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KATA PENGANTAR 

eformasi birokrasi pada hakikatnya merupakan upaya 
untuk melakukan pembaharuan dan perubahan 
mendasar terhadap sistem penyelenggaraan 
pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek 
kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (business 
prosess) dan sumber daya manusia aparatur. 

     

            Keberhasilan reformasi birokrasi bukan pada dokumentasi semata, 

namun harus mampu dirasakan oleh seluruh masyarakat. Keberhasilan pelaksanaan 

reformasi birokrasi bukan pada prosedur atau laporan saja, namun bagaimana 

masyarakat yang kita layani dapat merasakan dampak perubahan yang lebih baik. 

Itulah makna yang sebenarnya dari Revolusi Mental di bidang aparatur. 

 

UPT Balai Informasi Teknologi – LIPI berkomitmen untuk terus menjalankan rencana-

rencana aksi yang telah ditetapkan sesuai dengan tugas, fungsi, serta kedudukannya, 

untuk mencapai tujuan Reformasi Birokrasi yaitu menciptakan birokrasi pemerintah 

yang profesional dengan karakteristik, berintegrasi, berkinerja tinggi, bebas dan bersih 

KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-

nilai dasar dan kode etik aparatur negara.Semua rencana aksi yang dilaksanakan oleh 

UPT Balai Informasi Teknologi - LIPI merupakan turunan dari program dan kegiatan 

Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2015 – 2019 yang telah ditetapkan melalui 

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 

Tahun 2015, dan Road Map Reformasi Birokrasi LIPI 2015 – 2019. 

 

Namun demikian, kami menyadari bahwa pelaksanaan reformasi birokrasi ini masih 

belum sepenuhnya sesuai dengan harapan. Untuk itulah kami perlu mengevaluasi 

pelaksanaan program reformasi birokrasi secara konsisten dan sungguh-sungguh, 

dengan tetap melaksanakan rencana aksi yang telah ditetapkan. 

 

 Bandung, Desember 2018 

 Kepala UPT Balai Informasi Teknologi LIPI, 

 

   

 

    Tommy Hendrix, S.T., M.Si 

    R 
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I. PENDAHULUAN 

Latar Belakang 
Reformasi Birokrasi merupakan upaya yang dilakukan UPT BIT LIPI dalam rangka 

mewujudkan instansi pemerintahan yang bersih, akuntabel dan melayani dengan baik. 

Dalam perjalanan RB di lima tahun kedua ini, UPT BIT LIPI telah membuat berbagai 

capaian dan penghargaan yang menjadi representasi dari tercapainya sasaran RB yakni, 

terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, terwujudnya peningkatan kualitas 

pelayanan publik, meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi. Memasuki 

lima-tahun ke-2 pelaksanaan RB UPT BIT LIPI, perbaikan dan inovasi terus dilakukan 

mengikuti tuntutan dan perkembangan zaman. 

Dasar Hukum Penyusunan Laporan 
Berdasarkan Surat Keputusan Kepala UPT BIT LIPI Nomor 04/JI.6/KP/I/2018 tentang 

Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi dan Pembangunan Zona Integritas UPT BIT LIPI, 

disebutkan bahwa Tim Pelaksana berkewajiban untuk membuat laporan pelaksanaan 

Reformasi Birokrasi di UPT BIT LIPI, untuk selanjutnya disampaikan kepada Kepala UPT 

BIT LIPI. 

Tujuan Penyusunan Laporan 
Penyusunan laporan ini bertujuan untuk menyediakan informasi yang komprehensif 

mengenai capaian-capaian yang telah diraih UPT BIT LIPI dalam pelaksanaan Reformasi 

Birokrasi khususnya selama tahun 2017, sehingga dapat dipahami secara cepat dan mudah 

oleh pihak lain. Sekaligus laporan ini disusun dalam rangka mewujudkan akuntabilitas dan 

transparansi dalam rangka pelaksanaan good governance. 

Sistematika Penulisan Laporan 
Laporan Reformasi Birokrasi 2018 disusun dengan sistematika sebagai berikut: 

Bagian I memuat latar belakang, dasar hukum penyusunan laporan, tujuan penyusunan 

laporan, dan sistematika penulisan laporan. Latar belakang berisi penjelasan singkat 

proses perjalanan reformasi birokrasi di UPT BIT LIPI.  
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Bagian II memuat agenda pelaksanaan Reformasi Biroksi di lingkungan LIPI dan UPT BIT 

LIPI. 

Bagian III memuat pelaksanaan program manajemen perubahan melalui internalisasi nilai-

nilai UPT BIT LIPI, dan Pembentukan agen perubahan yang dapat mendorong terjadinya 

perubahan pola pikir. 

Bagian IV memuat pelaksanaan program reformasi birokrasi di bidang Penguatan 

Pengawasan yang mencakup kegiatan Proses penyusunan rencana kerja dan anggaran 

sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Proses penyusunan laporan keuangan sesuai 

ketentuan, Peningkatan pelaksanaan anggaran sesuai rencana, E-Procurement, Pelaksanaan 

pengendalian Gratifikasi, Pelaksanaan whistleblowing system, Pelaksanaan pemantauan 

benturan, Penerapan pengendalian intern, dan Penanganan pengaduan masyarakat di 

lingkungan UPT BIT LIPI.  

Bagian V memuat pelaksanaan program reformasi birokrasi di bidang Penguatan 

Akuntabilitas Kinerja yang mencakup kegiatan Pembangunan/pengembangan teknologi 

informasi dalam manajemen kinerja dan Penyusunan Laporan Kinerja UPT BIT LIPI. 

Bagian VI memuat pelaksanaan program reformasi birokrasi di bidang penguatan 

tatalaksana yang mencakup Perluasan penerapan e-government yang terintegrasi dalam 

penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, Implementasi Undang-Undang 

Keterbukaan Informasi Publik, dan Penerapan sistem kearsipan yang handal. 

Bagian VII memuat pelaksanaan program reformasi birokrasi di bidang Penguatan Sistem 

Manajemen SDM Aparatur yang mencakup kegiatanPenyempurnaan SIMPEG, Penerapan 

sistem promosi secara terbuka, kompetitif, dan berbasis kompetensi, Menyusun dan 

menetapkan pola karier pegawai ASN, dan Penguatan sistem dan kualitas pendidikan dan 

pelatihan untuk mendukung kinerja. 

Bagian VIII memuat pelaksanaan program reformasi birokrasi di bidang Peningkatan 

Kualitas Pelayanan Publik yang mencakup kegiatan: optimalisasi website dan media sosial 

untuk pelayanan, Pelaksanaan SMM ISO 9001 : 2015, inovasi pelayanan, dan hasil Survei 

Kepuasan Masyarakat.  

Bagian IX memuat penutup dari laporan pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2018. 
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II. PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI DI 
LINGKUNGAN LIPI DAN UPT BIT LIPI 2015-2019 

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi LIPI 2015-2019 
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) sebagai salah satu instansi pemerintah yang 

telah melaksanakan RB pada gelombang pertama (2010-2014) berkewajiban untuk 

menyempurnakan dan meningkatkan kualitas RB di periode kedua (2015-2019). 

Penyempurnaan dan peningkatan kualitas RB LIPI di periode kedua didasarkan pada 

sejumlah catatan dan perubahan lingkungan strategis yang ada, yaitu:  

1. Secara eksplisit dokumen RPJMN 2015-2019 telah mencantumkan bahwa 

Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahap 3 (2015-2019) ditujukan untuk 

memantapkan pembangunan secara menyeluruh dengan menekankan 

pembangunan keunggulan kompetitif perekonomian yang berbasis Sumber Daya 

Alam (SDA) yang tersedia, Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas serta 

Kemampuan Iptek. Dengan demikian dapat dipahami bahwa terdapat tiga elemen 

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.  

2. Hasil evaluasi terhadap Renstra 2010-2014 LIPI terlihat bahwa realisasi kinerja LIPI 

dapat mencapai target yang telah ditetapkan bahkan ada beberapa sasaran yang 

melebihi target Renstra 2010-2014. Jumlah publikasi ilmiah sebanyak 8698  

publikasi yang melebih target 6000 publikasi. Jumlah publikasi internasional 

cenderung meningkat dari 236 di tahun 2010 menjadi 715 di tahun 2014, 

sedangkan realisasi 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 masyarakat, 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 diamanatkan sebagai pembina jabatan 

fungsional peneliti seluruh Indonesia, wajib menjadi contoh bagi semua 

lembaga/instansi pemerintah pusat/daerah yang menjalankan fungsi penelitian dan 

pengembangan untuk menjadi lembaga pemerintah yang terbaik dalam 

melaksanakan reformasi birokrasi. 
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Rencana Aksi Reformasi Birokrasi LIPI 2015-2019 
Bergulirnya gelombang kedua reformasi birokrasi dengan fokus penyempurnaan dan 

peningkatan kualitas reformasi birokrasi nasional, maka LIPI dalam melakukan reformasi 

birokrasi gelombang kedua diarahkan kepada 8 (delapan) area perubahan dengan 

melakukan 9 (sembilan) program mikro reformasi birokrasi, dengan diselaraskan terhadap 

sasaran, arah kebijakan dan strategi dari amanat RPJMN 2015-2019.  

Sasaran yang ingin diwujudkan dari penyempurnaan dan peningkatan kualitas reformasi 

birokrasi adalah meningkatnya kualitas birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik 

dalam mendukung peningkatan daya saing dan kinerja pembangunan nasional di berbagai 

bidang, yang ditandai dengan: terwujudnya kelembagaan birokrasi yang efektif dan efisien; 

meningkatkan kapasitas pengelolaan reformasi birokrasi; diimplementasikannya UU 

Aparatur Sipil Negara secara konsisten pada seluruh instansi pemerintah; dan 

meningkatnya kualitas pelayanan publik. 

