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KATA 
PENGANTAR

Tahun 2017 yang menandai 50 tahun kiprah LIPI untuk bangsa berakhir sudah. 
Seperti tahun-tahun sebelumnya, Balai Informasi Teknologi LIPI (BIT LIPI) yang 
diamanahi tugas dan tanggung jawab di bidang diseminasi dan promosi hasil 
penelitian LIPI dalam beragam bentuk multimedia tetap berusaha semaksimal 

mungkin, mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki untuk mewujudkan rencana dan 
target yang telah ditetapkan, ditengah dinamika pemotongan penganggaran pada 
tahun berjalan yang telah menjadi rutinitas yang harus selalu siap untuk diantisipasi.

Laporan kinerja ini dibuat mengacu kepada Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja 
(PK) 2018 dan Laporan Kinerja (LKj) 2017 di tingkat satuan kerja dan Kedeputian/
Sestama di lingkungan LIPI. Panduan ini dikembangkan berdasarkan Perpres No. 29 
Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan 
Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 53 Ta-
hun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara 
Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LKj Tahun 2017 ini memaparkan capaian-capaian kinerja yang dilakukan oleh satker 
dan seluruh pegawai BIT LIPI selama tahun 2017. Diawali dengan persiapan, peny-
usunan rencana, pengolahan, dan pendayagunaan sumber-sumber informasi ilmu 
pengetahuan dan teknologi yang ada di lingkungan LIPI. Selama tahun 2017 BIT LIPI 
telah memproduksi tidak kurang dari 15 judul multimedia yang dikemas secara apik 
dan menarik, sehingga kegiatan penelitian yang dilakukan LIPI dan hasil-hasilnya 
menjadi sebuah tontontan yang diharapkan dapat menginspirasi anak-anak bangsa 
dalam mengadopsi ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek).

Sebagian besar produk-produk BIT LIPI telah diunggah ke dalam saluran resmi You-
tube LIPI, agar dapat dinikmati masyarakat secara luas. Selain itu BIT LIPI juga

telah bekerja sama dengan institusi-institusi ekstenal salah satunya Taman Pintar Kota 
Yogyakarta untuk memutar secara rutin produk BIT LIPI di Science Theater. Sebagian 
lain dari koleksi produk BIT LIPI disimpan untuk dapat ditayangkan secara eksklusif 
di even seperti pameran di tahun-tahun mendatang maupun diikutkan pada kompetisi 
terkait.

Acara peringatan 50 tahun kiprah LIPI untuk bangsa di tahun 2017 lalu, juga telah 
menjadi ajang berkarya para pegawai BIT LIPI. Diantaranya berpartisipasi dalam In-
donesia Science Expo 2017 dan turut serta menjadi anggota tim kreatif Coffee Table 
Book “50 Tahun Kiprah LIPI untuk Bangsa”.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pegawai yang telah mem-
bantu memberikan data dan informasi berkaitan dengan penyusunan LKj BIT tahun 
2017 ini. Harapan kami, laporan ini dapat memacu pelaksanaan tugas dan fungsi BIT 
LIPI agar dapat menjadi yang terdepan dalam memproduksi multimedia Iptek, Selain 
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itu, dapat bermanfaat bagi para pemangku kepentingan khususnya LIPI sebagai lem-
baga litbang berkelas dunia dalam rangka meningkatkan daya saing bangsa berbasis 
hasil penelitian yang mengedukasi masyarakat.

        Bandung, 26 Januari 2018   
        Kepala BIT LIPI

       

       

        Evandri M.Eng.Sc   
        NIP 196909261989011001
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RINGKASAN
EKSEKUTIF
Pada Tahun 2017, BIT LIPI telah melak-
sanakan 7 sasaran strategis dari 9 sasa-
ran strategis yang diamanahkan ke LIPI, 
yang mencakup 29 indikator kinerja. 
Berdasarkan evaluasi kinerja yang telah 
dilakukan oleh BIT LIPI, terdapat 3 kelom-
pok capaian kinerja yaitu capaian kinerja 
ouput kurang dari 100%, sama dengan 
100%, dan lebih dari 100%.

Pada kelompok capaian kinerja kurang 
dari 100% terdapat 3 indikator kinerja 
output, yaitu: (1) karya tulis ilmiah nasion-
al (KTI nasional): prosiding, (2) karya tu-
lis ilmiah nasional: jurnal, (3) peneliti LIPI 
yang makalahnya terindeks global. Pada 
capaian indikator kinerja karya tulis nasi-
onal untuk prosiding dan jurnal tidak ter-
capai dikarenakan ada tiga orang peneli-
ti BIT LIPI sedang melaksanakan tugas 
belajar, dan ada dua pejabat fungsional 
non peneliti yang sedang melaksanakan 
tugas sebagai struktural.

Adapun untuk kelompok capaian kiner-
ja sama dengan 100%, terdapat 13 ind-
ikator kinerja output, yaitu: (1) kerjasama 
dengan industri atau industri eksternal, 
(2) sarana dan prasarana terstandar yang 
dimanfaatkan mitra, (3) kerjasama yang 
terimplementasi, (4) artikel website yang 
diunggah per tahun, (5) kemasan infor-
masi teknologi, (6) kegiatan sosialisasi/
diseminasi, (7) perencanaan kegiatan dan 
anggaran melalui Rencana Kinerja (Ren-
ja), RKAKL, PK yang baik dan selesai 
tepat waktu, (8) laporan keuangan yang 
baik dan selesai tepat waktu, (9) laporan 
LKj yang baik dan selesai tepat waktu, 
(10) laporan kegiatan DIPA triwulan, se-
mester dan tahunan yang baik dan sele-
sai tepat waktu, (11) laporan BMN, (12) 

laporan pelaksanaan RB/Zona Integritas, 
dan (13) laporan penyelenggaraan Sistem 
Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

Tercapainya kinerja output sesuai target 
sebagaimana yang disebutkan di atas 
karena seluruh proses input output dapat 
dikelola dan diawasi dengan baik oleh 
pegawai BIT LIPI. Meskipun adanya pem-
otongan anggaran, namun BIT LIPI tetap

melaksanakan kegiatan secara efisien 
dan efektif dalam upaya pencapaian kin-
erja terbaik termasuk dalam kinerja ouput 
unit kerja.

Sedangkan untuk kelompok capaian ki-
nerja lebih dari 100%, terdapat 13 ind-
ikator kinerja output yaitu: (1) sitasi atas 
publikasi artikel ilmiah, (2) karya tulis Iimi-
ah internasional : prosiding, (3) copyright 
(hak cipta) judul multimedia, (4) penggu-
na layanan diklat, (5) pengguna layanan 
perpustakaan, (6) peserta yang mengikuti 
pemasyarakatan Iptek, (7) cantuman da-
tabase, (8) file multimedia di web satker, 
(9) penyelenggaraan diklat/workshop, (10) 
sertifikat personil (diklat/ workshop), (11) 
pengunjung web, multimedia, media so-
sial (medsos), (12) pegawai yang mening-
kat kompetensinya melalui peningkatan 
jenjang pendidikan, diklat fungsional, 
pelatihan, dan (13) nilai Indeks Kepuasan 
Masyarakat (IKM) yang baik.

Meningkatnya sitasi terhadap publikasi 
artikel ilmiah dikarenakan jumlah sitiran 
terhadap Karya Tulis Ilmiah (KTI) pega-
wai BIT LIPI yang terindeks pada google 
scholar bertambah. Adapun KTI berupa 
prosiding internasional melebih target 
dikarenakan tingkat kesulitan menulis 
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pada prosiding lebih ringan dibandingkan 
jurnal terakreditasi ataupun internasional. 
Selain itu, ada 2 pegawai yang sedang 
menyelesaikan pendidikan pascasarjana 
dalam dan luar negeri, turut aktif mengi-
kuti konferensi internasional.

Pengguna layanan diklat dan konsultasi 
pun meningkat jumlahnya karena adan-
ya peningkatan peserta diklat/workshop 
di tahun 2017 yang dilaksanakan oleh 
BIT LIPI. Adapun, layanan konsultasi di 
bidang perpustakaan banyak dimanfaat-
kan oleh mahasiswa dan pustakawan di 
sekitar kota Bandung. Selain itu, bertam-
bahnya kunjungan ke perpustakaan kare-
na terdapatnya fasilitas Sinema 40 yang 
memutar film hasil-hasil penelitian LIPI.

Kegiatan pemasyarakatan Iptek juga 
meningkat secara signifikan dikarenakan 
keterlibatan BIT LIPI pada kegiatan-ke-
giatan besar LIPI di antaranya di Kebun 
Raya Bogor berupa Pemutaran Film dan 
Talk Show, Festival Bulan Teknologi LIPI,

serta Indonesia Science Expo (ISE). Se-
dangkan penyelenggaraan diklat/work-
shop dan sertifikat personil diklat/work-
shop mengalami kenaikan melebihi target 
dikarenakan adanya penugasan amanah 
Raker LIPI tahun 2017 untuk melak-
sanakan diklat/workshop internal khusus 
bagi satuan kerja LIPI bidang infografis/
desain grafis.

Kegiatan cantuman database dan file mul-
timedia mengalami peningkatan dikare-
nakan pegawai mengentri database dan 
mengunggah file ke saluran resmi You-
tube LIPI secara reguler. Pengunjung web 
dan akses ke media sosial (medsos) BIT 
LIPI mengalami kenaikan yang signifikan 
karena bertambahnya kunjungan ke salu-
ran LIPI di youtube dan instagram.

Tahun 2017 pegawai BIT LIPI banyak 
yang mengikuti peningkatan kompetensi 
seperti mengikuti kegiatan in-house train-
ing dan bimbingan teknis (Bimtek) ISO 

9001:2015. Nilai Indeks Kepuasan Mas-
yarakat (IKM) BIT LIPI meningkat dise-
babkan adanya peningkatan pelayanan 
yang baik dari pegawai pelayanan mau-
pun infrastrukturnya yang dihitung dari 78 
responden peserta diklat/workshop terh-
adap 9 layanan.

Berdasarkan hasil realisasi capaian kin-
erja output di atas dan BIT LIPI sebagai 
salah satu unit kerja yang menjadi ujung 
tombak layanan LIPI kepada masyarakat, 
maka harus dilakukan upaya perbaikan 
berkelanjutan sehingga kinerja satuan 
kerja (satker) menjadi lebih baik. Dalam 
kegiatan operasional perlu diterapkan 
strategi untuk mempertajam pencapaian 
target indikator kinerja terutama terkait 
dengan pelayanan multimedia dan ke-
pustakaan, diantaranya jumlah produksi 
multimedia dan diseminasinya. Pencapa-
ian kinerja tahun 2017 di atas selanjutnya 
menjadi bahan kajian dan pertimbangan 
BIT LIPI dalam perencanaan target kiner-
ja pada tahun berikutnya sehingga men-
gurangi gap antara target dan capaian 
kinerja ouput satker.
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1.1 Kondisi Umum Organisasi
Pada tahun 2002, sejalan dengan reor-
ganisasi LIPI tahun 2001 tanggal 12 Juni 
2002, Bidang Jasa Informasi Teknologi 
LIPI mengalami reorganisasi, yaitu men-
jadi Balai Informasi teknologi (BIT) LIPI, 
dan dengan Keputusan Kepala Lemba-
ga Ilmu Pengetahuan Indonesia nomor: 
1026/M/2002, tentang Organisasi dan 
Tata Kerja BIT LIPI, tidak lagi menjadi 
Bidang di lingkungan Pusat Dokumentasi 
dan Informasi Ilmiah (PDII) LIPI,

walaupun tetap berada dibawah pembi-
naan dan bertanggung jawab langsung 
kepada Kepala PDII LIPI.

Oleh karena itu, sejak tahun 2002 BIT LIPI 
akan berusaha melakukan reposisi untuk 
selalu merespon akselerasi transformasi 
dunia informasi yang ada di tingkat lokal 
maupun tataran global.

BAB 1
PENDAHULUAN
Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada as-
pek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang 
dihadapi organisasi.

