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KATA PENGANTAR 

 

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Allah SWT, atas karunia-Nya atas 

dengan telah selesainya penyusunan Laporan Kinerja (LKj) ini. LKJ adalah sebagai 

bentuk pertanggung-jawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi lembaga 

pemerintah dalam rangka mematuhi Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 

tentang penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kerja Instansi Pemerintah (SAKIP). 

LKj P2 Kependudukan-LIPI tahun anggaran 2017 disusun dengan merujuk pada 

Rencana Strategis yang ditetapkan oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) 

Tahun 2015-2019. Oleh karenanya, LKj merupakan gambaran dari keseluruhan 

pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah dilaksanakan Pusat Penelitian 

Kependudukan-LIPI pada tahun anggaran 2017, yang merupakan tahun ke tiga dari 

rangkaian kegiatan lima tahun (2016-2019).  

LKj melaporkan semua kegiatan yang dilakukan P2 Kependudukan, meliputi 

kegiatan yang anggarannya berasal dari program Kompetensi Inti, program dan 

Kegiatan Unggulan LIPI, serta kegiatan kerjasama dengan lembaga/institusi di 

luarLIPI, seperti BKKBN, Kementerian Pekerjan Umum dan Perumahan Rakyat, 

Perguruan Tinggi.  Secara umum, seluruh kegiatan yang ditargetkan telah mencapai 

seluruh sasaran strategis yang digambarkan oleh IKK, meskipun ada yang melebihi 

target dan kurang dari target. Kondisi ini menggambarkan perlunya perbaikan di 

tahun-tahun mendatang. Laporan kinerja ini diharapkan menjadi media evaluasi dan 

instrumen untuk melakukan perbaikan kinerja lembaga di P2 Kependudukan, secara 

berkesinambungan, disamping juga dapat bermanfaat dalam memberikan informasi 

bagi stakeholders.  
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RINGKASAN EKSEKUTIF 

 

 

Pusat Penelitian Kependudukan (P2 Kependudukan-LIPI adalah satuan kerja 

di bawah Kedeputian Bidang Ilmu Pengetahuan Sosial dan Kemanusiaan (IPSK), 

Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) yang bergerak di bidang penelitian 

Kependudukan. Sebagai salah satu satuan kerja di lingkungan institusi pemerintah 

maka P2 Kependudukan-LIPI berkewajiban menyusun Laporan Kinerja (LKj) 

sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 dan 

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 53 

Tahun 2014. Lkj ini merupakan bentuk pertanggung-jawaban P2 Kependudukan 

terhadap para pemangku kepentingan dalam melaksanakan misinya untuk mencapai 

tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2017 yang 

merujuk pada Rencana Kerja Implementatif (RKI) periode 2015-2019. Namun, LKj 

ini juga menjadi sarana evaluasi dan umpan balik untuk perbaikan kinerja P2 

Kependudukan-LIPI di tahun-tahun yang akan datang.  

Tahun 2017 adalah tahun ke tiga dari  rangkaian pelaksanaan Rencana RKI P2 

Kependudukan 2015-2019, sehingga secara substansi dapat dijadikan sebagai 

landasan evaluasi dalam pelaksanaan RKI dan sekaligus juga mempertajam substasi 

penelitian untuk mendukung tema payung (flagship) P2 Kependudukan yang akan 

dicapai pada akhir pelaksanaan RKI tahun 2019. Tema paying P2 Kependudukan 

mengalami refokusing pada tahun 2016 menjadi “Peningkatan Daya Saing penduduk 

Menuju Ketahanan Bangsa”. Tema Payung ini kemudian diterjemahkan dalam 

kegiatan-kegiatan penelitian di empat (4) kelompok penelitian: (1) Keluarga dan 

Kesehatan; (2) Mobilitas Penduduk; (3) Sumber daya Manusia dan Tenaga Kerja;dan 

(4) Ekologi Manusia. 

LKj ini menyajikan capaian kinerja P2 Kependudukan-LIPI pada tahun 2017 

sesuai dengan Perjanjian Kinerja P2 Kependudukan-LIPI yang meliputi 5 dari 9 

sasaran strategis pada indikator kinerja utama (IKU) LIPI yang tertuang dalam SK 

Kepala LIPI Nomor 334/E/2015 tentang Rencana Strategis LIPI Tahun 2015- 2019. 

Telah ditetapkan ada sembilan (9) sasaran strategis LIPI, namun P2 Kependudukan, 

seperti halnya satuan kerja di lingkungan Kedeputian IPSK, ukuran kinerjanya 

mengacu pada lima (5) sasaran strategis. Kemudian kelima sasaran strategis tersebut  

diturunkan dalam sejumlah indikator kinerja.  

Dengan keterbatasan sarana-prasarana (mislanya ketersediaan PC dan 

perpustakaan yang belum terbangun akibat tertundangan kepindahan ke PDII, serta 

anggaran), P2 Kependudukan berupaya untuk tetap dapat mencapai kegiatan yang 
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telah ditentukan dalam PK. Secara umum di P2 Kependudukan telah menunjukkan 

kinerja yang baik, digambarkan dari capaian komulatif indikator kinerja yang 

mencapai 159,12%.  

P2 Kependudukan telah menunjukkan kinerja yang tinggi dalam menjawab 

sasaran strategis untuk peningkatan kontribusi LIPI terhadap daya saing bangsa 

berbasis hasil penelitian. Hal ini ditunjukkan oleh angka realisasi kegiatan yang 

semuanya melebihi target (> 100%), dengan capaian sangat signifikan pada indikator 

jumlah mahasiswa yang dibimbing oleh peneliti P2 Kependudukan. Meskipun 

demikian, capaian yang sangat besar ini karena dalam perhitungan dimasukkan 

jumlah calon peneliti yang mengikuti penddikan dan latihan (diklat) fungsional. 

Tanpa kelompok ini capaian adalah 100%. Jumlah buku yang diterbitkan dengan 

ISBN juga melebihi target. Walaupun dalam perhitungan ini memasukkan buku hasil 

penelitian unggulan yang melibatkan penelitidi luar P2 Kependudukan, tetapi 

jumlahnya adalah 4 buah (40%), sehingga kinerja peneliti P2 kependudukan tetap 

sesuai dengan target (100%). ini membuktikan bahwa peneliti P2 Kependudukan 

cukup mampu dalam menghasilkan publikasi ilmiah. 

Pada sasaran strategis meningkatnya rekomendasi kebijakan berbasis hasil 

penelitian, P2 Kependudukan juga menunjukkan kinerja yang baik, terlihat dari 

capaian yang melebihi target (108%). Namun, tetap disadari bahwa capaian yang baik 

ini karena kontribusi dari keluaran dalam bentuk policy paper dari program unggulan 

yang ditulis oleh peneliti di satker-satker penelitian lain. Dimasukkannya luaran 

kegiatan penelitian unggulan ini adalah karena pengelolaan anggaran ada di P2 

Kependudukan. Namun, peneliti P2 kependudukan dapat menghasilak 4 dari 12 yang 

ditargetkan, atau 33,3% nya. Dalam perhitungan target telah memasukkan rencana 

luaran policy paper dari program unggulan sebanyak 10 dari 12 policy paper. Artinya, 

peneliti P2 Kependudukan dapat memenuhi target yang telah ditentukan. 

Pencapaian kinerja P2 Kependudukan yang kurang baik adalah pada sasaran 

strategis meningkatnya rujukan ilmiah dan informasi Iptek yang diakses oleh 

masyarakat. Secara keseluruhan (dari enam indikator yang diukur), rata-rata capaian 

adalah 75,0%, dengan capaian terendah pada indikator kurangnya jumlah arikel yang 

dipublikasi di jurnal nasional terakreditasi, dan jumlah artikel yang dimuat dalam 

buku bunga rampai atau prosiding internasional terakreditasi. Ada tiga alasan 

rendahnya capaian P2 Kependudukan dalam publikasi artikel di jurnal nasional 

terakrediatasi maupun artikel di prosiding internasional. Pertama, artikel di jurnal 

nasional yang disubmit oleh peneliti masih berada dalam proses penerbitan jurnal 

dimana peneliti mengirimkan artikelnya. Untuk artikel yang akan terbit di jurnal 

internal P2 Kependudukan, artikel masih dalam proses peer-review sehingga belum 

bisa dipublikasi. Ke dua, seminar atau konferensi yang diikuti para peneliti 

P2Kependudukan tidak semuanya menerbitkan prosiding. Ke tiga, belum semua 

peneliti muda dan madya yang masing-masing jumlahnya 18 dan 12 orang memenuhi 

perjanjian kinerjanya untuk menghasilkan jurnal dan prosiding nasional. 
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Target capaian sasaran strategis pengembangan kompetensi SDM penelitian di 

P2 Kependudukan dapat direalisasikan dengan baik. Capaian rata-rata dari 3 indikator 

yang sebesar 184,3%, menggambarkan bahwa kemampuan SDM peneliti P2 

Kependudukan telah berkontribusi baik terhadap stakeholders yang membutuhkan, 

baik di lingkungan akademis (perguruan tinggi, lembaga penelitian dan 

pengembangan/Puslitbang) maupun pengambil kebijakan di sektor pemerintahan 

(kementerian/lembaga) dan non pemerintahan (lembaga swadaya masyarakat).  

Pemanfaatan jasa kepakaran peneliti P2 Kependudukan bukan hanya sebagai 

narasumber dalam seminar ataupun workshop, tetapi juga dalam pembimbingan 

melalui penelitian kerjasama maupun sebagai tenaga konsultan, terutama di 

lingkungan puslitbang kementerian. Sementara kepakaran di lingkungan akademisi 

nampak dari sitasi publikasi para peneliti P2 Kependudukan yang semakin meningkat, 

terlihat dari capaian sebesar 250%.  

Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran di atas, terdapat beberapa kendala 

yang dihadapi, sehingga dilakukan langkah-langkah untuk mengupayakan tercapainya 

tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Kendala-kendala tersebut berulang dari 

tahun ke tahun, namun diharapkan mengalami penurunan dalam hal kuantitas 

dikarenakan P2 Kependudukan terus melakukan upaya perbaikan. P2 Kependudukan-

LIPI juga masih harus meningkatkan kualitas SDM-nya, baik melalui pendidikan 

formal dan pelatihan/training. Selain itu, nampaknya P2 Kependudukan harus terus 

mendorong peneliti untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas publikasi yang akan 

dimasukkan dalam google scholar sehingga dapat meningkatkan sitasi di tahun-tahun 

mendatang. Kegiatan pembimbingan bagi peneliti muda, khususnya peneliti baru 

yang akan masuk di tahun 2018 sebanyak 16 orang harus dilakukan dengan baik dan 

terus menerus bukan hanya untuk menghasilkan karya tulis ilmiah, tetapi juga sampai 

mereka memperoleh kesempatan melanjutkan pendidikan formal ke jenajang yang 

lebih tinggi.  

Pencapaian kinerja yang tergambar dari semua sasaran strategis tersebut yang 

tentunya didukung oleh SDM yang ada di P2 Kependudukan tidak terlepas dari 

kebijakan di kedeputian Bidang IPSk dan LIPI, serta faktor eksternal. Karenanya, 

kebijakan-kebijakan internal LIPI diharapkan tetap berpihak pada kegiatan peneletian, 

yang selama ini oleh pemerintah sering disama-ratakan dengan kebijakan untuk 

kementerian. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.2. KONDISI UMUM  

1.2.1. Kedudukan, Tugas, dan Fungsi 

Pusat Penelitian Kependudukan (P2 Kependudukan) adalah salah satu satuan 

kerja (satker) dari lima (5) satker yang berada di bawah koordinasi Kedeputian 

Bidang Ilmu Pengetahuan Sosial dan Kemanusiaan-Lembaga Ilmu Pengetahuan 

Indonesia (IPSK-LIPI)
1
. P2 Kependudukan ditetapkan berdasarkan Peraturan Kepala 

LIPI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja LIPI serta Keputusan 

Kepala LIPI Nomor 648a/M/2014 tentang Nomenklatur Satuan Kerja di Lingkungan 

LIPI. Oleh karena itu, tugas dan fungsi yang dilakukan merupakan implementasi dari 

kebijakan yang telah dirumuskan oleh Kedeputian Bidang IPSK, yaitu pelaksanaan di 

bidang penelitian ilmu pengetahuan sosial dan kemanusiaan.  

 Dalam Peraturan Kepala (Perka) LIPI Nomor 1 Tahun 2014 Bagian Kelima 

Pasal 298 ditetapkan bahwa P2 Kependudukan mempunyai tugas “melaksanakan 

penelitian di bidang kependudukan”. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Pusat 

Penelitian Kependudukan menyelenggarakan fungsi: 

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 

 

Struktur Organisasi  

Pada tahun 2014 P2 Kependudukan mengalami perubahan struktur organisasi, 

sebagai konsekuensi diberlakukannya Peraturan Kepala LIPI Nomor 1 Tahun 2014 

tentang Organisasi dan Tata Kerja LIPI. Dalam Perka tersebut, terdapat penambahan 

                                                 
1
 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). LiPI terdiri dari lima (5) kedeputian, 

yaitu Kedeputian bidang IPSK, Kedeputian Bidang Ilmu Pengetahuan Kebumian (IPK), Kedeputian 

Bidang Ilmu Pengetahuan Hayati (IPH), Bidang Ilmu Pengetahuan Teknik (IPT), dan Kedeputian 

Bidang Jasa Ilmiah (Jasil). 
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satuan kerja, tetapi di sisi lain terjadi penghapusan semua kepala bidang penelitian. 