Guna memberikan image positif kepada para pemangku kepentingan terhadap perubahan 

yang dilakukan oleh LIPI, maka ditetapkan "one stop service" sebagai quick wins baru di 

LIPI. Penetapan quick wins ini dipandang sebagai langkah untuk menghadirkan LIPI 

ditengah-tengah masyarakat melalui pelayanan publiknya, sekaligus sebagai pendorong 

bagi pelaksanaan reformasi birokrasi di LIPI. "One Stop Service" merupakan sebuah kanal 

yang berisi direktori pelayanan publik dari seluruh satuan kerja di LIPI. Kanal ini sudah 

mulai diperkenalkan kepada publik melalui http://pelayanan.lipi.go.id.  

Sejalan dengan hal ini, LIPI pun menyesuaikan manajemen Tim Reformasi Birokrasi LIPI 

dengan area-area perubahan yang telah diamanatkan oleh sejumlah peraturan yang ada. 

Tim yang dibentuk melalui Keputusan Kepala LIPI memilki tugas, target capaian, dan 

jadwal sebagai berikut.  

1.  Tim Kerja Program Manajemen Perubahan (Mental Aparatur)  

Tugas/kegiatan yang dilakukan oleh Tim Kerja Program Manajemen Perubahan (Mental 

Aparatur) di LIPI mencakup 2 (dua) program, yaitu manajemen perubahan dan quick wins, 

yang dituangkan kedalam kegiatan-kegiatan sebagai berikut:  

a. Pengembangan nilai-nilai untuk menegakkan integritas;  

b. Pembentukan agen perubahan yang dapat mendorong terjadinya perubahan pola 

pikir;  

c. Percepatan pelayanan melalui quick wins, dengan berkoordinasi dengan Tim 

terkait;   
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Hasil-hasil yang diharapkan dari Area Perubahan Mental Aparatur secara rinci dijabarkan 

sebagai berikut:  

a. Meningkatnya penerapan/internalisasi asas, prinsip, nilai dasar, kode etik, dan kode 

perilaku, termasuk penguatan budaya kinerja dan budaya pelayanan;  

b. Meningkatnya penerapan budaya kerja positif di setiap instansi pemerintah;  

c. Meningkatnya integritas aparatur;  

d. Meningkatnya profesionalisme aparatur;  

e. Meningkatnya citra positif aparatur sebagai pelayan masyarakat;  

f. Meningkatnya kepuasan masyarakat. 

 

2.  Tim Kerja Program Penguatan Pengawasan  

Sebagai bagian dari pelaksanaan RB LIPI, Tim Kerja Program Penguatan Pengawasan 

memiliki tugas yang menjadi Agenda Prioritas pelaksanaan Road Map RB LIPI 2015-2019. 

Tugas yang dilakukan oleh Tim Kerja Program Penguatan Pengawasan adalah : 

peningkatan kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP);   

a. Membangun Zona Integritas melalui penetapan unit kerja yang akan dikembangkan 

melalui Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani 

(WBBM);   

b. Menyusun dan mengevaluasi kebijakan tentang pelaksanaan pengendalian 

Gratifikasi;   

c. Melaksanakan dan mengevaluasi pelaksanaan Whistle Blowing System;  

d. Pelaksanaan pemantauan Benturan Kepentingan;  

e. Pembangunan dan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di 

masing-masing satuan kerja;   

f. Penanganan pengaduan masyarakat secara terpadu;  

g. Mengevaluasi tingkat efisiensi, efektivitas, dan produktivitas seluruh satuan kerja;   

h. Melaksanakan survei eksternal tentang persepsi korupsi.   

 

3.  Tim Kerja Program Penguatan Akuntabilitas Kinerja  

Tugas yang dilakukan oleh Tim Kerja Program Penguatan Akuntabilitas Kinerja adalah :   

a. Meningkatkan kualitas informasi kinerja ke publik;   

b. Mengembangkan sistem manajemen kinerja dan pelaporan; termasuk didalamnya 

melakukan review kesesuaian antara iku dengan tugas fungsi untuk eselon II dan 

eselon III hingga kepada ukuran kinerja individu;   

c. Mengembangkan sistem informasi kinerja hingga level individu. 
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4.  Tim Kerja Program Penataan dan Penguatan Organisasi  

Tugas yang dilakukan oleh Tim kerja program penataan dan penguatan organisasi adalah :  

a. Melakukan asesmen dan pelaksanaan penataan dan penguatan organisasi 

mekanistik (UPT) di LIPI;  

b. Melakukan evaluasi terhadap perubahan struktur organisasi terkait bidang 

penelitian  menjadi Kelompok Penelitian (Keltian) dan perombakan organisasi 

satker dan biro di lingkungan LIPI;  

c. Melakukan evaluasi yang menganalisis kemungkinan tumpang tindih fungsi dengan 

instansi lain dalam rangka membentuk lembaga/kementerian yang mampu 

mewujudkan birokrasi yang efisien dan efektif;   

d. Mengkaji bentuk kelembagaan/organisasi penelitian dan pengembangan paling 

ideal bagi LIPI sebagai respon terhadap perubahan lingkungan eksternal dan 

internal;  

e. Menyusun indeks kelembagaan di lingkungan LIPI.  

 

Untuk melakukan evaluasi organisasi dilakukan dengan : 

a. Menilai ketepatan fungsi dan ketepatan ukuran organisasi;   

b. Mengukur jenjang  organisasi kepada seluruh unit;   

c. Menganalisis kemungkinan duplikasi  fungsi  kepada  seluruh  unit  kerja;   

menganalisis  satuan  organisasi   yang  berbeda tujuan  namun  ditempatkan   dalam 

satu  kelompok  kepada   seluruh unit  kerja;  

d. Menganalisis  kemungkinan adanya  pejabat  yang melapor  kepada  lebih  dari  

seorang  atasan  kepada sebagian  unit  kerja;  

e. Menganalisis kesesuaian struktur organisasi dengan kinerja yang akan dihasilkan 

kepada seluruh unit kerja;   

f. Kesesuaian struktur  organisasi  dengan  mandat; dan   

g. Menganalisis kemungkinan  tumpang   tindih  fungsi dengan  instansi  lain. 

 

5. Tim Kerja Program Penataan dan Penguatan Tata Laksana  

Tugas yang dilakukan oleh Tim Kerja Program Penataan Tata Laksana adalah :  

a. Mengembangkan peta proses bisnis LIPI (penelitian, dll) beserta pedoman 

evaluasinya;   

b. Pengembangan e-government secara terintegrasi, serta dilakukannya evaluasi dan 

perbaikan secara periodik;   

c. Menyempurnakan sistem tatalaksana dengan mengoptimalkan penggunaan 

teknologi informasi dan komunikasi;   

d. Peningkatan kualitas e-procurement;   

e. Manajemen kearsipan birokrasi berbasis TIK.   

 



7 |  P a g e
 

Aktivitas utama dari program penataan dan penguatan tata laksana dimulai dengan 

mengembangkan peta proses bisnis LIPI sehingga lebih sederhana, cepat dan terintegrasi 

dengan memanfaatkan teknologi dan informasi, pengembangan e-government di 

lingkungan LIPI yang terintegrasi; peningkatan kualitas eprocurement, menejemen 

kearsipan birokrasi berbasis TIK.  

 

Dalam rangka memperkuat keterbukaan informasi publik LIPI, dilakukan dengan 

mereview kembali kebijakan yang telah ada di tingkat LIPI mengenai keterbukaan 

informasi publik, yaitu dengan melihat kembali dan mengidentifikasi informasi yang dapat 

diketahui publik, serta mekanisme penyampaian informasi publik telah sesuai dengan 

aturan yang berlaku. 

 

6.  Tim Kerja Program Penguatan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Aparatur  

Tugas yang dilakukan oleh Tim Kerja Program Penguatan Sistem Manajemen Sumber Daya 

Manusia Aparatur adalah mempersiapkan perencanaan dalam melaksanakan:  

a. Perbaikan berkelanjutan sistem perencanaan kebutuhan pegawai ASN LIPI;  

b. Penguatan sistem rekrutmen dan seleksi calon pegawai LIPI secara transparan dan 

berbasis kompetensi;  

c. Perumusan dan penetapan kebijakan sistem promosi jabatan secara terbuka di 

lingkungan LIPI;  

d. Asesmen kompetensi sebagai acuan dalam pengembangan pegawai LIPI secara 

profesional;  

e. Penguatan sistem dan kualitas pendidikan dan pelatihan untuk mendukung kinerja 

PNS LIPI;   

f. Penerapan sistem penilaian kinerja individu pegawai LIPI;  

g. Penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai LIPI;  

h. Pengembangan sistem pengkaderan/manajemen talenta ASN LIPI;  

i. Penyusunan dan penetapan Pola Karir PNS LIPI;  

j. Pengembangan sistem informasi ASN LIPI;   

k. Melakukan Survey Indeks Profesionalitas ASN LIPI. 

