumen pembangunan zona integ-
ritas yang telah dievaluasi serta disosialisaikan 
kepada pemangku kepentingan

e) Tersedia pakta integritas serta dipahaminya isi 
pakta integritas sebagaimana maksud pencanan-
gan ZI oleh seluruh pegawai

f) Terpublikasinya pembangunan ZI di BMR melalui 
website, spanduk, dan poster, serta tempat-tempat 
umum (sarana multimedia)

g) Terevaluasinya pelaksanaan RB/ZI melalui forum 
monev internal satker, audit internal, dan kaji ulang 
manajemen

h) Terukurnya komitmen pimpinan dan pegawai 
instansi pemerintah secara aktif dan berkelanjutan 
dalam melakukan reformasi birokrasi;

i) Terukurnya komitmen (pejabat struktural) sebagai 
role model dalam pelaksanaan Pembangunan 
WBK/WBBM di LIPI Press

j) Dapat diukur perubahan pola pikir dan budaya 
kerja dilingkungan LIPI Press;

k) Terjadi peningkatan pola kerja dan budaya kerja 
seluruh struktural dan minimal 50% sivitas menjadi 
agen perubahan baru 

l) Agen perubahan melaksanakan peran dan tugas-
nya sesuai dengan PermenPAN No. 27 Tahun 2014.

m) Terjadinya perubahan/peningkatan budaya kerja 
dan pola pikir pegawai LIPI Press yang didorong 
oleh semangat reformasi sesuai dengan tata nilai 
(baru)

n) Diterapkanya internalisasi asas, prinsip, nilai dasar, 
kode etik, dan kode perilaku, termasuk penguatan 
budaya kinerja dan budaya pelayanan; 

o) Diterapkannya sistem penghargaan dan hukuman 
untuk menjamin terbentuknya kultur organisasi 
yang kondusif.

2.1.2 Proses
Proses-proses yang dilaksanakan serta hasil yang telah dicapai untuk area 
Manajemen Perubahan (pola pikir dan budaya kerja) yang dilakukan melalui 
beberapa tahap, sebagai berikut.
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No. Proses
1 Menyusun dan menetapkan prosedur dan mekanisme penetapan tim RB/ZI

2 Membentuk tim untuk melakukan pelaksanaan reformasi birokrasi dan 
pembangun an zona integritas serta evaluasi kerja tim secara berkala
a) Revisi terhadap penetapan Tim ZI/RB berdasarkan 6 area pembangunan ZI
b) Penyamaan persepsi antar-tim ZI tentang pembangunan ZI menuju WBK/

WBBM melalui sosialisasi dan bimtek

3 Tim menyusun ulang dokumen rencana pembangunan zona integritas 
a) Mereviu ulang draf dokumen pembangunan ZI
b) Menyusun ulang dokumen pencanangan ZI sesuai dengan format yang diten-

tukan, disertai target-target prioritas

4 Menetapkan target-target prioritas pada tahun 2016 sesuai dengan penetapan 
kinerja (PK) dan sasaran mutu

5 Menetapkan kebijakan untuk menyosialisasikan pembangunan ZI melalui media-
media komunikasi
a) Menyiapkan materi sosialisasi untuk menuju pencanangan 
b) Sosialisasi pembangunan ZI
c) Penandatanganan ulang pakta integritas setelah adanya sosialisasi dan inter-

nalisasi pembangunan ZI 
d) Pencanangan Pembangunan ZI melaui pembuatan materi sosilaisasi dalam 

bentuk banner/spanduk/ /website LIPI Press: (1) spanduk/pengumuman di 
lingkungan kantor yang mudah diakses pegawai dan publik, (2) website penerbit 
yang dikelola UPT Balai Media dan Reproduksi (LIPI Press), (3) TV display

6 Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan pembangunan ZI
a) Perkembangan kegiatan ZI akan dilaporkan dalam forum monev internal 

bulan an oleh koordinator area ZI masing-masing
b) Dilakukan evaluasi terhadap perkembangan pembangunan ZI per area per 

bulan melalui forum monev satker
c) Hasil Monitoring dan Evaluasi harus ditindaklanjuti

7 Menindaklajuti hasil monitoring dan evaluasi pembangunan ZI
a) Tindak lanjut harus disertai bukti dukung/dokumentasi, dapat berupa notula 

dan foto kegiatan

8 Menyusun dan menetapkan mekanisme penilaian pimpinan berperan sebagai 
role model melalui suatu penetapan instrumen/kuesioner yang diisi oleh seluruh 
pegawai
a) Melakukan evaluasi terhadap pimpinan (pejabat struktural) sebagai role model, 

minimal sekali dalam setahun

9 Menetapkan agen perubahan
Melibatkan agen perubahan untuk menyusun draf pembangunan ZI
Mengikutsertakan agen perubahan dalam setiap rencana pembangunan dan 
implementasi nilai-nilai ZI sebagai role model perubahan

10 Menyusun kegiatan untuk membangun budaya kerja dan pola pikir di lingkungan 
LIPI Press

11 Membangun kesadaran pegawai untuk berpartisipasi dalam pembangunan ZI
Dilakukan evaluasi terhadap budaya kerja dan pola pikir pegawai di LIPI Press 
melalui beberapa indikator, yaitu 1) Disiplin kehadiran, 2) Perilaku kerja, dan 3) 
Pencapaian kinerja
Dilakukan internalisasi nilai-nilai pembangunan ZI agar terjadi perubahan perilaku
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2.1.3 Hasil yang Dicapai
Hasil-hasil yang telah dicapai dari area manajemen perubahan (pola pikir dan 
budaya kerja) adalah sebagai berikut.

Kegiatan yang 
Terlaksana Capaian Keberhasilan

Menyusun dan 
menetapkan 
prosedur dan 
mekanisme pene-
tapan Tim ZI

SK-011/JI.3.05/I-KP/I/2016 tentang Persyaratan dan Tata Cara 
Penetapan Tim Zona Integritas (ZI) Satuan Kerja Lembaga Ilmu 
Pengetahuan Indonesia Tahun 2016 Balai Media dan Reproduksi 
(LIPI Press) (Lampiran 1)

Menetapkan Tim 
RB/ZI dengan 
mengacu pada 
SK-011/JI.3.05/I-
KP/I/2016

Terbentuknya Tim RB Satker yang ditetapkan dengan SK Kepala 
UPT BMR No. 012/JI.3.05/I-KP/I/2016. (Lampiran 2) serta
Terbentuklah Tim ZI yang ditetapkan SK Kepala UPT BMR No. 
018/JI.3.05/I-KP/I/2016 tentang Struktur dan Tugas Fungsi Tim 
Pelaksana Pembangunan Zona Integritas Satuan Kerja Lembaga 
Ilmu Pengetahuan Indonesia Tahun 2016 UPT Balai Media dan 
Reproduksi (LIPI Press) (Lampiran 3) 

Menyusun doku-
men pemban-
gunan ZI dan 
rencana kerja 
2015–2019

Dokumen pembangunan ZI telah ditetapkan pada tahun 2015 
dan 
Merevisi dokumen pembangunan ZI pada tahun 2016 yang diser-
tai dengan target prioritas di bidang penerbitan ilmiah

Menyosialisasikan 
pembangunan 
ZI menuju WBK/
WBBM, yang 
sedang dan akan 
dilakukan

a) Bahan-bahan sosialisasi dan dokumentasi capaian kegiatan 
disebarluaskan melalui media komunikasi, yaitu website LIPI 
Press (lipipress.lipi.go.id), layar monitor di area publik, dan 
berita di sosial media mengenai pencanangan pembangunan 
ZI.

b) Internalisasi peningkatan pemahaman RB/ZI melalui multime-
dia informasi (monitor) di ruang publik LIPI Press berbentuk 
audio visual sehingga diharapkan lebih menginternalisasi 
pegawai.

c) Sudah dilakukan sosialisasi dan internalisasi untuk seluruh 
pegawai untuk meningkatkan pemahaman RB/ZI

d) Sudah dilakukan Pencanangan Pembangunan Zona Integritas 
LIPI Press

e) Penandatanganan Piagam Pakta Integritas oleh 35 pegawai, 
baik secara individual maupun secara bersamaan.

Memantau dan 
mengevalu-
asi pelaksanaan 
pembangunan ZI

Kegiatan pembangunan ZI sudah dilakukan sesuai dokumen ren-
cana pembangunan. Bukti: 
a) Laporan berupa file identifikasi kerja ZI, 
b) Rencana aksi 2015-2019,
c) Rumusan Lokakarya LIPI Press.
d) Bukti tindak lanjut rumusan lokakarya LIPI Press yang meru-

pakan penyelesaian rencana aksi tahun 2016, 
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Kegiatan yang 
Terlaksana Capaian Keberhasilan

Monitoring dan 
evaluasi terhadap 
pembangunan ZI

a) Dilakukan setiap bulan melalui kegiatan monev satker dalam 
laporan kegiatan “Pengembangan Sistem Layanan Penerbitan 
Ilmiah LIPI Press” 

b) Dilakukan juga pada saat lokakarya LIPI Press yang berjudul 
“Penguatan layanan penerbitan ilmiah LIPI Press melalui pem-
bangunan zona integritas” pada tanggal 20–22 April 2016

c) Laporan Semester I Pembangunan ZI di lingkungan LIPI Press, 
baik ke Deputi Jasil maupun ke Inspektorat

d) Hasil pengukuran pelaksanakan ZI menggunakan Self-assess-
ment dan data dukung nya ke Inspektorat pada Semester I

e) Laporan pembangunan ZI hingga TW4 se-Kedeputian Jasil

Menindaklanjuti 
hasil monitoring 
dan evaluasi 

a) Dilakukan melalui rapat koordinasi pembangunan ZI 
b) Sudah dilakukan tindak lanjut hasil rumusan lokakarya LIPI 

Press 

Menyusun dan 
menetapkan 
mekanisme pe-
nilaian pimpinan 
berperan sebagai 
role model

a) Telah tersedia kuesioner preliminary assessment untuk 
menilai peran pimpinan sebagai role model yang secara aktif 
dan berkelanjutan dalam pelaksanaan pembangunan ZI. 
Berdasarkan kuesioner sederhana ini ke-3 pejabat struktural 
UPT BMR dianggap memenuhi penilaian sebagai role model 
(Kuesioner dapat dilihat pada Lampiran 4)

b) Persepsi pegawai terhadap organisasi dengan nilai rerata 3,77 
dari skala 1–5, meliputi: 
1) Komitmen dan tanggung jawab pimpinan terhadap 

pelaksanaan RB dan pembangunan ZI di LIPI Press sudah 
memadai

2) Pegawai termotivasi untuk terus berkarier di LIPI Press
3) Kerja sama dan komunikasi pegawai dengan kolega/teman 

kerja/atasan di LIPI Press cukup baik untuk menunjang 
kerja.

4) Program, rencana kerja, kegiatan serta arah organisasi LIPI 
Press saat ini sudah jelas

5) Sumber daya (SDM, infrastruktur, anggaran) untuk menun-
jang kerja di LIPI Press sudah memadai

6) Sudah ada perubahan mind set pegawai dalam 5 tahun 
terakhir

7) Lingkungan kerja sudah kondusif untuk bekerja
8) Sistem tata kelola organisasi dan kebijakan yang diterap-

kan LIPI Press sudah memadai, baik dari hal kepegawaian, 
keuangan, BMN, maupun penerbitan

9) Pegawai optimis bahwa perubahan pola pikir akan mem-
berikan dampak perubahan yang positif bagi LIPI Press 
dan perkembangan karier ke depan

c) Nilai Persepsi pegawai terhadap pejabat struktural sebagai 
role model, yaitu untuk KaBalai, KaSeksi PBP, dan KaSubbag 
TU masing 3,93; 3,62; dan 3,56 dalam skala 1–5.
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Kegiatan yang 
Terlaksana Capaian Keberhasilan

Menetapkan 
agen perubahan

a) Hasil dari kuesioner preliminary assessment, selain penilaian 
terhadap pejabat struktural sebagai role model juga memilih 
agen perubahan dengan kriteria mengikuti persyaratan dalam 
PermenPAN dan RB No. 27 Tahun 2014 tentang Pedoman 
Pembangunan Agen Perubahan di Instansi Pemerintah.

b) Penetapan 3 orang agen perubahan sesuai dengan SK Kepala 
Balai Media dan Reproduksi No. 022/JI.3.05/I-KP/IV/2016 ten-
tang Penetapan Agen Perubahan untuk Mendukung Pemba-
ngunan ZI di Lingkungan UPT BMR (Lampiran 5)

c) Agen Perubahan telah menyusun program kerja untuk mem-
bantu Tim RB/ZI membangun budaya kerja dan pola pikir 
pegawai menuju WBK/WBBM

d) Penetapan 7 karyawan teladan tahun 2016 menjadi agen pe-
rubahan. Penetapan karyawan teladan mengacu mekanisme 
pemberian penghargaan (reward) LIPI Press dengan beberapa 
parameter, yaitu disiplin kehadiran, disiplin kerapian dan 
kebersihan, partisipasi aktif dalam forum monev, etika disiplin 
pegawai (perilaku), dan peringkat 5 besar dalam diklat (apa-
bila ada).
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Kegiatan yang 
Terlaksana Capaian Keberhasilan

Menyusun keg-
iatan untuk mem-
bangun budaya 
kerja dan pola 
pikir di lingkun-
gan LIPI Press

Dalam lokakarya LIPI Press telah dilaksanakan workshop sebagai 
upaya membangun budaya kerja dan pola pikir pegawai melalui 
a) Workshop pengenalan diri (Metoda MBTI) seluruh pegawai 

dengan cara melibatkan konsultan SDM (tahun 2014)
Pegawai lebih mengenali diri sendiri, baik sifat-sifat dan 
perilaku positif maupun yang perlu ditingkatkan dan dapat 
lebih memahami dengan sesama pegawai lain, sehingga lebih 
mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan serta dapat 
diketahui bagaimana pola perilaku seseorang jika bekerja 
sama dalam team work, sehingga terbukanya mindset pola 
pikir dan budaya kerja.

b) Workshop Konflik Manajemen (2015)
Pengetahuan mengenai konflik manajemen ini disampaikan 
sebagai pengetahuan lanjutan dari lokakarya sebelumnya, 
yaitu setelah mengenal pribadi dari masing-masing rekan 
kerja maka diperlukan pengetahuan mengenai manajemen 
konflik. Di setiap satuan kerja, pasti akan ditemui konflik yang 
terjadi antarpegawai yang terlibat di dalamnya. Oleh karena 
itu, dengan pengetahuan ini, pegawai diharapkan mendapat 
ilmu tentang bagaimana dalam memahami diri sendiri dan 
orang lain sehingga mampu mengatasi konflik-konflik yang 
terjadi di dalam interaksi antarrekan kerja. Dilakukan simulasi 
dan role playing dalam kesempatan ini . Narasumber: konsul-
tan SDM dari Iradat Konsultan

c) Workshop Etos Kerja (2016)
Dalam membangun kesadaran etos kerja, kita diajak untuk 
menghayati karakteristik dasar manusia. Setiap manusia ter-
lahir dengan kebebasan, yang juga memiliki dorongan hasrat. 
Lingkungan sekitar sangat memengaruhi manusia dalam 
memutuskan segala hal. Pemateri mengajak agar kita memiliki 
sikap kerja positif karena hubungan antarmanusia adalah sal-
ing percaya, saling menghormati dan saling peduli serta terus 
belajar dan berkontribusi.
Etos kerja adalah pilihan bukan paksaan. Pastilah kita memilih 
karena ada harapan baik dengan meningkatkan etos kerja. 
Harapan baik adalah satu-satunya cara untuk menghadapi 
ketidakpastian di masa depan. Lima sikap efektif untuk men-
gubah ketidakpastian menjadi peluang adalah trust, respect, 
care, learn, dan contribute.
Narasumber workshop adalah konsultan/praktisi/dosen 
Psikologi Industri dan Organisasi dari UGM (Dr. Bagus Riyono)
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Kegiatan yang 
Terlaksana Capaian Keberhasilan

Membangun ke-
sadaran pegawai 
untuk berpar-
tisipasi dalam 
pembangunan ZI

Seluruh pegawai telah terlibat dalam pembangunan zona integri-
tas dengan mengikuti dan berpartisipasi dalam 
Sosialisasi Pembangunan ZI, 
Bimtek ZI, 
Penandatanganan dan Pembacaan Pakta Integritas, 
Sosialisasi SPIP, dan 
Sosialisasi terkait Perka LIPI Pendukung Pembangunan ZI (Whistle 
Blowing System, Pengendalian Gratifikasi, Penanganan Benturan 
Kepentingan, dan Penegakan aturan disiplin/kode etik)
Monev bulanan LIPI Press untuk evaluasi perubahan mind set dan 
internalisasi pembangunan budaya kerja (baik dari kehadiran, 
disiplin pegawai, maupun penggunaan akses intra sebagai rujukan 
informasi persuratan dan kedinasan)

2.1.4 Rencana yang Tidak Tercapai
Rencana yang belum dapat dilaksanakan sampai bulan Desember 
adalah sebagai berikut:

Kegiatan yang Tidak  
Terlaksana

Kendala atau Penyebab Tidak Terlaksananya 
Rencana

Evaluasi kerja tim yang di-
lakukan secara berkala sekali 
dalam setahun. 

Secara khusus belum terlaksana untuk evaluasi 
kerja tim karena dianggap belum mengalami ken-
dala berarti. Secara umum evaluasi kinerja seluruh 
pegawai (termasuk tim) dilakukan melalui kegiatan 
Monev bulanan UPT BMR

Koordinasi Agen Perubahan 
perlu diagendakan 

Proses koordinasi dilakukan secara informal, dan 
tidak melalui forum khusus (hanya) agen perubah-
an, namun pada prinsipnya kendala dan kekuran-
gan selama pelaksanaan RB/ZI dikoordinasikan 
dalam forum Monev bulanan

Bersih kampus LIPI Press 
sebulan sekali dalam rangka 
membangun kesadaran me-
miliki dan menjaga kebersihan 
kantor

Secara prinsip sudah ada persetujuan pimpinan, 
namun belum ada kesepakatan jadwal 

Secara umum, tidak mudah untuk menentukan indikator pe-
rubahan pola pikir karyawan sesuai dengan agenda reformasi, na-
mun proses–proses untuk mendorong kesadaran dan perubahan 
pola pikir tetap diakukan secara berkesinambungan. Proses-pro-
ses tersebut dilakukan, misalnya melalui kegiatan Sosialisasi/Work-
shop dan internalisasi berbagai macam aturan yang mendorong 
perubah an itu sendiri.
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Gambar 2.1 Pembacaan Ikrar Pencanangan 
Zona Integritas seluruh karyawan 
LIPI Press disaksikan oleh Deputi 
Bidang Jasil dan mitra strategis 
LIPI Press (kiri), serta dokumen 
Pakta integritas yang ditanda-
tangani oleh seluruh pegawai 
(kanan)

Hasil penilaian kuesioner (preliminary 
assessment) yang dilakukan pada seluruh 
pegawai terkait dengan tingkat kepuasan 
pegawai terhadap organisasi, dapat dilihat 
pada Gambar 2.2. 

Gambar 2.2 Penilaian kepuasan pegawai terhadap organisasi (N=35)
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Berdasarkan hasil tersebut diketahui bahwa secara umum, 
walaupun masih dapat terus ditingkatkan, tingkat kepuasan ter-
hadap berbagai macam aspek organisasi dan pekerjaan secara 
umum sudah relatif baik yang dipandang dari aspek-aspek; komit-
men pimpinan, motivasi dan kesinambungan karier, jalur komu-
nikasi dan koordinasi, kejelasan arah organisasi, perubahan pola 
pikir, suasana kerja, kecukupan sumberdaya, dampak perubahan 
dan penerapan kebijakan internal. Perlu perhatian khusus untuk 
satu aspek terendah yang dinilai, yaitu terkait dengan kecukupan 
sumberdaya. Dalam hal ini pegawai secara umum telah mengakui 
bahwa sumberdaya yang dimiliki LIPI press masih perlu ditingkat-
kan untuk mengantisipasi perluasan lingkup layanan penerbit ilmi-
ah. Perlu didalami lebih jauh, hal-hal yang dipersepsikan dan ber-
potensi memengaruhi suasana kerja yang kondusif (kriteria nomor 

Gambar 2.4.a Hasil penilaian pegawai (prelimenary assessment) atas struktural Kepala 
Balai (N=35).
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7). Hal yang paling memuaskan pegawai versi penilaian ini adalah 
telah terbangunnya motviasi yang baik bagi pegawai untuk mem-
bangun karier di LIPI Press sesuai bidang tugasnya masing-masing 
(kriteria nomor 2) dengan skala nilai mencapai rata-rata 4,10 dari 
total skala paling tinggi nilai 5. 

Aspek pola pikir yang paling penting lainnya adalah penilaian 
pemimpin sebagai role model karena pada prinsipnya motivasi 
pegawai terbentuk dari keteladan pimpinan. Sesuai dengan Per-
menPAN RB NOmor 27 Tahun 2014 tentang Pembentukan Tim 
Agen Perubahan, pada prinsipnya pimpinan (struktural) harus 
menjadi agen perubahan. Berdasarkan hasil penilaian kuesioner 
(preliminary assessment), maka penilaian pimpinan yang dilakukan 
oleh seluruh pegawai adalah sebagai berikut (Gambar 2.4).

Gambar 2.4.b Hasil penilaian pegawai (prelimenary assessment) atas struktural Kasie 
Penyiapan Bahan dan Produksi (N=35).
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 Berdasarkan hal tersebut di atas diketahui bahwa seluruh 
pejabat struktural mendapat nilai lebih dari 3,5 dari skala penilaian 
paling tinggi 5. Namun demikian, nilai-nilai keteladanan dari ber-
bagai aspek penilaian ini masih terus ditingkatkan karena perkem-
bangan dan tantangan organisasi sangat dinamis saat ini sehingga 
berpengaruh kepada penerapan kebijakan di dalam organisasi LIPI 
Press. Kuesioner ini perlu disempurnakan serta dilakukan penilaian 
kembali oleh seluruh pegawai untuk mengetahui konsistensi 
penerapan keteladanan pimpinan struktural LIPI Press.

 Di luar pejabat struktural, penilaian agen perubahan dilaku-
kan oleh seluruh pegawai LIPI Press (total 35 pegawai) sesuai de-
ngan ketentuan PermenPAN dan RB Nomor 27 Tahun 2014. Pada 
tanggal 20 April 2016, bertepatan dengan Lokakarya LIPI Press di 

Gambar 2.4.c Hasil penilaian pegawai (prelimenary assessment) atas struktural Kasub-
bag TU (N=35).
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KR Cibodas LIPI, ditetapkan 3 agen perubahan dari 3 nilai terting-
gi dari hasil penilaian tersebut, yaitu atas nama (1) Risma Wahyu  
Hartiningsih, (2) Bobby Wijaya Daulay. Melengkapi agen perubahan, 
bertepatan dengan forum Monev dan Refleksi Akhir Tahun 2016 
LIPI Press pada tanggal 18-19 Desember 2016 di KR Cibodas LIPI 
telah ditetapkan pula 7 karyawan teladan sehingga secara keselu-
ruhan karyawan teladan inipun menjadi bagian dari agen peruba-
han yang bahu membahu dengan pejabat struktural mendukung 
pembangunan RB/ZI (Gambar 2.5)

Gambar 2.5 Penetapan agen perubahan di luar pejabat struktural LIPI 
Press disaksikan oleh Deputi Bidang Jasil LIPI di KR Cibodas 
LIPI tanggal 20 April 2016 (atas), dan penganugerahan 6 dari 
7 pegawai teladan LIPI Press pada Forum “Monev dan Re-
fleksi Akhir Tahun 2016 LIPI Press” di KR Cibodas LIPI tanggal 
18 Desember 2016 (bawah)
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2.2 Penataan Tata Laksana
Aktivitas utama tata laksana bertujuan untuk meningkatkan efisien-
si dan efektivitas sistem, proses, serta prosedur kerja yang jelas 
sehingga menjadi efektif, efisien, dan terukur. Berkaitan dengan 
itu, Balai Media dan Reproduksi (LIPI Press) juga melakukan pe-
nyempurnaan, khususnya dalam hal tata laksana (business process) 
penerbitan ilmiah. Perbaikan dan penyempurnaan dilakukan me-
lalui evaluasi dan monitoring secara berkala dan konsisten, serta 
dengan meningkatkan penggunaan teknologi informasi untuk men-
dukung kinerja, efisiensi, dan efektivitas penerbitan di LIPI Press.

2.2.2 Rencana Aksi
Rencana aksi dari penataan tata laksana dapat dilihat pada tabel 
berikut ini:

Rencana Program Kriteria Keberhasilan
Perbaikan SOP kegiatan 
proses penerbitan di LIPI 
Press

a) Tersedia peta proses bisnis yang sesuai dengan tu-
gas dan fungsi LIPI Press sebagai penerbit korporat.

b) Tersedia prosedur operasional tetap (SOP) sesuai 
penjabaran peta bisnis proses. 

c) Diterapkan SOP sesuai format SOP AP.
d) Tesedia Peta proses bisnis dan prosedur opera-

sional penerbitan telah dievaluasi atau dikaji ulang 
dan disesuaikan dengan perkembangan tuntutan 
efisiensi, dan efektivitas birokrasi.