Oleh karenanya, semua peneliti berada langsung dibawah kepala satuan kerja yang 

dalam pelaksanaan kegiatan penelitian dan ilmiah lainnya dibantu oleh ketua 

kelompok penelitian (Kelti). Struktur organisasi P2 Kependudukan yang tertuang 

pada Bagian Kelima Pasal 300 Peraturan Kepala LIPI Nomor 1 Tahun 2014 terdiri 

dari dua eselon III, yaitu: (a) Bidang Pengelolaan dan Diseminasi Hasil Penelitian 

(PDHP), dan (b) Bagian Tata Usaha, serta (c) Kelompok Jabatan Fungsional.  

Kepala Bidang Pengelolaan dan Diseminasi Hasil Penelitian mempunyai tugas 

untuk melaksanakan pengelolaan dokumentasi, data dan hasil-hasil penelitian, hak 

kekayaan intelektual, sistem informasi, serta penyiapan penyusunan rencana strategis 

diseminasi, pelayanan jasa, implementasi, komersialisasi, dan promosi hasil penelitian 

di bidang kependudukan. 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. 

Dalam menjalankan tugas dan fungsnya, Kepala Bidang Pengelolaan dan Diseminasi 

Hasil Penelitian dibantu oleh Kepala Subbid Pengelolaan Hasil Penelitian (Eselon IV) 

dan Kepala Subbid Diseminasi dan Kerja Sama (Eselon IV). 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 Diseminasi dan Kerja Sama mempunyai tugas 

melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana strategis diseminasi, pelayanan jasa, 

implementasi, komersialisasi, dan promosi hasil penelitian di bidang kependudukan.  

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan tata usaha. Fungsi 

dari Bagian Tata Usaha adalah untuk melaksanaan urusan keuangan dan urusan 

kepegawaian, persuratan, kearsipan, perlengkapan, rumah tangga, dan inventarisasi 

barang milik negara. Bagian Tata Usaha Bagian Tata Usaha terdiri dari Subbagian 

Keuangan, yang bertugas melakukan urusan keuangan. Subbagian Kepegawaian dan 

Umum mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, persuratan, kearsipan, 

perlengkapan, rumah tangga, dan inventarisasi barang milik negara.   

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai 

dengan jabatan fungsional di setiap jenjang. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari 

jabatan fungsional peneliti dan jabatan fungsional lainnya (Pranata Humas, 

Perencana, Arsiparis, Pranata Komputer, Pustakawan, Analisis Kepegawaian). Selain 

itu juga dibentuk Tim Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi (PME) yang ditunjuk 

oleh Kepala Pusat Penelitian dengan tugas melakukan monitoring dan evaluasi semua 

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

sekali untuk mengetahui perkembangan kegiatan serta hambatan dan tantangan yang 
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dihadapi. Hasil monitoring didiskusikan dengan melibatkan pejabat struktural maupun 

pihak lain 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) dibawah koordinasi Kepala Pusat Penelitian 

Kependudukan. 

Untuk membantu Kepala Pusat Penelitian Kependudukan dari aspek substansi, 

dibentuk pula Board yang berperan dalam menseleksi dan memberi masukan terhadap  

proposal penelitian, melakukan monitoring dan evaluasi dari sisi substansi, 

menseleksi tulisan-tulisan hasil penelitian yang akan dipublikasikan. Kelompok 

Jabatan Fungsional di Pusat Penelitian Kependudukan terbagi dalam empat (4) 

Kelompok Penelitian (Kelti) berdasarkan bidang keahlian dan tugasnya, serta masing-

masing dikoordinasi oleh seorang funsional peneliti dengan jabatan minimal Peneliti 

Madya sebagai Ketua Kelti. Kelti- kelti tersebut yaitu:  

1. Kelti Sumber Daya Manusia dan Ketenagakerjaan  

2. Kelti Mobilitas Penduduk  

3. Kelti Keluarga dan Kesehatan 

4. Kelti Ekologi Manusia 

 

 

Gambar 1.1: Struktur organisasi P2 Kependudukan, Tahun 2017 
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1.2.2. Sumber Daya Manusia  

Jumlah sumber daya manusia (SDM) di P2 Kependudukan pada tahun 2017 

adalah sebanyak 67 orang pegawai, terdiri dari 44 orang peneliti (66 %) dan 23 orang 

non-peneliti (34 %). Jika dilihat berdasarkan jenis kelamin, pegawai P2 

Kependudukan memiliki komposisi yang lebih banyak perempuan dibandingkan laki-

laki, yaitu 54 % perempuan dan 46 % laki-laki  Pada saat ini, P2 Kependudukan telah 

mendapatkan informasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi bahwa akan memiliki 15 orang peneliti baru pada tahun 2018. 

P2 Kependudukan telah dan akan menghadapi masalah SDM, khususnya 

tenaga administrasi pada beberapa tahun ke depan, karena sebagian besar telah berada 

pada usia menjelang pensiun. Pada gambar 1.2 terlihat, sebesar 46,3 % (31 orang) 

pegawai telah berada pada usia 50 tahun ke atas, peneliti maupun non peneliti. Untuk 

tenaga administrasi, ada sekitar dua pertiga (65,2%, atau 15 orang dari 23 orang) 

berusia antara 50-59 tahun, yang artinya akan memasuki usia pensiun dalam waktu 

paling lama tiga tahun ke depan. Hal ini karena usia pensiun pegawai non peneliti 

adalah 58 tahun. Sebaiknya, utuk pegawai berstatus peneliti akan ada sekitar 4 orang 

yang akan pensiun maksimal 5 tahun ke depan, 1 diantaranya bahkan telah pensiun di 

akhir tahun 2017 karena dampak dari Peraturan Pemerintah No 11 Tahun 2017 

tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.  

 

 

Gambar 1.2:  Jumlah pegawai menurut umur dan jenis kelamin, tingkat pendidikan, 

dan golongan/ruang   
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Kualifikasi pendidikan P2 Kependudukan cukup baik, tetapi masih perlu terus 

ditingkatkan, khususnya peneliti. Hal ini karena untuk peningkatan jenjang fungsional 

disyaratkan memenuhi tingkat pendidikan tertentu sesuai dengan jabatan yang akan 

diduduki, seperti tertuang dalam PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang “Manajemen 

Pegawai Negeri Sipil”. Data akhir tahun 2017 memperlihatkan, sebagian besar 

peneliti memiliki pendidikan sarjana strata 2 (S2) dan hanya 7 orag yang 

berpendidikan S3, menggambarkan bahwa masih ada cukup banyak peneliti yang 

harus melanjutkan pendidikan doktoral (sarjana strata 3-S3) untuk dapat memenuhi 

syarat dalam mengajukan jabatan fungsional peneliti ahli utama. Pada tahun 2017, 

sebanyak 8 (delapan) orang peneliti yang sedang mengikuti pendidikan S3 di luar 

negeri (lihat gambar 1.3). Peneliti dengan jenjang pendidikan S1 sejumlah 4 orang, 

dua (2) diantaranya sedang melanjutkan pendidikan S2. Kesempatan untuk 

melanjutkan pendidikan tidak dibatasi dengan sistem senioritas. Peneliti muda yang 

telah memiliki kemampuan substansi maupun bahasa Inggris, serta memperoleh 

jaminan biaya pendidikan, maka mereka dapat melanjutkan pendidikannya, baik di 

dalam maupun di luar negeri. Bagi mereka yang memiliki keterbatasan bahasa, Satker 

akan memberikan kemudahan untuk meningkatkan kemampuan bahasa, meskipun 

terbatas pada pemberian surat ijin. Mayoritas tingkat pendidikan pegawai non peneliti 

adalah tingkat pendidikan SMA. Hanya empat (4) orang dari 23 orang pegawai non 

peneliti yang berpendidikan S1. Seharusnya, kulifikasi pendidikan mereka 

ditingkatkan, namun sebagian besar dari pegawai non peneliti sudah mendekati usia 

pensiun. Kondisi ini menggambarkan bahwa P2 Kependudukan mulai menghadapi 

persoalan serius dalam pengembangan SDM yang berkualitas. 

 

 

Gambar 1.3: Kompetensi SDM P2 Kependudukan, 2017 

TH	2017	

Status	Peneli 	
studi	lanjut	:									
9	orang:		

S3:	6	org		 S2:	1	org	
2	orang	 dak	

berhasil										
(S3	&	S2)	

Administrasi	
(ijin	belajar):			
S1:	1	orang	

Training	

Pendidikan	
formal	

Peningkatan	kompetensi	
pegawai	administrasi	

Jabatan	Fungsional:	
Arsiparis,	Analis	
Kepegawaian,	
pranata	komputer,	
pustakawan,	humas	
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Kondisi pegawai P2 Kependudukan berdasarkan jenjang kepangkatan 

menunjukkan, komposisi pegawai P2 Kependudukan paling banyak berada pada 

golongan kepangkatan III, yaitu sebanyak 40 orang (59,7%). Banyaknya pegawai 

pada golongan/ruang III, antara lain karena sejumlah peneliti masih memiliki jenjang 

fungsional peneliti ahli madya. Termasuk dalam kelompok pegawai golongan ruang 

III ini adalah pegawai non peneliti yang usianya sudah berada pada kelompok 50-59 

tahun. 

 Telah disebutkan bahwa pegawai P2 Kependudukan terbagi ke dalam kategori 

peneliti dan non-peneliti. Peneliti adalah pegawai yang memiliki jabatan fungsional 

peneliti, sedangkan pegawai non-peneliti adalah pegawai yang memiliki jabatan 

fungsional lain selain peneliti, dan yang tidak/belum memiliki jabatan fungsional 

tertentu (fungsional umum). Gambar 1.3 menunjukkan,  ada 44 orang pegawai yang 

memiliki jabatan fungsional peneliti dengan jumlah terbesar pada kelompok jabatan 

ahli peneliti muda (18 orang, atau 40,9% ), dan peringkat ke dua adalah mereka yang 

mempunyai jabatan fungsional ahli peneliti madya ( %). Hanya sedikit peneliti yang 

telah menduduki jabatan fungsional peneliti ahli utama (5 orang, atau 11,3%), padahal 

jika dilihat lama kerja sudah lebih dari 30 tahun (diasumsikan mendapatkan 

fungsional yang pertama setelah empat (4) tahun bekerja dan setiap 10 tahun dapat 

naik ke jenjang fungsional yang lebih tinggi, ditambah lima (5) tahun menempuh 

pendidikan) semestinya minimal sudah ada 7 orang yang memiliki jabatan fungsional 

peneliti ahli utama. Bahkan, bagi peneliti yang memiliki lama kerja antara 24-29 

tahun, semestinya sudah dapat menduduki jenjang peneliti ahli utama, karena 

sebagian besar dari mereka memiliki pendidikan S2 yang hanya ditempuh dalam 

waktu 2 tahun. Data ini menggambarkan bahwa P2 Kependudukan memiliki 

tantangan yang cukup berat untuk dapat meningkatkan kualitas pendidikan formal 

para penelitinya. Upaya telah dilaksanakan sejak tahun 2015, yaitu dengan 

mengirimkan peneliti muda untuk sesegera mungkin melanjutkan studi ke jenjang S3 

yang datanya telah disebutkan di atas. 

Kesenjangan cukup besar terjadi pada kelompok peneliti dengan jenjang 

fungsional peneliti ahli pertama dan muda. Ada kelebihan lima (5) orang pada jenjang 

ahli peneliti pertama, tiga (3) orang peneliti diantaranya yang direkrut pada tahun 2014 

dan saat ini sedang menunggu proses pengajuan untuk mendapatkan jabatan 

fungsional, sementara dua (2) orang lainnya semestinya sudah masuk ke jenjang ahli 

peneliti madya. Kondisi ini berdampak pada jumlah peneliti yang seharusnya sudah 

berada pada jenjang ahli peneliti ahli muda (- 5 orang). Secara ringkas, gambar 1.4 di 

atas mengindikasikan bahwa peningkatan jenjang karir di P2 Kependudukan harus 

lebih diperhatikan di masa-masa yang akan datang, terlebih dengan adanya 

persyaratan kenaikan jenjang fungsional yang semakin sulit. Perencanaan 

pengembangan SDM di tingkat satker maupun setiap individu peneliti harus dibuat 

untuk mencapai jenjang karir yang sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.  
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Gambar 1.4: Komposisi peneliti dan jabatan fungsional yang diduduki yang 

diperhitungkan dari lama kerja 

 

 Untuk jabatan fungsional non peneliti yang ada di P2 kependudukan sangat 

terbatas. Diantara 23 orang pegawai administrasi P2 Kependudukan, hanya ada lima 

(5) orang (kurang dari seperempat) yang memiliki jabatan fungsional, yaitu jabatan 

analisis kepegawaian, pranata humas, pranata komputer, perencana, arsiparis, dan 

fungsional umum, masing-masing 1 orang. Jabatan pustakawan tidak ada satu 

orangpun yang memiliki. Jabatan fungsional non-peneliti pegawai P2 Kependudukan 

didominasi oleh jabatan fungsional umum yaitu sebanyak 18 orang, dan hingga saat 

ini masih bisa terus mendapatkan kenaikan pangkat. Hal ini karena 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. Data pegawai administrasi 

tersebut mencerminkan bahwa kapasitas mereka tidak baik dan perlu diitingkatkan ke 

depannya, terutama untuk mendapatkan jenjang jabatan fungsional non-peneliti bagi 

mereka yang memenuhi syarat. Namun, ini tantangan berat bagi P2 Kependudukan 

karena kebanyakan dari mereka sudah akan memasuki usia pensiun. Bagi mereka yang 

masih cukup muda, mereka masih harus menunggu mendapatkan penyesuaian ijazah 

S1, dan bahkan ada yang harus melanjutkan pendidikan S1. Bukan hal mudah, karena 

untuk memperoleh beasiswa S1 bagi pegawai administrasi sangat sulit, jika tidak 

boleh dikatakan tidak ada.  
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1.1.3.  Sarana dan Prasarana 

P2 Kependudukan hingga saat ini menempati seluruh lantai X dan lantai VII. Tersedia 

satu ruangan rapat besar dan tiga (3) ruangan rapat kecil di lantai 10; sedangkan di 

lantai VII terdapat satu ruang rapat berukuran sedang dan satu ruang rapat besar yang 

dikeloloa oleh LIPi, tetapi P2 Kependudukan memiliki keleluasaan untuk 

memanfaatkannya. Namun, hal yang masih perlu ditingkatkan kenyamanannya adalah 

fasilitas yang ada di ruang rapat, karena antara lain:  

 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 10 yang melengkung membatasi 

kenyamanan tamu maupun peserta rapat dalam melihat materi presentasi. 