 

7.  Tim Kerja Program Penataan Peraturan Perundang-undangan   

Target yang harus dicapai Program Penataan Peraturan Perundangundangan dalam 

Roadmap Reformasi Birokrasi 2015-2019, sebagai berikut:  

a. Evaluasi secara berkala berbagai peraturan perundang-undangan yang sedang 

diberlakukan;  

b. Menyempurnakan/mengubah berbagai peraturan perundangundangan yang 

dipandang tidak relevan lagi, tumpang tindih, atau disharmonis dengan peraturan 

perundang-undangan lain; dan   
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c. Melakukan deregulasi untuk memangkas peraturan perundangundangan yang 

dipandang menghambat pelayanan;   

 

 

Untuk mencapai target tersebut, Tim Penataan Peraturan Perundangundangan LIPI 

menetapkan 3  (tiga) tugas, yaitu:   

a. Membuat Regulasi Iptek LIPI sesuai Kerangka Regulasi guna mendukung 

Kebijakan Iptek    

Perubahan dan penyusunan regulasi disesuaikan dengan tantangan global, regional 

dan nasional, sehingga dalam penyusunan regulasi perlu membuat perencanaan 

pada tingkat LIPI dan mengacu pada kerangka regulasi berdasarkan RPJM 2015-

2019.  

Regulasi yang akan dibuat, yaitu:  

1. Rancangan Undang-Undang tentang Peneliti dan Penelitian Ilmu 

Pengetahuan;  

2. Rancangan Peraturan Presiden tentang Peneliti;  

3. Rancangan Peraturan Presiden tentang Mikroorganisme;   

Selain itu, akan dibuat juga regulasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi LIPI, antara 

lain:  

1. Peraturan Kepala LIPI tentang Pengelolaan Kebun Raya;   

2. Peraturan Kepala LIPI tentang Pembangunan dan Pengembangan Taman 

Sains dan Teknologi/Science Techno Park;  

3. Peraturan Kepala LIPI tentang Repositori Ilmiah;  

4. Peraturan Kepala LIPI Tentang Jabatan Fungsional Peneliti; dan 

5. Peraturan Kepala LIPI tentang Pedoman Alih Teknologi, Diseminasi, dan 

Publikasi Ilmiah. 

 

Strategi yang akan dilaksanakan:  

1. Memetakan kerangka regulasi LIPI mengacu  pada Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019.  

2. Merencanakan pembentukan regulasi LIPI sesuai dengan kebutuhan guna 

mendukung kebijakan Iptek.  

3. Meningkatkan kualitas regulasi LIPI dalam rangka mendukung pencapaian 

Indikator Kinerja Utama (IKU) LIPI;  

4. Meningkatkan efisiensi pengalokasian anggaran untuk keperluan 

pembentukan peraturan perundang-undangan.   

 

b. Membangun layanan regulasi LIPI berbasis Informasi Teknologi (e-regulasi)   

Layanan berbasi Informasi Teknologi merupakan suatu keharusan dalam 

memberikan pelayanan yang profesional, murah, mudah, dan tepat. Oleh karena itu 
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dibangun Sistem Layanan Elektronik berupa e-regulasi yang merupakan satu 

aplikasi dengan memanfaatkan Informasi Teknologi. Layanan e-regulasi merupakan 

layanan regulasi yang menggunakan media elektronik sebagai perantaranya. Tujuan 

dari e-regulasi adalah sebagai sarana penyediaan layanan yang dapat menghemat 

waktu dan biaya, karena dapat dilakukan tanpa batasan waktu dan tempat. Kriteria 

keberhasilan adalah Terbangunnya e-regulasi, dengan outcomes meningkatnya 

layanan regulasi LIPI yang murah, mudah, cepat dan tepat. 

 

Strategi yang akan dilaksanakan :  

1. Membangun dan mengembangkan sistem implementasi  layanan e-regulasi 

yang efektif dan efisien;  

2. Mengoptimalkan penggunaan Tata Naskah Dinas Elektronik (TNDE) di 

lingkungan internal LIPI;  

3. Memperkuat jaringan Dokumentasi dan informasi hokum;  

4. Meningkatkan kapasitas SDM Pengelola 

 

c. Mengembangkan dan memutakhirkan data dalam Jaringan Dokumentasi dan 

Informasi Hukum (JDIH);    

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) LIPI merupakan salah sarana 

bagi LIPI dalam memberikan informasi regulasi yang dikeluarkan LIPI kepada 

publik. Untuk terus memberikan informasi yang mutakhir perlu dilakukan 

pengembangan dan pemutakhiran data dalam JDIH LIPI.  

Kriteria keberhasilan adalah tersedianya dokumentasi dan informasi hukum LIPI 

yang murah, mudah, cepat dan tepat, dengan outcomes yaitu meningkatnya layanan 

dokumentasi dan informasi hukum LIPI yang murah, mudah, cepat, dan tepat.  

 

Strategi yang akan dilaksanakan :  

1. Pemutakhirkan  informasi  regulasi Iptek mulai tahun 20102015.  

2. Memperkuat networking JDIH Nasional.  

3. Meningkatkan kapasitas SDM dalam Pengelolaan JDIH LIPI. 

 

8.  Tim Kerja Program Peningkatan Kualitas Layanan Publik  

Tugas yang dilakukan oleh Tim Kerja Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 

adalah menyusun Road Map LIPI 2015-2019 untuk meningkatkan kualitas pelayanan 

publik LIPI. Arah program untuk peningkatan kualitas palayanan publik LIPI 2015-2019 

adalah membangun sistem layanan terpadu atau layanan satu atap sesuai dengan PP 96 

Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan 

Publik, berikut ini adalah point-point dan rincian kegiatan yang menjadi rencana pada 

program peningkatan kualtias pelayanan publik pada Road Map LIPI 2015-2019 :    
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1. Menyusun standar pelayanan minimum, dan menyelenggarakan sosialisasi, review, 

dan juga evaluasi untuk penyempurnaan.  

 Identifikasi dan pemetaan layananan LIPI di setiap satuan kerja; 

 Identifikasi dan pemetaan layanan LIPI secara korporat; 

 Penyusunan Kebijakan, Penyusunan Maklumat, Penyusunan SOP, Sosialisasi;  

 Penyusunan dokumen standar pelayanan untuk layanan utama LIPI;  

 Review Penerapanan Standar Pelayanan, Maklumat dan SOP;  

 Penyempurnaan Standar Pelayanan, Maklumat dan SOP.  

2. Melakukan sosialiasi/pelatihan dalam upaya penerapan Budaya Pelayanan Prima 

yang meliputi kode etik, estetika dan sistem punishment (sanksi)/reward pelayanan 

prima.  

 Penyusunan kriteria penilaian lomba Inovasi layanan publik LIPI;  

 Identifikasi model budaya pelayanan prima LIPI;  

 Menyelenggarakan lomba Inovasi layanan publik LIPI;  

 Menyusun pedoman/panduan kode etik, estetika, sistem punishment 

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

 Evaluasi lomba pelayanan publik dan pelaksanaan budaya pelayanan prima 

di LIPI;   

 Penyempurnaan format lomba pelayanan publik dan pedoman/panduan. 

3. Secara rutin melaksanaan survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan LIPI 

yang spesifik LIPI.  

 Merencanakan survei IKM;  

 Pelaksanaan Survei IKM;  

 Evaluasi hasil survei IKM;  

 Perbaikan model survei IKM.  

4. Pengelolaan pengaduan (Help Desk Informasi Layanan Terpadu)  

 Menyusun rencana pengelolaan pengaduan layanan;  

 Menyusun SOP pengelolaan pengaduan dan Permintaan Informasi dan 

Sosialisasi dan internalisasi;  

 Pengembangan sistem TIK untuk pengelolaan pengaduan layanan;  

 Evaluasi penerapan SOP;  

 Perbaikan SOP dan tidak lanjut pengaduan.  

5. Penerapan layanan satu atap dan  pemanfaat TIK untuk pelayanan (Sistem Online 

Layanan Terpadu). Secara umum, kegiatan-kegiatan yang dilakukan Tim Kerja 

Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dapat dilihat pada ilustrasi berikut.  

 Menyusun Tim penerapan layanan satu atap di LIPI/Unit Layanan Terpadu 

LIPI;  

 Analisis dan Desain sistem online layanan terpadu;  

 Rancangan desain ruang layanan satu atap;  

 Pembuatan ruangan layanan satu atap LIPI;  
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Sertifikasi 
ISO 
9001:2008 
untuk 
pelayanan 
perpustaka
an dan 
pelatihan 

Penyusu
nan 
Pembang
unan 
Zona 
Integritas 
menuju 
WBK/ 

WBBM; 
Memulai 
pelaksa 
naan 
Survei 
IKM 

Pencana 
ngan dan 
Implementa
si ZI; 
Pemilihan 
15% dari 
jumlah 
pegawai 
sebagai agen 
perubahan; 
survei 
jajaran 
pimpinan 
UPT BIT 
sebagai role 
model 

Pemilihan 
25% dari 
jumlah 
pegawai 
sebagai 
agen 
perubahan; 

melakukan 
inovasi 
pelayanan 

Sertifikasi 
ISO 
9001:2015 
untuk 
pelayanan 
multimedia, 
perpustaka
an, dan 
pelatihan; 
40% dari 
jumlah 
pegawai 
merupakan 
agen 
perubahan; 
pemilihan 
pegawai 
teladan 

Memperoleh 
predikat 
WBK; 50% 
dari jumlah 
pegawai 
merupakan 
agen 
perubahan 

2015 

 Pengembangan Sistem Online Layanan Terpadu dan sosialisasi; 

 Penerapan Sistem Online Layanan Terpadu LIPI;  

 Monitoring system;  

 Penyusunan dokumen tindak lanjut;  

 Penyempurnaan Sistem. 