Tugas dan Fungsi

Berdasarkan kebijakan yang telah dibuat dan disepakati bersama, melalui Surat Kepu-
tusan Kepala LIPI Nomor: 1026/M/2002, BIT LIPI memiliki tugas dan fungsi sebagai 
berikut:

Tugas

BIT LIPI mempunyai tugas melaksanakan pengembangan, pelayanan informasi, dan 
kepustakaan bidang teknologi.

Fungsi

Dalam melaksanakan tugasnya BIT LIPI menyelenggarakan fungsi:
1. Penyiapan dan penyusunan program, pengadaan, pengolahan, dan pendaya 
 gunaan sumber-sumber informasi dengan menggunakan teknologi informasi.
2. Pengelolaan sarana dan pengembangan sistem informasi teknologi.
3. Pengkajian, pengolahan, dan pengemasan serta pengembangan pemanfaatan  
 informasi teknologi.
4. Pelaksanaan kerjasama dan pemasyarakatan informasi teknologi.
5. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.
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BIT LIPI dipimpin oleh Kepala yang mem-
bawahi 1 sub bagian dan 3 seksi; yakni 
Sub Bagian Tata Usaha (TU), Seksi Pen-
dayagunaan Koleksi Informasi Teknologi 
(PKIT), Seksi Pengelolaan Sistem Informa-
si Teknologi (PSIT), Seksi Pemasyaraka-
tan dan Kerjasama (PKS). Disamping 
struktur tersebut, dilengkapi juga dengan 
Kelompok Jabatan Fungsional (Jabfung). 
Kegiatan masing-masing Subbagian Tata 
Usaha dan Seksi, antara lain :

1. Subbagian TU mempunyai tu-
gas melakukan urusan tata persu-
ratan dan kearsipan, kepegawaian, 
keuangan, perlengkapan dan rumah 
tangga.

2. Seksi PKIT mempunyai tugas 
melakukan perencanaan untuk pen-
gadaan, pengolahan, dan penday-
agunaan sumber-sumber informasi 
teknologi.

3. Seksi PSIT mempunyai tugas 
melakukan perencanaan dan 
penyediaan sarana untuk pengola-

han, pengemasan, penyebarluasan 
informasi teknologi serta melakukan 
pengembangan dan pemeliharaan 
sistem informasi teknologi.

4. Seksi PKS mempunyai tugas untuk 
melakukan perencanaan, pengum-
pulan, penyediaan informasi pasar, 
melakukan promosi dan penjual-
an produk dan jasa serta melak-
sanakan kerja sama di bidang infor-
masi teknologi.

5. Kelompok Jabfung mempunyai tu-
gas melakukan kegiatan sesuai 
dengan jabatan fungsional mas-
ing-masing berdasarkan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku.

Lebih Jelasnya mengenai struktur organ-
isasi BIT LIPI, dapat dilihat pada gambar 
1.1.

Gambar 1.1 Struktur organisasi BIT LIPI

Pada tahun 2017 jumlah pegawai BIT LIPI tidak bertambah dikarenakan tidak mer-
ekrut pegawai baru melalui sistem penerimaan CPNS. Berdasarkan data jumlah pega-
wai hanya 51 orang, 43 pegawai negeri dan 8 orang pegawai kontrak. Berikut data 
lengkapnya:
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Tabel 1.1 Keadaan pegawai BIT LIPI menurut 
pangkat/golongan tahun 2017

Representasi data pada tabel di atas dapat terlihat pada grafik 
berikut:

Grafik 1.1 pegawai BIT LIPI menurut pangkat/golongan tahun 
2017
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Setelah pembagian pegawai berdasarkan pangkat/golongan, berikutnya adalah pem-
bagian pegawai berdasarkan tugas jabatannya, seperti pada tabel 1.3.

Tabel 1.3. Keadaan pegawai BIT LIPI menurut tugas jabatan tahun 2017

Representasi data pada tabel di atas dapat terlihat pada grafik 1.2.

Berikutnya disajikan data berkaitan keadaan pegawai menurut tugas tahun 2017 da-
lam tabel 1.4.

Grafik 1.2 keadaan pegawai BIT LIPI menurut tugas jabatan tahun 2017
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Tabel 1.4 Keadaan pegawai BIT LIPI menurut tugas jabatan tahun 2017

*Perencana = Rangkap jabatan struktural 1 orang
**PranataHumas = Rangkap jabatan struktural 1 orang

Gambar 1.1 Keadaan Pegawai BIT LIPI Menurut Pendidikan

Grafik 1.3 Keadaan PNS BIT LIPI menurut usia tahun 2017

Pegawai Negeri Sipil (PNS) di BIT LIPI usianya cukup bervariasi. Usia produktif dalam 
rentang 30-39 cukup mendominasi (51%). Untuk lebih detailnya dapat dilihat dari 
grafik 1.3.
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Tabel 1.5 berikut ini memaparkan mengenai keadaan pegawai menurut usia dari tahun 
2012-2017.

Tabel 1.5 Keadaan pegawai menurut usia (2012-2017)

Pada tahun 2017, pegawai yang memiliki jabatan fungsional khusus ada 14 orang dan 
pembagiannya terlihat pada tabel 1.6 dan grafik 1.4.

Tabel 1.6 Keadaan Pegawai Menurut Jabatan Fungsional Tahun 2017
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Grafik 1.5 Keadaan Pegawai Menurut Jabatan Fungsional Tahun 2017

1.2 Permasalahan Utama/Stra-
tegic Issue
Untuk mendukung visi LIPI menjadi lem-
baga ilmu pengetahuan berkelas dunia 
dalam penelitian, pengembangan dan 
pemanfaatan ilmu pengetahuan untuk 
meningkatkan daya saing bangsa, seluruh 
komponen pegawai LIPI harus bersinergi, 
mengumpulkan, merangkai, dan memba-
ngun bersama-sama semua potensi yang 
ada agar mampu menghasilkan suatu ca-
paian organisasi yang memiliki apresiasi 
tinggi di mata dunia. Hal ini sejalan dan 
selaras dengan program Nawa Cita Pres-
iden Jokowi yang mendorong peningka-
tan produktivitas rakyat dan daya saing 
bangsa Indonesia ditingkat internasional 
agar bangsa Indonesia bisa bangkit maju 
bersama bangsa – bangsa Asia.

Demi mewujudkan visi diatas, LIPI ses-
uai tupoksinya harus berkontribusi dalam 
pembangunan nasional berkelanjutan 
melalui pelaksanaan kegiatan penelitian 
dan pengembangan, diseminasi hasil pe-
nelitian, dan membangun budaya Iptek 
melalui pemasyarakatan ilmu pengeta-
huan. Pada tingkat Kedeputian Bidang 
Jasil LIPI, kebijakan ini diterjemahkan 
menjadi kegiatan pengembangan MSTQ 
(Measurement, Standardisation, Testing 

and Quality), Inovasi, Valuasi, Promosi, 
Alih Teknologi, dan Akses Informasi Iptek.

Sesuai dengan tugas dan fungsi BIT LIPI 
yaitu melaksanakan pengembangan, pe-
layanan informasi, dan kepustakaan di 
bidang teknologi, kontribusi yang dilaku-
kan BIT LIPI sangat besar. BIT LIPI men-
dukung peningkatan promosi dan akses 
informasi iptek di LIPI. Dalam roadmap 
BIT LIPI tahun 2015 - 2019, diakhir 2019 
BIT LIPI memproyeksikan diri menja-
di salah satu acuan nasional dibidang 
pengembangan multimedia iptek, yang 
mampu berkontribusi untuk internal LIPI, 
LPNK dan Perguruan Tinggi.
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Gambar 1.5 Roadmap BIT LIPI tahun 2015-2019

Berdasarkan roadmap di atas, BIT LIPI 
menjadi salah satu rujukan nasional yang 
diakui kapasitas dan kompetensinya da-
lam produksi multimedia iptek berskala 
nasional. Oleh karena itu, perlu dilakukan 
identifikasi isu-isu sebagai bagian dari 
manajemen strategis untuk merumuskan 
langkah-langkah agar milestones dalam 
roadmap dapat dicapai.

Berikut ini adalah beberapa poin penting 
dari isu-isu yang berasal dari lingkungan 
internal:

Kekuatan

• Dalam rangka mewujudkan rumah 
produksi multimedia iptek berska-
la nasional, BIT LIPI telah memiliki 
SDM yang berkualitas dan mayoritas 
berada pada usia produktif (51%).

• Sebagai sebuah salah satu lembaga 
ilmu pengetahuan terbesar dan ter-
tua di Indonesia, LIPI menyediakan 
konten-konten Iptek yang spesifik 
hingga beragam.

Kelemahan

Dari aspek kelemahan, ada dua poin 
penting yang dapat diangkat, yaitu:

• Untuk menjadi rumah produksi 
multimedia Iptek berskala nasion-
al diperlukan sarana dan prasana 
pendukung multimedia yang sesuai, 
yang saat ini belum sepenuhnya bisa 
diwujudkan.

• Dari sisi kelembagaan, BIT LIPI saat 
ini di bawah naungan eselon dua 
PDII LIPI baik dari sisi program dan 
pendanaan. Oleh karenanya, BIT 
LIPI belum memiliki Renja tersendiri 
yang terpisah dari Renja PDII LIPI.

• Dari segi jumlah SDM pendukung 
kekuatan produksi multimedia masih 
terasa kurang.

Sementara itu di lingkungan eksternal 
ada banyak peluang yang bisa ditangkap 
dan ancaman yang perlu diantisipasi.

Peluang

• Di lingkungan LPNK, LIPI adalah 
satu-satunya lembaga yang memiliki 
unit kerja seperti BIT LIPI.
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• Masih sedikitnya konten multime-
dia Iptek berbahasa Indonesia yang 
dapat dinikmati masyarakat secara 
luas.

Ancaman

• Dengan perkembangan teknologi 
digital saat ini, proses produksi men-
jadi lebih murah dan semakin ban-
yak kalangan yang mampu mempro-
duksi

• konten secara mandiri dengan sum-
ber daya yang terbatas. Sehingga 
kalau BIT LIPI tidak mampu mem-
buat produk yang memiliki kekhasan 
tersendiri akan kalah bersaing.

• Tingginya biaya diseminasi di televisi 
nasional, sehingga untuk dapat ber-
saing dengan materi-materi umum 
yang ditayangkan televisi nasional 
dibutuhkan ketelitian, kualitas dan 
kemampuan dalam memilih tema 
yang mendidik dan sekaligus meng-
hibur.

Dengan menelaah dan mempertimbang-
kan isu-isu diatas dan dikaitkan dengan 
tujuan yang hendak dicapai BIT LIPI pada 
akhir tahun 2019, maka di tahun 2017 
melakukan perencanaan sebagai berikut:

1. Memproduksi multimedia Iptek 
yang bervariasi durasi, tema dan 
bentuknya agar dapat menjangkau 
berbagai lapisan pengguna dan me-
dia diseminasi.

2. Membangun kerjasama dan sinergis 
dengan stakeholder di lingkungan 
internal LIPI agar kegiatan disem-
inasi berjalan optimal dengan ang-
garan yang efisien.

3. Memperkuat SDM satker dalam hal 
kompetensi baik melalui jalur pen-
didikan ke jenjang yang lebih tinggi 
maupun melalui diklat in-house atau 
melalui penyedia eksternal.

4. Meningkatkan infrastruktur sara-
na dan prasarana secara bertahap 
melalui pengadaan barang modal, 
dengan jumlah dana yang terbatas.

5. Mengoptimalkan penggunaan med-
sos, ruang tayang BIT LIPI dan ker-
jasama penayangan dengan pihak 
ketiga untuk penyebarluasan pro-
duk.

6. Memperbaiki proses produksi, re-
positori dan diseminasi multimedia 
dengan mensinergikan kegiatan an-
tar seksi dan sub bagian yang ada. 
Didukung dengan penerapan RB, ZI 
dan SPIP sehingga menghasilkan 
kinerja yang baik, akuntabel, bersih 
dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme 
(KKN) serta menjunjung tinggi aspek 
pelayanan kepada masyarakat.
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BAB 2
PERENCANAAN DAN 
PERJANJIAN KINERJA
Pada Bab ini menjelaskan tentang rencana strategis tahun 2015-2019 yang berisi 
kebijakan, tujuan dan sasaran, program dan kegiatan, strategi dan penetapan kinerja 
organisasi BIT tahun 2017.