Pengembangan dan 
peningkatan program E-
Government di LIPI Press

a) Tersedianya rencana pengembangan e-government di 
LIPI Press.

b) Terfasilitasinya pengembangan e-government di ling-
kungan internal dalam rangka mendukung proses 
birokrasi (misal: intranet, sistem perencanaan dan 
penganggaran, sistem database SDM, dll.).

c) Terfasilitasinya pengembangan pengembangan e-
government untuk meningkatkan kualitas pelayanan 
kepada masyarakat. 

d) Terfasilitasinya pengembangan pengembangan e-
government untuk meningkatkan kualitas pelayanan 
kepada masyarakat dalam tingkatan transaksional. 

Keterbukaan informasi 
publik

a) Tersedianya kebijakan pimpinan tentang keterbu-
kaan informasi publik.

b) Tersedianya kebijakan keterbukaan informasi publik.
c) Tersedianya pejabat PPID dari LIPI Press.
d) Diselenggarakannya kegiatan monitoring dan evalu-

asi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi 
publik.
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2.2.3 Proses
Proses pada area perubahan tata laksana dilakukan melalui beber-
apa tahapan sebagai berikut.

No. Proses
1 Mengubah format SOP/Prosedur Pelayanan Penerbitan ke dalam 

format SOP AP. 

2 Melakukan kaji ulang terhadap SOP AP yang telah disesuaikan 
dan hasil kaji ulang tersebut akan dibakukan dalam SOP yang 
baru (apabila ada revisi).

3 Melakukan proses digitalisasi terhadap semua dokumen yang 
terkait dengan proses penerbitan di LIPI Press.

4 Melakukan penyempurnaan tiga buku pedoman penerbitan 
(Pedoman Penerbitan LIPI Press, Panduan Penelaahan dan 
Penilaian Naskah, dan Panduan Penyusunan Kutipan dan Daftar 
Pustaka). 

5 Mempersiapkan proses Surveillance untuk Sertifikasi ISO 
9001:2008 untuk lingkup penerbitan ilmiah.

6 Melakukan persiapan secara substansi untuk proses akreditasi 
penerbit ilmiah.

7 Mengembangkan sistem layanan penerbitan online (e-service) 
untuk penerbitan, walaupun belum fully operated (baru untuk 
proses editor dan penulis).

8 Melakukan inovasi proses penerbitan melalui shared-database 
untuk mendukung sistem ‘ban berjalan’ penerbitan.

9 Membuat WA grup berisi semua sivitas LIPI Press untuk channel-
ing komunikasi tata kelola.

10 Menggunakan proses korespondensi melalui TNDE.

11 Melakukan inovasi layanan penerbitan ilmiah melalui kegiatan 
forum mediasi naskah untuk memfasilitasi proses penerbitan 
yang stagnan.

12 Melakukan penunjukan pejabat PPID di satker LIPI Press.

13 Memberikan laporan PPID setiap bulan.

14 Meneyelenggarakan forum monev bulanan secara rutin untuk 
memastikan tata kelola di LIPI Press berjalan dengan baik
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2.2.4 Hasil yang Dicapai
Hasil yang dicapai pada area perubahan tata laksana dapat dilihat pada tabel 
berikut ini. 

Kegiatan yang 
terlaksana Capaian Keberhasilan

Proses bisnis 
dan prosedur 
operasional 
tetap (SOP) keg-
iatan utama

a) Telah dibuat SOP/Prosedur Pelayanan penerbitan dalam 
format SOP AP.

b) Telah dilakukan kaji ulang terhadap SOP AP yang telah 
disesuaikan dan hasil kaji ulang tersebut akan dibakukan 
dalam SOP yang baru (apabila ada revisi).

c) Telah diterapkan prosedur kerja sesuai SMM ISO 9001:2008 
untuk lingkup penerbitan ilmiah LIPI Press dan sudah dilaku-
kan surveillance tanpa temuan yang berarti di tahun ke-2 
(2016) dari eksternal auditor Tuv Nord Indonesia.

d) Telah menerapakan inovasi dibidang layanan penerbitan il-
miah berupa forum mediasi dewan editor untuk memfasilitasi 
stagnansi proses terbit. Dalam tahun 2016 dapat dilakukan 
6 pertemuan mediasi yang pada prinsipnya dapat memper-
cepat proses penerbitan serta mengurangi kendala teknis 
selama proses terbit.

e) Telah melakukan sosialisasi SOP dan prosedur penerbitan 
ilmiah kepada pemangku kepentingan di dalam dan luar LIPI. 
Lebih dari 10 forum sosialisasi dan diseminasi terkait dengan 
SOP penerbitan ilmiah. 

e-government a) Telah dilakukan proses digitalisasi terhadap semua dokumen 
yang terkait dengan proses penerbitan di LIPI Press.

b) Telah dilakukan pengembangan sistem layanan penerbitan 
online (e-service) untuk penerbitan, walaupun belum fully oper-
ated (baru untuk proses editor dan penulis).

c) Telah dilakukan shared-database untuk sistem “ban berjalan” 
penerbitan.

d) Telah dibuat WhatsApp grup berisi semua sivitas LIPI Press 
untuk channeling komunikasi tata kelola sehingga informasi 
dan koordinasi dapat dilakukan elbih efektif dan efisien.

e) Telah dilakukan proses korespondensi surat masuk, keluar 
dan disposisi di LIPI Press(e-office) melalui TNDE di intra LIPI.

f) Telah dibuat laporan bulanan atas bukti pemanfaatan TI 
dalam pelayanan dengan pihak-pihak yang bekerja sama den-
gan LIPI Press, misalnya dari pihak provider publikasi online 
dari pihak Moco, myperpus, Buqu.

Keterbukaan 
Informasi Publik 
(KIP)

a) Telah dilakukan penunjukan pejabat PPID yang ditetapkan 
oleh SK kepala LIPI Nomor 29/A/2016 (Lampiran 6) atas nama 
sdr. Dhevi E.IR. Mahelingga dan telah menjalan tugasnya 
sebagaimana mestinya

b) Telah diberikan laporan PPID rutin setiap bulan
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2.2.5 Rencana yang tidak tercapai 
Terdapat beberapa hal yang tidak/belum dapat terlaksana dengan 
baik yang meliputi:

Kegiatan yang Tidak  
Tercapai Kendala/Penyebab Tidak Terlaksananya

Kaji ulang Substansi SOP AP Kaji ulang SOP AP dilakukan oleh tim tata laksana, 
belum mendapat verifikasi dari pejabat struktural. 
Proses verifikasi selayaknya dilakukan oleh seluruh 
pejabat struktural dan pihak-pihak yang terkait 
langsung sehingga hasil verifikasi dapat dipertang-
gungjawabkan

Sosialisasi perubahan format 
SOP AP LIPI Press secara kes-
eluruhan belum dilakukan. 

a) Sosialisasi belum dilakukan karena menunggu 
hasil verifikasi dari struktural.

b) Belum dilakukan pemusatan dokumen SOP AP 
yang dapat diakses secara bersama. 

Internalisasi e-service Belum tersedianya waktu yang tepat untuk melaku-
kan internalisasi. Perlu diagendakan di tahun 2017.

Penguatan tata laksana perlu terus menerus dilakukan karena 
akan menjamin terpenuhinya aspek akuntabilitas dan trasnparansi 
proses penerbitan di LIPI Press. Setidaknya terdapat 4 dokumen 
acuan proses penerbitan di LIPI Press dapat dilihat pada Gambar 
2.6 berikut ini:

Gambar 2.6 Empat buku panduan Tata Kelola Pener-
bitan Ilmiah LIPI Press yang menjadi acu-
an kerja dan penerapan SOP di seluruh 
lini tugas dan fungsi LIPI Press
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Salah satu inovasi proses yang dilaksanakan untuk mening-
katkan kinerja proses penerbitan, dibuat sistem shared folder bagi 
pelaksana proses penyuntingan. Implementasi proses ini sangat 
berguna untuk menghindari dan meminimalisasi kesalahan pe-
ngolahan dan pemrosesan naskah selama proses penyuntingan 
se bagaimana Gambar 2.7 berikut ini.

2.3 Penataan Manajemen SDM 
Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur merupakan elemen terpen-
ting bagi LIPI Press yang berperan sebagai penggerak utama dalam 
mewujudkan visi dan misi serta tujuan organisasi. Mengingat begitu 
pentingnya SDM Aparatur maka SDM diperlukan untuk mengelo-
lanya secara sistematis, terencana dan terpola agar tujuan yang di-
inginkan organisasi dapat tercapai secara optimal. Oleh karena itu 
pula dalam reformasi Birokrasi aspek SDM Aparatur menjadi aspek 
penting, sehingga perlu dilakukan penataan secara sistematis.

Penataan sistem manajemen SDM Aparatur LIPI Press ber-
tujuan untuk penyesuaian dan penyempurnaan sistem informasi 
manajemen kepegawaian sehingga mampu meningkatkan pro-
fesional dan kinerja SDM. Sedangkan sasaran yang ingin dicapai 
adalah terbangunnya dan diaplikasikannya sistem manajemen 
SDM berbasis kompetensi LIPI Press yang selaras dengan rencana 
stratejik LIPI Press, Grand Design Reformasi Birokrasi dan Road 
map LIPI Press. 

Gambar 2.7 Shared folder dalam sistem LAN LIPI Press untuk memudahkan akses 
status naskah yang yang dibutuhkan serta memudahkan proses pen-
gelolaan naskah sesuai dengan tahapan penerbitan seperti ban ber-
jalan
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Sebagai satuan kerja penyedia layanan penerbitan, kekuatan 
utama LIPI Press adalah berada pada kekuatan SDM yang bersifat 
knowledge intensive worker. Oleh karenanya, penataan SDM meru-
pakan prioritas utama dalam rencana perubahan organisasi LIPI 
Press. Dalam perspektif manajemen pengetahuan, elemen proses 
manusia dalam organisasi merupakan penggerak perubahan itu 
sendiri sehingga tujuan perubahan dapat tercapai.

Rencana perubahan yang terkait dengan penataan sistem 
manajemen SDM Aparatur LIPI Press adalah sebagai berikut:

2.3.1 Rencana Aksi
Rencana aksi pada penataan manajemen SDM dapat dilihat pada 
tabel berikut:

Rencana  
Program Kriteria Keberhasilan

Penataan sistem 
manajemen SDM 
dengan Melaku-
kan Perencanaan 
Kebutuhan Pegawai 
sesuai dengan ke-
butuhan Organisasi

a) Tersedianya Peta jabatan LIPI Press dan Evaluasi Jabatan 
(informasi Jabatan) sesuai PermenPAN dan RB

b) Tersedia Analis Beban Kerja ABK) untuk tahun 2016
c) Tersedia SK Penempatan pegawai sesuai dengan jabatan 

dan hasil evaluasi pelaksanaan jabatan tahun sebelumnya
d) Tersedianya dokumen penilaian prestasi kerja (tahunan) 

untuk seluruh pegawai sebagai dasar 

Penataan sistem 
manajemen SDM 
melalui Pola Mutasi 
Internal

a) Tersedianya kebijakan pola mutasi internal 
b) Dilakukan Mutasi pegawai berdasarkan Kompetensi Jabatan 

dan Pola Mutasi sesuai dengan ABK dan rekrutmen pegawai
c) Tersedianya Laporan Kinerja Individu (LKI)perbulan untuk 

seluruh pegawai 

Penataan sistem 
manajemen SDM 
dengan meningkat-
kan Pengembangan 
Pegawai Berbasis 
Kompetensi

a) Tersedianya prosedur pengembangan kompetensi SDM 
berdasarkan ISO 9001:2008

b) Tersedianya Dokumen analisis gap kompetensi pegawai 
sebagai dasar untuk pemberian pelatihan dan pendidikan 
serta mutasi pegawai secara internal

c) Tersedianya Formulir rencana pengembangan kompetensi 
(diklat) dan dokumen penawaran diklat diluar rencana 
pengembangan kompetensi yang ada

d) Tersedianya laporan dan rekapitulasi pelaksanaan diklat
e) Terlaksananya evaluasi pengembangan kompetensi pegawai 

melalui formulir pelaporan evaluasi pelatihan sesuai dengan 
prosedur pengembangan SDM berdasarkan ISO 9001:2008

Penataan sistem 
manajemen SDM 
melalui Penetapan 
Kinerja Individu

a) Tersedianya dokumen target kinerja individu yang diturunk-
an dari PK UPT BMR (rencana kinerja)

b) Tersedianya dokumen SKP individu tahunan dan LKI Bula-
nan

c) Tersedianya Instrumen kriteria dan bobot untuk pemberian 
penghargaan pegawai (yang memiliki nilai tertinggi dianggap 
pegawai teladan)
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Rencana  
Program Kriteria Keberhasilan

Penataan sistem 
manajemen SDM 
melalui Penegakan 
Aturan Disiplin/
Kode Etik/Kode 
Perilaku Pegawai

Tersedia SK komite penegakan kode etik dan disiplin pegawai 

Penataan sistem 
manajemen SDM 
melalui Sistem 
Informasi Kepega-
waian

Tersedianya informasi dan data pegawai terkini pada sistem 
informasi pegawai, terutama di simpeg.lipi.go.id

2.3.2 Proses
Tahapan pekerjaan dalam penataan manajemen SDM dilakukan 
melalui proses sebagai berikut:

No Proses
1 Memperbaharui peta jabatan LIPI Press sesuai dengan permenpan dan mem-

perbaharui evaluasi jabatan (informasi jabatan) struktural dan fungsional umum 
sesuai dengan permenpan dan RB nomor 34 tahun 2011 tentang pedoman 
evaluasi jabatan

2 Membuat revisi analisis beban kerja (ABK) tahun 2016 yang disesuaikan dengan 
kondisi penerimaan pegawai yang ada

3 Merencanakan penempatan pegawai rekrutmen murni mengacu kepada kebu-
tuhan pegawai yang telah disusun per jabatan dan telah sesuai dengan SK 001/
JI.3.05/I-KP/I/2016 sehingga pegawai dapat bekerja dan memiliki jenjang karier.

4 Melakukan monitoring dan evaluasi penempatan pegawai, evaluasi penilaian 
kesesuaian rekrutmen pegawai dapat dilihat dari dokumen penilaian prestasi 
kerja PNS dan dievaluasi setiap akhir tahun

5 Membuat kebijakan dalam pengembangan karier pegawai dan terdapat kebi-
jakan pola mutasi internal pegawai antarjabatan dan dapat dilihat pada daftar 
perubahan jabatan pada SK 001/JI.3.05/I-KP/I/2016 yang telah sesuai dengan 
ABK dan rekrutmen pegawai, monitoring dan evaluasi terhadap pegawai yang 
dimutasi dapat dilakukan secara berkala.

6 Melakukan evaluasi terhadap system monitoring penempatan pegawai dapat 
dilihat pada penyusunan LKI per bulan yang dilakukan seluruh pegawai untuk 
memonitor penempatan pegawai sesuai tusinya.

7 Menyusun Training need analysis untuk pengembangan kompetensi telah 
tersedia dalam prosedur pengembangan kompetensi SDM berdasarkan ISO 
9001:2008 

8 Menyusun rencana pengembangan kompetensi pegawai 2016 bersifat bottom 
up dan telah dibuat gap analisis dan menyusun gap analisis untuk pengukuran 
kebutuhan pengembangan kompetensi pegawai tahun 2016

9 Melakukan pengajuan pengembangan kompetensi, pegawai dapat mengajukan 
diklat kepada atasan masing-masing sesuai dengan prosedur pengembangan 
kompetensi SDM berdasarkan ISO 9001:2008
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No Proses
10 Memberikan penugasan kepada pegawai dalam pengembangan kompetensi 

sesuai dengan PK satker, penugasan diklat pengembangan dengan memper-
timbangankan gap analisis yang ada untuk pengukuran kebutuhan kompetensi 
maka atasan juga dapat melihat SKP individu untuk melihat target pengemban-
gan kompetensi pegawai.

11 Melakukan proses evaluasi pengembangan kompetensi pegawai, dalam hal ini 
atasan dapat memberikan penilaian pada formulir laporan evaluasi pelatihan 
sesuai dengan prosedur SDM ISO 9001:2008

12 Menetapkan target kinerja individu yang diturunkan dari PK UPT BMR sehingga 
monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pencapaian kinerja individu 
dapat sesuai dengan kinerja organisasi.

13 Menyusun bersama-sama target kinerja individu sesuai dengan PK BMR, PK 
eselon IV (Cascading) sampai pada tingkat SKP tahunan , dan LKI bulanan untuk 
masing-masing pegawai

14 Melakukan penilaian kinerja individu telah ditentukan jenis kriteria dan bobot 
untuk pemberian reward kepada pegawai 

15 Membuat dan menetapkan SK komite penegak kode etik dan disiplin di level 
satker, dan menentukan kriteria anggotanya

16 Melakukan digitalisasi data pegawai dan pemutakhiran data dan dokumen 
pegawai ke dalam sistem.

17 Menyusun instrumen kriteria dan bobot untuk pemberian penghargaan pega-
wai (yang memiliki nilai tertinggi dianggap pegawai teladan)

2.3.3. Hasil Yang dicapai 
Hasil yang dicapai dalam program ini bertujuan untuk meningkat-
kan profesionalisme SDM yang berbasis kompetensi dan transpa-
ran. Adapun capaian yang penataan system Manajemen SDM an-
tara lain:

Kegiatan yang 
Terlaksana Capaian Keberhasilan

Penataan sistem 
manajemen SDM 
dengan Melaku-
kan Perencanaan 
Kebutuhan Pegawai 
sesuai dengan kebu-
tuhan Organisasi

a) Telah diperbaharuinya Peta jabatan LIPI Press sesuai den-
gan permenpan dan membuat Evaluasi Jabatan (informasi 
Jabatan) struktural sesuai permenpan dan RB nomor 34 
tahun 2011 tentang pedoman evaluasi jabatan

b) Sudah merevisi analis beban kerja tahun 2016 disampaikan 
kepada pihak yang berwenang

c) Telah tersedia SK penempatan pegawai sesuai dengan SK 
001/JI.3.05/I-KP/I/2016 tanggal 4 Januari 2016 (Lampiran 7). 
Dokumen ini merupakan dasar penempatan pegawai ber-
dasarkan jabatan dan kelas jabatan serta struktur organ-
isasi jabatan personal di lingkup LIPI Press

d) Tersedianya Dokumen penilaian prestasi kerja PNS dalam 
bentuk SKP tahunan dan LKI individu
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Kegiatan yang 
Terlaksana Capaian Keberhasilan

Penataan sistem 
manajemen SDM 
melalui Pola Mutasi 
Internal

a) Tersedia kebijakan pola mutasi internal melalui Daftar 
perubahan SK 001/JI.3.05/I-KP/I/2016. Selama tahun 2016 
sudah dilakukan mutasi jabatan internal untuk pegawai 
nonPNS yang semula dengan jabatan editor visual men-
jadi jabatan pengelola naskah dan desain, dan mutasi PNS 
sebelumnya penata surat dan arsip menjadi petugas data 
entry.

b) Tersedia mutasi pegawai berdasarkan kompetensi jabatan 
dan pola mutasi melalui SK 001 yang telah sesuai dengan 
ABK dan rekrutmen pegawai. 

c) Terdapat LKI per bulan seluruh pegawai untuk memonitor 
penempatan pegawai sesuai tusinya. Salah satu contoh LKI 
bulanan a.n pegawai yang diverifikasi dan ditandatangani 
oleh atasan langsung dan Kepala LIPI Press dapat dilihat 
pada Lampiran 8.

Penataan sistem 
manajemen SDM 
dengan meningkat-
kan Pengembangan 
Pegawai Berbasis 
Kompetensi

a) Telah tersedia prosedur pengembangan kompetensi SDM 
berdasarkan ISO 9001:2008

b) Telah tersedia dokumen gap analisis kompetensi pegawai 
yang menjadi dasar mutasi internal dan usulan Pelatihan 
dan pendidikan di LIPI Press

c) Telah tersedianya formulir rencana pengembangan diklat 
dan dokumen penawaran diklat di luar rencana pengem-
bangan kompetensi yang ada

d) Telah tersedia proses evaluasi pengembangan kompetensi 
pegawai melalui formulir pelaporan evaluasi pelatihan 
sesuai dengan prosedur pengembangan SDM berdasarkan 
ISO 9001:2008

Penataan sistem 
manajemen SDM 
melalui Penetapan 
Kinerja Individu

a) Tersedia penetapan target kinerja individu yang diturunkan 
dari PK UPT BMR

b) Tersedia SKP individu, LKI Bulanan
c) Telah tersedia instrument pemberian penghargaan (reward) 

pegawai teladan berupa kriteria dan bobot penilaian (Lam-
piran 9). Pada bulan Desember telah ditetapkan 7 pegawai 
yang mendapat predikat pegawai teladan (role model), yang 
terdiri dari 6 PNS non struktural dan 1 pegawai nonPNS. 
Pegawai teladan PNS selanjutnya dinobatkan sebagai agen 
perubahan sehingga total agen perubahan total 9 orang. 
Kriteria penilaian lebih jauh dapat dilihat pada poin 2.1

Penataan sistem 
manajemen SDM 
melalui Penegakan 
Aturan Disiplin/Kode 
Etik/Kode Perilaku 
Pegawai

Tersedia SK komite penegakan kode etik dan disiplin pegawai 
No. SK-023/JI.3.05/I-KP/IV/2016 tanggal 8 April 2016 tentang 
Penetapan Komite Kode Etik Pegawai untuk mendukung Pem-
bangunan Zona Integritas di UPT Balai Media dan Reproduksi 
(LIPI Press) (Lampiran 10)

Penataan sistem 
manajemen SDM 
melalui Sistem Infor-
masi Kepegawaian

Telah tersedia pemutakhiran data pegawai pada sistem infor-
masi pegawai di simpeg.lipi.go.id. 
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2.3.4 Rencana Yang Tidak Tercapai
Rencana yang tidak tercapai dalam penataan manajemen SDM 
yaitu 

Kegiatan yang Tidak  
Terlaksana

Kendala atau Penyebab Tidak Terlaksananya 

Belum diukur persentase kes-
enjangan kompetensi pegawai

Belum dilakukan pengukuran kesenjangan kom-
petensi pegawai karena sulit untuk menerapkan 
metoda kuantitatif (perhitungan kuantitas) atas 
kesenjangan kompetensi pegawai saat ini dan 
yang seharusnya.