 

9.  Tim Kerja Program Monitoring dan Evaluasi  

Tugas/kegiatan yang dilakukan oleh Tim Kerja Program Monitoring dan Evaluasi 

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di LIPI adalah:  

a. menyusun mekanisme monitoring dan evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi di 

LIPI  

b. melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi di 

lingkungan LIPI  

c. mengusulkan satuan kerja terbaik dalam pelaksanaan/implementasi reformasi 

birokrasi di LIPI 

 

Peta Jalan Reformasi Birokrasi UPT BIT LIPI 2015-2019 
Sejalan dengan agenda Reformasi Birokrasi LIPI, UPT BIT LIPI menetapkan peta jalan 

Reformasi Birokrasi dan Pembangunan Zona Integritas (ZI) yang juga diselaraskan dengan 

pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001 sebagai bentuk keseriusan UPT BIT LIPI 

dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, sebagaimana tergambarkan sebagai 

berikut: 

 

 

2014 

2016 
 2017 

 2018 
 2019 
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III. RENCANA AKSI DAN PENCAPAIAN PROGRAM 
MANAJEMEN PERUBAHAN  
 

Pembentukan Tim RB dan Pembangunan ZI 
Setiap Tahun UPT BIT melakukan evaluasi pada tim RB dan pembangunan ZI, sebagai 

bagian dari keterlibatan seluruh pegawai, dan upaya merespon munculnya perkembangan 

dan perubahan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi. Pemilihan Tim kerja dilakukan 

pada forum rapat pimpinan, dengan mempertimbangkan beberapa penilaian. Susunan Tim 

RB dan pembangunan ZI Tahun 2018 adalah sebagai berikut: 

Ketua (merangkap anggota)  : Fitria Laksmi Pratiwi, S.E. 
 

Sekretaris  : Vivi Elvina Panjaitan, SIP. 
 

Anggota  : 1. Dina Lusyana, S.E. 
2. Penny Sylvania Putri, M.Sn. 
3. Anton Surahmat, S.I. Kom. 

 

 

Tim ini memiliki tugas untuk:  

1. Menyusun dan merumuskan dokumen rencana kegiatan RB dan pembangunan ZI 

UPT BIT LIPI; 

2. Menyelenggarakan persiapan dan pelaksanaan pertemuan tim RB dan 

pembangunan ZI UPT BIT LIPI; 

3. Melakukan identifikasi dan proses kegiatan RB dan pembangunan ZI UPT BIT LIPI; 

4. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan RB dan pembangunan 

ZI UPT BIT LIPI; 

5. Membuat laporan kegiatan perencanaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan 

kegiatan RB dan pembangunan ZI UPT BIT LIPI. 

 

 

 

 



13 |  P a g e
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notulen Rapat Pimpinan tentang 
Pembentukan Tim RB ZI 2018 

Surat Keputusan Kepala UPT BIT LIPI Nomor 
04/JI.6/KP/I/2018 tentang Pembentukan 

Tim Reformasi Birokrasi dan Pembangunan 
Zona Integritas UPT BIT LIPI 
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Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi  

dan pembangunan Zona Integritas 
Kegiatan monitoring dan evalausi diperlukan agar rencana aksi yang dituangkan dalam 

rencana kerja Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas dapat berjalan sesuai dengan 

jadwal, target, dan tahapan yang telah ditetapkan. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi 

dilaksanakan oleh Tim PME UPT BIT LIPI, yang dibentuk dengan SK Kepala UPT BIT LIPI 

Nomor 03/JI.6/KP/I/2018 tentang Penunjukan Tim PME UPT BIT LIPI Tahun 2018.  

 

Tujuan Monitoring dan Evaluasi  

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi dan zona integritas di UPT BIT 

LIPI bertujuan untuk:  

1. Memastikan rencana aksi berjalan sesuai target yang telah ditetapkan.  

2. Memberi masukan kepa Kepala UPT BIT dalam hal percepatan pelaksanaan 

RB/ZI di lingkungan UPT BIT LIPI.  

3. Memastikan hasil evaluasi telah ditindaklanjuti oleh masing-masing 

penanggung jawab.  

 

Ruang Lingkup  

Ruang Lingkup kegiatan monitoring dan evaluasi kemajuan pelaksanaan reformasi 

birokrasi di UPT BIT memfokuskan pada percepatan RB yaitu pelaksanaan zona integritas 

yang penekanannya ada pada 6 (enam) area perubahan, yaitu: 1). Manajemen Perubahan; 

2). Penataan Tatalaksana; 3). Penataan Sistem Manajemen SDM; 4). Penguatan 

Akuntabilitas; 5). Penguatan Pengawasan; dan 6). Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. 

Dokumen rencana pembanguna Zona Integritas 

1. Manajemen Perubahan

7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8

Unit kerja telah membentuk tim 

untuk melakukan pembangunan 

Zona Integritas menuju 

WBK/WBBM

SK tentang Pembentukan 

Tim Pembangunan ZI UPT 

BIT LIPI

1

Penentuan anggota tim selain 

pimpinan dipilih melalui 

prosedur/mekanisme yang jelas

MOM 1

Dokumen rencana kerja 

pembangunan Zona Integritas 

menuju WBK/WBBM telah 

disusun

Dokumen Rencana Kerja 1

Dokumen rencana kerja 

pembangunan Zona Integritas 

menuju WBK/WBBM telah 

memuat target-target prioritas 

yang relevan dengan tujuan 

pembangunan Zona Integritas 

menuju WBK/WBBM

Dokumen Rencana Kerja 1

Terdapat mekanisme atau media 

untuk mensosialisasikan 

pembangunan Zona Integritas 

menuju WBK/WBBM

Banner penerapan 

WBK/WBBM 

1

Seluruh kegiatan pembangunan 

Zona Integritas dan Wilayah 

Bebas Korupsi/Wilayah 

Birokrasi Bersih Melayani telah 

dilaksanakan sesuai dengan 

Matriks Rencana Kerja dan 

Realisasi Kerja

1

Terdapat monitoring dan 

evaluasi terhadap 

pembangunan Zona Integritas 

menuju WBK/WBBM

Lembar Kerja Evaluasi ZI 

menuju WBK/WBBM BIT 

1

Hasil monitoring dan evaluasi 

telah ditindaklanjuti

MOM 1

Pimpinan berperan sebagai role 

model dalam pelaksanaan 

pembangunan Zona Integritas 

menuju WBK/WBBM

-

Agen Perubahan telah 

ditetapkan

MOM, Lembar Penilaian 

Agen Perubahan 

1

Budaya kerja dan pola pikir 

telah dibangun di lingkungan 

organisasi

Dokumen ISO, Absensi 

pegawai,  Undangan Jumat 

Bersih

3

Anggota organisasi terlibat 

dalam pembangunan Zona 

Integritas menuju 

WBK/WBBM

Dokumen ISO 1

1

No

DI UNIT KERJA UPT BALAI INFORMASI TEKNOLOGI TAHUN 2017 - 2018

Manajemen 

Perubahan

Penyusunan Tim Kerja

Dokumen Rencana 

Pembangunan Zona Integritas 

menuju WBK/WBBM 

Penyusunan Dokumen Rencana 

Pembangunan Zona Integritas 

menuju WBK/WBBM

Pemantauan dan Evaluasi 

Pembangunan Zona Integritas 

menuju WBK/WBBM 

Pemantauan dan Evaluasi 

Pembangunan Zona Integritas 

menuju WBK/WBBM

Perubahan Pola Pikir dan 

Budaya Kerja Perubahan Pola 

Pikir dan Budaya Kerja

MATRIKS RENCANA KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WBK/WBBM

TAHUN 2017-2018
Pengungkit Indikator Proses Eviden Jumlah
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Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja 
Banyak orang yang ingin menjadi lebih baik, tetapi enggan mengubah pola pikir. Perubahan 

hanya bisa terjadi setelah seseorang mengubah cara berfikirnya. Dengan adanya 

perubahan pola pikir diharapkan pegawai mampu mengembangkan pola pikir yang positif 

dan meminimalisasi pola pikir dirinya yang negatif. Dengan adanya perubahan pola pikir 

diharapkan pegawai mampu mengembangkan pola pikir yang positif dalam arti mampu 

menempatkan diri dalam situasi dan kondisi serta tugasnya sebagai abdi negara dan abdi 

pemerintah dalam makna kebersamaan dan meminimalisir pola pikir dirinya yang negatif 

yang berasal dari budaya kerja dimana ia berasal dan starata pendidikan yang ia capai. 

 

Laporan MONEV Pelaksanaan RB dan Pembangunan 

ZI UPT BIT LIPI oleh Tim PME UPT BIT LIPI 

Laporan Hasil Tindak Lanjut MONEV 

Pelaksanaan RB dan Pembangunan ZI  

UPT BIT LIPI  

Dokumentasi Kegiatan MONEV Pelaksanaan RB dan Pembangunan ZI UPT BIT LIPI 

oleh Tim PME UPT BIT LIPI 
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Budaya Kerja adalah suatu falsafah dengan didasari pandangan hidup sebagai nilai-nilai 

yang menjadi sifat, kebiasaan dan juga pendorong yang dibudayakan dalam suatu 

kelompok dan tercermin dalam sikap menjadi perilaku, cita-cita, pendapat, pandangan 

serta tindakan yang terwujud sebagai kerja. Suatu keberhasilan kerja, berakar pada nilai-

nilai yang dimiliki dan perilaku yang menjadi kebiasaannya. Budaya kerja, merupakan 

sekumpulan pola perilaku yang melekat secara keseluruhan pada diri setiap individu 

dalam sebuah organisasi. Membangun budaya berarti juga meningkatkan dan 

mempertahankan sisi-sisi positif, serta berupaya membiasakan pola perilaku tertentu agar 

tercipta suatu bentuk baru yang lebih baik. 

