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KATA PENGANTAR 

Laporan Kinerja (LKj) ini adalah laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban 

kinerja instansi dalam upaya mencapai tujuan strategis. Selain itu, LKj juga sebagai salah 

satu bentuk transparasi dan akuntabilitas lembaga bagi pemberi mandat. Pusat Penelitian 

Kependudukan (P2 Kependudukan) sebagai salah satu satuan kerja eselon 2 di lingkungan 

Kedeputian Bidang Ilmu Pengetahuan Sosial dan Kemanusiaan, Lembaga Ilmu Pengetahuan 

Indonesia  (IPSK LIPI) memiliki kewajiban menyusun laporan kinerja sesuai dengan pasal 

13, Bab IV dalam Peraturan MenPAn-RB No 29 Tahun 2010.  

LKj  P2 Kependudukan tahun 2016 ini merupakan tahun  kedua dari rangkaian lima tahun 

2015 – 2019 yang mengacu pada Rencana Strategis Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia 

dan Kedeputian IPSK.  

Berdasarkan hasil pencapaian tugas dan fungsi Pusat Penelitian Kependudukan tahun 2015, 

seluruh kegiatan yang ditargetkan telah mencapai seluruh sasaran strategis, indikator dan 

target yang telah ditetapkan dalam penetapan kinerja tahun 2015. Selanjutnya hasil 

pencapaian keberhasilan kinerja tersebut akan dijelaskan dalam Laporan Kinerja (LKj) tahun 

2015. 

Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat dan informasi bagi berbagai pihak yang 

berkepentingan, serta dapat menjadi umpan balik bagi upaya perbaikan kinerja lembaga Pusat 

Penelitian Kependudukan di masa yang akan datang. 

 

Jakarta, 19 Januari 2017 

Kepala Pusat Penelitian  

Kependudukan, 

 

 

Dra. Haning Romdiati, M.A 

NIP: 195911081984022001. 



iv |  



| v 

RINGKASAN EKSEKUTIF 

Tahun 2016 adalah tahun kedua pelaksanaan Rencana Kerja Implementatif (RKI) Pusat Penelitian 

Kependudukan (P2 Kependudukan) 2015-2019. Pada tahun 2016 ini juga dilakukan refocusing 

kegiatan penelitian dengan tujuan agar penelitian-penelitian di setiap satker mempunyai suatu 

flasgship yang jelas dan sinergis dengan tema penelitian lainnya di lingkungan kedeputian IPSK LIPI. 

Dengan demikian, penelitian ilmu sosial dan humaniora mempunyai tujuan, sasaran dan peta jalan 

yang lebih jelas dan fokus. Pada tahun 2016, refocusing kegiatan untuk P2 Kependudukan dalam tema 

payung “Peningkatan Daya Saing Penduduk Menuju Ketahanan Bangsa. Tentu saja sebagai sebuah 

masa transisi dari RKI awal menuju RKI refocusing, terdapat penyesuaian berbagai kegiatan di 

tingkat teknis kegiatan, termasuk melakukan penyesuaian terhadap kebijakan eksternal satker. 

Kegiatan P2 Kependudukan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan LIPI dan kedeputian 

IPSK telah mempunyai beberapa sasaran strategis dengan indikator kinerja, target dan realisasinya.  

Selain itu, suatu kinerja penelitian  juga tidak terlepas dari kegiatan-kegiatan kelembagaan, termasuk 

pengembangan sumber daya manusia dan strategi diseminasi hasil penelitian. 

Hasil yang dicapai dalam sasaran-sasaran strategis tersebut sebagai berikut : 

 Sasaran strategis untuk peningkatan kontribusi LIPI terhadap daya saing bangsa berbasis hasil 

penelitian, mempunyai dua indikator, yaitu jumlah buku yang diterbitkan dan pengguna jasa 

LIPI. Pencapaiannya  belum sesuai dengan target yang diharapkan, terutama penerbitan buku 

ISBN hanya 20%, walaupun pengguna jasa LIPI relatif cukup besar yaitu 93%, sehingga 

dorongan perlu diberikan kepada peneliti untuk lebih memberikan perhatian pada penerbitan 

buku 

 Sasaran strategis meningkatnya rekomendasi kebijakan berbasis hasil penelitian  tingkat 

pencapaiannya 67% yaitu menghasilkan dua dari rencana 3 makalah kebijakan berbasis hasil 

penelitian. Tingkat pencapaian ini dapat dipahami mengingat produksi makalah kebijakan 

biasanya muncul pada tahun terakhir kegiatan penelitian, sementara tahun 2016 baru tahun kedua 

penelitian. 

 Sasaran strategis meningkatnya jejaring kerjasama ilmiah nasional dan internasional dengan 

empat indikator memperlihatkan keragaman capaian, yaitu tiga indikator terkair perjanjian 

kesepakatan kerjasama, penyelenggaraan kerjasama workshop/seminar dan jumlah posisi 

strategis telah mencapai target 100%, tetapi kerjasama penelitian yang mempunyai perjanjian 

kerjsama hanya tercapapai 1 dari 2 rencana kegiatan. 

 Sasaran strategis meningkatnya rujukan ilmiah dan informasi Iptek yang diakses masyarakat 

telah memberikan capaian yang tinggi, melampaui perencanaan yang dibuat. Pencapaian yang 

melampui target ini perlu menjadi bahan pembelajaran untuk tahun berikutnya untuk membuat 

perencanaan yang lebih realitas dan memberikan target yang tidak terlalu rendah. 

Secara umum sasaran strategis telah tercapai 111,78%, yaitu melebihi targey yang ditetapkan. Tetapi 

target-target yang tidak tercapai, khususnya terkait dengan jumlah buku dengan ISBN dan policy 

paper pelru diberikan catatan tersendiri, khususnya menyangkut pergeseran output yang dihasilkan 

oleh peneliti dari buku dan policy paper pada penulisan artikel untuk jurnal yang terakreditasi. 
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Jejaring kerjasama ilmiah yang memperlihatkan kinerja yang memenuhi target pada tahun-tahun 

selanjutnya perlu memantapkan jenis-jenis kegiatan yang mempunyai tataran internasional, sesuai 

dengan misi LIPI untuk menjadi lembaga penelitian berkelaas dunia. 

Selain sasaran-sasaran strategis tersebut diatas, kinerja P2 Kependudukan perlu diukur dari kegiatan 

kelembagaan, khususnya yang terkait dengan pengembangan sumber daya manusia peneliti dan non-

peneliti. Kondisi pada tahun 2016, jumlah peneliti dengan kualifikasi S-2 mencapai 32 orang; 9 orang 

S-3 dan 3 orang S-1 merupakan tantangan yang kemudian dijawab dengan semakin banyaknya 

peneliti S-2 yang sedang melanjutkan pendidikan S-3. Demikian pula dengan jabatan fungsional 

peneliti yang terkonestrasi pada peneliti muda dan madya yang mencapai 31 dari 47 peneliti aktif 

merupakan tantangan tersendiri. Peneliti perlu diberi motivasi dan kesempatan yang lebih besar untuk 

masuk pada jenjang peneliti utama dan mendapatkan gelar profesor riset. Jumlah peneliti utama 

sebanyak 4 orang dan 1 profesor riset masih dianggap kurang untuk sebuah lembaga penelitian eselon 

2.  

Demikian halnya jabatan fungsional non-peneliti terkonsentrasi pada fungsional umum sebanyak 18 

orang. Terbatasnya jumlah analisis kepegawaian (2 orang) dan masing-masing satu untuk pranata 

humas, pranata komputer, perencana dan aspirasi memberikan gambaran tantangan untuk 

meningkatkan kinerja pegawai, termasuk para pegawai yang akan memasuki usia pensiun, sedangkan 

penggantinya tidak dapt diperoleh dengan mudah mengingat tidak adanya peneriaan pegawai baru. 

Sebagai sebuah sistem, maka pencapaian kinerja yang tergambar dalam pencapaian sasaran-sasaran 

strategis maupun kondisi sumber daya manusia yang ada merupakan hubungan yang saling 

mempengaruhi. Demikian halnya dengan kebijakan eksternal yang dibuat oleh pemerintah maupun 

LIPI mempunyai dampak terhadap  pencapaian kinerja. Hal ini terjadi karena setiap kebijakan 

mempunyai dampak terhadap rencana capaian dan membutuhkan penyesuaian dan fokus kegiatan. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Kondisi Umum  

Dalam struktur organisasinya, LIPI memiliki (5) lima kedeputian, yaitu Kedeputian Bidang Ilmu 

Pengetahuan Kebumian (IPK), Kedeputian Bidang Ilmu Pengetahuan Hayati (IPH), Kedeputian 

Bidang Ilmu Pengetahuan Teknik (IPT), Kedeputian Bidang Ilmu Pengetahuan Sosial dan 

Kemanusiaan (IPSK) dan Kedeputian Bidang Jasa Ilmiah (Jasil). Pusat Penelitian Kependudukan (P2 

Kependudukan) merupakan salah satu satuan kerja (satker) dari lima satker yang berada di bawah 

Kedeputian Bidang Ilmu Pengetahuan Sosial dan Kemanusiaan (IPSK). P2 Kependudukan ditetapkan 

berdasarkan Surat Keputusan Kepala (SK) Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Nomor 

1151/M/2000; dalam Bab VIII Bagian Kelima.  Sementara itu, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia 

(LIPI) merupakan salah satu dari 24 (dua puluh empat) Lembaga Pemerintah Non-Kementerian yang 

bertanggung jawab langsung kepada Presiden (Keputusan Presiden Republik Indonesia No 178 Tahun 

2000).  

Sebagai institusi pemerintah, P2 Kependudukan berkewajiban untuk menyusun Laporan Kinerja 

(LKj), yang sebelumnya dikenal dengan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), 

sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permen PAN & 

RB) Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata 

Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam LKj juga disertakan lampiran tentang 

Perjanjian Kinerja (PK). 

1.1.1. Kedudukan, Tugas dan Fungsi  

Kedudukan, tugas, dan fungsi P2 Kependudukan ditetapkan berdasarkan SK Kepala LIPI Nomor 

115/M/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Sejalan 

dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) di LIPI, khususnya di bidang penataan dan penguatan 

organisasi, pada tahun 2014 ditetapkan SK Kepala LIPI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Organisasi dan 

Tata Kerja Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Dalam Peraturan Kepala (Perka) LIPI Nomor 1 

Tahun 2014 Bagian Kelima Pasal 298 ditetapkan bahwa P2 Kependudukan mempunyai tugas 

“melaksanakan penelitian di bidang kependudukan”. Selanjutnya, Pasal 299 dari peraturan yang sama 

mengatur secara rinci fungsi dari P2 Kependudukan, yaitu: 

a) Penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program penelitian di bidang kependudukan; 

b) Penelitian di bidang kependudukan; 

c) Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan penelitian di bidang kependudukan; dan  

d) Pelaksanaan urusan tata usaha.  

Penetapan tugas dan fungsi P2 Kependudukan tersebut sebagai salah satu untuk mendukung visi dan 

misi LIPI. LIPI yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 1986 tentang 

Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia dan diperbaharui dengan Keputusan Presiden Nomor 103 

Tahun 2001 memiliki visi menjadi lembaga ilmu pengetahuan berkelas dunia yang mendorong 

terwujudnya kehidupan bangsa yang adil, cerdas, kreatif, inegratif, dan dinamis yang didukung oleh 

ilmu pengetahuan dan teknologi yang humanis. Sementara, misi LIPI adalah sebagai berikut:  
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1) Menciptakan great science (ilmu pengetahuan berdampak penting) dan invensi yang dapat 

mendorong inovasi dalam rangka meningkatkann daya saing perekonomian nasional; 

2) Mendorong peningkatan pemanfaatan pengetahuan dalam proses penciptaan good governance 

dalam rangka memantapkan NKRI; 

3) Turut serta dalam proses pencerahan kehidupan masyarakat dan kebudayaan berdasarkan prinsip-

prinsip ilmu pengetahuan dan kaidah etika keilmuan; 

4) Memperkuat peran Indonesia (yang didukung ilmu pengetahuan) dalam pergaulan internasional; 

5) Memperkuat infrastruktur kelembagaan (penguatan manajemen dan sistem). 

1.1.2. Struktur Organisasi dan Sumber Daya 

(a) Struktur Organisasi 

Setelah pelaksanaan RB selama 3 tahun di LIPI, pada tahun 2014 semua satuan kerja (satker) di 

lingkungan LIPI mengalami perubahan struktur organisasi, tidak terkecuali P2 Kependudukan. Hal ini 

dilakukan untuk membangun organisasi/lembaga penelitian yang ramping struktur, namun kaya 

fungsi dalam rangka meningkatkan kinerja lembaga penelitian yang profesional dan kompetitif. 

Struktur organisasi P2 Kependudukan yang tertuang pada Bagian Kelima Pasal 300 Peraturan Kepala 

LIPI Nomor 1 Tahun 2014 adalah bahwa P2 Kependudukan memiliki dua eselon III, yaitu:  (a) 

Bidang Pengelolaan dan Diseminasi Hasil Penelitian, yang terdiri dari dua eselon IV; dan (2) Bagian 

Tata Usaha, yang terdiri dari dua eselon IV (lihat Gambar 1.1.). Sejak 2015 hingga saat ini, P2 

Kependudukan dipimpin oleh Dra. Haning Romdiati, M.A. sebagai kepala pusat. 

Bidang Pengelolaan dan Diseminasi Hasil Penelitian mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan 

dokumentasi, data dan hasil-hasil penelitian, hak kekayaan intelektual, dan sistem informasi, serta 

penyiapan penyusunan rencana strategis diseminasi, pelayanan jasa, implementasi, komersialisasi, dan 

promosi hasil penelitian di bidang kependudukan. Sejak tahun 2015 hingga saat ini, bidang ini 

dipimpin oleh Drs. Herry Jogaswara, M.A. Dalam melaksanakan tugas-tugas yang telah disebutkan, 

Bidang Pengelolaan dan Diseminasi Hasil Penelitian menyelenggarakan fungsi:  

 Pengelolaan dokumentasi, data, dan hasil-hasil penelitian, hak kekayaan intelektual, dan sistem 

informasi; dan 

 Penyiapan penyusunan bahan rencana strategis diseminasi, pelayanan jasa, implementasi, 

komersialisasi, dan promosi hasil penelitian. 

Bidang Pengelolaan dan Diseminasi Hasil Penelitian terdiri dari:  

1. Subbidang Pengelolaan Hasil Penelitian 

Subbidang Pengelolaan Hasil Penelitian mempunyai tugas melakukan pengelolaan dokumentasi, 

data dan hasil-hasil penelitian, hak kekayaan intelektual, dan sistem informasi penelitian di bidang 

kependudukan. Subbidang ini dipimpin oleh Zainal Fatoni, MPH sebagai kepala subbidang 

(kasubbid).  

2. Subbidang Diseminasi dan Kerjasama 

Subbidang Diseminasi dan Kerja Sama mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan 

penyusunan rencana strategis diseminasi, pelayanan jasa, implementasi, komersialisasi, dan 

promosi hasil penelitian di bidang kependudukan. Subbidang ini dipimpin oleh Yuly Astuti, M.A. 

sebagai kasubbid. 
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Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan tata usaha.  Fungsi dari Bagian Tata 

Usaha adalah pelaksanaan urusan keuangan dan pelaksanaan urusan kepegawaian, persuratan, 

kearsipan, perlengkapan, rumah tangga, dan inventarisasi barang milik negara. Bagian Tata Usaha 

dipimpin oleh Dra. Tutik Iriani sebagai kepala bagian. 

Bagian Tata Usaha terdiri dari: 

1. Subbagian Keuangan, yang bertugas melakukan urusan keuangan. Subbagian ini dipimpin 

oleh Deshinta Vibriyanti, M.Si. sebagai kasubbag. 

2. Subbagian Kepegawaian dan Umum, yang mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, 

persuratan, kearsipan, perlengkapan, rumah tangga, dan inventarisasi barang milik negara. 

Subbagian ini dipimpin oleh Piping Nurwiana, SAB sebagai kasubbag.  

Gambar 1.1. 

Struktur Organisasi P2 Kependudukan Tahun 2016 
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Untuk kelompok jabatan fungsional peneliti, meskipun belum ada aturan mengenai kelompok 

penelitian (keltian) yang jelas, di P2 Kependudukan pembagian kelompok penelitian dibagi ke dalam 

empat cluster penelitian tematik berdasarkan minat dan kepakaran, yaitu: 

1. Cluster penelitian mobilitas penduduk; dengan kepala cluster Dra. Mita Noveria MA. 

2. Cluster penelitian keluarga dan kesehatan; dengan kepala cluster Dr.Augustina Sitomurang. 

3. Cluster penelitian ketenagakerjaan; kepala cluster Drs Soewartoyo, MA. 

4. Cluster penelitian ekologi manusia; kepala cluster Dr. Deny Hidayati 

Untuk membantu dalam proses perencanaan, monitoring, dan evaluasi berbagai program dan kegiatan 

di tingkat satker, Kepala Pusat P2 Kependudukan kemudian membentuk Tim Perencanaan, 

Monitoring, dan Evaluasi (PME). Tim PME bertugas melakukan monitoring dan evaluasi semua 

kegiatan di P2 Kependudukan. Kegiatan dimonitoring oleh Tim PME setiap tiga bulan sekali untuk 

mengetahui perkembangan kegiatan serta hambatan yang dihadapi. Hasil monitoring didiskusikan 

dengan melibatkan pejabat struktural maupun pihak-pihak yang terkait. Pelaporan secara berkala 

dibuat tiga bulan sekali dan pada akhir tahun merangkum seluruh kegiatan Puslit selama satu tahun 

dalam bentuk laporan akhir tahun (Laporan Kinerja). 

(b) Sumberdaya Manusia (Pegawai) 

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, P2 Kependudukan didukung oleh sumberdaya manusia 

(pegawai) yang merupakan faktor penting untuk kemajuan suatu organisasi. Keadaan pegawai dalam 

konteks ini, bukan hanya dilihat dari sisi kuantitas, tetapi juga kualitasnya. Pegawai P2 Kependudukan 

terdiri dari peneliti dan tenaga non-peneliti. Jumlah SDM P2 Kependudukan pada tahun 2016 adalah 

sebanyak 71 orang pegawai, terdiri dari 47 orang peneliti (66 persen) dan 24 orang non-peneliti (34 

persen). Jika dilihat berdasarkan jenis kelamin, pegawai P2 Kependudukan memeliki komposisi yang 

hampir seimbang antara pegawai laki-laki (48 persen) dan perempuan (52 persen) (lihat Gambar 1.2).   

Jika melihat struktur usia pegawai P2 Kependudukan, maka dapat diprediksikan bahwa untuk 

beberapa tahun ke depan akan banyak pegawai P2 Kependudukan yang mulai memasuki usia pensiun. 

Hal ini melihat kondisi jumlah pegawai baik laki-laki maupun perempuan yang berada pada kelompok 

umur 51 tahun  ke atas cukup banyak yaitu mencapai 35 orang. Sementara itu, jumlah pegawai yang 

relatif muda (25-50 tahun) berjumlah 36 orang. Struktur pegawai berdasarkan usia ini perlu mendapat 

perhatian yang serius, mengingat sejalan dengan berlakunya kebijakan moratorium dari pemerintah 

akan ‘mengancam’ ketersedian SDM bagi satker P2 Kependudukan. 

Gambar 1.2. 

Persentase Pegawai P2 KependudukanTahun 2016 
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Tabel 1.1. 

Jumlah Pegawai P2 Kependudukan Menurut Usia dan Jenis Kelamin, Tahun 2016 

Usia Laki-laki Wanita Jumlah 

≤25 0 0 0 

26-30 3 3 6 

31-35 2 8 10 

36-40 5 4 9 

41-45 5 3 8 

46-50 2 1 3 

51-55 8 11 19 

56-60 5 6 11 

≥61 4 1 5 

JUMLAH 34 37 71 

 

Selanjutnya adalah kondisi pegawai P2 Kependudukan berdasarkan jenjang kepangkatan. 

Sebagaimana yang diatur oleh UU No. 43 tahun 1999 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian pasal 17, 

menyatakan bahwa Pegawai Negeri Sipil diangkat dalam jabatan dan pangkat tertentu. Pengangkatan 

Pegawai Negeri Sipil dalam suatu jabatan dilaksanakan berdasarkan prinsip profesionalisme sesuai 

dengan kompetensi, prestasi kerja, dan jenjang pangkat yang ditetapkan untuk jabatan itu serta syarat 

obyektif lainnya tanpa membedakan jenis kelamin, suku, agama, ras, atau golongan.  

Grafik 1.1. 

Jumlah Pegawai P2 Kependudukan Menurut  

Golongan Kepangkatan ,Tahun 2016 

 

Pada tahun 2016, Grafik 1.1 menunjukkan bahwa komposisi pegawai P2 Kependudukan paling 

banyak berada pada golongan kepangakan III/b dan III/c. . UU No. 43 tahun 1999 Tentang Pokok-
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Pokok Kepegawaian pasal 17 menyatakan bahwa pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam pangkat 

awal ditetapkan berdasarkan tingkat pendidikan formal. Golongan dan pangkat secara berkala dan 

berjenjang akan meningkat setiap 4 (empat) tahun sekali. Namun khusus bagi pegawai fungsional 

golongannya dapat naik setiap  2 (dua) tahun sekali.  

Dominasi kepangkatan pada jenjang III/b dan III/c sekaligus menunjukkan dominasi tingkat 

pendidikan pegawai P2 Kependudukan yang banyak berada pada tingkat pendidikan S2 dan S3. Saat 

ini jumlah pegawai P2 Kependudukan paling banyak adalah pegawai yang memiliki jenjang 

pendidikan  S2  yaitu sebanyak 32 orang. Para pegawai yang memiliki tingkat pendidikan semuanya 

merupakan pegawai peneliti. Sementara itu, pegawai non-penelitti (non-peneliti) rata-rata memiliki 

tingkat pendidikan SLTA (lihat Grafik 1.2).  

Dalam konteks peningkatan kapasitas pegawai, khususnya peneliti, satker P2 Kependudukan  secara 

berkala mengirim peneliti  untuk melanjutkan pendidikan  ke jenjang yang lebih tinggi. Pada tahun 

2016, peneliti yang melanjutkan pendidikan terdiri dari 4 (empat) orang untuk jenjang pendidikan 

sarjana strata tiga (S3) dan 3 (tiga)  orang sarjana strata dua (S2). Untuk masa yang akan datang, 

memang diharapkan yang bisa menempuh pendidikan pascarjana tidak hanya peneliti saja. Pegawai 

non-peneliti pun diharapkan dapat meningkatkan pendidikan formalnya. Sampai saat ini, pegawai 

non-peneliti sebagian besar hanya menempuh pendidikan sampai SLTA. Hanya sebagian kecil saja 

yang sudah menempuh pendidikan diploma (D3) dan sarjana (S1).  

Grafik 1.2. 

Jumlah Pegawai P2 Kependudukan Menurut Jenjang Pendidikan Formal, Tahun 2016 

 

Jabatan Fungsional 

Dari awal pembahasan SDM, sudah dijelaskan bahwa pegawai P2 Kependudukan terbagi ke dalam 

kategori peneliti dan non-peneliti. Hal ini berkaitan dengan jabatan fungsional yang dimiliki setiap 

pegawai. Peneliti adalah pegawai yang memiliki jabatan fungsional peneliti, sedangkan pegawai non-

peneliti adalah pegawai yang memiliki jabatan fungsional lain selain peneliti atau yang tidak/belum 

memiliki jabatan fungsional tertentu (fungsional umum).  Seperti pada pemaparan sebelumnya, pada 

Tabel 1.4 terlihat ada 47 orang pegawai yang memiliki jabatan fungsional peneliti dan 24 orang 
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pegawai non-jabatan fungsional peneliti. Adapun jabatan fungsional non-peneliti yang terdapat di 

satker P2 Kependudukan yaitu jabatan analisis kepegawaian, pranata humas, pranata komputer, 

perencana, arsiparis, dan fungsional umum. Jabatan fungsional non-peneliti pegawai P2 

Kependudukan didominasi oleh jabatan fungsional umum yaitu sebanyak 18 orang.  Dalam UU ASN 

tahun 2014 yang baru disebutkan bahwa jabatan fungsional umum merupakan jabatan pelaksana biasa 

dan jabatan fungsional umum tidak memerlukan angka kredit untuk pengangkatan dalam jabatan atau 

untuk kenaikan pangkat.  