Salah datu ukuran adanya pengelolaan SDM yang berubah, 
dapat dilihat dari perubahan pola pikir SDM. Walaupun tidak mu-
dah untuk mengukur perubahan tersebut, terdapat dua ukuran 
sederhana yang dapat digunakan untuk melihat adanya perubahan 
tersebut. Salah satu metoda sederhana adalah dengan mengukur 
kecenderungan peningkatan penggunaan fasilitas e-office yang 
disediakan oleh LIPI dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu melalui 
intra.lipi.go.id. Melalui sistem intranet ini, pegawai dapat mengak-
ses berbagai macam informasi seperti surat menyurat, disposisi, 
berita LIPI seperti yang terlihat pada Gambar 2.8. Indikator lainnya 
adalah berkurangnya jumlah kasus pelanggaran aturan disiplin 
pegawai sebagaimana PP 53 Tahun 2010, khususnya pelanggaran 
disiplin kehadiran pegawai sebagaimana Gambar 2.9

Gambar 2.8 Peningkatan jumlah pegawai 
LIPI Press yang mengakses 
informasi melalui intra LIPI 

Gambar 2.9 Penurunan jumlah pegawai 
LIPI Press yang melakukan 
pelanggaran disiplin kehadi-
ran 
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2.4 Pengawasan 

2.4.1. Rencana Aksi
Rencana aksi untuk area perubahan Pengawasan LIPI Press dapat 
dilihat pada tabel berikut ini:

Rencana Program Kriteria Keberhasilan
Pengendalian Gratifkasi Terwujudnya penurunan tingkat pe-

nyimpangan oleh aparatur

Penerapan Sistem Pengendal-
ian Internal Pemerintah (SPIP), 
Peningkatan Peran Aparat 
Pengawasan Internal (APIP) 
sebagai penjamin mutu (quality 
assurance) dan konsultansi, 
dan Penegakan kode etik dan 
disiplin kerja

a) Terwujudnya peningkatan keta-
atasasan, efisiensi, dan efektivitas 
pelaksanaan tugas dan fungsi 
organisasi

b) Terwujudnya APIP yang optimal 
dalam menjalankan tugas dan 
fungsi pengawasan

c) Tersedianya pedoman teknis 
penyelenggaraan SPIP

d) Terjadinya peningkatan ketaatan 
pada peraturan

e) Terwujudnya sistem pemerin-
tahan yang transparan, tertib, dan 
akuntabel

Pengaduan Masyarakat Tersedianya dokumen pengukuran 
kepuasan Pengguna Layanan 

Whistle Blowing System Terwujudnya penurunan tingkat pe-
nyimpangan oleh aparatur

Penanganan Benturan Kepent-
ingan

Terwujudnya penurunan tingkat pe-
nyimpangan oleh aparatur

2.4.2 Proses
Proses yang dilakukan dalam area perubahan pengawasan adalah 

No. Proses
1 Membentuk tim pengawasan intern satuan kerja/PME serta 

menetapkan tugas dan fungsi APIP

2 Melaksanakan pemantauan secara berkala terhadap kinerja 
organisasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan 

3 Menerapkan sistem pengawasan berjenjang terhadap pengelo-
laan organisasi

4 Menyusun pedoman teknis penyelenggaraan SPIP berdasarkan 
analisis risiko pada setiap tahapan proses bisnis

5 Melakukan audit internal terhadap implementasi SMM layanan 
penerbitan ilmiah
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No. Proses
6 Melakukan tinjauan manajemen minimal satu kali dalam setahun

7 Melakukan sosialisasi secara langsung dan melalui media (cetak 
dan elektronik) mengenai gratifikasi, etika pegawai, WBS, SPIP, 
Benturan Kepentingan melalui monev bulanan dan sosialisasi 
khusus

8 Mengimplementasikan tata cara pelaporan gratifikasi, etika pega-
wai, WBS, SPIP, Benturan Kepentingan. 

9 Evaluasi hasil Implementasi gratifikasi, etika pegawai, WBS, SPIP, 
Benturan Kepentingan melalui forum monev bulanan 

2.4.3. Hasil yang Dicapai
Kegiatan dan Capaian keberhasilan dari area perubahan Penga-
wasan adalah sebagai berikut:

Kegiatan yang Terlaksana Capaian Keberhasilan
Membentuk tim pengawasan 
intern satuan kerja/PME serta 
menetapkan tugas dan fungsi 
APIP

Telah terbentuk PME Satker dengan SK Ke-
pala UPT BMR No. SK-004/JI.3.05/I-KP/I/2016 
(Lampiran 11) yang berkoordinasi dengan baik 
dengan Tim PME Kedeputian Jasil dan PME LIPI

Melaksanakan pemantauan 
secara berkala terhadap kin-
erja organisasi sesuai dengan 
peraturan perundangan 

Telah dilakukan proses pemantauan dan evalu-
asi kinerja dilaksanakan melalui forum monev 
internal satker setiap bulan sekali melalui 
koordinasi antara pejabat struktural, PPK, PME 
Satker, PME Kedeputian, dan Bendahara, serta 
seluruh staf terkait.
a) Sekaligus merupakan forum untuk melak-

sanakan audit internal secara berkelanju-
tan setiap bulan sekali

b) Sekaligus penerapan SPIP secara berkelan-
jutan dengan meningkatkan peran dan 
fungsi PME. LIPI Press telah menyampaikan 
laporan SPIP yang pada intinya untuk men-
gelola dan mengendalikan risiko penyedi-
aan layanan

c) Sebagai forum Sosialisasi SPIP dan Pelak-
sanaan penerapan SPIP di LIPI Press

d) Evaluasi kebijakan dan pengambilan kepu-
tusan penerbitan dilakukan melalui forum 
Dewan Editor (FGD) sebanyak 2 bulan 
sekali, yang umumnya dihadiri oleh Deputi 
Jasil 
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Kegiatan yang Terlaksana Capaian Keberhasilan
Menerapkan sistem penga-
wasan berjenjang terhadap 
pengelolaan organisasi

Telah diimplementasikan beberapa kasus 
terkait dengan pengawasan berjejang pada 
organisasi LIPI Press, seperti
a) Pengawasan terhadap Penerapan disip-

lin pegawai yang mengacu kepada PP 53 
Tahun 2010.

b) Pengawasan atas persetujuan/verifikasi 
proses-proses bisinis internal organisasi 
berjenjang berdasarkan struktur jabatan 
(fungsional dan struktural), baik di Tata 
Usaha maupun di Kasie Penyiapan Bahan 
dan Produksi

c) Pencapaian target atas Penetapan Kinerja 
sesuai dengan target jenis-jenis output 
tingkat satuan kerja dan tingkat eselon 4 
(Kasubbag TU dan Kasie PBP)

d) Berpartisipasi aktif dalam setiap kegiatan, 
sosialisasi, dan koordinasi dengan penga-
was LIPI (inspektorat)

e) Penyusunan analisis risiko dari setiap taha-
pan proses layanan penerbitan sebagai 
bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan 
layanan penerbitan ilmiah.

f) Menindaklanjuti Laporan Hasil Pemerik-
saan pada LIPI Press

g) Menindaklanjuti hasil audit eksternal, baik 
stage I maupun stage II

Mengidentifikasi peta resiko 
Layanan Penerbitan LIPI 
Press melalui SPIP

Dari hasil penialaian risiko layanan penerbitan 
ilmiah (SPIP), hasil identifikasi terdapat sedikit-
nya 20 risiko layanan penerbitan LIPI Press, 
18 di antaranya kategori risiko ‘sedang’, 2 di 
antaranya kategori ‘tinggi’, yaitu 
a) Keterlambatan penulis merevisi hasil per-

baikan verifikasi
b) Keterlambatan penulis merevisi hasil per-

baikan hasil review

Melakukan internalisasi Pen-
gendalian Gratifikasi

Telah dilakukan public campaign tentang 
pengendalian gratifikasi melalui sosialisasi, 
penanyangan tentang gratifikasi di area publik, 
website, banner. Secara berkala telah dilakukan 
tayangan materi pengendalian gratifikasi 
Dan ditayangkan melalui website LIPI Press dan 
dan monitor TV di ruang publik di LIPI Press

Mengimplementasikan Pen-
gendalian Gratifikasi

Telah dibuat akun di website https:// lipipress.
lipi.go.id beserta formulir Pelaporan Peneri-
maan Gratifikasi
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Kegiatan yang Terlaksana Capaian Keberhasilan
Telah dilakukan monitoring 
dan evaluasi atas penerapan 
Pengendalian Gratifikasi per-
Semester

Telah disampaikan Laporan Pengendalian 
Gratifikasi semester I dan II dengan hasil NIHIL

Mengimplementasikan Pen-
gaduan Masyarakat

Telah dilakukan hal-hal sebagai berikut:
a) Penanganan pengaduan masyarakat 

dilakukan oleh petugas yang bertanggung 
jawab menangani pengaduan masyarakat 
dengan menggunakan Formulir Pengad-
uan Ketidakpuasan Pelanggan

b) Penanganan pengaduan Masyarakat juga 
bisa melalui Elektronik yang ditujukan ke 
e-mail: press@mail.lipi.go.id

c) Telah diunggah formulir pengaduan di 
website https://lipipress.lipi.go.id/pages/
pengaduan

Telah dilakukan monitoring 
dan evaluasi atas Pengaduan 
Masyarakat per-Semester

Telah disampaikan Laporan Pengaduan Ma-
syarakat semester I dan II dengan hasil NIHIL

Meng-Internalisasi Whistle 
Blowing Sytem 

Telah dilakukan public campaign tentang Whistle 
Blowing System melalui sosialisasi, penayangan 
tentang gratifikasi di area publik, website, ban-
ner.
Berkala: sdh ditayangkan dlm website dan 
monitor TV

Mengimplementasikan 
Whistle Blowing Sytem

Sudah dibuatkan akun di website https://lipi-
press.lipi.go.id/pages/whistleblowing-system 
untuk Registrasi WBS

Telah dilakukan monitoring 
dan evaluasi atas Penerapan 
Whistle Blowing System

Laporan penerapan Whistle Blowing System 
semester I dan II dengan hasil NIHIL

Meng -Internalisasi Benturan 
Kepentingan

Telah dilakukan public campaign tentang 
Benturan Kepentingan melalui sosialisasi, 
penanyangan tentang gratifikasi di area publik, 
website, banner.
Berkala: sdh ditayangkan dlm website dan 
monitor TV

Meng-Implementasikan Ben-
turan Kepentingan

Sudah dibuatkan akun di website https://
lipipress.lipi.go.id/pages/surat-pernyataan-
benturan-kepentingan beserta Formulir Surat 
Pernyataan Benturan Kepentingan (SPBK)

Telah dilakukan monitoring 
dan evaluasi atas Penerapan 
Benturan Kepentingan

Telah disampaikan Laporan penerapan Ben-
turan Kepentingan semester I dan II dengan 
hasil NIHIL
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2.4.4 Rencana yang tidak Tercapai
Rencana yang tidak tercapai dalam area perubahan Pengawasan 
adalah sebagai berikut

Kegiatan yang Tidak  
Tercapai

Kendala/Penyebab Tidak  
Terlaksananya

Evaluasi resiko layanan 
penerbitan 2016 belum 
dilakukan

Idealnya dilakukan diakhir awal tahun 
berikutnya (Januari 2017).

 Untuk area pengawasan, fokus pentingnya adalah dalam 
rangka meningkatkan pemahaman pegawai terhadap norma-nor-
ma, etika dan peraturan dalam menyelenggarakan layanan dan 
roda organisasi yang bersih, transparan dan akuntabel. Selain itu, 
pemahaman yang berkelanjutan diperlukan agar norma dan nilai 
ketaatasasan tersebut terus tertanam. 

 Untuk mendukung pentingnya pemahaman dan internal-
isasi nilai-nilai ketaatasasan ini, upaya kampanye publik di dalam 
UPT BMR dan pemangku kepentingan harus dilakukan secara masif 
dan berkesinambungan, tidak terbatas pada forum-forum sosial-
isasi dan jargon semata. Salah satu contoh materi kampanye publik 
bidang pengawasan ini dapat dilihatpada Gambar 2.10.

Gambar 2.10 Bahan-bahan pulikasi untuk pembangunan area bidang pengawasan 
melalui media website LIPI Press berupa formulir pelaporan gratifikasi 
(kiri atas), informasi whistle blowing system (kanan atas), serta penyeba-
ran informasi tentang gratifikasi di area publik/lobi di UPT BMR (bawah)
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2.5 Penguatan Akuntabilitas Kinerja 
Sebagai lembaga pemerintah, penguatan akuntabilitas kinerja perlu 
dilakukan untuk meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas ki nerja 
instansi pemerintah. Target yang ingin dicapai melalui program ini 
adalah meningkatnya kinerja dan akuntabilitas instansi pemerintah. 

Keterlibatan pimpinan dalam segala perencanaan dan peman-
tauan kinerja pegawai sangatlah penting dalam rangka peningkat-
an akuntabilitas kinerja LIPI Press. Selain itu dokumen-dokumen 
perencanaan yang disusun dan memuat hasil atau output menjadi 
sangat penting dalam penilaian akuntabilitas kinerja satuan kerja.

2.5.1 Rencana Aksi
Rencana akasi pada penguatan akuntabilitas kinerja LIPI Press 
adalah seperti yang tertera pada tabel berikut ini:

Rencana  
Program

Kriteria Keberhasilan

Keterlibatan 
Pimpinan

a) Terdapat keterlibatan pimpinan secara lang-
sung dalam penyusunan perencanaan 

b) Terdapat keterlibatan pimpinan terlibat secara 
langsung dalam penyusunan Penetapan 
Kinerja

c) Terdapat keterlibatan pimpinan secara 
langsung dalam pemantauan kinerja pegawai 
secara berkala melalui monitoring dan evaluasi 
bulanan 

Pengelolaan 
akuntabilitas 
kinerja

a) Tersedia dokumen perencanaan berupa ren-
cana implementatif 2015-2019 yang berorien-
tasi hasil

b) Tersedianya Indikator kinerja terdapat pada 
PKT (Penetapan Kinerja Tahunan)

c) Tersedianya indikator kinerja dan memenuhi 
kriteria SMART

d) Tersedia Laporan kinerja disusun tepat waktu
e) Tersedianya Laporan kinerja memuat hasil/

output yang telah dicapai
f) Terwujudnya peningkatan kapasitas SDM 

sehingga memiliki SDM yang kompeten dalam 
mengelola akuntabilitas kinerja 

2.5.2 Proses
Untuk mencapai tujuan yang diinginkan di bidang akuntabilitas, di-
lakukan proses-proses sebagai berikut:
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No Proses
1 Melibatkan pimpinan secara langsung dalam menyusun, menetap-

kan, dan memantau kinerja pegawai seperti dalam menyusun PKT 
dan cascading serta Penetapan Kinerja. Pemantauan dilakukan se-
cara berkala melalui monitoring dan evaluasi satker yang dilakukan 
setiap bulan.

2 Mengelola akuntabilitas kinerja dapat dilihat dari dokumen per-
encanaan yang sudah disusun berupa Rencana Implementatif 
2015-2019. 

3 Menyusun dokumen perencanaan yang berorientasi hasil seperti 
Lkj, laporan triwulan, semester, dan tahunan.

4 Menyusun PKT (Penetapan Kinerja Tahunan) yang di dalamnya 
memuat Indikator Kinerja Utama (IKU)

5 Menyusun PKT yang telah SMART (Spesific, Measurable, Attainable, 
Realistic, Timely)

6 Menyusun laporan kinerja dan diserahkan ke inspektorat

7 Melaksanakan peningkatan kapasitas SDM yang menangani 
akuntabilitas kerja melalui keikutsertaan dalam bimtek, sosialisasi 
pengelola laporan akuntabilitas 

8 Terwujudnya SDM yang kompeten dalam mengelola akuntabilitas 
kinerja

2.5.3 Hasil yang Dicapai
Hasil yang dicapai pada penguatan akuntabilitas kinerja LIPI Press 
dapat dilihat pada tabel berikut ini.

 Kegiatan yang  
Terlaksana

Capaian Keberhasilan

Keterlibatan pimpinan 
dalam penyusunan, pene-
tapan, dan pemantauan 
kinerja

a) Telah terwujud pimpinan terlibat 
secara langsung dalam penyusunan 
dokumen perencanaan seperti Renstra 
IMpelemtatif tingkat satuan kerja dan 
penyusunan Penetapan Kinerja Tahu-
nan (PKT) tingkat satuan kerja UPT BMR

b) Telah dilaksanakan proses cascading 
dari PKT satker ke PK tingkat eselon IV 
sampai ke tingkat individu

c) Telah terwujud pimpinan terlibat 
langsung dalam pemantauan kinerja 
pegawai secara berkala melalui forum 
monitoring dan evaluasi bulanan 
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 Kegiatan yang  
Terlaksana

Capaian Keberhasilan

Pengelolaan akuntabilitas 
kinerja

a) Sudah tersedia dokumen perencanaan 
berupa rencana implementatif 2015–
2019 yang beriorintasi hasil

b) Sudah menetapkan Indikator kinerja 
sudah terdapat pada PKT (Penetapan 
Kinerja Tahunan) tahun 2016 (Lampi-
ran 12) . PKT tahun 2016 ditandatan-
gani secara resmi pada saat raker 
Kedeputian Jasil bulan Maret 2016 di 
Kebumen

c) Sudah menetapkan Indikator kinerja 
sesuai kriteria SMART

d) Sudah menyampaikan Laporan kinerja 
tepat waktu dan diserahkan ke inspe-
ktorat dan pihak-pihak lain yang terkait. 
Laporan kinerja telah memuat hasil/
output yang telah dicapai

e) Telah dilaksanakan peningkatan kapasi-
tas SDM yang menangani akuntabilitas 
kinerja. Pelaksanaan peningkatan SDM 
akuntabilitas adalah diikutsertakan 
dalam bimtek penyusunan dokumen 
perencanaan (Sosialisasi Renstra LIPI 
2015-2019, Penyusunan Renja/ADIK, 
forum pembahahasan forum monitor-
ing dan evaluasi satker di lingkungan 
Jasil, serta Konsinyering penyusunan 
Laporan Keuangan yang dikoordinasi-
kan oleh Kedeputian Jasil)

f) Telah memiliki SDM yang kompeten 
untuk mengelola akuntabilitas melalui 
penetapan SK Kepala UPT BMR untuk 
Tim PME satker dan penugasan tim 
PME Kedeputian Jasil.

2.5.4 Rencana yang Tidak Tercapai
Dari rencana aksi pada area perubahan akuntabilitas kinerja LIPI 
Press, semua rencana aksi yang direncanakan dapat dilaksanakan. 

 Salah satu bentuk pengakuan pembangunan area akun-
tabilitas dan bentuk komitmen pimpinan dalam menyajikan lapor-
an akuntabilitas, pada tahun 2016 UPT BMR meraih penghargaan 
Penyusuna Laporan KInerja (LKj) terbaik ke-2 se LIPI. Pemberian 
penghargaan kepada pemenang dalam bentuk piagam ini disam-
paikan pada acara puncak peringatan Hari Ulang Tahun LIPI yang 
ke-49 di Auditorium Utama LIPI Jakarta sebagaimana Gambar 2.11.
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2.6 Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
Sejalan dengan otoritas ilmiah yang dimiliki oleh LIPI dan sesuai 
dengan amanah Ketetapan Kepala LIPI No. 1027/M/2002 tentang 
pendirian UPT Balai Media dan Reproduksi (LIPI Press), fungsi LIPI 
Press saat ini dianggap semakin strategis. Anggapan tersebut di-
dasarkan pada kontribusi LIPI Press yang semakin signifikan dalam 
pencapaian target indikator kinerja utama LIPI dalam bentuk lay-
anan publikasi ilmiah.

Layanan publikasi ilmiah LIPI Press saat ini telah berkembang 
menjadi sebuah total solusi penerbitan yang sangat berpengaruh 
terhadap keseluruhan proses bisnis internal LIPI Press. Perkem-
bangan tersebut bertujuan untuk menyediakan layanan penerbi-
tan ilmiah yang sejalan dengan misi LIPI untuk menjadi lembaga 
ilmu pengetahuan kelas dunia. Adanya perubahan kebijakan dan 
regulasi terkait standar publikasi ilmiah, juga menjadi faktor men-
dorong LIPI Press untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan LIPI 
Press sebagai penerbit ilmiah.

Perubahan regulasi dan konsep total solusi layanan penerbi-
tan ilmiah, memacu LIPI Press untuk terus meningkatkan kinerja 
layanan penerbitan ilmiah sekaligus memberikan kepastian sesuai 
dengan kebutuhan pengguna layanan dan selaras dengan kemam-
puan penyelenggara sehingga mendapatkan kepercayaan dari 
publik. Adanya perbaikan dan peningkatan kinerja LIPI Press terse-
but merupakan salah satu bentuk implementasi Road Map Refor-
masi Birokrasi LIPI 2015—2019 untuk terus meningkatkan kualitas 
pelayanan publik LIPI. Implementasi tersebut ditunjang dengan 
sistem layanan terpadu berbasis teknologi informasi yang tengah 
dikembangkan oleh LIPI Press sehingga semakin memantapkan 
komitmen LIPI Press sebagai Lembaga Acuan Penerbit Ilmiah Na-
sional.

Gambar 2.11 UPT BMR menerima penghargaan penyusun laporan LKj terbaik ke-2 
tingkat LIPI
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2.6.1 Rencana Aksi
Rencana aksi Balai Media dan Reproduksi (LIPI Press) dalam area 
pelayanan publik, yaitu

Rencana Program Kriteria Keberhasilan
Peningkatan kualitas 
pelayanan publik 
dengan menetapkan 
dan melaksanakan 
standar pelayanan

a) Terdapat kebijakan standar pelayanan
b) Tersedianya Standar pelayanan yang telah dimaklumat-

kan
c) Terdapat SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan
d) Dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan 

dan SOP

Peningkatan kualitas 
pelayanan publik 
dengan menerap-
kan budaya pelay-
anan prima yang 
terintegrasi

a) Telah dilakukan sosialisasi/pelatihan dalam upaya 
penerapan Budaya Pelayanan Prima

b) Telah tersedia Informasi tentang pelayanan mudah 
diakses melalui berbagai media

c) Telah tersedia sistem punishment (sanksi)/reward bagi 
pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada 
penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar

d) Telah terdapat sarana layanan terpadu/terintegrasi
e) Terdapat inovasi pelayanan

Evaluasi kualitas 
pelayanan publik 
dengan penilaian 
kepuasan pelanggan 
terhadap pelayanan 
LIPI Press.

a) Dilakukan survei kepuasan masyarakat terhadap pelay-
anan

b) Tersedianya Hasil survei kepuasan masyarakat yang 
dapat diakses secara terbuka

c) Dilakukan tindak lanjut atas hasil survei kepuasan ma-
syarakat

2.6.2 Proses
Implementasikan rencana aksi dalam menetapkan dokumen ren-
cana kinerja pelayanan dijelaskan dalam proses sebagai berikut:

No Proses
1 Membuat Standard Pelayanan LIPI Press yang termuat dalam SK Maklumat 

Pelayanan No. 025/JI.3.05/I-KP/VI/2016 dan tertuang dalam SMM Bidang 
Layanan Penerbitan Ilmiah sesuai dengan karakteristik unit kerja.
a) Penyusunan Kebijakan, Penyusunan Maklumat, Penyusunan SOP, Sosia-

lisasi 

2 Membuat dokumen Standar pelayanan telah dimaklumatkan SK Maklumat 
Pelayanan sesuai dengan yang ditetapkan organisasi dan juga membuat 
inovasi terkait maklumat standar pelayanan yang sesuai dengan karakteristik 
unit kerja
a) Menyusun SK Maklumat Pelayanan yang sesuai dengan karakteristik 

layanan LIPI Press
b) Menampilkan SK Maklumat Pelayanan pada media yang mudah diakses 

publik

3 Membuat SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan sesuai dengan karakter-
istik unit kerja

4 Melakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP
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No Proses
5 Melakukan sosialisasi/pelatihan dalam upaya penerapan Budaya Pelayanan 

Prima
a) Melakukan workshop internal etos kerja saat lokakarya 2016 serta Dis-

kusi, simulasi, dan role playing dalam topik mengelola konflik manajemen 
saat Lokakarya LIPI Press 2015

b) Upaya internalisasi dan sosialisasi standar pelayanan penerbitan ilmiah 
melalui Monev Bulanan

c) Tradisi complain session award sejak 2014 untuk presentasi, saran/ma-
sukan, dan rekomendasi/solusi terbaik dari perwakilan grup/perseora-
ngan/struktural pada saat Lokakarya LIPI Press

d) Seluruh pegawai diberikan pelatihan sesuai kompetensi masing-masing 
untuk meningkatkan kinerja, skill, dan pengetahuan akan layanan yang 
terstandar.

6 Memberikan Informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai 
media
a) Informasi tentang pelayanan LIPI Press dapat dengan mudah diakses di 

website korporat www.penerbit.lipi.go.id dan www.lipipress.lipi.go.id serta 
melalui media sosial seperti facebook dan twitter.

7 Membuat sistem punishment (sanksi)/reward bagi pelaksana layanan serta 
pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai 
standar

8 Menyusun SK Maklumat Pelayanan yang di dalamnya terdapat aturan sanksi/
reward bagi pelaksana dan pemberian kompensasi bagi penerima layanan 
bila layanan tidak sesuai standar
a) Sanksi dan kompensasi diberikan, salah satu contohnya adalah peng-

gantian buku cetak yang memiliki kecacatan sebagai perbaikan standar 
pelayanan. 

b) Pemberian reward dilaksanakan terhadap pelaksana layanan yang ber-
prestasi berupa penghargaan karyawan teladan.

9 Membuat sarana layanan terpadu/terintegrasi yaitu berupa e-services publish-
ing atau melalui intra LIPI.

10 Membuat inovasi pelayanan dengan dilakukannya proses mediasi dan imple-
mentasi reviu terbuka (open review)secara terbatas.

11 Melakukan survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan
a) Merencanakan survei dan membuat kuisioner tentang pelayanan LIPI 

Press kepada penerima layanan
b) Membagikan kuisioner kepada penerima layanan
c) Membuat kesimpulan atau evaluasi dari hasil input data survei secara 

objectif
d) Memperbaiki model survei yang dilakukan.

12 Memberikan akses terbuka kepada masyarakat terkait hasil survei kepuasan 
masyarakat dapat diakses secara terbuka
a) Mengunggah hasil survei kepuasan masyarakat pada media yang mudah 

diakses oleh publik
b) Analisis berupa kesimpulan dan rekomendasi atas hasil survei diunggah 

ke website lipipress.lipi.go.id
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No Proses
13 Melakukan tindak lanjut atas hasil survei kepuasan masyarakat

a) Hasil masukan pelanggan ditindaklanjuti dalam rapat tinjauan mana-
jemen dan didokumentasikan dalam perbaikan prosedur layanan 
penerbit an.