 

Sebagai upaya pembentukan pola pikir positif dan internalisasi budaya kerja, serta upaya 

melibatkan seluruh pegawai UPT BIT LIPI dalam pembangunan Zona Integritas menuju 

WBK/WBBM, beberapa kegiatan yang dilaksanakan di lingkungan UPT BIT adalah melalui: 

1. Rapat pimpinan, rapat kerja, dan refleksi akhir tahun; 

2. Jumat bersih, dimana pada momen ini ditumbuhkan rasa kebersamaan untuk 

memperkuat team work, dan rasa memiliki kantor bukan sebagai tempat kerja saja, 

tetapi juga rumah ke-2 yang harus dijaga dan dipelihara. Tidak lupa pada setiap 

kegiatan jumat bersih, Kepala UPT memberikan pengarahan atau briefing tentang 

budaya kerja yang harus selalu dihayati dan diimplementasikan oleh seluruh 

pegawai UPT BIT LIPI;  

3. Pemilihan Agen Perubahan yang berfungsi sebagai katalis, penggerak perubahan, 

pemberi solusi, mediator, dan penghubung diantara para pegawai UPT BIT LIPI. 

4. Penandatanganan pakta integritas oleh seruh pegawai UPT BIT LIPI, disaksikan oleh 

Deputi Bidang Jasa Ilmiah LIPI  

 

 

  

Kegiatan Rapat kerja dan Refleksi Akhir Tahun sebagai sarana perubahan pola pikir  
dan internalisasi budaya kerja 
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Kegiatan jumat bersih untuk menanamkan 
rasa kebersamaan dan memperkuat 

teamwork 

Penandatangan pakta integritas sebagai bentuk komitmen seluruh pegawai UPT BIT LIPI 

dalam mendukung pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM 

Agen Perubahan & Rencana Kerja Agen Perubahan 
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IV. PROGRAM PENGUATAN PENGAWASAN 

Pengendalian Gratifikasi 
Arti gratifikasi dapat diperoleh dari Penjelasan Pasal 12B Undang-Undang Nomor 20 

Tahun 2001, yaitu pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, 

rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, 

perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik 

yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan 

menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.  
 

Definisi di atas menunjukkan bahwa gratifikasi sebenarnya bermakna pemberian yang 

bersifat netral. Suatu pemberian menjadi gratifikasi yang dianggap suap jika terkait dengan 

jabatan dan bertentangan dengan kewajiban atau tugas penerima. 

 

Pengendalian gratifikasi merupakan serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk 

mengendalikan penerimaan gratifikasi melalui peningkatan pemahaman dan kesadaran 

pelaporan gratifikasi secara transparan dan akuntabel sesuai peraturan perundang-

undangan. Dalam menjalankan kegiatan pengendalian gratifikasi, terdapat sejumlah 

prinsip-prinsip utama, yaitu: 1. Transparansi; 2. Akuntabilitas; 3. Kepastian Hukum; 4. 

Kemanfaatan; 5. Kepentingan Umum; 6. Independensi; dan 7. Perlindungan bagi Pelapor. 

 
Beberapa langkah yang dilakukan oleh UPT BIT LIPI dalam rangka pengendalian gratifikasi 

adalah : a). Membuat pemberitahuan kepada para calon penyedia Barang/Jasa bahwa UPT 

BIT LIPI tidak menerima pemberian dalam bentuk apapun dalam proses pengadaan 

barang/jasa yang dilakukan; b). Melakukan public campaign pengendalian gratifikasi yang 

dilakuan melalui website resmi UPT BIT LIPI 

 

 

 

 

 

 

Surat Pemberitahuan anti gratifikasi kepada 
calon penyedia barang/jasa 

Public campaign pengendalian gratifikasi 
di website UPT BIT LIPI 
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Penerapan SPIP 
UPT Balai Informasi Teknologi LIPI telah berhasil membuat dokumen rencana tindak 

pengendalian yang dimulai dari lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan 

pengendalian, informasi komunikasi dan pemantauan. Dokumen Rencana Tindak 

Pengendalian ini pada intinya berisi rencana perbaikan pengendalian atas kelemahan 

lingkungan pengendalian dan berdasarkan penilaian risiko yang ada. 

 

Ruang lingkup penyusunan Rencana Tindak Pengendalian mencakup penyelenggaraan 

SPIP pada tujuan tingkatan kegiatan di UPT Balai Informasi Teknologi LIPI yaitu: Layanan 

Multimedia (Pengembangan Film Dokumenter Iptek). 

 
Dalam penilaian risiko kegiatan Layanan Multimedia (Pengembangan Film Dokumenter 

Iptek) diidentifikasi 17 (tujuh belas) risiko. Hasil analisis risiko memeringkat risiko 

tersebut menjadi 2 (dua) katagori yaitu 13 (tiga belas) risiko katagori sedang, dan 4 

(empat) risiko katagori rendah. Peta risiko untuk kegiatan ini ditunjukkan pada gambar 

berikut: 

 

 

 

 

  

Peta risiko kegiatan Layanan Multimedia (Pengembangan Film Dokumenter Iptek) 
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Kegiatan pengendalian terhadap risiko yang teridentifikasi padakegiatan Layanan 

Multimedia (Pengembangan Film Dokumenter Iptek) yang telah ditetapkan berisi kegiatan 

pengendalian yang sudah berjalan dan yang akan dibangun. 

 

Terdapat sejumlah kegiatan pengendalian yang efektif dan kurang efektif dalam 

mengendalikan risiko yang telah teridentifikasi. Kegiatan pengendalianyang telah efektif 

akan dipertahankan, sedangkan kegiatan pengendalian yang belum efektif akan 

ditingkatkan menjadi efektif melalui kegiatan pengendalian yang akan dibangun dan 

ditetapkan target waktunya. Rencana tindakan pengendalian dimaksud adalah sebagai 

berikut: 

 

No Pernyataan Risiko Kegiatan Pengendalian 
Yang Dibutuhkan 

Target 
Waktu 

Penanggung 
Jawab 

1. Pemilihan tema tidak sesuai 
dengan perencanaan 

Prosedur Pergantian Tema 
atau Judul Kegiatan dan 
kalkulasi biaya perubahan 
tema sesuai prioritas 

1 bulan 

 

Ka. UPT, Kasie 
PSIT 

 

2. Kegiatan yang telah 
direncanakan dibatalkan 

Prosedur Pergantian Tema 
atau Judul Kegiatan dan 
kalkulasi biaya perubahan 
tema sesuai prioritas 

1 bulan 

 

Ka. UPT, Kasie 
PSIT 

 

3. Anggaran kegiatan tidak sesuai 
dengan kebutuhan produksi 

kalkulasi biaya sesuai 
dengan anggaran yang ada 

2 
minggu 

 

Ka. UPT, Kasie 
PSIT, Kasubbag 
TU 

4. Kajian referensi kurang 
mendalam 

Pengalokasian anggaran 
secara rutin untuk 
pengadaan referensi 
ilmiah untuk keperluan 
pembuatan film 

6 bulan 

 

Ka. UPT, Kasie 
PSIT, Kasubbag 
TU, Kasie PKIT 

 

5. Hasil observasi kurang lengkap Alokasi waktu untuk 
observasi ditambah 

1 
minggu 

Ka. UPT, Kasie 
PSIT 

6. Informasi yang digali dari 
narasumber kurang mendalam 

Daftar Narsum yg sesuai 
dengan kompetensi dan 
dilakukan koordinasi 
terkait keilmuannya, 
meningkatkan 
kemampuan SDM dalam 
menggali informasi dari 
narasumber melalui 
pelatihan jurnalistik dan 
komunikasi 

3 bulan 

 

Ka. UPT, Kasie 
PSIT 

 

7. Konsep cerita tidak sesuai 
dengan rancangan 

pengadaan referensi 
secara rutin, pelatihan 
pembuatan 
script/skenario untuk SDM  

6 bulan 

 

Ka. UPT, Kasie 
PSIT 

 

8. SDM tidak tersedia Analisis dan evaluasi 
jabatan, permintaan 

2 bulan Ka. UPT, Kasie 
PSIT, Kasubbag 
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formasi cpns sesuai 
kompetensi yang 
dibutuhkan 

 TU 

 

9. Peralatan tidak lengkap Usulan penambahan alat, 
Penjadwalan penggunaan 
alat/Penjadwalan 
produksi 

3 bulan 

 

Ka. UPT, Kasie 
PSIT, Kasubbag 
TU 

 
10. Gambar yang dibutuhkan untuk 

pembuatan film tidak 
komprehensif 

SOP Produksi 

 

1 tahun 

 

Ka. UPT, Kasie 
PSIT 

11. Kualitas gambar kurang optimal Alokasi anggaran untuk 
pembelian alat yang sesuai 
dengan kebutuhan dan 
pengembangan SDM 
melalui Pelatihan pegawai 
dengan profesional trainer 

1 tahun 

 

Ka. UPT, Kasie 
PSIT, Kasubbag 
TU 

 

12. Jadwal pengambilan gambar 
tidak dapat terpenuhi 

prosedur penjadwalan 
pengambilan gambar 
beserta anggota tim yang 
dilibatkan, membuat 
prioritas pengambilan 
gambar 

2 
minggu 

 

Ka. UPT, Kasie 
PSIT 

 