Tabel 1.2. 

Jumlah Pegawai P2 Kependudukan Menurut Jabatan Fungsional  

dan Jenis Kelamin, Tahun 2016 

Jabatan Laki-laki Wanita Jumlah 

Peneliti 17 30 47 

Analis kepegawaian 2 0 2 

Pranata humas 0 1 1 

Pranata komputer 1 0 1 

Perencana 0 1 1 

Arsiparis 1 0 1 

Fungsional umum 13 5 18 

Jumlah 34 37 71 

 

Untuk jabatan fungsional peneliti, pada Tabel 1.5 terlihat sebagian besar berada pada posisi peneliti 

madya dan peneliti muda. Empat peneliti mencapai posisi peneliti utama dan satu orang profesor riset. 

Kondisi ini memang bisa dikatakan jauh dari kondisi ideal.  Mengingat pengalaman kerja yang 

dimilikinya, sebagian peneliti madya seharusnya sudah mencapai peneliti utama. Begitu pun, sebagian 

peneliti utama seharusnya segera meningkatkan posisinya menjadi profesor riset. Selain berdasarkan 

masa kerja, lambatnya kenaikan jabatan fungsional para peneliti di P2 Kependudukan dapat juga 

dilihat dari  jenjang pendidikan. Bahkan masih terdapat peneliti yang sudah berpendidikan S3 namun 

dalam jabatan fungsionalnya masih berada pada jabatan Peneliti Muda. Peningkatan jenjang ini sangat 

penting untuk diperhatikan mengingat P2 Kependudukan adalah lembaga penelitian yang senantiasa 

harus menjaga kompetensi satker melalui peningkatan kompetensi SDM penelitinya.  

Tabel 1.3. 

Jumlah Pegawai Peneliti P2 Kependudukan Menurut  

Jabatan Fungsional Peneliti dan Tingkat Pendidikan, Tahun 2016 

Jabatan Tingkat Pendidikan Jumlah 

 S3 S2 S1  

Profesor riset 1 0 0 1 

Peneliti utama 1 3 0 4 

 

Peneliti madya 5 9 2 16 

Peneliti muda 1 13 1 15 

Peneliti pertama 0 3 2 5 

Kandidat 1 4 0 5 

Jumlah 9 32 5 47 
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1.1.3. Sarana dan Prasarana 

Setelah mengalami renovasi dan sempat berkantor di Gedung Herbarium Bogoriense di Jalan Ir. H. 

Djuanda, Kota Bogor, pada bulan Maret 2015 hingga sekarang satker P2 Kependudukan bersama 

keempat satker lainnya  dibawah kedeputian bidang IPSK pindah kembali ke Gedung Widya Graha 

LIPI.  

Sejak pindah kembali ke Gedung Widya Graha Jakarta, satker P2 Kependudukan hingga saat ini 

menempati seluruh lantai X dan lantai VII. Dengan kondisi interior ruangan yang baru dan desain 

yang modern, para pegawai P2 Kependudukan dapat bekerja dengan nyaman dengan beberapa 

fasilitas pendukung, diantaranya:  

 Setiap peneliti mempunyai ruangan sendiri, baik di lantai X maupun lantai VII 

 Pejabat eselon II (Kapus) dan eselon III (Kabid dan Kabag) mempunyai ruangan kerja sendiri 

di lantai X. 

 Meskipun tidak mempunyai ruangan sendiri-sendiri, tenaga penunjang ditempatkan bersama 

secara berkelompok di ruangan-ruangan berdasarkan tupoksi subbidang dan subbagian. 

 Ruangan rapat yang semakin banyak, di antaranya: 

- Ruang rapat besar di lantai X dan lantai VII, masing-masing satu ruangan. 

- Ruang rapat kecil di lantai X (dua ruangan) dan  lantai VII (satu ruangan). 

 Ruang tamu di lantai X. 

 Mushola di lantai X dan lantai VII. 

 Pantry di lantai X dan lantai VII. 

 Toilet laki-laki dan perempuan di lantai X dan lantai VII. 

Namun, meskipun dilakukan penataan ruang yang lebih baik dan lengkap, masih ada beberapa 

kekurangan, di antaranya:  

 Ukuran dan bentuk kursi ruang rapat utama  yang terlalu besar dan terlalu tinggi sehingga 

menghalangi pandangan peserta rapat yang berada di belakangnya. 

 Bentuk ruang rapat utama di lantai X yang melengkung membatasai kenyamanan peserta 

rapat dalam melihat presentasi penyaji. 

Selain ruangan, P2 Kependudukan memiliki berbagai sarana dan prasarana lain yang dapat 

dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan dokumentasi dan informasi bagi para peneliti maupun staf 

penunjang. Kegiatan pendokumentasian dan informasi ditujukan untuk menyebarluaskan hasil-hasil 

penelitian P2 Kependudukan, sehingga informasi yang tersedia dapat dimanfaatkan oleh berbagai 

pihak yang membutuhkan termasuk masyarakat luas. Untuk mendukung kegiatan dokumentasi dan 

penyebaran informasi, P2 Kependudukan memiliki koleksi  perpustakaan, ruang komputer, website, 

sekretariat Jurnal Kependudukan Indonesia, dan pangkalan data.  

(a) Perpustakaan  

Perpustakaan merupakan salah satu sarana penting yang dimiliki P2 Kependudukan untuk menunjang 

kegiatan penelitian. Perpustakaan P2 Kependudukan adalah perpustakaan kerja (working library), 

dengan koleksi buku yang tidak terlalu besar bila dibandingkan dengan perpustakaan umum. Hingga 
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saat ini koleksi buku yang tersedia sekitar 12.955 judul, baik penerbitan dari dalam maupun luar 

negeri. Buku koleksi tersebut berhubungan dengan isu kependudukan, ketenagakerjaan, ekologi 

manusia, serta isu sosial lainnya. Berhubung adanya penataan perpustakaan di tingkat kedeputian 

IPSK, maka fisik ruang perpustakaan P2 Kependudukan untuk sementara ditiadakan. 

(b) Pusat Komputer 

Pusat Komputer merupakan sarana dan prasarana untuk pengolahan, penyimpanan data dan informasi, 

serta desiminasi hasil penelitian. Berbagai data mikro hasil penelitian lapangan dan juga data makro 

hasil survei Biro Pusat Statistik (BPS) tersimpan di pusat komputer P2 Kependudukan. Data makro 

yang dimiliki pusat komputer diantaranya Sensus Penduduk (SP) 1980, SP 1990, SP 2000 

Kabupaten/Kota Sangau, Kepulauan Riau, Batam dan Belu, SP 2000 Kabupaten/Kota Surabaya, 

Malinau, dan Nunukan. Dimensi Data Sakernas 2004, Supas 1995, Susenas 1995, Susenas 1999, 

Susenas 2000, SP 2000, Statistik Kesejahteraan Rakyat 2011, IPM 2010/2011, Angkatan Kerja 

2011/2012, serta sejumlah publikasi BPS tahun 2014/2015 lainnya. Data tersebut dimasukan dalam 

server yang dapat diakses langsung oleh setiap peneliti.  

(c) Website dan Pangkalan Data 

Semakin berkembangnya teknologi informasi mendorong P2 Kependudukan membangun sebuah 

sistem jaringan yang dimanfaatkan untuk meperkenalkan dan menginformasikan kegiatan pusat 

penelitian kepada pihak di luar LIPI. Selain itu, website P2 Kependudukan yang beralamat di 

www.kependudukan.lipi.go.id memberikan manfaat yang besar dalam pendokumentasian dan 

diseminasi hasil penelitian. Sementara, alamat surat elektronik (E-mail) P2 Kependudukan, yaitu 

puslit.kependudukan@mail.lipi.go.id. Kebutuhan akan informasi difasilitasi oleh P2 Kependudukan 

melalui penyediaan akses internet bagi seluruh pegawai.  

P2 Kependudukan saat ini menggunakan sistem “Laras” yang diterapkan dalam kegiatan pangkalan 

data untuk membantu pencarian data pustaka. Adapun alamat website untuk pangkalan data P2 

Kependudukan dapat diakses di  pustaka.kependudukan.lipi.go.id. Upaya pengembangan pangkalan 

data dan website P2 Kependudukan terus dilakukan guna memenuhi tuntutan sebagai lembaga ilmu 

pengetahuan yang turut bertanggungjawab mencerdaskan bangsa. Untuk memperlancar kegiatan 

administrasi kepegawaian, keuangan, dan inventaris, setiap pegawai yang bertanggungjawab memiliki 

akun khusus dan dapat mengakses informasi melalui jejaring LIPI.  

(d) Anggaran 

Sumber keuangan P2 Kependudukan adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang 

tertuang dalam DIPA serta kerjasama (penelitian) yang bersifat ad hoc. Penggunaan anggaran tersebut 

sesuai dengan tugas pokok dan fungsi P2 Kependudukan, yaitu: 

(1) Anggaran kegiatan mengikat yang digunakan untuk gaji pegawai dan biaya-biaya operasional 

yang berhubungan dengan tugas-tugas kelembagaan. 

(2) Anggaran kegiatan tidak mengikat untuk membiayai pelaksanaan kegiatan penelitian. 

Selama empat tahun terakhir, jumlah anggaran cenderung meningkat, meskipun kenaikan tersebut 

belum sesuai dengan yang diharapkan. Hal ini karena kenaikan tersebut karena adanya titipan 

tunjangan kinerja (Tukin) dari semua Satker di Kedeputian bidang IPSK.  Idealnya sebagai lembaga 

penelitian kenaikan ada pada belanja barang dan modal untuk kegiatan penelitian.  

mailto:puslit.kependudukan@mail.lipi.go.id
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Besarnya anggaran PPK-LIPI selama beberapa tahun terakhir dapat dilihat pada tabel 1.6. 

Tabel 1.4. 

Anggaran P2 Kependudukan dari Tahun 2008 – 2016 

Tahun DIPA 

(Rp) 

PNBP  

(Rp) 

Jumlah  

(Rp) 

2012 11.720.922.000  11.720.922.000 

2013 14.314.722.000  14.314.722.000 

2014 31.010.860.000  31.010.860.000 

2015 33.281.744.000  33.281.744.000 

2016 34.683.105.000  34.683.105.000 

 

Selama empat tahun terakhir, jumlah anggaran cenderung meningkat, meskipun kenaikan tersebut 

belum sesuai dengan yang diharapkan. Hal ini karena kenaikan tersebut karena adanya titipan 

tunjangan kinerja (Tukin) dari semua Satker di Kedeputian bidang IPSK.  Idealnya sebagai lembaga 

penelitian kenaikan ada pada belanja barang dan modal untuk kegiatan penelitian. 

1.2.  Permasalahan Utama / Strategic Issues  

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pusat Penelitian Kependudukan selama ini menghadapi beberapa 

kendala utama yang bisa dikelompokkan ke dalam tiga kategori permasalahan utama yaitu 1) pegawai 

non-peneliti (staf administrasi), peneliti dan rekrutmen; 2) Peningkatan pendidikan; 3) anggaran 

penelitian 4) Penyesuaian isu riset dengan politik kebijakan pemerintah. 

1.2.1.  Pegawai Non-Peneliti (Staf Administrasi), Peneliti dan Rekrutmen 

Dari data yang uraikan sebelumnya, dapat dikatakan bahwa terdapat kesenjangan yang sangat besar 

pada kemampuan staf yang tercermin dari tingkat pendidikan dan kepangkatan pegawai. Kesenjangan 

terjadi diantara sesama pegawai/staf administrasi, diantara staf administrasi dengan peneliti dan 

diantara peneliti sendiri.  

Staf administrasi didominasi oleh pegawai dengan tingkat pendidikan SLTA. Rendahnya tingkat 

pendidikan berimplikasi negatif pada kemampuan untuk memahami dan menyelesaikan tugas. Selain 

itu, staf administrasi didominasi oleh mereka yang sudah mendekati pensiun. Dengan kombinasi 

semacam itu menjadi semakin sulit untuk melakukan kegiatan peningkatan keterampilan. Sebagian 

besar sudah merasa sudah berada pada tahap akhir belajar dan berkarya sehingga tidak lagi memiliki 

keinginan untuk memperbaharui keterampilan. Peningkatan kemampuan merupakan suatu 

keniscayaan karena lembaga saat ini sedang berada dalam kondisi perubahan akibat reformasi 

birokrasi. Reformasi birokrasi memerlukan tipikal pegawai dengan mentalitas dan kemampuan yang 

baru, sutau tuntutan yang tampaknya sulit dipenuhi dengan sumberdaya yang sedemikian. 

Kesenjangan juga bisa ditemui antara komposisi pegawai peneliti dan non-peneliti. Dari sisi jumlah, 

yaitu 66 persen peneliti dan 34 persen non-peneliti atau 2 peneliti dan 1 non-peneliti, proporsi antara 

peneliti dengan non-peneliti yang bertugas menjadi administrator atau staff penunjang sudah cukup 

ideal. Namun, sebaran kompetensi non-peneliti yang tercermin dari jabatannya sangat tidak ideal. 

Seperti yang telah disampaikan sebelumnya, pegawai non-peneliti didominasi oleh pegawai yang 

tidak memiliki jabatatan fungsional atau sering disebut fungsional umum (18 orang). Hanya 6 orang 
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saja yang memiliki jabatan fungsional,  yaitu analis kepegawaian 2 orang, pranata humas 1 orang, 

pranata komputer 1 orang, perencana 1 orang dan arsiparis hanya 1 orang. Sebaran yang tidak ideal ini 

kemudian menghambat pelaksanaan fungsi lembaga secara keseluruhan. Permasalahan  terkait dengan 

fungsional umum non-peneliti yang tampaknya belum sesuai antara latar belakang pendidikan dan 

bidang pekerjaan dari pegawai. Fungsional umum non peneliti yaitu arisiparis dan kehumasan 

tampaknya belum sepenuhnya sesuai dengan tugas dan fungsi yang dikerjakan; serta bidang pekerjaan 

yang dilakukan 

Diantara fungsional peneliti juga terdapat kesenjangan. Dari sisi jenjang fungsional, peneliti P2 

Kependudukan didominasi oleh kandidat peneliti hingga peneliti madya. Pada level yang lebih tinggi, 

hanya terdapat 4 peneliti utama dan 1 orang profesor riset yang menduduki jabatan tersebut. 

Rendahnya jumlah peneliti yang menduduki jabatan fungsional tertinggi telah menyebabkan 

pembentukan kelompok penelitian (kelti) terhambat karena pada akhirnya hanya terbentuk satu 

kelompok peneliti sesuai dengan jumlah profesor riset yang hanya satu orang hingga tahun 2016. Pada 

sisi lain, belum adanya suatu kebijakan LIPI yang jelas mengenai pembentukan kelompok riset 

menyebabkan jenjang pembinaan peneliti tidak berjalan dengan baik. Khususnya dengan adanya 

perubahan struktur organisasi LIPI sejak tahun 2014 yang menghilangkan bidang penelitian, 

menyebabkan pembinaan peneliti tidak berjalan secara ideal. 

Upaya untuk memperbaiki kondisi sumberdaya manusia mengalami kendala terkait dengan 

mekanisme rekrutmen pegawai. P2 Kependudukan telah membuat rencana pengembangan SDM yang 

bersifat jangka panjang dan menyeluruh, namun rencana tersebut sulit untuk diimplementasikan 

karena sistem perekrutan yang bersifat terpusat dan dalam banyak kasus sering tidak sesuai dengan 

permintaan. P2 Kependudukan beberapa kali mengajukan penambahan pegawai dengan kriteria-

kriteria yang telah ditetapkan dan disesuaikan dengan rencana pengembangan staf, namun ketika 

penerimaan terjadi yang didapatkan tidak sesuai dengan permintaan. Hal ini menyebabkan rencana 

Puslit Kependudukan tidak bisa dilakukan.  

1.2.2. Peningkatan Keterampilan dan Pendidikan 

Upaya untuk meningkat pendidikan pegawai senantiasa diupayakan yang tercermin dalam rencana 

pengembangan SDM. Namun demikian, terdapat beberapa hambatan dalam upaya peningkatan 

pendidikan. Saat ini di tingkat satker sudah tidak ada lagi alokasi anggaran untuk peningkatan 

keterampilan dan pendidikan karena semuanya telah terpusat pada bagian-bagian yang sesuai 

ditingkat LIPI. Namun demikian, selama ini pelatihan-pelatihan yang disediakan oleh LIPI masih 

sebatas yang bersifat umum. Sedangkan pelatihan-pelatihan yang bersifat spesifik belum tersedia. P2 

Kependudukan lebih memerlukan pelatihan-pelatihan yang terkait dengan demografi. Namun, 

ketiadaan alokasi anggaran dan juga ketiadaan pelatihan semacam itu di tingkat LIPI menyebabkan 

upaya peningkatan pengetahuan dan keterampilan spesifik tidak bisa dilakukan.   

Upaya untuk meningkatkan pendidikan peneliti juga masih terkendala karena semakin kompetitifnya 

seleksi penerimaan beasiswa internasional. Upaya-upaya untuk memberikan kemampuan dasar 

(bahasa inggris) untuk ikut dalam seleksi beasiswa juga menghadapi kendala karena ketiadaan alokasi 

anggaran seperti yang telah diuraikan di atas. Selain itu beasiswa (karya siswa)  internal LIPI hingga 

saat ini jumlahnya masih sangat terbatas sehingga tidak mampu mengakomodir rencana 

pengembangan SDM secara keseluruhan di LIPI. Beasiswa Riset Pro yang merupakan beasiswa 

khusus peneliti di lingkungan Kementerian Riset dan Pendidikan Tinggi, termasuk LIPI, memang 

telah berhasil memfasilitasi 3 orang peneliti untuk menempuh pendidikan S3 dan 1 orang peneliti 

untuk pendidikan S3 di luar negeri. Namun, dalam pelaksanaanya mekanisme beasiswa ini tidak dapat 
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berjalan dengan  baik. Berbagai  permasalahan, termasuk pencairan pembiayaan, turut menghambat 

proses keberangkatan dan pendidikan di kampus tempat pelaksanaan tugas belajar. Dan pada tahun 

2016, akhirnya program beasiswa ini pun dinyatakan beraakhir, sehingga menutup peluang para 

peneliti unttuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dengan menggunakan dana 

beasiswa tersebut.  

Selain itu, kepastian pembukaan program Beasiswa Riset Pro untuk calon karyasiswa 2016 dan 

selanjutnya juga belum jelas. Padahal, masih banyak peneliti yang membutuhkan beasiswa khusus 

sepert ini.  

Kegiatan peningkatan kapasitas melalui peningkatan ketrampilan dan pendidikan untuk pegawai non-

peneliti lebih terbatas lagi. Selama ini kegiatan peningkatan kapasitas hanya mengandalkan dari 

kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh LIPI pusat yang  jumlah kegiatan dan penyerapan pesertanya 

pun masih sangat terbatas. 

1.2.3. Anggaran Penelitian 

Anggaran penelitian dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan (meski tidak signifikan). Akan 

tetapi, “ancaman” pemotongan anggaran menjadi kian rutin terjadi dari tahun ke tahun. Sama halnya 

yang terjadi pada tahun 2014, pemotongan anggaran pada tahun 2105 dilakukan justru pada “jantung” 

kegiatan penelitian, yaitu anggaran pengumpulan data lapangan atau biaya perjalanan dinas. Besarnya 

anggaran perjalanan dinas yang dipotong sebesar 46 persen. Mata anggaran semacam inilah yang 

selama ini menjadi bulan-bulanan kritik terhadap anggaran pemerintah. LIPI yang tugas pokoknya 

melakukan kegiatan penelitian mendapat hantaman yang telak karena pada akhirnya berimbas pada 

pelaksanaan tugas pokok. Esensi dari kegiatan penelitian adalah melakukan kegiatan pengumpulan 

data di lapangan yang menghendaki peneliti melakukan perjalanan ke daerah, namun justru tugas 

utama inilah yang kemudian tidak bisa dilakukan secara maksimal karena pemotongan anggaran 

justru dilakukan pada bagian itu.  

Biaya perjalanan dinas sebuah lembaga penelitian seharusnya tidak diperlakukan sebagai biaya 

perjalanan dinas sosialisasi, koordinasi, maupun monitoring dan evaluasi. Biaya perjalanan dinas 

penelitian di lembaga penelitian, seperti P2 Kependudukan memang benar-benar digunakan untuk 

mengumpulkan data primer dan data sekunder di lokasi-lokasi spesifik sesuai dengan tujuan 

penelitiannya. Selain itu, kecenderungan pembatasan pagu anggaran perjalanan dinas hingga 30 

persen juga sangat membatasi kegiatan pengumpulan data di lapangan. Jika hal ini terus berlanjut 

akan melumpuhkan kegiatan penelitian di LIPI secara umum, khususnya di P2 Kependudukan dan 

satker lainnya di Kedeputian IPSK. 

1.2.4. Penyesuaian Isu Riset dengan Politik Kebijakan Pemerintah 

Permasalahan pada bagian ini hampir sama persis dengan permasalahan pada tahun 2014. Rupanya, 

pergantian presiden, wakil presiden, dan jajaran kabinet pemerintahan belum cukup mampu 

menyelesaikan berbagai permasalahan, termasuk terkait penyesuaian isu riset dengan politik 

kebijakan pemerintah. P2 Kependudukan sebagai salah satu pusat penelitian di bawah LIPI bertugas 

untuk melakukan riset-riset dan pengakumulasian pengetahuan terkait dengan kependudukan. Upaya 

untuk membangun riset yang mengikuti isu-isu keilmuan terkini kerap terhambat karena kuatnya 

belenggu politik kebijakan keuangan pemerintah. Setiap rejim pemerintahan memiliki visi masing-

masing yang tak jarang berbeda antara satu dengan yang lain. Visi tersebut kemudian turun menjadi 
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kebijakan politik yang berimplikasi pada anggaran (politik anggaran) yang menuntut tiap lembaga 

pemerintah untuk mengikuti dan disertai “ancaman” pengurangan anggaran jika tidak mengikuti. 

Keinginan untuk selaras dengan visi pemerintah yang berkuasa kerap menjadikan peneliti berada pada 

posisi sulit, sehingga mau tidak mau kemudian mencoba menyelaraskan rencana penelitian yang telah 

dibangun dengan input baru (visi pemerintah) yang kerap berakhir pada kebingungan peneliti dalam 

melakukan tugasnya.  

Agenda penelitian pada suatu satuan kerja dibuat berdasarkan pemikiran-pemikiran strategis jangka 

panjang. Agenda tersebut seringkali dibuat sebelum pemerintahan baru berjalan. Pada sisi lain, 

pemerintah baru mempunyai visi dan misi tersendiri sesuai dengan yang digariskan oleh pasangan 

presiden dan wakil presiden. Oleh sebab itu, agenda penelitian perlu menyesuaikan diri dengan visi 

dan misi tersebut, yang kemudian diterjemahkan dalam RPJMN. 
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BAB II 

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA 

2.1. Umum 

Puslit Kependudukan atau P2 Kependudukan menyelenggarakan kegiatan penelitian dan 

pengembangan, pelayanan jasa dan pembinaan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang 

efisien, efektif dan berkualitas untuk dapat menjawab permasalahan-permasalahan pembangunan, 

khususnya yang berkaitan dengan aspek kependudukan. Kegiatan penelitian yang diselenggarakan 

juga dimaksudkan untuk memperkuat kompetensi lembaga di bidang ilmu kependudukan. 