14 Membuat media pengaduan pelayanan
a) Pengaduan pelayanan dapat dilakukan di website lipipress.lipi.go.id
b) Membuat SOP pengaduan pelayanan
c) Menunjuk PPID sebagai unit yang mengelola pengaduan pelayanan
d) Melakukan evaluasi atas penanganan keluhan/masukan

2.6.3 Hasil yang Dicapai
Hasil yang dicapai dalam area pelayanan publik di Balai Media dan 
Reproduksi (LIPI Press) adalah

Kegiatan yang Terlaksana Capaian Keberhasilan
Peningkatan kualitas pelay-
anan publik dengan mene-
tapkan dan melaksanakan 
standar pelayanan

a) Menerbitkan SK maklumat layanan sesuai 
PermenPAN RB No. 15 Tahun 2014 yakni 
Standard Pelayanan LIPI Press dalam SK 
Maklumat Pelayanan No. 025/JI.3.05/I-KP/
VI/2016 (Lampiran 13) dan tertuang dalam 
SMM Bidang Layanan Penerbitan Ilmiah.

b) Telah dilaksanakan internalisasi kepada 
seluruh pegawai untuk menjamin konsistensi 
pelaksanaan standar layanan penerbitan se-
suai dengan UU No. 25 Tahun 2009 tentang 
Pelayanan Publik dan PermenPAN RB No. 
36 Tahun 2012; PermePAN RB No. 15 Tahun 
2014 sesuai dengan kondisi LIPI Press.

c) Telah menerapkan ISO 9001:2008 dan sur-
veillance tahun pertama.

d) Telah membangun e-services publishing yakni 
layananan penerbit ilmiah berbasis teknologi 
informasi untuk mengakomodasi kebutuhan 
penerbit ilmiah yang kompleks secara efektif 
dan efisien.

e) Telah menampilkan maklumat layanan di 
website lipipress.lipi.go.id dan SK Maklumat 
Pelayanan LIPI Press dapat diakses dan diun-
duh oleh publik.
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Kegiatan yang Terlaksana Capaian Keberhasilan
Peningkatan kualitas pelay-
anan publik dengan mener-
apkan budaya pelayanan 
prima yang terintegrasi

a) Telah dilakukan sosialisasi/pelatihan dalam 
upaya penerapan Budaya Pelayanan Prima. 
Internalisasi dilaksanakan pada saat acara lo-
kakarya LIPI Press, yakni Workshop Etos Kerja 
untuk Menunjang Layanan Penerbitan Ilmiah, 
pada 20 April 2016.

b) Telah tersedia akses informasi tentang 
pelayanan dan terbuka luas untuk publik 
dalam website korporat penerbit.lipi.go.id dan 
lipipress.lipi.go.id juga media sosial seperti 
facebook dan twitter.

c) Telah tersedia sistem reward and punishment 
bagi pelaksana layanan serta pemberian 
kompensasi kepada penerima layanan bila 
layanan tidak sesuai standar. Terangkum 
dalam SK Maklumat Pelayanan antara lain 
berupa permintaan maaf secara tertulis, per-
baikan ketidaksesuaian standar pelayanan, 
dan sanksi sesuai peraturan etika publikasi 
yang berlaku. Sanksi dan kompensasi sudah 
diberikan salah satu contohnya adalah peng-
gantian buku cetak yang memiliki kecacatan 
sebagai perbaikan standar pelayanan. Pem-
berian reward sudah dilaksanakan terhadap 
pelaksana layanan yang berprestasi berupa 
penghargaan karyawan teladan, dilaksanakan 
pada monev dan refleksi LIPI Press tanggal 
28-29 Desember 2016.

d) Telah terdapat sarana layanan penerbitan 
ilmiah secara terpadu/terintegrasi berbasis 
teknologi informasi, yakni sistem e-services 
publishing.

e) Telah memiliki inovasi dari sisi substansi 
penerbitan ilmiah, yakni dengan dilakukan 
proses mediasi dan implementasi reviu ter-
buka secara terbatas.

Evaluasi kualitas pelayanan 
publik dengan penilaian 
kepuasan pelanggan terha-
dap pelayanan LIPI Press.

a) Survei kepuasan pelanggan telah dilakukan 
secara berkala sejak 2015 dan dilaksanakan 
per semester dengan hasil 89 untuk semes-
ter 1 tahun 2016.

b) Hasil survei kepuasan masyarakat telah 
diunggah dan dapat diakses melalui website 
lipipress.lipi.go.id beserta evaluasi umpan 
balik berupa kesimpulan dan rekomendasi 
yang perlu dilakukan untuk perbaikan kinerja 
layanan LIPI Press ke depan.

c) Hasil masukan pelanggan telah ditindaklan-
juti dalam rapat tinjauan manajemen dan 
didokumentasikan dalam perbaikan prose-
dur layanan penerbitan.



LAPO
RAN

 PELAKSAN
AAN

 RB
43 

2.6.4 Rencana yang Tidak Tercapai
Rencana yang tidak tercapai dalam area perubahan pelayanan pub-
lik pada Balai Media dan reproduksi (LIPI Press), sebagai berikut.

Kegiatan yang Tidak Tercapai Kendala/Penyebab Tidak Terlaksananya

Rencana penerapan teknologi 
informasi dalam pemberian.pelay-
anan

Sistem e-services publishing sudah ada, 
namun belum dapat difungsikan secara 
maksimal sehingga pelayanan saat ini masih 
menggunakan sistem manual dan belum 
terintegrasi/terpadu dalam satu sistem 
teknologi informasi. Salah satu kendala 
teknis misalnya, untuk proses penelaah, tidak 
semua penelaah bersedia melakukan secara 
elektronik, karena keterbalan naskah yang 
kurang memengkinkan untuk melakukan 
proses reviu secara elektronik atau online

Menyebarkan informasi tentang 
pelayanan melalui berbagai media 
manstream seperti media cetak, 
televisi, dan radio

LIPI Press memang tidak menggunakan 
media cetak, televisi, dan radio karena dinilai 
tidak efektif dan efisien karena target audiens 
dari layanan LIPI Press sangat spesifik.

Untuk penerapan reward pelaksana layanan dilakukan melalui 
skema penilaian karyawan terbaik sesuai dengan kriteria dan bobot 
penilaian yang sudah disepakati dan diimplementasikan. Reward 
untuk pelaksana layanan bersifat nonfinansial, seperti memberi ke-
sempatan prioritas untuk mengikuti pelatihan, forum, atau penu-
gasan-penugasan khusus lainnya sesuai dengan kapasitas yang 
bersangkutan yang bersifat job enlargement (menambah kewenan-
gan lingkup kerja) dan job enrichment (menambah tugas baru yang 
relevan). 

Salah satu upaya pemahaman pegawai bahwa setiap PNS 
di UPT BMR pada prinsipnya sekaligus pelayan publik di bidang 
penerbitan, UPT BMR berusaha memfasilitasi SDM penyedia layan-
an publik dengan melaskanakan workshop untuk mengasah softskill 
sebagai penyedia layanan, seperti yang dilaksanakan pada tanggal 
20 April 2016, yaitu “Workshop Etos Kerja untuk Meningkatkan Ki-
nerja Layanan LIPI Press” yang diselenggarakan di KR Cibodas LIPI 
dengan narasumber praktisi Psikologi Industri dan Organisasi dari 
UGM, Dr. Bagus Riyono seperti terlihat pada Gambar 2.12.

Informasi layanan penerbitan LIPI Press yang dapat di akses 
publik sudah tersedia di website LIPI Press. Contoh jenis informa-
si layanan yang dapat diakses publik melalui website dapat dilihat 
pada Gambar 2.13.
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Gambar 2.12 Penyelenggarakan Workshop Etos Kerja untuk Me-
ningkatkan Kinerja Layanan LIPI Press sebagai upaya 
membangun kemampuan softskill SDM UPT BMR di 
bidang layanan

Gambar 2.13 Contoh informasi layanan penerbitan yang dapat 
diakses oleh publik melalui www.lipipress.lipi.go.id



LAPO
RAN

 PELAKSAN
AAN

 RB
45 

Salah satu bukti bahwa semakin meningkatnya kinerja layanan 
penerbitan yang disediakan oleh LIPI Press dapat dilihat dari pe-
nilaian kuesioner kepuasan pelanggan penerbitan ilmiah LIPI Press 
untuk data semester 1 tahun 2016 sebagaimana Gambar 2.14.

Gambar 2.14 Dari hasil kuesioner diketahui bahwa 84 orang dari 100 pengguna lay-
anan (penulis) LIPI Press puas dengan buku yang diterbitkan di LIPI 
Press. Angka pada kolom sebelah kiri adalah data kepuasan pelanggan 
tahun sebelumnya (2015)
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2.7 Peraturan Perundang-undangan 

2.7.1 Rencana Aksi
Rencana aksi pada area perubahan ini adalah melakukan penata-
an berbagai peraturan perundangan-undangan yang dikeluarkan/
diterbitkan.

Rencana Program Kriteria Keberhasilan
Sinkronisasi peraturan 
perundang-undangan, 
regulasi dan kebijakan 
yang terkait dengan 
tugas dan fungsi 
penerbitan LIPI Press 
dengan regulasi dan 
kebijakan yang dikelu-
arkan oleh LIPI Press

a) Diterbitkannya regulasi dan kebijakan LIPI 
Press yang tidak bertentangan dengan 
regulasi dan produk hukum lainnya yang 
lebih tinggi

b) Diterbitkan regulasi dan kebijakan LIPI 
Press yang mendukung misi LIPI sebagai 
lembaga penelitian kelas dunia.

c) Diterbitkannya regulasi untuk menyertifi-
kasi LIPI Press sebagai penerbit ilmiah.

d) Diterbitkannya regulasi untuk menstandar-
kan peraturan penerbitan buku di lingkun-
gan LIPI dengan mengacu pada Pedoman 
Penerbitan Buku LIPI Press.

Sinkronisasi peraturan 
perundang-undangan, 
regulasi, dan kebijakan 
yang dikeluarkan oleh 
LIPI untuk mendu-
kung pelaksanaan 
reformasi birokrasi di 
lingkungan LIPI

a) Diterbitkannya regulasi dan kebijakan LIPI 
yang mengharuskan satuan kerja mem-
bentuk dan membangun zona integritas 
menuju kawasan WBK/WBBM

2.7.2 Proses
Tahapan proses yang dilakukan untuk mewujudkan program pada 
area perubahan perundang-undangan ini adalah sebagai berikut:

No. Proses
1 Mengidentifikasi peraturan-peraturan dan SK yang ada yang 

terkait dengan tugas dan fungsi penerbitan LIPI Press

2 Melakukan Brainstorming dan pengumpulan data terkait den-
gan peran regulasi LIPI Press dalam mendukung misi LIPI 

3 Menyusun dan menerbitkan regulasi dan kebijakan LIPI Press 
untuk mendukung misi LIPI

4 Melaksanakan sosialisasi regulasi dan kebijakan LIPI Press 
terkait dengan penerbitan untuk mendukung misi LIPI
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2.7.3 Hasil yang Dicapai
Hasil yang dicapai pada area perubahan ini adalah sebagai berikut.

Kegiatan yang 
Terlaksana

Capaian Keberhasilan

Mengidentifi-
kasi peraturan-
peraturan dan 
SK yang ada yang 
terkait dengan 
tusi penerbitan 
LIPI Press

a) Teridentifikasi dan dievaluasi jenis-jenis peraturan/regulasi 
dan kebijakan dan dasar hukum utama yang berkaitan 
dengan tusi penerbitan LIPI Press, yaitu

• SK Kepala LIPI No. 1027/M/2002 tanggal 12 Juni ten-
tang organisasi dan tata laksana LIPI, termasuk doku-
men dasar pendirian LIPI Press.

• Perka LIPI No. 04/E/2012 tentang Pedoman Karya Tulis 
Ilmiah (KTI).

• Kepber Ka LIPI dan Ka BKN No. 412/D/2009 dan No. 
12/2009 tentang Ketentuan Pelaksanaan Jabatan Fung-
sional Peneliti dan Angka Kreditnya

• Perka LIPI No. 823/E/2011 tentang Kode Etika Peneliti 
di Lingkungan LIPI 

• Perka LIPI no 08/E/2013 tentang Etika Klirens dan 
Publikasi Ilmiah

• Perka LIPI No. 3 Tahun 2014 tentang Akreditasi Terbi-
tan Berkala Ilmiah

• Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 
2002 tentang Hak Cipta

• Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 
2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

• SK Kepala LIPI No. 560/A/2011 tentang Tim Manajemen 
Perubahan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia

• SK Deputi Bidang Jasa Ilmiah-LIPI No. 1530/M/DJ/2011 
Tim Manajemen Perubahan di Kedeputian Jasil

• PP No. 32 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif PNBP 
LIPI Press untuk Jasa Penerbitan

• Dokumen pengesahan DIPA No.SP DIPA-
079.01.2.649153/2016 tanggal 7 Desember 2015 
tentang Rencana Anggaran dan Kinerja LIPI Press

• SK Kepala LIPI No. 379/A/2015 tentang Pembentukan 
Dewan Editor LIPI Press Periode II (masa kerja 2015 - 
2017). 
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Kegiatan yang 
Terlaksana

Capaian Keberhasilan

Melakukan 
Brainstorming 
dan pengumpu-
lan data terkait 
dengan peran 
regulasi LIPI 
Press dalam 
mendukung misi 
LIPI 

Diperolehnya data dan informasi serta saran kebijakan untuk 
menerbitkan regulasi, dasar hukum dan SK yang menunjang 
penerbitan LIPI Press melalui forum-forum, 
a) Rapat Kesekretariatan Dewan Editor (7 kali)
b) Focus Group Discusion (FGD) Dewan Editor (8 paket)
c) Rapat Pimpinan Jasil (12 paket)
d) Pertemuan khusus Kepala LIPI dan pimpinan struktural 

eselon I
e) Konsinyasi Penerbitan (1 kali)
f) Konsinyasi Pedoman Mutu (1 kali)

LIPI Press menerbitkan aturan pada tingkat satuan kerja UPT 
Balai Media dan Reproduksi (LIPI Press) sebanyak 28 dokumen 
SK dan 12 dokumen kontrak dan seluruhnya dapat diakses 
oleh seluruh pegawai melalui berkas dijital LIPI Press di laman 
INTRA LIPI. SK tersebut diterbitkan dalam rangka mendukung 
pelaksanakan tusi satker untuk mendukung tusi lembaga LIPI.

Menyusun dan 
menerbitkan 
regulasi dan ke-
bijakan LIPI Press 
untuk mendu-
kung misi LIPI

Diterbitkannya dan dilaksanakan regulasi, SK (28 dokumen) 
dan dasar hukum/kontrak (12 dokumen) yang menyangkut 
dengan tugas dan fungsi LIPI Press yang terdiri dari 
1) Surat Keputusan Kepala UPT Balai Media dan Reproduksi 

(LIPI Press) Nomor 013/JI.6/I-KP/I/2014 tentang Penetapan 
Tim Editor Substansial dalam rangka pelaksanaan review 
naskah kegiatan penyiapan naskah, penelaahan dan pe-
nyuntingan naskah UPT Balai Media dan Reproduksi (LIPI 
Press) Th. 2014. lokasi: berkas dijital LIPI Press di laman 
INTRA LIPI 

2) Penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT) dan Penetapan 
Kinerja (PK) LIPI Press 2016

3) SK Kepala UPT Balai Media dan Reproduksi (LIPI Press) No. 
027/JI.3.05/I-KP/I/2015 tentang Indikator Kinerja Kegiatan 
Unit Eselon IV.b LIPI Tahun 2015 - 2019. lokasi: berkas 
dijital LIPI Press di laman INTRA LIPI

4) Panduan penilaian dan penelaahan buku Tahun 2016 
Instrumen dan tata cara penilaian untuk pemberian peng-
hargaan penulis buku Tahun 2016

5) SK Kepala UPT Balai Media dan Reproduksi (LIPI Press) 
No. 001/JI.3.05/I-KP/I/2016 tentang Penugasan Personil 
dalam menunjang tugas dan fungsi UPT Balai Media dan 
Reproduksi (LIPI Press). lokasi: berkas dijital LIPI Press di 
laman INTRA LIPI

6) SK Kepala Balai Media dan Reproduksi (LIPI Press) No. 
002/JI.3.05/I-KP/I/2016 tentang Susunan dan Uraian Tugas 
Pengelola Administrasi DIPA dan pengelola SAI pada DIPA 
TA 2015 Balai Media dan Reproduksi (LIPI Press). lokasi: 
berkas dijital LIPI Press di laman INTRA LIPI
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Kegiatan yang 
Terlaksana

Capaian Keberhasilan

7) SK Kepala UPT Balai Media dan Reproduksi (LIPI Press) 
No. 003/JI.3.05/I-KP/I/2016 tentang PEnetapan Susunan 
dan Struktur Organisasi serta Uraian Tugas dan Tanggung 
Jawab Pelaksana DIPA Balai Media dan Reproduksi (LIPI 
Press) T.A 2016. lokasi: berkas dijital LIPI Press di laman 
INTRA LIPI

8) SK Kepala UPT Balai Media dan Reproduksi (LIPI Press) No. 
005/JI.3.05/I-KP/I/2016 tentang Pejabat/Petugas Pengelola 
BMN dan Pejabat/Petugas Pengelola Persediaan Th 2016 
UPT Balai Media dan Reproduksi (LIPI Press). lokasi: berkas 
dijital LIPI Press di laman INTRA LIPI

9) SK Kepala Balai Media dan Reproduksi (LIPI Press) No. 006/
JI.3.05/I-KP/I/2016 tentang Pengangkatan Pejabat Pen-
gadaan Barang & Jasa dan Pejabat Penerima Hasil Pe-
kerjaan TA 2016 Balai Media dan Reproduksi (LIPI Press). 
lokasi: berkas dijital LIPI Press di laman INTRA LIPI

10) SK Kepala Balai Media dan Reproduksi (LIPI Press) No. 
007/JI.3.05/I-KP/I/2016 tentang Susunan dan Uraian 
Tugas Pelaksana Kegiatan PNBP TA 2016 Balai Media dan 
Reproduksi (LIPI Press). lokasi: berkas dijital LIPI Press di 
laman INTRA LIPI

11) SK Kepala Balai Media dan Reproduksi (LIPI Press) No. 008/
JI.3.05/I-KP/I/2016 tentang Pembentukan Tim Kerja Tenaga 
Kontrak Satuan Pengamanan Perkantoran, Pengemudi, 
Petugas Pramubakti, dan Cleaning Service Tahun 2016 Ba-
lai Media dan Reproduksi (LIPI Press). lokasi: berkas dijital 
LIPI Press di laman INTRA LIPI

12) SK Kepala Balai Media dan Reproduksi (LIPI Press) No. 009/
JI.3.05/I-KP/I/2016 tentang Pembentukan Tim Pelaksana 
Penerapan Sistem Manajemen Mutu berdasarkan ISO 
9001:2008 dilingkungan Balai Media dan Reproduksi (LIPI 
Press) Th. 2016. lokasi: berkas dijital LIPI Press di laman 
INTRA LIPI

13) SK Kepala Balai Media dan Reproduksi (LIPI Press) No. 017/
JI.3.05/I-KP/I/2016 tentang Penetapan Tim Editor Lepas 
TA 2016 Balai Media dan Reproduksi (LIPI Press). lokasi: 
berkas dijital LIPI Press di laman INTRA LIPI

14) SK Kepala Balai Media dan Reproduksi (LIPI Press) No. 010/
JI.3.05/I-KP/I/2016 tentang Standar Honorarium TA 2016 
Balai Media dan Reproduksi (LIPI Press). lokasi: berkas 
dijital LIPI Press di laman INTRA LIPI

15) SK Kepala Balai Media dan Reproduksi (LIPI Press) No. 
11/JI.3.05/I-KP/I/2016 tentang Tata Cara Penetapan Tim 
Zona Integritas Satuan Kerja LIPI Th. 2016 Balai Media dan 
Reproduksi (LIPI Press). lokasi: berkas dijital LIPI Press di 
laman INTRA LIPI
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Kegiatan yang 
Terlaksana

Capaian Keberhasilan

16) SK Kepala Balai Media dan Reproduksi (LIPI Press) No. 
12/JI.3.05/I-KP/I/2016 tentang Struktur dan Tugas Fungsi 
Tim Pelaksana Manajemen Perubahan dalam rangka RB 
Th. 2016 Balai Media dan Reproduksi (LIPI Press). lokasi: 
berkas dijital LIPI Press di laman INTRA LIPI

17) SK Kepala Balai Media dan Reproduksi (LIPI Press) No. 13/
JI.3.05/I-KP/I/2016 tentang Pengangkatan Tim Evaluasi 
Pemasok Th. 2016 Balai Media dan Reproduksi (LIPI Press). 
lokasi: berkas dijital LIPI Press di laman INTRA LIPI

18) SK Kepala Balai Media dan Reproduksi (LIPI Press) No. 14/
JI.3.05/I-KP/I/2016 tentang Penetapan Narasumber dan 
Tim Pelaksana Kegiatan Pengembangan Sistem Layanan 
Penerbitan Ilmiah (e-service) Th. 2016 Balai Media dan 
Reproduksi (LIPI Press). lokasi: berkas dijital LIPI Press di 
laman INTRA LIPI

19) SK Kepala Balai Media dan Reproduksi No. 015/JI.3.05/I-
KP/I/2016 tentang Penetapan Tim Pelaksana Penyempur-
naan Pedoman Penerbitan Buku Ilmiah LIPI Press. lokasi: 
berkas dijital LIPI Press di laman INTRA LIPI

20) SK Kepala Balai Media dan Reproduksi No. 016/JI.3.05/I-
KP/I/2016 tentang Penetapan Tim Pelaksana Penyempur-
naan Pedoman Penilaian dan Penelaahan Naskah Buku 
Ilmiah LIPI Press. lokasi: berkas dijital LIPI Press di laman 
INTRA LIPI

21) SK Kepala Balai Media dan Reproduksi No. 017/JI.3.05/I-
KP/I/2016 tentang Penetapan Tim Editor Lepas Balai Media 
dan Reproduksi (LIPI Press). lokasi: berkas dijital LIPI Press 
di laman INTRA LIPI

22) SK Kepala Balai Media dan Reproduksi No. 018/JI.3.05/I-
KP/I/2016 tentang Struktur dan Tugas Fungsi Tim Pelak-
sana Pembangunan Zona Integritas Satker LIPI Th. 2016 
Balai Media dan Reproduksi (LIPI Press). lokasi: berkas 
dijital LIPI Press di laman INTRA LIPI

23) SK Kepala Balai Media dan Reproduksi No. 019/JI.3.05/I-
KP/I/2016 tentang Ketentuan Toleransi Kehadiran Jam 
Kerja dan Penegakkan Disiplin dalam rangka Pemberian 
Tunjangan Kinerja Pegawai di lingkungan UPT BMR (LIPI 
Press). lokasi: berkas dijital LIPI Press di laman INTRA LIPI

24) SK Kepala Balai Media dan Reproduksi No. 022/JI.3.05/I-
KP/I/2016 tentang SK - 022 Th. 2016 Tim Penetapan Agen 
Perubahan untuk Mendukung Pembangunan Zona Integ-
ritas dilingkungan Balai Media dan Reproduksi (LIPI Press) 
Th.2016. lokasi: berkas dijital LIPI Press di laman INTRA LIPI

25) SK Kepala Balai Media dan Reproduksi No. 023/JI.3.05/I-
KP/I/2016 tentang Penetapan Komite Kode Etik Pegawai 
untuk Mendukung Pembangunan Zona Integritas diling-
kungan Balai Media dan Reproduksi (LIPI Press) Th. 2016. 
lokasi: berkas dijital LIPI Press di laman INTRA LIPI
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Kegiatan yang 
Terlaksana

Capaian Keberhasilan

26) SK Kepala Balai Media dan Reproduksi No. 024/JI.3.05/I-
KP/I/2016 tentang Penetapan Tim Pelaksana SPIP diling-
kungan Balai Media dan Reproduksi (LIPI Press) LIPI Th. 
2016. lokasi: berkas dijital LIPI Press di laman INTRA LIPI

27) SK Kepala Balai Media dan Reproduksi No. 025/JI.3.05/I-
KP/I/2016 tentang Penetapan Maklumat Pelayanan, Sanksi 
dan Kompensasi Ketidaksesuaian Standar Pelayanan 
Penerbitan Ilmiah Th. 2016. lokasi: berkas dijital LIPI Press 
di laman INTRA LIPI

28) SK Kepala Balai Media dan Reproduksi No. 026/JI.3.05/I-
KP/I/2016 tentang Penetapan Tim Penyusun Panduan Pe-
nyusunan Rujukan dan Daftar Pustaka LIPI Press Th. 2016. 
lokasi: berkas dijital LIPI Press di laman INTRA LIPI

29) Kontrak Kerjasama distribusi penerbitan LIPI Press dengan 
Yayasan Obor Indonesia Nomor No. 020/JI.6/I-KS/IX/2013. 
lokasi: berkas dijital LIPI Press di laman INTRA LIPI

30) Kontrak Kerjasama distribusi penerbitan LIPI Press dengan 
Koperasi “Media REPRO” Nomor No. 008/JI.6/I-KS/I/2013. 
lokasi: berkas dijital LIPI Press di laman INTRA LIPI