13. Hasil offline editing tidak bagus Pelatihan peningkatan 
kemampuan film editing, 
pengadaan komputer 
editing dengan spek yang 
lebih baik, dan updating 
software editing 

1 tahun 

 

Ka. UPT, Kasie 
PSIT 

14. Script/narasi akhir cerita 
kurang mendalam atau tidak 
tajam 

Pelatihan peningkatan 
kemampuan pembuatan 
script/narasi/skenario 

1 bulan 

 

Ka. UPT, Kasie 
PSIT 

 
15. Kualitas suara tidak bagus Seleksi narator  2 

minggu 
Ka. UPT, Kasie 
PSIT 

16. Hasil online editing tidak bagus Pelatihan peningkatan 
kemampuan film editing, 
pengadaan komputer 
editing dengan spek yang 
lebih baik, dan updating 
software editing 

1 tahun 

 

Ka. UPT, Kasie 
PSIT 

 

17. Terdapat ketidaksesuaian 
antara gambar dengan suara 

Pelatihan peningkatan 
kemampuan film editing, 
Optimalisasi search engine 
untuk menelusuri public 
domain stock shoot, 
pengadaan komputer 
editing dengan spek yang 
lebih baik, dan updating 
software editing 

1 tahun 

 

Ka. UPT, Kasie 
PSIT 
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Sosialisasi Sistem Pengawasan Internal oleh Inspektur LIPI, DR. Hiskia  
di lingkungan UPT BIT LIPI 
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Pengaduan Masyarakat 
Untuk mempermudah masyarakat dalam menyampaikan laporan, UPT BIT LIPI telah 

menyediakan sarana pengaduan online yang dapat diakses setiap saat. Pengaduan online 

ini terintegrasi dengan sistem pengaduan online LIPI. 

 

Selain secara online, masyarakat juga bisa menyampaikan pengaduan melalui surat, datang 

langsung, telepon, faksimile, dan whatssap/SMS. 

 

Ruang lingkup Pengaduan Masyarakat yang kami terima meliputi: 

a. penyalahgunaan wewenang; 

b. pelayanan masyarakat; 

c. korupsi, kolusi, dan nepotisme serta pungutan liar; 

d. kepegawaian; 

e. tatalaksana; 

f. pengaduan masyarakat lainnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Implementasi Pengaduan Masyarakat secara online di lingkungan UPT BIT LIPI 
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Whistle-Blowing System 
Whistle Blowing System  adalah sistem untuk memproses pengaduan/pemberian informasi 

yang  disampaikan  baik  secara langsung    maupun    tidak    langsung    sehubungan 

dengan    adanya perbuatan   yang   melanggar   perundang-undangan, peraturan/standar, 

kode  etik,  dan  kebijakan,  serta  tindakan  lain  yang sejenis berupa ancaman langsung 

atas kepentingan umum, serta Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) yang terjadi di 

lingkungan UPT BIT LIPI. 

 

Implementasi Whistle Blowing System di lingkungan UPT BIT LIPI terintegrasi dengan 

Whistle Blowing System yang telah dikembangkan secara terpusat oleh LIPI. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Implementasi Whistle Blowing System di lingkungan UPT BIT LIPI 
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Penanganan Benturan Kepentingan 
Benturan Kepentingan adalah situasi dimana penyelenggara negara, memiliki atau patut 

diduga memiliki kepentingan pribadi, terhadap setiap penggunaan wewenang, sehingga 

dapat mempengaruhi kualitas keputusan dan/atau tindakannya.   

 

Kepentingan/pertimbangan pribadi tersebut dapat berasal dari kepentingan pribadi, 

kerabat atau kelompok yang kemudian mendesak atau mereduksi gagasan yang dibangun 

berdasarkan nalar profesionalnya sehingga keputusannya menyimpang dari orisionalitas 

keprofesionalannya dan akan berimplikasi pada penyelenggaraan negara khususnya di 

bidang pelayanan publik menjadi tidak efisien dan tidak efektif. Benturan kepentingan 

sering pula dimaknai sebagai konflik kepentingan (conflict of interest). 

 

Salah satu penyebab terjadinya korupsi karena adanya benturan kepentingan yang 

dilakukan oleh penyelenggara negara, sehingga dalam rangka menuju tata kelola 

pemerintahan di lingkungan UPT BIT LIPI yang bebas dari korupsi diperlukan suatu 

kondisi yang bebas dari benturan kepentingan. Oleh karena itu, telah ditetapkan Keputusan 

Kepala UPT BIT LIPI Nomor 152/JI.6/KU/III/2018 Tahun 2018 tentang Pedoman 

Pelaksanaan DIPA dan Pejabat Pelaksana Anggaran Tahun 2018 sebagai bentuk 

penanganan benturan kepentingan di Lingkungan UPT BIT LIPI, khususnya untuk 

pengelolaan anggaran. 

 

 

 

 

  

Surat Keputusan Kepala UPT BIT LIPI Nomor 152/JI.6/KU/III/2018 Tahun 2018 tentang 
Pedoman Pelaksanaan DIPA dan Pejabat Pelaksana Anggaran Tahun 2018 
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Tim PME & Kegiatan Monitoring dan Evaluasi 
Upaya pemantauan dan pengendalian internal lainnya yang telah dilakukan oleh UPT BIT 

LIPI terhadap kegiatan teknis, pengelolaan keuangan, dan implementasi Reformasi 

Birokrasi adalah berupa pembentukan Tim PME UPT BIT dan kegiatan monitoring dan 

evaluasi, juga monitoring dan evaluasi dengan menggunakan sistem aplikasi berbasis 

teknologi informasi. Kegiatan Monitoring dan Evaluasi dilaksanakan setahun dua kali, 

dengan kewajiban untuk memberikan data dan capaian kinerja kepada Tim PME setiap 

akhir triwulan untuk di unggah sistem pelaporan secara elektronik. 

 

Susunan Tim PME UPT BIT Tahun 2018 adalah sebagai berikut: 

 

Ketua (merangkap 

anggota)  

: Poerwanto Soeseno, M.M. 

 

Sekretaris  : Abdurrakhman Prasetyadi, M.P. 

Anggota  : 1. Dyah Hardini, M.Si.  

2. Noorika Retno Widuri, S.Sos. 

3. Jazuli, A.Md. 

 
 

 

  

Monev Kegiatan Tematik dan Pelaksanaan 
RB ZI Tahun 2018 di lingkungan 

 UPT BIT LIPI 
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E-Pelaporan dan E-Kinerja LIPI 
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V. PROGRAM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA 

Perjanjian Kinerja 
Dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 29 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan 

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), disebutkan sebagai rangkaian 

sistematik dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan 

penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan 

pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan 

peningkatan kinerja instansi pemerintah.  

 

Komponen   dalam   penyelenggaraan SAKIP meliputi   rencana   strategis, perjanjian 

kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja serta reviu dan 

evaluasi kinerja, dengan alur sebagaimana berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perjanjian kinerja UPT BIT LIPI disusun berpedoman kepada Renstra LIPI, yang di 

dalamnya memuat Indikator Kinerja Program (IKP), Indikator Kinerja Kegiatan (IKK), dan 

Indikator Kinerja Utama (IKU). Penyusunannya pun dipandu dengan Pedoman Penyusunan 

Perjanjian Kinerja yang dibuat oleh LIPI. 

 

Perjanjian Kinerja akhir UPT BIT LIPI untuk satu tahun anggaran merupakan hasil 

rumusan jajaran pimpinan UPT BIT LIPI dan Tim PME UPT BIT LIPI, yang nantinya 

Perjanjian Kinerja ini akan diturunkan menjadi sasaran kinerja bagi masing-masing 

pegawai UPT BIT LIPI. 

 

 

 

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) 
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Laporan Kinerja 
Laporan Kinerja UPT BIT LIPI terdiri dari Laporan Kinerja interim (Laporan Kinerja 

triwulan) dan Laporan Kinerja Tahunan.Laporan kinerja triwulan menggambarkan 

perkembangan hasil pengukuran kinerja yang dilakukan dengan membandingkan kinerja 

yang dicapai dengan target kinerja yang diharapkan secara berkala. Laporan kinerja 

triwulan merupakan kompilasi atas laporan:  

1.  e-monev PP No. 39 Tahun 2006 Format Bappenas; 

2.  e-pelaporan intra LIPI dan penjelasannya berupa kendala dan solusi; 

3.  Catatan atau review dari atasan langsung (Deputi/Settama/Waka)   

 

Laporan Kinerja Tahunan UPT BIT LIPI disusun dengan fokus laporan pencapaian sasaran 

strategis yang bersifat keluaran penting dan/atau keluaran lainnya, berdasarkan Rencana 

Implementatif/Rencana Aksi dan Perjanjian Kinerja UPT BIT LIPI. Laporan Kinerja 

Tahunan UPT BIT LIPI. 