Sehubungan dengan hal tersebut, P2 Kependudukan -LIPI telah menyusun Rencana Kerja 

Implementatif (RKI) 2015 – 2019 yang berisi rencana program penelitian dan pengembangan, 

penguatan SDM, sarana dan prasarana, dan rencana anggaran. Rencana-rencana tersebut disusun 

dengan memperhatikan keterkaitannya dengan Rencana Koordinatif Kedeputian Bidang IPSK dan 

Rencana Strategis LIPI serta RPJPN 2005-2025 maupun Grand Desain Pembangunan Kependudukan 

2015-2035. Tema awal RKI P2 Kependudukan LIPI yaitu “Kesempatan Kerja, Dinamika 

Kependudukan dan Ketahanan Masyarakat dalam Konteks Globalisasi dan Perubahan Lingkungan”. 

Dalam tema RKI awal ini ‘globalisasi’ dan ‘perubahan lingkungan’ menjadi kata kunci yang harus 

diperhatikan oleh semua kegiatan penelitian. 

2.2. Rencana Strategis Implementatif 2016– 2019 

2.2.1. Visi dan Misi 

Dalam melaksanakan tugas fungsinya sebagai lembaga penelitian dibawah Lembaga Pemerintah Non 

Kementrian, Pusat Penelitian Kependudukan – Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia mempunyai 

Visi yang searah dengan Visi LIPI dan Kedeputian IPSK. 

Visi P2 Kependudukan: 

Menjadi lembaga penelitian yang kompeten dan mandiri dalam pengembangan ilmu 

kependudukan dan aplikasinya yang humanistik 

Kata kunci dalam visi P2 Kependudukan ini adalah ‘kompeten’, ‘mandiri’ dan ‘ilmu tentang 

kependudukan’. Makna dari kata-kata tersebut adalah: 

Kompeten: mampu melaksanakan tugas dan fungsinya, ditunjang sarana-prasarana dan 

sumberdaya manusia dengan hasil yang berkualitas, sehingga menjadi acuan dalam 

ilmu dan aplikasinya; mampu bersaing dengan lembaga penelitian sejenis serta 

mendapat kepercayaan pelanggan dan pemangku kepentingan (stakeholders). 

Mandiri:  mandiri dalam menentukan fokus kegiatan; menyampaikan hasil riset/kajian serta 

mengatur manajemen sumberdaya internal. 

Ilmu tentang Kependudukan: Kajian antar (inter) dan lintas disiplin (transdiscipline) tentang dinamika 

penduduk dan lingkungan meliputi reproduksi penduduk, mobilitas penduduk dan 

produktivitas penduduk. 



16 |  

Dengan demikian, visi tersebut mempunyai makna P2 Kependudukan harus menjadi lembaga yang: 

 Mampu menghasilkan penelitian yang berkualitas untuk pengembangan ilmu pengetahuan 

serta kebutuhan para pihak terkait hasil penelitian kependudukan dan para pemangku 

kepentingan (stakeholders). 

 Mendapat kepercayaan pihak pengguna hasil penelitian dan pemangku kepentingan 

(stakeholders). 

 Mampu mengembangkan potensi lembaga sesuai dengan kebutuhan perkembangan ilmu 

pengetahuan serta kebutuhan pelanggan dan pemangku kepentingan (stakeholders). 

Untuk mewujudkan visi tersebut serta berpedoman pada pengertian-pengertian di atas, serangkaian 

kegiatan yang harus dilaksanakan yang merupakan misi jangka panjang P2 Kependudukan adalah: 

1. Berkontribusi dalam kegiatan pengembangan ilmu pengetahuan terkait dinamika penduduk 

dan lingkungan. 

2. Pengembangan kegiatan penelitian terkait dinamika penduduk dan lingkungan untuk aplikasi 

pembangunan. 

3. Melakukan analisa kritis (critical analisis) dalam rangka merespon permasalahan terkait isu 

dinamika penduduk dan lingkungan. 

4. Pengembangan kompetensi tenaga peneliti dan staf penunjang. 

5. Peningkatan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana lembaga. 

Dalam pelaksanaan kegiatan di P2 Kependudukan juga diperlukan satu kesamaan sikap dan 

pandangan diantara peneliti maupun tenaga penunjang dalam melaksanakan tugas masing-masing. 

Sikap dan pandangan ini diwujudkan dalam nilai-nilai yang disepakati untuk dijadikan pedoman dan 

pegangan bagaimana setiap pegawai P2 Kependudukan bersikap satu sama lain; bagaimana 

menghargai masyarakat luas serta sejauh mana setiap pegawai boleh melangkah. Nilai-nilai yang 

harus menjadi landasan dalam pelaksanaan kegiatan tersebut adalah: 

1. Integritas. Dalam kata integritas terkandung pengertian jujur, loyal dan komitmen. Jujur 

berarti tidak berpihak. Untuk peneliti, kejujuran merupakan modal agar hasil penelitiannya 

objektif dan dapat dipercaya. Dengan demikian, hasil penelitiannya harus memberi manfaat 

untuk semua pihak, dan bukan hanya pihak-pihak tertentu. Loyal berarti bahwa semua 

pegawai lembaga seharusnya dapat menepati kesepakatan dan komitmen bersama untuk 

mencapai Visi dan melaksanakan Misi lembaga. Komitmen artinya menepati janji untuk 

melakukan pengabdian bukan karena insentif atau penghargaan, tetapi sebagai sebuah 

panggilan tugas. 

2. Profesionalisme. Semua pegawai P2 Kependudukan seharusnya dapat bekerja secara 

profesional dibidang masing-masing berdasarkan keahliannya dan dengan prosedur yang telah 

dibangun.  Dengan demikian hasil kerjanya dapat dipertanggung jawabkan secara transparan. 

3. Demokratis. Demokratis yang dimaksudkan adalah adanya kepatuhan kepada keputusan yang 

dibuat berdasarkan kesepakatan bersama antar pimpinan dengan mempertimbangkan aspirasi 

pegawai. Tetapi sebagai lembaga penelitian yang merupakan salah satu Lembaga Pemerintan 

Non Kementerian, P2 Kependudukan juga tidak dapat keluar dari peraturan-peraturan formal 

yang ada. 

4. Kebersamaan. Untuk mendapatkan hasil kerja yang optimal baik dibidang penelitian maupun 

dalam pengelolaan administrasi dan kegiatan penunjang lainnya, diperlukan rasa kebersamaan 
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dan rasa memiliki serta tanggung jawab terhadap semua fasilitas yang ada. Diantara pegawai 

kebersamaan ini dapat dibangun melalui tukar menukar informasi, pengalaman, pengetahuan 

dan keahlian. Dengan kata lain, diperlukan adanya saling menghormati dan saling menghargai 

diantara pegawai sesuai dengan kedudukan dan posisinya masing-masing. 

2.2.2. Tujuan dan Sasaran 

Tujuan kegiatan merupakan target yang berjangka waktu panjang yang bersifat kuantitatif. Untuk 

tujuan-tujuan yang sudah ditetapkan, selanjutnya perlu dijabarkan sasaran-sasarannya yang ingin 

dicapai. Sasaran ini merupakan bagian integral dari suatu perencanaan strategis yang berisi pernyataan 

apa yang ingin dicapai pada masa depan dari kegiatan yang dilaksanakan. Sasaran terfokus pada 

kegiatan dan alokasi sumberdaya organisasi serta mempunyai ciri-ciri: khusus, dapat diukur, 

menantang dan dapat diwujudkan serta menspesifikasikan hasil yang ingin dicapai dan 

menspesifikasikan suatu kerangka waktu yang relatif singkat (tahunan). 

Sasaran harus mendukung tujuan serta juga harus menyatakan tugas-tugas khusus yang harus 

diselesaikan dalam jangka waktu pendek (short term), yang menjamin keberhasilan pelaksanaan suatu 

kegiatan. Adapun tujuan yang ditetapkan dalam Rencana Kerja Implementatif  P2 Kependudukan 

dijabarkan pada tabel 2.1.  

Tabel 2.1. 

Penjabaran Tujuan dan Sasaran Pelaksanaan Kegiatan  

di P2 Kependudukan-LIPI 

No. Tujuan Sasaran 

1. Memperkuat kompetensi P2 

Kependudukan dalam 

pengembangan  dan pemahaman 

tentang isu terkait dinamika 

penduduk dan lingkungan serta 

aplikasinya untuk kebutuhan 

pembangunan dalam konteks 

globalisasi dengan pendekatan 

interdisiplin dan multidisiplin ilmu 

Kependudukan 

1. Meningkatnya kompetensi inti lembaga di 

bidang Ilmu Kependudukan. 

2. Tersusunnya rekomendasi kebijakan 

berdasarkan hasil penelitian Puslit 

kependudukan untuk kebutuhan pembangunan 

2.  Membangun akuntabilitas pelayanan 

lembaga di bidang penelitian dan 

konsultasi/jasa terkait isu dinamika 

penduduk dan lingkungan secara 

lebih efektif, efisien dan 

berkelanjutan. 

 

3. Termanfaatkannya hasil-hasil penelitian dan 

sumberdaya manusia (SDM) Puslit 

Kependudukan. 

4. Meningkatnya hubungan (net working) dengan 

lembaga mitra dan pemangku kepentingan 

(stakeholders) 

3. Memperkuat kapasitas lembaga 

termasuk kuantitas dan kualitas 

sumberdaya manusia dan 

sarana/prasarana pendukung  

5. Tersedianya SDM berkualitas dalam jumlah 

yang memadai, 

6. Tersedianya  sarana dan prasarana kegiatan P2 

Kependudukan yang sesuai dengan 

perkembangan ilmu dan teknologi 
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2.3. Kebijakan 

Kebijakan merupakan pedoman pelaksanaan tindakan-tindakan tertentu. Kebijakan P2 Kependudukan 

ditentukan dengan mempertimbangkan tujuan dan sasaran yang akan dicapai secara garis besar 

mencakup kebijaksanaan penelitian, kelembagaan dan kerjasama serta sosial marketing yang dapat 

diperinci sebagai berikut: 

Berhubungan dengan kebijakan program penelitian: 

Kebijaksanaan program penelitian di P 2 Kependudukan difokuskan pada pelaksanaan penelitian yang 

berdampak Besar, Signifikan dan Nyata (BSN). Artinya setiap hasil penelitian ditujukan untuk 

memberikan dampak yang luas, melalui terobosan-terobosan bernilai ilmiah tinggi dan dapat nyata 

dirasakan manfaatnya oleh pemangku kepentingan. Kebijakan ini dijalankan melalui dua cara yaitu:  

1. Melaksanakan kegiatan penelitian penguatan kompetensi inti yang bertujuan untuk 

memperkuat kompetensi inti Satker dan LIPI. Kegiatan ini bersifat lebih spesifik dan 

mendasar serta lebih berorientasi kepada penguatan keilmuan; 

2. Melaksanakan kegiatan penelitian unggulan yang bercirikan pendekatan inter dan multi 

disiplin serta berorientasi pada penyelesaian persoalan. Kegiatan ini terdiri dari: i). kegiatan 

penelitian unggulan LIPI dan ii). Kegiatan prioritas kedeputian. 

Tema payung program penelitian P2 Kependudukan pada tahun 2015-2016 adalah “Kesempatan 

Kerja, Dinamika Kependudukan dan Ketahanan Masyarakat dalam Konteks Globalisasi dan 

Perubahan Lingkungan”. Tema ini mengacu pada Renstra Koordinatif Kedeputian Bidang IPSK yang 

menetapkan isu globalisasi dan perubahan lingkungan sebagai prioritas untuk kegiatan penelitian 

dalam kurun waktu 2015-2019. Dalam rangka penajaman program penelitian yang diusung oleh 

satker P2 Kependudukan, diselenggarakan rapat kerja yang dihadiri oleh seluruh pegawai P2 

Kependudukan, sebagai sebuah langkah awal untuk menyepakati berbagai kegiatan yang khususnya 

dilakukan pada tahun 2016 tersebut. Sebagai salah satu satker di kedeputian bidang IPSK, P2 

Kependudukan juga perlu melakukan penajaman program, pengembangan SDM, serta sistem 

informasi dan penelitian terkait dengan diseminasi, pengelolaan hasil penelitian dan kerjasama. 

Sejalan dengan reorientasi dan refocussing yang sedang dijalankan oleh Kedeputian Bidang IPSK atas 

kegiatan penelitian di lingkup LIPI, maka satker P2 Kependudukan juga melakukan refocussing agar 

focus penelitian menjadi lebih terarah untuk pengembangan kompetensi inti terkait dengan tema daya 

saing penduduk. RKI refocussing baru akan secara efektif diberlakukan untuk periode 2017-2019 

dengan melibatkan empat kluster penelitian, yaitu: 1). Keluarga dan Kesehatan; 2). Mobilitas 

Penduduk; 3). Ketenagakerjaan dan 4). Ekologi Manusia. 

Berhubungan dengan kebijakan kelembagaan dan kerjasama (non penelitian) 

Ada dua hal utama terkait dengan kebijakan program non-penelitian yang diuraikan pada bagian ini, 

yaitu pertama, tentang pengelolaan diseminasi hasil penelitian dan penguatan jejaring kerjasama 

(PDHP); dan kedua, tentang pengembangan SDM, sarana prasarana pendukung dan anggaran.  

Tujuan dari program PDHP adalah membangun akuntabilitas pelayanan lembaga di bidang penelitian 

dan konsultasi/jasa terkait daya saing penduduk menuju stabilitas dan kesejahteraan. Adapun target 

dari program ini adalah meningkatnya hubungan kerjasama (net working) dengan lembaga mitra dan 

pemangku kepentingan (stakeholders). Pencapaian target ini penting karena satker diharapkan mampu 
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memainkan peran yang lebih nyata dalam mengatasi persoalan bangsa dan maupun pengembangan 

ilmu sesuai dengan flagship satker. 

Kebijakan kerjasama mengandung beberapa prinsip, yaitu 1). Kompetensi kelembagaan; 2). Saling 

menguntungkan; 3). Sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sasaran dari kerjasama dan pemasaran 

hasil penelitian adalah: a). meningkatnya hasil-hasil penelitian tentang kependudukan dan lingkungan 

dengan pendekatan interdisipliner dan multi disiplin; b). meningkatnya naskah kebijakan dan 

timbangan ilmiah terkait dengan kependudukan dan lingkungan; c). meningkatnya publikasi hasil 

penelitian di tingkat nasional dan internasional serta meningkatnya kerjasama penelitian dan kegiatan 

ilmiah lainnya. Indikator untuk tercapainya sasaran hasil penelitian ini adalah tersedianya karya tulis 

ilmiah (KTI) dalam bentuk laporan penelitian, working paper, makalah kebijakan, brief note, policy 

brief, monograf, dsb. 

Kerjasama kelembagaan dilakukan dengan berbagai kementerian yang mempunyai program dan 

kegiatan terkait dengan kependudukan dan lingkungan; perguruan tinggi dalam dan luar negeri; 

organisasi non pemerintah dan lembaga funding internasional. Kerjama dengan pemerintah daerah 

provinsi, kabupaten dan kota yang menjadi bagian dari wilayah penelitian P 2 Kependudukan lebih 

dipererat dengan pertukaran informasi, khususnya pemutahiran hasil-hasil penelitian yang dimiliki 

oleh P 2 Kependudukan. Kerjasama kelembagaan juga terdiri dari beberapa kegiatan, termasuk 

kegiatan penelitian, pelatihan, jasa konsultasi dsb. Pada tahun 2016 P2 Kependudukan 

menyelanggarakan satu kerjasama penelitian dengan Pemerintah Kabupaten Mentawai dan dua 

workshop (dengan Sokola Rimba dan dengan Fakultas Geografi Universitas Gadjah Mada). 

Kebijakan dalam konteks PDHP adalah pengembangan website P 2 Kependudukan 

(www.kependudukan.lipi.go.id) dan pangkalan data. Pengembangan website menjadi salah satu 

template diseminasi hasil penelitian dan promosi kelembagaan secara virtual dan lebih interaktif. 

Selain itu website P 2 Kependudukan juga memaparkan tentang berbagai artikel terkait isu 

kependudukan terkini, tulisan-tulisan semi ilmiah dari para peneliti. Sehubungan dengan hal tersebut, 

website terus menerus diperbaharui sistemnya, termasuk sistem jaringan dan para pengelolanya. 

Satker P2 Kependudukan juga memiliki akun Facebook untuk memberikan layanan public yang 

berbasis sistem informasi. Kegiatan lainnya yang termasuk dalam program PDHP adalah 

pengembangan Jurnal Kependudukan Indonesia juga sudah menggunakan Open Journal System atau 

OJS sebagai salah satu persyaratan untuk mengajukan akreditasi ulang pada bulan Oktober tahun 

2016. Hasil akreditasi ulang menetapkan Jurnal Kependudukan Indonesia sebagai akreditasi jurnal 

yang berlaku sampai lima tahun mendatang. Jurnal Kependudukan Indonesia merupakan wadah 

publikasi hasil penelitian/ karya ilmiah, baik yang dilakukan oleh peneliti satker P2 Kependudukan 

maupun peneliti/ilmuwan dari luar satker. Dengan sistem OJS, Jurnal Kependudukan Indonesia, dapat 

diakses secara online oleh masyarakat luas. 

Sementara untuk pangkalan data, merupakan sarana penyimpanan dan penggunaan data yang dapat 

dimanfaatkan untuk kepentingan, baik penelitian maupun non penelitian di lingkungan P 2 

Kependudukan. Sehingga sifatnya adalah offline dan untuk kepentingan internal. Pangkalan data 

berisi data untuk kepentingan penelitian, kepegawaian, keuangan, umum dan perpustakaan. 

Pengembangan dan pengelolaan pangkalan data difokuskan pada kegiatan untuk melakukan penataan 

berbagai data dan informasi yang dimiliki oleh P 2 Kependudukan agar dapat diakses dengan mudah 

oleh para penelitinya untuk kepentingan penelitian. 

Diseminasi hasil penelitian merupakan salah satu bentuk akuntabilitas lembaga penelitian terhadap 

publik, selain juga merupakan salah satu cara untuk mengkomunikasikan hasil-hasil penelitian dalam 

forum akademis maupun kepentingan kebijakan. Kegiatan desiminasi hasil penelitian dilakukan 

dengan berbagai cara, yaitu sbb: 1). Membuat laporan hasil penelitian dalam bentuk cetakan dan soft 

http://www.kependudukan.lipi.go.id/
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file; dan ke-2) bersifat tatap muka, diantaranya melalui kegiatan workshop dan seminar. Seminar 

tahunan telah dilakukan diakhir tahun untuk mendesiminasikan temuan-temuan hasil penelitian dari 

setiap kelompok penelitian. Tema seminar ditetapkan sesuai dengan tema payung yang ada di P2 

Kependudukan. Sebagai salah satu lembaga penelitian, maka satker P2 Kependudukan di akhir tahun 

2016 mampu menghasilkan 36 publikasi ilmiah yang terdiri dari publikasi ilmiah nasional dan 

internasional. 

Kegiatan non penelitian kedua dalam kelompok pengembangan kelembagaan yang dibahas di sini 

adalah terkait dengan pengembangan SDM, sarana prasarana pendukung dan anggaran. Dalam rangka 

pengembangan SDM, P 2 kependudukan terus mendorong dan memfasilitasi para penelitinya yang 

ingin mengikuti kegiatan ilmiah (seperti seminar di luar negri) dan melanjutkan jenjang pendidikan S 

2 atau S 3. Tujuannya adalah memperkuat kapasitas lembaga termasuk kuantitas dan kualitas sumber 

daya manusia agar mampu merespon tingginya tuntutan perubahan dinamika sosial, budaya, ekonomi, 

politik dan keamanan di tingkat lokal, nasional, dan internasional.  Pengembangan SDM peneliti 

maupun tenaga penunjang terus ditingkatkan melalui berbagai kesempatan, baik secara formal 

maupun non formal, dan melalui beragam pelatihan yang dilakukan secara internal maupun eksternal. 

Secara berkala P2 Kependudukan telah mengikutsertakan pegawainya untuk mengikuti pendidikan 

dan pelatihan dengan dukungan anggaran pengembangan kapasitas SDM. Selain itu, untuk 

meningkatkan kualitas SDM juga dilakukan perencanaan dan analisis kebutuhan Diklat. Target dari 

kegiatan non penelitian kedua ini adalah tersedianya SDM berkualitas dalam jumlah yang memadai 

dan sarana dan prasarana untuk mendukung kegiatan P2 Kependudukan. Dalam RKI P2 

Kependudukan perencanaan peningkatan kualitas SDM tahun 2015-2019, yaitu sbb: empat orang 

untuk jenjang pendidikan S3 dan tiga orang S2. Sementara untuk diklat fungsional peneliti ada tiga 

orang dan Latihan Diklat Kepemimpinan (LDP) satu orang. 

Adapun kebijakan dibidang sarana-prasarana dilakukan dalam upaya memfasilitasi peningkatan 

kinerja peneliti maupun staf penunjang. Jenis sarana-prasarana yang disediakan meliputi peralatan 

komputer, perpustakaan serta pangkalan data dan website. Untuk mendukung misi P 2 Kependudukan 

menjadi lembaga penelitian yang mampu bersaing di bidang ilmu pengetahuan, baik di dalam maupun 

luar negri, maka sangat diperlukan sarana dan prasarana yang memadai. Pada saat ini kondisi sarana 

dan prasarana belum dapat dikatakan memadai, misalnya pelayanan perpustakaan yang belum 

berjalan secara optimal tahun 2016. Persoalan ini muncul karena rencana pembangunan gedung 

perpustakaan yang belum terwujud, sehingga pelaksanaan kegiatan kepustakaan untuk sementara 

beroperasi di lantai 2 Widya Graha LIPI. Untuk mensiasati hal ini, staf perpustakaan P2 

Kependudukan lebih banyak melakukan kegiatan pameran dalam berbagai kesempatan, baik di 

lingkungan LIPI maupun luar LIPI. Salah satu kegiatan pameran perpustakaan pada tahun 2016 ini 

misalnya pameran di Gedung DPR/MPR bulan Agustus dalam rangka penyelenggaraan sidang 

tahunan DPR/MPR. Meskipun kegiatan pameran mendapat respon yang positif, tetap diperlukan 

upaya pengadaan sarana dan prasarana kepustakaan. Sejalan dengan hal tersebut, Puslit perlu 

menyiapkan anggaran untuk pengadaan dan pemeliharaan sarana-prasarana yang sudah ada.  

Pagu DIPA P2 Kependudukan Tahun Anggaran 2016 bersumber dari Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Negara (APBN). Penggunaan anggaran tersebut difokuskan pada program penelitian, 

penguasaan, dan pemanfaatan iptek yang seusia dengan tugas pokok dan fungsi LIPI. Terkait dengan 

alokasi anggaran P2 Kependudukan, beberapa kegiatan yang dilakukan dapat dikelompokkan menjadi 

kegiatan sbb: 



| 21 

1. Penelitian Ilmu Sosial Bidang Kependudukan 

2. Penelitian Unggulan Isu Strategis Sosial Budaya 

3. Kebijakan Penguatan Peran Ilmu Sosial 

4. Layanan Perkantoran 

5. Perangkat Pengolaha Data dan Komunikasi 

6. Peralatan dan fasilitas Perkantoran 

Kegiatan workshop dan seminar yang dilakukan oleh P2 Kependudukan bersumber dari kegiatan 

rutin, kegiatan kerjasama dan kegiatan unggulan LIPI. Selain pembiayaan yang berasal dari 

pemerintah, P2 Kependudukan terus mengupayakan sumber-sumber pendanaan yang berasal dari 

kerjasama, baik dari dalam maupun luar negeri. Namun demikian untuk kerjasama penelitian dengan 

pihak ketiga, pihak P2 Kependudukan mengalami kendala karena belum dimilikinya PNBP satker. 

