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Abstrak

Pemetaan faktor-faktor strategis organisasi LIPI Press penting dilakukan untuk 
mengidentifikasi faktor internal (kekuatan dan Kelemahan) serta faktor eksternal 
(peluang dan ancaman). Pemetaan dilakukan untuk mendapatkan rujukan, infor-
masi dan data yang tepat dalam pengambilan keputusan strategis dalam rangka 
meningkatkan daya saing penerbit ilmiah, terutama dalam rangka mewujudkan 
penerbitan ilmiah acuan nasional. Metoda yang digunakan adalah pendekatan 
TOWS matriks dan dikombinasikan dengan empat perspektif peta strategis dari 
Kaplan dan Norton.

Kekuatan utama LIPI Press adalah terletak pada sumberdaya penerbitan, baik 
input, output maupuan proses. Selain memiliki kompetensi SDM sebagai garda 
depan pekerja pengetahuan kunci (key knowledge worker) penerbitan, baik editor 
 substansi (dewan editor, penelaah) dan teknis (copy editor, editor visual),  kekuatan 
UPT Balai Media dan Reproduksi (LIPI Press) adalah saat ini telah memiliki jejaring 
untuk distribusi buku nasional dan regional. Sebagai anggota asosiasi  penerbit na-
sional (IKAPI), posisi UPT Balai Media dan Reproduksi (LIPI Press) sangat  strategis 
karena menjadi acuan penerbitan buku-buku hasil penelitian. Tidak  banyak  penerbit 
nasional yang mengkhususkan diri pada segmen buku ilmiah, karena  umumnya 
lebih mengutamakan aspek pasar dan berorientasi keuntungan. UPT Balai Me-
dia dan Reproduksi (LIPI Press) mengemban amanah untuk selalu memelihara 
dan meningkatkan kualitas terbitan LIPI. Kekuatan lainnya adalah saat ini sudah 
memiliki mekanisme kerjasama distribusi melalui skema Penerimaan Bukan Pajak 
(PNBP) sesuai PP No. 32 Tahun 2016, khususnya yang terkait dengan  pengelolaan 
jasa  kerjasama distribusi dan diseminasi buku. Hal ini akan  mendukung adanya 
terobosan kerjasama dengan pihak luar melalui proses penjualan buku LIPI Press 
sehingga buku-buku terbitan LIPI Press dapat sampai pada pengguna yang tepat 
dan diperoleh data umpan balik pelanggan dari proses pendistribusian melalui 
pasar buku.

Kelemahan  utama yang harus diantisipasi adalah  dari aspek organisasi dan 
pengelolaan SDM kunci penerbitan. Struktur organisasi UPT Balai Media dan Re-
produksi (LIPI Press) dan ketiadaan jenjang karir untuk SDM kunci penerbitan, ter-
utama untuk jabatan editor.
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Prakata

Syukur alhamdulillah, Laporan Analisis Faktor-Faktor Lingkungan Strategis Penerbit 
 Ilmiah LIPI Press telah diselesaikan dengan baik. 

Dalam rangka melaksanakan amanah penjaminan mutu penerbitan ilmiah, 
mekanisme dan tata kelola sistem mutu penerbitan ilmiah LIPI Press sudah meru-
juk kepada panduan mutu ISO 9001:2015 untuk lingkup layanan penerbitan ilmiah. 
Pengelolaan satu pintu penyuntingan substansi buku-buku LIPI Press melalui me-
kanisme Dewan Editor LIPI Press sudah dilakukan sejak 2012 sesuai SK Kepala LIPI 
Nomor 233/E/2012 untuk periode 2012-2015, SK Kepala LIPI Nomor 379/A/2015 
untuk periode 2015-2017, serta SK Kepala LIPI Nomor 3/E/2018.

Agar tercapai tujuan dan sasaran pendirian LIPI Press, pengelolaan sumber-
daya perlu didukung dengan kebijakan, strategi dan program yang tepat. Untuk 
menetapkan kebijakan, strategi dan program yang tepat, perlu dilakukan identi-
fikasi dan pemetaan faktor-faktor strategis organisasi LIPI Press, yang mencakup 
faktor internal dan eksternal. Faktor internal terdiri dari kekuatan dan kelemahan 
organisasi LIPI Press, sedangkan faktor lingkungan eksternal yang sangat mempen-
garuhi keberadaan dan perkembangan LIPI Press adalah dari aspek ancaman dan 
dan peluang.

Kami yakin masih banyak kekurangan dan ketidaksempurnaan laporan 
ini. Ucapan terima kasih kami ucapkan bagi semua pihak yang telah membantu 
menyelesaikan laporan.



Foto Gedung LIPI Press
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Bab 1
Pendahuluan

1.1 Latar Belakang 

Keberadaan LIPI Press sangat strategis. Amanah pendirian LIPI Press yang menga-
cu kepada SK Kepala LIPI No. 1027/M/2002 adalah dalam rangka melakukan 3 fung-
si utama, yaitu (1) penjaminan mutu ilmiah yang tinggi sesuai ketentuan yang ber-
laku, (2) penyiapan bahan dan produksi terbitan, dan (3) promosi dan  pemasaran 
terbitan. Ketiga fungsi tersebut menempatkan LIPI Press sebagai tumpuan civitas 
LIPI memublikasikan hasil-hasil penelitiannya, terutama dalam bentuk buku. Buku 
sebagai suatu hasil proses penerbitan sekaligus bentuk pertanggungjawaban pub-
lik atas pelaksananaan tusi LIPI. Buku LIPI merupakan produk pengetahuan yang 
juga juga selayaknya memenuhi kaidah dan kelayakan untuk diakses oleh pemba-
ca target.

Dalam rangka melaksanakan amanah penjaminan mutu penerbitan ilmiah, 
mekanisme dan tata kelola penerbitan ilmiah LIPI Press sudah merujuk kepada 
panduan mutu ISO 9001:2015 untuk lingkup layanan penerbitan ilmiah. Pengelo-
laan satu pintu penyuntingan substansi buku-buku LIPI Press melalui mekanisme 
Dewan Editor LIPI Press sudah dilakukan sejak 2012 sesuai SK Kepala LIPI Nomor 
233/E/2012 untuk periode 2012-2015, SK Kepala LIPI Nomor 379/A/2015 untuk peri-
ode 2015-2017, dan SK Kepala LIPI Nomor 3/E/2018. Dengan demikian mekanisme 
penjaminan mutu ilmiah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari im-
plementasi ‘total layanan penerbitan’ LIPI Press sebagaimana skema proses kunci 
layanan penerbitan (Gambar 1.1)

     

Sumber: Pedoman Penerbitan Buku LIPI Press 

Gambar 1. 1  Proses Kunci Penerbitan Ilmiah LIPI Press
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Dari aspek kelembagaan, LIPI Press menjadi rujukan nasional pengelolaan dan 
output terbitan yang sesuai dengan kaidah dan ketentuan yang dipersyaratkan. Saat 
ini lingkup layanan penerbitan LIPI semakin meluas, tidak terbatas untuk peneliti 
LIPI yang jumlahnya sekitar mencapai 1.7421. Layanan LIPI Press sudah  mencakup 
peneliti, dosen, komunitas ilmiah lainnya di Kementerian/Lembaga, Perguruan 
Tinggi dan LSM yang berkepentingan menerbitkan buku. Hal ini diperkuat dengan 
diterbitkannya Perka LIPI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman  Akreditasi Pe-
nerbit Ilmiah Nasional. Dalam perka tersebut dipersyaratkan untuk sebuh buku 
ilmiah harus diterbitkan oleh penerbit ilmiah terakreditasi. Lebih jauh lagi disebut-
kan bahwa sebuah penerbit ilmiah harus memiliki dewan editor sebagai salah satu 
perangkat utama mekanisme pengambilan keputusan  kelayakan terbit buku ilmi-
ah.

Untuk mewujudkan tata kelola penerbit ilmiah acuan nasional sesuai dengan 
kaidah dan persyaratan yang telah ditentukan LIPI Press menetapkan road map 
lembaga acuan penerbit ilmiah terakreditasi dengan standar output buku kelas 
dunia (Gambar 1.2). 