31) Kontrak Kerjasama distribusi penerbitan LIPI Press dengan 
My-Perpus Nomor 20/DONG-LIPI/PKS/IX/2014. lokasi: 
berkas dijital LIPI Press di laman INTRA LIPI

32) Kontrak Kerjasama distribusi penerbitan LIPI Press dengan 
Aksara Maya Nomor 012/SPKBD/AM/IX/2014 tanggal 2 
Desember 2014. lokasi: berkas dijital LIPI Press di laman 
INTRA LIPI

33) Kontrak Kerja sama distribusi penerbitan LIPI Press den-
gan YPOI Th. 2015 No. R-020/JI.3.05/I-KS/VII/2015 tanggal 
22 Juli 2015. lokasi: berkas dijital LIPI Press di laman INTRA 
LIPI

34) Kontrak Kerja sama distribusi penerbitan LIPI Press den-
gan Koperasi ”Media Repro” No. 022/JI.3.05/III-KS/I/2015 
tanggal 5 Januari 2015. lokasi: berkas dijital LIPI Press di 
laman INTRA LIPI

35) Kontrak Kerja sama distribusi penerbitan LIPI Press 
dengan SPRINGER tanggal 18 Januari 2016. lokasi: berkas 
dijital LIPI Press di laman INTRA LIPI

36) Kontrak Kerja sama distribusi penerbitan LIPI Press den-
gan PT WOOLU AKSARA MAYA No. No. 298/JI.3.05/III-KS/
IV/2016 tanggal 20 April 2016. lokasi: berkas dijital LIPI 
Press di laman INTRA LIPI

37) Kontrak Kerja sama distribusi penerbitan LIPI Press de-
ngan My Perpus No. 298/JI.3.05/III-KS/IV/2016 tanggal 20 
April 2016. lokasi: berkas dijital LIPI Press di laman INTRA 
LIPI

38) Kontrak Kerja sama distribusi penerbitan LIPI Press den-
gan Koperasi ”Media Repro” No. 013/JI.3.05/III-KS/I/2016 
tanggal 4 Januari 2016. lokasi: berkas dijital LIPI Press di 
laman INTRA LIPI
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Kegiatan yang 
Terlaksana

Capaian Keberhasilan

39) Kontrak Kerja sama distribusi penerbitan LIPI Press den-
gan Garden Shop PKT Kebun Raya Bogor – LIPI No. 842/
JI.3.05/XI/2016 tanggal 1 November 2016. lokasi: berkas 
dijital LIPI Press di laman INTRA LIPI

40) Kontrak Kerja sama distribusi penerbitan LIPI Press 
dengan PT BUQU GLOBAL No.299/JI.3.05/III-KS/IV/2016 
tanggal 2 Desember 2016. lokasi: berkas dijital LIPI Press di 
laman INTRA LIPI

Sosialisasi regu-
lasi dan kebijakan 
LIPI Press terkait 
dengan penerbi-
tan untuk men-
dukung misi LIPI

Terlaksananya sosialisasi regulasi dan kebijakan LIPI Press 
terkait dengan penerbitan untuk mendukung misi LIPI melalui 
forum-forum sebagai berikut:
a) Pelatihan Penulisan dan penerbitan buku LIPI Press 2016 

untuk lingkup hardciences bidang ilmu alam sebanyak 1 
kali sebanyak 28 orang.

b) Sosialisasi langsung kepada peneliti di lingkungan LIPI, se-
perti P2SMTP, Kedeputian IPSK, KRB, Oseanografi, maupun 
di lingkungan kementerian/lembaga, seperti Kementrian 
Agama, Kementrian PUPR, Kementrian Kesehatan.

c) Sosialisasi dokumen Pedoman Penerbitan Buku LIPI Press 
melalui intra.lipi.go.id dan disaimpan data digital sehingga 
dapat diakses oleh seluruh sivitas LIPI

2.7.4. Rencana yang tidak tercapai
Rencana yang belum dapat terealisasikan sampai akhir bulan De-
sember 2013 adalah sebagai berikut

Kegiatan yang 
Tidak Tercapai

Kendala/Penyebab Tidak Terlaksananya

Menyusun dan 
menerbitkan regu-
lasi dan kebijakan 
penerbitan ilmiah 
LIPI Press yang 
telah memiliki 
kekuatan hukum 
untuk mendukung 
misi LIPI

Pada periode ini belum semua kebijakan yang mendukung 
tugas dan fungsi penerbitan LIPI Press dituangkan dalam 
bentuk SK atau regulasi yang memiliki kekuatan hukum 
mengikat, walaupun draf konten kebijakan sudah tersedia 
dan terimplementasikan sesuai dengan tata laksana pener-
bitan
a) Perka LIPI tentang penerapan standar manajemen mutu 

penerbitan ilmiah
b) Perka LIPI tentang pedoman penerbitan buku LIPI Press
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2.8 Organisasi 
Pembangunan di area organisasi di UPT BMR pada prinsipnya untuk 
mendapatkan profil organisasi yang ideal, yang disesuaikan dengan 
visi dan misinya, dalam hal ini sebagai lembaga acuan penerbitan 
ilmiah. Penataan dan penyempurnaan organisasi ini adalah dalam 
rangka meningkatkan kapasitas dan kapabilitas organisasi UPT Ba-
lai Media dan Reproduksi (LIPI Press) dalam pengelolaan publikasi 
dan penerbitan ilmiah yang selaras dengan kebutuhan pemangku 
kepentingan dari dinamika perubahan lingkungan nasional mau-
pun internasional. Latar belakang lainnya adalah dalam rangka 
mengantisipasi kompleksitas dan perluasan ruang lingkup fungsi 
layanan penerbitan UPT Balai Media dan Reproduksi (LIPI Press) 
untuk memenuhi kebutuhan pengguna layanan lintas satuan kerja 
dan lintas lembaga/kementerian. Penataan organisasi di UPT BMR 
pada prinsipnya juga untuk mempertajam kompetensi inti di bi-
dang penerbitan ilmiah pada UPT Balai Media dan Reproduksi (LIPI 
Press) sesuai dengan kaidah dan ketentuan yang berlaku, yang di-
tunjang oleh sumberdaya yang memadai. Fungsi Kelembagaan UPT 
BMR perlu direvitalisasi sehingga dapat terwujud UPT BMR sebagai 
acuan dan sekaligus sebagai penggerak utama penerbit ilmiah na-
sional (national scientific publishing house) melalui penambahan 
dan pemisahan fungsi dan struktur internal penerbitan.

Pada akhirnya, penataan organisasi UPT BMR ini dapat meng-
optimalkan kinerja publikasi ilmiah nasional pada umumnya dan 
kinerja publikasi ilmiah LIPI.

2.8.1 Rencana Aksi
Untuk mewujudkan tujuan organisasi yang ideal sebagai lembaga 
acuan penerbit ilmiah nasional, perlu ditetapkan program dan kri-
teria keberhasilan sebagai berikut:

Rencana Program Kriteria Keberhasilan
Penataan organisasi 
di lingkungan UPT 
BMR 

a) Terwujudnya organisasi penerbit ilmiah de-
ngan ukuran yang tepat (right size)

b) Tersedianya sumberdaya organisasi yang 
cukup untuk mendukung layanan penerbitan 
ilmiah lintas satuan kerja dan lintas kemen-
terian

Peningkatan kapasi-
tas dan kapabilitas 
kelembagaan pener-
bit ilmiah

a) Terwujudnya LIPI Press sebagai lembaga 
acuan penerbit ilmiah yang terakreditasi

b) Diakuinya produk layanan penerbit ilmiah LIPI 
Press secara nasional dan internasional

c) Terpeliharanya standar layanan di bidang 
penerbitan ilmiah secara berkesinambungan 
(SMM ISO 9001, akreditasi penerbit ilmiah)
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2.8.2 Proses
Untuk mencapai sasaran yang diinginkan, dilakukan tahapan-
tahap an proses sebagai berikut

No Proses
1 Melakukan kajian yang sifatnya self assessment terhadap faktor-

faktor lingkungan eksternal dan internal LIPI Press dibandingkan 
dengan ketersediaan sumberdaya yang ada saat ini
a. kondisi saat ini
b. kondisi ideal (yang diinginkan)
c. analisis gap antara kondisi saat ini dan ideal

2 Merumuskan visi dan misi (baru) serta tujuan kelembagaan pener-
bit ilmiah berdasarkan hasil analisis yang diperoleh

3 Menjaring masukan dan pandangan pakar dan pihak-pihak yang 
berkompeten dari dalam dan luar LIPI terhadap pengelolaan 
kelembagaan penerbit ilmiah

4 Melakukan uji coba penerapan subfungsi penerbitan di luar 
struktur organisasi formal saat ini serta mengevaluasi pelaksanaan 
penerapan subfungsi penerbitan

5 Menerapkan kebijakan-kebijakan yang mendukung penguatan 
kelembagaan acuan penerbit ilmiah nasional

6 Menyusun naskah akademik penataan organisasi dan reorganisasi 
di penerbit ilmiah LIPI Press serta mengusulkan kepada pihak yang 
berwenang

2.8.3 Hasil Yang Sudah Dicapai 

Kegiatan yang 
Terlaksana

Hasil yang sudah Dicapai

Melakukan kajian 
yang sifatnya self 
assessment ter-
hadap faktor-faktor 
lingkungan ekster-
nal dan internal LIPI 
Press dibandingkan 
dengan ketersedi-
aan sumberdaya 
yang ada saat ini

Diperolehnya data-data awal perlunya reorganisai dan pena-
jaman platform organisasi penerbit ilmiah LIPI Press: Gap (1) 
Kuantitas dan kualitas SDM Penerbit yang perlu ditingkatkan. 
Untuk mengantisipasi aspek ini. LIPI Press sudah merekrut 
tenaga nonPNS untuk editor profesional untuk mendukung 
beban kerja penerbitan yang semakin meningkat namun 
perlu ada penyamaan persepsi proses penerbitan
(2) Struktur organisasi formal LIPI Press yang kurang sejalan 
dengan beban layanan yang harus diselesaikan (saat ini dan 
potensi ke depan),
(3) Pemahaman calon pengguna layanan yang masih belum 
sama terkait dengan fungsi penerbitan ilmiah, sehingga perlu 
lebih banyak kegiatan sosialisasi, pendampingan penerbitan, 
konsultasi dan internalisasi,
(4) ada potensi inkonsistensi penerapan standar pelayanan, 
sehingga perlu ada kesepahaman antara standar penerbitan 
ilmiah versus inovasi untuk perbaikan berkelanjutan
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Kegiatan yang 
Terlaksana

Hasil yang sudah Dicapai

Merumuskan visi 
dan misi (baru) 
kelembagaan 
penerbit ilmiah 
berdasarkan hasil 
analisis yang diper-
oleh

Telah dirumuskan Visi dan MIsi (baru):
Visi (baru):
“Menjadi lembaga acuan penerbit ilmiah nasional yang 
profesional, inovatif, akuntabel dalam rangka mencerdaskan 
kehidupan bangsa”.
Misi (baru)
a) Meningkatkan kapasitas dan kapabiltias layanan pener-

bitan ilmiah
b) Mengoptimalksiasi pemanfaatan iptek untuk mendu-

kung layanan penerbitan yang efisien, transparan dan 
akuntabel

c) Menguatkan jejaring dan kerjasama penerbitan dengan 
pemangku kepentingan untuk lingkup nasional, regional 
dan Internasional

d) Memastikan standar kualitas publikasi.

Menjaring masukan 
dan pandangan pa-
kar dan pihak-pihak 
yang berkompeten 
dari dalam dan 
luar LIPI terhadap 
pengelolaan kelem-
bagaan penerbit 
ilmiah

Telah tersedianya informasi dan data pembanding yang 
dapat memperkaya substnasi naskah akademik Penataan 
organisasi LIPI Press, melalui forum-forum sebagai berikut
a) Forum FGD Dewan Editor (dihadiri oleh 13 Dewan Edi-

tor) dan Deputi Bidang Jasil LIPI, yang diselenggarakan 
10 kali di tahun 2016 untuk masukan substansi kebi-
jakan

b) Forum FGD penyusunan draft Pedoman Akreditasi 
Penerbit Ilmiah yang dikoordinasikan oleh Pusbindiklat 
Peneliti untuk masukan tata kelola penerbitan selama 
tahun 2016

c) Forum internasional buku terkait dengan kebijakan dan 
pengelolaan penerbit ilmiah global (Forum copyright 
buku internasional dan forum penerbit ilmiah/akademik 
global) di London bulan April 2016 sebagai bahan studi 
banding organisasi sejenis global

d) Pemagangan di litbang dan universitas di Jerman dalam 
rangka pengelolaan informasi ilmiah kelembagaan (ter-
masuk interaksi antara penerbit dan penyedia layanan 
informasi)

Melakukan uji coba 
penerapan sub-
fungsi penerbitan di 
luar struktur organ-
isasi formal saat ini 
serta mengevalu-
asi pelaksanaan 
penerapan sub-
fungsi penerbitan

Telah dilakukan ujicoba penerapan untuk 3 subfungsi di sie 
Penyiapan Bahan dan Produksi dan berjalan dengan baik 
(seolah-olah sudah dilakukan reorganisasi struktur fungsi 
layanan) , yang terdiri
a) Subfungsi Penilaian dan Penyuntingan Naskah
b) Subfungsi Produksi Terbitan
c) Subfungsi Kerjasama dan Diseminasi Terbitan
Dengan dilakukan ujicoba subfungsi ini dapat meningkatkan 
kesiapan perubahan pada saat telah dilakukan reorganisasi 
di LIPI Press
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Kegiatan yang 
Terlaksana

Hasil yang sudah Dicapai

Menerapkan 
kebijakan-kebijakan 
yang mendukung 
penguatan kelem-
bagaan acuan 
penerbit ilmiah 
nasional

Telah melaksanakan kebijakan-kebijakan yang mendukung 
penguatan kelembagaan acuan penerbit ilmiah nasional

Menyusun naskah 
akademik penataan 
organisasi dan reor-
ganisasi di penerbit 
ilmiah LIPI Press 
serta mengusulkan 
kepada pihak yang 
berwenang

Sudah menyampaikan naskah akademik ke LIPI dengan poin 
perubahan:
a) Nomenklatur satuan kerja
b) Tugas
c) Visi, Misi
d) Fungsi
e) Stuktur Organisasi
f) Eselonasi

2.8.4 Hasil tidak Tercapai

Kegiatan yang Tidak Terlaksana Kendala/Penyebab Tidak Terlaksananya
Menjaring masukan dan pandan-
gan pakar dan pihak-pihak yang 
berkompeten dari dalam dan luar 
LIPI terhadap pengelolaan kelem-
bagaan penerbit ilmiah

Yang belum terlaksana adalah mendatang-
kan narasumber luar LIPI (MenPAN & RB) 
untuk menelaah kelayakan Naskah Akademik 
sehingga tujuan penataan dan pengesahan 
organisasi (baru) dapat terwujud.
Baru dijadwalkan di awal tahun 2017 

2.9 Quick Win
Sebagai satuan kerja penyedia layanan penerbitan ilmiah yang 
berkualitas dan akuntabel, LIPI Press terus dituntut untuk 
memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan akan layanan yang 
cepat, efisien dan transparan. Sejalan dengan tuntutan pemangku 
kepentingan tersebut, BMR terus berbenah diri baik dari aspek 
kelembagaan dan organisasi, proses bisnis, teknologi penerbitan 
dan SDM.

Permasalahan utama dalam penyediaan terbitan ilmiah yang 
berkualitas dan akuntabel adalah terletak pada rangkaian proses 
yang relatif panjang, mulai dari penerimaan naskah, penelaahan 
(review), penyuntingan (copy editing), layout, proof reading, sampai 
proses penerbitan tercetak atau elektronik. Keseluruhan rangkaian 
proses penerbitan tersebut melibatkan komunikasi yang sangat 
intensif antara penulis, editor, reviewer, proofreader, layouter dan 



LAPO
RAN

 PELAKSAN
AAN

 RB
57 

pengelola penerbitan. Jika komunikasi intensif tersebut dilakukan 
secara manual (komunikasi face-to-face atau via telepon), maka 
dapat dipastikan akan menghambat kinerja penerbitan secara ke-
seluruhan. Kelemahan dari komunikasi manual ini juga terletak 
pada rendahnya tingkat ketelusuran dari rangkaian proses terse-
but, karena hasil penyuntingan seperti ini masih membutuhkan 
media kertas, dan hanya terdapat satu set dokumen naskah otentik 
yang diproses, sehingga memiliki resiko hilang atau rusak selama 
proses berlangsung. Faktor lain yang mendukung perlunya dikem-
bangkan sistem informasi untuk layanan penerbitan ini juga adalah 
semakin luasnya pengguna jasa penerbitan BMR saat ini, tidak ha-
nya di sekitar Jakarta saja, tetapi dari kota-kota lain di Indonesia, 
baik dari LIPI dan non LIPI.

Hal tersebut di atas menjadi tugas Balai Media dan Reproduksi 
untuk melakukan perubahan-perubahan (reformasi) dalam mana-
jemen organisasinya agar dapat memfasilitasi kebutuhan masyara-
kat pada umumnya dan kebutuhan penulis, reviewer, editor, dan 
pengelola penerbitan khususnya melalui reformasi birokrasi.

Berdasarkan grand desain reformasi birokrasi bahwa setiap 
perubahan dapat memberikan dampak pada penurunan praktek 
korupsi, kolusi dan nepotisme, pelaksanaan anggaran yang lebih 
baik, manfaat program-program pembangunan bagi masyarakat 
meningkat, kualitas pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik 
meningkat, produktivitas aparatur meningkat, kesejahteraan pega-
wai meningkat, dan hasil-hasil pembangunan secara nyata dira-
sakan oleh masyarakat.

Upaya reformasi birokrasi tersebut bisa dengan menerapkan 
quick win, yaitu suatu langkah inisiatif yang mudah dan cepat di-
capai yang mengawali suatu program besar dan sulit. Quick wins 
bermanfaat untuk mendapatkan momentum awal yang positif dan 
meningkatkan kepercayaan instansi untuk melakukan sesuatu per-
ubahan yang berat. Penyelesaian sesuatu yang berat merupakan 
inti dari suatu program besar. Quick wins dilakukan di awal dan 
dapat berupa quick wins untuk penataan organisasi, tata laksana, 
peraturan perundang-undangan, sumber daya manusia aparatur, 
pengawasan, akuntabilitas, pelayanan publik, dan penataan budaya 
kerja aparatur. 

Quick win yang dilaksanakan oleh LIPI Press adalah layanan 
penerbitan secara online (e-services publishing) yang sejalan de ngan 
kebutuhan LIPI Press untuk memfasilitasi pelaksanaan layanan 
penerbitan yang didukung dengan teknologi informasi. Dengan 
adanya e-services publishing, layanan penerbitan bisa menjadi lebih 
efektif dan efisien karena proses layanan penerbitan dapat diakses 
melalui komputer maupun gadget seperti terlihat pada Gambar 2.15.
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2.9.1 Rencana Aksi
Rencana aksi UPT Balai Media dan Reproduksi (LIPI Press) dalam 
Quick Win adalah sebagai berikut

Rencana Program Kriteria Keberhasilan
Analisis kebutuhan 
sistem penerbitan

Tersedia hasil analisis kebutuhan sistem 
penerbitan berupa flow map proses layanan 
penerbitan dari sisi back office 

perancangan pengem-
bangan sistem e-services 
publishing

Tersedia rancangan pengembangan sistem 
e-services publishing berupa flow map setiap 
proses layanan penerbitan secara on line

perancangan sistem 
data store dalam 
pengembangan sistem 
e-services publishing

Tersedia rancangan sistem data store dalam 
pengembangan e-services publishing

Uji Coba e-services pub-
lishing

Tersedia Sistem yang terbangun sesuai 
dengan kebutuhan user dalam melaksanakan 
jasa layanan penerbitan

Implementasi e-services 
publishing

Tersedia fasilitas layanan penerbitan secara 
on line

Sosialisasi e-services 
publishing

Tersosialisasikan e-services publishing kepada 
user sehingga user memahami dan dapat 
menggunakan sistem tersebut

Gambar 2.15 Sistem e-services publishing dapat diakses secara online me-
lalui bermacam gadget. Mempunyai fitur laporan progres 
naskah secara real time melalui notifikasi email
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2.9.2 Proses
Layanan penerbitan secara on line (e-services publishing) maru-
pakan program quick win LIPI Press yang merupakan bagian utama 
(core business) dari peran, tugas, fungsi, dan karakteristik LIPI Press. 
Program ini memberikan dampak perbaikan yang dapat dirasakan 
oleh penulis, reviewer, dan pengelola penerbitan serta masyarakat 
yang memerlukan informasi terbitan LIPI Press. E-services publishing 
ini mengakomodasi semua tahapan penerbitan dari awal proses 
pengiriman naskah hingga proses akhir persetujuan cetak seperti 
terlihat pada Gambar 2.16.

Gambar 2.16 Dashboard sistem e-services publishing yang terintegrasi 
dan akuntabel (atas) dan penggunaan fitur QR Code seb-
agai pengganti tanda tangan pada proses validasi/approval 
dalam formulir persetujuan cetak.
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Secara keseluruhan, proses quick win LIPI Press dapat dilihat 
pada tabel berikut

No Proses
1. Identifikasi pemangku kepentingan utama, teridiri dari penulis, 

dewan editor, reviewer, pengelola penerbitan

2. Identifikasi proses penerimaan naskah

3. Identifikasi proses Penetapan reviewer

4. Identifikasi Proses Review

5. Identifikasi Proses Pracetak

6. Identifikasi output/keluaran utama yaitu: sistem layanan penerbit an 
on line (e-services publishing)

7 Identifikasi harapan pemangku kepentingan yaitu Status pelaksa-
naan penerbitan dapat diketahui secara tansparan, memudahkan 
komunikasi pelaksanaan penerbitan

8. Merancang dan mengembangkan e-services publishing, terdiri dari:
Proses penerimaan naskah
Proses penetapan reviewer
Proses review
Proses pracetak

9. Merancang sistem data store dalam pengembangan e service, 
terdiri dari:
Penulis, reviewer, data pakar, status naskah

9. Melakukan uji coba terhadap sistem yang dikembangkan/dibangun

10 Sosialisasi e service publishing, agar sistem bisa dimanfaatkan 
secara maksimal

2.9.3 Hasil yang Dicapai
Hasil yang telah dicapai pada program quick win LIPI Press adalah 
sebagai berikut

Kegiatan yang 
Terlaksana

Capaian Keberhasilan

Analisis kebu-
tuhan sistem 
penerbitan

Tersedia hasil analisis kebutuhan sistem penerbitan 
melalui identifikasi pemangku kepentingan utama, 
teridiri dari penulis, dewan editor, reviewer, penge-
lola penerbitan, Identifikasi proses penerimaan 
naskah, Identifikasi proses Penetapan reviewer, 
Identifikasi Proses Review, dan Identifikasi Proses 
Pracetak.
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Kegiatan yang 
Terlaksana

Capaian Keberhasilan

perancangan 
pengembangan 
sistem e-services 
publishing

Tersedia rancangan pengembangan sistem e-
services publishing

perancangan 
sistem data store 
dalam pengem-
bangan sistem 
e-services publish-
ing

Tersedia rancangan sistem data store dalam 
pengembangan e-services publishing

2.9.4 Rencana yang Tidak Tercapai
Rencana yang tidak tercapai dalam program quick win LIPI Press 
sampai dengan akhir Desember 2016 adalah sebagai berikut

Kegiatan yang 
Tidak Tercapai

Kendala/Penyebab Tidak Terlaksananya

Uji Coba e-servic-
es publishing

Sampai dengan Desember 2016, uji coba e-service 
penerbitan hanya dilakukan secara terbatas, yaitu 
hanya dilakukan oleh tim e-service. Direncanakan uji 
coba dilakukan juga oleh user pengelola penerbitan 
agara dapat diketahui apakah kebutuhannya dalam 
layanan online sudah terpenuhi atau belum.

Implementasi 
e-service pener-
bitan

Implementasi e-service penrbitan dapat dilaksanakan 
bila sistem telah teruji atau uji coba sistem telah 
dilakukan juga bersama user pengelola penerbitan.

Sosialisasi e-
service pener-
bitan

Belum dapat dilaksanakan karena sistem belum diuji 
coba.



Perencanaan, pelaksanaan, penyebaran dan pemasar an 
hasil-hasil terbitan tercetak dan elektronik, menjamin mutu 

terbitan, menjaga mutu ilmiah yang tinggi terkait, dan sesuai 
dengan kebijakan yang ditetapkan Kepala LIPI.

Tugas LIPI Press



63 

63 

BAB III

ANALISIS DAN EVALUASI

Bagian ini berisi uraian terkait evaluasi dan analisis hasil pe-
nilaian self assessment yang untuk 6 area Reformasi Birokrasi/
Zona  integritas dan rencana tindaklanjut 8 area RB/ZI. Analisis 

juga dikaitkan dengan aspek-aspek yang telah mengalami penignka-
tan dibandingkan dengan penilaian periode sebelumnya (Semester 1 
tahun 2016). Hasil ini memberikan gambaran rencana tindaklanjut ke 
depan dalam rangka pencapaian tujuan dari peta jalan RB/ZI LIPI dan 
UPT BMR.