Kenyamanan ruangan bagi peneliti adalah diindikasikan dari kepemilikan 

ruangan untuk setiap peneliti dengan luas ruangan yang berbeda menurut jejang 

jabatan fungsional yang dimiliki. Mayoritas ruangan peneliti tersedia PC, namun 

masih perlu diupayakan agar setiap ruangan tersedia PC.  Untuk pegawai administrasi 

menempati ruangan bersama menurut Subbidang dan Subbagian. 

 Selain fasilitas berupa ruangan, P2 Kependudukan memiliki sarana dan 

prasarana lain yang dapat digunakan 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 ruangan untuk koleksi 

perpustakaan, ruangan komputer, website, ruang sekretariat Jurnal Kependudukan 

Indonesia serta pangkalan data.  

(a) Perpustakaan  

Perpustakaan merupakan salah satu fasilitas 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 saat ini koleksi buku yang 

tersedia sekitar 12.955 judul, baik buku yang berasal dari penerbit dalam maupun luar 

negeri. Buku-buku koleksi tersebut berhubungan dengan isu kependudukan, 

ketenagakerjaan, ekologi manusia, serta isu-isu sosial lainnya. Berhubung adanya 

penataan perpustakaan di tingkat kedeputian IPSK, maka fisik ruang perpustakaan P2 

Kependudukan untuk sementara ditiadakan. Sementara itu, kualitas perpustakaan akan 

sangat baik jika dilengkapi dengan perpustakaan digital.   
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(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 

Website P2 Kependudukan yang beralamat di www.kependudukan.lipi.go.id 

memberikan manfaat yang besar dalam pendokumentasian dan diseminasi hasil 

penelitian. Dari segi tampilan, selain memuat substansi berbagai publikasi, Jurnal 

Kependudukan Indonesia dan kegiatan ilmiah seperti seminar dan kerjasama 

penelitian. Di samping itu dalam website  juga ditampilkan publikasi-laporan 

penelitian yang dapat  diunduh. Dilihat dari jumlah pengunjung website Pusat 

Penelitian Kependudukan-LIPI dalam satu hari rata-rata berkisar antara 400-500  

pengunjung. Hal ini mengindikasikan keberhasilan dari website tersebut. Sebagai 

salah satu media diseminasi kegiatan penelitian dan hasil-hasilnya dari Pusat 

Penelitian Kependudukan-LIPI selain dalam bentuk website, juga telah dikembangkan 

Facebook Puslit Kependudukan dan Twitter (@ppk_lipi). P2-Kependudukan juga 

memiliki akun Instagram (instagram@kependudukanlipi). 

Alamat surat elektronik (E-mail) P2 Kependudukan, yaitu 

puslit.kependudukan@mail.lipi.go.id dimanfatkan untuk berkomunikasi dengan 

stakeholders, terutama yang mempunyai kebutuhan akan informasi, disamping juga 

ada 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.  

 

mailto:puslit.kependudukan@mail.lipi.go.id
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Gambar 1.5: Tampilan website, twiter, instagram, dan facebook P2 Kependudukan, 

akhir tahun 2017 (lihat sesuai arah jarum jam) 

 

(d) Anggaran 

Sebagai salah satu satuan kerja pada Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LNPK), 

maka sumber keuangan P2 Kependudukan adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Negara (APBN) yang tertuang dalam. 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 

(layanan perkantoran) 

(2) Anggaran kegiatan tidak mengikat untuk membiayai pelaksanaan kegiatan 

penelitian. 

Besar pagu anggaran di P2 Kependudukan pada tahun 2017 adalah 

18.070.264.000 rupiah dengan rincian: (a) Kegiatan Penelitian P2 Kependudukan 

sebesar 2.165.556.000 rupiah: (b) layanan perkantoran: 12.711.880.000;(c) program 

penelitian unggulan LIPI (2.428.500.000 rupiah); dan (d) penguatan ilmu sosial 

sebesar 764.328.000. Anggaran penguatan ilmu sosial ditujukan untuk membiayai 

kegiatan kedeputian bidang IPSK, sedangkan program penelitian unggulan LIPI 

adalah anggaran LIPI yang dikelola oleh P2 Kependudukan untuk melakukan 

penelitian-penelitian unggulan dengan tema “Ketahanan Sosial”. Peneliti-peneliti 

yang terlibat mayoritas dari peneliti di luar P2 Kependudukan, dengan proporsi 

terbesar dari satuan kerja lain di dalam Kedeputian Bidang IPSK. 
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 Anggaran sebesar itu tidak bisa terserap semuanya, dengan faktor 

penyumbang terbesar adalah layanan perkantoran (sisa gaji dan tunjangan yang 

mencapai 2.598.124.243 rupiah dari total pagu 12.155.580.000 rupiah. Tingginya sisa 

gaji dan tunjangan pegawai tersebut memengaruhi total penyerapan anggaran yang 

hanya sebesar 85,36 persen. Secara lebih rinci total penyerapan menurut kegiatan 

dapat dilihat pada gambar 1.6.  

  

 

 Gambar 1.6. Anggaran: Rencana dan Penyerapan Tahun 2017  

 Penyerapan anggaran juga belum baik dilihat tren bulanan yang menunjukkan 

penyerapan makin besar pada bulan-bulan akhir tutup anggaran. Gap yang makin 

besar antara rencana dan penyerapan sejak bulan agustus hingga desember (lihat 

gambar 1.4) mengindikasikan distribusi penyerapan yang kurang baik. Demikian pula 

jika dilihat dari penyerapan bulanan yang dihitung dengan cara membagi pengeluaran 

bulanan per sisa pagu di bulan yang sama. Nampak pada grafik pojok kanan bawah, 

bahwa penyerapan tertinggi terjadi pada bulan desember (11 %). Hal ini menjadi 

tantangan bagi P2 Kependudukan untuk memperbaiki tren penyerapan di tahun-tahun 

yang akan datang. Merencanakan kegiatan penelitian lapangan pada tri wulan pertama 

nampaknya menjadi salah satu strategi yang bagus untuk memperbaiki tren 

penyerapan anggaran yang tidak menumpuk di akhir tahun.  

1.2. PERMASALAHAN UTAMA/STRATEGIC ISSUES 

Terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pusat 

Penelitian Kependudukan yang dapat dikelompokkan ke dalam tiga kategori 

permasalahan utama yaitu 1) pegawai peneliti dan non-peneliti (staf administrasi), 
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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 

Terkait dengan isu yang pertama, yaitu antara komposisi kepegawaian, antara 

peneliti dan non-peneliti, maka dapat dikatakan masih tampak kesenjangan yang 

sangat besar pada kemampuan para pegawai P2 Kependudukan yang tercermin dari 

tingkat pendidikan dan kepangkatan pegawai. Kesenjangan terjadi tidak hanya 

diantara sesama pegawai/staf administrasi, namun juga diantara peneliti sendiri.  

Berdasarkan data kepegawaian P2 Kependudukan per November 2017, tenaga 

administrasi didominasi oleh pegawai dengan tingkat pendidikan SLTA (sekitar 19,40 

%). Bahkan, meskipun jumlahnya tidak banyak, masih ada satu orang pegawai 

administrasi yang tingkat pendidikannya SLTP. Relatif rendahnya tingkat pendidikan 

tentunya dapat berimplikasi negatif pada kemampuan untuk memahami dan 

menyelesaikan tugas. Selain itu, apabila dilihat dari masa kerja tenaga administrasi, 

maka keberadaan mereka didominasi oleh tenaga administrasi yang sudah mendekati 

pensiun. Apabila melihat pada kebutuhan pegawai non-peneliti (adminstrasi) untuk 

tahun 2014-2019, maka direncanakan untuk merekruit 3 (tiga) orang pegawai 

admisntrasi. Namun demikian, perekruitan tenaga administrasi belum dapat 

dilaksanakan pada tahun 2017 disebabkan adanya kebijakan pemerintah tentang 

moratorium penerimaan pegawai negeri sipil (PNS). Belum dibukanya proses 

rekruitmen pada tahun 2017 khusus untuk tenaga administrasi, tentunya berdampak 

pada pelaksanaan kegiatan di P2 Kependudukan yang tidak dapat berjalan secara 

optimal.  

Selanjutnya, melihat pada persebaran kompetensi non-peneliti, maka dapat 

dikatakan bahwa sebagian besar belum memiliki jabatan fungsional tertentu. Merujuk 

pada data kepegawaian per November 2017, maka dari 23 pegawai administrasi yang 

ada pada saat ini, sebagian besar, yaitu 18 orang tidak memiliki jabatatan fungsional 

atau dengan kata lain masih sebagai tenaga  fungsional umum, sementara hanya lima 

(5) orang tenaga administrasi yang memiliki jabatan fungsional. 

Pada saat ini, jabatan fungsional tenaga adminitrasi yang ada di P2 

Kependudukan adalah sbb.: perencana (1 orang), pranata humas (1 orang), analis 

kepegawaian (1 orang), arsiparis (1 orang) dan pranata komputer (1 orang). 

Rendahnya tenaga administrasi yang dapat memiliki jabatan fungsional adalah 

karenat beberapa faktor, yaitu pertama adalah karena sebagian besar tenaga 

administrasi tidak dapat memenuhi persyaratan yang ditentukan, dilihat dari 

kesesuaian antara tingkat pendidikannya dengan bidang pekerjaan yang ditekuni. 

Contohnya adalah ada dua (2) orang tenaga administrasi keuangan yang sampai saat 

ini masih menunggu penyetaraan ijasah sarjana S 1; kedua,  masih adanya jabatan 

fungsional yang belum sepenuhnya sesuai dengan tugas dan fungsi yang dikerjakan. 

Akibat keterbatasan kompetensi yang dimiliki tenaga administrasi ini menyebabkan 
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pelaksanaan tugas hanya berdasarkan instruksi atau perintah atasan saja. Kondisi ini 

tentu saja tidak kondusif bagi lembaga untuk melakukan perubahan sesuai dengan 

tuntutan reformasi birokrasi yang memerlukan pegawai dengan mentalitas dan 

kemampuan yang „mumpuni‟. 

Pada dasarnya, pihak insitusi sudah berupaya untuk mengatasi persoalan 

keterbatasan jabatan fungsional non-peneliti (administasi) dengan rencana perekruitan 

tenaga analis kepegawaian, analis pengelolaan keuangan dan pranata keuangan. 

Namun, karena adanya kebijakan moratorium penerimaan PNS tersebut, maka upaya 

tersebut belum dapat dilaksanakan pada tahun 2017.  

Kemudian, melihat pada jabatan fungsional peneliti, maka dari jumlah 40 

peneliti aktif, baru ada 6 orang peneliti utama yang diantaranya hanya ada seorang 

profesor riset yang menduduki jabatan tersebut. Dari sisi jenjang fungsional, peneliti 

P2 Kependudukan sebagian besar merupakan peneliti madya dan muda (masing-

masing jabatan ada 15 orang). Seluruh peneliti dapat dikatakan terlibat dalam kegiatan 

penelitian kompetensi inti yang sesuai dengan bidang kepakaran yang dimilikinya.  

Pada tahun 2017, P2 Kependudukan memperoleh 16 orang CPNS yang 

memiliki kompetensi sesuai dengan yang dibutuhkan satker. Latar belakang 

pendidikan yang dimiliki para CPNS tersebut adalah sbb: sosiologi pendidikan, 

statistika, ekologi manusia, geografi budaya, demografi formal, antropologi social 

budaya, kesehatan masyarakat, ekonomi pembangunan dan hukum ketenagakerjaan. 

Masing-masing peneliti sudah direncanakan untuk terlibat dalam kelompok penelitian 

(kelti) sesuai dengan kompetensi keilmuan yang dimiliki, yaitu tujuh (7) orang di 

Kelti SDM & Ketenagakerjaan, tiga (3) orang di Kelti Mobilitas Penduduk, tiga (3) 

orang di Kelti Ekologi Manusia dan tiga (3) orang di Kelti Keluarga. Direncanakan 

akan ada pembinaan pada masing-masing CPNS tersebut sehingga dapat 

menghasilkan output (tulisan/artikel). Pembinaan yang akan dijalankan juga 

direncanakan sampai ketaraf perencanaan pemilihan target sekolah/pendidikan 

lanjutan. 