    

Sumber: Renstra Implementatif LIPI Press 2015-2019

Gambar 1.2. Peta Jalan Penerbitan Ilmiah LIPI Press 2010-2019

Agar tercapai tujuan dan sasaran pendirian LIPI Press, pengelolaan sumber-
daya perlu didukung dengan kebijakan, strategi dan program yang tepat. Untuk 
menetapkan kebijakan, strategi dan program yang tepat, perlu dilakukan identi-
fikasi dan pemetaan faktor-faktor strategis organisasi LIPI Press, yang mencakup 
faktor internal dan eksternal. Faktor internal terdiri dari kekuatan dan kelemah-
an organisasi LIPI Press, sedangkan faktor eksternal yang sangat mempengaruhi 
keberadaan dan perkembangan LIPI Press adalah dari aspek ancaman dan dan 
peluang.
1  Berdasarkan data Sistem Informasi Pegawai BOSDM LIPI per Januari 2017 di akses  
dari www.simpeg.bok.lipi.go.id
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1.2 Tujuan

Tujuan pemetaan lingkungan strategis LIPI Press adalah dalam rangka  penguatan 
kapasitas penerbit LIPI Press pada prinsipnya sekaligus menguatkan  akuntabilitas 
LIPI dari aspek publikasi nasional. Penguatan kapasitas dilakukan melalui  penetapan 
kebijakan, strategi dan program yang tepat melalui data dan hasil analisis atas fak-
tor-faktor lingkungan strategis LIPI Press, baik berupa kelemahan dan  kekuatan or-
ganisasi, maupun ancaman dan peluang yang datangnya dari lingkungan  eksternal.



Koordinasi Naskah oleh Ka. Sie. Penyiapan Bahan dan Produksi bersama 
Editor Bahasa LIPI Press
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Bab 2
Metodologi

2.1 Metode 

Analisis terhadap faktor-faktor lingkungan strategis dapat ditentukan oleh kom-
binasi faktor internal dan eksternal menggunakan metode TOWS Matrix, yaitu in-
strumen analitik untuk diagnostik (Weihrich & Kootntz, H, (1994). Dengan metode 
ini akan ditentukan faktor peluang (opportunities) dan ancaman (threats) yang ter-
deteksi dalam lingkungan persaingan. Dalam analisis ini juga dipertimbangkan 
pengembangan strategi alternatif bagi suatu organisasi berdasarkan faktor-faktor 
kekuatan (strengths) dan kelemahan (weaknesses) yang dimiliki oleh LIPI Press. 

Matriks analitik untuk daya saing penerbit LIPI Press ini dapat dilihat dari tabel 
TOWS Matrix berikut ini (Tabel 2.1)

Tabel 2.1 TOWS Matrix untuk Memetakan Strategi Daya Saing 

            Faktor 
           Internal

Faktor 
Eksternal

Kekuatan (S)
Kekuatan pada sistem adminsitra-
si/ketatausahaan, produksi,  kerja 
sama/promosi dan perekayasaan

Kelemahan (W)
Kelemahan pada Kekuatan pada 
sistem adminsitrasi/ketatausahaan, 
layanan/produksi,  kerja sama/pro-
mosi dan perekayasaan 

Peluang (O)
Kondisi perubahan ekonomi, 
politik, sosial (saat ini dan 
dimasa depan), peruba-
han produk, layanan dan 
teknologi baru 

Strategi S-O Maksi-Maksi
Strategi ideal yang memanfaatkan 
aspek kekuatan (S) untuk menang-
kap peluang (O) yang ada

Strategi W-O Mini-Maksi
Strategi pengembangan untuk 
mengatasi kelemahan (W) dalam 
rangka mengesplorasi peluang (O)

Ancaman (T)
Persaingan, hal-hal yang 
mengancam keberlangsun-
gan organisasi, produk, 
layana dan teknologi

Strategi S-T Maksi-Mini
Strategi yang membahas penggu-
naan kekuatan (S) untuk mengatasi 
ancaman (T)

Strategi W-T Mini-Mini
Strategi untuk mempertimbangkan 
pembentukan aliansi, atau perjanji-
an  kerja sama pengoperasian 

Sumber: diadaptasikan dari Welrich dan Koontz (1994)

Pembahasan faktor-faktor lingkungan strategis dikombinasikan dengan ha-
sil analisis 4 (empat) perspektif peta strategis (strategy maps) yang mencakup (1) 
 perspektif keuangan (2) perspektif pelanggan, (3) perspektif internal dan (4) per-
spektif pembelajaran & dan pertumbuhan (Kaplan & Norton, 2004). Melalui peta 
 strategis tersebut dapat diketahui bagaimana organisasi menciptakan nilai-nilai 
dengan membuat kaitan tujuan strategis organisasi dengan tujuan Balance Score 
Card (yang terdiri dari 4 perspektif yang berkaitan satu dengan lainnya) untuk 
meningkatkan daya saing organisasi,

Hasil analisis dikemukakan secara deskriptif kualitatif dengan didukung oleh 
data dan informasi yang relevan.
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2.2 Data dan Informasi Rujukan

Data dan informasi rujukan utama yang digunakan adalah bersumber dari

1. Rencana Strategis Implementatif LIPI Press Periode 2015-2019

2. Laporan Kinerja Tahunan LIPI Press Tahun 2017

3. Laporan Reformasi Birokrasi LIPI Press Tahun 2017

4. Laporan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Tahun 2017

5. Laporan Pelaksanaan Kegiatan LDP “Strategi LIPI Press Menuju Penerbit  Acuan 
Nasional” Tahun 2014

6. Data Kuesioner Kepuasan Pelanggan LIPI Press Tahun 2017

2.3 Pelaksanaan

Kegiatan pemetaan faktor lingkungan strategis LIPI Press ini dilaksanakan pada 
bulan Januari-Maret 2018 untuk ruang lingkup penerbitan ilmiah Balai Media dan 
Reproduksi (LIPI Press).
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Bab 3
Hasil Pemetaan  

3.1 Lingkungan Eksternal

Analisis lingkungan eksternal adalah mencakup ancaman (threats) dan peluang (op-
purtunities) 

3.1.1 Ancaman (threats)
Faktor lingkungan eksternal yang berupa ancaman kelangsungan dan daya saing 
LIPI Press dapat dilihat pada Tabel 3.1 berikut ini.

Tabel 3.1 Empat Perspektif Peta Strategis untuk Memetakan Aspek Ancaman

No Perspektif 
 Manajemen 
Strategis 

Uraian Aspek Ancaman (Threats)

1 Perspektif Finansial • Terdapat ketidakpastiaan pelaksanaan kegiatan penerbitan karena 
pemotongan anggaran/efisiensi anggaran APBN LIPI Press yang sifat-
nya topdown

• Penerbit sejenis/umum yang menawarkan jasa penerbit yang lebih 
murah dengan kualitas yang diklaim sama

• Mekanisme dan pengaturan pengelolaan anggaran (termasuk PP tarif 
dan mekanisme  kerja sama dengan pihak ke-3) yang kurang fleksibel, 
data tarif tidak aktual

2 Perspektif 
 Pelanggan

• Pengguna jasa (penulis/peneliti/profesional nonpeneliti) yang belum 
memahami etika publikasi, sehingga ada potensi pelanggaran etika 
dengan motif untuk menghasilkan KTI yang sebanyak-banyaknya

• (Calon) pelanggan atau pengguna eksternal yang tidak mengindahkan 
ketentuan dan tata cara publikasi/penerbitan yang sudah ditetapkan 

3 Perspektif Internal • Regulasi baru terkait dengan publikasi ilmiah (terutama bagi peneliti) 
yang tidak sejalan dengan proses bisnis utama penerbitan ilmiah LIPI 
Press

• Pengelolaan anggaran penerbitan tidak sepenuhnya bersifat ‘business 
like’ dapat mendukung inovasi/impromevent proses yang 

• Adanya inkonsistensi penerapan standar proses dan mekanisme yang 
sudah ditetapkan

4 Perspektif 
 Pembelajaran dan 
Pertumbuhan 
(Learning & Growth)

• Regulasi yang membatasi pengembangan karir dan penerbit ilmiah 
(formasi fungsional SDM, struktur organisasi, kewenangan, kebijakan)

• Tidak tersedia data base pakar dan bidang kepakaran nasional yang 
dapat dijadikan acuan 

Berdasarkan data-data hasil pemetaan ancaman yang mempengaruhi aspek 
keuangan adalah adalah potensi penurunan kapasitas layanan LIPI Press kepada 
pengguna layanan yang disebabkan menurunnya daya dukung sumberdaya ang-
garan untuk memfasilitasi proses penerbitan melalui anggaran RM seperti yang 
ditunjukkan data berikut ini (Gambar 3.1).
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Sumber: Laporan Kinerja LIPI Press 2017 