2.4. Strategi (Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran) 

Tujuan dan sasaran merupakan apa (what) dan kapan (when) sesuatu akan dicapai. Untuk mencapai 

tujuan dan sasaran tersebut perlu dirumuskan bagaimana (how) mencapainya. Cara mencapai tujuan 

dan sasaran ini merupakan strategi untuk merealisasikan tujuan dan sasaran yang meliputi penetapan 

kebijaksanaan, program dan kegiatan dengan memperhatikan sumberdaya yang ada di Pusat 

Penelitian Kependudukan serta keadaan lingkungan yang dihadapi. Serangkaian strategi yang 

dilakukan oleh P2 Kependudukan adalah sebagai berikut. 

1. Menyusun rencana kegiatan penelitian selama jangka waktu lima tahun yang melibatkan kepala 

kelompok penelitian dan beberapa peneliti sesuai dengan kompetensi bidang masing-masing.  

Selain itu yang juga menjadi focus kegiatan P2 Kependudukan adalah pembuatan naskah RKI 

refocusing 2017-2019, yang melibatkan kepala kelompok penelitian, koordinator penelitian, 

bidang PDHP dan seluruh pejabat truktural di tingkat puslit. 

2. Melakukan pengelolaan penelitian yang merujuk pada program yang ditetapkan dalam Renstra 

P2 Kependudukan dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik serta memenuhi 

akuntabilitas administrasi  

3. Menjalin kerjasama dengan lembaga lain (pemerintah, donor, perguruan tinggi, dan lembaga 

penelitian sejenis) untuk kerjasama penelitian, pendidikan, dan pelatihan.  Termasuk lanjutan 

kerjasama dengan pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai, rintisan kerjasama dengan 

Fakultas Geografi UGM dan kegiatan workshop dengan organisasi non-pemerintah. 

4. Mengelola jurnal ilmiah dan website dalam upaya mendiseminasikan hasil penelitian dan 

kegiatan-kegiatan lain P2 Kependudukan. Terkait dengan Jurnal Kependudukan Indonesia (JKI) 

yang dikelola oleh satker P2 Kependudukan, telah memperoleh akreditasi ulang yang berlaku 

selama 5 tahun ke depan (2016-2021) dengan Nomor Akreditasi 314/Akred-

LIPI/P2MBI/10/2010). JKI selain memiliki ISSN cetak -1907-2902 juga telah mendapatkan 

ISSN online- 25028537, yang artinya JKI dikelola secara elektronik (sistem OJS). Website P2 

kependudukan (www.kependudukan.lipi.go.id) menjadi sarana informasi berbagai kegiatan yang 

dilakukan satker, seperti seminar, public lecture, diskusi ilmiah, workshop dan pelatihan. 

Kegiatan pameran buku/foto, pelayanan perpustakaan juga menjadi sarana untuk mendiseminasi 

informasi kegiatan penelitian di P2 Kependudukan. 

http://www.kependudukan.lipi.go.id/
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5. Meningkatkan ketrampilan tenaga administrasi melalui pelatihan/kursus di bidang keuangan, 

pengadaan barang, kepegawaian, dan lain-lain sesuai bidang kompetensinya dalam rangka 

mewujudkan staf pendukung yang profesional 

6. Melakukan kegiatan in house training kepada peneliti maupun staf pendukung untuk 

meningkatkan ketrampilan dan semangat kerja tim (team work) antara peneliti dan staf 

penunjang. 

7. Mengembangkan pangkalan data di bidang kependudukan sebagai salah satu upaya 

mengembangkan kelembagaan P2 Kependudukan. 

2.5. Program dan Kegiatan 

Secara garis besar program dan kegiatan di satker P2 Kependudukan terdiri dari dua jenis kegiatan, 

yaitu kegiatan penelitian dan kegiatan kelembagaan. Kegiatan penelitian merupakan kegiatan 

kompetensi inti satker P2 Kependudukan yang berfokus pada isu-isu yang berkaitan dengan 

kependudukan. Dalam pelaksanaanya, kegiatan penelitian didukung oleh kegiatan kelembagaan yang 

terdiri dari pengelolaan kelembagaan melalui program pengembangan pegawai melalui pendidikan 

dan pelatihan serta program pelayanan jasa informasi dan konsultasi. Berikut ini adalah penjelasan 

tentang kedua jenis program dan kegiatan yang terdapat di satker P2 Kependudukan. 

 Kegiatan Penelitian 

Merujuk pada tema payung Program Kedeputian Bidang IPSK 2016-2019, yaitu “Transformasi 

Sosial Era Globalisasi: Penguatan Demokrasi dan Identitas Budaya serta Data Saing Penduduk 

dan Ekonomi”, maka satker P2 Kependudukan melalui Rencana Kerja Implementatif (RIK) 

kemudian melaksanakan sejumlah kegiatan penelitian pada tahun 2016 dengan tema payung berjudul: 

“Daya Saing Penduduk Menuju Ketahanan Bangsa.” Pemilihan tema ini bertujuan untuk 

memperkuat kompetensi lembaga dalam pengembangan dan pemahaman tentang isu daya saing 

penduduk menuju stabilitas dan kesejahteraan bangsa dan juga bertujuan untuk memperkuat identitas 

Kedeputian Bidang IPSK. Berdasarkan tema payung tersebut, maka satker P2 Kependudukan yang 

terdiri dari empat cluster penelitian kemudian melakukan 10 kegiatan penelitian untuk tahun anggaran 

2016 dengan pembagian judul sbb: 

Tabel 2.2. 

 Judul Kegiatan Penelitian P2 Kependudukan  

Menurut Pembagian Kluster T.A 2016 

No. Cluster Penelitian Judul Penelitian 

“ Daya Saing Penduduk Menuju Ketahanan Bangsa” 

1. Cluster Keluarga dan 

Kesehatan 

Peran dan Interaksi Keluarga di Era Globalisasi dalam 

Pengasuhan Bayi pada Periode Emas Kehidupan: Kasus Kota 

Medan 

Peran Keluarga dan Perilaku Berisiko Remaja di Era 

Globalisasi: Kasus Kota Medan 

Hubungan Antar Generasi dalam Keluarga Terkait 

Permasalahan Lansia: Studi Kasus di Kota Medan 

2. Cluster Mobilitas  

Penduduk 

Migrasi Penduduk Usia Muda & Modal Manusia di 

Kabupaten Sleman, Provinsi DI Yogyakarta 
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Migrasi dalam Konteks Perubahan Lingkungan Global: Delta 

Mahakam Kalimantan Timur 

3. Cluster Ketenagakerjaan  Kualitas Tenaga Kerja Sektor Industri di Era Masyarakat 

Ekonomi Asean 

Pemuda dan Pertanian dalam Keberlanjutan Pangan: Studi 

Kasus di Lampung Tengah dan Cilacap 

Kebijakan, Mobilitas Tenaga Kerja Kelapa Sawit dan 

Kesejahteraannya 

4. Cluster Ekologi Manusia Kerentanan Penduduk terhadap Banjir di Kota Medan 

Ketahanan Masyarakat dalam Konteks Pengurangan Resiko 

Bencana: Kerentanan Rumah Tangga di Perdesaan 

  

Kata kunci dari tema payung kegiatan penelitian di satker P2 Kependudukan adalah ‘penduduk 

berdaya saing’.  Kata kunci ini dinilai sejalan dengan berbagai permasalahan yang masih dihadapi 

Indonesia saat ini, antara lain kualitas kependudukan yang masih relatif rendah, semakin 

meningkatnya penduduk yang terpapar dengan perubahan lingkungan namun kesiapsiagaannya 

terbatas, penduduk usia produktif meningkat akan tetapi kualitasnya rendah dan terjadinya perubahan 

pola mobilitas penduduk yang membawa dampak pada daya saing daerah. Diperlukan upaya 

pemahaman secara komprehensif dan mendalam terhadap berbagai persoalan tersebut khususnya yang 

berkaitan dengan aspek kependudukan. Globalisasi diperkirakan membawa pengaruh cukup mendasar 

terhadap sendi-sendi kehidupan penduduk, baik dari sisi kuantitas maupun kualitas. Penduduk atau 

SDM yang berkualitas dan berdaya saing menjadi kunci untuk memenangkan persaingan global. 

Sebaliknya negara yang tidak siap menghadap arus globalisasi cenderung mengalami goncangan. 

Sejalan dengan pengaruh globalisasi  tersebut, 4 aspek kependudukan menjadi fokus kajian penelitian 

di P2 Kependudukan dalam kurun waktu 2016-2019 untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam 

mengenai kualitas penduduk, yaitu sbb: peran keluarga, resiliensi penduduk dan perubahan 

lingkungan, daya saing tenaga kerja dan dinamika mobilitas penduduk.  

Sejalan dengan hal tersebut, berikut adalah lima program penelitian di P2 Kependudukan untuk 

periode 2016-2019, yaitu sbb: 

1.  Keluarga dan Kesehatan 

 2016 Hubungan antar generasi dalam keluarga di era globalisasi: Kasus remaja, 

ibu maternal dan lansia. 

 2017 Determinan pembangunan keluarga berkualitas di era globalisasi: Kasus 

remaja, ibu maternal dan lansia 

 2018 Strategi daerah dalam pembangunan keluarga berkualitas di era 

globalisasi: Kasus remaja, ibu maternal dan lansia 

 2019 Memperkuat peran keluarga dalam mewujudkan remaja, ibu maternal dan 

lansia yang berkaulitas dan sejahtera. 
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2.  Ketenagakerjaan  

 2016 Reproduksi sosial tenaga kerja di sektor pertanian pangan, perkebunan dan 

industri  

 2017 Kapasitas tenaga kerja pertanian dan industri manufaktur 

 2018 Determinan  daya saing tenaga kerja menuju stabilitas dan kesejahteraan  

 2019 Pengembangan kapasitas dan perlindungan tenaga kerja pertanian dan 

industri manufaktur 

3 Mobilitas Penduduk  

 2016 Pola mobilitas penduduk:  Menuju perpindahan yang  semakin cair 

(liquid) 

 2017 Determinan dan konsekuensi mobilitas penduduk yang semakin cair 

 2018 Selektivitas mobilitas penduduk : respons terhadap tantangan dan peluang 

globalisasi 

 2019 Konsep dan pengelolaan mobilitas penduduk: Sebuah lesson learned   

4 Ekologi Manusia 

 2016 Kerentanan rumah tangga dan lingkungan 

 2017 Kapasitas  dan respons penduduk dalam menghadapi globalisasi dan 

perubahan lingkungan 

 2018 Strategi penduduk dalam mewujudkan pengurangan risiko bencana dan 

sustainable livelihood 

 2019  Resiliensi penduduk dalam menghadapi globalisasi dan perubahan 

lingkungan 

Pelaksanaan seluruh kegiatan penelitian di satker P2 Kependudukan berjangka waktu tidak lebih dari 

satu (1) tahun, namun harus merujuk pada peta jalan (road map) kegiatan yang telah tertuang dalam 

Renstra P2 Kependudukan periode 2016-2019 sehingga kegiatan penelitian dilakukan secara 

berkesinambungan (multi years). Sedangkan dalam segi anggaran, anggaran kegiatan penelitian yang 

termasuk dalam anggaran DIPA P2 Kependudukan tahun 2016 terdiri dari kegiatan kompetensi inti 

dan  beberapa program penelitian unggulan dimana satker P2 Kependudukan bertindak sebagai 

pengelola anggaran (Tabel 2.2) 
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Tabel 2.3. 

Kegiatan Penelitian yang Dilakukan oleh P2 Kependudukan dengan  

Sumber Pembiayaan DIPA LIPI dan Non-DIPA Tahun 2016 

No. Judul Penelitian 
Jenis 

Penganggaran 

1. Peran dan Interaksi Keluarga di Era Globalisasi dalam Pengasuhan Bayi 

pada Periode Emas Kehidupan: Kasus Kota Medan 

DIPA 

Kompetensi Inti 

2. Peran Keluarga dan Perilaku Berisiko Remaja di Era Globalisasi: Kasus 

Kota Medan 

DIPA 

Kompetensi Inti 

3. Hubungan Antar Generasi dalam Keluarga Terkait Permasalahan 

Lansia: Studi Kasus di Kota Medan 

DIPA 

Kompetensi Inti 

4. Migrasi Penduduk Usia Muda & Modal Manusia di Kabupaten Sleman, 

Provinsi DI Yogyakarta 

DIPA 

Kompetensi Inti 

5. Migrasi dalam Konteks Perubahan Lingkungan Global: Delta Mahakam 

Kalimantan Timur 

DIPA 

Kompetensi Inti 

6. Kualitas Tenaga Kerja Sektor Industri di Era Masyarakat Ekonomi 

Asean 

DIPA 

Kompetensi Inti 

7. Pemuda dan Pertanian dalam Keberlanjutan Pangan: Studi Kasus di 

Lampung Tengah dan Cilacap 

DIPA 

Kompetensi Inti 

8. Kebijakan, Mobilitas Tenaga Kerja Kelapa Sawit dan Kesejahteraannya DIPA 

Kompetensi Inti 

9. Kerentanan Penduduk terhadap Banjir di Kota Medan DIPA 

Kompetensi Inti 

10. Ketahanan Masyarakat dalam Konteks Pengurangan Resiko Bencana: 

Kerentanan Rumah Tangga di Perdesaan 

DIPA 

Kompetensi Inti 

11. Strategi Membangun  Ketahanan Sosial Budaya Masyarakat Miskin 

Perdesaan dan Perkotaan 

Program Unggulan  

IPSK 

12. Strategi Memperkuat Ketahanan Sosial RumahTangga Migran Miskin 

Perkotaan Melalui Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak Dalam Konteks 

SJSN 

DIPA 

Program Unggulan  

IPSK 

13. Ketahanan Sosial Kelompok Minoritas Agama (Studi tentang Pengungsi 

dan Relokasi Komunitas Ahmadiyah di Mataram dan Komunitas Syiah 

di Sidoarjo) 

DIPA 

Program Unggulan  

IPSK 

14. Adaptasi dan Resistensi Masyarakat Adat: Studi Tentang Komunitas 

Baduy, Samin, dan Orang Rimba Dalam Proses Modernisasi dan 

Industrialisasi 

DIPA 

Program Unggulan  

IPSK 

15. Peningkatan Akses Listrik Masyarakat Perdesaan dan Daerah Terpencil 

sebagai Salah Satu Pilar Ketahanan Sosial 

DIPA 

Program Unggulan  

IPSK 

16. Analisis Competitive Inteligent Berbasis Informasi Paten atas Reserve 

Engineering Gas Turbine Blade di PT Indonesia Power Dalam Rangka 

Penguatan KebijakanTeknologi 

DIPA 

Program Unggulan  

IPSK 

17. Modernisasi dan Krisis Regenerasi Petani di Perdesaan DIPA 

Program Unggulan  

IPSK 
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18. Sinergitas Pengembangan Sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah 

(UMKM) melalui Transformasi Pengetahuan 

DIPA 

Program Unggulan  

IPSK 

19. Rekonstruksi Perilaku Konsumsi Pangan Menuju Ketahanan Sosial 

Ekonomi Masyarakat 

DIPA 

Program Unggulan  

IPSK 

20. Peningkatan Ketahanan Sosial pada Masyarakat Pulau-Pulau Kecil 

Perbatasan Melalui Optimalisasi Kerjasama Lintas Batas 

DIPA 

Program Unggulan  

IPSK 

21. Pengembangan Model Pengelolaan Ecosystem Services untuk 

Mendukung Ketahanan Masyarakat di Ekoregion Bali Nusa Tenggara 

DIPA 

Program Unggulan  

IPSK 

22. Resilient City (Kota Tangguh Bencana): Adaptasi Masyarakat Perkotaan 

di Coastal Areas dan Perencanaan Sosial untuk Menghadapi Resiko 

Bencana Perubahan Iklim 

DIPA 

Program Unggulan  

IPSK 

 

 Kegiatan Kelembagaan 

Kegiatan kelembagaan yang menjadi pembahasan pada bagian ini adalah kegiatan kelembagaan yang 

berorientasi pada pelayanan ke luar satker (eksternal) dan  pengelolaan SDM satker (internal). Adapun 

kegiatan kelembagaan yang dimaksud adalah pelayanan jasa informasi dan konsultasi, dan 

pengembangan kualitas pegawai melalui pendidikan dan pelatihan.  

Pelayanan Jasa Informasi dan Konsultasi 

Puslit Kependudukan juga melakukan pelayanan jasa informasi dan konsultasi, yang diberikan baik 

secara kelembagaan maupun dilakukan oleh peneliti-peneliti secara individual sesuai dengan 

kompetensinya masing-masing. Kegiatan ini menempatkan beberapa peneliti untuk menjadi nara 

sumber kegiatan oleh pihak pemerintah dan stakeholder. Selain itu juga terdapat beberapa peneliti P2 

Kependudukan yang diminta oleh pihak Pusbindiklat LIPI untuk menjadi tenaga pengajar dan 

pembimbing pada Diklat Fungsional Peneliti. Begitu juga dengan beberapa pihak universitas, yang 

memanfaatkan jasa kepakaran peneliti sebagai  tenaga pengajar (dosen) dan pembimbing tugas akhir 

di tingkat S1 maupun S2. 

Pengembangan Kualitas Pegawai Melalui Pendidikan dan Pelatihan  

Dalam upaya meningkatkan kapasitas tenaga administrasi, pengiriman pelatihan hanya dilakukan 

berdasar tawaran, terutama dari LIPI. Capaian keberhasilan tergolong cukup baik. Capaian untuk 

pelatihan ketrampilan di bidang keuangan, kehumasan, dan BMN. Jenis pelatihan lain yang hanya 

menunggu tawaran dari LIPI adalah pelatihan jabatan fungsional peneliti. Pelatihan fungsional 

peneliti maupun peningkatan keterampilan tenaga administrasi,dan kepemimpinan memang hanya 

dilakukan bergantung pada tawaran LIPI karena keterbatasan anggaran. Penganggaran mandiri 

nampaknya perlu diupayakan, terutama untuk tenaga administrasi yang masih dirasa sangat kurang 

untuk dapat melaksanakan pekerjaan secara profesional. 

Selanjutnya, untuk meningkatkan kualitas SDM di lingkungan PPK-LIPI, pada tahun anggaran 2016 

diselenggarakan pelatihan membangun dan mengoperasikan OJS (Open Journal Sistems) kepada tim 
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pengelola Jurnal Kependudukan Indonesia (JKI) P2 Kependudukan LIPI. Pelatihan ini bertujuan 

untuk membantu kinerja pengelola jurnal memproses naskah tulisan yang masuk sampai penerbitan 

dalam bentuk on line. Dalam konteks peningkatan kapasitas pegawai, khususnya peneliti, selain 

dilakukan melalui pelatihan, juga dilakukan dengan mengirim peneliti   untuk melanjutkan pendidikan 

ke jenjang yang lebih tinggi. Secara berkala, P2 Kependudukan telah mengikutsertakan pegawainya 

untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan dengan dukungan anggaran pengembangan kapasitas 

sumberdaya manusia dimilikinya. Disamping itu, untuk mengetahui diklat-diklat apa saja yang 

dibutuhkan untuk memperlancar pelaksanaan tugas dan pokok organisasi, juga telah dilaksanakan 

perencanaan dan analisis Kebutuhan Diklat (AKD/TNA) sehingga seluruh kebutuhan akan 

pengembangan kapasitas PNS dapat terpetakan dan dipenuhi sesuai prioritas kebutuhan.  

2.6.  Penetapan Kinerja Tahun 2016. 

Salah satu hal penting yang perlu diperhatikan dalam peningkatan kinerja lembaga adalah upaya 

terselenggaranya sistem akuntabilitas kinerja yang baik.  Sistem akuntabilitas kinerja merupakan 

perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan 

keberhasilan/kegagalan pelaksanaan target-target lembaga dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran 

yang telah disusun. Untuk menjaga terselenggaranya akuntabilitas kinerja lembaga yang baik maka 

disusunlah sebuah Perjanjian Kerja (PK). Perjanjian Kinerja (PK) merupakan suatu dokumen yang 

berisi penugasan dari pimpinan yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk 

melaksanakan program/kinerja sesuai dengan sumber daya yang dimiliki instansi bersangkutan.  

Tujuan dari penyusunan Perjanjian Kinerja (PK) adalah sebagai berikut : 

 Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan 

integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur. 

 Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.  

 Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan 

sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.  

 Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas 

perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah.  

 Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai. 

PK satker P2 Kependudukan disusun berdasarkan Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama yang 

diturunkan dari PK tingkat Kedeputian Ilmu Pengetahuan Sosial dan Kemanusiaan LIPI. Salah satu 

kriteria keberhasilan dari peningkatan kinerja satker P2 Kependudukan adalah terpenuhinya capaian 

PK hingga 100%. Adapun Indikator Kinerja Kegiatan ditingkat satker diantaranya: jumlah buku yang 

diterbitkan dengan ISBN, jumlah sitasi, jumlah pengguna jasa satker, jumlah policy paper, jumlah 

perjanjian kerjasama (PKS), jumlah publikasi ilmiah baik nasional maupun internasional, jumlah 

Peneliti P2 Kependudukan terindeks global, jumlah institusi yang menggunakan jasa narasumber, dan 

jumlah peneliti yang menjadi editorial board dalam jurnal. Penentuan target-target dalam Perjanjian 

Kerja (PK) disusun berdasarkan target-target yang ditetapkan oleh para peneliti baik secara individu 

maupun di tingkat kluster penelitian (Tabel 2.4).  
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Tabel 2.4. 

 Perjanjian Kinerja P2 Kependudukan LIPI, Tahun 2016 

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Satuan 

1. Meningkatnya kontribusi LIPI 

terhadap daya saing bangsa 

berbasis hasil penelitian 

Jumlah buku yang diterbitkan 

dengan ISBN 
10 buku 

Jumlah sitasi atas publikasi -  

Jumlah pengguna jasa LIPI 

 
15 instansi 

2. Meningkatnya rekomendasi 

kebijakan berbasis hasil penelitian 

Jumlah policy paper/ rekomendasi 

kebijakan yang dihasilkan 

 

3 dokumen 

5. Meningkatnya jejaring dan 

kerjasama ilmiah nasional dan 

internasional yang berkualitas dan 

saling menguntungkan 

 

 

 

 

 

 

Jumlah perjanjian kesepakatan 

kerjasama  (PKK) 
3 kerjasama 

-  Jumlah penelitian yang 

memiliki PKK 
2 kegiatan 

-  Jumlah workshop/seminar yang 

memiliki PKK 
1 kegiatan 

Jumlah posisi strategis yang 

dijabat dalam  

organisasi/pertemuan untuk 

internasional 

2 posisi 

6. Meningkatnya rujukan ilmiah dan 

informasi iptek yang diakses 

masyarakat 

Jumlah peserta pemasyarakatan 

iptek 

 

1400 orang 

Jumlah publikasi ilmiah yang 

dihasilkan 
28 publikasi 

1. Jumlah publikasi nasional yang 

dihasilkan 
23 publikasi 

a Jumlah buku nasional yang 

diterbitkan 
7 buku 

b.Jumlah artikel di jurnal nasional 

terakreditasi 
10 artikel 

c. Jumlah artikel sebagai bagian 

dari buku/ proceeding nasional 

yang diterbitkan 

5 artikel 

2. Jumlah publikasi internasional 

yang dihasilkan 
5 publikasi 
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  b. Jumlah artikel di jurnal 

internasional terakreditasi 
4 artikel 

c.Jumlah artikel sebagai bagian 

dari buku/proceeding 

internasional yang diterbitkan 

 

2 artikel 

7. Meningkatnya pengembangan 

kompetensi SDM penelitian 

Indonesia 

Jumlah peneliti P2 Kependudukan 

terindeks global 
10 orang 

Jumlah mahasiswa S2/S3 

bimbingan/diuji 
10 orang 

Jumlah peneliti yang menjadi 

editorial board dalam jurnal 

 

12 orang 
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BAB III 

AKUNTABILITAS KINERJA  

PUSAT PENELITIAN KEPENDUDUKAN - LIPI 2016 

Akuntabilitas kinerja menjelaskan hasil pengukuran kinerja kegiatan tahunan maupun pencapaian 

kinerja sasaran, yang merupakan capaian kinerja jangka panjang (antara 3 sampai 5 tahun). 