 

 

Perjanjian Kinerja UPT BIT LIPI  
Tahun Anggaran 2018, melalui sistem e-pelaporan 

Sasaran Kinerja Pegawai berdasarkan Perjanjian Kinerja UPT BIT LIPI,  
melalui sistem e-kinerja 
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Pelaporan Dan Evaluasi Renja (PP No. 39/2006) Aplikasi E-Monev Bappenas 

Evaluasi RKA-KL (PMK No. 249/2011) Aplikasi SMART 
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VI. PROGRAM PENGUATAN TATALAKSANA 

Prosedur Operasional Tetap (SOP) Kegiatan Utama 
Program penataan tatalaksana di UPT Balai Informasi Teknologi – LIPI terdiri dari 

penyusunan SOP (Standard Operating Procedure) penyelenggaraan tugas dan fungsi 

organisasi dan pengembangan e-office. Sejak tahun 2011, UPT BIT telah menelurkan SOP 

yang telah disusun dan diterapkan di UPT Balai Informasi Teknologi – LIPI terdiri dari : 

SOP Kepegawaian, SOP Keuangan, SOP Barang Milik Negara (BMN), SOP Persediaan, SOP 

Umum dan Kerumahtanggan, dan SOP Kerja Sama. Pada tahun 2014, SOP tersebut 

ditambah dan disempurnakan lagi dengan SOP pada lingkup pelatihan dan SOP pada 

lingkup perpustakaan. 

 

Capaian yang signifikan didapat pada tahun 2014, yaitu tersertifikasinya Sistem 

Manajemen Mutu ISO 9001:2008 pada layanan pelatihan dan layanan perpustakaan. 

Sertifikasi ini merupakan proses yang telah dimulai sejak tahun 2013 dimana pada tahun 

tersebut target dokumen telah terpenuhi, kemudian dilanjutkan di tahun 2014 dimana 

target implementasi dan sertifikasi juga telah terpenuhi setelah melalui beberapa aktivitas 

yang cukup melelahkan seperti launching implementasi, audit internal, kaji ulang 

manajemen, serta audit eksternal.  

 

 

Contoh Prosedur Operasional Tetap (SOP) Kegiatan Tata Usaha 
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Pembaharuan Standar Pelayanan dan SOP  

Menuju Sertifikasi ISO 9001 : 2015 
Pada tahun 2014 UPT BIT LIPI memperoleh sertifikasi ISO 9001 : 2008 untuk pelayanan 

pelatihan dan perpustakaan. Sistem Manajemen Mutu ISO 9001 : 2008  telah diperbaharui 

menjadi SMM ISO 9001 : 2015 untuk menjawab perkembangan zaman dan lebih 

meningkatkan lagi kualitas pelayanan. Tahun 2017 ini UPT BIT LIPI berkomiten untuk 

memperbaharui standar pelayanan dan prosedur pelayanannya agar memperoleh 

sertifikasi ISO 9001 : 2015.  

 

Komitmen tersebut diawali dengan menyiapkan dokumen prosedur pelayanan multimedia, 

yang sebelumnya belum mendapatkan sertifikasi ISO, dan menyiapkan dokumen prosedur 

pelayanan pelatihan dan perpustakaan untuk migrasi menuju sertifikasi ISO 9001 : 2015. 

Untuk mendukung penyusunan dokumen tersebut, UPT BIT LIPI mengadakan Bimtek 

Penyusunan Dokumen berdasarkan SMM ISO 9001 : 2015 dengan mengundang nara 

sumber dari P2SMTP LIPI. Target yang ingin dicapai adalah sertifikasi ISO 9001 : 2015 

pada tahun 2018 untuk tiga (3) pelayanan utama UPT BIT LIPI, yaitu pelayanan pelatihan, 

perpustakaan, dan multimedia. 

 

  

Rapat penyusunan dokumen SMM ISO 
9001 : 2015 

Bimtek  penyusunan dokumen SMM ISO 
9001 : 2015 
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Tahun 2017 UPT BIT LIPI berkomiten untuk memperbaharui standar pelayanan dan 

prosedur pelayanannya agar memperoleh sertifikasi ISO 9001 : 2015. Pada akhirnya di 

Tahun 2018 UPT BIT berhasil memperoleh sertifikasi ISO 9001 : 2015 untuk ruang lingkup 

layanan perpustakaan, multimedia, dan pelatihan. 

 

 

 

 

 

 SOP Kegiatan Tata Usaha SOP Pelayanan Pelatihan 

SOP Pelayanan Perpustakaan SOP Pelayanan Multimedia 

Sertifikasi ISO 9001 : 2015 
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Implementasi E-Office 
UPT BIT juga memaksimalkan segenap kemampuan teknologi informasi yang dimilikinya 

baik itu internet maupun intranet, untuk penyelenggaraan manajamen pemerintahan yang 

efisien dan efektif. Berbagai aplikasi perkantoran yang bersifat top-down, terutama 

aplikasi-aplikasi pada lingkup tata usaha telah didayagunakan secara maksimal oleh para 

pegawai. Berikut beberapa capture screen dari aplikasi-aplikasi tersebut: 

 

 

 

 

 

 
Intra LIPI untuk Tata Naskah Dinas Elektronik 

 

 

  

Aplikasi SIMAK BMN, untuk mencatat dan mengorganisir barang milik negara 
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Aplikasi SAIBA ( (Sistem Akuntansi Berbasis Akrual), digunakan untuk pelaporan keuangan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Aplikasi SIMPONI (Sistem Informasi PNBP Online),  digunakan untuk memfasilitasi 
pembayaran/penyetoran PNBP dan penerimaan non anggaran 
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Keterbukaan Informasi Publik & Pengaduan Masyarakat 
Reformasi ditandai dengan adanya tuntutan tata kelola pemerintahan yangbaik (Good 

Governance) yang mensyaratkan adanya akuntabilitas, transparasi danpartisipasi 

masyarakat dalam setiap proses terjadinya kebijakan publik. Ditambah lagi dengan 

modernisasi teknologi informasi dan komunikasi memberikan keleluasaan bagi 

masyarakat untuk mendapatkan informasi yang mereka inginkan dengan mudah dan 

cepat.Dengan keadaan tersebut, pemerintah dituntut untuk membuka diri kepada 

masyarakat untuk memberikan infomasi-informasi dan kebijakan-kebijakan yang sangat 

diperlukan serta mudah diakses dari mana saja. Terlebih dengan adanya UU Nomor 14 

Tahun 2008tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) maka pemerintah diamanatkan 

untuk membuka informasi terkait penyelenggaraan pemerintahan kepada masyarakat. 

 

Penyediaan informasi oleh badan publik pemerintah dilaksanakan oleh Pejabat Pengelola 

Informasi dan Dokumentasi (PPID). Pejabat PPID bertanggung jawab pada penyimpanan, 

pendokumentasian, penyedian, dan/atau pelayanan informasi. 

 

Agar keterbukaan informasi publik berjalan sebagaimana mestinya, UPT BIT LIPI 

menunjuk seorang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk membantu 

PPID Pusat (LIPI) dalam bidang pelayanan informasi, dokumen dan arsip, pengaduan dan 

penyelesaian sengketa di UPT BIT LIPI.  

 

 

 

 

  

SK Kepala LIPI tentang PPID Satuan Kerja di lingkungan LIPI Tahun 2018 

http://pemerintah.net/
http://bnpb.go.id/ppid/file/UU_14_2008.pdf
http://bnpb.go.id/ppid/file/UU_14_2008.pdf
http://pemerintah.net/keterbukaan-informasi-publik-pemerintah/
http://pemerintah.net/sistem-penyelenggaraan-pemerintahan-indonesia/
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KIP online yang dikembangkan oleh LIPI menjadi sarana bagi implementasi keterbukaan 

informasi publik dan sarana pengaduan masyarakat, agar dapat lebih mempermudah 

dokumentasi, respon, dan pengawasan. 

 

 

 

 

KIP Online sebagai sarana implementasi Keterbukaan Informasi Publik 
dan Pengaduan Masyarakat 

Tanggapan terhadap permintaan informasi yang masuk melalui KIP Online 
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VII. PROGRAM PENGUATAN SISTEM MANAJEMEN 
SDM APARATUR 

Pola Mutasi Internal  
Mutasi merupakan perpindahan pekerjaan atau jabatan seorang pegawai dalam satu 

organisasi ke pekerjaan atau jabatan lainnya dengan tingkat yang sama/berbeda, agar 

seseorang dapat menguasai dan mendalami pekerjaan lain di bidang yang berbeda. Mutasi 

pegawai juga merupakan salah satu program pembinaan pegawai untuk memberikan 

apresiasi atas prestasi kerja perilaku pegawai yang diikuti dengan 

peningkatan/pengurangan kewajiban, hak dan status kepegawaian.   

 

Pelaksanaan mutasi pegawai bertujuan untuk mengisi jabatan yang kosong, meningkatkan 

produktifitas pegawai, menciptakan keseimbangan pegawai sesuai dengan komposisi 

pekerjaan atau jabatan, menambah pengetahuan dan wawasan pegawai, menghilangkan 

kejenuhan terhadap rutinitas pekerjaan, mendorong pegawai untuk meningkatkan karir 

yang lebih tinggi, meningkatkan spirit kerja melalui persaingan terbuka yang lebih sehat, 

dan menyesuaikan pekerjaan sesuai dengan kondisi fisik pegawai. 

 

 

SK Penempatan Pegawai UPT BIT LIPI 2018 

 

Pengembangan pegawai berbasis kompetensi  
Pengembangan pegawai berbasis kompetensi bertujuan untuk meningkatkan kemampuan, 

keterampilan dan sikap pegawai UPT BIT LIPI sehingga lebih efektif dan efisien dalam 

mencapai sasaran-sasaran program ataupun tujuan UPT BIT LIPI. Sedangkan manfaat 

pengembangan pegawai adalah untuk mengurangi dan menghilangkan kinerja yang buruk, 

meningkatkan produktivitas, meningkatkan fleksibilitas dari pegawai untuk menyesuaikan 
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diri dengan kemungkinan adanya perubahan yang terjadi dilingkungan organisasi dan 

meningkatkan komitmen pegawai 

Pengembangan pegawai berbasis kompetensi yang dilakukan di UPT BIT LIPI adalah 

melalui peningkatan jenjang pendidikan pegawai melalui tugas belajar atau izin belajar 

pegawai, mengikuti pelatihan internal yang dilaksanakan oleh UPT BIT LIPI (inhouse 

trainning) maupun pelatihan eksternal, bimbingan teknis dan workshop. 