Gambar 3.1 Perbandingan Anggaran LIPI Press tahun 2015, 2016, dan 2017

Dari data tersebut dapat dimengerti karena untuk memfasilitasi layanan  penerbitan 
seluruhnya dialokasikan melalui belanja tematik, baik untuk penelaahan dan pe-
nilaian naskah, penyuntingan teknis, dan pencetakan. Termasuk pula  didalamnya 
untuk diseminasi, peningkatan kapasitas internal dan kelembagaan penerbit se-
suai manajemen mutu dan akreditasi penerbit. Di tahun 2017, alokasi belanja 
ini hanya tersisa sekitar 50% dari pagu belanja di tahun 2015. Peningkatan pada 
belanja penerimaan PNBP karena semakin meningkatnya animo penulis/peneli-
ti dari K/L nonLIPI. Aspek penganggaran ini juga sangat berdampak pada penge-
lolaan  penerbitan sesuai mekanisme dan standar yang ditetapkan. Di lain pihak, 
 fleksibilitas sistem pengelolaan yang bersifat ‘business like’ relatif sulit diterapkan 
di LIPI Press sebagaimana yang diterapkan di penerbit umum yang merupakan en-
titas bisnis murni. Misalnya, untuk layanan penerbitan dengan skema PNBP, pener-
imaan penerbitan di penghujung tahun tidak dapat difasilitasi karena sudah tidak 
memungkinkan untuk belanja pengeluaran yang maksimal setelah 20  Desember. 
Di lain pihak, proses pembayaran dari pihak pengguna (sebagaian besar K/L), juga 
baru dilakukan di akhir tahun, saat produk layanan selesai dan diterima dengan 
baik. 

Salah satu dampak dan ancaman penerapan ketentuan persyaratan publika-
si buku ilmiah penulis eksternal yang berasal dari K/L adalah menerbitkan buku 
(ilmiah) di penerbit lain yang tidak memiliki mekanisme penerbitan ilmiah dan 
 menawarkan jasa penerbitan yang lebih murah dan cepat terbit.  Konsekuensinya 
adalah kualitas (substansi) buku karena tidak melewati proses penyuntingan 
 substansi yang layak. Walaupun sudah ada ketentuan pedoman akreditasi pener-
bit ilmiah nasional sesuai Perka LIPI Nomor 17 tahun 2016, namun ketentuan ini ti-
dak mengikat bagi semua penerbit sehingga ada penerbit yang lebih ‘agresif’ untuk 
mencari naskah, namun informasi substansi buku tidak tervalidasi. 

Dari perspektif pembelajaran dan pertumbuhan, saat ini aspek modal manusia 
penerbitan di LIPI masih belum memiliki jalur karir yang jelas. Jabatan fungsional 
saat ini masih terbatas pada pranata humas, namun pada jenjang yang  sangat ter-
batas (ada kemungkinan hanya mencapai jenjang ahli pertama). Motivasi pengem-
bangan karir tidak dapat meningkat di LIPI Press karena tidak menjamin promosi 
jabatan fungsional, sementara fungsi penerbitan merupakan fungsi utama bagi 
peneliti di lembaga penelitian ini.
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Kewenangan dan status organisasi juga  membatasi ruang gerak penerbit un-
tuk memiliki struktur yang lebih besar, dalam rangka memfasilitasi ruang lingkup 
pelanggan yang semakin luas. Saat ini LIPI Press baru memiliki 1 sie teknis yang 
kurang sesuai dengan fungsi layanan yang bersifat nasional. Jika merujuk data 
SDM penerbitan, walaupun sudah melaksanakan tugas penyuntingan (editor), ja-
batan ini tidak difasilitasi dalam fungsional khusus, namun masih berupa fungsion-
al umum. Dalam jangka panjang, fungsi editor akan semakin terdegradasi akibat 
kurang terjaminnya keberlangsungan karirnya di LIPI, dan editor akan mencari ja-
batan lain yang memiliki jenang karir yang lebih pasti. Kondisi ini dapat menyebab-
kan ancaman eksistensi fungsi penerbitan di LIPI dan berdampak pada penurun-
nya produktivitas buku LIPI. Dari 11 editor teknis, baru 2 diantaranya menduduki 
jabatan fungsional pranata humas, dan 9 diantaranya fungsional umum atau yang 
tidak memiliki jabatan khusus (Gambar 3.2).

 
Sumber: Laporan Kinerja LIPI Press 2017

Gambar 3.2 Komposisi pegawai yang menduduki jabatan fungsional. Editor adalah bagian 
dari 70% fungsional umum 

Konsekuensi dari tidak dimiliki jabatan fungsional khusus adalah tidak tersedia ke-
sempatan jalur kenaikan jenjang karir di LIPI Press. Ada kemungkinan terjadi mo-
bilisasi pekerja dengan kompetensi inti penerbitan ke luar LIPI Press, yang dapat 
mengganggu layanan di bidang penyuntingan dan penerbitan.

3.1.2 Peluang (Oppurtunities)
Aspek peluang LIPI Press dapat dijabarkan dalam 4 perspektif peta strategis se-
bagai berikut (Tabel 3.2).

Tabel. 3.2 Empat Perspektif Peta Strategis untuk Memetakan Aspek Peluang

No Perspektif 
 Manajemen 
Strategis 

Ringkasan Aspek Peluang (Oppurtunity)

1 Perspektif Finansial • Mempertimbangkan reputasi LIPI, LIPI Press memiliki peluang ker-
ja sama yang luas untuk meningkatkan pendapatan (PNBP) melalui 
skema kerja sama dengan pihak eksternal (nasional, internasional) 
secara co-publishing dan distribusi terbitan
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2 Perspektif Pelanggan • Calon pengguna layanan penerbitan semakin meluas tidak dibata-
si hanya penulis/pelanggan internal LIPI (saat ini sudah meluas 
kepada peneliti K/L, dan pembaca global untuk buku dalam 
bahasa Inggris)

3 Perspektif Internal • Penguatan sistem dan mekanisme penerbitan ilmiah nasional 
akan terwujud melalui proses akreditasi penerbit ilmiah. Menguat-
kan fungsi penjaminan kualitas substansi

4 Perspektif 
 Pembelaj aran dan 
Pertumbuhan (Learning 
& Growth)

• SDM, jejaring kerja, infrastruktur pendukung utama akan sema-
kin berkembang sesuai dengan arah LIPI Press sebagai penerbit 
ilmiah acuan nasional. 

• Peluang publikasi ilmiah buku (tercetak maupun elektronik) sema-
kin meluas untuk produk hasil rsiet dalam bentuk creative digital 
collection/multimedia dan pengelolaan penuh jurnal ilmiah.

Jika merujuk kepada hasil pemetaan peluang, reputasi lembaga induk, LIPI, ma-
sih besar pengaruhnya bagi LIPI Press untuk mencapai posisi sebagai pemimpin/ac-
uan penerbit ilmiah nasional. Hasil-hasil penelitian LIPI, merupakan potensi naskah 
yang besar yang dapat dikelola oleh LIPI Press yang sekaligus membuka jalan dan  
kerja sama semakin luas untuk bidang penerbitan, baik taraf nasional, regional mau-
pun internasional.

Dari perspektif pelanggan, potensi peningkatan pelanggan/pengguna jasa se-
jalan dengan peningkatan jumlah layanan dari penulis buku nonLIPI. Sejak tahun 
2015, pelanggan nonLIPI berasal dari Tekmira (ESDM), Lemigas (ESDM), LAPAN, Pu-
sat Survei Geologi (ESDM), Museum Geologi (ESDM), BKN, Kedutaan Kyiv (Kemenlu), 
Badan Bahasa (Mendikbud), Universitas Mulawarman, Pusjatan (PUPR), Balitbangkes, 
Kementerian Kelautan dan Perikanan.  kerja sama penerbit dengan penerbit kelas in-
ternasional pun telah terjalin (melalui Springer book publishing) sehingga peluang glo-
balisasi buku-buku LIPI Press semakin besar. Beberapa contoh buku terbitan co-pub-
lishing dengan K/L dengan LIPI Press adalah sebagai berikut (Gambar 3.3).

Gambar 3.3 Beberapa contoh buku  kerja sama dengan K/L yang sudah diterbitkan oleh 
LIPI Press
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Peluang internasionalisasi buku-buku LIPI Press juga ditandai dengan semakin 
meluasnya ruang lingkup pelanggan sebagai pengakses buku melalui  kerja sama 
co-publishing dengan Springer book publishing sebagaimana gambar 3.4.

Gambar 3.4 Satu dari Lima Buku LIPI Press-Springer yang Diterbitkan secara Co-publishing 
didistribusikan secara global

Saat ini, buku versi internasional dalam bahasa Inggris sudah diakses oleh 
pembaca global melalui gerai buku online yang dikelola oleh Springer.