1.2.2. Peningkatan Keterampilan dan Pendidikan 

P2 Kependudukan sudah melakukan berbagai upaya untuk peningkatan 

ketrampilan dan pendidikan dari para pegawainya, baik untuk peneliti maupun tenaga 

administrasi (non-peneliti). Terkait dengan peningkatan kapasitas untuk peneliti, 

pihak satker mengupayakannya melalui pengiriman peneliti untuk melanjutkan 

pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Pada tahun 2017 tercatat dua (2) orang 

peneliti menempuh pendidikan strata-2 (S2) di Belanda dan New Zealand. Kemudian, 

tujuh (7) orang peneliti menempuh pendidikan strata-3 (S3) di beberapa negara 

sebagai berikut: Australia, Inggris, Jepang, Hawaii dan Jepang. Terdapat satu (1) 

orang yang mengundurkan diri dari tugas belajar karena alasan kesehatan yang tidak 

memungkinkan bagi dirinya untuk melanjutkan studinya di luar negri. 
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Penganggaran untuk peningkatan kapasitas peneliti melalui pendidikan tinggi, 

tidak hanya berasal dari Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, namun 

juga berasal dari beberapa lembaga asing seperti StuNed, New Zealand Scholarship, 

UNU, East West Center. P2 Kependudukan untuk peningkatan SDM penelitinya, juga 

telah mengirimkan sebagian penelitinya untuk mengikuti kursus-kursus pendek non 

gelar pada tahun 2017. Adapun pembiayaan pengembangan kapasitas SDM melalui 

pendidikan non gelar ini, selain anggaran dari satker juga dari hibah lembaga donor 

asing. Pelatihan peningkatan kualitas pegawai lainnya yang dapat terealisasi pada 

tahun 2017 adalah Latihan Dasar Kepemimpinan atau yang dikenal dengan sebutan 

Leadership Development Program (LDP). Satu (1) orang pegawai P2 Kependudukan 

telah mengikuti program LDP ini. Adapun untuk pelatihan jabatan fungsional peneliti, 

pada tahun 2017 ini belum dapat dilakukan karena adanya keterlambatan pengurusan 

permohonan administrasi keikutsertaan diklat dari tingkat satker ke Pusat Pembinaan, 

Pendidikan dan Pelatihan (Pusbindiklat) LIPI. 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. 

Adapun kegiatan peningkatan kapasitas melalui peningkatan ketrampilan dan 

pendidikan untuk pegawai non-peneliti (administrasi) lebih terbatas. Peningkatan 

kapasitas tenaga administrasi untuk peningkatan ketrampilan yang sudah dilaksanakan 

pada tahun 2017 hanya terbatas untuk bidang keuangan, kehumasan, arsiparis dan 

komputer dengan jumlah peserta masing-masing satu orang. Upaya peningkatan 

kapasitas tenaga administrasi hanya terbatas pada tawaran yang diajukan oleh LIPI 

saja dan bersifat umum.  

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. Selain itu, keterbatasan anggaran juga 

merupakan salah satu hambatan dalam upaya peningkatan kapasitas SDM tenaga non 

peneliti (administrasi) P2 Kependudukan. Diperlukan suatu upaya terobosan seperti 

penganggaran mandiri dari satker, khususnya untuk tenaga administrasi, agar dapat 

secara optimal dan professional melakukan tugas-tugas yang diembannya. 

1.2.3. Anggaran Penelitian 

Anggaran penelitian selalu mengalami peningkatan (meski tidak signifikan) 

dari tahun ke tahun. Namun demikian, “ancaman” pemotongan anggaran menjadi kian 

rutin terjadi dari tahun ke tahun. Sama halnya yang terjadi pada tahun-tahun 

sebelumnya, pemotongan anggaran pada tahun 2017 justru dilakukan pada “jantung” 

kegiatan penelitian, yaitu anggaran pengumpulan data lapangan atau biaya perjalanan 

dinas. Besarnya anggaran perjalanan dinas yang dipotong sebesar 46 persen.  Adanya 

pemotongan mata anggaran  pada kegiatan penelitian tentunya sangat berimbas pada 
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pelaksanaan tugas pokok satker P2 Kependudukan sebagai bagian dari institusi LIPI 

yang merupakan sebuah lembaga penelitian. Esensi dari kegiatan penelitian adalah 

melakukan kegiatan pengumpulan data di lapangan yang menghendaki peneliti 

melakukan perjalanan ke daerah-daerah, namun karena adanya pemotongan anggaran,  

tugas utama ini tidak dapat dilakukan secara optimal.  

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 kegiatan 

pengumpulan data primer dan data sekunder di berbagai lokasi/daerah sesuai dengan 

tujuan penelitiannya.  

1.2.4. Penyesuaian Isu Riset dengan Politik Kebijakan Pemerintah 

Sebagai sebagai salah satu pusat penelitian di bawah LIPI, maka satker P2 

Kependudukan bertugas untuk melakukan penelitian dan mengakumulasikan 

pengetahuan khususnya yang terkait dengan isu kependudukan. Agenda penelitian 

disusun berdasarkan pemikiran-pemikiran strategis jangka panjang dan juga sejalan 

dengan visi dan misi pemerintah termasuk RPJMN. Selain itu, agenda penelitian juga 

harus disesuaikan dengan rencana koordinatif Kedeputian Bidang IPSK dan Rencana 

Strategis LIPI. 

Upaya untuk membangun riset yang mengikuti isu-isu keilmuan terkini kerap 

terhambat karena kuatnya 'belenggu' politik kebijakan keuangan pemerintah. 

Kebijakan penganggaran pemerintah menuntut tiap-tiap lembaga pemerintah untuk 

menjalankan visi yang sudah ditetapkan oleh pemerintah agar dapat memperoleh 

anggaran untuk membiayai kegiatan-kegiatannya termasuk penelitian. Sehingga 

rencana penelitian harus senantiasa diseleraskan dengan visi pemerintah dengan 

memperhatikan keterkaitannya dengan rencana koordinatif Kedeputian Bidang IPSK 

dan Rencana Strategis LIPI serta flagship dari satker sendiri.  
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2.1. KONDISI UMUM 

Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 2 tahun 2015 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015 – 2019, pemerintah telah 

mengagendakan 9 (sembilan) agenda prioritas yang harus diwujudkan untuk jangka 

waktu 5 (lima) tahun ke depan. Selanjutnya dari 9 (sembilan) agenda prioritas 

tersebut, P2 Kependudukan LIPI berperan dalam mewujudkan agenda yang ke-6 

(enam), yaitu: “Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar 

internasional”. 

Berpedoman pada RPJMN 2015 – 2019 tersebut, maka P2 Kependudukan 

LIPI ingin mengintegrasikan kegiatan penelitian dan pengembangan serta pembinaan 

ilmu pengetahuan dan teknologi yang efektif, efisien dan berkualitas yang selaras 

dengan tujuan pembangunan, khususnya terkait dengan isu kependudukan. Terkait 

dengan hal itu, P2 Kependudukan LIPI telah menyusun Rencana Kerja Implementatif 

(RKI) untuk tahun 2015 – 2019 yang berisi tentang rencana program penelitian, 

pengembangan dan penguatan SDM, sarana dan prasarana serta perencanaan 

anggaran. Rencana tersebut disusun dengan mensinergikannya dengan Rencana 

Koordinatif Kedeputian IPSK dan Rencana Strategis LIPI serta RPJPN 2005 – 2025 

dan Grand Design Pembangunan Kependudukan 2015 – 2035. Pelaksanaan kegiatan 

penelitian P2 Kependudukan LIPI mengacu pada program dan kegiatan yang telah 

ditetapkan dalam RKI lima tahunan. Dan sejalan dengan ini, sejak awal tahun 2016 

Kedeputian Bidang IPSK telah melakukan reorientasi dan refocusing (penajaman 

kembali) pada kegiatan P2 Kependudukan berdasarkan pertimbangan; (1) agar 

kegiatan penelitian P2 Kependudukan selaras dengan kegiatan satker lainnya di 

lingkungan IPSK, sehingga output yang dihasilkan semakin fokus untuk 

pengembangan kompetensi inti yang terkait dengan „daya saing‟, dan (2) agar 

permasalahan daya saing penduduk menjadi komponen inti dalam hal global 

competitiveness, baik di tingkat regional maupun internasional.  

 

2.2. RENCANA STRATEGIS IMPLEMENTATIF 2016 – 2019 

2.2.1. Visi dan Misi 
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Sebagai sebuah lembaga penelitian yang secara struktur merupakan Lembaga 

Pemerintah Non Kementrian, P2 Kependudukan LIPI harus memiliki visi yang searah 

dengan visi LIPI dan Kedeputian IPSK. Secara umum, P2 Kependudukan bertujuan 

untuk menjadi lembaga penelitian yang berkapasitas dalam mengembangkan IPTEK 

serta memiliki aplikasi yang humanistik. 

 

Untuk mewujudkan visi tersebut, maka P2 Kependudukan memiliki misi jangka 

panjang untuk: 

 

Dalam melaksanakan kegiatan kelembagaan, P2 Kependudukan memiliki basic 

values yang harus dijadikan pedoman bagi semua pegawai. Basic values tersebut 

terdiri dari integritas, profesionalisme, demokratis serta kebersamaan.  

Visi P2 Kependudukan: 

Menjadi lembaga penelitian yang kompeten dan mandiri dalam 
pengembangan ilmu kependudukan untuk meningkatkan daya siang 

bangsa 

Mampu melaksanakan tugas 
dan fungsi, serta didukung 
oleh sarana prasarana serta 
sumber daya manusia yang 

berkualitas, sehingga 
mampu bersaing dengan 

lembaga penelitian lain serta 
dipercaya oleh stakeholders.  

Mampu menetukan fokus 
kegiatan, menyampaikan 

hasil penelitian dan 
mengatur sumberdaya 
internal serta mampu 

mencari alternatif sumber 
pendanaan kegiatan.  

Mampu mengembangkan 
kajian antar (inter) dan multi 

disiplin (multidiscipline) 
tentang dinamika penduduk 

dan lingkungan meliputi 
reproduksi penduduk 

(population reproduction), 
mobilitas penduduk 

(population mobility) dan 
produktivitas penduduk 

(population productivity).  

Berkontribusi dalam kegiatan pengembangan IPTEK terkait dinamika penduduk 
dan lingkungan yang berkorelasi dengan pembangunan dan prioritas nasional.  

Melakukan critical analysis untuk merespon isu penduduk dan 
lingkungan. 

Mengembangkan kompetensi para peneliti dan staf 
penunjang. 

Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan 
prasarana lembaga. 



| 19 

 

 

 

2.1.2. Tujuan dan Sasaran 

Tujuan merupakan pernyataan atau keinginan yang ingin dicapai, atau 

outcome suatu organisasi di masa depan. Oleh karena itu suatu tujuan merupakan 

target organisasi yang spesifik, dapat diukur sehingga menjadi indikator keberhasilan, 

berjangka pendek dan menengah, dan dapat mendorong capaian kinerja. Untuk 

tujuan-tujuan yang sudah ditetapkan, selanjutnya perlu dijabarkan sasaran 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. Di samping itu, sasaran yang ditetapkan harus mendukung tujuan yang 

hendak dicapai dan menjamin keberhasilan pelaksanaan suatu kegiatan. Adapun 

tujuan yang ditetapkan dalam Rencana Kerja Implementatif P2 Kependudukan adalah 

berikut ini.  

INTEGRITAS 

•Dalam melakukan 
kegiatan penelitian 
harus jujur,  
objektif dan dapat 
dipercaya. Selain 
itu, harus memiliki 
loyalitas terhadap 
lembaga sehingga 
bisa memiliki visi 
dan misi yang 
sama. dan terakhir 
harus 
berkomitmen 
untuk mengabdi 
sebagai aparatur 
negara.  

PROFESIONALISME 

•Semua pegawai 
harus bekerja 
secara profesional 
sesuai bidang 
masing-masing 
berdasarkan 
keahliannya dan 
dengan prosedur 
yang telah ada.  

DEMOKRATIS 

•Patuh terhadap 
keputusan yang 
dibuat atas 
kesepakatan 
bersama dan 
mempertimbangka
n aspirasi dan ide 
para pegawai, 
namun tidak 
keluar dari jalur 
dan regulasi 
formal yang ada.  

KEBERSAMAAN 

•Untuk 
menghasilkan 
kegiatan serta hasil 
kerja yang optimal 
harus ada rasa 
kebersamaan serta 
tanggung jawab, 
sehingga proses 
tukar menukar 
informasi, 
pengetahuan dan 
keahlian dapat 
terlaksana dengan 
baik. 
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Sasaran yang akan dicapai dari pelaksanaan tujuan dan fungsi P2 

Kependudukan untuk  mendukung sasaran strategis LIPI yang diterjemahkan dalam 

Indeks Kinerja Kegiatan (IKK) dapat dilihat pada matrik/tabel 2.1 berikut. 

 

Tabel 2.1: Sasaran strategis dan luaran, P2 Kependudukan, tahun 2017 

No Sasaran Strategis Luaran 

1 Meningkatnya kompetensi inti 

lembaga di bidang Ilmu 

Kependudukan 

 Jumlah buku yang diterbitkan oleh penerbit 

nasional dan internasional 

 Jumlah tulisan ilmiah dalam jurnal 

nasional/internasional 

 Jumlah prosiding yang diterbitkan oleh 

penerbit nasional/internasional 

 Meningkatnya sitasi peneliti 

P2Kependudukan yang dikutip dalam 

tulisan ilmiah 

 Jumlah posisi strategis yang dijabat dalam 

organisasi/ pertemuan untuk internasional 

 

2 Tersusunnya rekomendasi kebijakan 

berdasarkan hasil penelitian Puslit 

kependudukan untuk kebutuhan 

pembangunan, 

 Jumlah konsep kebijakan yang dihasilkan 

 Jumlah model yang dihasilkan 

 

 

TUJUAN YANG TELAH DITETAPKAN  

DALAM 

RENCANA KEGIATAN IMPLEMENTATIF 

Memperkuat kompetensi 
lembaga dalam pengembangan 

dan pemahaman tentang isu 
daya saing penduduk serta 

aplikasinya untuk kebutuhan 
pembangunan dalam konteks 

globalisasi dengan pendekatan 
interdisiplin dan multidisiplin 

ilmu kependudukan. 