2.1 Umum
Perencanaan dan perjanjian kinerja BIT 
LIPI disesuaikan dengan rencana imple-
mentatif Kedeputian Bidang Jasil tahun 
2015-2019 dan dokumen PK. BIT LIPI 
memiliki peran yang strategis dan poten-
sial, baik secara internal maupun ekster-
nal. Hal tersebut didukung dengan tu-
poksi satker yang berimplikasi terhadap 
output, kompetensi, serta kegiatan-ke-
giatan yang selama beberapa tahun ter-
akhir berfokus pada bidang multimedia 
iptek dan kepustakaan bidang teknologi.

2.2 Rencana Strategis Tahun 
2015-2019
BIT LIPI sebagai satuan kerja di bawah 
Kedeputian Bidang Jasil berperan serta 
mewujudkan rencana strategis (Renstra) 
LIPI 2015-2019. Sejalan dengan Renstra 
LIPI, BIT LIPI tekah memposisikan diri 
sebagai sentra multimedia iptek yang 
memproduksi dan mendiseminasikan 
hasil-hasil penelitian LIPI. Rencana pro-
gram BIT LIPI tahun 2017 telah mengim-
plementasikan 7 dari 9 sasaran strategis 
yang diamanahkan kepada LIPI, ketujuh 
sasaran strategis itu mencakup:

1. Sasaran Strategis 1: Meningkatnya 
konstribusi LIPI terhadap daya saing 

bangsa berbasis hasil penelitian;

2. Sasaran Strategis 2: Meningkatnya 
kontribusi LIPI terhadap daya saing 
industri;

3. Sasaran Strategis 4: Meningkatnya 
peranan LIPI sebagai penyedia in-
frastruktur riset nasional;

4. Sasaran Strategis 6: Meningkatnya 
jejaring dan kerjasama ilmiah nasi-
onal dan internasional yang berkual-
itas dan saling menguntungkan;

5. Sasaran Strategis 7. Meningkatnya 
rujukan ilmiah dan informasi iptek 
yang diakses masyarakat.

6. Sasaran Strategis 8: Meningkatnya 
pengembangan kompetensi SDM 
penelitian Indonesia.

7. Sasaran Strategis 9: Terwujudnya 
tatakelola pemerintahan yang baik.
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2.2.1 Visi dan Misi

Dalam upaya mencapai visi jangka pan-
jang LIPI dan mengacu kepada tujuan 
RPJMN Tahap III yang menekankan pada 
pembangunan keunggulan kompetitif 
perekonomian yang berbasis pada SDA 
yang tersedia, SDM yang berkualitas, dan 
kemampuan Iptek maka ditetapkan Visi 
LIPI Tahun 2015-2019 adalah:

“Menjadi lembaga ilmu pengetahuan 
berkelas dunia dalam penelitian, pengem-
bangan dan pemanfaatan ilmu penge-
tahuan untuk meningkatkan daya saing 
bangsa”.

Penjelasan terhadap Visi LIPI 2015-2019 
adalah:

• Lembaga ilmu pengetahuan, adalah 
instansi pemerintah yang tugas dan 
fungsinya melakukan tugas kepe-
merintahan dalam bidang penelitian 
ilmu pengetahuan.

• Berkelas dunia, dimaksudkan agar 
keluaran LIPI selain harus mam-
pu menunjukkan kedaulatan dalam 
bidang ilmu pengetahuan juga harus 
mendapat pengakuan internasional.

• Penelitian, merupakan kegiatan 
pengumpulan, pengolahan, analisis, 
dan penyajian data yang dilakukan 
secara sistematis dan obyektif untuk 
memecahkan suatu persoalan atau 
menguji hipotesis.

• Pengembangan ilmu pengetahuan, 
merupakan kegiatan pengembangan 
hasil penelitian sehingga diperoleh 
teori baru dan invensi yang men-
dukung pemanfaatan Ilmu pengeta-
huan oleh stakeholder.

• Pemanfaatan ilmu pengetahuan, di-
maksudkan bahwa hasil-hasil pene-
litian LIPI dimanfaatkan oleh stake-
holder untuk kemandirian bangsa.

• Daya saing bangsa, dimaksudkan 
sebagai kemampuan/ kapasitas 
bangsa dalam hubungan antar neg-
ara berbasis pada hasil penelitian, 
pengembangan dan pemanfaatan 
ilmu pengetahuan.

Misi LIPI dirumuskan untuk mencapai visi LIPI 2015-2019 tersebut diatas, dan men-
gacu pada RPJMN 2015–2019 serta Sembilan Agenda Prioritas Presiden Joko Wido-
do yaitu Nawa Cita. LIPI menetapkan 4 misi, yaitu:

1. Menciptakan invensi ilmu pengetahuan yang dapat mendorong inovasi dalam  
 rangka meningkatkan daya saing ekonomi bangsa;
2. Mengembangkan ilmu pengetahuan yang bermanfaat untuk konservasi dan pe 
 manfaatan Sumber Daya berkelanjutan;
3. Meningkatkan pengakuan internasional dalam bidang ilmu pengetahuan; dan 
 Meningkatkan kualitas SDM Indonesia melalui aktivitas Ilmiah.
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Misi pertama, Menciptakan invensi ilmu 
pengetahuan yang dapat mendorong 
inovasi dalam rangka meningkatkan daya 
saing ekonomi bangsa, dimaksudkan ter-
utama untuk menjawab Nawa Cita ke-6, 
yaitu meningkatkan produktivitas rakyat 
dan daya saing dipasar internasional, 
serta Nawa Cita ke-7, yaitu mewujudkan 
kemandirian ekonomi dengan mengger-
akkan sektor-sektor strategis ekonomi 
domestik.

Misi kedua, Mengembangkan ilmu pen-
getahuan yang bermanfaat untuk kon-
servasi dan pemanfaatan Sumber Daya 
berkelanjutan, dimaksudkan untuk turut 
menjaga kelestarian sumber daya Indo-
nesia dan pemanfaatannya bagi kese-
jahteraan masyarakat Indonesia.

Misi ketiga, Meningkatkan pengakuan 
internasional dalam bidang ilmu peng-
etahuan, merupakan wujud kontribusi 
LIPI dalam membangun wibawa politik 
luar negeri Indonesia dan mereposisi per-
an Indonesia dalam isu-isu global, yaitu 
melalui pelaksanaan dan peningkatan 
peran LIPI sebagai focal point, pemegang 
otoritas keilmuan, turut memperjuangkan 
kepentingan Indonesia dalam konven-
si internasional, serta berpartisipasi aktif 
dalam kerjasama penelitian internasional 
untuk mengatasi masalah global.

Misi keempat, Meningkatkan kualitas 
SDM Indonesia melalui aktivitas ilmiah, 
dimaksudkan untuk mendukung Nawa 
Cita ke-5, yaitu meningkatkan kualitas 
hidup manusia Indonesia dan Nawa Cita 
ke-9, yaitu memperteguh ke-Bhineka-an 
dan memperkuat restorasi sosial Indone-
sia, termasuk penyiapan masyarakat In-
donesia menyongsong kehidupan global.

2.2.2 Tujuan dan Sasaran

Tujuan

Tujuan yang merupakan penjabaran visi 
LIPI adalah sebagai berikut:

A. Peningkatan temuan, terobosan 
dan  pembaharuan ilmu penge-
tahuan serta pemanfaatannya da-
lam mewujudkan daya saing bang-
sa;

B. Peningkatan nilai tambah dan kele-
starian sumber daya Indonesia;

C. Peningkatan posisi dan citra Indo-
nesia di komunitas global dalam 
bidang ilmu pengetahuan;

D. Peningkatan budaya ilmiah mas-
yarakat Indonesia.

Dalam mendukung tujuan LIPI tersebut, 
BIT LIPI memfokuskan pada tujuan men-
jadi rumah produksi multimedia Iptek ber-
skala nasional, yang dirinci sebagai beri-
kut:

1. Mengembangkan koleksi dan pro-
duksi multimedia Iptek hasil-hasil 
penelitian LIPI

2. Memperkuat infrastruktur produksi 
multimedia Iptek hasil-hasil peneli-
tian LIPI

3. Meningkatkan kapabilitas disemina-
si dan akses multimedia Iptek ha-
sil-hasil penelitian LIPI

Sasaran

Dalam mewujudkan tujuan LIPI dan men-
gacu pada sasaran program prioritas na-
sional, LIPI telah menetapkan beberapa 
sasaran strategis sebagai berikut:

1. Sasaran strategis yang ingin dicapai 
dalam mewujudkan tujuan “Pening-
katan temuan, terobosan, dan pem-
baharuan ilmu pengetahuan serta 
pemanfaatannya dalam mewujud-
kan daya saing bangsa” adalah:

a. Meningkatnya kontribusi LIPI terh-
adap daya saing bangsa berbasis 
hasil penelitian, yang diukur dari: 
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(1) jumlah hasil penelitian dan HKI 
yang dimanfaatkan, (2) jumlah si-
tasi atas publikasi LIPI, (3) jumlah 
STP/TP yang termanfaatkan; dan 
(4) Jumlah pengguna jasa LIPI

b. Meningkatnya kontribusi LIPI ter-
hadap daya saing industri, yang 
diukur dari: (1) jumlah lisensi te-
knologi, (2) jumlah kerja sama 
dengan industri.

c. Meningkatnya kebijakan berbasis 
hasil penelitian, yang diukur dari 
jumlah policy paper/rekomendasi 
kebijakan/keputusan yang diman-
faatkan.

d. Meningkatnya peran LIPI dalam 
mendukung riset nasional, yang 
diukur dari jumlah institusi ekster-
nal yang memanfaatkan infras-
truktur riset LIPI.

2. Sasaran strategis yang ingin dicapai 
dalam mewujudkan tujuan “Pening-
katan nilai tambah dan kelestarian 
Sumber Daya Indonesia” adalah 
meningkatnya nilai tambah sumber 
daya dan perlindungan lingkungan, 
yang diukur dari: (1) jumlah kebun 
raya daerah yang dibuka untuk 
umum; (2) jumlah jenis koleksi yang 
dimanfaatkan; (3) jumlah teknologi/
konsep/model/jenis produk bernilai 
tambah yang dimanfaatkan.

3. Sasaran strategis yang ingin dicapai 
dalam mewujudkan tujuan “Pen-
ingkatan posisi dan citra Indonesia 
di komunitas global dalam bidang 
ilmu pengetahuan” adalah mening-
katnya jejaring dan kerja sama ilm-
iah nasional dan internasional yang 
berkualitas dan saling menguntung-
kan, yang diukur dari: (1) rasio kerja 
sama yang terlaksana dibandingkan 
total Memorandum of Understand-
ing (MoU) yang dibuat; (2) jumlah 
posisi strategis yang dijabat dalam 

organisasi/pertemuan nasional/in-
ternasional, (3) peringkat LIPI di We-
bometric.

4. Sasaran strategis yang ingin dicapai 
dalam mewujudkan tujuan “Pening-
katan budaya ilmiah masyarakat In-
donesia” adalah:

a. Meningkatnya rujukan ilmiah dan 
informasi iptek yang diakses mas-
yarakat, yang diukur dari jumlah 
peserta pemasyarakatan iptek.

b. Meningkatnya pengembangan 
kompetensi SDM penelitian Indo-
nesia, yang diukur dari: (1) Jumlah 
peneliti LIPI terindeks global, dan 
(2) peningkatan jumlah peneliti 
nasional.