3.2 Lingkungan Internal

Pembahasan lingkungan internal organisasi terdiri dari kekuatan (strengths) dan 
kelemahan (weaknesss).

 3.2.1 Kekuatan (strengths)
Aspek kekuatan LIPI Press dapat dijabarkan dalam 4 perspektif peta strategis se-
bagai berikut (Tabel 3.3)

Tabel. 3.3 Empat Perspektif Peta Strategis untuk Memetakan Aspek Kekuatan

No Perspektif 
Manajemen 
Strategis 

Uraian Kekuatan (Strength)

1 Perspektif Finansial • Proses pembiayaan didukung penuh oleh anggaran pemerintah 
(APBN) LIPI maupun sumber anggaran K/L atau pihak ketiga lainnya 
yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku, baik untuk operasional 
pendukung pendukung penerbitan, maupun kegiatan utama pener-
bitan

• Mampu menghasilkan ‘revenue’ melaui penerimaan negara (PNBP) 
dari penerbitan dengan target PNBP yang terus meningkat dari 
tahun ke tahun
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2 Perspektif Pelanggan • Pengguna jasa (penulis/peneliti) membutuhkan dan mengandal-
kan LIPI Press untuk memenuhi target publikasi sesuai dengan 
 persyaratan yang ditentukan terkaitan dengan publikasi buku ilmiah. 

• Pegguna layanan LIPI Press relatif mudah diakses karena 
 keberagaman hasil riset yang memiliki segmen khusus dibandingkan 
penerbit-penerbit umum lainnya

• Pengguna layanan LIPI Press dari lingkungan LIPI difasilitasi penuh 
(biaya proses, distribusi, insentif, dan diseminasi) sehingga fokus 
hanya pada pemenuhan standar dan kualitas naskah

• Melibatkan pelanggan/pengguna layanan untuk mendapatkan 
 umpan balik perbaikan 

3 Perspektif Internal • Sudah tersertifikasi Sistem Manajemen Mutu (SMM) ISO 9001: 2008 
(sejak Desember 2014) dan migrasi 2015 (sejak Februari 2018) untuk 
lingkup layanan penerbitan ilmiah. 

• Sudah menerapkan ketentuan-ketentuan yang dipersyaratkan dalam 
akreditasi bagi sebuah penerbit ilmiah sesuai Perka LIPI Nomor 17 
Tahun 2017 . 

• Memiliki panduaan atau pedoman untuk seluruh lini pemangku 
kepentingan proses mulai dari naskah sampai distribusi

• Terus melakukan evaluasi perbaikan proses bisnis melalui penerapan 
SMM dan umpan balik pelanggan

• Infrastruktur penerbitan yang didukung dengan peralatan proses 
terbit dan sistem e-layanan yang berbasis ITK (e-service publishing, 
e-learning publishing, e-commerce publishing)

4 Perspektif Pembela-
jaran dan Pertum-
buhan (Learning & 
Growth)

• Sudah memiliki jejaring penerbit global bereputasi internasional di 
bidang penerbitan ilmiah yang sudah dirintis sejak tahun 2015 dan 
terus berlanjut

• Memiliki kekuatan pakar/peneliti di lingkungan LIPI untuk Dewan 
Editor dan penelaah

• Memiliki kekuatan SDM LIPI Press dan jejaring editor teknis PNS dan 
nonPNS yang dapat mendukung proses terbit

• LIPI sudah memiliki branding yang kuat di bidang penelitian sehingga 
LIPI Press dapat dianggap penerbit rujukan bagi penerbit sejenis

• Memiliki jejaring disributor buku untuk membantu diseminasi dan 
distribusi buku kepada pengguna akhir yang semakin luas

Sebagai bagian dari lembaga penelitian, perolehan naskah di LIPI Press dapat 
lebih unggul dibandingkan dengan penerbit lainnya. Dalam satu rangkaian proses 
penelitian, penerbitan dan publikasi yang tidak dapat dipisahkan dan merupakan 
satu rangkaian proses penelitian paripurna. Dengan demikian, naskah hasil pene-
litian selalu tersedia terkait dengan proses penelitian yang dilakukan oleh peneliti. 
Kekuatan potensi bank naskah dapat tergambar dari jumlah peneliti LIPI seperti 
ditunjukkan oleh Gambar 3.4 dan Tabel 4.1.
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Gambar 3.4 Jumlah Peneliti yang Berpotensi Menghasilkan Publikasi Ilmiah (sumber simpeg.
bok.lipi.go.id, diakses tanggal 17 Januari 2018).

Tabel 3.4. Jumlah Peneliti LIPI tahun 2013 (Juli) Dibandingkan dengan Tahun 2017 (Januari)

No. Fungsional 
Peneliti

Jumlah (org)
2013 * 2016 ** 2017***

1 Peneliti Perta-
ma-3a 260 204 234

2 Peneliti Perta-
ma-3b 208 226 256

3 Peneliti Muda-3c 263 411 441
4 Peneliti Muda-3d 137 189 193
5 Peneliti Madya-4a 144 157 176
6 Peneliti Madya-4b 117 127 124
7 Peneliti Madya-4c 108 93 76
8 Peneliti Utama-4d 89 99 96
9 Peneliti Utama-4e 145 145 146
TOTAL 1471 1651 1742

*Sumber data simpeg.bok.lipi.go.id, diakses 29 Juli 2013 

**Sumber data simpeg.bok.lipi.go.id, diakses 23 Januari 2017

***Sumber data simpeg.bok.lipi.go.id, diakses 17 Januari 2018

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa jumlah total peneliti 
 mengalami peningkatan dari tahun 2016. Peningkatan jumlah peneliti ini sejalan 
 dengan penerimaan CPNS LIPI tiga tahun terakhir yang diprioritaskan pada kan-
didat peneliti. Terus bertambahnya jumlah peneliti LIPI menjadi salah satu faktor 
pendorong strategis, mengingat peneliti LIPI adalah pengguna jasa utama (key cus-
tomers) LIPI Press. Kekuatan ini menjadi lebih besar karena pengguna jasa penerbi-
tan LIPI Press tidak terbatas peneliti LIPI saja. 

Sebagai kekuatan utama, selain SDM editor yang sudah mumpuni dibidang 
pengelolaan naskah, LIPI Press memiliki sistem mutu dan mekanisme yang su-
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dah dibakukan yang merujuk kepada SMM 9001:2015 dan mengimplementasikan 
ketentuan sebagai penerbit ilmiah (Gambar 3.5). Pengelolaan penerbitan juga su-
dah megacu kepada Buku Pedoman Penerbitan Buku LIPI Press dan Panduan Penelaa-
han dan Penilaian LIPI Press (Gambar 3.5). Panduan dan Pedoman ini senantiasa 
disempurnakan setiap tahun untuk menyesuaikan perubahan regulasi terkait dan 
perbaikan berkelanjutan (continous improvement) untuk meningkatkan pelayanan 
penerbitan.

Gambar 3.5 Pedoman Penerbitan LIPI Press yang Diacu dalam Melaksanakan Layanan 
Penerbitan Ilmiah

3.2.2 Kelemahan (weaknesses) 
Empat perspektif kelemahan yang dapat dipetakan pada penerbit LIPI Press dapat 
dilihat pada Tabel 3.5.