3.1 Hasil penilaian Self Asessment untuk 6 area 
RB/ZI Tahun 2016

Berdasarkan peta jalan yang mengacu kepada delapan area per-
ubahan yang telah diuraikan pada Bab 2, berikut ini diuraikan anali-
sis dan evaluasi yang dikaitkan pada pencapaian program refor-
masi birokrasi untuk semester 1 dan semester 2 untuk komponen 
pengukungkit dapat dilihat pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1 Perbandingan hasil penilaian self-assessment pelaksanaan RB/ZI 
di LIPI Press semester 1 bulan (per Juni 2016) dan semester 2 
(Desember 2016) untuk unsur pengungkit

No Komponen Nilai LIPI Press N. Maks % Capaian
A. Pengungkit Juni 2016 Desember 

2016
Juni 
2016

Desember 
2016

1. Manajemen  Perubahan4,78 4,31 5,00 95,60 86,22
2. Penataan Tata Laksana 3,26 4,84 5,00 65,10 96,70
3. Penataan Sistem 

Manajemen SDM
13,68 15,00 15,00 91,20 100

4. Penguatan 
 Akuntabilitas

9,48 10,00 10,00 94,81 100

5. Penguatan 
 Pengawasan

9,39 13,36 15,00 62,61 89,06

6. Peningkatan Kualitas 
Pelayanan Publik

7,97 9,80 10,00 79,65 98,02

Total Nilai  Pengungkit 48,55 57,31 60,00 80,92 95,52
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 Penilaian hasil self assessment dilakukan dengan metode 
kuantitatif sesuai dengan formulir Lembar Kerja Evaluasi (LKE) yang 
sudah ditetapkan dan memuat kriteria dan bobot yang ditetapkan 
untuk setiap nilai. Untuk semester 1, penilaian dilakukan oleh selu-
ruh anggota tim RB/ZI pada forum khusus penyiapan pelaporan ZI 
pada tanggal 3 Juni 2016 di R. Rapat LIPI Press. Dari data pengung-
kit dimaksud dapat diketahui secara umum terjadi peningkatan 
hasil penilaian di semester 2 akumulasi nilai pengungkit sebesar 
57,31 atau sebesar 95,52% dari total nilai tertinggi untuk nilai pen-
gungkit. Sementara itu, akumulasi nilai pengungkit pada semester 
sebelumnya (Juni 2016) hanya mencapai 48, 55 atau hanya menca-
pai 80,92% dari nilai capaian tertinggi. 

 Berdasarkan jenis area yang dinilai, terdapat 6 area yang 
dinilai, mencakup area (1) Manajemen Perubahan, (2) Penataan 
Tata Laksana, (3) Penataan Sistem Manajemen SDM, (4) Penguatan 
Akuntabilitas, (5) Penguatan Pengawasan, (6) Peningkata Kualitas 
Pelayanan Publik. Terjadi penurunan nilai untuk area manajemen 
perubahan pada semester 2 dibandingkan semester 1, namun 
tidak serta merta menunjukkan bahwa telah terjadi penurunan 
 kinerja pola pikir terkait dengan perubahan yang terjadi. Hal ini 
sudah diungkapkan dari data-data yang ditampilkan pada Bab II. 
Salah satu indikatornya (walaupun bukan satu-satunya indikator) 
sudah terjadi perubahan tingkat kedisiplinan kehadiran pegawai 
dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, terutama pasca pember-
lakuan pemotongan tunjangan kinerja pegawai dari aspek kehadi-
ran sejak tahun 2015. Bukti lainnya adalah berdasarkan hasil kue-
sioner (prelimenary assessment) yang dikonfirmasi langsung kepada 
pegawai (persepsi pegawai terhadap organisasi), rata-rata pegawai 
(N=35 dari total 35 pegawai) menilai bahwa sudah terjadi peruba-
han paradigma/mind set dalam 5 tahun terakhir ini. Selain itu, ber-
dasarkan kuesioner (prelimenary assessment) pegawai memiliki per-
sepsi bahwa pimpinan organisasi sudah memiliki komitmen untuk 
 mengawal perubahan dan pembangunan ZI/RB di  lingkungan UPT 
BMR. Terjadinya penurunan nilai kuantitatif berdasarkan LKE untuk 
area manajemen perubahan tersebut di atas adalah lebih kepada 
bukti-bukti administratif yang belum terpenuhi atau lengkap, yang 
baru terkomfirmasi pada semester 2 . Namun perlu disadari pula, 
bahwa untuk melakukan perubahan pola pikir bukan hal yang mu-
dah dan tidak terjadi dalam waktu singkat. Perlu upaya sistematis 
tahap demi tahap dan keteladanan yang konsisten untuk menja-
min perubahan yang diinginkan akan berlangsung sesuai dengan 
tujuan reformasi birokrasi/ZI.

 Untuk area tata laskana, penataan sistem manajemen SDM, 
penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan dan  peningkatan 
kualitas pelayanan publik pada semester 2 sudah terjadi peningkat-
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an nilai LKE dibandingkan periode sebelumnya. Penilaian LKE untuk 
area-area tersebut dapat terpenuhi lebih baik dibandingkan untuk 
area manajemen perubahan karena indikator keberhasilannya 
relatif lebih bersifat kasat mata (tangible). Dapat juga disebutkan 
bahwa peningkatan nilai dari semester sebelumnya tidak sema-
ta-mata disebabkan terjadi peningkatan kinerja di area tersebut. 
Pening katan nilai LKE untuk ke-5 area tersebut lebih disebabkan su-
dah terpenuhinya bukti-bukti adminsitratif/dokumen pelaksanaan 
program dan kegiatan sesuai dengan agenda RB dan dokumen 
Pembangunan Zona Integritas. Dalam beberapa aspek, banyak hal-
hal yang sudah dilakukan sebagai sebuh proses bisnis organisasi 
penerbit LIPI Press, namun sebelumnya tidak terdokumentasi se-
suai dengan kaidah dan format RB/ZIyang ditetapkan. Faktor pen-
dukung lainnya adalah bahwa UPT BMR sudah menerapkan Sistem 
Manajemen Mutu (SMM) ISO 9001:2008 sehingga beberapa keten-
tuan yang diatur dalam area sebagian besar sudah sejalan dengan 
dokumen-dokumen yang dipersyaratkan sebagai bukti kinerja RB/
ZI. Sebagai contoh adalah rencana peningkatan pegawai, analisis 
gap antara kebutuhan kompetensi dengan kebutuhan diklat. Seb-
agai informasi, sejak Desember 2014, LIPI Press sudah mengimple-
mentasikan ISO 9001:2008 sehingga aspek-aspek pengembangan 
SDM, Tata Laksana dan Peningkatan layanan publik sudah harus di-
penuhi sebelum disertifikasi SMM ISO tersebut pada bulan Agustus 
2015. Lebih jauh, konsistensi pelaksanaan SMM tersebut harus di-
jaga sehingga pada tahun 2016 UPT BMR dapat mempertahankan 
status SMM tersebut melalui proses audit eksternal.

 Pada area penguatan akuntabilitas dan sistem manajemen 
SDM berdasarkan penilaian self assessment semester 2 ini sudah 
mencapai nilai tertinggi, yaitu nilai 16 untuk penataan sistem mana-
jemen SDM (100%) dan 10 untuk penguatan akuntabilitas (100%). 
Untuk area penataan tata laksana dan peningkatan  pelayanan 
 publik masih di bawah 100%, yaitu masing-masing 96,70% dan 
98,02%. Berdasarkan penilaian ini juga dapat dilihat bahwa untuk 
penguatan pengawasan dan manajemen perubahan masih perlu 
ditingkatkan sesuai dengan rencana pembangunan dan agenda 
RB/ZI. Hal ini menjadi penting, karena pada prinsipnya tujuan dan 
dampak dari penerapan reformasi birokrasi adalah untuk mencip-
takan pemerintah yang bersih dan bebas KKN serta peningkatan 
kualitas layanan publik di LIPI Press. Kedua tujuan tersebut tidak 
bisa dipisahkan satu dengan lainnya, sehingga aspek-aspek dalam 
area RB/ZI sebagai pengungkit perlu terus digali dan diimplementa-
sikan sehingga menjadi bagian dari nilai dan norma seluruh pega-
wai di LIPI Press.
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 Berdasarkan nilai LKE untuk Hasil, yang tediri dari aspek 
Pemerintahan yang bersih dan bebas KKN dan Kualitas Pelayanan 
Publik dapat dilihat pada Tabel 3.2 berikut ini

Tabel 3.2 Hasil penilaian Self Asessment LKE untuk Komponen Hasil Pem-
bangunan ZI/agenda RB

 Berdasarkan hasi-hasil yang terantum pada Tabel 3.2 dapat 
diketahui bahwa terjadi peningkatan nilai LKE untuk Hasil ini adalah 
yaitu 25,00 (semester 1) menjadi 40,00 (semester 2) dari total nilai 
tertinggi 40 untuk komponen hasil. Total nilai LKE yang diakumu-
lasikan untuk komponen nilai tertinggi pengukungkit (terdiri dari 6 
area di atas) dan 2 komponen hasil adalah 100. Dengan demikian, 
telah terjadi penilaian tertinggi untuk komponen hasil. 

 Peningkatan nilai dari semester 1 untuk aspek pemerintah-
an yang bersih dan bebas KKN adalah nol karena belum terpenuhi-
nya hasil pengukuran kuesioner persepsi korupsi di UPT BMR yang 
baru diselesaikan pada semester 2. Pengukuran  kuesioner kepada 
pelanggan menjadi satu hal yang utama pada komponen hasil ini 
karena meyakinkan pengelola UPT BMR bahwa pelanggan/mitra 
yang terkait dengan pelayanan LIPI Press, baik dari mitra penerbit-
an (rekanan) maupun dari penulis buku bahwa seluruh lini pega-
wai tidak terlibat dalam praktik-praktik yang  menimbulkan kerugian 
negara seperti Korupsi, Kolusi dan Neplotisme (KKN). Untuk kom-
ponen peningkatan pelayanan publik sudah dipenuhi dengan nilai 
tertinggi sejak semester 2. 

No Komponen Nilai LIPI Press N. Maks % Capaian
A. Pengungkit Juni 2016 Desember 

2016
Juni 
2016

Desember 
2016

1. Pemerintahan yang 
bersih dan bebas 
KKN

4,78 4,31 5,00 95,60 86,22

a Nilai Survei 
 Persepsi Korupsi

0,00 15,00 15,00 0,00 100

b Persentase 
Temuan hasil 
pemeriksaan yang 
ditindaklanjuti

5,00 5,00 5,00 100 100

2. Kualitas Pelayanan 
Publik

20,00 20,00 20,00 100 100

 Total Nilai Hasil 25,00 40,00 40,00 62,50 100

TOTAL NILAI LKE  
INSPEKTORAT

73,55 97,31 100,00 73,55 97,31
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 Namun demikian, penilaian di atas adalah masih bersifat 
self assessment, sehingga perlu diverifikasi dan divalidasi sesuai 
dengan penilaian yang objektif oleh pihak yang berwenang dan 
independen. Pada buan Juni 2016, Inspketorat LIPI telah melaku-
kan audit dan verifikasi LKE untuk satker-satker dengan nilai LKE 
lebih tinggai dari 75 dalam rangka pengusulan kawasan WBK. UPT 
BMR tidak termasuk yang akan diusulkan karena nilai di semester 1 
73,55. Penilaian self assessment untuk LKE ini juga ada kemungkinan 
belum sepenuhnya memenuhi kaidah penilaian yang benar, karena 
ada perbedaan persepsi dan intepretasi untuk masing-masing as-
pek penilaian. Walaupun dalam LKE sudah dicantumkan nilai dan 
bobot masing-masing aspek yang dinilai, namun batasan-batasan 
tiap nilai akan sangat tergantung pada penilai individu. Kemungkin-
an ketidakakuratan penilaian ini juga dapat terjadi dalam penilaian 
ini, karena untuk komponen pengungkit belum tercapai 100%, na-
mun untuk komponen hasil sudah tercapai 100%. Jika dirunut dari 
filosofi kaitan area perubahan sebagai komponen  pengungkit dan 
komponen hasil, komponen pengungkit adalah luaran (output) dari 
suatu kegiatan, sementara komponen hasil adalah hasil (outcome) 
atau dampak (impact) dari akumulasi pembangunan area RB/ZI se-
bagai komponen luaran. Dengan demikian, hasil penilaian semes-
ter 2 tersebut masih perlu diverifikasi oleh pihak yang lebih kompe-
ten.

3.2 Rencana Tindaklanjut

3.2.1 Manajemen Perubahan
Pada area manajemen perubahan merupakan area yang  paling 
strategis yang sangat menentukan keberhasilan RB. Pada 
 prinsipnya area ini memiliki tugas yang sangat berat karena indi-
kator k eberhasilannya tidak semata-mata bersifat administratif 
 prosedural  seperti pembentukan tim agen perubahan, namun 
merubah pola pikir pegawai. Tidaklah mudah merubah pola pikir 
seseorang untukTim RB/ZI, khususnya area Manajemen  Perubahan 
dapat melakukan monitoring dan evaluasi untuk memastikan bah-
wa pelayanan yang diberikan sesuai dengan standar mutu dan ke-
tentuan yang berlaku.

 Untuk area manajemen perubahan, hal-hal yang perlu 
ditindaklanjuti adalah 
a. Secara khusus belum terlaksana untuk evaluasi kerja tim kare-

na dianggap belum mengalami kendala berarti. Secara umum 
evaluasi kinerja seluruh pegawai (termasuk tim ZI ) dilakukan 
melalui kegiatan Monev bulanan UPT BMR.

b. Proses koordinasi tim agen perubahan belum dilakukan se-
cara khusus, walaupun prinsipnya kendala dan  kekurangan 
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selama pelaksanaan RB/ZI dikoordinasikan dalam forum 
Monev  bulanan. Perlunya koordinasi Agen Perubahan untuk 
 membantu membangun pola pikir dan budaya kerja.

c. Perlu kegiatan untuk berbagi ide dalam suasana informal, 
 seperti bersih kampus LIPI Press, olahraga bersama, dan 
 berbagi informasi terkait pengembangan kompetensi pega-
wai atau ide-ide untuk menjadikan kantor lebih nyaman untuk 
bekerja dan bersosialisasi.

d. Perlunya internalisasi program perubahan kepada pegawai 
untuk menggunakan media komunikasi korporat, seperti intra 
dan simpeg serta mengoptimalkan penggunaannya.

3.2.2 Penataan Tata Laksana
Sejauh ini, penyusunan SOP telah disesuaikan dengan peta proses 
bisnis LIPI Press dan telah dilakukan kaji ulang terhadap substansi 
SOP. Namun, belum semua pegawai memahami dengan baik SOP 
tersebut. Dalam koordinasi antarbagian (Bagian Tata Usaha dan 
Seksi Penyiapan Bahan dan Produksi), terkadang belum ada har-
monisasi. Sebaiknya dilakukan verifikasi terlebih dahulu terhadap 
dokumen SOP yang telah dikaji ulang di pihak struktural. Kemudi-
an, nantinya SOP yang telah terverifikasi dapat diletakkan di dalam 
server bersama sehingga semua sivitas LIPI Press dapat  dengan 
mudah mengaksesnya. Jika diperlukan, dapat juga dilakukan 
 sosialisasi ulang terkait SOP yang diperbarui kepada semua sivitas 
LIPI Press untuk meningkatkan pemahaman terhadap SOP yang 
berlaku. Selain itu, perlu juga memasukkan SOP ke dalam website 
LIPI Press sehingga publik, termasuk pengguna layanan LIPI Press, 
dapat mengunduhnya jika diperlukan dan informasi terkait layanan 
penerbitan LIPI Press dapat tersampaikan kepada publik.

 Penggunaan teknologi informasi dilakukan untuk mendu-
kung kinerja, efisiensi, dan efektivitas penerbitan di LIPI Press. Saat 
ini, telah dilakukan pengembangan sistem informasi dalam layanan 
penerbitan. Hal ini dilakukan untuk menunjang tugas dan fungsi 
utama LIPI Press sebagai penerbit korporat. Namun, sampai saat 
ini proses pengembangan sistem masih terus berlangsung. Sistem 
baru dibuat untuk beberapa tahapan proses penerbitan di LIPI 
Press dan belum dapat mengakomodasi semua proses. Selanjut-
nya, perlu adanya sosialisasi dan internalisasi terkait sistem pener-
bitan online kepada pihak-pihak yang melaksanakan proses pener-
bitan, misalnya sivitas LIPI Press beserta Dewan Editor LIPI Press. 
Diharapkan, nantinya dengan adanya sistem penerbitan secara on-
line, LIPI Press dapat memberikan layanan penerbitan dengan lebih 
cepat, efektif, dan efisien kepada semua pengguna layanan.
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 Hal-hal yang perlu ditindaklanjuti pada area penataan tata-
laksana adalah sebagai berikut:
a. Perlu dilakukan kaji ulang SOP AP oleh pejabat struktural, ter-

utama yang terkait langsung dengan layanan utama UPT BMR 
di bidang penerbitan ilmiah. Proses verifikasi selayaknya di-
lakukan oleh seluruh pejabat struktural dan pihak-pihak yang 
terkait langsung sehingga hasil verifikasi dapat dipertanggung-
jawabkan.

b. Perlu dilakukan sosialisasi dan internalisasi berkelanjutan atas 
perubahan format SOP AP LIPI Press secara keseluruhan, ter-
masuk pennggunaan e-service untuk penerbitan. 

c. Perlu dilakukan pemusatan dokumen SOP AP yang dapat 
 diakses secara bersama dengan menggunakan intranet/LAN di 
UPT BMR sehingga setiap pegawai dapat mengimplementasi-
kan setiap SOP AP.

3.2.3 Penataan Manajemen SDM
LIPI Press adalah unit pelaksana teknis yang bergerak di bidang 
penerbitan ilmiah. Bagi sebuah penerbit, SDM merupakan sum-
ber daya utama bagi penerbit tersebut dalam menjalankan core 
process bisnisnya. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di bidang SDM 
LIPI Press bertujuan untuk menyesuaikan dan menyempurnakan 
penataan sistem manajemen yang pelaksanannya ada di bagian 
kepegawaian LIPI Press. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di bidang 
SDM telah tertuang dalam Rencana Aksi yang sudah dibuat sampai 
tahun 2019. Penerapan secara teknis dapat dilihat pada  Identifikasi 
Kerja setiap tahunnya. Seluruh tahapan tersebut diarahkan agar 
mampu memenuhi persyaratan nilai yang ada di Lembar Kerja 
Evaluasi (LKE).

 Selama 2016, pelaksanaan kegiatan RB bidang SDM yang 
sesuai dengan Identifikasi Kerja secara umum berjalan baik. Hal ini 
karena sebagian besar proses yang diminta oleh LKE sudah dilaku-
kan dan dimiliki oleh LIPI Press, seperti misalnya sudah tersedianya 
peta jabatan, analisis beban kerja, penempatan pegawai dan pola 
mutasi internal, serta prosedur pengembangan kompetensi. Dari 
beberapa proses tersebut, telah dilakukan pemutakhiran dan re-
visi, seperti misalnya pemutakhiran peta jabatan dan revisi anali-
sis beban kerja. Sebagian lagi dilakukan pendokumentasian secara 
resmi, seperti misalnya, evaluasi jabatan sudah tertuang dalam 
satu dokumen tertulis untuk melakukan mutasi internal; sebelum-
nya, belum ada dokumen khusus mengenai evaluasi jabatan. Hal 
yang sama juga sudah dilakukan terhadap analisis kesenjangan 
kompetensi. 
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 Dua proses baru telah dilakukan, yakni pemberian reward 
bagi pegawai berprestasi dan pembentukan Komite Penegakan 
Kode Etik. Pemberian reward sudah dilakukan pada acara Refleksi 
dan Monev LIPI Press di bulan Desember 2016. Hal ini diharap-
kan dapat menjadi sumber motivasi pegawai agar mampu bekerja 
dengan lebih giat dan kemudian meningkatkan kualitas pelayanan 
LIPI Press, sesuai dengan tujuan utama RB. Komite Kode Etik akan 
menjadi pengawas utama dalam menjamin LIPI Press menuju WBK 
dan WBBM.

 Sementara itu, satu proses yang belum terlaksana adalah 
pengukuran persentase kesenjangan kompetensi pegawai. Me-
mang telah dilakukan analisis kesenjangan kompetensi pegawai. 
Namun, ada kesulitan dalam menentukan metode untuk mencari 
persentase kesenjangan kompetensi pegawai. Hal ini akan terus 
dicari melalui perbandingan dengan satker maupun kementerian 
lain.

 Hal utama yang perlu ditindaklanjuti pada area penataan 
manajemen SDM adalah melakukan pengukuran  kesenjangan kom-
petensi pegawai karena sulit untuk menerapkan metoda kuantita-
tif yang pas untuk mengetahui kesenjangan kompetensi pegawai 
saat ini dan yang seharusnya. UPT BMR merencanakan melakukan 
benchmarking tata cara penghitungan kuantitatif gap kompetensi 
pegawai, karena selama ini analisis gap dilakukan secara kualita-
tif saja terhadap pegawai yang bersangkutan berdasarkan penga-
matan kinerja selama melaksanakan tugas pasca

3.2.4 Penguatan Pengawasan
Dengan terlaksananya kegiatan:
a. Membentuk tim pengawasan intern satuan kerja/PME serta 

menetapkan tugas dan fungsi APIP
b. Melaksanakan pemantauan secara berkala terhadap kinerja 

organisasi sesuai dengan peraturan perundangan
c. Menerapkan sistem pengawasan berjenjang terhadap penge-

lolaan organisasi

Hal ini mengakibatkan perubahan dalam peningkatan aksesibilitas 
informasi kinerja satuan kerja bagi seluruh pegawai per periode 
waktu tertentu, peningkatan akuntabilitas dan transparansi proses 
penerbitan di LIPI Press, kinerja kelembagaan penerbitan korporat 
semakin fokus untuk perbaikan IKU LIPI khususnya publikasi ilmiah, 
serta terbentuk sistem pengendalian yang melibatkan partisipasi 
pegawai (employee participation).
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Tindaklanjut yang perlu dilakukan adalah memelihara konsistensi 
penerapan pembangunan pengawasan, karena sangat berdampak 
langsung terhadap keberhasilan reformasi birokrasi di UPT BMR, 
khususnya terhadap komponen hasil untuk kualitas layanan publik 
dan pemerintah yang bersih dan bebas KKN. Monitoring dan Eva-
luasi secara berkala sudah dilakukan untuk seluruh area, namun 
perlu dilakukan kegiatan Monev khusus untuk area pengawasan ini.

3.2.5 Penguatan Akuntabilitas Kinerja 
Terkait dengan area perubahan akuntabilitas kinerja, LIPI Press 
berupaya untuk terus meningkatkan output terbitan ilmiah yang 
dikelolanya, yang sekaligus sebagai IKU utama LIPI. Output LIPI 
Press (status terbit) relatif meningkat sedikit, yaitu sebanyak 58 ter-
bitan jurnal, buku dan prosiding, sedangkan untuk tahun sebelum-
nya, hanya 49 terbitan. Terbitan ilmiah tersebut difasilitasi dengan 
dana DIPA tematik (rupiah murni) dan PNBP. 

 Dari segi akuntabilitas, LIPI Press sementara ini masih 
fokus kepada kualitas terbitan ilmiah, khususnya buku. Hal terse-
but merupakan amanah kelembagaan LIPI yang mengemban misi 
menjadi lembaga penelitian kelas dunia, sehingga terbitan ilmi-
ahnya pun harus bertaraf internasional. Lebih jauh lagi, LIPI Press 
harus menjadi institusi rujukan untuk penerbit ilmiah sehingga 
seluruh aspek sumber dayanya perlu ditata untuk menghasilkan 
layanan dan output layanan yang terstandar mutu. Oleh karena itu, 
bersama-sama dengan Dewan Editor LIPI Press, LIPI Press sedikit 
demi sedikit memperbaiki kapasitas dan kapabilitas layanan pener-
bitannya. Sebagai konsekuensinya, dibutuhkan waktu yang relatif 
lebih lama untuk memroses terbitan ilmiah dari mulai penerimaan 
naskah sampai diperoleh terbitan tercetak yang siap untuk didistri-
busikan kepada masyarakat pengguna.

 Tindak lanjut yang perlu dilakukan pada area ini adalah 
konsistensi melakukan evaluasi dan pemantauan kinerja dan 
akuntabilitas serta secara berkala melibatkan tim inti (PME dan 
struktural) dalam proses penetapan Indikator KInerja Kegiatan (IKK) 
yang tepat sesuai amanah tusi organisasi.