Untuk pengembangan pegawai berbasis kompetensi, UPT BIT LIPI melakukan perencanaan 

pengembangan pegawai yang biasanya di buat setiap awal tahun. Dan secara berkala 

melakukan evaluasi atas jenis pengembangan pegawai tersebut. 

Jenis-jenis pelatihan internal (in house trainning) yang dilakukan UPT BIT LIPI tahun 2018: 

1. Pelatihan “Penerapan RB/ZI”  

2. Workshop “Pelayanan Prima” yang dilaksanakan tanggal 4-5 Mei 2018 

3. Pelatihan “Audit Internal” yang dilaksanakan tanggal 1 Agustus 2018 

 

  

 

 

 

 

Workshop Pelayanan Prima 

 

 

  

 

 

 

Pelatihan Audit Internal 
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Penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai 
Penegakan aturan disiplin pegawai yang diterapkan di UPT BIT LIPI berdasarkan Undang-

undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah 

Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. 

 

 

Sistem Informasi Kepegawaian  
Aplikasi SIMPEG (Sistem Informasi Pegawai) LIPI adalah aplikasi berbasis web yang 

digunakan untuk menunjang proses administrasi kepegawaian di UPT BIT LIPI. SIMPEG 

bertujuan untuk membuat manajemen sumber daya manusia menjadi terintegrasi, terpadu 

dan reliable dengan cara memberikan potret kondisi kepegawaian terakhir. 

 

Manfaat SIPEG antara lain menyimpan data diri secara lengkap, riwayat jabatan, pangkat 

dan gaji. SIPEG juga mempermudah pegawai untuk melihat unsur-unsur apa saja yang 

harus dipenuhi agar dapat segera melakukan promosinya. 
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Sistem  Informasi Pegawai (SIMPEG) LIPI 
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VIII. PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS 
PELAYANAN PUBLIK 

Optimalisasi Website dan Media Sosial untuk Pelayanan 
Perkembangan internet membuat website dan media sosial menjadi salah satu media yang 

sangat efektif untuk menyampaikan informasi pelayanan yang dapat diakses dengan 

mudah oleh masyarakat. Hal ini pulalah yang diadopsi oleh UPT BIT LIPI sebagai upaya 

peningkatan kualitas layanan publik yang dimilikinya. Website resmi dan beberapa akun 

media sosial UPT BIT LIPI yang dapat diakses masyarakat adalah sebagai berikut: 

1. www.bit.lipi.go.id (website utama UPT BIT LIPI) 

2. http://www.bit.lipi.go.id/training-center/ (informasi layanan pelatihan) 

3. http://www.digilib.bit.lipi.go.id (layanan perpustakaan digital) 

4. http://multimedia.bit.lipi.go.id/ (layanan multimedia) 

5. Facebook: balai informasi teknologi LIPI 

6. Instagram: balai informasi teknologi LIPI 

7. Youtube: LIPI 

 

  

Halaman muka Website resmi UPT BIT LIPI Halaman website mengenai layanan 
pelatihan 

http://www.bit.lipi.go.id/
http://www.bit.lipi.go.id/training-center/
http://www.digilib.bit.lipi.go.id/
http://multimedia.bit.lipi.go.id/
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Akun Media Sosial yang dikelola UPT BIT LIPI sebagai sarana Peningkatan Layanan Publik 

  

Halaman website mengenai layanan 
perpustakaan digital 

Halaman website mengenai layanan 
multimedia 



44 |  P a g e
 

Inovasi Pelayanan 
Inovasi Pelayanan Publik  adalah terobosan jenis pelayanan baik yang merupakan 

gagasan/ide kreatif orisinal dan/atau adaptasi/modifikasi yang memberikan manfaat bagi 

masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung.Bentuk inovasi pelayanan yang 

dilakukan oleh UPT BIT LIPI adalah dengan menyediakan ruang putar bagi film-film IPTEK 

yang diproduksi oleh para sineas UPT BIT LIPI.Pelayanan ini sekaligus merupakan 

integrasi fungsi UPT BIT LIPI, yaitu sebagai tambahan pelayanan bagi perpustakaan, dan 

sebagai media diseminasifilm-film IPTEK yang diproduksi oleh bagian multimedia.Ruang 

putar tersebut sebelumnya adalah ruangan tidak terpakai yang berlokasi di perpustakaan 

UPT BIT LIPI.Karena UPT BIT LIPI di lingkungan kampus LIPI Bandung adalah menempati 

gedung 40, makan ruang putar tersebut dinamakan “Sinema 40”. 

 

Melengkapi pelayanan di Sinema 40, pemanfaatan teknologi informasi pun dilakukan, yaitu 

pembuatan media diseminasi dengan menggunakan aplikasi Augmented Realityuntuk 

poster-poster film yang ada di ruangan Sinema 40. Teknologi ini menggabungkan benda 

maya dua dimensi dan ataupun tiga dimensi ke dalam sebuah lingkungan nyata tiga 

dimensi lalu memproyeksikan benda-benda maya tersebut dalam waktu nyata. Aktifitas 

pelayanan yang dilakukan adalah mengundang stakeholder dan nara sumberterkait untuk 

nonton bareng film IPTEK yang diproduksi oleh UPT BIT LIPI di Sinema 40.  

 

Kegiatan Nonton Bareng ini dijadikan kegiatan rutin yaitu Pekan Film IPTEK LIPI. Film-film 

yang diputar tidak hanya terbatas pada film yang diproduksi oleh UPT BIT LIPI saja, tetapi 

juga film-film IPTEK yang dihasilkan oleh satuan kerja lain di lingkungan LIPI.Untuk jangka 

panjangnya, kegiatan NoBar diharapkan berkembang menjadi Festival Film IPTEK 

Nasional, dimana film-film yang ditampilkan tidak hanya terbatas pada film hasil dan 

kegiatan penelitian LIPI saja, tetapi juga film-film bertema IPTEK yang diproduksi oleh 

pihak di luar LIPI. 

 

Kehadiran Sinema 40 juga bermanfaat bagi satuan kerja di lingkungan LIPI Bandung, 

khususnya pada saat menerima kunjungan dari sekolah atau perguruan tinggi, serta 

stakeholderlainnya. 
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Kondisi ruangan sebelum dijadikan ruang putar film Sinema 40 

Kondisi ruangan setelah dijadikan ruang putar film Sinema 40 
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Selain Sinema 40, sebagai bentuk inovasi pelayanan juga dikembangkan e-book 3D. 

Kebutuhan manusia akan informasi semakin menguat seiring dengan perkembangan serta 

inovasi-inovasi yang terjadi pada berbagai bidang, terutama teknologi infomasi 

komunikasi. Informasi telah menjadi suatu nilai yang berharga bagi hamper semua orang. 

Hal itu didasarkan karena setiap hari bahkan setiap saat manusia selalu dan akan terus 

menerus membutuhkan informasi yang diperlukan untuk menunjang beragam 

aktivitasnya. Paket informasi elektronik banyak diadopsi oleh berbagai instansi atau 

perusahaan yang memiliki komitmen tinggi terhadap perkembangan teknologi, serta 

memiliki kesadaran bahwa setiap sesuatu itu harus terus tumbuh dan berkembang 

mengikuti perkembangan zaman.  

 

Aplikasi Augmented Reality di Sinema 40 

Kegiatan pekan film untuk pelajar  
di Sinema 40 
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Hasil Survei Indeks Kepuasan Masyarakat 
Hasil analisis terhadap penilaian indeks kepuasan masyarakat melalui kuesioner yang 

sudah disebar kepada responden, menunjukkan bahwa nilai IKM UPT BIT LIPI Tahun 2018 

adalah 3,47 atau 86,86. Apabila kita sesuaikan dengan Tabel Hasil Interpretasi dari Hasil 

Pengukuran IKM dari Kementerian PANRB, maka dapat dikatakan kinerja pelayanan UPT 

BIT adalah “BAIK”. 

 

e-book 3D 

Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 
2018 atas Pelayanan UPT BIT LIPI 

sebesar 3,47 atau 86,86 atau 
kategori BAIK 
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X. PENUTUP 

Birokrasi pemerintah harus dikelola berdasarkan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang 

baik dan profesional. Birokrasi harus sepenuhnya mengabdi pada kepentingan rakyat dan 

bekerja untuk memberikan pelayanan prima, transparan, akuntabel, dan bebas dari 

praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Semangat inilah yang mendasari 

pelaksanaan reformasi birokrasi pemerintah di Indonesia. 

Pelaksanaan reformasi birokrasi di UPT BIT LIPI harus mampu mendorong perbaikan dan 

peningkatan kinerja birokrasi. Kinerja akan meningkat apabila ada motivasi yang kuat 

secara keseluruhan, dan komitmen dari seluruh jajaran, mulai dari pimpinan UPT BIT LIPI 

maupun seluruh pegawai. Motivasi akan muncul jika setiap program/kegiatan yang 

dilaksanakan menghasilkan keluaran (output), nilai tambah (value added), hasil (outcome), 

dan manfaat (benefit) yang lebih baik dari tahun ke tahun, disertai dengan sistem reward 

and punishment yang dilaksanakan secara konsisten dan berkelanjutan. 