Tabel. 3.5 Empat Perspektif Peta Strategis untuk Memetakan Aspek Kelemahan

No Perspektif Mana-
jemen Strategis 

Uraian Kelemahan (Weaknesses)

1 Persfektif Finansial • Kemampuan anggaran APBN LIPI Press untuk memfasilitasi 
 proses terbit dan diseminasi buku hasil penelitian nasional 
sangat terbatas

• Fleksibilitas pengelolaan anggaran Penerimaan Negara Bukan 
Pajak (PNBP) yang membatasi ruang gerak pembiayaan dari 
PNBP 

2 Perspektif Pelanggan • Banyak (calon) pelanggan/pengguna jasa layanan yang mem-
persepsikan LIPI Press sebagai percetakan atau penerbitan 
umum, bukan penerbitan ilmiah

• (Calon) pengguna jasa belum sepenuhnya memahami proses 
penerbitan ilmiah

• Masih rendahnya daya serap pasar buku LIPI Press akibat 
kemampuan distribusi buku yang disebabkan keterbatasan pro-
duksi (dibandingkan dengan penerbitan komersial)

3 Perspektif Internal • Fleksibilitas regulasi dalam pengelolaan anggaran dan aset untuk 
proses pengelolaan penerbitan ilmiah masih kurang memadai 
(contoh: untuk distribusi e-book versus pengelolaan persediaan 
buku masih berbasis buku tercetak)

• Proses penyelesaian penerbitan, banyak tergantung kepada 
partisipasi pengguna jasa penerbitan (penulis)

• Layanan Proses penerbitan belum sepenuhnya berbasis 
e-layanan atau e-office (baru sebagian kecil)
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4 Perspektif Pembelajaran 
dan Pertumbuhan (Learn-
ing & Growth)

• Struktur organisasi saat ini belum mendukung untuk pengem-
bangan organisasi untuk memfasilitasi lebih banyak layanan 
penerbitan

• Pengembangan kompetensi SDM masih belum diwadahi oleh 
jabatan fungsional yang paling sesuai sebagai editor (jabatan 
fungsional) dan ketersediaan formasi

• Masih belum ada kepastian karir sampai puncak karir bagi peker-
ja kunci penyunting  di LIPI Press

• Tidak tersedia tenaga khusus ITK yang mumpuni untuk 
 memeilihara dan mengembangkan e-layanan penerbitan yang 
berbasis ITK yanga dimiliki LIPI Press saat ini (e-service publishing, 
e-learning publishing, e-commerce publishing)

• Kapabilitas SDM kunci belum seragam, serta masih terdapat gap 
knowlegde antar pegawai penyuntingan

• Kapasitas produksi buku yang relatif sangat rendah (50-70 ter-
bitan pertahun), masih mengutamakan kualitas buku, sehingga 
kemampuan proses belum sejalan dengan potensi naskah

• Mempertimbangkan diversifikasi dan kompleksitas bidang nas-
kah yang diterbitkan, jejaring dan data base pakar masih terbatas 
sehingga ada waktu tunda untuk penetapan penelaah

Sebagai penerbit pelat merah, pengelolaan layanan penerbitan LIPI Press juga 
mengacu kepada regulasi dan peraturan terkait. Kegiatan layanan yang melibatkan 
pihak eksternal (K/L) dibatasi oleh peraturan terkait dengan pengelolaan PNBP (PP 
No 32 Tahun 2016). Kegiatan diseminasi dan penyebarluasan buku secara komer-
sial juga sangat tergantung kepada PP tarif tersebut. Di lain pihak, penerimaan dari 
distribusi buku dapat membantu LIPI Press untuk meningkatkan kapasitasnya, 
misalnya untuk menggandakan buku-buku yang tidak teralokasikan biayanya dari 
Rupiah Murni (RM), memperbaiki sarpras penerbitan dan operasional pendukung 
kinerja penerbitan lainnya. PP tarif untuk distribusi relatif rendah dibandingkan 
dengan harga pasaran buku sejenis. Kebijakan pemerintah untuk menguran-
gi persentase penggunaan dana penerimaan sebesar hanya 78% saja, termasuk 
aspek yang kurang kondusif dalam mengelola layanan penerbitan melalui PNBP. 
Prospek penggunaan anggaran dari skema PNBP dirasakan kurang menstimulus 
satuan kerja dalam. 

 Kemampuan LIPI Press untuk mendistribusikan buku tercetak sangat ter-
batas karena keterbatasan kemampuan anggaran untuk memfasilitasi penggan-
daan buku, bukan karena kurang menariknya topik-topik buku yang diterbitkan. 
Jika merujuk pada Gambar 3.6 dapat diketahui bahwa jumlah eksemplar buku yang 
terjual tidak semakin meningkat dari tahun ke tahun, walaupun akumulasi jumlah 
topik buku semakin meningkat sampai akhir tahun 2017. 

Sumber: Laporan Kinerja LIPI Press 2017 

Gambar 3.6 Jumlah Buku LIPI Press yang Terdistribusi secara Komersial sampai 2017
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Dari aspek SDM juga kapabilitas editor teknis kurang seragam karena  adanya 
gap pengetahuan, pengalaman dan keahlian dari masing-masing tenaga editor 
teknis. Salah satu isu yang dapat menurunkan motivasi editor teknis adalah belum 
tersedianya jabatan fungsional khusus untuk editor sehingga motivasi berkarir di 
jalur editor di LIPI masih perlu ditingkatkan.

Salah satu faktor risiko tinggi layanan LIPI Press adalah masih tingginya waktu 
pengembalian naskah dari penulis (naskah hasil verifikasi, penelaahan dan proof-
read banyak terhambat di penulis) sebagaimana hasil identifikasi risiko sesuai 
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sebagaimana Gambar 3.7

Sumber: Laporan SPIP LIPI Press 2017

Gambar 3.7. Tidak Memadainya Anggaran Penelaahan dan Keterlambatan Penulis Dalam 
Merespon Hasil Telaah Merupakan Dua Risiko Tertinggi Layanan Penerbitan LIPI Press

Keterlambatan tersebut menyebabkan target waktu dan jumlah terbitan 
dalam periode waktu tertentu tidak tercapai sehingga fungsi layanan tidak opti-
mal. Kelemahan ini juga menyebabkan adanya hambatan bagi pengguna layanan 
(penulis) untuk memublikasikan hasil penelitian kepada pemangku kepentingan, 
serta untuk kebutuhan pengajuan fungsional peneliti penulis.
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Bab 4
Analisis dan Strategi Hasil 
 Pemetaan Faktor Lingkungan 
Strategis

4.1 Analisis Hasil Pemetaan

 4.1.1 Ancaman (T)
Maraknya penerbit non ilmiah atau percetakan yang menawarkan proses pener-
bitan lebih cepat mudah sehingga menjadi publikasi instan yang seringkali diman-
faatkan oleh peneliti/penulis untuk keperluan angka kredit secara instan. Penerbit 
umum tidak memiliki mekanisme penelaahan (review) naskah yang jelas untuk nas-
kah yang akan diterbitkan sehingga waktu terbit dengan sendirinya akan lebih sing-
kat. Penerbit umum biasanya menganggap bahwa naskah yang berasal dari penu-
lis/peneliti LIPI sudah relatif ‘siap terbit’ sehingga tidak perlu ditelaah sebagaimana 
layaknya mekanisme penjaminan mutu terbitan di LIPI Press. 

Salah satu ancaman besar dari aspek pelanggan adalah masih terdapat persep-
si (calon) pelanggan bahwa LIPI Press adalah melakukan proses bisnis pencetak 
(printing house) bukan penerbit ilmiah (scinetific publishing). Anggapan inilah yang 
menyebabkan pengguna jasa (peneliti/penulis) beranggapan proses penerbitan 
di LIPI membutuhkan waktu lebih lama dari penerbit sejenis. Faktor inilah yang 
menyebabkan penulis beralih ke penerbit lain (yang belum tentu masuk kategori 
sebagai penerbit ilmiah). Dari sudut etika publikasi, selayaknya publikasi buku hasil 
penelitian LIPI diterbitkan oleh penerbit LIPI Press, karena pada prinsipnya pemilik 
hak cipta atas hasil riset dan publikasinya juga dimiliki oleh LIPI sebagai pemilik hak 
cipta sebagaimana tertuang dalam UU No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Kendala lainnya adalah dengan semakin berkembangnya teknologi informa-
si berbasis web, menyebabkan banyak terbitan yang mudah diakses secara online 
(e-book atau buku digital), sehingga terbitan lebih murah, ringan, dan cepat, karena 
tidak membutuhkan proses produksi cetak buku secara fisik. Jika UPT Balai Me-
dia dan Reproduksi (LIPI Press) tidak mengantisipasi perkembangan di bidang ini, 
maka akan ketinggalan dari pesaing-pesaingnya yang sudah lebih dahulu meman-
faatkannya.

Di tingkat nasional, banyak lembaga dan kementerian yang ingin  membangun 
scientific publishing house seperti UPT Balai Media dan Reproduksi (LIPI Press). 
 Adanya keinginan lembaga/kementerian lain untuk mendirikan badan penerbit il-
miah ini menjadi ajang kompetisi yang positif yang mendorong UPT Balai Media 
dan Reproduksi (LIPI Press) untuk terus meningkatkan kapabilitasnya. Sebagai 
 institusi yang siap go internasional, LIPI Press harus mempersiapkan diri untuk ber-
kompetisi secara sehat dengan penerbit sejenis di tingkat global. 
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4.1.2 Peluang (O)
Peluang jasa penerbitan ini tidak terbatas pada peneliti LIPI saja, namun masih 
terbuka luas untuk peneliti non LIPI dan dosen, serta komunitas ilmiah lainnya 
yang berpotensi menghasilkan naskah bahan terbitan ilmiah yang beragam (mul-
tidisiplin), sehingga UPT Balai Media dan Reproduksi (LIPI Press) mampu melayani 
segmen pasar yang relatif lebih luas.