Membangun akuntabilitas 
pelayanan lembaga di bidang 
penelitian dan konsultasi/jasa 
terkait isu dinamika penduduk 
dan lingkungan secara lebih 

efektif, efisien dan 
berkelanjutan  

Membangun kapasitas untuk 
menjadi lembaga yang 

memiliki otoritas keilmuan 
bidang kependudukan serta 

membangun komunitas ilmiah 
di bidang kependudukan di 

tingkat nasional dan regional. 
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3 Termanfaatkannya hasil-hasil 

penelitian dan sumberdaya manusia 

(SDM) P2Kependudukan 

 Jumlah konsep kebijakan di bidang ilmu 

kependudukan yang dipakai oleh 

penyelenggara negara maupun pemangku 

kepentingan 

 Jumlah rumusan dan model hasil 

penelitian yang diterapkan oleh pemangku 

kepentingan. 

 Jumlah peneliti yang menjadi narasumber 

 Jumlah institusi yang menggunakan jasa 

narasumber 

 Jumlah peneliti yang menjadi editorial 

board dalam jurnal 

 Jumlah peneliti terindeks global 

4 Meningkatnya hubungan (net 

working) dengan lembaga mitra dan 

pemangku kepentingan 

(stakeholders) 

 Jumlah seminar/workshop 

nasional/internasional yang 

diselenggarakan 

 Diseminasi dalam bentuk penerbitan 

jurnal nasional/internasional yang 

terakreditasi 

 Jumlah Perjanjian Kerjasama yang 

ditandatangai 

 Jumlah perjanjian kerjasama  (PKS) 

terlaksana dibawah MoU 

 

5 Tersedianya SDM berkualitas dalam 

jumlah yang memadai 

 Jumlah Profesor Riset 

 Jumlah SDM berpendidikan S2 dan S3 

 

2.3.  KEBIJAKAN LEMBAGA 

Kebijakan yang ditetapkan oleh di P2 Kependudukan disusun searah dengan 

kebijakan dan strategi nasional, kebijakan LIPI serta kebijakan Kedeputian IPSK. Ada 

3 (tiga) kebijakan, yaitu program penelitian, kelembagaan dan kerjasama & social 

marketing. Kebijakan dan program penelitian bertujuan untuk upaya pengembangan 

ilmu dan sebagai bahan masukan untuk kebijakan yang sesuai dengan kompetensi P2 

Kependudukan. Kebijakan tersebut bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan 

kuantitas sumberdaya manusia, sarana dan prasarana serta manajemen P2 

Kependudukan. Kebijakan terkait dengan kerjasama bertujuan untuk meningkatkan 

pelayanan P2 Kependudukan dalam bidang kerjasama penelitian, pelatihan serta 
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konsultasi yang sesuai dengan kebutuhan stakeholders serta kompetensi sumberdaya 

manusia P2 Kependudukan.   

(a) Kebijakan Program Penelitian  

Sesuai dengan kebijakan di tingkat LIPI, maka kebijakan program penelitian di P2 

Kependudukan difokuskan pada pelaksanaan penelitian yang berdampak Besar, 

Signifikan dan Nyata (BSN), dimana setiap hasil penelitian harus bisa memberikan 

dampak yang luas, melalui terobosan ilmiah dan dapat secara nyata dirasakan 

manfaatnya oleh stakeholders. Kebijakan ini dijalankan melalui 2 (dua) cara yaitu: 

1. Melaksanakan kegiatan penelitian penguatan kompetensi yang bertujuan untuk 

memperkuat kompetensi inti P2 Kependudukan dan LIPI. Kegiatan penelitian ini 

bersifat lebih spesifik dan mendasar serta berorientasi pada 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. 

Sejak tahun 2016, P2 Kependudukan melakukan reorientasi dan refocusing 

pada Rencana Kerja Implementatif (RKI) yang secara langsung berkaitan dengan 

kegiatan-kegiatan penelitian yang dilakukan oleh setiap kelompok penelitian 

(Keltian/Kluster). Refocusing mulai dilakukan secara efektif pada  tahun 2017 dan 

direncanakan akan berakhir pada tahun 2019. Refocusing dilakukan untuk semakin 

memfokuskan kegiatan penelitian sehingga sesuai dengan pengembangan kompetensi 

inti serta agenda nasional.  

Program penelitian mengacu pada tema payung (flagship) P2 Kependudukan, 

yaitu “Peningkatan Daya Saing Penduduk Menuju Ketahanan Bangsa”serta 

merujuk pada tema payung Kedeputian IPSK, yaitu “Transformasi Sosial Era 

Globalisasi: Penguatan Demokrasi dan Identitas Budaya serta Daya Saing 

Penduduk dan Ekonomi”. Pilihan DSP karena sesuai dengan kompetensi para 

peneliti di P2 Kependudukan – LIPI, antara lain ilmu Demografi (kajian yang terkait 

dengan fertilitas, mortalitas dan mobilitas) serta studi kependudukan dalam bidang 

sumber daya manusia dan tenaga kerja, pendidikan, kesehatan, serta lingkungan 

(ketahanan terhadap perubahan lingkungan). Selain itu, para peneliti di Puslit 

Kependudukan juga terlibat dalam berbagai kegiatan lain diluar kompetensi inti 

tersebut diatas yang merupakan pengembangan bidang kajian melalui berbagai skema 

kerjasama antar pihak yang bisa memperluas cakrawala pandang terhadap berbagai 

isu (kependudukan) kekinian. 

 Konsep daya saing (competitiveness) juga digunakan untuk melihat 

kemampuan suatu bangsa dalam bersaing di tingkat global. Namun, penggunaan 

konsep DSP bukan bermaksud untuk melekatkan penduduk itu sebagai produk dari 

daya saing tetapi lebih merupakan penyederhanaan istilah mengenai daya saing 
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bangsa yang terkait dengan produk negara yang melekat pada penduduk. Konsep DSP 

dibangun dari empat aspek kajian berikut: (1) mobilitas penduduk, (2) sumber daya 

manusia dan tenaga kerja, (3) kesehatan dan keluarga, serta (4) daya lenting 

(resilience) penduduk pada ranah kajian ekologi-manusia. Semua kegiatan penelitian 

pada setiap kelompok penelitian harus mendukung flagship P2 Kependudukan dan 

Kedeputian Bidang IPSK-LIPI, seperti dapat dilihat pada gambar 2.1.  

 

 

Gambar 2.1: Flagship dan kelompok penelitian P2 Kependudukan  

 

(b) Kebijakan Kelembagaan dan Kerjasama  

Kebijakan kelembagaan serta kerjasama di P2 Kependudukan meliputi 

kebijakan dan program pada Bidang Pengelolaan dan Diseminasi Hasil Penelitian 

(PDHP), serta kebijakan Ketatausahaan. Kebijakan PDHP bertujuan untuk 

menciptakan akuntabilitas pelayanan lembaga di bidang penelitian dan konsultasi/jasa 

terkait daya saing penduduk menuju stabilitas dan kesejahteraan, serta yang paling 

penting adalah dapat memperluas hubungan kerjasama (networking) dengan lembaga 

mitra beserta stakeholders lain. Hal ini diharapkan dapat membantu dalam mengatasi 

permasalahan bangsa dan pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya mengenai 



| 24 

 

kependudukan yang sesuai dengan flagship satker yang telah ditentukan, yaitu daya 

saing bangsa.    

Kebijakan pengelolaan kerjasama mengandung tiga prinsip, yaitu (1) 

Kerjasama harus sesuai dengan kompetensi kelembagaan; (2) Kerjasama harus saling 

menguntungkan; (3) Kerjasama harus sesuai dengan peraturan yang berlaku. 

Sementara itu, sasaran dari kerjasama dan pemasaran hasil penelitian ini adalah:  

a) meningkatnya jumlah hasil penelitian tentang kependudukan dan 

lingkungan dengan pendekatan interdisipliner dan multi disiplin;  

b) meningkatnya jumlah naskah kebijakan dan timbangan ilmiah terkait 

dengan isu kependudukan dan lingkungan;  

c) meningkatnya jumlah publikasi hasil penelitian di tingkat nasional dan 

internasional; serta  

d) meningkatnya kerjasama bidang penelitian dan kegiatan ilmiah lainnya.  

Indikator untuk tercapainya sasaran hasil penelitian ini adalah tersedianya karya tulis 

ilmiah (KTI) dalam bentuk laporan penelitian, working paper, policy brief, dan tulisan 

ilmiah lainnya yang relevan. 

Kerjasama kelembagaan dilakukan dengan berbagai kementerian/lembaga 

negara yang mempunyai program dan kegiatan terkait dengan isu kependudukan dan 

lingkungan; perguruan tinggi dalam dan luar negeri; organisasi non pemerintah serta 

lembaga funding internasional. Kerjasama kelembagaan juga terdiri dari beberapa 

kegiatan, termasuk kegiatan penelitian, pelatihan, jasa konsultasi dan lain lain. Pada 

tahun 2017 P2 Kependudukan menyelanggarakan dua kerjasama penelitian dengan 

Kementerian/Lembaga Negara, yaitu; (1) kerjasama penelitian dengan Pusat 

Penelitian dan Pengembangan Kebijakan dan Teknologi, Kementerian Pekerjaan 

Umum dan Perumahan Rakyat, dan (2) kerjasama penelitian dengan Pusat Penelitian 

Pengembangan Kependudukan, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana 

Nasional.  

Selanjutnya, kebijakan dalam konteks Pengelolaan dan Diseminasi Hasil 

Penelitian (PDHP) adalah mengembangkan website sebagai sarana informasi bagi 

pengguna internet. Website P2 Kependudukan dapat dilihat melalui laman resmi 

(www.kependudukan.lipi.go.id). Website ini menjadi salah satu template diseminasi 

hasil penelitian dan promosi kelembagaan secara virtual dan interaktif. Pada website 

ini, juga terdapat artikel terkait isu kependudukan serta 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, Twitter dan Instagram untuk 

memberikan layanan publik yang berbasis sistem informasi dan terkini. Kegiatan 

lainnya yang termasuk dalam program PDHP adalah pengembangan Jurnal 

Kependudukan Indonesia (JKI) yang juga sudah menggunakan Open Journal System 

(OJS) sebagai salah satu persyaratan untuk mengajukan akreditasi ulang pada bulan 

http://www.kependudukan.lipi.go.id/
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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. 

 

         

Gambar 2.2:  Jurnal Kependudukan Indonesia -OJS 

  

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 untuk kepentingan 

kebijakan. Kegiatan desiminasi hasil penelitian dilakukan dengan berbagai cara, 

yakni:  

1. Membuat laporan hasil penelitian dalam bentuk cetakan dan soft file;  

2. Melakukan tatap muka/pertemuan, melalui kegiatan workshop dan 

seminar. Seminar tahunan 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.  

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, P2 kependudukan 

terus mendorong dan memfasilitasi para penelitinya yang ingin mengikuti kegiatan 

ilmiah (seperti seminar di luar negri) dan melanjutkan jenjang pendidikan S2 atau S3. 

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. 
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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: 

enam orang untuk jenjang pendidikan S3 dan dua orang S2. Sementara untuk diklat 

Diklat Kepemimpinan (LDP) satu orang. 

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 P2 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 memadai, misalnya pelayanan perpustakaan yang belum berjalan 

secara optimal pada tahun 2017. Sebelumnya, perpustakaan P2 Kependudukan 

bergabung dengan perputakaan satker-satker lain di lantai 2 Widya Graha LIPI, dan 

untuk tahun 2017 dikembalikan ke satker, yakni di lantai 7 Widya Graha. Dan untuk 

proses pelayanan ilmiah kepustakaan, perpustakaan P2 Kependudukan banyak 

melakukan kegiatan pameran dalam berbagai kesempatan, baik di lingkungan LIPI 

maupun luar LIPI. Salah satu kegiatan pameran perpustakaan pada tahun 2017 ini 

adalah di Balai Kartini, pada penyelenggaraan Indonesian Science Expo 2017. 

Kedepannya diharapkan ada upaya peningkatan sarana dan prasarana kepustakaan 

sehingga semakin baik dan bisa digunakan untuk kepentingan public yang lebih besar 

lagi.  

Pagu DIPA P2 Kependudukan Tahun Anggaran 2017 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: 

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 
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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 PENCAPAIAN TUJUAN DAN SASARAN SATKER P2 KEPENDUDUKAN 

Untuk mencapai tujuan dan sasaran satker, maka perlu dirumuskan suatu 

strategi yang dapat melingkupi penetapan kebijakan program dan kegiatan satker. 

Untuk tahun 2017, strategi pencapaian yang dilakukan oleh P2 Kependudukan adalah:  

1. Menyusun 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.   

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, dan 

seperti yang telah disebutkan sebelumnya, JKI 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.  

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 professional 

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. 