Akuntabilitas kinerja juga melaporkan akuntabilitas keuangan dengan melihat alokasi dan realisasi 

anggaran bagi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi lembaga. 

3.1. Capaian Kinerja P2 Kependudukan  

Sub bab ini menguraikan hasil pengukuran capaian kinerja P2 Kependudukan tahun 2016 untuk setiap 

pernyataan kinerja sasaran strategis. Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan 

target yang tercantum dalam Penetapan Kinerja (PK) dengan realisasi yang berhasil dicapai selama 

satu tahun tersebut. Kinerja pada tahun 2016 merupakan tahap pertama dari kegiatan lima tahun 

(2015-2019), oleh karena itu, maka pengukuran rencana kinerja dan capaian kinerja tahun 2016 tidak 

dapat dibandingkan dengan capaian dan realisasi pada tahun sebelumnya. Namun demikian, beberapa 

capaian kinerja ini juga tidak semata-mata merupakan capaian tahun 2016, dimana beberapa kegiatan 

merupakan akumulasi dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan pada tahun-tahun sebelumnya yang 

keberhasilannya baru dapat dilakukan pada tahun ini.  

3.1.1. Akuntabilitas Kinerja  

Akuntabilitas kinerja merupakan tolok ukur keberhasilan P2 Kependudukan dalam melakukan 

kegiatan sebagaimana yang dirumuskan dalam Renstra P2 Kependudukan 2015-2019.  

Pada tahun 2016, P2 Kependudukan mentargetkan berbagai capaian dalam rangka mewujudkan 5 

(lima) dari sembilan sasaran strategis LIPI, sebagai berikut.  

1. Meningkatnya kontribusi LIPI terhadap daya saing bangsa berbasis hasil penelitian. 

2. Meningkatnya rekomendasi kebijakan berbasis hasil penelitian. 

3. Meningkatnya jejaring dan kerjasama ilmiah nasional dan internasional yang berkualitas dan 

saling menguntungkan. 

4. Meningkatnya rujukan ilmiah dan informasi Iptek yang diakses masyarakat. 

5. Meningkatnya pengembangan kompetensi SDM penelitian Indonesia. 

Pengukuran kinerja PPK-LIPI dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi target dan 

indikator sasaran. Perhitungan prosentase pencapaian rencana tingkat capaian (target) dari tiap-tiap 

indikator sasaran = realisasi/target x 100%. Adapun target dan capaian kinerja terhadap tujuh sasaran 

yang mengacu pada sasaran  LIPI dapat dilihat pada tabel berikut:  
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Tabel 3.1 

Target dan Capaian Kinerja P2 Kependudukan Tahun 2016 

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi  Persentase 

1. Meningkatnya 

kontribusi LIPI 

terhadap daya saing 

bangsa berbasis hasil 

penelitian 

Jumlah buku yang 

diterbitkan dengan 

ISBN 

10 2 20 

Jumlah sitasi atas 

publikasi 

- - - 

Jumlah pengguna jasa 

LIPI  

15 14 93 

2. Meningkatnya 

rekomendasi 

kebijakan berbasis 

hasil penelitian 

Jumlah policy paper/ 

rekomendasi 

kebijakan yang 

dihasilkan 

3 2 67 

5. Meningkatnya 

jejaring dan 

kerjasama ilmiah 

nasional dan 

internasional yang 

berkualitas dan saling 

menguntungkan 

Jumlah perjanjian 

kesepakatan kerjasama  

(PKK) 

3 3 100 

-  Jumlah penelitian 

yang memiliki PKK  

2 1 50 

-  Jumlah 

workshop/seminar 

yang memiliki PKK  

1 2 200 

Jumlah posisi strategis 

yang dijabat dalam 

organisasi/pertemuan 

untuk internasional. 

2 2 100 

6. Meningkatnya 

rujukan ilmiah dan 

informasi iptek yang 

diakses masyarakat 

Jumlah peserta 

pemasyarakatan iptek  

 

1. Jumlah peserta 

seminar/pameran 

 

 

 

 

1400 

 

 

 

1550 

 

 

 

111 

2. Pengujung website 

dan e jurnal 

 

- 

828.000 

(Website: 

816.000 dan  

E-jurnal : 

12.000) 

 

- 

Jumlah publikasi 

ilmiah yang dihasilkan 

28 36 118 
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  1. Jumlah publikasi 

nasional yang 

dihasilkan 

23 24 104 

a Jumlah buku 

nasional yang 

diterbitkan  

7 10  143 

b.Jumlah artikel di 

jurnal nasional 

terakreditasi 

10 9 90 

c. Jumlah artikel 

sebagai bagian dari 

buku/ proceeding 

nasional yang 

diterbitkan 

5 8 160 

2. Jumlah publikasi 

internasional yang 

dihasilkan 

5 9 180 

a. Jumlah buku 

internasional yang 

diterbitkan 

- - - 

b. Jumlah artikel di 

jurnal internasional 

terakreditasi 

4 4 100 

c.Jumlah artikel 

sebagai bagian dari 

buku/proceeding 

internasional yang 

diterbitkan 

2 5 250 

7. Meningkatnya 

pengembangan 

kompetensi SDM 

penelitian Indonesia 

Jumlah peneliti P2 

Kependudukan 

terindeks global 

(Scopus, google 

scholar h indeks=3) 

10 7 70 

Jumlah mahasiswa 

S2/S3 bimbingan/diuji 

10 6 60 

Jumlah peneliti yang 

menjadi editorial 

board dalam jurnal 

12 13 108 

Akumulasi Capaian Kinerja (%) 111,78 
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Secara umum P2 Kependudukan mampu mencapai sasaran strategis tahun 2016, terlihat dari capaian 

indiktor kinerja. Hampir semua capaian per kegiatan yang dinilai dengan indikator sasaran pada 

penetapan kinerja (PK) mencapai 100 persen, bahkan sebagian besar melebihi target. Namun ada 

sebagian indikator yang tidak mencapai target 100 persen, antara lain jumlah buku yang diterbitkan 

dengan ISBN, jumlah policy paper/makalah kebijakan yang dihasilkan, jumlah artikel nasional, 

jumlah peneliti terndeks global. Namun secara keseluruhan, capaian kinerja P2 Kependudukan 

melampaui target dengan Akumulasi Capaian Kinerja sebesar 111,78 persen. 

3.1.2 Analisis dan Evaluasi Kinerja Tahun 2016. 

Pada bagian ini membahas capaian indikator kinerja P2 Kependudukan dengan mengukur capaian 

dari setiap sasaran yang telah ditentukan sebelumnya. Analisis dilakukan dengan membandingkan 

antara rencana target kinerja dengan realisasi capaian kegiatan. Dengan membuat perbandingan maka 

dapat dinilai tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan, sesuai dengan tujuan dan 

sasaran yang telah ditetapkan untuk mewujudkan visi dan misi lembaga.  

Berikut ini akan disajikan analisis dan evaluasi kinerja P2 Kependudukan secara lebih rinci menurut 

masing-masing sasaran indikator dengan cara membandingkan target dengan capaian pada tahun 

2016: 

Sasaran I: Meningkatnya kontribusi LIPI terhadap daya saing bangsa berbasis hasil penelitian  

Tabel 3.1a. Jumlah buku yang diterbitkan dengan ISBN dan Jumlah Pengguna Jasa LIPI 

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi  Persentase 

Terwujudnya LIPI 

sebagai institusi 

penelitian berkelas 

dunia yang mampu 

meningkatkan daya 

saing  

Jumlah buku yang 

diterbitkan dengan 

ISBN 

10 2 

 

20 

Jumlah pengguna jasa 

LIPI 

15 14 93 

 

Sebagai lembaga penelitian, P2 Kependudukan telah melakukan kegiatan penelitian menggunakan 

beberapa skema pembiayaan. Pada tahun 2016, jenis kegiatan penelitian yang dilakukan oleh P2 

Kependudukan mencakup kegiatan penelitian kompetensi inti, penelitian unggulan dan penelitian 

kerjasama. Hasil penelitian tersebut adalah berupa laporan penelitian yang dipublikasikan dalam buku 

dengan ISSN. Selanjutnya, buku yang diterbitkan dengan ISBN merupakan outcome kegiatan 

penelitian sebagai bagian dari pertanggungjawaban penggunaan anggaran negara dalam bidang 

penelitian yang merupakan salah satu cerminan dari kualitas publikasi. Publikasi buku laporan 

penelitain dengan ISBN merupakan outcome dari kegiatan penelitian untuk mendukung kontribusi 

Kedeputian dalam mencapai target di tingkat kedeputian.     

Pada tabel 3.1a, dapat diketahui bahwa pada tahun 2016 jumlah buku yang ditargetkan ISBN belum 

semua direalisasikan. Dari 10 buku yang ditargetkan hanya tercapai 2 buku yang di ISBN dengan 

capaian 20 persen. Pada akhir tahun buku hasil penelitian yang diterbitkan dengan ISBN hanya 

terealisasi sebanyak 2 buku atau sebesar 20 persen. Kedua buku tersebut merupakan buku hasil 

penelitian unggulan yang dilakukan pada tahun 2016. Rendahnya capaian publikasi dengan ISBN 

disebabkan sebagian besar buku-buku yang ditargetkan untuk diterbitkan dengan ISBN masih dalam 

proses editing. Proses penerbitan buku memerlukan waktu yang cukup lama, terutama pada proses 
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review tulisan-tulisan dalam buku yang akan diterbitkan. Tulisan yang telah di review oleh reviewer 

harus kembali ke penulis untuk diperbaiki dan perbaikan oleh penulis cenderung lama.  

Dari 10 target buku ISBN hanya tercapai dua  buku. Kedua buku tersebut merupakan hasil penelitian 

unggulan tahun 2015 yang diterbitkan pada tahun 2016. Buku tersebut adalah sebagai berikut : 

1. Buku “Mereka yang Terusir Studi tentang Ketahanan Sosial Pengungsi Ahmadiyah dan Syiah di 

Indonesia” , Penyunting: Cahyo Pamungkas. 

2. Buku “Peningkatan Akses Listrik Masyarakat Perdesaan dan Daerah Terpencil sebagai Salah 

Satu Pilah Ketahanan Sosial” Marxensius Tri Sambodo dkk.  

Gambar 1: Buku yang diterbitkan P2 Kependudukan dengan ISBN. 

 

Selanjutnya, jumlah pengguna jasa LIPI merupakan salah satu indikator dari terwujudnya LIPI 

sebagai institusi penelitian berkelas dunia yang mampu meningkatkan daya saing. Pada tabel 3.1a, 

dapat diketahui bahwa pada tahun 2016 jumlah pengguna narasumber yang ditargetkan dapat tercapai 

bahkan melebihi dari yang ditargetkan. Dari 15 institusi yang diatrgetkan dapat direalisasikan 

sebanyak 14 institusi  yang menggunakan jasa kepakaran peneliti P2 Kependudukan. Hal ini 

menunjukkan bahwa kepekaran peneliti P2 Kependudukan dimanfaatkan oleh pihak lain di luar LIPI. 

Berikut  pengguna jasa peneliti P2K: 

1. TV I News  

2. Dewan Pengupahan Provinsi DKI Jakarta 

3. Papua Lawyers Club (PLC), Jayapura. 

4. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLKH). 

5. Asia Pasific Rcohydrology (AOCE) di Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan. 
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6. Kemitraan, Partnership for Government Reform. 

7. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan  

8. Lemhanas tentang Kebijakan Masyarakat Adat. 

9. Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri RI “Penyederhanan 

Pengurusan Dokumen Kependudukan” 

10. Bandan Penelitian Kemitraan dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri. 

11. Dewan Ketahanan Nasional “Peningkatan Pemerataan Infrastruktur dan Pelayanan Kesehatan 

Dalam Rangka Memantapkan Ketahanan Nasional. 

12. Pembahasan Kagiatan Kajian Kependudukan di BKKBN 

13. Tim Pengendalian Mutu (TPM)  

14. Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Serang, Banten. 

 

Sasaran 3: Meningkatnya rekomendasi kebijakan berbasis hasil penelitian 

Dalam mendukung sasaran strategis ketiga LIPI yaitu meningkatnya rekomendasi kebijakan berbasis 

hasil penelitian, pada tahun 2016, P2 Kependudukan mentargetkan dokumen makalah/rekomendasi 

kebijakan berbasis hasil penelitian (policy paper) sebanyak 3 dokumen. Policy paper merupakan hasil 

penelitian yang dapat dimanfaatkan secara langsung meupun tidak langsung oleh pemangku 

kepentingan (stakeholders). Pada tabel 3.1b, dapat diketahui bahwa makalah kebijakan yang 

ditargetkan tidak dapat direalisasikan. Dari 3 dokumen makalah kebijkan yang ditargetkan hanya 

dapat direalisasikan sebanyak 2 dokumen.   

Tabel 3.1.b. 

Jumlah Makalah Kebijakan (Policy Paper)/ Rekomendasi Kebijakan Yang Dihasilkan 

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi Persentase 

Meningkatnya 

rekomendasi 

kebijakan berbasis 

hasil penelitian 

Jumlah policy paper/ 

rekomendasi kebijakan 

yang dihasilkan 
3 2 67 

 

Policy paper yang dihasilkan P2 Kependudukan pada tahun 2016 adalah sebagai berikut:  

1. “Penguatan Ketahanan Sosial Keluarga Migran Pekerja Sektor Informal Untuk Peningkatan 

Kesehatan Ibu dan Anak di Era Pemberlakuan SJSN”. Penulsi Dra. Ade Latifa Mhum, dkk. 

2. Kebijakan pengelolaan mobilitas penduduk di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia. 

Penulis  DR. Aswatini MA dkk 

Policy Paper yang berjudul “Penguatan Ketahanan Sosial Keluarga Migran Pekerja Sektor Informal 

Untuk Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak di Era Pemberlakuan SJSN” dilatarbelakangi oleh 

permasalahan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) seperti angka kematian ibu (AKI) masih tinggi yang 

mencerminkan status kesehatan ibu dan anak yang kurang baik dan di sisi lain modal manusia yang 

masih rendah untuk mempersiapkan SDM yang berkualitas. Persoalan KIA ini semakin berat dihadapi 

oleh keluarga migran miskin di perkotaan karena terjadi ‘disconnection’ dalam rentang layanan 

(continuum of care) KIA yaitu pada tahap kehamilan ibu hamil umumnya menggunakan fasilitas 
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kesehatan seperti puskesmas untuk pemeriksaan kehamilan, namun ketika melahirkan meminta 

pertolongan dukun bayi (non tenaga kesehatan). Kelompok migran yang umumnya pekerja sector 

informal, mereka cenderung terpinggirkan (luput dari berbagai program layanan dasar, memiliki 

ketahanan sosial yang cenderung terbatas, serta rentan terhadap permasalahan kesehatan).  Makalah 

kebijakan ini menghasilkan rumusan model konsep dan strategi penguatan ketahanan sosial keluarga 

migran pekerja sektor informal dalam rangka meningkatkan aksesibilitas terhadap layanan kesehatan 

ibu dan anak di era jaminan kesehatan nasional. Melalui model konsep dan strategi ini diharapkan 

dapat menjembatani persoalan ‘disconnection’ yang berpotensi menimbulkan persoalan serius pada 

kesehatan ibu dan anak. 

Sasaran 6:  Meningkatnya Jejaring Dan Kerjasama Ilmiah Nasional Dan Internasional Yang 

Berkualitas Dan Saling Menguntungkan 

Sasaran startegis LIPI dalam meningkatkan jejaring dan kerjasama ilmiah nasional dan internasional 

yang berkualitas dan saling menguntungkan dilakukan dengan melakukan kerjasama pihak luar, baik 

di tingkat nasional maupun internsional serta menjabat pada posisi strategis yang dijabat dalam 

organisasi/pertemuan nasional/internasional. Penguatan jaringan yang telah dilakukan oleh P2 

Kependudukan dengan para pemangku kepentingan yang relevan dapat diukur dari jumlah perjanjian 

kesepakatan kerjasama (PKK) yang dilakukan, antara lain melalui kegiatan penelitian, 

workshop/seminar.   

Tabel 3.1c.  

Jumlah Perjanjian Kesepakatan Kerjasama dan Posisi Strategis Yang Dijabat Dalam 

Organisasi/Pertemuan Internasional 

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi  Persentase 

Meningkatnya 

jejaring dan 

kerjasama ilmiah 

nasional dan 

internasional yang 

berkualitas dan 

saling 

menguntungkan 

Jumlah perjanjian 

kesepakatan kerjasama  

(PKK) 

3 3 100 

-  Jumlah penelitian yang 

memiliki PKK  

2 1 50 

-  Jumlah workshop/seminar 

yang memiliki PKK  

1 2 200 

Jumlah posisi strategis yang 

dijabat dalam 

organisasi/pertemuan untuk 

internasional 

2 2 100 

 

Pada tahun 2016, P2 Kependudukan telah mentergetkan 3 jumlah perjanjian kesepakatan kerjasama 

yang diharapkan dapat direalisasikan. Pada tabel 3.1c. dapat diketahui jumlah perjanjian kesepakatan 

kerjasama tersebut dapat direalisasikan sesuai target yang telah direncanakan, yaitu 3 kerjasama. 

Kesepakatan kerjasama yang ditargetkan terdiri atas kerjasama penelitian sebanyak 1 kerjasama dan 

kerjasama workshop/seminar sebanyak 2 kerjasama. Kerjasama yang telah dilakukan oleh P2 

Kependudukan pada tahun 2016 adalah sebagai berikut: 

1. Penyusunan Strategi Pengembangan Kawasan Bufferzone Taman Nasional Siberut dan 

Fasilitasi Kemasyarakatan"  sebagai hasil kerjasama PPK LIPI dan Bappeda Kabupaten 

Mentawai. 



38 |  

2. Kerjasama workshop (rangkaian workshop) P2 Kependudukan dan Fakultas Geografi UGM 

mengenai Science Policy Workshop on Eco DRR (Disaster Risk Reduction) diselenggarakan 

pada tanggal 16 September 2016 

3. Kerjasama workshop P2 Kependudukan dan SOKOLA Rimba mengenai Mencari Rumusan 

Pendidikan Kontekstual Bagi Masyarakat Adat. Diselenggarakan di Jakarta (Gedung Widya 

Graha LIPI Lantai 7) pada Selasa, 27 September 2016. 

Sasaran 7: Meningkatnya Rujukan Ilmian Dan Informasi Iptek Yang Diakses Masyarakat. 

Sasaran strategis meningkatnya rujukan ilmian dan informasi Iptek yang diakses masyarakat dapat 

diukur dari dua indikator yaitu Jumlah Peserta Pemasyarakatan Iptek dan Jumlah Publikasi Ilmiah.  

Tabel 3.1d.  

Jumlah Peserta Pemasyarakatan Iptek dan Jumlah Publikasi Ilmiah  yang Dihasilkan. 

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi  Persentase 

Meningkatnya 

rujukan ilmiah dan 

informasi iptek yang 

diakses masyarakat 

Jumlah peserta pemasyarakatan  

Iptek 

1. Pengunjung 

seminar/workshop/pameran 

 

 

 

1400 

 

 

 

1550 

 

 

 

111 

2. Pengunjung website dan e-

jurnal 

 

- 

828.000 

(website : 

816.000 dan 

e-jurnal : 

12.000) 

 

Jumlah publikasi ilmiah yang 

dihasilkan 

28 

 

36 118 

1. Jumlah publikasi nasional 

yang dihasilkan 

23 24 104 

a Jumlah buku nasional yang 

diterbitkan  

7 10  142,8 

b.Jumlah artikel di jurnal 

nasional terakreditasi 

10 9 90 

c. Jumlah artikel sebagai bagian 

dari buku/ proceeding 

nasional yang diterbitkan 

5 8 100 

2. Jumlah publikasi 

internasional yang dihasilkan 

5 9 180 

a. Jumlah buku internasional 

yang diterbitkan 

- - - 

b. Jumlah artikel di jurnal 

internasional terakreditasi 

4 4 100 

C. Jumlah artikel sebagai 

bagian dari buku/proceeding 

internasional yang 

diterbitkan 

2 5 250 
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Peserta pemasyarakatan Iptek adalah peserta luar LIPI yang menghadiri kegiatan Iptek yang 

diselenggarakan oleh P2 Kependudukan. Peserta pemasyarakatan Iptek juga dapat dihitung dari 

pengunjung Website yang berasal dari luar LIPI.  Pada tabel 3.1c, dapat lihat capaian kedua indikator 

tersebut telah melampuai target yang ditetapkan. Jumlah peserta seminar/workshop dan pameran yang 

diselenggarakan P2 Kependudukan adalah sebanyak 1550 orang, melebihi dari yang ditargetkan 

sebanyak 1.400 orang dengan capaian sebesar 111 persen. Besarnya capaian tersebut disebabkan 

seringnya dilakukan kegiatan pameran buku perpustakaan, baik pada saat diselenggarakan 

seminar/workshop di LIPI, juga pada kegiatan yang dilakukan di luat LIPI, seperti pameran buku di 

Gedung DPR/ MPR.   

Pada tahun 2016, penyebarluasan informasi Iptek yang dilakukan P2 Kependudukan dilakukan 

melalui kegiatan: 

1. Diseminasi Hasil Penelitian P2 Kependudukan yang dilakukan bersama semua kelompok 

penelitian. 

2. Seminar/workshop “Mencari Rumusan Pendidikan Kontekstual Bagi Masyarakat Adat” 

3. Diseminasi Hasil Penelitian Kependudukan 2016. 

Jumlah peserta pemasyarakatan Iptek juga diukur dari jumlah pengunjung Website dan E-jurnal. Pada 

tahun 2016, jumlah pengunjung website dan e-jurnal sebanyak 828.000 orang, terdiri dari pengunjung 

website sebanyak 816.000 orang dan e-jurnal sebanyak 12.000 orang. Jumlah pengunjung Website 

merupakan total pengunjung baik dari Satker maupun luar Satker dan luar LIPI. Meskipun demikian, 

besarnya jumlah pengunjung Website dan e-jurnal mencerminkan bahwa P2 Kependudukan sudah 

cukup dikenal masyarakat dan menjadi sumber informasi ilmiah bagi masyarakat.  

Gambar 2: Kegiatan  Diseminasi Hasil Penelitian dan Pameran Buku P2 Kependudukan.  
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Indikator kinerja lainnya yang mendukung sasaran satretgis meningkatnya rujukan ilmiah dan 

informasi Iptek yang diekses masyarakat adalah jumlah publikasi ilmiah yang dihasilkan. Hasil 

penelitian dan kajian yang dilakukan P2 Kependudukan menghasilkan publikasi ilmiah yang dapat 

digunakan oleh masyarakat sebagai rujukan ilmiah. Hasil publikasi ilmiah yang dihasilkan P2 

Kependudukan meliputi publikasi ilmiah nasional  dan internasional. Publikasi ilmiah nasional terdiri 

dari: (1) Buku nasional yang diterbitkan, (2) Artikel di jurnal nasional terakreditasi dan (3) Artikel 

sebagai bagian dari buku/ proceeding nasional yang diterbitkan. Sedang publikasi ilmiah internasional 

terdiri dari: (1) Buku internasional yang diterbitkan, (2) Artikel di jurnal internasional  terakreditasi 

dan (3) Artikel sebagai bagian dari buku/ proceeding internasional yang diterbitkan.   