Mengingat fungsi kelembagaan LIPI sebagai instansi Pembina jabatan peneliti, 
terdapat beberapa regulasi berupa Peraturan Kepala LIPI yang mendorong pening-
katan kinerja penerbitan ilmiah. Peraturan Bersama Kepala LIPI dan Kepala BKN 
No 412/D/2009 dan No 12/D/2009K, serta Peraturan Kepala (Perka) LIPI no 2 Tahun 
2014 tentang penilaian angka kredit bagi jabatan fungsional peneliti mensyarat-
kan bahwa KTI buku yang dinilai harus diterbitkan oleh badan penerbit (publishing 
house) dan memiliki dewan editor substansi. Regulasi lain yang mendukung pen-
guatan kelembagaan penerbit (ilmiah) adalah impelementasi Undang Undang Hak 
Cipta no 19 tahun 2002 dan telah diperbaharui menjadi UU no 28 Tahun 2014. 
Esensi tentang hak cipta yang terkait dengan publikasi ilmiah dan kegiatan pene-
litian ini juga sudah menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Perka 
LIPI No 08/E/2013 tentang Pedoman Klirens Etik Penelitian & Publikasi Ilmiah. Me-
lihat aspek-aspek strategis yang perlu ditegakkan dalam suatu publikasi ilmiah, ke-
beradaan UPT Balai Media dan Reproduksi (LIPI Press) sangat strategis, lebih-lebih 
lagi, kualitas publikasi ilmiah yang dihasilkan oleh LIPI manjadi salah satu indikator 
kinerja lembaga riset kelas dunia yang harus terus ditingkatkan.

Dari sisi penulis, walaupun pemberian royalti bagi penulis buku sudah umum 
dilakukan oleh penerbit swasta, pemberian insentif dari penerbit LIPI Press dapat 
meningkatkan motivasi penulis di kalangan peneliti LIPI sekaligus meningkatkan 
daya saing penerbit LIPI Press. Dengan adanya mekanisme penghargaan ini, penu-
lis potensial LIPI yang sebelumnya menerbitkan di penerbit umum di luar penerbit 
LIPI Press dapat menerbitkan buku di LIPI Press.

Berkembangnya teknologi informasi (internet), menjadi peluang untuk 
mengembangkan sistem layanan electronik/online publishing yang lebih efisien, 
akuntabel dan transparan. LIPI Press saat ini sudah mengembangkan pasar un-
tuk e-book, baik untuk dibaca gratis (melalui aplikasi Moco) atau dipinjam baca 
sebagaimana perpustakaan online (melalui www.myperpus.com). Melalui pengem-
bangan sistem layanan penerbitan elektronik juga dapat mendukung aktivitas pe-
layanan publik, promosi, dan pemasaran produk sehingga produk publikasi LIPI 
dapat diakses oleh lebih banyak penerima manfaat dengan lebih efektif dan efisien.

4.1.3 Kekuatan (S)
Saat ini pengguna jasa penerbitan dapat berasal dari sivitas LIPI non peneliti, dan 
penulis/peneliti dari luar LIPI (Kementerian/Lembaga). Sebagai ilustrasi, jika di-
hitung dari jenjang fungsional peneliti muda LIPI saja, terdapat 1.252 peneliti yang 
selayaknya dapat difasilitasi untuk publikasi buku. Jika hanya 10% saja yang menu-
lis buku, setidaknya LIPI Press harus memfasilitasi untuk 125 output terbitan per-
tahun.

Kekuatan LIPI yang utama lainnya adalah memiliki jaringan kepakaran/
ilmu yang luas yang berasal dari berbagai macam bidang keilmuan dan teknolo-
gi di berbagai satker LIPI terutama dari pusat penelitian. Jaringan kepakaran ini 
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 sangat  potensial, yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kapasitas SDM 
 penerbitan (sebagai editor dan penelaah naskah), maupun sebagai penulis naskah 
terbitan berbasis hasil riset.

Sebagai lembaga penelitian milik publik, salah satu keunggulan UPT Balai Me-
dia dan Reproduksi (LIPI Press) adalah sistem penganggaran untuk mendukung 
penerbitan sudah teralokasi dalam APBN setiap tahun. Hal ini menyebabkan ru-
ang gerak UPT Balai Media dan Reproduksi (LIPI Press) sebagai penerbit memiliki 
kewenangan dan keleluasan untuk melaksanakan visi dan misi penjaminan mutu 
substansi tanpa harus terlalu fokus untuk mencari keuntungan. Saat ini, sebagian 
pendanaan penerbitan dapat dialokasikan pada satker peneliti dan sebagian terbe-
sar dari alokasi anggaran penerbitan ini berada di UPT Balai Media dan Reproduksi 
(LIPI Press) sesuai dengan tugas fungsi yang diembannya. Sebagaimana anggaran 
UPT Balai Media dan Reproduksi (LIPI Press), pengadaan sarpras penerbitan skala 
terbatas juga didukung dan difasilitasi oleh negara (APBN). Kontrol kualitas terbitan 
akan mudah dilakukan jika seluruh proses penerbitan sampai pencetakan dilaku-
kan dan disupervisi langsung oleh LIPI Press. Idealnya, seluruh biaya proses pener-
bitan sampai tercetak dan distribusi dapat dialokasikan di LIPI Press, namun pada 
kenyataannya pagu anggaran penerbit masih terbatas sehingga belum seluruh 
buku hasil penelitian LIPI dapat diterbitkan oleh LIPI Press. 

Selain memiliki kompetensi SDM sebagai garda depan pekerja pengetahuan 
kunci (key knowledge worker) penerbitan, baik editor substansi (dewan editor, pe-
nelaah) dan teknis (copy editor, editor visual), kekuatan UPT Balai Media dan Re-
produksi (LIPI Press) adalah saat ini telah memiliki jejaring untuk distribusi buku 
nasional dan regional dan anggota asosiasi penerbit nasional (IKAPI). Sebagai ang-
gota asosiasi penerbit nasional, posisi UPT Balai Media dan Reproduksi (LIPI Press) 
sangat strategis karena menjadi acuan penerbitan buku-buku hasil penelitian. Ti-
dak banyak penerbit nasional yang mengkhususkan diri pada segmen buku ilmiah, 
karena lebih mengutamakan aspek pasar dan berorientasi keuntungan. UPT Balai 
Media dan Reproduksi (LIPI Press) mengemban amanah untuk selalu memelihara 
dan meningkatkan kualitas terbitan LIPI.

Kekuatan lain LIPI Press adalah saat ini sudah memiliki mekanisme  kerja sama 
distribusi melalui skema Penerimaan Bukan Pajak (PNBP) sesuai PP 32 Tahun 2016, 
khususnya yang terkait dengan pengelolaan jasa  kerja sama distribusi dan disem-
inasi buku. Hal ini akan mendukung adanya terobosan  kerja sama dengan pihak 
luar melalui proses penjualan buku LIPI Press sehingga buku-buku terbitan LIPI 
Press dapat sampai pada pengguna yang tepat dan diperoleh data umpan balik 
pelanggan dari proses pendistribusian melalui pasar buku.