Sementara sasaran strategis (SS) di ting-
kat BIT LIPI di antaranya:

1. Rencana strategis (RS1) mengem-
bangkan koleksi dan multimedia Ip-
tek hasil penelitian LIPI ditetapkan 
sasaran sebagai berikut:

a. Tercapainya peningkatan kemam-
puan dan budaya inovatif beori-
entasi iptek dalam masyarakat 
melalui penyediaan koleksi dan 
multimedia yang mudah diadopsi;

b. Terciptanya kualitas produk mul-
timedia Iptek yang dikemas den-
gan teknologi multimedia mutakh-
ir yang ditunjang oleh rancangan 
visual bernilai creative excitement

2. Rencana strategis (RS2) mem-
perkuat infrastruktur multimedia Ip-
tek hasil penelitian LIPI ditetapkan 
sasaran sebagai berikut:

a. Terciptanya variasi produk creative 
digital yang memiliki nilai tambah 
serta dapat memenuhi beragamn-
ya kebutuhan pemangku kepent-
ingan;
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b. Tersedianya sarana dan prasara-
na koleksi dan layanan multimedia 
Iptek yang transborderless guna 
kemudahan akses bagi pengguna 
dalam mendapatkan berbagai je-
nis informasi Iptek.

3. Rencana strategis (RS3) mem-
perkuat diseminasi multimedia Ip-
tek hasil penelitian LIPI ditetapkan 
sasaran sebagai berikut:

a. Termanfaatkannya Iptek sebagai 
kekuatan utama peningkatan 
kesejahteraan berkelanjutan bagi 
masyarakat.

b. Tercapainya interaksi antara kap-
asitas penyedia Iptek dengan ke-
butuhan pengguna melalui me-
kanisme intermediasi Iptek.

2.3 Kebijakan
LIPI telah mencanangkan 3 pilar kebija-
kan dengan memperhatikan kekuatan un-
sur-unsur yang dimiliki demi terwujudnya 
sasaran organisasi yang telah ditetapkan. 
Ketiga pilar kebijakan di atas merupakan 
dasar untuk kebijakan

khusus seperti kebijakan SDM, kebijakan 
Anggaran, kebijakan Program, kebijakan 
Monitoring dan Evaluasi, dan kebijakan 
Kerjasama.

2.3.1 Peningkatan Kompetensi SDM

Kebijakan SDM BIT LIPI mempertimbang-
kan komposisi SDM menurut jenjang pen-
didikan dan jenjang jabatan fungsional 
teknis yang belum mencapai kondisi ide-
al. BIT LIPI akan memprioritaskan upaya 
peningkatan kompetensi SDM dengan 
melakukan kerjasama dengan berbagai 
pihak penyelenggara program pendidikan 
dan pelatihan dengan mengikutsertakan 
SDM BIT LIPI dalam program tersebut.

Selain itu BIT LIPI secara berkelanju-

tan memperbaiki pola rekruitmen, pola 
pengembangan SDM dan pemanfaatan 
tenaga luar sesuai dengan kebutuhan 
kompetensi yang ada. Ketersediaan in-
frastruktur dan sarana yang dikondisikan 
mengikuti perkembangan dan perubahan 
teknologi, menuntut SDM BIT LIPI untuk 
menyesuaikan kemampuan penguasaan 
pemanfaatan infrastruktur dan sarana 
yang ada. Peningkatan kemampuan SDM 
ini dilakukan melalui pelatihan yang dapat 
dilakukan secara internal maupun ekster-
nal.

2.3.2 Perencanaan Sumber Pendanaan

Kebijakan anggaran BIT LIPI menganut 
prinsip perencanaan sumber pendanaan 
yang berasal dari pemerintah dan ker-
jasama. BITLIPI mengantisipasi keterse-
diaan anggaran belanja dari APBN yang 
semakin terbatas dengan upaya mencari 
sumber anggaran lain melalui kerjasama 
dengan pihak-pihak lain. Upaya untuk 
mendapatkan penerimaan dari kerjasama 
melalui mekanisme PNBP perlu diting-
katkan untuk mendukung kegiatan BIT 
LIPI. Sumber anggaran yang berasal dari 
DIPA ditetapkan sebagai investasi dalam 
bidang ilmu pengetahuan dan teknologi 
yang hasilnya dapat diukur melalui ind-
ikator-indikator kinerja.

Disamping itu, anggaran DIPA yang terdiri 
dari komponen mengikat dan komponen 
tidak mengikat, akan terus diupayakan 
agar anggaran mengikat dapat men-
cukupi kebutuhan dan anggaran tidak 
mengikat dapat ditingkatkan. BIT LIPI

akan merencanakan mengalokasikan an-
ggaran untuk memperkuat fasilitas dan 
prasarana antara lain untuk pemutakhi-
ran peralatan multimedia dan teknologi 
informasi yang mendukung kegiatan BIT 
LIPI. Hal ini didasarkan pada pertimban-
gan bahwa kemudahan dan keterkinian 
dalam mengakses informasi ilmu penge-
tahuan dan teknologi akan mempercepat 
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2.3.3 Penguatan Jejaring dan Kerjasa-
ma

Membangun jejaring dan kerjasama den-
gan berbagai pihak terus dilakukan oleh 
BIT LIPI untuk mendukung peningkatan 
citra LIPI di dunia ilmu pengetahuan dan 
teknologi. Penguatan jaringan kerjasama 
terus ditingkatkan dalam bidang informa-
si teknologi untuk peningkatan kemam-
puan, pertukaran informasi dan pencari-
an peluang sumber pendanaan kegiatan 
dalam rangka membangun kompetensi 
inti satker. BIT LIPI mendorong kerjasama 
saling menguntungkan dengan pelaku 
iptek dan pengguna Iptek agar sinergi 
yang dibentuk dapat memperkuat peran 
ilmu pengetahuan dan teknologi dalam 
meningkatkan daya saing bangsa. Berb-
agai kerja sama yang telah dibina, antara 
lain dengan perpustakaan, perguruan 
tinggi, institusi pemerintah dan dunia us-
aha terus diperkuat dan dikembangkan 
agar pemanfaatan ilmu pengetahuan dan 
teknologi untuk kepentingan pembangu-
nan bangsa dapat dirasakan oleh mas-
yarakat.

2.4 Strategi BIT LIPI
Berkaitan dengan rencana strategis BIT 
LIPI telah mengambil metode pendekatan 
issues-based planning dalam menyusun 
perencanan strategis untuk menjawab 
tantangan dimasa yang akan datang. 
Berikut ini adalah isu sekaligus penjaba-
ran strategi untuk menjawab isu tersebut.

• Kurang optimalnya informasi Ip-
tek hasil penelitian yang terdisem-
inasikan dan masih rendahnya 
tingkat adopsi inovasi Iptek da-
lam kehidupan masyarakat. Lang-
kah-langkah yang perlu dilakukan :

 - Meningkatkan peran rumah pro-
duksi multimedia Iptek melalui ke-
giatan: pameran, workshop, semi-

nar, dan forum komunikasi lainnya

 - Mengoptimalkan fungsi media ko-
munikasi (media massa cetak dan 
elektronik, medsos untuk penyeb-
aran informasi Iptek)

 - Membangun dan meningkatkan 
kemitraan dan jaringan kerjasama 
starategis dalam proses peman-
faatan multimedia Iptek melalui 
kesepakatan yang dituangkan da-
lam nota kesepahaman.

 - Belum memasyarakatnya pener-
apan teknologi informasi dan ko-
munikasi khususnya bidang multi-
media sebagai media penyebaran 
informasi. Langkah-langkah yang 
perlu dilakukan :

 - Mengembangkan aplikasi layanan 
multimedia Iptek online menggu-
nakan teknologi saluran youtube 
LIPI

 - Meningkatan kapabilitas dan 
kemutakhiran infrastruktur 
layanan multimedia Iptek untuk 
kemudahan akses bagi mas-
yarakat

 - Mengedukasi masyarakat melalui 
program pengembangan SDM 
bidang multimedia untuk doku-
mentasi, publikasi, promosi dan 
sosialisasi.

• Masih kurangnya jumlah digital cre-
ative content yang menyajikan in-
formasi iptek yang memberikan 
kemudahan dalam pemahaman bagi 
pengguna. Langkah-langkah yang 
perlu dilakukan :

 - Meningkatkan jumlah produk 
digital creative untuk memenuhi 
meningkatnya kebutuhan pe-
mangku kepentingan terhadap 
multimedia Iptek.

 - Mengembangkan kegiatan-kegia-
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tan litbang bertema produk digital 
creative multi dimensi dan multi 
format yang diintegrasikan den-
gan layanan multimedia Iptek on-
line.

 - Meningkatkan kualitas konten in-
formasi yang terkandung dalam 
produk digital creative, sehingga 
informasi yang disajikan dapat 
dengan mudah dipahami dan di-
manfaatkan.

• Masih rendahnya pengembang mul-
timedia yang bergerak di bidang 
Iptek. Langkah-langkah yang perlu 
dilakukan :

 - Mengembangkan penggunaan 
teknologi multimedia mutakhir 
untuk menunjang kegiatan-ke-
giatan litbang bertema produk 
digital creative dan secara kon-
sisten mengikuti perkembangan 
teknologi multimedia terkini.

 - Meningkatkan kompetensi dan 
kepakaran sumber daya manu-
sia BIT LIPI demi mendukung 
pengembangan multimedia dan 
mewujudkan sasaran ke depan 

menjadi rumah produksi multime-
dia iptek terdepan di Indonesia.

2.5 Program dan Kegiatan
Langkah strategis BIT LIPI disesuaikan 
dengan mekanisme perencanaan dan 
penganggaran tahun 2017 yang dituang-
kan dalam sejumlah program dan kegia-
tan yang semuanya diselaraskan dengan 
Rencana Kerja kedeputian Bidang Jasil 
LIPI tahun 2015-2019. Program BIT LIPI 
sendiri termasuk dalam Program Pene-
litian, Penguasaan dan Pemanfaatan Ip-
tek dengan kegiatannya berupa Kegiatan 
Pengembangan Sistem Dokumentasi dan 
Informasi Ilmiah yang terdiri dari 4 out-
put, yaitu Informasi Ilmiah yang Terdifusi 
di Daerah, Layanan Jasa Iptek (PNBP), 
Layanan Internal (Overhead) dan Layanan 
Perkantoran. Sumber anggaran BIT LIPI 
tahun 2017 semuanya berasal dari ang-
garan DIPA.

Adapun perincian dari penjelasan diatas 
disajikan pada Tabel 2.1 berikut ini sesuai 
dengan yang terdapat dalam RKAKL BIT 
LIPI LIPI tahun 2017:

Tabel 2.1 Program, kegiatan, output dan sumber anggaran BIT LIPI Tahun 2017
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2.6 Penetapan Kinerja (PK) Tahun 2017
PK BIT LIPI tahun 2017 disusun berdasarkan Renstra LIPI 2015-2019, Renstra Koor-
dinatif Kedeputian Jasil 2015-2019, dan Renstra Implementatif BIT LIPI 2015-2019. 
PK BIT LIPI Tahun 2017 menjelaskan sasaran strategis, indikator kinerja, dan target 
yang dicapai pada tahun 2017. Penetapan Kinerja BIT LIPII tahun 2017 diterangkan 
pada Tabel 2.2.

Tabel 2.2 PK BIT LIPI Tahun 2017
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BAB 3
AKUNTABILITAS 
KINERJA 2017
Akuntabilitas kinerja BIT LIPI merupakan perwujudan kewajiban untuk mempertang-
gungjawabkan keberhasilan atau kegagalan atas pelaksanaan misi satker dalam men-
capai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui suatu media 
pertanggungjawaban secara periodik.

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

3.1.1 Akuntabilitas Kinerja

Akuntabilitas kinerja BIT LIPI merupakan 
tolok ukur keberhasilan dan kemajuan 
satker dalam menjalankan tugas dan 
fungsi seperti yang telah dirumuskan da-
lam renstra implementatif BIT LIPI 2015-
2019. Sebagai salah satu mata rantai 
sistem akuntabilitas kinerja instansi pe-
merintah, maka dilakukan pengukuran 
terhadap keberhasilan capaian yang telah 
direncanakan sebelumnya. Demikian juga 
dengan pengukuran kinerja BIT LIPI pada 
tahun 2017 dilakukan dengan mengukur 
capaian hasil kegiatan dengan perenca-
naan target pada setiap indikator sasaran 
yang telah ditetapkan (PK 2017).