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 pelaksanaannya, 

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 
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penjelasan tentang kedua jenis program dan kegiatan yang terdapat di satker P2 

Kependudukan. 

2.5.1. 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 2017 dengan tema payung berjudul: “Daya 

Saing Penduduk Menuju Ketahanan Bangsa.” Telah disebutkan sebelumnya 

bahwa emilihan 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 9 kegiatan penelitian 

untuk tahun anggaran 2017 dengan pembagian judul sebagai berikut: 

 

Tabel 2.2: Judul kegiatan penelitian P2 Kependudukan menurut kluster, tahun 

2017 

NO. KLUSTER 

PENELITIAN 

JUDUL PENELITIAN 

 

“ DAYA SAING PENDUDUK MENUJU KETAHANAN BANGSA” 

 

1. Kluster 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. Kluster Mobilitas  

Penduduk 

Migrasi Penduduk Usia Muda & Modal Manusia di 

Kabupaten Sleman, Provinsi DI Yogyakarta 

Migrasi dalam Konteks Perubahan Lingkungan Global: 
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Delta Mahakam Kalimantan Timur 

3. Kluster 

Ketenagakerjaan  

Implementasi Program Wajib belajar 12 Tahun di Era 

Perubahan Tata Kelola Pendidikan Provinsi Jawa Barat 

Tenaga Kerja dalam Transformasi Digital pada 

UMKM; Kesempatan dan Kualitas Tenaga Kerja 

 

4. Kluster Ekologi 

Manusia 

Kapasitas Penduduk terhadap Perubahan Lingkungan 

dan Banjir di Kota Medan 

Kapasitas Masyarakat dalam Menghadapi Perubahan 

Lingkungan serta Bencana Banjir dan Kebakaran Hutan 

di Jambi 

  

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. Maka sejalan dengan hal tersebut, berikut 

adalah lima program penelitian di P2 Kependudukan sesuai dengan rencana 2016-

2019 (tabel 2.3). 
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Tabel 2.3: Road map kegiatan penelitian menurut kelompok penelitian (kluster), 

P2 Kependudukan, tahun 2017 

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 

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-



| 31 

 

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.  

2.5.2.  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.  

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 2017 diselenggarakan pelatihan membangun dan mengoperasikan 

OJS (Open Journal Sistems) kepada tim 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.  

Untuk pelayanan eksternal, P2 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 
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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. 

2.6. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2017 P2 KEPENDUDUKAN 

Suatu lembaga harus memiliki kinerja yang baik sehingga akuntabilitasnya 

dapat terukur. Akuntabilitas kinerja merupakan suatu perwujudan kewajiban suatu 

instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan 

pencapaian target-target yang disusun. Untuk menjaga terselenggaranya akuntabilitas 

kinerja lembaga yang baik maka disusunlah sebuah Perjanjian Kerja (PK). Perjanjian 

Kinerja (PK) merupakan suatu dokumen penugasan yang berasal dari pimpinan 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 berikut adalah PK P2 

Kependudukan pada tahun 2017.   
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Tabel 2.4 : Penetapan Kinerja P2 Kependudukan tahun 2017 

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Kegiatan 

(IKK) 

Realisas

i 

Satuan 

1 Meningkatnya kontribusi 

LIPI terhadap daya saing 

bangsa berbasis hasil 

penelitian 

Jumlah buku yang diterbitkan 

dengan ISBN 

10 Buku 

Jumlah pengguna jasa LIPI 

sebagai narasumber/jasa 

kepakaran: 

  

Jumlah mahasiswa yang 

dibimbing S1-S3 

35 Orang 

Pengunjung perpustakaan 

Satker 

153 Orang 

2 Meningkatnya rekomendasi 

kebijakan berbasis hasil 

penelitian 

Jumlah policy paper/ 

rekomendasi kebijakan/ 

keputusan yang dihasilkan 

12 Dokumen 

3 Meningkatnya jejaring dan 

kerjasama ilmiah nasional 

dan internasional yang 

berkualitas dan saling 

menguntungkan 

Jumlah perjanjian kerjasama  

(PKS): 

  

- Jumlah perjanjian 

kerjasama tanpa MoU 

4 Kerjasama  

- Jumlah perjanjian 

kerjasama berdasarkan 

MoU 

2 Kerjasama  

Jumlah posisi strategis yang 

dijabat dalam organisasi/ 

pertemuan untuk nasional dan  

internasional 

  

- Jumlah posisi strategis 

yang dijabat dalam 

organisasi/pertemuan 

untuk internasional 

2 Orang 

- Jumlah posisi strategis 

yang dijabat dalam 

organisasi/pertemuan 

untuk nasional 

1 Orang 

4 Meningkatnya rujukan 

ilmiah dan informasi iptek 

yang diakses masyarakat 

Jumlah peserta 

pemasyarakatan IPTEK 

(pameran, seminar, workshop, 

FGD) 

1.254 Orang 

 

Jumlah buku nasional yang 

diterbitkan (monograph DIPA, 

19 Buku 
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Unggulan) 

Jumlah artikel di jurnal 

nasional 

10 Artikel  

Jumlah artikel sebagai bagian 

dari buku bunga rampai atau 

prosiding nasional yang 

terakreditasi 

2 Artikel  

Jurnal artikel di jurnal 

internasional 

2 Artikel  

Jumlah artikel sebagai bagian 

dari buku bunga rampai atau 

prosiding internasional yang 

terakreditasi 

2 Artikel  

5 Meningkatnya 

pengembangan kompetensi 

SDM penelitian Indonesia 

Jumlah peneliti yang terindeks 

global (google scholar HI = 2 

dan terindeks scopus) 

11 Orang  

Jumlah institusi yang 

menggunakan jasa narasumber 

23 Instansi 

Jumlah peneliti yang menjadi 

editorial board dalam jurnal 

12 Orang 
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BAB III 

AKUNTABILITAS KINERJA 

PUSAT PENELITIAN KEPENDUDUKAN-

LIPI 2016 

 

 

Selain sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai misi dan tujuan 

instansi pemerintah, akuntabilitas kinerja juga disusun dalam rangka perwujudan 

lembaga pemerintah yang baik dan bersih (good and clean governance). Akuntabilitas 

kinerja P2 Kependudukan disusun agar memudahkan dilakukannya penilaian oleh 

stakeholders. P2 Kependudukan telah menetapkan sasaran-sasaran berdasarkan hasil 

perumusan yang dituangkan pada RKI 2015-2019 dengan mengedepankan indikator-

indikator yang berointasi pada keluaran (outcome). Pada tahun 2017, P2 

Kependudukan telah mempunyai Penetapan Kinerja (PK) yang kemudian diturunkan 

kedalam Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) sesuai dengan bidang tugas masing-masing.   

Pengukuran tingkat capaian IKK P2 Kependudukan pada tahun 2017 

dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi dengan target pada masing-

masing IKK. Secara umum P2 Kependudukan telah berhasil mencapai sasaran 

strategis berikut IKK-nya, namun akan terus berupaya meningkatkan kinerjanya pada 

tahun-tahun mendatang dalam rangka mendukung kinerja kedeputian Bidang IPSK-

LIPI.  

3.1. CAPAIAN KINERJA P2 KEPENDUDUKAN 

3.1.1. Akuntabilitas Kinerja 

Akuntabilitas kinerja P2 Kependudukan menggambarkan tolok ukur 

keberhasilan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, sebagaimana telah 

dirumuskan dalam Rencana Kegiatan Implementatif tahun 2015 - 2019. Pada tahun 

2017, P2 Kependudukan menetapkan 17 Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yang 

merujuk pada tujuh (7) sasaran strategis (SS) LIPI. Penetapan sasaran strategis 

disesuaikan dengan bentuk atau jenis keluaran (output) yang dihasilkan oleh 

P2Kependudukan, sebagai salah satu satuan kerja di bawah Kedeputian Bidang Ilmu 

Pengetahuan Sosial dan Kemanusiaan (IPSK)-LIPI. IKK tersebut dituangkan dalam 

dokumen Perjanjian Kinerja (PK) awal tahun. Dari hasil pengukuran kinerja, secara 

keseluruhan tingkat capaian kinerja P2 Kependudukan terhadap capaian IKK adalah 

sebesar 159,12 %. Nilai tersebut dihitung berdasarkan rata-rata persentase dari seluruh 

capaian IKU. Dari 17 IKK yang diperjanjikan, sebanyak 13 IKK dinyatakan berhasil, 

empat (4) IKK tidak tercapai. IKU dinyatakan berhasil jika capaiannya ≥ 100% dari 
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target yang telah ditetapkan. Rincian dari realisasi kinerja P2 Kependudukan 

berdasarkan sasaran strategis dan IKK tertera pada tabel 3.1 berikut. 

 

Tabel 3.1: Perjanjian Kinerja (target dan realisasi) tahun 2017,  

P2 Kependudukan-LIPI 

 

No 
Sasaran 

Strategis 

Indikator Kinerja 

Kegiatan (IKK) 
Target Realisasi Persentase 

1 Meningkatnya 

kontribusi LIPI 

terhadap daya 

saing bangsa 

berbasis hasil 

penelitian  

Jumlah buku yang 

diterbitkan dengan ISBN 

6 10 166,7 

Jumlah pengguna jasa LIPI 

sebagai narasumber/jasa 

kepakaran :  

   

- Jumlah mahasiswa yang 

dibimbing S1-S3 

5 35 700 

 

- Pengunjung 

perpustakaan Satker 

120 153 127 

3 Meningkatnya 

rekomendasi 

kebijakan 

berbasis hasil 

penelitian 

Jumlah policy paper/ 

rekomendasi kebijakan/ 

keputusan yang dihasilka 

12 13 108 

6 Meningkatnya 

jejaring dan 

kerjasama 

ilmiah nasional 

dan 

internasional 

yang berkualitas 

dan saling 

menguntungkan 

Jumlah perjanjian 

kerjasama  (PKS) : 

   

- Jumlah perjanjian 

kerjasama tanpa MoU 

3 6 200 

- Jumlah perjanjian 

kerjasama berdasarkan 

MoU  

1 1 100 

Jumlah posisi strategis yang 

dijabat dalam organisasi/ 

pertemuan untuk nasional 

dan  internasional : 

   

  - Jumlah posisi strategis 

yang dijabat dalam 

organisasi/pertemuan 

untuk internasional 

1 2 200 
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  - Jumlah posisi strategis 

yang dijabat dalam 

organisasi/pertemuan 

untuk nasional 

1 1 100 

7 Meningkatnya 

rujukan ilmiah 

dan informasi 

iptek yang 

diakses 

masyarakat 

Jumlah peserta 

pemasyarakatan IPTEK 

(pameran, seminar, 

workshop, FGD) 

1500 1.254 83,6 

Jumlah buku nasional yang 

diterbitkan (monograph 

DIPA, Unggulan) 

19 19 100 

  Jumlah artikel di jurnal 

nasional 

20 10 50 

  Jumlah artikel sebagai 

bagian dari buku bunga 

rampai atau prosiding 

nasional yang terakreditasi 

3 2 66,7 

  Jurnal artikel di jurnal 

internasional 

2 2 100 

  Jumlah artikel sebagai 

bagian dari buku bunga 

rampai atau prosiding 

internasional yang 

terakreditasi 

4 2 50 

8 Meningkatnya 

pengembangan 

kompetensi 

SDM penelitian 

Indonesia  

Jumlah peneliti yang 

terindeks global (google 

scholar HI = 2 dan terindeks 

scopus) 

6 15 250 

Jumlah institusi yang 

menggunakan jasa 

narasumber 

15 23 153 

Jumlah peneliti yang 

menjadi editorial board 

dalam jurnal 

8 12 150 

Akumulasi Capaian Kinerja 159,12  % 
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3.1.2. Analisis dan Evaluasi Kinerja 

Bahasan tentang capaian IKK P2 Kependudukan-LIPI pada tahun 2017 

dimanfaatkan untuk melihat apakah strategi pencapaian yang diterapkan sudah sesuai 

atau perhatian khusus untuk diperbaiki di tahun-tahun mendatang. Analisis kinerja ini 

dievaluasi dan kemudian digunakan untuk menentukan sasaran-sasaran kerja tahun 

berikutnya. Berikut ini merupakan penjelasan dari setiap sasaran tersebut, yang 

meliputi 7 sasaran dari 9 sasaran strategis LIPI.  

 

Sasaran Strategis 1: Meningkatnya kontribusi LIPI terhadap daya saing bangsa 

berbasis hasil penelitian 

 

P2 Kependudukan LIPI mendukung sasaran strategis pertama yang ditetapkan oleh 

LIPI melalui kegiatan penelitian dengan menggunakan anggaran penelitian 

kompetensi inti, riset unggulan, dan penelitian kerjasama. Tiga (3) IKK ditetapkan 

untuk mencapai sasaran strategis pertama, yaitu jumlah buku yang diterbitkan dengan 

ISBN, jumlah mahasiswa (S1-S3) yang dibimbing, dan pengunjung perpustakaan 

Satker.  Buku ISBN pada umumnya disusun dari hasil penelitian yang bersifat 

mendasar, inter dan multidisipliner serta respons terhadap permasalahan yang 

diajukan oleh publik. Publikasi ilmiah ini menunjukkan kualitas dan kemampuan 

peneliti dalam melakukan riset keilmuannya, dan dalam konteks yang luas juga 

termasuk hasil kajian dengan luaran buku ISBN.  Kemampuan peneliti dalam bidang 

kepakarannya juga dapat dilihat kemampuan memberikan pelayanan pembimbingan 

kepada mahasiswa S2-S3 dengan capaian hingga 700%. Capaian IKK pada sasaran 

strategi 1 dapat dilihat pada gambar 3.1. 