Selain terobosan di bidang kerja sama, UPT Balai Media dan Reproduksi (LIPI 
Press) juga telah menerapkan sistem penghargaan (reward berupa pemberian 
insentif) untuk penulis dari hasil penjualan/distribusi buku. Sumber pendanaan 
pemberian insentif berasal dari pengelolaan mekanisme anggaran PNBP dari hasil 
penjualan buku bagian LIPI Press berdasarkan PP tarif PNBP LIPI Press. Besaran 
insentif bagi penulis berbanding lurus dengan jumlah eksemplar penjualan buku 
di pasaran. Adanya skema ini diharapkan dapat memberikan motivasi bagi penu-
lis untuk tidak hanya produktif menulis, tapi juga terus menghasilkan buku yang 
berkualitas. Pemberian insentif juga diberikan melalui skema anggaran RM ber-
dasarkan instrumen yang telah ditentukan oleh dewan pakar terkait dengan stan-
dar kualitas buku.
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4.1.4 Kelemahan (W)
Struktur organisasi UPT Balai Media dan Reproduksi (LIPI Press) saat ini belum 
sepenuhnya mendukung proses bisnis penerbitan mulai dari perencanaan, pen-
carian, pertimbangan, penentuan, pengolahan, pencetakan, pergelolaan pesediaan 
dan aset penerbitan, promosi, dan pendistribusian hasil terbitan. Secara formal 
keseluruhan proses ditangani oleh satu seksi sehingga perlu penataan organisasi 
agar ada penajaman kompetensi dan distribusi beban kerja pegawai yang lebih 
seimbang. Jika dibandingkan dengan potensi naskah ilmiah yang harus dikelola 
menjadi terbitan ilmiah, proporsi SDM yang memiliki pengetahuan kunci di UPT 
Balai Media dan Reproduksi (LIPI Press) masih belum memadai sehingga naskah 
yang dapat dikelola masih terbatas. Idealnya, setiap editor menangani maksimal 
2-3 naskah buku dengan ketebalan rata-rata sedang (100-150) buku per bulan, na-
mun kenyataannya tiap editor menangani lebih dari 5 naskah per bulan sehingga 
kualitas pekerjaan kurang optimal. Solusi penambahan tenaga mitra editor (editor 
freelance) sebanyak 15 orang di tahun 2017 sudah sangat membantu, namun belum 
sepenuhnya mendukung beban penerbitan saat ini. Pada kenyataannya, tidaklah 
mudah untuk mencari tenaga editor yang berpengalaman dan siap bekerja sesuai 
gaya selingkung penerbitan LIPI Press. Kelemahan dari aspek SDM lainnya adalah 
belum terbentuknya jabatan fungsional khusus untuk editor sehingga dapat men-
gurangi motivasi pegawai untuk terus berkarya di bidang penyuntingan naskah.

Kelemahan lainnya adalah masih rendahnya pemahaman calon pengguna 
atas proses bisnis penerbitan ilmiah. Sebagai penerbit ilmiah, fokus LIPI Press 
diutamakan untuk memelihara kualitas substansi terbitan sehingga buku layak di-
baca oleh pembaca sasaran. Walaupun kegiatan sosialisasi dan desiminasi peng-
etahuan proses penerbitan terus menerus dilakukan di berbagai forum, sebagian 
besar (calon) pengguna masih mempersepsikan UPT Balai Media dan Reproduksi 
(LIPI Press) sebatas percetakan, bukan penerbitan ilmiah. Persepsi yang kurang te-
pat inilah yang menyebabkan sebagian besar pengguna jasa UPT Balai Media dan 
Reproduksi (LIPI Press) menganggap bahwa proses penerbitan buku di LIPI Press 
membutuhkan waktu relatif lebih lama dibandingkan di penerbit (umum) atau per-
cetakan lainnya. 

4.2 Strategi Hasil Pemetaan

4.2.1 Strategi S-O Maksi-Maksi
1. Strategi ideal yang memanfaatkan aspek kekuatan (S) untuk menangkap pel-

uang (O) yang ada yaitu meningkatkan strategi ‘vertical integration’ untuk je-
jaring  kerja sama yang bersifat win-sin solution mendukung kinerja layanan 
penerbitan ilmiah dengan pihak lain

a. K/L sebagai pengguna layanan penerbitan (co-publishing)
b. Mitra penerbitan global, di luar Springer book publishing
c. Distributor buku (online dan gerai buku fisik)
d. Mitra editor nonPNS LIPI Press
e. Mitra percetakan buku
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2. Meningkatkan pemahaman calon pengguna terkait dengan mekanisme dan 
tata cara penulisan dan penerbitan buku ilmiah sesuai dengan kaidah yang 
ditetapkan melalui kegiatan

a. Sosialisasi langsung ke calon pengguna
b. Pendampingan penulisan/penerbitan buku
c. Konsultasi dan klinik penyusunan buku
d. Workshop dan pelatihan penulisan dan penerbitan buku

3. Meningkatkan jejaring kepakaran untuk memelihara kualitas substansi terbitan

a. Dimulai dari proses penerimaan dan seleksi Dewan editor (spesifikasi, 
rekam jejak, komitmen dan  kerja sama)

b. Mengevaluasi kinerja dewan editor dan penelaah sesuai dengan kriteria 
dan instrumen yang disediakan

c. Membuat dan memperbaharui data base kepakaran untuk keperluan 
penyuntingan substansi

4. Mengimplementasikan prinsip-prinsip knowledge management untuk mening-
katkan kapasitas layanan penerbitan yang fokus kepada SDM penerbitan

a. Pelatihan dan kegiatan peningkatan kompetensi SDM penerbitan
b. Pemagangan dan pendampingan mitra editor untuk penyamaan persepsi 

dan proses penyuntingan
c. Mengusulkan fungsional editor sebagai jabatan fungsional khusus di LIPI 

Press
d. Memberikan kesempatan editor bekerja dalam tim ad-hoc dan tugas tam-

bahan untuk penguatan team work dan kepemimpinan
e. Menerapkan sistem penghargaan dan hukuman untuk meningkatkan 

 kapasitasi SDM internal (karyawan teladan) dan eksternal (penghargaan 
dan insentif buku bagi penulis)

4.2.2 Strategi W-O Mini-Maksi
Strategi pengembangan untuk mengatasi kelemahan (W) dalam rangka mengesplor-
asi peluang (O), yaitu

1. Mengusulkan penataan organisasi di lingkungan LIPI Press untuk menambah 
struktur es 4 teknis penerbitan, yaitu sedikitnya 3 sie teknis penerbitan, yaitu 
(1) penyuntingan dan penilaian substansi , (2) produksi terbitan dan (3) ker-
ja sama dan diseminasi terbitan. Fokus tiap proses bisnis tersebut dapat ber-
dampak kepada optimalisasi sumberdaya dan kualitas layanan yang lebih baik.

2. Disamping tetap mengupayakan layanan konsultasi tatap muka dan datang 
langsung, LIPI Press harus membuat kebijakan untuk wajib penggunaan 
layanan online untuk pre-service dan service.

a. E-learning publishing untuk pemahaman dasar penerbitan, terutama untuk 
yang belum pernah menerbitkan buku ilmiah sebelum mengusulan pener-
bitan buku ke LIPI Press (pre-service)

b. E-service publishing untuk proses bisnis penerbitan ilmiah (service)
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3. Mencari peluang sumber pendanaan penerbitan di luar DIPA RM LIPI Press, 
yaitu melalui 

a. PNBP distribusi komersial buku-buku LIPI Press
b. Sumber pendanaan kegiatan penerbitan dari K/L lain (contoh: 

 Kemenristekdikti,  kerja sama dengan swasta/industri/donor)

4.2.3 Strategi S-T Maksi-Mini
Strategi yang membahas penggunaan kekuatan (S) untuk mengatasi ancaman (T):

1. Meningkatkan strategi branding LIPI dan kepercayaan pengguna layanan pen-
erbitan ilmiah melalui penerapan standar proses penerbitan yang profesional 
dan akuntabel

2. Fokus pada produk dan layanan ilmiah dan ilmiah populer yang berbasis hasil 
riset, tidak menerbitkan produk yang sama seperti penerbit umum

3. Mengelola sumberdaya secara efisien dan efektif, sehingga strategi prioritas 
penentuan proses yang mengalokasikan anggaran relatif besar (misalnya per-
cetakan) dengan menetapkan skala prioritas

4. Terus melakukan perbaikan kelanjutan dengan memutakhirkan Pedoman 
 penerbitan serta rujukan proses bisnis LIPI Press

5. Meningkatkan fungsi kelembagaan penerbitan LIPI Press menuju acuan nasi-
onal penerbit ilmiah sehingga penyebarluasan iptek nasional dapat diperkuat 
melalui pembentukan penerbit sejensi di K/L

6. Mengimplementasikan standar pengelolaan penerbitan ilmiah sesuai pe-
doman akreditasi penerbit ilmiah (Perka LIPI No 17 Tahun 2016)

4.2.4 Strategi W-T Mini-Mini
Yaitu strategi untuk mempertimbangkan pembentukan aliansi atau perjanjian  
kerja sama pengoperasian. Saat ini opsi ini belum direncanakan mengingat faktor 
kekuatan organisasi dapat dioptimalkan.
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Bab 5
Kesimpulan dan 
 Rekomendasi

5.1 Kesimpulan

Selain memiliki kompetensi SDM sebagai garda depan pekerja pengetahuan kunci 
(key knowledge worker) penerbitan, baik editor substansi (dewan editor, penelaah) 
dan teknis (copy editor, editor visual), kekuatan UPT Balai Media dan Reproduksi 
(LIPI Press) adalah saat ini telah memiliki jejaring untuk distribusi buku nasional 
dan regional dan anggota asosiasi penerbit nasional (IKAPI). Sebagai anggota aso-
siasi penerbit nasional, posisi UPT Balai Media dan Reproduksi (LIPI Press) sangat 
strategis karena menjadi acuan penerbitan buku-buku hasil penelitian. Tidak ban-
yak penerbit nasional yang mengkhususkan diri pada segmen buku ilmiah, karena 
lebih mengutamakan aspek pasar dan berorientasi keuntungan. UPT Balai Media 
dan Reproduksi (LIPI Press) mengemban amanah untuk selalu memelihara dan 
meningkatkan kualitas terbitan LIPI.