Sesuai dengan PK tahun 2017, BIT LIPI 
berusaha semaksimal mungkin untuk 

mencapai target yang telah ditetapkan. 
Pada bagian ini akan dibahas menge-
nai capaian, hambatan/kendala dan up-
aya yang telah dilakukan sebagai wujud 
komitmen atas PK 2017. PK BIT LIPI di-
hitung dengan metode perbandingan an-
tara realisasi dengan target pada setiap 
indikator sasaran. Prosentasi capaian ki-
nerja diperoleh dengan rumus:

                     capaian hasil pengukuran
prosentase capaian kerja: ------------------X100%
                                             target kinerja
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Target dan Pencapaian Kinerja BIT LIPI Tahun 2017 dapat dilihat pada Tabel 3.1

Tabel 3.1 Target dan pencapaian kinerja BIT LIPI tahun 2017
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3.1.2 Analisis dan Evaluasi Kinerja 
Tahun 2017

Hasil pengukuran kinerja, evaluasi, dan 
analisis kinerja yang telah ditetapkan da-
lam rencana implementatif BIT LIPI di-
jelaskan dalam uraian sebagai berikut:

SASARAN STRATEGIS 1

MENINGKATNYA KONTRIBUSI LIPI 
TERHADAP DAYA SAING BANGSA 
BERBASIS HASIL PENELITIAN DAN 
LAYANAN

Realisasi capaian indikator kinerja yang 
ditetapkan untuk mengukur meningkat-
nya kontribusi LIPI terhadap daya saing 
bangsa berbasis hasil penelitian dan 
layanan dapat dilihat pada tabel 3.2.
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Tabel 3.2 Target dan capaian pada sasaran strategis meningkatnya kontribusi lipi terhadap daya saing 
bangsa berbasis hasil penelitian dan layanan

Pada SS 1 terdapat 7 indikator yang apa-
bila dirata-rata capaian indikator kiner-
janya, tercapai 123,34%. Tampak pada 
masing-masing indikator kinerja terdapat 
capaian yang di bawah dari target kurang 
dari 100%, namun ada juga capaian ind-
ikator kinerja yang melebih target diatas 
100%. 

Untuk indikator kinerja, sitiran atas pub-
likasi artikel ilmiah tercapai melebihi 
100% yaitu sebanyak 83 sitasi. Hal terse-
but karena jumlah sitiran terhadap Karya 
Tulis Ilmiah (KTI) pegawai BIT LIPI yang 
terindeks pada google scholar bertam-
bah. Jumlah sitasi KTI pegawai BIT LIPI 
tertuang pada tabel 3.3.

Tabel 3.3 Jumlah sitasi atas publikasi artikel ilmiah Pegawai BIT LIPI
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Untuk indikator kinerja, KTI prosiding na-
sional dan KTI jurnal nasional tercapai ku-
rang dari 100%, yaitu sebanyak satu ar-
tikel pada prosiding nasional dan 3 artikel 
pada jurnal nasional. Hal ini dikarenakan 
ada 3 orang peneliti BIT LIPI yang se-
dang melaksanakan tugas belajar, 2 pe-
jabat fungsional non peneliti yang sedang 
melaksanakan tugas sebagai struktural. 
Sebelumnya diharapkan dapat member-
ikan kontribusi dalam pencapaian indika-
tor KTI di atas. Berikut capaian KTI pega-
wai BIT LIPI:

• Satu artikel yang diterbitkan di pro-
siding nasional berjudul Noorika 
Retno Widuri. Membangun Personal 
Branding Melalui Aktivitas Kepenu-
lisan Pustakawan. Prosiding semi-
nar nasional “Perpustakaan & Pus-
takawan Inovatif Keatif di Era Digital” 
Surabaya 3 Mei 2017.

• 3 artikel yang diterbitkan pada jurnal 
nasional, diantaranya:

1. Abdurrakhman Prasetyadi, Yani 
Nurhadryani, Engkos Koswara. 
Pengembangan Aplikasi Repos-
itori Karya Ilmiah LIPI Berba-
sis Mobile (The Development of 
LIPI Scientific Paper Repository 
Application Based on Mobile); 
Jurnal Penelitian Pos dan Infor-
matika Vol 7 No 1 (2017) 59-72 
(September).

2. Mateus Deli dan Noorika Retno 
Widuri. Pembuatan Indeks Ar-
tikel Surat Kabar Bidang Energi 
Alternatif Menggunakan Mic-
rosoft Office 2016 di UPT Balai 
Informasi teknologi. Media Pus-
takawan Vol. 24 (2), 2017 (Juni).

3. Abdurrakhman Prasetyadi, Da-
nang D. Kangko, dan D. W. Ari 
Nugroho. Pengembangan Wiki 
Kampus Sebagai Media Peng-
etahuan Komunitas Di Perpus-

takaan Perguruan Tinggi. Librar-
ia, Vol. 5, No. 1, Juni 2017. Hlm 
29-46. STAI Kudus.

• Untuk indikator kinerja, KTI prosid-
ing internasional tercapai melebihi 
dari 100%, yaitu sebanyak 5 artikel. 
Peningkatan tersebut dikarenakan 
tingkat kesulitan menulis pada pro-
siding lebih ringan dibandingkan jur-
nal terakreditasi ataupun internasi-
onal, serta peluang untuk prosiding 
internasional yang diselenggarakan 
di Indonesia pada tahun 2017 cuk-
up banyak. Selain itu, ada 2 pega-
wai yang sedang menyelesaikan 
pendidikan pascasarjana dalam dan 
luar negeri yang turut aktif mengikuti 
konferensi ilmiah internasional.

• 5 artikel yang diterbitkan pada pro-
siding nasional sebagai berikut :

 - (Dina Lusyana. The Influence of 
Compensation, Organization-
al Culture and Organizational 
Commitment to Employees Per-
formance in UPT Balai Informa-
si Teknologi LIPI and UPT Balai 
Pengembangan Instrumentasi 
LIPI. Proc. International Confer-
ence on Accounting, Manage-
ment, Economics and Social 
Sciences, 20 May 2017, Savoy 
Homman Bidakara Hotel-Band-
ung Indonesia, Universitas Sin-
gaperbangsa-Karawang, p. 59.

 - (2) Kamaludin. Search for Histori-
cal Values on Asian-African Con-
ference: A Content Analysis. B.K. 
Books International, Delhi 110009. 
The 5th International Conference 
of Asian Special Libraries on Cu-
ration and Management of Cultur-
al Heritage through Libraries. 09-
12 May 2017.

 - (3) Kamaludin. Content Analysis 
Of Film Cerita Tentang Skouw 
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Di Papua (A Story About Skouw 
In Papua). The 1st International 
Conference on Language, Liter-
ature and Teaching. Revitalizing 
Literacy Culture, 4-5 April 2017. 
Muhammadiyah University, Sura-
karta

 - (4) Andrian Wikayanto. Analysis 
of The Potential Development of 
Technopark For Film, Game and 
Animation Industry in Indonesia. 
1st ICON-ARCCADE 2017, 5-6 
September 2017, Aula Timur ITB 
Bandung, Hal 319-328

 - (5) Muhammad Yudhi Rezaldi, Ra-
biah Abdul Kadir, Mohamad Taha 
Ijab, dan Azlina Ahmad. Review of 
a spatial and a non-spatial data 
transformation to 3D geovisual-
ization for nature disaster. Ad-
vances in Visual Informatics: 5th 
International Visual Informatics 
conference IVIC 2017, Bangi, Ma-
laysia, November 28-30, 2017.

Untuk indikator kinerja, copyright (hak 
cipta) judul multimedia tercapai melebihi 
dari 100%, yaitu sebanyak 15 judul. Hal 
ini dikarenakan adanya permintaan khu-
sus pembuatan film/video dari satker LIPI 
terkait ekspedisi penelitian nusantara. 
Judul-judul film yang menjadi capaian 
BIT LIPI, adalah sebagai berikut:

1. Plesir Sains: Edisi Yogyakarta (BPTBA 
LIPI).

Sinopsis

Melalui program Plesir Sains ini, Lem-
baga Ilmu Pengetahuan Indonesia in-
gin mengajak penonton untuk mengenal 
Balai Penelitian Teknologi Bahan Alam–
LIPI, sebuah satuan kerja yang berfokus 
kepada penelitian bidang pangan, pakan 
dan bahan alam.

Catatan: Durasi 24 Menit | Bahasa Indo-
nesia.

2. Company Profile Pusat Penelitian 
Kependudukan LIPI.

Sinopsis:

Profil Lembaga: Pusat Penelitian Kepen-
dudukan – Lembaga Ilmu Pengetahuan 
Indonesia yang memaparkan seluruh tu-
gas fungsi dari satuan kerja tersebut.

Catatan: Durasi 5:50 | Bahasa Indonesia 
& Bahasa Indonesia dengan alih bahasa 
Bahasa Indonesia.

3. Company profile: Lembaga Ilmu Peng-
etahuan Indonesia.

Sinopsis:

Profile Lembaga Ilmu Pengetahuan Indo-
nesia yang memaparkan seluruh kegiatan 
dari lima kedeputian yaitu Kedeputian 
Ilmu Pengetahuan Hayati, Kedeputian 
Ilmu Pengetahuan Kebumian, Kedeputian 
Ilmu Pengetahuan Teknik,

Kedeputian Ilmu Pengetahuan Sosial dan 
Kemanusiaan, Kedeputian Jasa Ilmiah 
dan Sekretaris Utama.

Catatan: Durasi 09.55 | Bahasa Indone-
sia | Bahasa Inggris.

4. Company Profile: Pusat Penelitian 
Sistem Mutu dan Pengujian

Sinopsis:

Profil Lembaga: Pusat Penelitian Sistem 
Mutu dan Pengujian–Lembaga Ilmu Pen-
getahuan Indonesia yang memaparkan 
seluruh tugas fungsi dari satuan kerja 
tersebut.

Catatan: Durasi 06.52 | Bahasa Indonesia

5. Company Profile: UPT Balai Informasi 
Teknologi
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Sinopsis:

Profil Lembaga: BIT LIPI yang memapar-
kan seluruh tugas fungsi dari satuan kerja 
tersebut.

6. Company Profile: Pusat Penelitian Te-
knologi Tepat Guna

Sinopsis:

Profil Lembaga: Pusat Penelitian Te-
knologi Tepat Guna–Lembaga Ilmu Pen-
getahuan Indonesia yang memaparkan 
seluruh tugas fungsi dari satuan kerja 
tersebut.

Catatan: 08.47 Menit | Bahasa Indonesia

7. Karangsambung: Dasar Samudera 
yang Tersingkap

Sinopsis:

Karangsambung: Dasar Samudera 
yang Tersingkap merupakan sebuah 
dokumenter pendek mengenai singka-
pan-singkapan yang muncul di Karang-
sambung.

Catatan: 24.45 Menit | Bahasa Indonesia

8. Technology Profile: Traditional Food 
Packaging

Sinopsis:

Profil Teknologi pengemasan makanan tr-
adisional yang dikembangkan oleh BPT-
BA Yogyakarta.

Catatan: 04.31 Menit | Bahasa Indonesia 
| Bahasa Inggris.

9. Eksplorasi Bioresources Pulau Karimun

Sinopsis:

Sebuah perjalanan audiovisual peneli-
ti biologi dalam mengeksplorasi keane-
karagaman hayati Pulau Karimun Propin-
si Bangka Belitung.

10. Dokumenter: Macaca Fascicularis: 
Simeulue Long Tailed Monkeys

Sinopsis:

Sebuah perjalanan audiovisual peneliti 
etnobotani, Eko Sulistyadi, peneliti Ekolo-
gi taksa Mamalia di Pulau Simeulue. Pada 
perjalanan ekspedisinya kali ini, peneliti 
di Pusat Penelitian Biologi akan mencari 
monyet ekor panjang (macaca fascicu-
laris).

Catatan: 15.05 Menit | Bahasa Indonesia 
dengan subtitle Bahasa Inggris

11. Dokumenter: Duties Etnobotanist in 
Simeulue Island

Sinopsis:

Sebuah perjalanan audiovisual peneliti 
etnobotani, Mohammad Fathi Royani, un-
tuk melihat bagaimana hubungan antara 
manusia dan tumbuhan di Pulau Simeu-
lue.