Pada tahun 2016, jumlah publikasi ilmiah yang dihasilkan P2 Kependudukan sebanyak 36 artikel 

melampaui target yang ditetapkan sebanyak 28 artikel, dengan capaian 118,64 persen (lihat Tabel 

3.1c). Sebagian besar publikasi yang dihasilkan merupakan publikasi nasional sebanyak 24 tulisan, 

sedang publikasi internasional yang dihasilkan relatif sebanyak 9 tulisan. Namun demikian, publikasi 

internasional yang dihasilkan tersebut melampaui target yang ditentukan (5 tulisan/artikel). Tulisan 

sebagai bagian dari buku/proceeding internasional jauh melampuai target, dengan capaian 250. 

Pencapaian diatas target terjadi karena unsur kreativitas peneliti untuk mendapatkan bea-siswa 

(fellowship) untuk mengikuti seminar nasional dna internasional yang kemudian melakukan penulisan 

karya tulis ilmiah dalam kegiatan tersebut. 

A. Buku laporan penelitian DIPA yang dihasilkan oleh P2 Kependudukan tahun 2016 adalah sebagai 

berikut: 

1. Buku “Kualitas Tenaga Kerja Sektor Industri di Era Masyarakat Ekonomi Asean”. Penulis: 

Devi Asiati, Titik Handayani, Triyono, Anggi Afriyansyah.  
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2. Buku “Kerentanan Penduduk Terhadap Bencana Banjir di Kota Medan”. Penulis : Ali 

Yansyah Abdurrahin, Fadji Alihar, Toni Sutopo, Luh Kitty Katerina, Lengga Pradipta. 

3. Buku “Peran dan Interaksi Keluarga di Era Globalisasi Dalam Pengasuhan Pada Periode 

Emas Kehidupan: Kasus Kota Medan”. Penulis Yuli Astuti, Widayatun, Angga Sisca 

Rahadian. 

4. Buku “Pemuda dan Pertanian Dlaam Keberlanjutan Kedaulatan Pangan: Studi Kasus di 

Lampung Tengah dan Cilacap”. Penulis : Vanda Ningrum, Gutomo Bayu Aji, Makmuri 

Sukarno, YB. Widodo, Anggi Afriyansyah.  

5. Buku “Hubungan Antar Generasi Dalam Keluarga Terkait Permasalahan Lansia: Studi Kasus 

di Kota Medan”. Penulis: Dewi Harfina, Deshinta Vibriyanti. 

6. Buku “Ketahanan Masyarakat Dalam Konteks Pengurangan Resiko Bencana: Kerentanan dan 

Kesiapsiagaan Rumah Tangga di Perdesaan”. Penulis: Herry Yogaswara, Deny Hidayati, 

Syarifah Aini Dalimunthe, Intan Adhi Perdana Putri, Andini Desita Eka Putri. 

7. Buku “Kebijakan, Mobilitas Tenaga Kerja Kelapa Sawit dan Kesejahteraannya”. Penulis 

Andy Ahmad Zailani, Ngadi, Soewartoyo. 

8. Buku “Migrasi Penduduk Usia Muda & Modal Manusia: Kasus Kabupaten Sleman, Provinsi 

DIY”. Penulis: Ayumi Malamassam, Aswatini, Haning Romdiati, Bayu Setiawan, Mita 

Noveria. 

9. Buku “Migrasi Dalam Konteks Perubahan Lingkungan Global”: Delta Mahakam Kalimantan 

Timur”. Penulis: Fitranita, Ade Latifa, Laksmi Rahmawati. 

10. Buku “Peran Keluarga dan Perilaku Beresiko Remaja di Era Globalisasi: Kasus Kota Medan”. 

Penulis: Zainal Fathoni, Augustina Situmorang, Puguh Prasetyoputra, Sari Seftiani 
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Berikut abstrak dari hasil penelitian DIPA adalah sebagai berikut: 

 

 PERAN DAN INTERAKSI KELUARGA DI ERA GLOBALISASI DALAM 

PENGASUHAN BAYI PADA PERIODE EMAS KEHIDUPAN:  

Kasus Kota Medan  

Yuly Astuti, Widayatun, Angga Sisca Rahadian 

Abstrak 

Laporan penelitian “Peran dan Interaksi Keluarga di Era Globalisasi dalam Pengasuhan Bayi pada 

Periode Emas Kehidupan: Kasus Kota Medan” merupakan kajian tahun kedua dari serangkaian lima 

tahun penelitian Kluster Keluarga dan Kesehatan mengenai Perilaku Kesehatan Ibu dan Pola 

Pengasuhan Anak dalam Konteks Ketahanan Keluarga di Era Globalisasi. Penelitian yang dilakukan 

pada tahun 2016 tersebut bertujuan untuk mengkaji peran serta interaksi keluarga di era globalisasi 

dalam pengasuhan bayi pada “periode emas”. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan 

berbagai pendekatan kualitatif, seperti wawancara terbuka terhadap beberapa ibu maternal yang 

memiliki bayi usia 0-2 tahun, narasumber (kader kesehatan) serta stakeholders terkait, diskusi 

kelompok terfokus, dan observasi. Selain itu, kajian literatur terhadap studi-studi dan dokumen yang 

berkaitan dengan tujuan penelitian juga dilakukan untuk mempertajam analisis kajian. 

Periode krusial untuk memenuhi kebutuhan gizi pada anak terletak pada 1.000 hari pertama 

kehidupan (HPK). Periode emas (golden age periode) atau yang dikenal dengan 1.000 HPK adalah 

periode percepatan tumbuh kembang seorang anak yang dimulai sejak terbentuknya janin dalam 

kandungan (270 hari atau 9 bulan) hingga usia dua tahun (730 hari). Pertumbuhan dan perkembangan 

otak yang optimal ditentukan pada “periode emas” tersebut. Selain itu, 1.000 HPK juga menjadi masa 

kritis dalam rangka menghasilkan human capital yang berkualitas dan mampu berdaya saing di masa 

datang. Permasalahan gizi kurang merupakan akibat dari berbagai faktor yang saling terkait. Pola 

pengasuhan anak usia 0 – 2 tahun berperan sebagai salah satu faktor penyebab tidak langsung status 

gizi individu. Hasil studi terdahulu menyebutkan bahwa pola pengasuhan bayi, khususnya praktik 

pemberian makan yang tepat, mendukung perkembangan, pertumbuhan serta kelangsungan hidup 

bayi. Dengan demikian, asupan nutrisi selama kehamilan dan menyusui perlu diperhatikan. 

Kebutuhan nutrisi bayi pada “periode emas” meliputi pemberian air susu ibu (ASI) eksklusif dan 

makanan pendamping (MP) ASI.  

Berbagai literatur menyebutkan bahwa salah satu variabel demografi yang memiliki hubungan sangat 

kuat dalam pola pengasuhan bayi adalah tingkat pendidikan ibu maternal. Sementara itu, untuk 

melihat pola pengasuhan bayi perlu memperhatikan pengaruh dari variabel sosial, seperti dukungan 

sosial yang berasal dari orang tua (ibu atau ibu mertua). Pada tataran sistem tradisional, orang tua 

dianggap sebagai sumber pengetahuan dan informasi bagi ibu maternal terkait dengan kesehatan serta 

pengasuhan anak. Budaya, etnisitas, dan status sosial ekonomi adalah faktor penentu lainnya yang 

juga memengaruhi pola pengasuhan bayi. Namun, era globalisasi yang ditandai dengan perkembangan 

teknologi, informasi, dan komunikasi, dipercaya memiliki dampak terhadap pergeseran peran orang 

tua sebagai sumber informasi. Pola pengasuhan bayi dalam kajian kualitatif ini dideskripsikan melalui 

perilaku kesehatan terkait kebiasaan makan ibu maternal dan praktik pemberian makanan bernutrisi 

untuk bayi usia 0 – 2 tahun (pemberian kolostrum, IMD, ASI eksklusif serta MP ASI). 

Adanya pantangan atau larangan makan makanan tertentu bagi ibu hamil dan menyusui, masih 

berlangsung pada sebagian masyarakat di Kota Medan, namun dengan pola yang bervariasi. Praktik 
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pantangan makanan dan pola makan ibu maternal yang bervariasi dipengaruhi oleh berbagai faktor, 

seperti pengetahuan dan latar belakang sosial ekonomi serta budaya (tradisi). Hasil kajian 

menunjukkan bahwa secara umum responden di Kota Medan sudah melakukan praktik pemberian 

kolostrum pada bayi yang baru lahir. Responden yang tidak memberikan kolostrum kepada bayinya, 

umumnya berpendidikan rendah (SMA ke bawah). Keterbatasan informasi serta pendidikan yang 

rendah sebagai penyebab utama bagi mereka untuk mengadopsi semua informasi yang diperoleh dari 

orang tua.  

Pemahaman tentang pentingnya inisiasi menyusu dini (IMD) yang cukup baik ternyata tidak dapat 

diimplentasikan secara optimal. Dari hasil wawancara dapat diketahui bahwa terdapat kasus-kasus di 

mana si ibu sudah mempersiapkan pemberian IMD, tetapi pada akhirnya tidak dapat terlaksana. 

Kajian ini juga mengkonfirmasi hasil penelitian sebelumnya di berbagai negara, bahwa praktik 

pemberian ASI eksklusif masih rendah. Pengetahuan yang memadai tentang ASI eksklusif serta 

motivasi yang kuat dari ibu maternal merupakan kunci keberhasilan pemberian ASI eksklusif. 

Pengetahuan yang diikuti dengan perilaku mempunyai peranan penting dalam pemberian MP ASI 

yang tepat. Beberapa faktor yang menjadi kendala pemberian MP ASI yang tepat adalah kondisi 

sosial ekonomi keluarga. Ketergantungan pengasuhan anak kepada orang tua tentunya berpengaruh 

terhadap pola pengasuhan anak, karena ibu maternal cenderung “mengikuti” kehendak orang tua. 

Dengan demikian, walaupun ibu maternal mempunyai pengetahuan yang memadai tentang MP ASI, 

tetapi perilakunya tidak sejalan dengan pengetahuan yang mereka miliki.  

Kata Kunci:  Pola pengasuhan bayi usia 0 – 2 tahun, Periode Emas, Peran dan Interaksi 

Keluarga 
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PERAN KELUARGA DAN PERILAKU BERISIKO REMAJA DI ERA GLOBALISASI: 

KASUS KOTA MEDAN 

Zainal Fatoni, Augustina Situmorang, Puguh Prasetyoputra, Sari Seftiani 

Abstrak 

Studi “Peran Keluarga dan Perilaku Berisiko Remaja di Era Globalisasi: Kasus Kota Medan” ini 

merupakan tahap kedua dari serangkaian lima tahun (2015-2019) penelitian P2 Kependudukan LIPI 

mengenai remaja, kesehatan, dan keluarga di era globalisasi. Studi kali ini difokuskan pada peran 

keluarga, khususnya hubungan orang tua dan remaja, dalam membantu remaja mengantisipasi 

perilaku berisiko terkait seksualitas, NAPZA, dan orientasi seksual.  

Informasi utama dalam kajian ini diperoleh dari pengumpulan data yang dilakukan oleh tim peneliti 

P2 Kependudukan LIPI di Kota Medan pada bulan Mei 2016. Pengumpulan data dilakukan dengan 

menggunakan kombinasi beberapa teknis pengumpulan data kualitatif, yaitu: wawancara terbuka 

(open-ended interviews), diskusi kelompok terfokus (FGD), dan observasi (pengamatan). Selain itu, 

studi kepustakaan (desk review) juga dilakukan terhadap kajian-kajian dan dokumen yang berkaitan 

dengan tema penelitian tahun ini. Hasil pengumpulan data selanjutnya dianalisis menggunakan teknik 

analisis deskriptik tematik, informasi yang diperoleh diseleksi dan dikelompokkan berdasarkan tema-

tema yang disusun sesuai dengan fokus kajian. 

Hasil studi menunjukkan bahwa perilaku berisiko remaja, khususnya yang terkait dengan  seksualitas, 

pornografi, dan narkoba semakin meningkat dan kompleks dibandingkan dengan hasil studi yang 

dilakukan pada akhir tahun 90-an. Selain itu, pada beberapa tahun terakhir ini fenomena LGBT di 

kalangan remaja di Kota Medan semakin banyak dibicarakan. 

Peran keluarga khususnya orang tua sangat penting dalam mengantisipasi agar remaja dapat terhindar 

dari perilaku berisiko. Namun sebagian besar remaja kurang terbuka terhadap orang tua ketika 

mengetahui hal-hal yang negatif diantara teman-temannya. Remaja cenderung beranggapan bahwa 

orang tua kurang dapat memahami kehidupan remaja, sehingga mereka merasa perlu menyaring 

informasi yang disampaikan kepada orang tua. Pengaruh globalisasi melalui kemajuan teknologi 

informasi di kalangan remaja membuat orang tua dan remaja menghadapi tantangan yang lebih besar 

dalam mewujudkan kehidupan remaja yang sehat dan bertanggung jawab.  

Studi ini belum dapat memberikan gambaran mengenai besaran dan pola perilaku berisiko remaja di 

Kota Medan. Keterbatasan ini disebabkan karena metode yang digunakan dalam pengumpulan data 

hanya menggunakan pendekatan kualitatif. Untuk dapat memberikan gambaran yang lebih 

menyeluruh dan komprehensif diperlukan kajian kuantitatif dan kebijakan yang terkait dengan remaja. 

Kata Kunci :  Remaja, keluarga, kesehatan, globalisasi, seksualitas, NAPZA, orientasi seksual, 

Medan  
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HUBUNGAN ANTAR GENERASI DALAM KELUARGA TERKAIT PERMASALAHAN 

LANSIA: Studi Kasus di Kota Medan 

 

Dewi Harfina S. dan Deshinta Vibriyanti 

 

Abstrak 

Studi “Hubungan antar generasi dalam keluarga terkait permasalahan lansia : Studi kasus di kota 

Medan” merupakan tahap ke dua dari rangkaian penelitian selama lima tahun (2015 – 2019) guna 

memperkuat peran keluarga dalam mewujudkan kualitas hidup lanjut usia di era globalisasi. Studi kali 

ini difokuskan pada analisa bentuk hubungan antargenerasi terkait dengan permasalahan lansia. 

Studi ini menggunakan metode  kualitatif dengan teknik pengumpulan data antar lain melalui 

wawancara terbuka (open-ended interviews), diskusi kelompok terfokus (FGD), dan observasi 

(pengamatan). Selain itu, studi kepustakaan (desk reviews) juga dilakukan terkait teori, konsep, dan 

kajian-kajian terdahulu yang sesuai dengan fokus penelitian. Studi dilakukan oleh tim peneliti di Kota 

Medan pada bulan Mei 2016. Kemudian, hasil pengumpulan data selanjutnya dianalisa menggunakan 

teknik analisis deskriptis tematik dimana informasi yang diperoleh diseleksi dan dikelompokkan 

berdasarkan tema-tema yang disusun sesuai dengan fokus kajian. 

Hasil studi menunjukkan bahwa hubungan antargenerasi dalam keluarga lansia di Kota Medan masih 

kuat antara sesama anggota keluarga. Hal ini didukung oleh fakta bahwa 89,5 persen lansia saat ini 

tinggal bersama  keluarganya. Permasalahan yang banyak muncul di dalam keluarga lansia adalah 

terkait permasalahan finansial. Rendahnya tingkat kemandirian anak yang telah dewasa secara 

finansial mengakibatkan banyak  lansia yang masih membiayai hidup anak-anaknya bahkan cucunya. 

Secara umum affectual solidarity yang kuat antargenerasi merupakan modal dasar dalam penyelesaian 

permasalaan yang terjadi di dalam keluarga lansia. Pada umumnya rendahnya pertukaran sumberdaya 

antargenerasi (functional solidarity) khususnya secara fisikal disebabkan oleh tingkat partisipasi 

angkatan kerja dan tingkat migrasi generasi muda yang tinggi.  

Dengan menggunakan analisa dimensi Intergenerational Solidarity, dapat disimpulkan bahwa ke enam 

dimensi solidarity (assosional solidarity, affectional solidarity, consensus solidarity, functional 

solidarity, normative solidarity dan structural solidarity) ‘bekerja’ (saling mempengaruhi dan saling 

memperkuat) di dalam bentuk hubungan antargenerasi keluarga lansia di Kota Medan.  

Latar belakang budaya  yang heterogen dengan keberagaman suku dan etnisitas penduduk serta 

dominasi budaya patrilineal yang kuat menjadikan keluarga lansia di Kota Medan sebagai subjek 

kajian yang menarik untuk analisa. Namun dengan segala keterbatasan yang ada, studi ini belum 

dapat menangkap secara khusus terkait keberagaman suku dan etnis tersebut. Oleh karena itu 

diperlukan penelitian lanjutan yang dapat memperkaya kajian ini. 

Kata Kunci :  lansia, generasi muda, hubungan antar generasi, intergenerational solidarity, 

Medan 
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MIGRASI PENDUDUK USIA MUDA & MODAL MANUSIA 

di Kabupaten Sleman, Provinsi DI Yogyakarta 

 

Meirina Ayumi Malamassam, Haning Romdiati, Mita Noveria, Bayu Setiawan 

 

Abstrak 

Kajian ini disusun berdasarkan studi Pusat Penelitian Kependudukan LIPI pada tahun 2016 tentang 

migrasi penduduk usia muda di Indonesia. Pelaku migrasi penduduk, baik di negara maju maupun di 

negara berkembang, umumnya didominasi oleh penduduk usia muda. Situasi seperti ini juga terjadi di 

Indonesia. Bagi penduduk muda, migrasi perlu dilakukan dalam rangka memperluas kapabilitas dan 

meningktkan daya saing mereka. Dinamika perpindahan antar wilayah oleh kaum muda ini utamanya 

berkaitan erat dengan life cycle events yang umumnya dialami oleh penduduk usia muda, seperti 

melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dan bekerja untuk pertama kalinya. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dinamika migrasi penduduk usia muda. Hasil kajian ini 

diharapkan berkontribusi sebagai landasan teoritis dalam kajian isu-isu migrasi kaum muda dan 

pembangunan sumberdaya manusia di Indonesia. Secara khusus, temuan studi ini dapat memberikan 

gambaran mengenai peran mobilitas penduduk dalam meningkatkan daya saing penduduk untuk 

berkompetisi di era global. 

Kajian ini menemukan bahwa aspirasi penduduk muda dan karakteristik sosial demografi memilih 

pengaruh yang signifikan dalam perilaku migrasi mereka. Selain itu, jaringan sosial berperan penting 

dalam keputusan migrasi kaum muda. Di masa mendatang, migran muda memiliki aspirasi berbeda 

terkait daerah tempat tinggalnya, termasuk menjadi migran permanen, migran kembali atau pindah ke 

daerah baru. Preferensi tempat tinggal di masa depan mengindikasikan adanya strategi optimalisasi 

human capital yang berbeda-beda oleh tiap individu migran muda. 

Kata Kunci: migrasi, penduduk usia muda, human capital 
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MIGRASI DALAM KONTEKS PERUBAHAN LINGKUNGAN GLOBAL:  

DELTA MAHAKAM KALIMANTAN TIMUR 

 

Fitranita, Ade Latifa, Laksmi Rachmawati 

 

Abstrak 

Studi ini berjudul “Migrasi dan Perubahan dalam Konteks Perubahan Lingkungan Global”. Penelitian 

bertujuan mengkaji keterkaitan antara migrasi dan Perubahan lingkungan di kawasan Delta Mahakam. 

Delta Mahakam merupakan suatu kawasan kepulauan yang terdiri dari 42 pulau-pulau kecil sehingga 

rentan terhadap perubahan lingkungan. Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian kuantitatif 

dan kualitatif. Pengumpulan data kuantitatif dilakukan melalui survey terhadap 97 responden. 

Responden merupakan migran yang sekarang berada di daerah tujuan dan di daerah asal. Sementara 

itu pengumpulan data kualitatif diperoleh melalui wawancara mendalam, focus group discussion, 

observasi dan studi literature. 

Hasil penelitian menemukan adanya indikasi telah terjadi migrasi terkait dengan perubahan 

lingkungan di Dusun Sungai Perangat, Desa Sepatin, Kecamatan Anggana, Delta Mahakam. Saat ini 

kawasan Delta Mahakam mengalami kerusakan lingkungan yang cukup parah setelah dilakukannya 

konversi hutan mangrove secara besar-besaran menjadi tambak. Disamping itu juga ada indikasi telah 

terjadi perubahan iklim di kawasan ini terutama kenaikan suhu, perubahan jumlah hari hujan dan 

kenaikan muka air laut. Sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Foresight (2011) dan Black 

(2011), perubahan lingkungan tersebut tidak secara langsung menyebabkan terjadinya migrasi. 

Perubahan lingkungan terlebih dahulu mempengaruhi penghidupan penduduk yaitu menurunnya 

pendapatan penduduk dari tambak. Penurunan pendapatan tersebut disebabkan penurunan produksi 

tambak karena berkurangnya daya dukung lingkungan. Disamping itu kenaikan muka air laut juga 

menyebabkan tambak-tambak tersebut terendam air laut. Kenaikan muka air laut juga mengancam 

tempat tinggal karena banyak rumah yang terendam air sehingga akhirnya 40 KK yang terdapat di RT 

III, Dusun Sungai Perangat pindah ke Desa Sei Meriam masih dalam satu kecamatan yang sama 

dengan desa asal. 

Meskipun ada yang berpindah, ternyata ada sebagian penduduk lainnya yang tidak berpindah 

meskipun sama-sama terpapar oleh perubahan lingkungan di kawasan Delta Mahakam. Penduduk 

yang tidak pindah tersebut menurut teori yang dikemukakan oleh Foresight (2011) dan Black (2011) 

dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu kelompok yang memang memilih untuk tinggal dan mampu 

beradaptasi dengan perubahan lingkungan dan kelompok yang terpaksa pindah (trapp population). 

Hasil survey menunjukkan bahwa kelompok penduduk yang terpaksa tinggal tersebut mempunyai 

kehidupan ekonomi yang lebih rendah dibandingkan mereka yang memang memilih untuk tinggal. 

Mereka terpaksa tinggal karena tidak memiliki sumberdaya untuk pindah. Kelompok ini perlu 

mendapat perhatian khusus karena termasuk kelompok miskin yang akan semakin terpuruk dengan 

adanya perubahan lingkungan. 
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KUALITAS TENAGA KERJA SEKTOR INDUSTRI  

DI ERA MASYARAKAT EKONOMI ASEAN 

 

Devi Asiati, Titik Handayani, Triyono, Anggi Afriyansyah 

 

Abstrak 

Pembangunan perekonomian Indonesia telah memasuki babak baru dengan diberlakukannya 

kesepakatan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) pada akhir tahun 2015. Selain terjadinya aliran 

bebas barang dan jasa serta investasi, pemberlakuan MEA juga menyebabkan aliran bebas tenaga 

kerja terampil antar negara ASEAN. Hal ini menjadi peluang sekaligus tantangan mengingat besarnya 

jumlah penduduk Indonesia (40 persen dari total penduduk kawasan ASEAN), dikhawatirkan 

Indonesia hanya akan menjadi target pasar karena  rendahnya daya saing dan kualitas tenaga kerja  

Indonesia. Studi ini bertujuan untuk mengkaji kualitas tenaga kerja Indonesia, khususnya di sektor 

industri dalam era pelaksanaan MEA. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan 

kualitatif. Pengumpulan data kuantitatif dilakukan melaui survey terhadap 296 responden, yaitu 

tenaga kerja industri elektronik dan galangan kapal. Studi ini juga melakukan analisis terhadap data 

sekunder yang ditingkat nasional dan kabupaten. Sementara itu, pengumpulan data kualitatif 

dilakukan melalui wawancara mendalam, focus group discussion, studi literatur dan observasi.   