3.2.6 Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 
LIPI Press telah banyak melakukan kegiatan pada area perubahan 
pelayanan Publik. Salah satu yang penting untuk meningkatkan 
kapasitas layanan serta menjamin transparansi proses layanan, 
LIPI Press telah membangun dan mengembangkan website dan 
basis data untuk layanan penerbitan, namun pelayanan on line ini 
masih sebatas untuk submit naskah buku, sehingga belum terma-
suk kategori e-services publishing. Idealnya, proses layanan ini harus 
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dapat diakses dan dipantau oleh pengguna layanan tanpa harus 
mendatangi LIPI Press. Layanan e-services publishing ini sedang 
dikembangkan. Platform buku elektronik LIPI Press saat ini dalam 
proses melalui kerja sama dengan myperpus dan MOCO.

 Hal yang perlu ditindaklanjuti adalah Sistem e-services pub-
lishing sudah ada, namun sebagian pelayanan masih manual kare-
na katerbatasan fitur sistem yang operasional dan kendala teknis 
seperti ketebalan buku yang beragam sehingga lebih sulit untuk 
sistem penerbitan secara online secara penuh . Sebelum sistem 
beroperasi penuh perlu dilakukan sosialisasi dan internalisasi se-
cara berkelanjutan, bukan saja di lingkungan pengelola (editor dan 
pengelola penerbitan lainnya), juga melibatkan penulis, dewan edi-
tor dan penelaah. Oleh karenaya pengalihan penuh sistem layanan 
tidak dapat dilakukan serta merta, namun harus secara bertahap.

3.2.7 Peraturan Perundang-Undangan
Dengan terlaksananya kegiatan mengidentifikasi peraturan-per-
aturan dan SK yang ada yang terkait dengan tusi penerbitan LIPI 
Press, Brainstorming dan pengumpulan data terkait dengan  peran 
regulasi LIPI Press dalam mendukung misi LIPI, Menyusun dan 
menerbitkan regulasi dan kebijakan LIPI Press untuk mendukung 
misi LIPI, serta sosialisasi regulasi dan kebijakan LIPI Press terkait 
dengan penerbitan untuk mendukung misi LIPI sehingga terjadi pe-
rubahan dalam Jumlah penerimaan naskah buku ilmiah yang relatif 
berkurang (dibandingkan tahun sebelumnya) karena regulasi dan 
kebijakan yang mengatur tentang ketentuan naskah lebih selek-
tif, Terdapat konsekuensi naskah yang masuk ditolak oleh Dewan 
Editor karena persyaratan kualitas substansi tidak terpenuhi, dan 
Waktu penyelesaian penerbitan relatif lebih lama dibandingkan se-
belumnya.

 Hal yang perlu ditindaklanjuti adalah menyusun dan 
menerbitkan regulasi dan kebijakan strategis penerbitan ilmiah LIPI 
Press yang telah memiliki kekuatan hukum untuk mendukung misi 
LIPI sebagai instansi pembina jabatan fungsional peneliti. Namun 
demikian, UPT BMR perlu berdiskusi serta mengkaji bersama-sama 
dengan Bagian Hukum BKHH urgensi setiap peraturan/regulasi 
yang dirujuk harus diterbitkan dalam perka LIPI. Artinya, perlu jus-
tifikasi, tidak semua regulasi yang berlaku di tingkat satuan kerja 
perlu dibuatkan peraturan kepala LIPI atau SK Kepala LIPI.
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3.2.8 Organisasi 
Dalam rangka mengantisipasi perubahan lingkungan eksternal dan 
internal kelembagaan LIPI Press, perlu diusulkan perubahan dan 
penataan organisasi UPT Balai Media dan Reproduksi (LIPI Press). 
Perubahan struktur organisasi dan tata laksana dilakukan dengan 
mengajukan usulan revitalisasi, penajaman tugas dan fungsi, serta 
perubahan nomenkalur satker yang diselaraskan dengan perkem-
bangan dan dinamika organisasi, baik di tingkat LIPI maupun 
tingkat satuan kerja UPT Balai Media dan Reproduksi (LIPI Press). 
 Rekapitulasi usulan perubahan variabel (struktur, fungsi dan no-
menklatur) dapat dilihat pada Tabel 3.3 berikut ini.

Tabel 3.3 Usulan Penataan Organisasi LIPI Press

Variabel Lama (aktual) Baru (Usulan)
Nomenklatur 
satuan kerja

UPT Balai Media dan Re-
produksi (LIPI Press)

UPT Balai Penerbit Ilmiah (LIPI 
Press)

Tugas UPT Balai Media dan Re-
produksi (LIPI Press) mem-
punyai tugas perencanaan, 
pelaksanaan, penyebaran 
dan pemasaran hasil-
hasil terbitan tercetak dan 
elektronik, menjaga mutu 
ilmiah yang tinggi terkait, dan 
 sesuai dengan kebijakan yang 
ditetapkan Kepala LIPI.

UPT Balai Penerbit Ilmiah 
(LIPI Press) mempunyai tugas 
perencanaan, pelaksanaan 
penjaminan mutu pener-
bitan ilmiah sesuai dengan 
kaidah yang berlaku melalui 
proses penyuntingan sub-
stansi, pelaksanaan produksi 
terbitan serta diseminasi dan 
kerjasama.

Visi menjadi penerbit ilmiah nasi-
onal yang terdepan dan ino-
vatif serta menjadi acuan dan 
penggerak dalam mencerdas-
kan kehidupan bangsa

Menjadi penerbit ilmiah nasi-
onal yang terdepan, inovatif 
dan akuntabel serta menjadi 
acuan penerbit ilmiah dan 
penggerak dalam mencerdas-
kan kehidupan bangsa

Misi 1. Melakukan upaya pen-
ingkatan sarana komuni-
kasi antarilmuwan;

2. Memenuhi kebutuhan 
informasi ilmu pengeta-
huan bagi masyarakat 
ilmuwan dan masyarakat 
luas.

1. Meningkatkan kapasitas 
dan kapabilitias layanan 
penerbitan ilmiah

2. Mengoptimalksiasi 
pemanfaatan iptek untuk 
mendukung  layanan 
penerbitan yang efisien, 
transparan dan akunta-
bel

3. Menguatkan jejaring dan 
kerjasama penerbitan 
dengan pemangku ke-
pentingan untuk lingkup 
nasional, regional dan 
internasional
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Variabel Lama (aktual) Baru (Usulan)
Fungsi 1. Penyiapan naskah dan 

menyunting naskah 
terbitan;

2. Pelaksanaan produksi;
3. Pelaksanaan urusan tata 

usaha.

1. Pelaksanaan 
 penyuntingan  substansi;

2. Pelaksanaan desain dan 
produksi;

3. Pelaksanaan diseminasi 
dan kerjasama;

4. Pelaksanaan urusan tata 
usaha.

 Pembahasan dan pengajuan dokumen naskah akademik 
sudah dilakukan melalui Deputi Bidang Jasa ilmiah LIPI pada bu-
lan Januari 2016. Pembahasan substansi perbuahan lebih lanjut 
dengan narasumber yang relevan di LIPI dan/atau KemenPAN & 
RB telah diagendakan di bulan Januari atau Februari 2017. Hal yang 
paling penting juga dilakukan adalah melakukan internalisasi ren-
cana perubahan dan penataan organisasi, karena pada prinsipnya 
organisasi dipandang sebagai suatu struktur organik yang dinamis, 
tidak selalu mekanistik. Konsekuensi sudut pandang organisasi se-
bagai suatu stuktur organik adalah pegawai harus menyesuaikan 
dengan dinamika lingkungan organisasi yang dipengaruhi oleh 
pengaruh internal dan eksternal. Agar organisasi tersebut tetap 
bertahan dan berkembang, perubahan dan penataan organisasi-
pun tetap harus terus dilakukan. 

 Dengan demikian, penataan organisasi di lingkungan UPT 
BMR pada prinsipnya perlu didukung oleh perubahan pola pikir 
dan penerapan agenda RB, khususnya untuk meningkatkan kinerja 
pelayanan publik di bidang penerbitan ilmiah. 

Untuk mendukung pencapaian tujuan agenda RB dan UPT BMR pe-
nataan organisasi secara keseluruhan terus didukung oleh tim RB/
ZI sebagai berikut (Gambar 3.1). Meskipun demikian, keterlibatan 
dalam pembangunan ZI/RB adalah total untuk seluruh pegawai. 
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Menyelenggarakan fungsi penyiapan dan penyuntingan 
naskah; pelaksanaan produksi; dan pelaksanaan urusan 

tata usaha. 

Fungsi LIPI Press
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BAB IV 

 PENUTUP

4.1 Pencapaian Pemahaman Nilai-Nilai  
Reformasi  Birokrasi

Pada prinsipnya, pengelolaan perubahan yang dilakukan pada 
8 area perubahan adalah perubahan pola pikir sesuai de-
ngan misi perubahan yang dilakukan pada tingkatan lem-

baga (LIPI) dan ‘roh’ perubahan itu perlu dijabarkan pada tingkatan 
organisasi subsistem di satuan kerja LIPI Press. Apa pun program 
dan kegiatan yang dilakukan, jika tidak diikuti oleh perubahan pola 
pikir setiap individu dan elemen organisasi, maka misi dan tujuan 
perubahan itu sulit untuk dicapai. 

 Manajemen perubahan harus terus dilakukan dan dipan-
tau karena pada akhirnya harus mampu mempertahankan budaya 
atau kultur organisasi yang sesuai dengan perubahan (kondisi yang 
diinginkan /intended future state) dengan terus membagi dan me-
nyosialisasikan nilai-nilai sebagai berikut:

a. Kejelasan tujuan perubahan. Perubahan di LIPI Press seha-
rusnya memiliki kejelasan tujuan, apa yang akan dituju, pega-
wai yang sadar akan tugas dan fungsinya, dan pelayanan 
 penerbitan yang prima dan andal. Pada prinsipnya tujuan per-
ubahan yang telah dilaksanakan di LIPI Press bukan saja un-
tuk meningkatkan kinerja layanan publik di bidang penerbitani 
ilmiah, namun juga harus menciptakan budaya kerja layanan 
yang bersih melayani sesuai ketentuan Wilayah Bebas Korupsi 
(WBK) dan WBBM (Wilayah BIrokrasi Bersih Melayani).

b. Kesadaran untuk berproses. Komunikasi dan sosialisasi antar-
pegawai perlu dilakukan untuk menyamakan langkah dan me-
numbuhkan kesadaran untuk berproses menuju perubahan. 
Untuk mencapai ini, LIPI Press telah melakukan forum komu-
nikasi bulanan untuk seluruh pegawai, termasuk untuk menyo-
sialisasikan secara berkesinambungan kemajuan kegiatan RB, 
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diluar kegiatan monev RB yang dikelola tingkat Kedeputian Jasil 
dan tingkat LIPI. 

c. Membangun kepercayaan antarpegawai. Hal ini dapat 
 terbangun seiring dengan komunikasi dan konsolidasi kerja 
di LIPI Press. Keseluruhan proses kerja dapat berjalan lancar 
dan berkesinambungan ketika setiap pegawai melaksanakan 
 kinerjanya secara maksimal. 

d. Komitmen dan partisipasi aktif dari pimpinan.  Keberlangsungan 
proses di LIPI Press dapat berjalan lancar dengan didukung 
oleh kebijakan internal. Dengan demikian, memerlukan komit-
men dan partisipasi aktif dari pimpinan untuk berkomunikasi 
demi kemajuan bersama dan kemajuan LIPI Press mendatang. 
Partisipasi aktif pimpinan di LIPI Press dilakukan pada ham-
pir seluruh aspek pengambilan keputusan kebijakan sesuai 
d engan data-data yang tersedia serta memperthitungkan po-
tensi dampak ke depan.

e. Tumbuhnya rasa memiliki. Komunikasi dan partisipasi pegawai 
dalam memajukan kegiatan satuan kerja dapat dimulai dengan 
menumbuhkan rasa memiliki, baik terhadap keberadaan satu-
an kerja maupun rasa memiliki antarpegawai. Pekerjaan yang ti-
dak terselesaikan dengan maksimal di suatu bagian tentu akan 
berimbas pada bagian yang lain. Oleh karena itu, perlu adanya 
evaluasi apakah banyak pekerjaan yang membebani suatu ba-
gian atau seorang pegawai sehingga penyelesaiannya menjadi 
tidak maksimal. Sejak tahun 2015, evaluasi tingkat satuan kerja, 
tingkat eselon 4, tingkat kegiatan dan tingkat individu dilakukan 
secara internal melalui forum bulanan dan forum khusus untuk 
merumuskan PK satker, PK eselon IV, target capaian tingkat ke-
giatan dan tingkat individu. Untuk tingkat individu telah ditetap-
kan SKP tahunan dan Laporan Kinerja Individu (LKI) bulanan.

f. Ketersediaan sumber daya. LIPI Press merupakan satuan kerja 
yang bertusi penerbitan sehingga memerlukan sumber daya 
manusia pendukung yang berkompetensi di bidang pener-
bitan. Selain itu, juga diperlukan sumber daya pendukung 
penerbitan, baik sarana dan prasarana maupun anggaran. 
Sumberdaya yang terbatas di LIPI Press telah disiasati den-
gan membangun jejaring Dewan Editor (pakar), jejaring mitra 
editor nonPNS (untuk copyeditor, layouter dan peneterjemah). 
 Keterbatasan sumberdaya infrastruktur disiasati dengan me-
manfaatkan mitra penerbit global (co-publisher), percetakan 
buku, mitra distributor dan diseminasi online, yang pada intinya 
diperlukan untuk menjunjang kinerja penerbitan LIPI Press.
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g. Keteraturan dan Keberlanjutan Komunikasi. Perlu komunikasi 
yang teratur dan berkelanjutan untuk menjaga keefektifan ker-
ja. LIPI Press memandang penting komunikasi yang efektif bagi 
seluruh pegawai sehingga forum komunikasi rutin dan non-
rutin terus dilaksanakan setiap bulan sejak tahun 2013. Perma-
salahan-permasalahan dalam melaksanakan tusi terus diupa-
yakan dibahas dan dicaraikan alternative solusi dalam setiap 
forum tersebut, baik untuk tingkat eselon IV, kegiatan, maupun 
individu. Disamping itu, terdapat forum yang memanfaatkan 
teknologi internet yang dapat menjangkau semua pegawai, 
yaitu WA grup untuk koordinasi harian.

4.2 Capaian Hasil Pelaksanaan RB
Total nilai LKE yang diakumulasikan untuk komponen nilai ter-
tinggi pengungkit (terdiri dari 6 area di atas) dan 2 komponen ha-
sil adalah 100. Sementara intu, total nilai LKE yang diakumulasikan 
untuk komponen nilai tertinggi pengungkit dan 2 komponen hasil 
adalah 100. Untuk total nilai komponen pengungkit terjadi pening-
katan yaitu dari 48,55 atau 80,92% (semester 1) menjadi 57,31 atau 
95,52% (semester 2)

 Berdasarkan penilaian bukti-bukti pelaksanaan RBZI dapat 
diketahui bahwa terjadi peningkatan nilai LKE untuk komponen Ha-
sil ini adalah dari 25,00 (semester 1) menjadi 40,00 (semester 2) 
dari total nilai tertinggi 40 untuk komponen hasil. Dengan demikian 
, untuk komponen pengungkit dan komponen Hasil total capaian 
kuantitatif terjadi peningkatan dari 73,55 atau 73,55% (semester 1) 
menjadi 97,31 atau 97,31% (semester 2).

4.3 Rekomedasi
Penilaian komponen pengungkit dan komponen Hasil yang diung-
kapkan di atas adalah masih bersifat self assessment, sehingga perlu 
diverifikasi dan divalidasi sesuai dengan penilaian yang objektif 
oleh pihak yang berwenang dan independen. Pada buan Juni 2016, 
Inspketorat LIPI telah melakukan audit dan verifikasi LKE untuk 
satker-satker dengan nilai LKE lebih tinggai dari 75 dalam rangka 
pengusulan kawasan WBK. UPT BMR tidak termasuk yang akan di-
usulkan karena nilai di semester 1 73,55. Penilaian self assessment 
untuk LKE ini juga ada kemungkinan belum sepenuhnya memenuhi 
kaidah penilaian yang benar, karena ada perbedaan persepsi dan 
intepretasi untuk masing-masing aspek penilaian. Walaupun dalam 
LKE sudah dicantumkan nilai dan bobot masing-masing aspek yang 
dinilai, namun batasan-batasan tiap nilai akan sangat tergantung 
pada penilai individu. Kemungkinan ketidakakuratan penilaian ini 
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juga dapat terjadi dalam penilaian ini, karena untuk komponen 
pengungkit belum tercapai 100%, namun untuk komponen hasil 
sudah tercapai 100%. Jika dirunut dari filosofi kaitan area perubah-
an sebagai komponen pengungkit dan komponen hasil, komponen 
pengungkit adalah luaran (output) dari suatu kegiatan, sementara 
komponen hasil adalah hasil (outcome) atau dampak (impact) dari 
akumulasi pembangunan area RB/ZI sebagai komponen luaran. 
Dengan demikian, hasil penilaian semester 2 tersebut masih perlu 
diverifikasi oleh pihak yang lebih kompeten.
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Menuju Lembaga Acuan Penerbit Ilmiah Nasional“
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Lampiran 1  
SK-011/JI.3.05/I-KP/I/2016 tentang Persyaratan dan Tata Cara Penetapan 
Tim   Zona Integritas (ZI) Satuan Kerja Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia 
Tahun 2016  Balai Media dan Reproduksi (LIPI Press)
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Lampiran 2  
SK-011/JI.3.05/I- KP/I/2016 tentang   Tim RB Satker yang ditetapkan dengan 
SK Kepala UPT BMR No. 012/JI.3.05/I-KP/I/2016
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Lampiran 3  
SK Kepala UPT BMR No. 018/JI.3.05/I-KP/I/2016 tentang Struktur dan Tugas 
Fungsi Tim Pelaksana Pembangunan Zona Integritas Satuan Kerja Lembaga 
Ilmu Pengetahuan Indonesia Tahun 2016 UPT Balai Media dan Reproduksi 
(LIPI Press)
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Lampiran 4  
Kuesinoner preliminary assessment untuk menilai peran pimpinan sebagai 
role model yang secara aktif dan berkelanjutan dalam pelaksanaan pemban-
gunan ZI.

Preliminary Asessment 

Angket Pembangunan Zona Integritas 

 

I. Pendahuluan 
Angket ini bertujuan untuk  mempersiapkan LIPI Press menuju pembangunan Zona 
Integritas sebagaimana yang diamanahkan oleh Permen PAN & RB Nomor 52 tahun 
2014 serta agenda Reformasi Birokrasi sesuai amanah Perpres no 81 Tahun 2010. 

Pembangunan Zona Integritas pada prinsipnya untuk meningkatkan partisipasi dan 
kesadaran seluruh elemen organisasi dalam menunjang kinerja layanan publik, dalam 
hal ini layanan penerbit ilmiah LIPI Press. Dengan meningkatnya kesadaran dan 
partisipasi seluruh elemen LIPI Press dalam memaknai tugas fungsi masing-masing, 
secara korporat akan meningkatkan kinerja organisasi LIPI Press. Peningkatan 
organisasi ini pada akhirnya meningkatkan kinerja layanan publik  dan daya saing 
nasional. 

Peningkatan kesadaran dan partisipasi individu di LIPI Press harus dimulai dengan 
perubahan  mind set atau pola pikir dari individu dimaksud. Tanpa perubahan tersebut, 
sulit untuk melakukan perubahan organisasi sebagaimana yang diamanahkan oleh  
regulasi terkait. Untuk itu, perlu ditetapkan agen perubahan  sebagai ‘role model’ 
perubahan dalam organisasi yang dapat memberikan pengaruh positif bagi pegawai 
lainnya di LIPI Press. 

Angket ini merupakan instrumen penilaian sederhana yang ditetapkan untuk tujuan 
untuk mengindentifikasi secara cepat (preliminary assessment) tiga hal berikut ini: 

1. Tingkat kepuasan karyawan internal terhadap LIPI Press, yang diukur dari 
berbagai aspek. 

2. Komitmen pejabat struktural yang ada di LIPI Press saat ini sebagai ‘role model’ 
perubahan1. Pejabat struktural yang dimaksud adalah Kepala UPT, kepala Seksi 
Penyiapan Bahan dan Produksi, dan Kepala subbagian Tata Usaha.  

3. Keberadaan agen perubahan dalam lingkup LIPI Press, yang ditentukan dari 
pegawai LIPI Press yang saat ini sedang aktif serta ketentuan dan syarat lainnya 
yang ditetapkan oleh  PermenPAN Nomor 27 Tahun 2014. 
 

II. Angket sederhana (Preliminary Asessment) 
1. Tingkat kepuasan karyawan internal terhadap LIPI Press 

Tingkat kepuasan karyawan LIPI Press dengan kaitan rencana perubahan adalahs 
ebagai berikut: 
 
No Kriteria Skala penilaian** (wajib diisi) 

1 2 3 4 5 
1 Saya menganggap  komitmen dan tanggungjawab 

pimpinan terhadap pelaksanaan Reformasi 
     

                                                           
1 Sesuai dengan permenPan & RB no 52 tahun 2014 seluruh pejabat struktural dalam organisasi selayaknya 
menjadi ‘role model’ kepemimpinan perubahan di dalam organisasi 

No   : 

Tanggal : 
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Birokrasi dan Pembangunan Zona Integritas di 
LIPI Press  sudah memadai 
 
Catatan*:_____________________________________________ 
 

2 Saya termotivasi untuk terus berkarir di LIPI 
Press dan menganggap jabatan dan tugas yang 
saya emban saat ini sudah memenuhi keinginan 
saya  
 
Catatan*:_____________________________________________ 
 

     

3 Saya menganggap bahwa kerjasama dan 
komunikasi dengan kolega/teman kerja/atasan di 
LIPI Press sudah baik saat ini untuk menunjang 
tugas saya 
 
Catatan*:_____________________________________________ 
 
 

     

4 Saya menganggap bahwa program, rencana kerja, 
kegiatan serta arah organisasi LIPI Press saat ini 
sudah jelas 
 
Catatan*:_____________________________________________ 
 
 

     

5 Saya menganggap sumberdaya untuk menunjang 
kerja di LIPI Press sudah memadai (SDM, 
infrastuktur, anggaran) 
 
Catatan*:_____________________________________________ 
 
 

     

6 Saya menganggap bahwa sudah ada perubahan 
mind set pegawai di LIPI Press dalam 5 tahun 
terakhir ini.  
 
Catatan*:_____________________________________________ 
 
 

     

7 Saya merasa bahwa sudah tercipta lingkungan 
kerja yang kondusif bagi seluruh pegawai dalam 
bekerja 
 
Catatan*:_____________________________________________ 
 
 

     

8 Saya merasa sistem tata kelola organisasi dan 
kebijakan yang diterapkan di LIPI Press sudah 
memadai (kepegawaian, keuangan, BMN, 
penerbitan) 
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Catatan*:_____________________________________________ 
 
  

9  Saya optimis bahwa perubahan pola pikir akan 
memberikan dampak perubahan yang positif bagi 
LIPI Press dan perkembangan karir saya ke depan 
 
Catatan*:_____________________________________________ 
 
 

     

*Jika ada 
**Skala penilaian makin tinggi menunjukkan pemenuhan kriteria pada kolom 2. Semakin 
tinggi nilai, semakin memenuhi kriteria ideal. 
 

Catatan khusus/saran/alasan  atas penilaian saya adalah  (jika ada, yang tidak 
terakomodasi pada tabel di atas) 

  ___________________________________________________________________________________________ 

  ___________________________________________________________________________________________ 

  ____________________________________________________________________________________________ 

 
2. Komitmen pejabat struktural yang ada di LIPI Press saat ini sebagai ‘role 

model’ perubahan 
 
 
Menurut saya, hasil penilaian pejabat struktural di LIPI Press saat ini sebagai ‘role 
model’ perubahan adalah sebagai berikut 
 

1. Nama  :  Rahmi Lestari Helmi* 
Jabatan  :  Kepala UPT  
 
Dengan rincian skala penilaian tiap kriteria sebagai berikut  
 
No Kriteria Skala penilaian** 

1 2 3 4 5 
1 Memiliki komitmen terhadap pelaksanaan 

Reformasi Birokrasi dan Pembangunan Zona 
Integritas di LIPI Press  

     

2 Memiliki komitmen yang kuat dan 
bertanggungjawab sesuai lingkup jabatannya saat 
ini  

     

3 Memberi motivasi dan menjadi teladan dalam 
menegakkan aturan disiplin dan kode etik 
pegawai serta konsisten terhadap penegakan 
aturan disiplin dan kode etik 

     

4 Mampu memberikan pengaruh positif bagi 
lingkungan kerjanya/organisasinya 

     

5 Inovatif dan proaktif terkait dengan pelaksanaan      



LAPO
RAN

 PELAKSAN
AAN

 RB
103 

tugas fungsi dan upaya peningkatan kualitas 
pelaksanaan Reformasi Birokrasi/Zona Integritas 

6 Mendorong partisipasi aktif pegawai sesuai 
lingkup kerjanya/organisasi  

     

7 Mampu menciptakan lingkungan kerja yang 
kondusif bagi seluruh pegawai dalam bekerja 

     

8 Mendorong tersedianya sumberdaya yang cukup 
(anggaran, program, infrastruktur, SDM) untuk 
memenuhi rencana perubahan berkelanjutan  

     

9  Menanamkan rasa memiliki seluruh pegawai 
terhadap lingkup kerja/organisasi dimana dia 
berada 

     

* Pengisi Angket tidak dapat menilai dirinya sendiri. 
** Skala penilaian makin tinggi menunjukkan pemenuhan kriteria role model. Semakin tinggi 
nilai, semakin memenuhi kriteria ideal.  
 