12. Ekspedisi Baruna Jaya Pulau Sumba

Sinopsis:

Dokumentasi perjalanan peneliti LIPI di 
atas kapal penelitian Baruna Jaya VIII. 
Selain penelitian di darat Pulau Sumba, 
peneliti LIPI juga melakukan penelitian di 
semenanjung perairan Pulau Sumba.

13. Ekspedisi Baruna Jaya Pulau SImeu-
lue

Sinopsis:
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Seperti halnya ekspedisi yang dilakukan 
di Pulau Sumba, yang dilakukan di darat 
dan di laut. Ekspedisi Baruna Jaya Pu-
lau Simeleu juga selain melakukan pe-
nelitian di darat, peneliti-peneliti bidang 
oseanografi juga melakukan penelitian 
di sepanjang perairan di Pulau Simeu-
leu dengan menggunakan Kapal Baruna 
Jaya VIII.

14. Eksplorasi Bioresources Pulau Simeu-
lue

Sinopsis:

Ekspedisi Bioresources Indonesia mer-
upakan salah satu bentuk dari upaya 

LIPI untuk mengintervensi, mengkolek-
si, mengkonservasi, sekaligus melaku-
kan penelitian terhadap potensi keane-
karagaman hayati khususnya di wilayah 
pulau-pulau kecil terdepan. Pada tahun 
2017, para peneliti dari Lembaga Ilmu 
Pengetahuan Indonesia melakukan ek-
splorasi ke Pulau Simeulue. Pulau Simeu-
lue adalah surga bagi peselancar dunia, 
karena ombaknya yang tinggi, laut bersih 
dan langit cerah. Apakah Pulau Simeulue 
juga surga bagi keanekaragaman hayati 
Indonesia?

Catatan : 07.28 | Bahasa Indonesia

15. Dokumenter: The Untold Story Java Southern Sea.
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Gambar 3.1 Cover-cover DVD film yang diproduksi BIT LIPI

Untuk indikator kinerja, pengguna 
layanan diklat/konsultasi tercapai melebi-
hi dari 100%, yaitu sebanyak 290 orang, 
disebabkan adanya peningkatan peser-
ta diklat/workshop di tahun 2017 yang 
dilaksanakan oleh BIT LIPI. Sedangkan, 
layanan konsultasi di bidang perpus-
takaan banyak dimanfaatkan oleh ma-
hasiswa dan pustakawan di sekitar kota 
Bandung.

Berikut adalah instansi mitra yang mengi-
kuti Pelatihan di BIT LIPI Tahun 2017:

1. Bappeda Kota Waringin Timur Kali-
mantan Tengah

2. Setda Kota Waringin Timur Kaliman-
tan Tengah

3. Politeknik Negeri Batam

4. Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang

5. Balai Besar Pulp dan Kertas Kemen-
terian Perindustrian

6. Balai Besar Bahan dan Barang 

Teknik Kementerian Perindustrian

7. Politeknik Negeri Bandung

8. Poltekkes Kemenkes Banjarmasin

9. PT Pupuk Sriwidjaja Palembang

10. PT Pupuk Indonesia Jakarta

11. Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang

12. Badan Nasional Penanggulangan 
Bencana Jakarta

13. Politeknik STTT Bandung

14. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 
Kabupaten Karanganyar

15. Balai Tekkomdik Propinsi Aceh

16. Dinas PUPR Kota Tangerang

17. Petrokimia Gresik

18. Perpustakaan DPR RI

19. Perpustakaan KemenPUPR

20. Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional
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21. Pusat Pengembangan Sumberdaya 
Kemetrologian – Kemendag

22. Badan Pendidikan dan Pelatihan 
Keuangan - Kementerian Keuangan

23. Kementerian Kelautan Dan Peri-
kanan

24. BPOM Mataram

25. PT Angkasa Pura I

26. Kementerian Perhubungan

27. BPOM Semarang

28. BPTBA LIPI

Workshop BIT LIPI menyelenggarakan 
empat kali workshop.Infografis I dan II 

diperuntukkan untuk satuan kerja di inter-
nal LIPI, sedangkan workshop Film Doku-
menter IPTEK dengan tema Membangun 
Ide Cerita dan Workshop Mengembang-
kan Konsep Cerita dalam Pembuatan 
Film Dokumenter diikuti oleh pelajar SMA/
SMK.

Untuk indikator kinerja, pengguna 
layanan perpustakaan tercapai melebi-
hi dari 100%, yaitu sebanyak 576 orang, 
dikarenakan bertambahnya pengunjung 
ke perpustakaan untuk menyaksikan 
pemutaran film hasil penelitian LIPI di 
ruangan Sinema 40. Kegiatan nonton 
bareng tayangan film-film Iptek produksi 
BIT LIPI ini mendapatkan respon positif 
dari pengunjung perpustakaan.

Gambar 3.2 Dokumentasi kegiatan workshop yang diselenggarakan BIT LIPI

SASARAN STRATEGIS 2

MENINGKATNYA KONTRIBUSI LIPI 
TERHADAP DAYA SAING INDUSTRI

Pembangunan iptek menjadi landasan 
bagi tumbuhnya kreativitas sumberdaya 
manusia (SDM), yang pada gilirannya 
dapat menjadi sumber pertumbuhan dan 
daya saing ekonomi. Selain itu Iptek me-
nentukan tingkat efektivitas dan efisiensi 
proses transformasi sumberdaya menjadi 
sumberdaya baru yang lebih bernilai.

Dengan demikian peningkatan kemam-
puan Iptek sangat diperlukan untuk 
meningkatkan standar kehidupan bangsa 

dan negara, serta kemandirian dan daya 
saing bangsa Indonesia di mata dunia.

Sejalan dengan hal tersebut, BIT LIPI 
menargetkan satu kegiatan sesuai den-
gan indikator kinerja jumlah kerjasama 
yaitu 5 kali kerjasama dengan industri 
atau institusi eksternal.
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Tabel 3.4 Taget dan capaian SS 2

Berikut adalah rekapitulasi hasil capaian 
kerjasama dengan institusi esternal:

1. Perjanjian Kerja Sama dengan Balai 
Tekkomdik Dinas Pendidikan Aceh

2. Perjanjian Kerja Sama dengan Dinas 
Perpustakaan dan Kearsipan Kabu-
paten Probolinggo

3. Perjanjian Kerja Sama dengan Dinas 

Komunikasi dan Informatika Kota 
Probolinggo

4. Perjanjian Kerja Sama dengan Ta-
man Pintar Jogja

5. Perjanjian Kerja Sama dengan Uni-
versitas Brawijaya Televisi

Gambar 3.3 Dokumentasi penandatanganan ker-
jasama antara BIT LIPI dengan Balai Tekkomdik, 

Dinas Pendidikan Propinsi Aceh

Gambar 3.4 Dokumentasi penandatanganan 
kerjasama antara BIT LIPI dengan Taman Pintar 

Yogyakarta

SASARAN STRATEGIS 4

MENINGKATNYA PERANAN LIPI SE-
BAGAI PENYEDIA INFRASTRUKTUR 
RISET NASIONAL

Sarana prasarana memiliki peran penting 
dalam keberlangsungan kegiatan organi-
sasi. Termasuk BIT LIPI, semua aktivitas 
kegiatan sangat tergantung kepada sa-
rana dan prasarana yang dipakai. Baik 
dibidang ketatausahaan, perpustakaan, 
kerjasama dan multimedia, kesemuanya 
tidak terlepas dari peran

sarana dan prasarana yang baik. Sehing-
ga BIT LIPI terus berusaha menjaga dan 
memperbaharui sarana dan prasarana 
yang dimilikinya, ini tercermin dalam pen-

etapan kinerja tahun 2017 BIT LIPI mer-
encanakan satu paket sarana dan prasa-
rana terstandar yang dimanfaatkan mitra.
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Tabel 3.5 Target dan capaian SS 4

Sarana yang dimanfaatkan oleh mitra 
adalah sarana Sinema 40. Mitra yang 
menggunakan Sinema 40 yaitu Jurusan 
Ilmu Perpustakaan UPI Bandung untuk 
kegiatan praktek pengolahan koleksi non-
buku dan MAN negeri 1 Kota bandung 
untuk kegiatan Gerakan Literasi Sekolah.

SASARAN STRATEGIS 6

MENINGKATNYA JEJARING DAN KER-
JASAMA ILMIAH NASIONAL DAN IN-
TERNASIONAL YANG BERKUALITAS 
DAN SALING MENGUNTUNGKAN

LIPI dengan segudang ilmu yang dimilik-
inya, dengan beribu SDM yang memiliki 
kompetensi yang beragam, juga didukung 
oleh SDM dengan setumpuk kreativitas, 
tidak berlebihan jika LIPI terus berusaha 

menciptakan dan meningkatkan kreati-
vitas dalam penciptaan iptek, dengan 
harapan dapat bermanfaat dan bernilai 
ekonomis sehingga memunculkan minat 
pihak stakeholder untuk mau bekerjasa-
ma dengan LIPI.

Sejalan dengan hal tersebut, BIT LIPI se-
bagai salah satu unit pelaksana teknis 
dibawah kedeputian jasa ilmiah, yang 
memiliki tanggungjawab pendokumenta-
sian hasil penelitian dan pengembangan 
yang dilakukan LIPI, agar

dapat dengan mudah difahami dan diter-
ima oleh masyarakat maka BIT LIPI men-
targetkan satu kegiatan sesuai dengan 
indikator kinerja diatas, yaitu 5 kerjasama 
yang terimplementasi.

Tabel 3.6 Target dan capaian SS 6

Tabel 3.7 Perjanjian kerjasama BIT LIPI
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SASARAN STRATEGIS 7

MENINGKATNYA RUJUKAN ILMIAH 
DAN INFORMASI IPTEK YANG DIAK-
SES MASYARAKAT

Sebagai lembaga penelitian yang memi-
liki kewenangan sekaligus kewajiban ter-
kait kemajuan ilmu pengetahuan dan te-
knologi, LIPI terus berusaha untuk

dapat memberikan kemudahan akses 
bagi semua masyarakat baik di Indonesia 
maupun masyarakat dunia. Dengan latar 

belakang tersebut, LIPI terus mendorong 
semua SDM yang dimiliknya untuk ber-
peran aktif dalam setiap aktivitas ilmiah. 
Sejalan dengan hal tersebut, BIT LIPI 
memiliki tanggungjawab pendokumen-
tasian hasil penelitian dan pengemban-
gan yang dilakukan LIPI. Tujuannya agar 
dengan mudah diakses oleh masyarakat. 
Maka BIT LIPI menargetkan beberapa 
kegiatan sesuai dengan indikator kinerja 
dibawah ini:

Tabel 3.8 Target dan SS 7

Indikator kinerja pertama pada SS 7 adalah artikel website yang diunggah per ta-
hun. Pada kurun waktu satu tahun, BIT LIPI mengunggah 48 artikel di web resmi BIT. 
Artikel-artikel yang diunggah sebagian besar adalah ulasan pelbagai kegiatan yang 
dilaksanakan oleh BIT LIPI, baik berupa kunjungan, workshop, seminar maupun pa-
meran.
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Gambar 3. 7 Salah satu artikel yang diunggah di website resmi BIT LIPI tahun 2017

Kegiatan pemasyarakatan Iptek pada 
tahun 2017 melampaui target menjadi 
1195 peserta. Peserta terbanyak adalah 
saat penyelenggaraan Indonesia Science 
Expo (ISE) di Jakarta pada 23-26 Okto-
ber 2017 lalu. Berikut adalah kegiatan pe-
masyarakatan Iptek selama tahun 2017:

1. Pemutaran film di Night Film Festival 
Kebun Raya Bogor dan talk show 
pembuatan film dokumenter tanggal 
28 Januari 2017 dengan peserta 22 
orang;

2. Knowledge sharing pustakawan 
tanggal 29 Maret 2017 dengan pe-
serta 49 orang;

3. Pameran, pemutaran film & talk 
show film dokumenter “The Zoolo-
gist” dalam perayaan 2 abad KRB 
tanggal 19-21 Mei 2017 dengan pe-
serta 265 orang;

4. Pemutaran film di Sinema 40 pada 
22 Juni 2017 dengan peserta 28 
orang;

5. Pekan film Iptek pelajar 31 juli sam-
pai dengan 4 agustus 2017, peserta 

120 orang;

6. Bulan Teknologi LIPI, Tradisional 
Food and Scientech Festival 8-10 
september 2017 dengan peserta 
128 orang;

7. Pameran INTERAKSI (Inovasi Te-
knologi Informasi dan Akses Komu-
nikasi) 72 tahun provinsi Jawa Barat, 
29 - 30 September 2017 dengan pe-
serta 68 orang;

8. Indonesia Science Expo (ISE) 23-26 
Oktober 2017 dengan peserta 515 
orang.

Untuk meningkatkan akses informasi ilm-
iah masyarakat, BIT LIPI menetapkan ind-
ikator kinerja cantuman database perpus-
takaan. Tahun 2017, BIT LIPI menambah 
4.007 cantuman publikasi ilmiah di digital 
library (digilib). Selain upaya menambah 
cantuman publikasi ilmiah di digilib, BIT 
LIPI berupaya menyebarkan informasi Ip-
tek melalui file multimedia yang diunggah 
di web satker. Tahun 2017, tercapai 207 
judul file multimedia yang diunggah.
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Gambar 3.8 Film Ekspedisi Teluk Wondama yang di unggah di Youtube

Gambar 3.10 Paket Informasi Pangan dan Gizi

Perubahan pola pencarian informasi, menuntut kita untuk lebih interaktif dalam men-
yajikan informasi ilmiah. Mengemas informasi dalam bentuk paket informasi ilmi-
ah,menjadi salah satu indikator kinerja tahun 2017. Pada tahun ini, BIT LIPI menyajik-
an satu kemasan informasi berjudul pangan dan gizi.