Hasil penelitian menunjukkan bahwa daya saing tenaga kerja Indonesia relatif masih rendah 

dibandingkan negara ASEAN lainnya, yaitu peringkat ke-5 dari sepuluh negara ASEAN. Hal ini 

antara lain disebabkan  rendahnya kualitas tenaga kerja. Berdasarkan data BPS, separoh tenaga kerja 

Indonesia masih berpendidikan menengah. Kondisi tenaga kerja tersebut kurang menjawab kebutuhan 

tenaga kerja terampil yang dibutuhkan sektor industri, terutama dalam pelaksanaan MEA. Tingkat 

pendidikan yang rendah serta minimnya keahlian khusus yang dimiliki oleh tenaga kerja Indonesia 

merupakan salah satu hambatan dalam berkompetensi dalam MEA.  

Kebijakan peningkatan keterampilan dan keahlian tenaga kerja melalui pelaksanaan Sertifikasi 

Kompetensi Profesi masih belum berjalan dengan maksimal. Berbagai permasalahan masih dihadapi, 

baik dalam proses pelaksanaan maupun kesiapan sarana dan prasarana sehingga berdampak pada 

capaian program. Sertifikasi kompetensi kerja yang dikeluarkan oleh BNSP kurang dapat memenuhi 

standar kualifikasi tenaga kerja yang dibutuhkan industri. Dalam rangka memenuhi kebutuhan tenaga 

terampil di sektor indusri, perlu adanya standar pelatihan untuk menyesuaikan sistim pendidikan 

pelatihan pada lembaga pelatihan (BLK, LPK, SMK, Politeknik), dengan kebutuhan dunia industri.  

Rendahnya kualitas tenaga kerja di sektor industri di Indonesia maupun Kota Batam, juga berkaitan 

dengan belum adanya perencanaan tenaga kerja sektor industri  yang terintegrasi dengan rencana 

pengembangan SDM melalui pendidikan dan pelatihan. Pemerintah  Kota Batam belum 

mengoptimalkan lembaga pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kualitas para pekerja 

maupun calon pekerja. Diperlukan adanya payung hukum yang jelas untuk mengatur mengenai 

kerjasama antara lembaga pendidikan dan pelatihan dengan dunia industri. Dengan adanya kejelasan 

payung hukum akan berdampak pada aspek pendanaan. Di samping itu, penggunaan dana IMTA bagi 

peningkatan kualitas tenaga kerja Indonesia perlu ditingkatkan efisiensinya serta diperlukan 

monitoring dan evaluasi apabila implementasinya kurang sesuai dengan sasaran. 

Kata Kunci:  Globalisasi, kualitas tenaga kerja, sektor industri, Masyarakat Ekonomi Asean 

(MEA). 
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PEMUDA DAN PERTANIAN DALAM KEBERLANJUTAN 

KEDAULATAN PANGAN: STUDI KASUS DI LAMPUNG TENGAH DAN CILACAP 

 

Vanda Ningrum, Gutomo Bayu Aji, Makmuri Sukarno, 

YB. Widodo, Anggi Afriansyah 

 

Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan bagaimana reproduksi sosial pemuda tani yang 

terjadi di daerah pedesaan dalam konteks keberlanjutan kedaulatan pangan? Pertanyaan ini muncul 

dari permasalahan berkurangnya pemuda desa yang tertarik dan kembali ke pertanian untuk 

melangsungkan kegiatan pertanian keluarga. Padahal pertanian keluarga merupakan bentuk pertanian 

yang dianggap dapat mencapai kedaulatan pangan dan hingga saat ini masih sebagai produsen utama 

dalam penyedian pangan di dunia dan Indonesia. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah 

reproduksi sosial dengan metode kualitatif dan pengumpulan data dilakukan melalui review, 

observasi, wawancara dan diskusi. Penelitian dilakukan di Lampung Tengah dan Cilacap. Lampung 

Tengah dipilih sebagai wilayah yang merepresentasikan mengalami perubahan corak produksi 

pertanian pangan skala kecil berbasis rumah-tangga ke pertanian pangan skala besar berbasis 

korporasi dalam kurun waktu 45 tahun terakhir, sementara Cilacap dipilih sebagai salah satu wilayah 

lumbung padi nasional yang telah terpapar oleh globalisasi.  

Respon-respon masyarakat terhadap globalisasi pertanian berbeda di setiap daerah sesuai dengan 

kekuatan-kekuatan yang membentuk formasi sosial di daerah masing-masing. Pada studi kasus di 

Lampung Tengah, saat pemerintah memberikan peran besar pada pasar untuk mengubah corak 

produksi pertanian dengan menjadikannya pertanian skala besar berbasis korporasi, menyebabkan 

struktur sosial yang telah terbentuk di dalam masyarakat menjadi berubah, keluarga petani kehilangan 

tanahnya, pasar tenaga kerja menjadi berubah, dan relasi yang terbentuk dalam sistem sosial di 

pedesaan memberikan dominasi yang kuat pada korporasi sehingga reproduksi sosial yang terjadi 

pada pemuda desa lebih diarahkan untuk menjadi buruh murah di perusahaan swasta atau ke kota 

untuk mencari pekerjaan lainnya.Bagi petani yang masih memiliki lahan, mereka terpaksa terlibat 

dalam program kemitraan dengan perusahaan dimana petani dijadikan instrumen korporasi untuk 

memperluas produksinya dengan biaya murah.  

Sementara itu, pada studi kasus di Cilacap khususnya pada pertanian skala kecil berbasis rumah 

tangga, dalam era globalisasi masih bisa berlanjut sebagai livelihood bagi pemuda karena petani tidak 

kehilangan tanahnya. Kegiatan non pertanian yang kini telah masuk ke desa justru menguatkan 

keterikatan pemuda dengan tanah pertanian. Pemuda dapat melakukan berbagai jenis pekerjaan dalam 

satu waktu tanpa harus meninggalkan pertaniannya. Re-pesantisasi terjadi karena adanya investasi 

yang masuk dari kegiatan non pertanian ke pertanian.  

Dalam konteks kedaulatan pangan, berubahnya rejim pangan dengan masuknya peran korporasi 

dalam menentukan corak produksi pertanian telah menghilangkan otonomi petani. Sementara itu, bagi 

pertanian yang masih bertahan dengan corak produksi skala kecil, paparan globalisasi tidak 

menghilangkan hak atas tanah mereka sehingga produksi pertanian masih dapat berlangsung, bahkan 

keberagaman pekerjaan off-farm yang tercipta dari pembangunan mampu menguatkan pertanian dan 

memberikan kesempatan bagi pemuda untuk melanjutkan reproduksi sosial yang baru.  

Kata Kunci :  Globalisasi Pertanian, Pertanian Skala Kecil, Pertanian Korporasi, Tebu, Beras, 

Lampung Tengah, Cilacap 
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KEBIJAKAN, MOBILITAS 

TENAGA KERJA KELAPA SAWIT DAN KESEJAHTERAANNYA 

 

Ngadi, Andy Ahmad Zaelany, Soewartoyo 

 

Abstrak 

Mobilitas tenaga kerja dan kesejahteraan pekerja menjadi salah satu isu penting dari berbagai 

persoalan yang terjadi pada perkebunan kelapa sawit di Indonesia. Berdasar kenyataan itulah 

penelitian ini bertujuan untuk mengkaji mobilitas tenaga kerja dan kesejahteraan pekerja di 

perkebunan kelapa sawit di Indonesia. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dan kualitatif 

dengan survai, wawancara mendalam, FGD (Focus Group Discussion) dan penelusuran data 

sekunder. Perkebunan kelapa sawit saat ini menyerap sekitar 2,32 juta pekerja dan 1,98 petani. Luas 

areal perkebunan mencapai 9,57 juta ha pada tahun 2012 dan berkembang menjadi 10,21 juta ha pada 

tahun 2014.  Meskipun memiliki peran yang cukup penting dalam menyerap tenaga kerja, 

pengembangan sawit juga dikhawatirkan dapat berdampak negatif pada kesejahteraan penduduk dan 

lingkungan seperti status penguasaan lahan, kondisi kerja tidak layak, dan degradasi lingkungan.   

Dari hasil penelitian diketahui bahwa kurangnya pemahaman tentang teknis budidaya yang spesifik 

dan unik dari kelapa sawit seyogyanya dikuasai. Lahan kelapa sawit di Provinsi Sumatera Selatan 

sebagian berada di daerah rawa gambut yang rentan terhadap kerusakan lingkungan. Selain itu 

Instruksi Presiden No.1 tahun 2006 untuk fasilitas penyediaan pupuk, benih dan bibit kelapa sawit 

belum berjalan dengan sepenuhnya.  

Keberadaan perkebunan kelapa sawit di Indonesia telah dimulai sejak lebih dari tiga puluh tahun yang 

lalu dan dikembangkan secara ekspansif.  Saat sekarang ini telah berlangsung lama dengan usia pohon 

kelapa sawit yang sudah semakin tua dan produktivitas tanaman di sebagian wilayah pengembangan 

telah mengalami penurunan, sehingga perlu diremajakan (replanting). Namun, peremajaan kelapa 

sawit memerlukan biaya yang sangat besar dan sekaligus menyebabkan petani tidak memperoleh 

penghasilan dari kelapa sawit selama masa tanaman baru belum menghasilkan.  

Saat sekarang pemerintah melalui BPDPKS (Badan Penyandang Dana Pengelolaan Kelapa Sawit) 

sudah menyusun policy agenda untuk membantu para petani sawit dalam melakukan peremajaan, 

diantaranya dengan menyalurkan dana bantuan Rp 25 juta per hektar kepada petani sawit. Problema 

yang segera muncul terkait dengan dimensi manajemen, 

Bantuan pemerintah untuk replanting sawit melalui BPDPKS (Badan Pengelola Dana untuk 

Pengembangan Kelapa Sawit) mempersyaratkan bantuan harus melalui lembaga Koperasi yang 

berbadan hukum. Setelah itu harus dibentuk poktan-poktan (Kelompok Tani) yang dikembangkan 

sebagai lembaga yang menerima bantuan-bantuan, program-program dan berbagai pelatihan dari 

pemerintah maupun dari lembaga donor lainnya. Kebetulan Koperasi di daerah penelitian sangat baik. 

Namun, sayangnya berbagai koperasi lainyang sudah ada di Provinsi Sumatera Selatan banyak yang 

tidak berhasil atau tidak aktif lagi.  

Kesejahteraan peserta trasmigrasi di lokasi penelitian yang yang mengembangkan kelapa sawit 

sebagai usaha ekonominya telah berhasil dengan baik dan telah terbukti meningkatkan kesejahteraan. 

Berbagai pelatihan dari pemerintah maupun kreativitas petani telah mengembangkan diversifikasi 

pekerjaan yang banyak.  Kini pekebun telah melakukan diversifikasi usaha, baik dalam komoditas 

seperti karet, kopi, empon-empon; tapi juga dalam sektor jasa seperti toko, bengkel, warung makanan, 

penjualan tiket pesawat, rental mobil, dan juga usaha sarang walet. 

Kata Kunci : Kebijakan, Mobilitas tenaga kerja Sawit, kesejahteraan  
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KETAHANAN MASYARAKAT DALAM KONTEKS PENGURANGAN RESIKO 

BENCANA: KERENTANAN DAN KESIAPSIAGAAN RUMAH TANGGA DI PERDESAAN 

 

Ali Yansyah Abdurrahim, Fadjri Alihar, Toni Soetopo, 

Luh Kitty Katherina, Lengga Pradipta 

 

Abstrak 

Serangkaian kejadian bencana di negeri ini telah mengakibatkan banyak sekali korban jiwa dan 

gangguan terhadap kehidupan penduduk di wilayah bencana. BNPB menginformasikan bencana alam 

di Indonesia naik ratarata 10 persen dalam kurun waktu 10 tahun terakhir. Perubahan lingkungan dan 

perubahan cuaca dengan variabilitas dan cuaca ekstrim yang sering terjadi menjadi sumber kerentanan 

dan bencana bagi masyarakat di kedua lokasi tersebut. Bencana banjir biasanya terjadi pada musim 

hujan dan kekeringan yang memicu kebakaran hutan dan kabut asap pada musim kemarau. 

Bencanabencana tersebut berdampak pada kehidupan masyarakat, termasuk kegiatan ekonomi dan 

kondisi kesehatan. Pada tahun 2016, tim penelitian ekologi melakukan kajian di Kabupaten Muaro 

Jambi. Lokasi penelitian berada di Kecamatan Kumpeh pada dua desa yang mengalami jenis bencana 

berlainan. Desa Seponjen merupakan wilayah yang terpapar bencana kebakaran hutan dan asap. 

Sedangkan Desa Mekarsari menghadapi banjir tahunan yang menganggu aktivitas sosial dan ekonomi 

masyarakat.  

Hasil studi menginformasikan besarnya penduduk (anggota rumah tangga) rentan di Kabupaten 

Muaro Jambi, mencapai sekitar dua per tiga penduduk di lokasi penelitian ini. Hasil survey 

menunjukkan bahwa banjir dan asap adalah jenis bencana yang menurut penduduk dianggap paling 

mengancam dibandingkan dengan bencanabencana lainnya seperti kebakaran hutan dan kekeringan. 

Hal lain yang perlu menjadi perhatian adalah masih banyak anggota rumah tangga yang belum 

terpapar informasi (26%). Kelompok ini perlu menjadi sasaran prioritas terkait dengan kegiatan-

kegiatan sosialisasi yang akan dilakukandi wilayah tersebut untuk memperkuat ketahanan masyarakat 

menghadapi bencana. 

Kata kunci : bencana alam, ketahanan masyarakat, banjir, karhutla, Jambi, perdesaan 
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KETAHANAN MASYARAKAT DALAM KONTEKS 

PENGURANGAN RISIKO BENCANA : 

Kerentanan dan Kesiapsiagaan Rumah Tangga di Perdesaan 

 

Herry Yogaswara, Deny Hidayati, Syarifah Aini Dalimunthe,  

Andini Desita Ekaputri, Intan Adhi Perdana Putri 

 

Abstrak 

Serangkaian kejadian bencana di negeri ini telah mengakibatkan banyak sekali korban jiwa dan 

gangguan terhadap kehidupan penduduk di wilayah bencana. BNPB menginformasikan bencana alam 

di Indonesia naik rata-rata 10 persen dalam kurun waktu 10 tahun terakhir. Perubahan lingkungan dan 

perubahan cuaca dengan variabilitas dan cuaca ekstrim yang sering terjadi menjadi sumber kerentanan 

dan bencana bagi masyarakat di kedua lokasi tersebut. Bencana banjir biasanya terjadi pada musim 

hujan dan kekeringan yang memicu kebakaran hutan dan kabut asap pada musim kemarau. Bencana-

bencana tersebut berdampak pada kehidupan masyarakat, termasuk kegiatan ekonomi dan kondisi 

kesehatan.  

Pada tahun 2016, tim penelitian ekologi melakukan kajian di Kabupaten Muaro Jambi. Lokasi 

penelitian berada di Kecamatan Kumpeh pada dua desa yang mengalami jenis bencana berlainan. 

Desa Seponjen merupakan wilayah yang terpapar bencana kebakaran hutan dan asap. Sedangkan Desa 

Mekarsari menghadapi banjir tahunan yang menganggu aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat.  

Hasil studi menginformasikan besarnya penduduk (anggota rumah tangga) rentan di Kabupaten 

Muaro Jambi, mencapai sekitar dua per tiga penduduk di lokasi penelitian ini. Hasil survey 

menunjukkan bahwa banjir dan asap adalah jenis bencana yang menurut penduduk dianggap paling 

mengancam dibandingkan dengan bencanabencana lainnya seperti kebakaran hutan dan kekeringan. 

Hal lain yang perlu menjadi perhatian adalah masih banyak anggota rumah tangga yang belum 

terpapar informasi (26%). Kelompok ini perlu menjadi sasaran prioritas terkait dengan 

kegiatankegiatan sosialisasi yang akan dilakukandi wilayah tersebut untuk memperkuat ketahanan 

masyarakat menghadapi bencana. 

B. Buku laporan Penelitian Unggulan yang dihasilkan oleh P2 Kemendudukan tahun 2016 adalah 

sebagai berikut: 

1. Buku “Strategi Membangun  Ketahanan Sosial Budaya Masyarakat Miskin Perdesaan dan 

Perkotaan”. Penulis Thun Ju Lan dkk. 

2. Buku “Strategi Memperkuat Ketahanan Sosial RumahTangga Migran Miskin Perkotaan 

Melalui Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak Dalam Konteks SJSN”. Penulis Ade Latifa dkk 

3. Buku “Ketahanan Sosial Kelompok Minoritas Agama (Studi tentang Pengungsi dan Relokasi 

Komunitas Ahmadiyah di Mataram dan Komunitas Syiah di Sidoarjo)”. Penulis Cahyo 

Pamungkas dkk 

4. Buku “Adaptasi dan Resistensi Masyarakat Adat: Studi Tentang Komunitas Baduy, Samin, 

dan Orang Rimba Dalam Proses Modernisasi dan Industrialisasi”. Penulis: Dedi Adhuri dkk. 

5. Buku “Peningkatan Akses Listrik Masyarakat Perdesaan dan Daerah Terpencil sebagai Salah 

Satu Pilar Ketahanan Sosial”. Penulis: Marxensius Tri Sambodo dkk. 
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6. Buku “Analisis Competitive Inteligent Berbasis Informasi Paten atas Reserve Engineering 

Gas Turbine Blade di PT Indonesia Power Dalam Rangka Penguatan KebijakanTeknologi”. 

Penulis: Ragil Yoga Edi dkk 

7. Buku “Modernisasi dan Krisis Regenerasi Petani di Perdesaan”. Penulis Gutomo Bayu Adi 

dkk 

8. Buku “Sinergitas Pengembangan Sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) 

melalui Transformasi Pengetahuan”. Penulis: Gusnelly dkk 

9. Buku “Rekonstruksi Perilaku Konsumsi Pangan Menuju Ketahanan Sosial Ekonomi 

Masyarakat”. Penulis: Esta Lestari dkk. 

10. Buku “Peningkatan Ketahanan Sosial pada Masyarakat Pulau-Pulau Kecil Perbatasan Melalui 

Optimalisasi Kerjasama Lintas Batas”. Penulis: Sandy Ikfal Raharjo dkk. 

11. Buku “Pengembangan Model Pengelolaan Ecosystem Services untuk Mendukung Ketahanan 

Masyarakat di Ekoregion Bali Nusa Tenggara”. Penulis: Ignatius DA Sutapa dkk. 

12. Buku “Resilient City (Kota Tangguh Bencana): Adaptasi Masyarakat Perkotaan di Coastal 

Areas dan Perencanaan Sosial untuk Menghadapi Resiko Bencana Perubahan Iklim”. Penulis: 

John Haba dkk. 

 

C.  Jumlah artikel di jurnal nasional terakreditasi 

 

1.  Peran Perempuan dalam Industri Gerabah Banyumulek, Lombok NTB (2016). Penulis 

Deshinta Vibriyanti. 

2.  DPSIR Model as a tool to asses land conversion tariff policy in Yogyakarta (2016). Penulis : 

Syarifah Aini Dalimunte 

3.  Corruption in Accessing and Utilizing the Common Proporty Resourcesin Indonesia (2016). 

Penulis Lengga Pradipta. 

4.  Memudarnya kearifan lokal dalam pengelolaan SDA, Jurnal Kependudukan Indonesia Vol11 

No.1, 2016Nomor Akreditasi 756/AU2/P2MI-LIPI/10/2016. Penulis: Deny Hidayati. 

5.  CERAM : An Investigation of Response To The Changing Climate in Greater Jakarta. 

Penulis: Syarifah Aini Dalimunthe dan Intan Adhi Perdana Putri. 

6.  Difersifikasi Mata Pencaharian dan Pendapatan Rumah Tangga Kawasan Pesisir di 

Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara. Penulis: Ngadi. 

7.  The School Enrollment Of Children In The Plantation Sector In Indonesia. Penulis: Ngadi. 

8.  Kemitraan Di Sektor Perikanan Tangkap: Strategi Untuk Kelangsungan Usaha Dan 

Pekerjaan, Jurnal Kependudukan Indonesia (dalam proses). Penulis: Devi Asiati dan 

Nawawi. 
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D. Jumlah artikel sebagai bagian dari buku/ proceeding nasional yang diterbitkan 

1. Mobilitas penduduk sebagai strategi adaptasi terhadap dampak perubahan iklim. Penulis Ade 

Latifa, Laksmi Rahmawati. 

2. Pengelolaan Sumber Daya Alam Berbasis Jender di Kawasan Perbatasan Darat Indonesia. 

Penulis: Athiqah Nur Alami, Sandy Nur Ikfal Raharjo, Yuly Astuti, Rosita Dewi 

3. Potensi dan Pola Pengelolaan Sumber Daya Tanaman Pangan dan Perkebunan di Tingkat Rumah 

Tangga di Kabupaten Belu. Penulis: Yuli Astuti 

4. Bersiap Menjadi Warga Dunia: Masyarakat Adat Indonesia dalam Menghadapi Globalisasi. 

Penulis: Herry Yogaswara. 

5. Kesiapsiagaan Masyarakat dalam Mengantisipasi Banjir. Penulis: Intan Adhi Perdana Putri, 

Widayatun dan Deny Hidayati. 

6. Kesiapsiagaan Masyarakat dalam Mengantisipasi Kebakaran. Penulis: Deny Hidayati, Widayatun 

dan Intan Adhi Perdana Putri 

7. Bagian dari Buku Lokal: Rencana Pengelolaan Dan Zonasi Taman Wisata Perairan Sawo-Lahewa 

Dan Laut Di Sekitarnya Sebagai Kawasan Konservasi Daerah (Kkpd) Kabupaten Nias Utara. 

Penulis: Aliyansyah. 

8. Bagian dari Buku Lokal: Etnografi Bencana: Menakar Peran Para Pemimpin Lokal dalam 

Pengurangan Risiko Bencana. Penulis: Sari Seft Bagian dari Buku Lokal: Etnografi Bencana: 

Menakar Peran Para Pemimpin Lokal dalam Pengurangan Risiko Bencana.iani. 

9. Dimensi Ganda Keruangan”. ISBN 978-979-456-632-9. UI Press. 2016. Penulis : Raldi Hendro 

Koestur. 

10. Migrasi Penduduk Lanjut Usia: Sebuah Fenomena Kependudukan yang Hampir Terlupakan. 

Penulis :  

11. Migrasi Penduduk Lanjut Usia: Sebuah Fenomena Kependudukan yang Hampir Terlupakan. 

Penulis : Eniarti B. Djohan dan Wijayanti. 