Catatan khusus/alasan atas penilaian saya tersebut adalah  (jika ada) 

  ___________________________________________________________________________________________ 

  ___________________________________________________________________________________________ 

 
 

2. Nama  :  Siti Kania Kushadiani* 
Jabatan  :  Kepala Seksi Penyiapan Bahan dan Produksi 
 
Dengan rincian skala penilaian tiap kriteria sebagai berikut  
 
No Kriteria Skala penilaian** 

1 2 3 4 5 
1 Memiliki komitmen terhadap pelaksanaan 

Reformasi Birokrasi dan Pembangunan Zona 
Integritas di LIPI Press  

     

2 Memiliki komitmen yang kuat dan 
bertanggungjawab sesuai lingkup jabatannya saat 
ini  

     

3 Memberi motivasi dan menjadi teladan dalam 
menegakkan aturan disiplin dan kode etik 
pegawai serta konsisten terhadap penegakan 
aturan disiplin dan kode etik 

     

4 Mampu memberikan pengaruh positif bagi 
lingkungan kerjanya/organisasinya 

     

5 Inovatif dan proaktif terkait dengan pelaksanaan 
tugas fungsi dan upaya peningkatan kualitas 
pelaksanaan Reformasi Birokrasi/Zona Integritas 

     

6 Mendorong partisipasi aktif pegawai sesuai 
lingkup kerjanya/organisasi  

     

7 Mampu menciptakan lingkungan kerja yang 
kondusif bagi seluruh pegawai dalam bekerja 

     

8 Mendorong tersedianya sumberdaya yang cukup 
(anggaran, program, infrastruktur, SDM) untuk 
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memenuhi rencana perubahan berkelanjutan  
9  Menanamkan rasa memiliki seluruh pegawai 

terhadap lingkup kerja/organisasi dimana dia 
berada 

     

* Pengisi Angket tidak dapat menilai dirinya sendiri. 
** Skala penilaian makin tinggi menunjukkan pemenuhan kriteria role model. Semakin tinggi 
nilai, semakin memenuhi kriteria ideal.  
 

Catatan khusus/alasan  atas penilaian saya tersebut adalah  (jika ada) 

  ___________________________________________________________________________________________ 

  ___________________________________________________________________________________________ 

 
 

3. Nama  :  Asep Supriyanto* 
Jabatan  :  Kepala subbagian Tata Usaha 
 
Dengan rincian skala penilaian tiap kriteria sebagai berikut  
 
No Kriteria Skala penilaian** 

1 2 3 4 5 
1 Memiliki komitmen terhadap pelaksanaan 

Reformasi Birokrasi dan Pembangunan Zona 
Integritas di LIPI Press  

     

2 Memiliki komitmen yang kuat dan 
bertanggungjawab sesuai lingkup jabatannya saat 
ini  

     

3 Memberi motivasi dan menjadi teladan dalam 
menegakkan aturan disiplin dan kode etik 
pegawai serta konsisten terhadap penegakan 
aturan disiplin dan kode etik 

     

4 Mampu memberikan pengaruh positif bagi 
lingkungan kerjanya/organisasinya 

     

5 Inovatif dan proaktif terkait dengan pelaksanaan 
tugas fungsi dan upaya peningkatan kualitas 
pelaksanaan Reformasi Birokrasi/Zona Integritas 

     

6 Mendorong partisipasi aktif pegawai sesuai 
lingkup kerjanya/organisasi  

     

7 Mampu menciptakan lingkungan kerja yang 
kondusif bagi seluruh pegawai dalam bekerja 

     

8 Mendorong tersedianya sumberdaya yang cukup 
(anggaran, program, infrastruktur, SDM) untuk 
memenuhi rencana perubahan berkelanjutan  

     

9  Menanamkan rasa memiliki seluruh pegawai 
terhadap lingkup kerja/organisasi dimana dia 
berada 

     

* Pengisi Angket tidak dapat menilai dirinya sendiri. 
** Skala penilaian makin tinggi menunjukkan pemenuhan kriteria role model. Semakin tinggi 
nilai, semakin memenuhi kriteria ideal.  
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Catatan khusus/alasan  atas penilaian saya tersebut adalah  (jika ada) 

  ___________________________________________________________________________________________ 

  ___________________________________________________________________________________________ 

 
 
 

3. Agen perubahan 

 Menurut  PermenPAN & RB Nomor 27 Tahun 2014  Agen perubahan adalah 
individu/kelompok terpilih yang menjadi pelopor perubahan dan seklaigus dapat 
menjadi contoh dan panutan dalam berperilaku yang mencerminkan integritas dan 
kinerja yang tinggi di lingkungan organisasinya. 

  
 Kriteria Agen Perubahan (mengacu kepada PermenPAN & RB Nomor 27 Tahun 2014) 

adalah sebagai berikut: 
 

a. Berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara/TNI/POLRI.  
b.  Tidak sedang menjalani hukuman disiplin pegawai.  
c. Bertanggungjawab atas setiap tugas yang diberikan sesuai dengan bidang tugas dan 

fungsinya.  
d. Taat aturan disiplin dan kode etik pegawai serta konsisten terhadap penegakan 

aturan disiplin dan kode etik.  
e. Mampu memberikan pengaruh positif bagi lingkungan organisasinya 
f. Inovatif dan proaktif terkait dengan pelaksanaan tugas fungsi dan upaya 

peningkatan kualitas pelaksanaan Reformasi Birokrasi.   

 

Berdasarkan kriteria-kriteria di atas, saya mengusulkan 3 (tiga) agen perubahan LIPI 
Press sebagai berikut 

 

1. Nama: _________________________________________* 
Dengan rincian skala penilaian tiap kriteria sebagai berikut  

 
No Kriteria Skala penilaian** 

1 2 3 4 5 
1*** Berstatus sebagai pegawai LIPI Press yang masih 

aktif 
     

2*** Tidak sedang menjalani hukuman disiplin 
pegawai 

     

3 Bertanggungjawab atas setiap tugas yang 
diberikan sesuai dengan bidang tugas dan 
fungsinya.  

     

4 Taat aturan disiplin dan kode etik pegawai serta 
konsisten terhadap penegakan aturan disiplin 
dan kode etik 

     

5 Mampu memberikan pengaruh positif bagi      
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lingkungan organisasinya 
6 Inovatif dan proaktif terkait dengan pelaksanaan 

tugas fungsi dan upaya peningkatan kualitas 
pelaksanaan Reformasi Birokrasi 

     

* Pengisi Angket tidak dapat mengusulkan dirinya sendiri. 
** Skala penilaian makin tinggi menunjukkan pemenuhan kriteria  agen perubahan, semakin 
tinggi nilai, semakin memenuhi kriteria dimaksud.  
***Khusus untuk kriteria 1 dan/atau 2  diisi  5 jika jawabannya ‘ya’. Jika tidak memenuhi 
kriteria, penilaian tidak dapat dilanjutkan (usulan gugur). 

   

Catatan khusus/alasan pengusulan pegawai tersebut adalah  (jika ada) 

  ___________________________________________________________________________________________ 

  ___________________________________________________________________________________________ 

 

4. Nama: _________________________________________* 
Dengan rincian skala penilaian tiap kriteria sebagai berikut  
 
No Kriteria Skala penilaian** 

1 2 3 4 5 
1*** Berstatus sebagai pegawai LIPI Press yang masih 

aktif 
     

2*** Tidak sedang menjalani hukuman disiplin 
pegawai 

     

3 Bertanggungjawab atas setiap tugas yang 
diberikan sesuai dengan bidang tugas dan 
fungsinya.  

     

4 Taat aturan disiplin dan kode etik pegawai serta 
konsisten terhadap penegakan aturan disiplin 
dan kode etik 

     

5 Mampu memberikan pengaruh positif bagi 
lingkungan organisasinya 

     

6 Inovatif dan proaktif terkait dengan pelaksanaan 
tugas fungsi dan upaya peningkatan kualitas 
pelaksanaan Reformasi Birokrasi 

     

* Pengisi Angket tidak dapat mengusulkan dirinya sendiri. 
** Skala penilaian makin tinggi menunjukkan pemenuhan kriteria  agen perubahan, semakin 
tinggi nilai, semakin memenuhi kriteria dimaksud.  
***Khusus untuk kriteria 1 dan/atau 2  diisi  5 jika jawabannya ‘ya’. Jika tidak memenuhi 
kriteria, penilaian tidak dapat dilanjutkan (usulan gugur). 
 

Catatan khusus/alasan pengusulan pegawai tersebut adalah  (jika ada) 

  ___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 
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5. Nama: _________________________________________* 
Dengan rincian skala penilaian tiap kriteria sebagai berikut  
 
No Kriteria Skala penilaian** 

1 2 3 4 5 
1*** Berstatus sebagai pegawai LIPI Press yang masih 

aktif 
     

2*** Tidak sedang menjalani hukuman disiplin 
pegawai 

     

3 Bertanggungjawab atas setiap tugas yang 
diberikan sesuai dengan bidang tugas dan 
fungsinya.  

     

4 Taat aturan disiplin dan kode etik pegawai serta 
konsisten terhadap penegakan aturan disiplin 
dan kode etik 

     

5 Mampu memberikan pengaruh positif bagi 
lingkungan organisasinya 

     

6 Inovatif dan proaktif terkait dengan pelaksanaan 
tugas fungsi dan upaya peningkatan kualitas 
pelaksanaan Reformasi Birokrasi 

     

* Pengisi Angket tidak dapat mengusulkan dirinya sendiri. 
** Skala penilaian makin tinggi menunjukkan pemenuhan kriteria  agen perubahan, semakin 
tinggi nilai, semakin memenuhi kriteria dimaksud.  
***Khusus untuk kriteria 1 dan/atau 2  diisi  5 jika jawabannya ‘ya’. Jika tidak memenuhi 
kriteria, penilaian tidak dapat dilanjutkan (usulan gugur). 

     

Catatan khusus/alasan pengusulan pegawai tersebut adalah  (jika ada) 

  ___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

III. Penutup 
Pernyataan 

 
Saya menyatakan bahwa data dan hasil penilaian saya ini saya sampaikan dan saya jawab dengan 
sebenar-benarnya, objektif, tanpa tekanan dan pengaruh pihak lain. Saya yakin, hasil yang saya 
sampaikan ini akan membantu pihak-pihak terkait di LIPI Press dalam mempercepat 
pembangunan zona integritas di lingkungan LIPI Press. 
 
Saya akan taat pada keputusan akhir tentang penetapan agen perubahan  sesuai dengan 
mekanisme dan tahapan pembentukan agen perubahan sebagaimana PermenPAN Nomor 27 
Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan di Instansi Pemerintah. 
 
        Jakarta,               April 2016 
            
        (optional)   
        _______________________________ 
                      (Nama dan Tandatangan/paraf) 
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Lampiran 5  
SK Kepala Balai Media dan Reproduksi No. 022/JI.3.05/I-KP/IV/2016 tentang 
Penetapan Agen Perubahan untuk Mendukung Pemban- gunan ZI di Ling-
kungan UPT BMR
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Lampiran 6  
SK kepala LIPI Nomor 29/A/2016 tentang penetapan Pejabat Pengelola Infor-
masi dan Dokumentasi satuan kerja  di lingkungan LIPI
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Lampiran 7  
SK 001/JI.3.05/I-KP/I/2016 tanggal 4 Januari 2016 tentang SK penempatan 
pegawai
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Lampiran 8  
Contoh Laporan Kinerja Inividu (LKI) yang dibuat oleh pegawai dan ditanda-
tangani oleh atasan langsung dan Ka Balai Media dan Reproduksi (LIPI Press)
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Lampiran 9  
Kriteria dan Bobot Pemberian Penghargaan bagi Karyawan Teladan di ling-
kungan BMR

  
  1 

 
 

KEPUTUSAN 
KEPALA BALAI MEDIA DAN REPRODUKSI (LIPI PRESS) 

 
Nomor : SK-027/JI.3.05/I-KP/XII/2016 

Tentang 
 

Tata Cara Penetapan Karyawan Teladan  dalam Rangka Pembangunan 
Zona Integritas di Lingkungan  

UPT Balai Media dan Reproduksi (LIPI Press)  
 
 
 

KEPALA  
UPT BALAI MEDIA DAN REPRODUKSI (LIPI Press) 

 
 
Menimbang : a. 

 
 
 
 
 
b. 
 
 
 
 

Bahwa dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 
Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 
tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah 
Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di 
Lingkungan Instansi Pemerintah; 
 

Bahwa untuk melaksanakan Peraturan dan Keputusan sebagaimana 
dimaksud pada huruf a. perlu ditetapkan Tata Cara Penilaian Karyawan 
Teladan dalam rangka mengeimpelemtasikan Pembangunan Zona 
Integritas Satuan Kerja Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Tahun 
2016 UPT Balai Media dan Reproduksi (LIPI Press). 

 
Mengingat : 1. Keputusan Presiden RI No. 42 Tahun 2002 tentang Pedoman 

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN); 
  2. 

3. 
 
4. 
 
5. 
 
 
6. 
 
 
 
7. 
 
 
 
8. 
 
 
9. 

Keputusan Presiden Nomor 80/M Tahun 2011;  
Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design 
Reformasi Birokrasi 2010-2025; 
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 
PER/15/M.PAN/7/2008 tentang Pedoman Umum Reformasi Birokrasi; 
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Nomor: 20 Tahun 2010 tentang Roadmap 
Reformasi Birokrasi 2010-2014; 
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Nomor: 7 Tahun 2011 tentang Pedoman 
Pengajuan Dokumen Usulan Reformasi Birokrasi 
Kementerian/Lembaga; 
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Nomor: 9 Tahun 2011 tentang Pedoman 
Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Kementerian/ Lembaga 
dan Pemerintah Daerah; 
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Nomor: 10 Tahun 2011 tentang Pedoman 
Pelaksanaan Program Manajemen Perubahan; 
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA 
(INDONESIAN INSTITUTE OF SCIENCES) 

UPT BALAI MEDIA DAN REPRODUKSI (LIPI Press) 
 

Jln. R.P. Suroso (Gondangdia Lama) No. 39, Jakarta 10350 
Telp. (+62 21) 3140228, Faks. (+62 21) 3144591 

website: penerbit.lipi.go.id, e-mail: press@mail.lipi.go.id 
Certified Company  
Cert No.: 16 00 H 15124 
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10. 
 
 
 
11. 
 
 
12. 
 
 
 
13. 
 
 
 
14. 
 
 
 
15. 
 
 
 

Reformasi Birokrasi Nomor: 52 Tahun 2014 tentang Pembangunan 
Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan 
Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan instansi 
Pemerintah; 
Keputusan Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Nomor 
1151/M/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Ilmu 
Pengetahuan Indonesia, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan 
Kepala LIPI Nomor: 3212/M/2004.  
Keputusan Deputi Bidang Jasa Ilmiah – LIPI Nomor: 1530/M/DJ/2011 
tentang Pembentukan Tim Manajemen Perubahan di Lingkungan 
Kedeputian Bidang Jasa Ilmiah Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia 
(LIPI); 
Keputusan Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Nomor: 
548Kep/J.1-d/2013 tertanggal 7 Juni 2013 tentang Pelantikan Kepala 
UPT Balai Media dan Reproduksi (LIPI Press); 
Keputusan Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Nomor: 
582/F/2013 tertanggal 11 Juni 2013 tentang Pergantian Pejabat Kuasa 
Pengguna Anggaran/Barang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 
LIPI T.A. 2013; 
Keputusan Kepala UPT Balai Media dan Reproduksi (LIPI Press) 
Nomor: SK-001/JI.3.05/I-KP/I/2016 tertanggal 2 Januari 2016 tentang 
Penugasan Personil dalam Menunjang Tugas dan Fungsi UPT Balai 
Media dan Reproduksi (LIPI Press). 
Keputusan  Kepala UPT BMR No. 018/JI.3.05/I-KP/I/2016 tentang 
Struktur dan Tugas Fungsi Tim Pelaksana Pembangunan Zona 
Integritas Satuan Kerja Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Tahun 
2016 UPT Balai Media dan Reproduksi (LIPI Press)  
 

Memperhatikan : Dokumen  Pembangunan Zona Integritas  UPT Balai Media dan Reproduksi 
(LIPI Press)       Tahun Anggaran 2016. 

 
 

MEMUTUSKAN 
 
 
 

Menetapkan : Keputusan Kepala UPT Balai Media dan Reproduksi (LIPI Press) tentang 
Tata Cara Penetapan Karyawan Teladan dalam rangka  Pembangunan Zona 
Integritas Satuan Kerja Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Tahun 2016 
UPT Balai Media dan Reproduksi (LIPI Press). 
 

PERTAMA : Menetapkan  lima kriteria Penilaian Karyawan Teladan  UPT Balai Media dan 
Reproduksi (LIPI Press) yang terdiri dari unsur (1) Disiplin kehadiran, (2) 
Disiplin Kerapihan dan Kebersihan, (3) Partisipasi aktif dalam Forum Monev 
bulanan, (4) Etika Disiplin pegawai (Perilaku) serta (5) Peringkat 5 besar 
dalam diklat. 
 

KEDUA : Uraian  kriteria, bobot, dan penilaian untuk penetapan karyawan teladan 
UPT Balai Media dan Reproduksi (LIPI Press) dapat dilihat pada Lampiran 
Surat Keputusan ini. 

   
KETIGA 
 
 

: 
 
 

Penetapan kriteria  penilaian karyawan teladan  UPT Balai Media dan 
Reproduksi (LIPI Press) sebagaimana butir PERTAMA dan KEDUA dilakukan 
melalui tim kecil yang terdiri dari unsur pejabat struktural, kepegawaian dan 
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perwakilan area Manajemen SDM dan Manajemen Perubahan Pembangunan 
Zona Integritas  UPT Balai Media dan Reproduksi (LIPI Press) 2016. 
 

KEEMPAT : Penilaian dilakukan untuk seluruh pegawai setiap periode 1 semester sekali 
untuk seluruh pegawai LIPI Press, namun tidak termasuk pegawai 
struktural. 
 

KELIMA : Penetapan hasil penilaian diputuskan oleh tim penilai dalam suatu 
forum/rapat penilaian sebagaimana  butir KETIGA. 
 

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila ternyata dalam 
keputusan ini terdapat kekeliruan dan kekurangan, akan diadakan 
perbaikan sebagaimana mestinya. 

   
   
       

Ditetapkan di : Jakarta 
      Pada Tanggal : 1 Desember 2016 
      Kepala UPT Balai Media dan Reproduksi (LIPI Press) 
 
 
 
      RAHMI LESTARI HELMI 
       
 
 
 
 
 
Tembusan disampaikan kepada Yth : 

1) Sekretaris Utama LIPI; 
2) Deputi Bidang Jasa Ilmiah LIPI; 
3) Kepala Pusat Dokumentasi dan Informasi Ilmiah – LIPI; 
4) Inspektur LIPI; 
5) Arsip. 
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LAMPIRAN 1. SURAT KEPUTUSAN NOMOR: SK-       /JI.3.05/I-KP/XII/2015 tanggal 1 Desember 
2016 
 

 
Kriteria, Bobot dan Penilaian untuk Penetapan 

Karyawan Teladan dalam rangka Pembangunan Zona Integritas  
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia  

UPT Balai Media dan Reproduksi (LIPI Press) 
 

A. Kriteria dan Bobot 
No Kriteria Bobot (%) 
1 Disiplin Kehadiran 20 
2 Disiplin Kerapihan dan Kebersihan  15 
3 Parisipasi Aktif dalam Forum Monev Bulanan 20 
4 Etika Disiplin Pegawai (Perilaku) 20 
5 Peringkat Kelulusan Terbaik dalam Diklat 20 
 Total 100 

 
 

B. Uraian Kriteria dan Nilai 
No Kriteria Nilai 
1 Disiplin Kehadiran (Bobot 20%)  
 a. Masuk Tepat Waktu 

b. Melebihi Rata-Rata Total Jam Kerja dalam Sebulan 
c. Tidak Pernah Ijin selama Jam Kerja 
d. Disiplin Mengerjakan Tugas Selama Jam Kerja 
e. Tidak terdeteksi status kehadiran ‘Tanpa Keterangan” (TK) 

5 

 Hanya memenuhi 4 unsur a s.d e di atas  4 
 Hanya memenuhi 3 unsur a s.d e di atas 3 
 Hanya memenuhi 2 unsur a s.d e di atas 2 
 Hanya memenuhi 1 unsur a s.d e di atas 1 
   

2 Disiplin Kerapihan dan Kebersihan  (bobot 15%)  
 a. Memakai Seragam Putih (atasan) dan Biru (bawahan) pada 

Hari Senin dan Rabu secara Konsisten 
b. Menggunakan nametag Pegawai secara Konsisten 
c. Menggunakan sepatu (bukan sandal) dalam Kegiatan 

Formal Kedinasan dan/atau Menerima Tamu 
d. Memelihara Kerapihan dan Kebersihan Meja Kerja dan 

Perangkat Perlengkapan Kerja Masing-Masing 
e. Bertanggungjawab atas perangkat makan dan minum dan 

sisa makanan pada Saat Selesai Menggunakannya 

5 

 Hanya memenuhi 4 unsur a s.d e di atas  4 
 Hanya memenuhi 3 unsur a s.d e di atas 3 
 Hanya memenuhi 2 unsur a s.d e di atas 2 
 Hanya memenuhi 1 unsur a s.d e di atas 1 
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3 Parisipasi Aktif dalam Forum Monev Bulanan (Bobot 20%)  
 a. Hadir Dalam Forum Monev Bulanan secara Penuh setiap 

Bulan, kecuali ada Penugasan Khusus dan Ijin dari Kepala 
Satker 

b. Tertib Mendengarkan dan Menyimak Diskusi dalam Forum 
Monev 

c. Berkontribusi aktif dalam Diskusi selama Forum Monev 
Berlangsung 

d. Memberikan Masukan, Saran atau Perbaikan Kosntruktif 
selama Forum MOnev Berlangsung 

e. Menyipkan Bahan Presentasi Kemajuan Kegiatan sesuai 
dengan Format yang telah Ditentukan 
 

5 

 Hanya memenuhi 4 unsur a s.d e di atas  4 
 Hanya memenuhi 3 unsur a s.d e di atas 3 
 Hanya memenuhi 2 unsur a s.d e di atas 2 
 Hanya memenuhi 1 unsur a s.d e di atas 1 
   

4 Etika Disiplin Pegawai (Perilaku) (Bobot 20%)  
 Tidak Pernah atau Tidak dalam Proses Hukuman Disiplin Pegawai  

Sesuai PP 53 Tahun 2010 
5 

 Sudah Pernah Mendapat Teguran Disiplin oleh Atasan Langsung 
atau Kepala Satker atas Dugaan Pelanggaran Etika Pegawai 

1 

   
5 Peringkat Kelulusan Terbaik Diklat (Bobot 20%)  
 Peringkat 10 besar Terbaik jika Peserta Diklat Lebih dari 30 Oarng 

atau Peringkat 5 Besar Terbaik Jika Peserta Kurang Dari 30 Orang 
atau mendapat Peringkat/Penghargaan dalam Kegiatan 
Sayembara/Lomba dan Sejenis. Jenis Lomba Harus sesuai dengan 
Tusi yang Bersangkutan di LIPI Press 

5 

 Sudah Mengikuti Diklat tetapi tidak Masuk Peringkat 10 atau 5 
Terbaik atau Sudah Berpartisipasi Mengikuti 
Diklat/Lomba/Sayembara Tetapi Tidak Menang 

1 

 
C. Penetapan Nilai Akhir 

 
Nilai Akhir = Total  [Jumlah Nilai x Bobot] 

 
 

Kepala UPT Balai Media dan Reproduksi (LIPI Press) 
 
 
 
      RAHMI LESTARI HELMI 
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Lampiran 10  
SK-023/JI.3.05/I-KP/IV/2016 tanggal 8 April 2016 tentang Penetapan Komite 
Kode Etik Pegawai untuk mendukung Pembangunan Zona Integritas di UPT 
Balai Media dan Reproduksi (LIPI Press)
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Lampiran 11  
SK-004/JI.3.05/I-KP/I/2016 tentang Pembentukkan PME satuan kerja
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Lampiran 12  
Penetapan Kinerja Tahunan 2016 UPT Balai Media dan Reproduksi
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Lampiran 13  
SK Kepala UPT BMR No. 025/JI.3.05/I-KP/ VI/2016 tentang Maklumat  
Pelayanan
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