Pada indikator kinerja penyelenggaraan 
diklat/workshop, dari 10 yang ditarget-
kan, tercapai dua belas 12 kegiatan an-
tara lain:

1. Pelatihan desain grafis untuk layout 
buku, majalah, dan buletin

2. Pelatihan pengelolaan perpus-
takaan digital

3. Pelatihan infografis

4. Pelatihan fotografi digital

5. Pelatihan video shooting untuk do-

kumentasi dan publikasi

6. Wrkshop infografis gelombang 1

7. Workshop infografis gelombang 2

8. Pelatihan multimedia pembelajaran 
interaktif

9. Workshop pembuatan film doku-
menter Iptek: membangun ide cerita

10. Pelatihan pengelolaan perpus-
takaan digital

11. Workshop mengembangkan konsep 
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Gambar 3.12 Pemutaran film dan talk show di Kebun Raya Bogor

cerita dalam pembuatan film doku-
menter

12. Pelatihan motion graphic

Sebagai upaya memperkenalkan LIPI 
umumnya dan BIT LIPI khususnya, pada 
SS 7 ada indikator kegiatan sosialisasi/
diseminasi sebanyak 8 kegiatan. Kegia-
tan sosialisasi/diseminasi yang diseleng-
garakan BIT LIPI pada tahun 2017 yaitu :

• Pemutaran film di Night Film Festi-
val Kebun Raya Bogor dan talk show 
pembuatan film dokumenter tanggal 
28 Januari 2017

• Knowledge sharing pustakawan 
tanggal 29 Maret 2017

• Pameran, pemutaran film & talk show 
film dokumenter “The Zoologist” da-
lam perayaan 2 abad KRB tanggal 
19-21 Mei 2017

• Pemutaran film di Sinema 40 pada 
22 Juni 2017

• Pekan film Iptek pelajar 31 juli sam-
pai dengan 4 agustus 2017

• 6. Bulan Teknologi LIPI, Tradisional 
Food and Scientech Festival 8-10 
september 2017

• Pameran INTERAKSI (Inovasi Te-
knologi Informasi dan Akses Komu-
nikasi) 72 tahun provinsi Jawa Barat, 
29 - 30 September 2017

• Indonesia Science Expo (ISE) 23-26 
Oktober 2017

Peserta yang menerima sertifikat kegia-
tan diklat/workshop yang diselenggara-
kan BIT LIPI tahun 2017 sebanyak 165 
peserta. Hal tersebut melebihi target yang 
ditetapkan yakni 150 sertifikat.

Jumlah pengunjung web, multimedia dan 
media sosial mengalami peningkatan 
sangat signifikan, dari 70.000 orang yang 
ditargetkan, tercapai 286.228 orang atau 
408,89%. Target yang dihitung adalah 
kunjungan ke web resmi BIT LIPI, kunjun-
gan ke web digilib, kunjungan ke multi-
media BIT LIPI, serta media sosial seperti 
Youtube, Facebook (likes), dan Instagram 
(view). Dari hasil pantauan target secara 
berkala, bahwa pengunjung terbanyak 
berasal dari Youtube.
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Gambar 3.13 Facebook Fan Page BIT LIPI

Gambar 3.15 Instagram BIT LIPI

Gambar 3.14 Saluran resmi LIPI yang dikelola 

SASARAN STRATEGIS 8

MENINGKATNYA PENGEMBANGAN 
KOMPETENSI SDM PENELITIAN IN-
DONESIA

Sebagai upaya meningkatkan kualitas 
dan kompetensi SDM, BIT LIPI secara 

konsisten dan berkesinambungan be-
rupaya meningkatkan kompetensi SDM-
nya. Baik melalui kegiatan diklat teknis, 
diklat fungsional maupun pelatihan-pela-
tihan.
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Tabel 3.9 Target dan capaian SS 8

Gambar 3.16 Bimtek Penyusunan Dokumen Berdasarkan SMM ISO 9001:2015

Berbagai kegiatan pengembangan kompetensi SDM yang diikuti oleh SDM di BIT LIPI 
yaitu :

1. Training the Power of Branding

2. Bimtek Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan Tingkat Satker

3. Pembekalan Teknis Penulisan KTI

4. Pelatihan Penulisan Opini

5. Internasional Conference of Asian Special Libraries

6. In-House Trainning “Pengembangan Cerita”

7. In-House Trainning “Pengenalan Suara dalam Film

8. In-House Trainning “Resources Description and Access”

9. Bimtek ISO 9001:2015
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SASARAN STRATEGIS 9

TERWUJUDNYA TATA KELOLA KEPE-
MERINTAHAN YANG BAIK

Good Governance memiliki makna tata 
pemerintahan yang baik terkait dengan 
pemerintahan yang bersih (Clean Gover-
nance) dan berwibawa serta bebas KKN 
dengan berprinsip pada transparansi, 
akuntabilitas, menjunjung tinggi hukum, 
serta terbukanya partisipasi masyarakat 
(Bappenas,2008). Salah satu indikator 
Pemerintahan yang baik (Good Gover-
nance) adalah terkelolanya pengadminis-
trasian dokumen.

Pada tahun 2017, BIT LIPI menargetkan 
3 dokumen dan 16 laporan, diantaranya:

Dokumen

1. Dokumen Renja 2015-2019 BIT LIPI

2. Dokumen RKAKL tahun 2017

3. Dokumen PK tahun 2017

Target laporan

• Laporan keuangan semester 1

• Laporan keuangan tahunan

• Laporan kinerja tahun 2017

• Laporan kegiatan diseminasi Iptek 
untuk meningkatkan akses pengeta-
huan masyarakat

• Laporan kegiatan peningkatan kap-
asitas BIT LIPI sebagai pendukung 
branding LIPI

• Laporan kegiatan film dokumenter 
ekspedisi penelitian

• Laporan kegiatan pengembangan 
media audiovisual profil satker dan 
kegiatan penelitian LIPI

• Laporan monev BIT LIPI tahap 1

• Laporan monev BIT LIPI tahap 2

• Laporan rumusan raker tahun 2017

• Laporan BMN semester 1

• Laporan BMN semester 2

• Laporan tahunan BMN

• Laporan kegiatan laporan RB

• Laporan zona integritas

• Laporan SPIP

Tabel 3.10 Target dan capaian SS 9
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PERBANDINGAN CAPAIAN PK BIT LIPI 
TAHUN 2015 – 2017

SASARAN STRATEGIS 1

MENINGKATNYA KONTRIBUSI LIPI 
TERHADAP DAYA SAING BANGSA 
BERBASIS HASIL PENELITIAN DAN 
LAYANAN

Pada sasaran strategis 1 , ada perubah-
an penetapan indikator kinerja di setiap 
tahunnya. Di tahun 2015 ada 6 indikator 
kinerja yakni (1) jumlah sitasi; (2) jumlah 
prosiding nasional; (3) jumlah jurnal na-
sional; (4) jumlah prosiding internasional; 
(5) jumlah jurnal internasional dan (6) jum-
lah copyright (hal cipta) judul multimedia. 
Pada tahun 2016 dan 2017 BIT LIPI me-
netapkan 7 indikator kinerja yang sama, 
yaitu (1) jumlah sitasi; (2) jumlah prosid-
ing nasional; (3) jumlah jurnal nasional; (4)

jumlah prosiding internasional; (5) jumlah 
copyright (hal cipta) judul multimedia; 
(6) jumlah pengguna layanan diklat/kon-
sultasi dan (7) jumlah pengguna layanan 
perpustakaan. Indikator kinerja jumlah 
jurnal internasional yang ada di tahun 
2015 tidak menjadi indikator kinerja di ta-
hun 2016 dan 2017.

Tabel 3.11 Perbandingan capaian kinerja SS 1 dari tahun 2015-2017
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Jumlah sitasi mengalami peningkatan dari 
tahun 2015 tidak ada sitasi, tahun 2016, 
51 sitasi dan mengalami peningkatan di 
tahun 2017, yaitu 83 sitasi. Publikasi ilm-
iah secara baik prosiding/jurnal nasional 
dan internasional pada tahun 2015, ca-
paiannya total KTI 8 artikel, di tahun 206 
mengalami peningkatan menjadi 12 ar-
tikel, sedangkan tahun 2017 mengalami 
penurunan menjadi 9 artikel.

Pengurangan capaian terjadi pada jumlah 
copyright (hak cipta) mutimedia, pada ta-
hun 2015, capaiannya 20 judul, semen-
tara di tahun 2016-2017, capaiannya 
15 judul film. Pengguna layanan diklat/ 
konsultasi tidak menjadi indikator kinerja 
di tahun 2015, namun menjadi indikator 
kinerja di tahun 2016 dan 2017. Demiki-
an pula pada pengguna layanan perpus-
takaan, di tahun 2016 jumlah pengunjung 
hanya 428 orang, meningkat menjadi 
576 di tahun 2017. Peningkatan tersebut 
karena adanya layanan baru Sinema 40.

SASARAN STRATEGIS 2

MENINGKATNYA KONTRIBUSI LIPI 
TERHADAP DAYA SAING INDUSTRI

Kerjasama yang dibangun BIT LIPI den-
gan industri atau institutsi eksternal, tidak 
mengalami peningkatan yang signifikan. 
Pada tahun 2015, BIT LIPI berkerjasama 
dengan 5 instansi, di tahun 2016 hanya 

dengan 4 instansi dan di 2017 kemba-
li menjalin kerjasama dengan 5 instansi. 
Sehingga selama kurun waktu tiga tahun, 
BIT LIPI sudah bekerja sama dengan 14 
instansi.

SASARAN STRATEGIS 4

MENINGKATNYA PERANAN LIPI SE-
BAGAI PENYEDIA INFRATRUKTUR 
RISET NASIONAL

Selama tiga tahun berturut-turut, BIT LIPI 
menargetkan satu sarana yang diman-
faatkan oleh mitra. Pada laporan kinerja 
2015 dan 2016 tidak disebutkan secara 
detail sarana mana yang dapat digunakan 
mitra. Pada tahun 2017, satu sarana yang 
dimanfaatkan oleh mitra adalah ruang 
Sinema 40

SASARAN STRATEGIS 6

MENINGKATNYA JEJARING DAN KER-
JASAMA ILMIAH NASIONAL DAN IN-
TERNASIONAL YANG BERKUALITAS 
DAN SALING MENGUNTUNGKAN

Pada tahun 2016, kerjasama yang ter-
implementasikan ada 4 dan pada tahun 
2017 BIT LIPI bertambah menjadi lima 
kerjasama. Berikut perbandingan capaian 
kinerja SS 6 pada tabel 3.12.