 

E. Jumlah artikel internasional 

1. Beyond opportunity costs: who bears the implementation costs of Reducing Emissions from 

Deforestation and Degradation?. Penulis: Andini Desita Ekaputri, dkk 

2. The Hidden Story of Borobudur. Penulis: Gutomo Bayu Aji dkk 

3. Benefits And Costs Analysis Of Micro Hydro Electric Power Generation Of Enim Watershed 

Tanjung Tiga For Sustainable Development. Penulis: Raldi Hendro Koestor 

4. Jurnal Global: Model of Noise Propagation in Urban Area A Case Study in Jakarta, Ontario 

International Development Agency, International Journal for Sustainable development, OIDA 

IJSD, Vol. 09, Issue 02, pg. 45 - 60, (2016). Penulis: Raldi Hendro Koestor 

5. Determinants of Household Drinking-Water Source in Indonesia: An Analysis of the 2007 

Indonesian Family Life Survey. Penulis: Puguh Prasetyoputra dkk 

6. Green Market for small people: Markets and opportunities for upgrading in small-scale 

fisheries in Indonesia. Penulis: Laksmi Rahmawati, dkk. 
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F . Bagian dari buku internasional 

1. Mangrove Rehabilitation in Seribu Islands at the Crossroad of Awareness and Tokenism, 

Penerbit: Springer. Penulis: Syarifah Aini Dalimunthe dan Intan Adhi Perdana Putri 

2. Coastal resilience in Indonesia: from planning to implementation" in Spatial planning and 

resilience following disasters : International and comparative perspectives ed. Greiving, 

Stefan, Ubaura, Michio and Tesliar, Jaroslav. (Bristol: Policy Press, 2016), 99-116. Penulis: 

Gusti Ayu Surtiarti dkk 

3. "Culture and Community Resilience to flood: Case Study of Urban Coastal Community in 

Jakarta". in Disaster Risk Reduction in Indonesia. ed. Riyanti Djalante, Frank Thomalla, Rajib 

Shaw, and Matthias Garshagen. Springer, 2016. Penulis: Gusti Ayu Surtiari dkk 

 

Sasaran 8: Meningkatnya pengembangan kompetensi SDM penelitian Indonesia 

Tabel 1.3e. Jumlah peneliti terindeks global, jumlah mahasiswa S2/S3 bimbingan dan Jumlah peneliti 

yang menjadi editorial board. 

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi Persentase 

Meningkatnya 

pengembangan 

kompetensi SDM 

penelitian Indonesia 

Jumlah peneliti P2 

Kependudukan 

terindeks global 

(Scopus, google scholar 

h indeks=3) 

10 7 70 

Jumlah mahasiswa 

S2/S3 bimbingan/diuji 

10 6 60 

Jumlah peneliti yang 

menjadi editorial board 

dalam jurnal 

12 13 108 

 

Pengembangan kompetensi SDM penelitian Indonesia dapat diukur dari beberapa indikator, yaitu 

jumlah peneliti terindeks global, jumlah institusi yang menggunakan jasa narasumber, jumlah 

mahasiswa S2/S3 bimbingan/diuji serta jumlah peneliti yang menjadi editorial board dalam jurnal. 

Pada tabel 1.3e, dapat diketahui bahwa capaian pengembangan kompetensi SDM penelitian P2 

Kependudukan belum berjalan dengan maksimal. Hanya satu indikator yang dapat mencapai target  

yaitu jumlah peneliti yang menjadi editorial board. Sebagian besar peneliti yang menjadi editoral 

board adalah ketua dan anggota dewan redaksi pada Jurnal Kependudukan Indonesia yang diterbitkan 

oleh P2 Kependudukan. Sementara dua indikator lainnya realisasinya tidak mencapai target yang 

ditetapkan, yaitu peneliti yang terindeks global dan jumlah mahasiswa S2/S3 bimbingan/diuji dan 

jumlah mahasiswa S2/S3 bimbingan/diuji.  

Capaian indikator kinerja jumlah peneliti P2K terindeks global diketahui dari nama-nama peneliti 

yang tulisannya termuat di index scopus dan nama peneliti yang memiliki sitasi h-index paling sedikit 

tiga pada google scholars. Pada tabel 1.3e dapat diketahui bahwa jumlah peneliti yang terindeks 

global hanya berjumlah 7 peneliti dari 10 orang peneliti yang ditargetkan. Tidak tercapainya indikator 

ini disebabkan sebagian peneliti P2 Kependudukan belum terdaftar dalam google scholar sementara 

peneliti yang sudah terindeks scholar sebagian besar memiliki indeks dibawah 3.   

https://collections.unu.edu/view/UNU:5759
https://collections.unu.edu/list/author_id/5644/
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Pada tahun 2016, peneliti P2 Kependudukan yang terindeks global sebanyak 7 orang, yaitu: 

1. Aswatini Raharto 

2. Deny Hidayati 

3. Augustina Situmorang 

4. Andini Desita Eka Putri 

5. Mita Noveria 

6. Widayatun 

7. Bayu Setiawan 

Berikut peneliti P2K yang tulisannya terideks scopus : 

1. Deny Hidayati memiliki dua artiket yang terindeks scopus.  

a. Striving to reduce disaster risk: Vulnerable communities with low levels of preparedness in 

Indonesia, dimuat dalam Jurnal of Disaster Research Tahun 2012 (2 sitasi).  

b.  Scenarios for vulnerability: opportunities and constrains in the context climate change and 

disasters risk, (menulis bersama penulis luar negeri), dimuat dalam Climate Change, 2015. 

2. Aswatini Raharto menulis berdua dengan penulis lain dengan artikel “Indonesian domestic 

workers overseas: Their position and protection in the global labour market” sebagai bagian dari 

buku, 2015. 

3. Augustina Situmorang menulis artikel berjudul “Staying single in married world” dalam jurnal 

asian population studies, 2007.  

 

Sedang peneliti yang memiliki google scholar indeks = 3 adalah: 

1. Andini Desita Eka Putri (H indeks = 5) 

2. Mita Noveria (H-indeks = 4) 

3. Widayatun (H-indeks = 3) 

4. Bayu Setiawan (H-indeks = 3) 

Terkait jumlah institusi yang menggunakan jasa narasumber terdapat kesenjangan antara target 

dengan realisasi (325 %). Hal ini disebabkan adanya permintaan jasa kepakaran peneliti P2 

Kependudukan yang cukup tinggi. Hal ini mencerminkan kepakaran peneliti P2 Kependudukan 

semakin diakui dan menjadi acuan bagi pihak luar.  

3.1.3 . Analisis Efektifitas dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya 

Sebuah perencanaan dibangun dengan asumsi adanya kenaikan anggaran tiap tahunnya sehingga 

rencana strategis P2 Kependudukan tahun 2015-2019 disusun seusia dengan kenaikan anggaran 

tersebut. Namun kenyataannya anggaran yang diasumsikan naik tersebut mengalami pemotongan 

setiap tahunnya, seperti yang terjadi pada tahun 2016. Akibat pemotongan anggaran tersebut 

berpengaruh pada capaian kinerja P2 Kependudukan. Sebagai contoh capaian indikator jumlah buku 

yang diterbitkan dengan ISBN tidak mencapai 100 persen (20%).  
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Pada pertengahan tahun 2016 terjadi kebijakan penghematan anggaran di tingkat nasional yang 

berdampak pada penghentian penggunaan anggaran di tingkat Satker. Selama dua bulan, semua 

kegiatan pengumpulan data dihentikan, seperti pengumpulan data ke lapangan, FGD, diskusi dengan 

narasumber. Penghentian ini berdampak pada substansi hasil penelitian dan capaian target. Meskipun 

dana yang dibekukan sementara kemudian diaktifkan kembali. Namun beberapa kegiatan tidak dapat 

dilakukan kembali karena terkait dengan pihak luar yang menjadi narasumber. Efisiensi sumberdaya 

penelitian berpengaruh pada jumlah capaian, seperti buku ISBN mengalami penurunan karena 

keterlambatan proses penerbitan dan substansi.  

3.1.4. Evaluasi Capaian Renstra 2015-2019  

Evaluasi yang dilakukan terhadap kinerja tahun 2016, sebagai tahun kedua Renstra 2015-2019, 

dilakukan dengan membandingkan capaian tahun 2016 dengan jumlah keseluruhan target tahun 2015-

2019.  

Tabel 3.2. 

Perbandingan Sasaran dan Target Renstra P2K-LIPI 2015-2019 dan   

Realisasi Sasaran P2K-LIPI Tahun 2016  

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja 
Target 2015 

- 2019 

Realisasi 

2016 
Persentase 

1. Meningkatnya kontribusi 

LIPI terhadap daya saing 

bangsa berbasis hasil 

penelitian  

Jumlah buku yang 

diterbitkan dengan ISBN 

35 2 5,7 

  Jumlah sitasi atas 

publikasi 

1300 321 24,7 

  Jumlah pengguna jasa 

LIPI 

24 14 58 

3. Meningkatnya 

rekomendasi kebijakan 

berbasis hasil penelitian 

Jumlah policy paper/ 

rekomendasi kebijakan 

yang dihasilkan 

15 2 13,3 

6. Meningkatnya jejaring dan 

kerjasama ilmiah nasional 

dan internasional yang 

berkualitas dan saling 

menguntungkan 

Jumlah perjanjian 

kesepakatan kerjasama  

(PKK) 

16 3 18,7 

 
-  Jumlah penelitian yang 

memiliki PKK  

8 1 12.5 

 

-  Jumlah 

workshop/seminar 

yang memiliki PKK  

8 2 25 

  Jumlah perjanjian 

kerjasama dengan MoU 

5 1 20 

  Jumlah posisi strategis 

yang dijabat dalam 

organisasi/pertemuan 

untuk internasional 

3 2 66,7 

7. Meningkatnya rujukan 

ilmiah dan informasi iptek 

yang diakses masyarakat 

Jumlah diseminasi Iptek 10 2 20 
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  Jumlah peserta 

pemasyarakatan iptek 

500.000 829.550 166 

  Jumlah publikasi ilmiah 

yang dihasilkan 

140 36 25,7 

  1. Jumlah publikasi 

nasional yang dihasilkan 

113 24 21,2 

  a Jumlah buku nasional 

yang diterbitkan  

33 10 30,3 

  b.Jumlah artikel di jurnal 

nasional terakreditasi 

60 9 15 

  c. Jumlah artikel sebagai 

bagian dari buku/ 

proceeding nasional 

yang diterbitkan 

20 

 

8 40 

  2. Jumlah publikasi 

internasional yang 

dihasilkan 

27 9 33 

  a. Jumlah buku 

internasional yang 

diterbitkan 

4 - - 

  b. Jumlah artikel di 

jurnal internasional 

terakreditasi 

16 4 25 

  C. Jumlah artikel sebagai 

bagian dari 

buku/proceeding 

internasional yang 

diterbitkan 

7 5 71,4 

8. Meningkatnya 

pengembangan kompetensi 

SDM penelitian Indonesia 

Jumlah peneliti P2 

Kependudukan terindeks 

global 

15 7 46,7 

  Jumlah institusi yang 

menggunakan jasa 

narasumber 

25 15 60 

  Jumlah peneliti yang 

menjadi editorial board 

dalam jurnal 

15 13 86,7 

 

Catatan: Target 2015-2019 berdasarakan IKK tahun 2014 

   *) Data kumulatif s/d tahun 2015 

Secara umum realisasi kinerja P2 Kependudukan pada tahun 2016 telah mencapai target rata-rata 

pertahun (20%). Sebagian besar indikator mencapai target rata-rata bahkan beberapa indikator 

melampaui target rata-rata. Indikator kinerja yang belum mencapai target rata-rata tahunan, yaitu  

jumlah buku yang diterbitkan ISBN, jumlah policy paper atau makalah kebijakan, jumlah perjanjian 

kerjasama, dan jumlah artikel nasional. Realisasi yang cukup besar pada tahun 2016, adalah jumlah 

pemasyarakatan Iptek. Hal ini terutama kontribusi dari pengunjung website P2 Kependudukan yang 

cukup banyak.  
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3.2. Realisasi Anggaran 

Pagu DIPA P2 Kependudukan pada tahun anggaran 2016 sebesar Rp. 34.683.105.000,- dan realisasinya 

sebesar Rp 33.084.750.549,- atau 95,39 persen dari anggarannya setelah dikurangi pengembalian 

belanja. Secara lebih rinci, anggaran dan realisasinya dapat dilihat pada tabel 3.4 berikut. 

Tabel 3.3. 

 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun 2016 

Kode Uraian Output Anggaran Realisasi TA 2016 
% 

Realisasi 

3413.001 Hasil Penelitian Ilmu Sosial 

Bidang Kependudukan 
2.445.705.000 2.063.950.925 84,39 

3413.002 Hasil Penelitian Unggulan 

Isu Strategis Sosial Budaya 
4.250.000.000 3.740.764.900 88,02 

3413.003 Kebijakan Penguatan Peran 

Ilmu Sosial 
1.325.000.000 1.176.608.400 88,80 

3413.994 Layanan Perkantoran 26.497.400.000 25.941.189.324 97,90 

3413.996 Perangkat Pengolah Data dan 

Komunikasi 
122.000.000 121.389.000 99,50 

3413.997 Peralatan dan Fasilitas 

Perkantoran 
43.000.000 40.848.000 95,00 

 Jumlah 34.683.105.000 32.973.688.526 95.07 

 

Penjelasan Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2016 terdiri dari Pendapatan Negara dan Hibah dan 

Belanja Negara. 

 Pendapatan Negara dan hibah terdapat penerimaan Negara bukan pajak sebesar Rp 

126.923.740,-. Penerimaan ini merupakan pendapatan hasil lelang atau pemindahtanganan 

BMN sebesar Rp 3.7000.000 dan pengembalian belanja pegawai anggaran tahun lalu sebesar 

Rp 123.223.740,-   Belanja Negara terdiri dari:  

1) Belanja Pegawai; 

Realisasi jumlah belanja pegawai TA 2016 sebesar Rp 25.452.719.399,- Belanja pegawai ini 

terdiri dari Gaji dan tunjangan pegawai P2 Kependudukan sebanyak 71 pegawai sebesar Rp 

6.355.953.607,-. Sedangkan sisanya sebesar Rp 19.096.765.792,- merupakan Tunjangan 

Kinerja untuk seluruh pegawai di Kedeputian IPSK yang terdiri dari 5 Satker dengan jumlah 

pegawai 351 orang. 

2) Belanja Barang: 

Realisasi Belanja barang ini dipergunakan untuk kegiatan Penelitian P2 Kependudukan yang 

terdiri dari kegiatan: 

1. Penelitian Ilmu Sosial Bidang Kependudukan sebesar Rp 2.063.950.925,- yang mencakup 6 

kegiatan sub.penelitian dan 4 kegiatan kelembagaan. 
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2. Penelitian Unggulan: Ketahanan Sosial Budaya dan Ekonomi yang terdiri dari: 13 sub. 

Kegiatan penelitian sebesar Rp 3.740.764.900,- 

3. Kegiatan Kebijakan Penguatan Peran Ilmu Sosial yang terdiri dari 8 sub kegiatan dengan 

jumlah sebesar Rp 1.176.608.400,-. 

4. Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan perkantoran. Belanja ini dipergunakan 

untuk memenuhi kebutuhan  operasional pegawai P2 Kependudukan sehari-hari serta 

kebutuhan pemeliharaan barang-barang inventaris perkantoran. Adapun realisasi belanja ini 

sebesar                            Rp 488.469.925,-. 

3) Belanja Modal. 

Realisasi belanja modal sampai akhir Desember 2016 sebesar Rp 162.237.000 ,- yang 

dipergunakan untuk pembelian: 

- Perangkat Alat pengolah data 

- Perlengkapan Rumah Tangga 

Kependudukan LIPI telah melakukan revisi DIPA sebanyak 4 (empat) kali yaitu tanggal 3 Juni 2016, 

25 Juli 2016, 24 Agustus 2016 dan tanggal 9 September 2016. Revisi pertama dilakukan karena 

adanya kebijakan dari pemerintah tentang penghematan penggunaan dana khususnya pada Belanja 

Barang atau blokir. Jumlah penghematan anggaran sebesar Rp 562.000.000,- yang terdiri dari : 

- Output 002  : Rp 400.000.000,- 

-  Output 003  : Rp 150.000.000,- 

-  Output 994  : Rp   12.000.000,-  

Revisi kedua dilakukan untuk pemotongan anggaran dari penghematan pada revisi yang lalu. Revisi 

ketiga dilakukan karena adanya penambahan anggaran pada belanja gaji pegawai sebesar Rp 

500.000,-, dan Revisi keempat dilakukan karena adanya penghematan penggunaan anggaran (blokir) 

sebesar Rp 384.695.000,- yang terdiri dari: 

-  Output 002  : Rp 370.000.000,-, dan 

-  Output 003  : Rp   14.695.000,- 
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PENUTUP 

4.1.  Kesimpulan 

Laporan Kinerja lembaga P2 Kependudukan tahun 2016 menyajikan berbagai capaian strategis 

lembaga baik yang memenuhi target maupun yang belum memenuhi target. Berbagai capaian strategis 

tersebut tercermin dalam Penetapan Kinerja (PK) dan kemudian dianalisis berdasarkan kondisi selama 

tahun berjalan. Evaluasi akuntabilitas kinerja lembaga dilakukan melalui analisis kesesuaian capaian 

dengan Rencana Kegiatan tahun 2016. 

Secara umum, P2 Kependudukan mampu mencapai sasaran strategis tahun 2016, terlihat dari capaian 

indikator kinerja sebesar 111,78 persen. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan P2 Kependudukan pada 

tahun 2016 dapat memenuhi target yang telah ditetapkan. Walaupun masih terdapat beberapa target 

yang belum terpenuhi namun hal ini dapat menjadi bahan perbaikan untuk tahun berikutnya. Beberapa 

sasaran yang tidak tercapai, terjadi karena faktor yang bersifat eksternal seperti adanya pemotongan 

anggaran di tengah tahun kegiatan berjalan. Namun pemotongan anggaran yang berdampak signifikan 

terhadap pelaksanaan kegiatan tersebut dapat dikelola dengan baik meskipun dengan beberapa 

penyesuaian. 

Adapun keberhasilan maupun kendala dalam capaian kinerja P2 Kendudukan tahun 2015 diuraikan 

sebagai berikut: 

1. Berhubungan dengan penelitian 

Pemotongan anggaran yang terjadi pada tahun kegiatan 2016 berdampak signifikan terhadap 

capaian target lembaga. Walaupun demikian, target yang ditetapkan terkait kegiatan penelitian 

dapat tercapai dengan baik. Hal ini tercermin dari jumlah publikasi ilmiah yang melebihi target 

(118 persen). Namun terkait dengan hasil dan kapasitas penelitian, terdapat dua indikator kinerja 

yang tidak terpenuhi, yaitu: 

a. Jumlah buku yang diterbitkan dengan ISBN hanya terpenuhi 20 persen dari target. Rendahnya 

capaian publikasi dengan ISBN disebabkan sebagian besar buku-buku yang ditargetkan untuk 

diterbitkan dengan ISBN masih dalam proses editing. Proses penerbitan buku memerlukan 

waktu yang cukup lama, terutama pada proses review tulisan-tulisan dalam buku yang akan 

diterbitkan. Tulisan yang telah di review oleh reviewer harus kembali ke penulis untuk 

diperbaiki dan perbaikan oleh penulis cenderung lama. Hal ini dilakukan untuk 

mempersiapkan penerbitan buku secara optimal terutama dalam hal substansi.  

b. Jumlah policy paper/makalah kebijakan yang dihasilkan hanya tercapai sebesar 67 persen. Hal 

ini secara tidak langsung merupakan dampak dari pemotongan anggaran yang terjadi di tengah 

tahun kegiatan. 

Walaupun secara garis besar kegiatan lembaga terkait penelitian dapat berjalan sesuai dengan target, 

namun hal tersebut dilakukan dengan berbagai penyesuaian, yaitu: 

 Kegiatan penulisan laporan ilmiah, meski secara kuantitatif tetap terpenuhi (tidak 

terganggunya pemenuhan kinerja), namun secara kualitatif sasaran untuk membuat konsep 

atau framework teori belum sepenuhnya dapat dilakukan sehingga saran kebijakan dan 

timbangan ilmiah yang justified tidak bisa dihasilkan.  

 Pengurangan volume kegiatan melalui pengurangan alokasi tenaga peneliti dalam kegiatan 

pengumpulan data lapangan, pengurangan hari dalam pengumpulan data serta perubahan 
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daerah penelitian. Hal ini cukup berdampak pada psikologis peneliti karena merasa tidak 

mendapat dukungan dalam melaksanakan fungsi utamanya sebagai peneliti. 

 Pembatalam beberapa kegiatan pengumpulan data melalui FGD, diskusi dengan narasumber, 

sebagai dampak dari kebijakan anggrana pada pertengahan tahun berdampak pada substansi 

hasil penelitian. Dana yang dibekukan sementara kemudian diaktifkan kembali. Namun 

beberapa kegiatan tidak dapat dilakukan kembali karena terkait dengan pihak luar yang 

menjadi narasumber.  

2. Berhubungan dengan pelayanan 

Kegiatan operasional dan program pendukung yang terdiri dari diseminasi penelitian, pengelolaan 

hasil penelitian , website dan penerbitan jurnal dan pangkalan datadapat dilaksanakan dengan baik dan 

mendukung  operasional kinerja P2 Kependudukan. Hal ini tercermin dari kerjasama ilmiah yang 

dapat dicapai sesuai target. Begitu juga jumlah peserta pemasyarakatan Iptek yang dilakukan oleh P2 

Kependudukan dapat melebihi target (111%). Meskipun kegiatan pelayanan perpustakaan masih 

belum dapat dilakukan, terkait dengan kebijakan di tingkat kedeputian IPSK yang akan membangun 

perpustakaan IPSK dengan mengintegrasikan koleksi-koleksi yang ada di setiap satker. Pelayanan 

perpustakaan untuk diluar P2 Kependudukan untuk sementara belum berjalan optimal. Namun 

penyebarluasan hasil penelitian P2 Kependudukan dan buku2 perpustakaan dilakukan dalam 

pameran-pameran yang diselenggarakan, baik di LIPI maupun di luar LIPI. 

Pelayanan kegiatan ilmiah lainnya, seperti keterlibatan peneliti P2 Kependudukan menjadi nara 

sumber kegiatan ilmiah;  pengajaran di perguruan tinggi; kerjasama penelitian dengan lembaga di 

dalam dan diluar LIPI dilakukan melalui sistem kerjasama swakelola dari pihak yang membutuhkan 

bidang kepakaran tertentu. 

Kegiatan penelitan di tingkat satuan kerja P2 Kependudukan, fokus pada pengembangan kompetensi 

inti. Fokus pada pengembangan kompetensi inti akan mengarahkan penelitian pada upaya untuk 

memperkuat teori dan konsep yang terkait dengan ilmu kependudukan. Luaran dari penelitian adalah 

karya tulis ilmiah dalam berbagai bentuk, mulai dari laporan teknis; artikel dalam jurnal ilmiah; bunga 

rampai tulisan hingga tulisan ilmiah populer di media massa. Luaran seperti ini dapat diukur secara 

kuantitatif. Sedangkan hasil lainnya dari pengembangan kompetensi inti adalah produk lanjutan, 

berupa policy brief dan policy paper yang mempunyai fokus untuk kepentingan kebijakan. Produk 

lanjutan ini cara pengukurannya lebih kualitatif, yaitu dengan cara melihat dokumen-dokumen 

kebijakan apakah mensitasi hasil penelitian dalam proses pembuatan kebijakannnya. 

4.2. Rekomendasi 

Berdasarkan identifikasi permasalahan yang ditemui selama satu tahun kegiatan, maka disusun 

beberapa rekomendasi sbb: 

 Mendorong peneliti untuk mempublikasikan karya tulisnya melalui berbagai media, seperti jurnal 

yang terakreditasi, penerbitan buku (ISBN). 

 Meningkatkan penyusunan makalah kebijakan (policy paper) agar hasil penelitian dapat 

dimanfaatkan oleh stakeholder terkait sebagai pedoman penyusunan kebijakan. 

 Meningkatkan kualitas sumber daya manusia khususnya peneliti melalui jenjang pendidikan 

formal 
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 Mempertimbangkan outsourcing untuk mengisi kekurangan  tenaga administrasi karena sebagian 

besar memasuki usia pensiun. Hal ini dilakukan sebagai dampak dari adanya kebijakan 

moratorium yang berlangsung selama 5 tahun. 
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