 

Gambar 3.1: IKK pada sasaran strategis 1,  P2 Kependudukan, tahun 2017 
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Semua IKK pada SS1 tercapai dengan baik, bahkan melebihi target. Kelebihan 

target terbesar hingga mencapai tujuh kali lipat adalah pada indikator “jumlah 

mahasiswa dibimbing S1-S3”, yang terjadi karena ada tambahan jenis indikator dari 

PME Kedeputian Bidang IPSK untuk memasukkan bimbingan penulisan ilmiah pada 

pelatihan jabatan fungsional peneliti yang mencapai 25 tulisan ilmiah bagi calon 

peneliti. Jika tidak memasukkan jenis bimbingan ini, maka realisasi kinerja tepat 100 

persen. Jumlah mahasiswa yang dibimbing terdiri dari 3 orang mahasiswa S3 dan 2 

orang mahasiswa S2. Sementara jumlah bimbingan mahasiswa magang sebanyak 4 

orang tidak dimasukkan dalam perhitungan indikator ini.  

Untuk IKK dalam bentuk buku ISBN, P2 Kependudukan-LIPI pada tahun 

2017 telah mempublikasikan sebanyak 10 buah publikasi ilmiah melebihi yang 

ditargetkan (6 buah publikasi). Kelebihan ini berasal dari publikasi buku hasil 

kegiatan unggulan sebanyak empat (4) buah buku yang pada awalnya tidak 

direncanakan untuk terbit, karena riset unggulan yang berakhir pada tahun 2017 

ditetapkan untuk menghasilkan paper kebijakan. Kesepuluh buku ISBN tersebut 

adalah: 

1. Migrasi, Perubahan Lingkungan dan Adaptasi: Kasus Delta Mahakam, 

Kalimantan Timur, Penulis: Ade Latifa, Laksmi Rachmawati dan Fitranita, 

Penerbit Pustaka Sinar Harapan, 2017. ISBN: 978-979-416-988-9 

2. Kesiapsiagaan Masyarakat Dalam Mengantisipasi Kebakaran dan Banjir di 

Jakarta Barat, Penulis: Deny Hidayati, Widayatun, Intan Adhi Perdana 

Putri, Penerbit: Mahara Publishing, ISBN: 978-602-6914-24-3 

3. Belajar ke Negeri Jepang: Membangun Sinergi Untuk Memodemkan dan 

Meningkatkan Daya Saing Petani Indonesia. Penulis: Gusnelly, Devi 

Riskianingrum, Bayu A. Yulianto, Muzzar Kresna. 

4. Ketahanan Sosial Masyarakat Pulau Pulau Kecil Terluar: Studi Kepulauan 

Marore dan Pulau Sebatik,   

5. Rekonsiliasi dan Ketahanan Sosila: Studi Pengungsi Syiah Sampag dan 

Ahmadiyah Mataram, Orbit Yayasan Obor. 

6. Kedaulatan Indonesia di Wilayah Perbatasan Perspektif Multidimensi, 

Editor: Mita Noveria, Penerbit: Yayasan Pustaka Obor, ISBN: 978-602-

433-423-9 

7. Mobilitas Penduduk Indonesia Dalam Situasi Dunia Global. Penulis: 

Meirina Ayumi Malamassam, Haning Romdiati, Mita Noveria, Bayu 

Setiawan. Penerbit PT. Pustaka Sinar Harapan, Jakarta (Anggota IKAPI), 

2017. ISBN: 978-979-416-987-2 

8. Isu Terkini & Tantangan Mobilitas Penduduk Indonesia. Editor: Haning 

Romdiati. Penerbit: Pustaka Sinar Harapan, 2017. ISBN: 978-979-416-

985-8 
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9.  Keluarga dan Globalisasi di Indonesia: Pemetaan Data Terkait Remaja, 

Ibu dan Anak, serta Penduduk Lanjut Usia (Lansia). Penulis: Zainal Fatoni 

dkk.; Editor: R. Sonny Laksono Yusman. Penerbit: Pustaka Sinar Harapan, 

2017. ISBN: 978-979-416-989-6 

10. Pemuda dan Pertanian Berkelanjutan: Dependensi, Strategi dan Otonomi. 

Penulis: Vanda Ningrum, Amorisa Wiratri dan R. Sonny Laksono 

Yusman. ISBN: 978-979-416-990-2. 

  

 

                                               

Gambar 3.2 : Contoh buku ISBN terbit tahun 2017, P2 Kependudukan 

Pencapaian yang melebihi target ini menunjukkan bahwa hasil penelitian 

maupun SDM P2 Kependudukan telah memberikan kontribusi yang nyata terhadap 

masyarakat secara langsung, yaitu berupa jasa ilmiah.  

 

Sasaran Strategis 3: Meningkatnya rekomendasi kebijakan berbasis hasil 

penelitian  

Sebagai bagian dari LIPI, P2 Kependudukan ikut peran aktif untuk 

meningkatkan peran LIPI dalam pergaulan nasional maupun internasional.  Kegiatan 

yang dilakukan adalah menyusun paper kebijakan (policy paper) yang diharapakan  

dapat membantu memecahkan persoalan bangsa, dengan capaian yang sudah baik, 

yaitu mencapai 108%, yaitu sebanyak 13 buah policy paper dari 12 yang ditargetkan. 

Sebagian besar (10 policy paper) berasal dari hasil penelitian unggulan, yang 

merupakan program LIPI dengan anggaran yang dikelola oleh P2 Kependudukan. 

Secara lebih detail, relaisasi IKK dalam bentuk policy paper dapat dicermati pada 

Tabel 3.2. 
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Tabel 3.2: Policy paper yang dihasilkan P2 Kependudukan, tahun 2017 

 

No 

 

Judul Policy Paper 

Sumber 

Anggaran 

Penelitian 

1 Tanah Objek Reforma Agraria dan Pembangunan di Kawasan 

Hutan Kabupaten Kepulauan Mentawai 

Penelitian 

Kerjasama 

2 Implementasi Program Wajib Belajar 12 Tahun di Era 

Perubahan Tatakelola Pendidikan: Kasus Provinsi Jawa Barat. 

Kompetensi Inti 

3 Tenaga Kerja Asing (TKA) Ilegal di Indonesia: Permasalahan 

dan Upaya Penyelesaian. Penulis: Devi Asiati, dkk. ISBN: 

978-602-60846-1-3 

Kompetensi Inti 

4 Meningkatkan Ketahanan Sosial Budaya dan/atau 

Kesejahteraan Orang Rimba, Penulis: Dedi S Adhuri, Riwanto 

Tirtosudarmo, Ali Yansyah Abdurrahim, Syaiful Hakam, 

Triyono. 

Unggulan 

5 Peningkatan Efektivitas Perdagangan Lintas Batas Indonesia-

Filipina: Upaya Mendukung Ketahanan Sosial Masyarakat 

Pulau Pulau Kecil Terluar. Peneliti: Sandy Nur Ikfal Raharjo, 

Bayu Setiawan, Muhammad Fakhry Ghafur, Esty Ekawati. 

Unggulan 

6 Perlindungan Pengungsi Minoritas Agama: Komunitas Syiah 

Sampang dan Ahmadiyah Mataram. Penulis: Amin Mudzakir, 

Cahyo Pamungkas, Emi Budiwati, Nostalgiawan Wahyudi, 

Wahyudi Akmaliah. 

Unggulan 

7 Strategi Peningkatan Kerjasama Lintas Batas (Border Crossing 

Agreement) Indonesia-Malaysia Upaya Mendukung 

Ketahanan Sosial Masyarakat PPKT. Penulis: Sandy Nur Ikfal 

Raharjo, Bayu Setiawan, Muhammad Fakhry Ghafur, Esty 

Ekawati. 

Unggulan 

8 Strategi Meningkatkan Peran Pemuda Desa Dalam Kebijakan 

Regenerasi Petani. Penulis: Vanda Ningrum, Gutomo Bayu 

Aji, Dewi Harfina, Amorisa Wiratri, Puguh Prasetyoputra. 

Unggulan 

9 Konservasi Untuk Mendukung Ketersediaan Sumberdaya Air 

Daerah Aliran Sungai Belimbing Kabupaten Lombok Timur. 

Peneliti: Eka Prihatinningtyas, Himmah Rustiami, Ignatius DA 

Sutapa, Ali Hamedi, Guruh Satria Ajie, Ivana Yuniarti. 

Unggulan 

10 Ketahanan Sosial Dalam Kota Tangguh Bencana Semarang, 

Peneliti: Henny Warsilah, Dede Wahdiat, Kurnia Novianti, 

Choerunnisa Noor Syahid, Syarfina Mahya Nadila, Laely 

Nurhidayat. 

Unggulan 

11 Mewujudkan Listrik Berkeadilan di Era (De)sentralisasi. Unggulan 
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Penulis: Maxensius Tri Sambodo, Ahmad Helmy Fuady, 

Lamijo, Dini Suryani, Rio Novandra. 

12 Paradigma Baru Pengentasan Kemiskinan Berbasis Ruang. 

Peneliti: Thung Ju Lan, Soewarsono, Aulia Hadi, Wasisto 

Raharjo Jati, Irene M. Nadhiroh, Mia Amelia, Azzahra Ulya. 

Unggulan 

13 Transformasi Pengetahuan Alumni Magang Pertanian di 

Jepang: Sebuah Strategi Membangun Daya Saing Petani Muda 

dan Mendorong Terciptanya Wirausaha Pertanian di Pedesaan. 

Penulis: Gusnelly, Devi iskianingrum, Umi Karomah 

Yaumiddin, Muzzar Kresna, Bayu A. Yulianto. 

Unggulan 

 

 Dari  policy paper yang dihasilkan oleh riset unggulan, ada tiga (3) buah yang 

telah dipakai sebagai bahan penyusunan kebijakan, sedang tiga (3) lainnya sedang 

dalam proses pembicaraan dengan institusi/lembaga yang membutuhkan untuk bahan 

penyususnan kebijakan (lihat gambar 3.3). Dimanfaatkannya policy paper sebagai 

output penelitian unggulan tersebut memang telah ditetapkan oleh LIPI bahwa 

penelitian unggulan seharusnya dapat mengatasi problem/masalah bangsa.  

 

 

Gambar 3.3: Paper kebijakan kegiatan unggulan, P2 Kependudukan, tahun 2017  

 

Sasaran Strategis 6: Meningkatnya jejaring dan kerjasama ilmiah nasional dan 

internasional yang berkualitas dan saling menguntungkan 

P2 Kependudukan-LIPI terus memperkuat jejaring dengan sejumlah 

pemangku kepentingan, baik dari kementerian/lembaga maupun akademisi dan 

kelompok masyarakat/asosiasi lainnya yang diukur dari jumlah kerja sama yang 
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dilakukan dibawah naungan MoU dengan LIPI maupun kerjasama tanpa berdasar 

pada MoU. Pada tahun 2017, P2 Kependudukan menargetkan 3 kerjasama riset tanpa 

MoU dan 1 kerjasama berdasar MoU. Gambar 3.4 memperlihatkan semua jenis 

kerjasama yang dilakukan P2 Kepenudukan-LIPI sepanjang tahun 2017. 

 

 

Gambar 3.4: Kerjasama penelitian dan kegiatan ilmiah lainnya, P2 Kependudukan, 

Tahun 2017 

Pencapaian kerjasama berdasarkan MoU adalah 100%, yaitu kerjasama 

penelitian antara P2 Kependudukan LIPI dan Pusat Penelitian Pengembangan 

Kependudukan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) 

dengan menggunakan sistem swakelola. Judul penelitian kerjasama adalah “Isu terkait 

dengan Melahirkan/Menikah Pertama Umur 15-19 Tahun”. Kerjasama ini melibatkan  

tiga (3) orang peneliti P2 Kependudukan.  Sementara itu, kerjasama yang tidak 

berdasarkan MOU terealisasi sebanyak 6 kerjasama dari 3 kerjasama yang 

ditargetkan. Kelebihan ini terjadi karena ada 3 tawaran: 

1. Diskusi tentang “Waste Prevention and Green Building Program” dari  

Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) yang bekerjasama 

denganCity of Eugene, Origon) 

2. Academic English Writing Course kerjasama antara P2 Kependudukan 

LIPI dan Institute of Continuing & TESOL Education University of 

Queensland tanggal 5-16 Juni 2017. 

3. Kerjasama penelitian tentang Kebijakan Pertanian Organik di 

Indonesiadengan Aliansi  Organis Indonesia dan Universitas Bakri.  