Tabel 3.12 Perbandingan capaian kinerja SS 6 tahun 2015-2017
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SASARAN STRATEGIS 7

MENINGKATNYA RUJUKAN ILMIAH DAN INFORMASI IPTEK YANG DIAKSES 
MASYARAKAT

Pada SS 7 ini, tidak tampak kemajuan yang signifikan di setiap tahunannya. Jum-
lah artikel website yang diunggah per tahun pada tahun 2016 sempat mengalami 
penurunan, namun pada tahun 2017 meningkat menjadi 48 artikel. Pada kegiatan pe-
masyarakatan Iptek, serta jumah file multimedia di web satker terjadi kenaikan cukup 
besar per tahunnya. Cantuman database perpustakaan BIT LIPI pun mengalami

penurunan cantuman, dari 6.450 cantuman di tahun 2016, menjadi 4.007 cantuman 
di tahun 2017.

Tabel 3.13 Perbandingan capaian kinerja SS 7 tahun 2015-2017
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SASARAN STRATEGIS 8

MENINGKATNYA PENGEMBANGAN KOMPETENSI SDM PENELITIAN INDONE-
SIA

SASARAN STRATEGIS 9

TERWUJUDNYA TATA KELOLA KEPEMERINTAHAN YANG BAIK

Tabel 3.14 Perbandingan capaian kinerja SS 8 tahun 2015-2017

Tabel 3.15 Perbandingan capaian kinerja SS 9 tahun 2015-2017

3.1.3 Analisis Efektifitas dan Efisiensi Penggunaan Sumber Dana

Penggunaan anggaran BIT LIPI pada tahun 2017 telah dilakukan secara efektif dan 
efesien. Menurut situs monev anggaran Kementerian Keuangan di http://monev.an-
ggaran.depkeu.go.id/smart BIT LIPI memperoleh nilai kinerja “SANGAT BAIK” yai-
tu sebesar 86,43. Hal ini dikarenakan capaian penyerapan anggaran yang mencapai 
96,82%, konsistensi atas Rencana Penarikan Dana (RPD) Awal sebesar 100%, kon-
sistensi atas Rencana Penarikan Dana (RPD) Revisi sebesar 100% dan pencapaian 
keluaran sebesar 97,94% serta efesiensi sebesar 2,71%

Berikut ini gambar pencapaian kinerja BIT LIPI tahun angaran 2017:
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Gambar 3.17 Pencapaian kinerja tahun anggaran 2017

3.1.4 Evaluasi Capaian Renstra 2015-
2019

Renstra LIPI 2015 – 2019 dan Rencana 
Koordinatif Kedeputian Bidang Jasil 2015 
– 2019 diturunkan menjadi Rencana Im-
plementatif BIT LIPI 2015-2019 sebagai

acuan umum tentang perencanaan, dan 
strategi pengelolaan multimedia Iptek 
dan kepustakaan bidang teknologi. Untuk 
selanjutnya dijabarkan dalam rencana ke-
giatan tahunan yang disesuaikan dengan 
dinamika lingkungan strategis dan ump-
an balik dari stakeholder.

Renstra LIPI 2015 – 2019 menetapkan 
target 9 (sembilan) sasaran. selanjutnya 
Kedeputian Bidang Jasil LIPI menetapkan 
delapan sasaran yang ditargetkan pada 
Rencana Koordinatif kedeputian Bidang 
Jasil. Sedangkan dari delapan sasaran 
yang ditargetkan KedeputianJasa Ilmiah 
LIPI, BIT LIPI menetapkan 7 (tujuh) sasa-
ran pada Rencana Implementatif BIT LIPI 
yaitu :

1. Meningkatnya kontribusi LIPI terh-
adap daya saing bangsa berbasis 
hasil penelitian dan layanan;

2. Meningkatnya kontribusi LIPI terha-
dap daya saing industri;

3. Meningkatnya peranan LIPI sebagai 
penyedia infrastruktur riset nasional

4. Meningkatnya jejaring dan kerjasa-
ma ilmiah nasional dan internasional 
yang berkualitas dan saling men-
guntungkan;

5. Meningkatnya rujukan ilmiah dan 
informasi Iptek yang diakses mas-
yarakat;

6. Meningkatnya pengembangan kom-
petensi SDM penelitian Indonesia;

7. Terwujudnya tata kelola kepemerin-
tahan yang baik.

Dalam laporan kinerja BIT LIPI Tahun 
2017 ini disajikan capaian kinerja selama 
3 tahun dari 5 tahunan Rencana Imple-
mentatif BIT LIPI 2015-2019.

Target kinerja dalam Rencana Implemen-
tatif BIT LIPI 2015-2019 dan capaian kin-
erjanya selama tiga tahun, dimulai sejak 
tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 
dapat dilihat pada tabel 3.16.
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Tabel 3.16 Indikator kinerja output Renstra Implementatif BIT LIPI 2015-2019 dan realisasi capaian 
indikator output sampai dengan tahun 2017
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Selain itu pada tabel tersebut di atas di 
perlihatkan pula capaian Indikator kinerja 
yang masih di bawah 100% yaitu (1) sitasi 
atas publikasi artikel ilmiah, (2) KTI nasi-
onal: prosiding, (3) KTI nasional : jurnal, 
(4) copyright (hak cipta) judul multimedia, 
(5) pengguna layanan diklat/konsultasi, 
(6) pengguna layanan perpustakaan, (7). 
kerjasama dengan industri atau institusi 
eksternal, (8) jumlah kerja sama yang ter-
implementasi, (9) jumlah artikel website 

yang diunggah per tahun, (10). jumlah 
peserta yang mengikuti pemasyarakatan 
Iptek, (11). Jumlah cantuman database, 
(12) jumlah file multimedia di web satker, 
(13) jumlah kemasan informasi teknologi, 
(14) jumlah penyelenggaraan diklat/work-
shop, (15). Jumlah kegiatan sosialisasi/
diseminasi, (16) jumlah sertifikat personil 
(diklat/workshop), (17) jumlah pengunjung 
web, multi media, medsos, (18) jumlah 
peneliti LIPI yang makalahnya terindeks 



LKJ BIT -  L IPI     50

global, (19) jumlah perencanaan kegiatan 
dan anggaran melalui Renja, RKAKL, PK 
yang baik dan selesai tepat

waktu, (20) jumlah laporan keuangan 
yang baik dan selesai tepat waktu (21) 
jumlah laporan LKj yang baik dan selesai 
tepat waktu, (22) jumlah laporan kegia-
tan DIPA triwulan, semester dan tahunan 
yang baik dan selesai tepat waktu, (23) 
jumlah laporan BMN, (24) jumlah lapo-
ran pelaksanaan RB/Zona Integritas, (25) 
jumlah laporan penyelenggaraan Sistem 
Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). 
Pencapaian di indikator kinerja. Capa-
ian untuk sitasi artikel ilmiah merupakan 
rekapitulasi capaian sejak tahun 2016.

3.2 Realisasi Anggaran
Pada tahun 2017 BIT LIPI memiliki target 
Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) 
sebesar Rp. 500.000.000, dengan jum-
lah capaian PNBP selama tahun 2017 
adalah sebesar Rp 283.470.000 atau 
mencapai 56,69% dari target pendapa-
tan. Pendapatan Negara ini berasal dari 

Pendapatan Jasa Tenaga, Pekerjaan, In-
formasi, Pelatihan dan Teknologi, berupa 
kerjasama proyek dan pelatihan-pelati-
han kompetensi BIT LIPI yang diikuti oleh 
instansi pemerintah, baik pusat maupun 
daerah, BUMN dan Institusi Pendidikan 
dalam negeri.

Adapun terkait data capaian pendapatan 
Negara tersebut dapat di lihat dalam ta-
bel 3.17 berikut ini :

Sedangkan jumlah pagu anggaran belan-
ja negara BIT LIPI pada tahun 2017 yang 
bersumber dari dana DIPA adalah sebe-
sar Rp 6.866.872.000 dengan jumlah re-
alisasi belanja negara adalah sebesar Rp. 
6.648.655.669 atau 96,82% dari jumlah 
pagu anggaran.

Adapun terkait data capaian realisasi be-
lanja negara tersebut dapat di lihat dalam 
tabel 3.18.

Tabel 3.17 Rincian Target dan Realisasi Pendapatan Negara Tahun 2017

Tabel 3.18 Rincian Target dan Realisasi Belanja Negara Tahun 2017
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BAB 4
PENUTUP
Pada tahun 2017, BIT LIPI berupaya untuk 
memenuhi target kinerja yang ditetapkan, 
yang meliputi 7 sasaran strategis dan 29 
indikator kinerja output, dimana terdapat 
3 kategori capaian kinerja output yaitu 
capaian kinerja dibawah 100%, capaian 
kinerja sama dengan 100% dan capaian 
kinerja di atas 100%,

Capaian kinerja kurang dari 100% ter-
dapat 3 indikator kinerja output, yaitu: (1) 
karya tulis ilmiah nasional (KTI nasional): 
prosiding, (2) karya tulis ilmiah nasional: 
jurnal, (3) peneliti LIPI yang makalahnya 
terindeks global.

Sementara itu, capaian kinerja sama den-
gan 100% terdapat 13 indikator kinerja 
output, yaitu: (1) kerjasama dengan in-

dustri atau industri eksternal, (2) sarana 
dan prasarana terstandar yang diman-
faatkan mitra, (3) kerjasama yang terim-
plementasi, (4) artikel website yang di-
unggah per tahun, (5) kemasan informasi 
teknologi, (6) kegiatan sosialisasi/disem-
inasi, (7) perencanaan kegiatan dan an-
ggaran melalui Rencana Kinerja (Renja), 
RKAKL, PK yang baik dan selesai tepat 
waktu, (8) laporan keuangan yang baik 
dan selesai tepat waktu, (9) laporan LKj 
yang baik dan selesai tepat waktu, (10) 
laporan kegiatan DIPA triwulan, semester 
dan tahunan yang baik dan selesai tepat 
waktu, (11) laporan BMN, (12) laporan 
pelaksanaan RB/Zona Integritas, dan (13) 
laporan penyelenggaraan Sistem Pen-
gendalian Intern Pemerintah (SPIP).
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Sedangkan untuk kelompok capaian kin-
erja lebih dari 100% terdapat 13 indikator 
kinerja output yaitu: (1) sitasi atas pub-
likasi artikel ilmiah, (2) karya tulis Iimiah 
internasional : prosiding, (3) copyright 
(hak cipta) judul multimedia, (4) penggu-
na layanan diklat, (5) pengguna layanan 
perpustakaan, (6) peserta yang mengikuti 
pemasyarakatan Iptek, (7) cantuman da-
tabase, (8) file multimedia di web satker, 
(9) penyelenggaraan diklat/workshop, (10) 
sertifikat personil (diklat/ workshop), (11) 
pengunjung web, multimedia, media so-
sial (medsos), (12) pegawai yang mening-
kat kompetensinya melalui peningkatan 
jenjang pendidikan, diklat fungsional, 
pelatihan, dan (13) nilai Indeks Kepuasan 
Masyarakat (IKM) yang baik.

Mempertimbangkan hasil realisasi ca-
paian kinerja output di atas dan posi-
si BIT LIPI sebagai salah satu unit kerja 
yang menjadi ujung tombak layanan LIPI 

kepada masyarakat dalam hal layanan 
multimedia dan kepustakaan, maka ha-
rus dilakukan upaya perbaikan berkelan-
jutan sehingga kinerja BIT LIPI menjadi 
lebih baik dan lebih berkualitas. Dalam 
operasionalnya perlu diterapkan strategi 
untuk mempertajam pencapaian target 
indikator kinerja terutama terkait dengan 
pelayanan multimedia dan kepustakaan, 
diantaranya jumlah produksi multimedia, 
layanan kepustakaan dan diseminasinya. 
Pencapaian kinerja tahun 2017 di atas se-
lanjutnya menjadi bahan kajian dan per-
timbangan BIT LIPI dalam perencanaan 
target kinerja pada tahun berikutnya se-
hingga mengurangi gap antara target dan 
capaian kinerja ouput satuan kerja.
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LAMPIRAN
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