Kekuatan lainnya adalah saat ini sudah memiliki mekanisme  kerja sama distri-
busi melalui skema PNBP sesuai PP 32 Tahun 2016, khususnya yang terkait dengan 
pengelolaan jasa  kerja sama distribusi dan diseminasi buku. Hal ini akan men-
dukung adanya terobosan  kerja sama dengan pihak luar melalui proses penjualan 
buku LIPI Press sehingga buku-buku terbitan LIPI Press dapat sampai pada peng-
guna yang tepat dan diperoleh data umpan balik pelanggan dari proses pendistri-
busian melalui pasar buku.

Selain terobosan di bidang kerja sama, UPT Balai Media dan Reproduksi (LIPI 
Press) juga telah menerapkan sistem penghargaan (reward berupa pemberian 
insentif) untuk penulis dari hasil penjualan/distribusi buku. Sumber pendanaan 
pemberian insentif berasal dari pengelolaan mekanisme anggaran PNBP dari hasil 
penjualan buku bagian LIPI Press berdasarkan PP tarif PNBP LIPI Press. Besaran 
insentif bagi penulis berbanding lurus dengan jumlah eksemplar penjualan buku 
di pasaran. Adanya skema ini diharapkan dapat memberikan motivasi bagi penu-
lis untuk tidak hanya produktif menulis, tapi juga terus menghasilkan buku yang 
berkualitas. Pemberian insentif juga diberikan melalui skema anggaran RM ber-
dasarkan instrumen yang telah ditentukan oleh Dewan Pakar terkait dengan stan-
dar kualitas buku.

Kelemahan utama yang harus diantisipasi adalah Struktur organisasi UPT Balai 
Media dan Reproduksi (LIPI Press) saat ini belum sepenuhnya mendukung proses 
bisnis penerbitan mulai dari perencanaan, pencarian, pertimbangan, penentuan, 
pengolahan, pencetakan, pergelolaan pesediaan dan aset penerbitan, promosi dan 
pendistribusian hasil terbitan. Secara formal keseluruhan proses ditangani oleh 
satu seksi sehingga perlu penataan organisasi agar ada penajaman kompetensi 
dan distribusi beban kerja pegawai yang lebih seimbang. Jika dibandingkan dengan 
potensi naskah ilmiah yang harus dikelola menjadi terbitan ilmiah, proporsi SDM 
yang memiliki pengetahuan kunci di UPT Balai Media dan Reproduksi (LIPI Press) 
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masih belum memadai, sehingga naskah yang dapat dikelola masih terbatas. Ideal-
nya, setiap editor menangani maksimal 2-3 naskah buku dengan ketebalan rata-ra-
ta sedang (100-150) buku per bulan, namun kenyataannya tiap editor menangani 
lebih dari 5 naskah per bulan sehingga kualitas pekerjaan kurang optimal. Solu-
si penambahan tenaga mitra editor (editor freelance) sebanyak 15 orang di tahun 
2017 sudah sangat membantu, namun belum sepenuhnya mendukung beban pe-
nerbitan saat ini. Pada kenyataannya, tidaklah mudah untuk mencari tenaga edi-
tor yang berpengalaman dan siap bekerja sesuai gaya selingkung penerbitan LIPI 
Press.

5.2 Rekomendasi

Rekomendasi strategi  S-O (maksi-maksi), S-T (maksi-mini) dan W-O (mini-maksi) 
dilakukan melalui cara:

1. Meningkatkan strategi ‘vertical integration’ untuk jejaring  kerja sama yang ber-
sifat win-sin solution mendukung kinerja layanan penerbitan ilmiah dengan pi-
hak:

a. K/L sebagai pengguna layanan penerbitan (co-publishing).
b. Mitra penerbitan global, di luar Springer book publishing.
c. Distributor buku (online dan gerai buku fisik).
d. Mitra editor nonPNS LIPI Press.

2. Meningkatkan pemahaman calon pengguna terkait dengan mekanisme dan 
tata cara penulisan dan penerbitan buku ilmiah sesuai dengan kaidah yang 
ditetapkan melalui kegiatan:

a. Sosialisasi langsung ke calon pengguna.
b. Pendampingan penulisan/penerbitan buku.
c. Konsultasi dan klinik penyusunan buku.
d. Workshop dan pelatihan penulisan dan penerbitan buku.

3. Meningkatkan jejaring kepakaran untuk memelihara kualitas substansi  terbitan:

a. Dimulai dari proses penerimaan dan seleksi Dewan editor(spesifikasi, 
rekam jejak, komitmen dan  kerja sama).

b. Mengevaluasi kinerja dewan editor dan penelaah sesuai dengan kreiteria 
dan instrumen yang disediakan.

c. Membuat dan memperbaharui data base kepakaran untuk keperluan 
penyuntingan substansi.

4. Mengimplementasikan prinsip-prinsip knowledge management untuk mening-
katkan kapasitas layanan penerbitan yang fokus kepada SDM penerbitan:

a. Pelatihan dan kegiatan peningkatan kompetensi SDM penerbitan.
b. Pemagangan dan pendampingan mitra editor untuk penyamaan persepsi 

dan proses penyuntingan.
c. Mengusulkan fungsional editor sebagai jabatan fungsional khusus di LIPI 

Press.
d. Memberikan kesempatan editor bekerja dalam tim ad-hoc dan tugas tam-

bahan untuk penguatan team work dan kepemimpinan.
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e. Menerapkan sistem penghargaan dan hukuman untuk meningkatkan kap-
asitasi SDM internal (karyawan teladan) dan eksternal (penghargaan dan 
insentif buku bagi penulis).

5. Mengusulkan penataan organisasi di lingkungan LIPI Press untuk menambah 
struktur es 4 teknis penerbitan, yaitu sedikitnya 3 sie teknis penerbitan, yaitu 
(1) penyuntingan dan penilaian substansi, (2) produksi terbitan, dan (3)  ker-
ja sama dan diseminasi terbitan. Fokus tiap proses bisnis tersebut dapat ber-
dampak kepada optimalisasi sumberdaya dan kualitas layanan yang lebih baik.

6. Disamping tetap mengupayakan layanan konsultasi tatap muka dan datang 
langsung, LIPI Press harus membuat kebijakan untuk wajib penggunaan 
layanan online untuk pre-service dan service:

a. E-learning publishing untuk pemahaman dasar penerbitan, terutama untuk 
yang belum pernah menerbitkan buku ilmiah sebelum mengusulan pener-
bitan buku ke LIPI Press (pre-service).

b. E-service publishing untuk proses bisnis penerbitan ilmiah (service).

3. Mencari peluang sumber pendanaan penerbitan di luar DIPA RM LIPI Press, 
yaitu melalui:

a. PNBP distribusi komersial buku-buku LIPI Press.
b. Sumber pendanaan kegiatan penerbitan dari K/L lain (co: Kemenristekdikti,  

kerja sama dengan swasta/industri/donor).

3. Meningkatkan strategi branding LIPI dan kepercayaan pengguna layanan pen-
erbitan ilmiah melalui penerapan standar proses penerbitan yang profesional 
dan akuntabel.

4. Fokus pada produk dan layanan ilmiah dan ilmiah populer yang berbasis hasil 
riset, tidak menerbitkan produk yang sama seperti penerbit umum.

5. Mengelola sumberdaya secara efisien dan efektif, sehingga strategi prioritas 
penentuan proses yang mengalokasikan anggaran relatif besar (misalnya per-
cetakan) dilakukan.

6. Terus melakukan perbaikan kelanjutan dengan memutakhirkan pedoman pen-
erbitan serta rujukan proses bisnis LIPI Press.

7. Meningkatkan fungsi kelembagaan penerbitan LIPI Press menuju acuan nasi-
onal penerbit ilmiah sehingga penyebarluasan iptek nasional dapat diperkuat 
melalui pembentukan penerbit sejenis di K/L.

8. Mengimplementasikan standar pengelolaan penerbitan ilmiah sesuai pe-
doman akreditasi penerbit ilmiah (Perka LIPI No 17 Tahun 2016).



Koordinasi Desain Sampul oleh Editor Visual LIPI Press
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