Kerjasama	
tanpa	PKS	

PLAN	
Internasi
onal	

Ins tute	of	
Con nuing	&	
TESOL	Edu.	
Univ.	of	

Queensland	

APEKSI	
dan	City	of	
Eugene,	
Oregon	

Balitbang	
Provinsi	
Jambi	

Kerjasa

ma  

Puslitbang	KPT,	KemenPUPR	(Kebijakan	
Pengembangan	Infrastruktur	PUPR	dalam	
Mendukung	Ketahanan	Air,	Energi,	dan	
Pangan	Utk	Meningkatkan	Kesejahteraan	
Penduduk	

PUSDU	BKKBN	tentang	
Isu	terkait	Melahirkan/
Menikah	Pertama	
Umur	15-19	thn	

Aliansi	Organik	
Indonesia	(AOI)	dan	
FTIK	Univ.	Bakrie	
tentang	Kajian	
Kebijakan	Pertanian	
Organik	

Kerjasama	P2	Kependudukan	LIPI	dengan	PKS	

Peluncuran	buku	
Kesiapsiagaan	
Masyarakat	dalam	
Mengan sipasi	Bencana	
Kebakaran	dan	Banjir	di	
Jakbar	

Academic	English	
Wri ng	Course	

Diskusi	Waste	
Preven on	and	
Green	Building		

Diseminasi	hasil	peneli an	
Kapasitas	Penduduk	
dalam	Merespons	

Perubahan	Lingkungan	
dan	Bencana	

CAPAI AN  PEN TI N G 
2017: 	

KEBENCANAAN	DAN	RESILIENSI	PENDUDUK:	Alat	ukur	
untuk	mengetahui	 ngkat	kesiapsiagaan	masyarakat	
dalam	mengan sipasi	banjir	dan	kebakaran	(BPBD	DKI	
Jakarta)	

	
	

PEMUDA	DAN	PETANI:	Kerjasama	peneli an	AOI,	Univ.	
Bakrie,		dan	P2	Kependudukan		
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Pada tahun 2017 P2 Kependudukan juga menyelenggarakan peluncuran buku 

“Kesiapsiagaan Masyarakat dalam Mengantisipasi Kebakaran dan Banjir di Jakarta 

Barat”. Buku ini merupakan hasil riset kerjasama antara P2 Kependudukan dan Badan 

Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta, Plan Internasional Indonesia, 

dan didanai oleh Australian AID tahun 2015. 

          

Gambar 3.5 : Pelatihan penulisan artikel dalam Bahasa Inggris (kiri) dan peluncuran 

buku hasil kerjasama dengan BPBD dan Plan Internasional Indonesia. 

 

Kelebihan capaian ini menggambarkan bahwa kinerja P2 Kependudukan 

dalam menjalin kerjasama penelitian dan kegiatan ilmiah sudah cukup baik. Namun, 

bentuk kerjasama yang sifatnya masih swakelola tidak dapat memberikan manfaat 

untuk menarik dana /anggaran penelitian ke P2 Kependudukan. Peluang 

memanfaatkan skema pengelolaan anggaran yang lebih menguntungkan bagi Satker 

perlu diupayakan, sehingga kegiatan kerjasama dapat membantu dalam mengatasi 

kekurangan dana penelitian dari APBN yang rentan terhadap pemotongan. 

Indikator lain untuk mengukur capaian kinerja “peningkatan jejaring dan 

kerjasama ilmiah” adalah keikut-sertaan peneliti dalam menduduki posisi strategis 

dalam organisasi/pertemuan ilmiah di tingkat nasional maupun internasional. Tahun 

2017, P2 Kependudukan hanya menargetkan masing-masing 1 orang untuk duduk 

dalam posisi strategis di kancah internasional dan nasional. Capaian di akhir 2017, 

terdapat dua orang yang berhasil menduduki posisi strategis di organisasi 

internasional, yaitu sebagai committee member ICSU Regional Committee for Asia 

Pasific dan Diputi Bidang Sosial Budaya dan Public Awareness, APCE-UNESCO. 

Sementara di tingkat nasional adalah satu orang peneliti sebagai anggota Dewan 

Pengupahan Propinsi DKI Jakarta. 

 

Sasaran Strategis 7: Meningkatnya rujukan ilmiah dan informasi iptek yang diakses 

masyarakat 

P2 kependudukan-LIPI terus berupaya melakukan peningkatan aksesibilitas 

informasi ilmu pengetahuan (iptek) melalui penyelenggaraan kegiatan pertemuan 

ilmiah nasional (workshop, pameran, seminar, diseminasi), menerbitkan buku 

nasional dari hasil penelitian DIPA kompetensi inti dan unggulan, mengirim artikel 
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untuk penerbitan jurnal nasional terakreditasi maupun jurnal internasional, serta 

artikel sebagai bagian bunga rampai atau prosiding nasional dan internasional 

terakreditasi. Melalui berbagai kegiatan ini, diharapkan lebih mempermudah 

penyebarluasan dan akses memperoleh informasi terkini secara dinamis untuk 

mendukung pelaksanaan tugas P2 Kependudukan-LIPI dalam mendukung upaya 

pencapaian sasaran strategis LIPI.  

Capaian peserta pemasyarakatn iptek hanya sebesar 83,6%, nampaknya karena 

pengaruh peserta desiminasi atau seminar yang hanya hadir ketika hari 

diselenggarannya isu/topik seminar yang sesuai dengan kebutuhan atau kompetensi 

mereka. Pada umumnya peserta tidak hadir penuh selama dua hari (misalnya dalam 

penyelenggaraan desiminasi dan hasil penelitian). Pada tahun 2017, diseminasi hasil 

penelitian P2 Kependudukan-LIPI dilaksanakan di Jakarta maupun di lokasi 

penelitian. Diseminasi di Jakarta dilakukan secara bersamaan oleh semua kelompok 

penelitian (kluster), sedang diseminasi di lokasi studi dilakukan oleh kluster yang 

melakukan studi di daerah tertentu. Baru satu (1) dari empat (4) kluster yang 

melakukan diseminasi di lokasi penelitian, yaitu Medan dan Jambi sevagai lokasi 

penelitian Kluster Ekologi Manusia. Selain seminar dari hasil kegiatan DIPA 

kompetensi inti dan unggulan, pada tahun 2017, P2 Kependudukan-LIPI juga 

melaksanakan seminar nasional tentang Dialog Kebangsaan ke 2 dengan mengambil 

tema “Pendidikan Memperkuat Kebangsaan”.  

    

Gambar 3.6: Kegiatan Seminar Dialog Kebangsaan dan diseminasi hasil penelitian, P2 

Kependudukan, tahun 2017 

 

Berdasarkan PK 2017, peneliti di P2Kependudukan berjanji untk mencapai 

target dalam hal penulisan artikel baik di skala nasional maupun internasional. Untuk 

capaian internasional, target tercapai, tetapi untuk capaian jurnal nasional tidak 

tercapai. Pada PK tahun 2017, P2 Kepedendudukan menargetkan 20 jurnal maupun 

prosiding nasional. Namun, hanya ada 16 artikel yang tercapai (12 artikel di jurnal 

nasional dan 4 prosiding nasional). Capaian peningkatan rujukan ilmiah dan informasi 

iptek yang diakses masyarakat (kecuali jumlah peserta pemasyarakatan Iptek) pada 
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tahun 2016 dapat dilihat pada Gambar 3.7. Pada gambar ini terlihat bahwa rujukan 

ilmiah dan informasi iptek yang dapat diakses masyarakat dalam bentuk artikel secara 

umum dapat dikatakan tidak bisa memenuhi taget. Hanya indikator capaian dalam 

bentuk buku nasional yang diterbitkan (monograf/laporan penelitian) dan artikel di 

jurnal internasional yang dapat tercapai. Sebaliknya, untuk artikel jurnal nasional 

hanya mencapai 50%. Hal ini tidak semata-mata karena kegagalan peneliti P2 

Kependudukan LIPI dalam menghasilkan artikel, tetapi lebih disebabkan bahwa pihak 

jurnal yang tidak bisa terbit tepat waktu, terutama jurnal-jurnal nasional 

teraktrediatasi yang semestinya terbit pada triwulan di akhir tahun.  

 

Gambar 3.7: Capaian rujukan ilmiah dan informasi yang diakses masyarakat, 

P2 kependudukan-LIPI, tahun 2017 

Capaian yang rendah dalam konteks rujukan ilmiah dan informasi iptek juga 

terjadi pada artikel atau bagian buku bunga rampai atau prosiding nasional maupun 

internasional terakreditasi. Kondisi ini nampaknya dipengaruhi oleh status akreditasi 

prosiding untuk ilmu sosial yang masih terbatas. Secara garis besar dapat 

dikemukakan, tiga (3) alasan utama tidak tercapainya IKK rujukan ilmiah dari sisi 

penerbitan artikel jurnal nasional, yaitu:  

• Artikel di jurnal nasional yang disubmit oleh peneliti masih berada dalam 

proses peer-review  sehingga belum bisa dipublikasi 

• Seminar atau konferensi yang diikuti para peneliti P2Kependudukan tidak 

semuanya menerbitkan prosiding. 

• Belum semua peneliti muda dan madya yang masing-masing jumlahnya 18 

dan 12 orang memenuhi perjanjian kinerjanya untuk menghasilkan jurnal dan 

prosiding nasional. 
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Gambar 3.8: Beberapa buku laporan penelitian yang dihasilkan P2 Kependudukan, 

tahun 2017 

 

Sasaran Strategis 8: Meningkatnya pengembangan kompetensi SDM penelitian 

Indonesia 

 

Salah satu ukuran keberhasilan suatu lembaga penelitian, seperti P2 Kependudukan-

LIPI adalah melalui peningkatan jumlah sitasi dari  publikasi ilmiah yang dihasilkan 

oleh para penelitinya. Sitasi yang menunjukkan asal-usul atau sumber suatu kutipan 

dan kemudian dicantumkan dalam karya tulis ilmiah orang lain. Oleh karena itu, 

jumlah sitasi atas publikasi peneliti menjadi bukti kinerja seorang peneliti. Cara 

pengukuran banyaknya jumlah sitasi dilakukan dengan menggunakan bantuan Google 

Scholar. Di Kedeputian Bidang IPSK disepakati bahwa untuk perhitungan kinerja 
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lembaga adalah peneliti yang memiliki google scholar dengan h-index 2). Merujuk 

pada kesepakatan ini maka terjadi kelebihan target sebanyak 9 orang dari yang 

ditargetkan hanya 6 orang. Namun, kelebihan ini karena pada saat penyusunan PK 

awal tahun 2017, h-index yang ditentukan adalah minimal tiga (3), tetapi pada saat 

perhitungan kinerja di akhir tahun diturunkan menjadi hindekx minimal 2. Dengan 

demikian capaian kinerja untuk h-index google scholar sebesar 250%. Peningkatan 

capaian jumlah peneliti dengan h-index minimal 2, merupakan bukti bahwa tulisan 

ilmiah dan penelitian para peneliti P2 Kependudukan-LIPI telah diakui oleh peneliti 

lain baik dari dalam dan luar negeri. Bagi peneliti yang belum memiliki akun Google 

Scholar,  P2 Kependudukan harus terus mendorong para penelitinya untuk 

mempunyai akun di Google Scholar dan mempublikasikan karya ilmiahnya di jurnal 

atau prosiding yang terindeks global sehingga diharapkan indikator jumlah sitasi 

selalu meningkat setiap tahunnya. 

 

                       

Gambar 3.9: Peneliti menurut kepemilikan akun google scholar, P2 Kependudukan, 

Tahun 2017 

 

 Selain kemilikan google scholar, dua indikator lain untuk menggambarkan 

capaian kinerja dalam pengembangan kompetensi SDM adala jumlah institusi yang 

menggunakan jasa narasumber dan peneliti yang menjadi editorial board dalam 

jurnal. Pemanfaatan jasa narasumber meliputi narasumber, pengajar, maupun 

konsultan ke berbagai stakeholders di luar LIPI. Dari 15 institusi yang ditargetkan  

menggunakan jasa narasumber, pada akhir tahun 2017 dapat direalisasikan sebanyak 

23 institusi, baik di dalam maupun luar negeri. Sejumlah kementerian/lembaga 

pemerintah dan non pemerintah yang memanfaatkan jasa kepakaran SDM peneliti P2 

Kependudukan adalah:  

1. Kementerian Kehutanan (Direktorat Konflik Tenural dan Hutan Adat, 

Direktorat Pengendalian Lingkungan Hidup, Penelitian dan Pengembangan 

Kehutanan, Pusat Penelitian dan Pengembangan, Perubahan Iklim dan 

Kebijakan),  

2. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan,  
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3. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Pusat Kurikulum dan Perbukuan, 

Pusat Penelitian Arkeologi Nasional),  

4. Kementerian Dalam Negeri,  

5. Kementerian Pekerjaan Umum,  

6. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN),  

7. Kejaksaan Agung (Pusat Penelitian dan Pengembangan), 

8. Pemerintah Provinsi Banten (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan), serta 

9. Pemerintah Kabupaten Ketapang (Badan Penelitian dan Pengembangan 

Daerah). 

10. Forum Komunikasi Staf Ahli Menteri (Forkosam),  

11. Kantor Staf Presiden RI bekerja sama dengan Koalisi Masyarakat Sipill untuk 

Keadilan Tenure 

Selain Kementerian/lembaga, beberapa perguruan tinggi, seperti Universitas 

Indonesia, Universitas Negeri Makassar, Universitas Gadjah Mada (Eco DRR), dan 

PPM School of Management juga menggunakan jasa kepakaran peneliti P2 

Kependudukan. Lingkungan akademisi lain adalah Puslitbang DPR. Beberapa 

perguruan tinggi dan akademisi luar negeri yang menggunakan jasa kepakaran 

peneliti P2 Kependudukan adalah Institute of Hazard, Risk, and Resillience (IHRR) 

Durham University dan ICSU Regional Committee for Asia Pasific.  

Pencapaian editorial board juga melebihi target (150%), tetapi ke semuanya 

masih berada pada ketua dan anggota di jurnal internal IPSK. Hal menjadi pekerjaan 

rumah di tahun-tahun mendapatang untuk memperluas jasa kepakaran di bidang jurnal 

nasional dan bahkan interasional.  
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BAB IV 

PENUTUP 

 

4.1.  KESIMPULAN 

Laporan Kinerja lembaga P2 Kependudukan tahun 2017 menyajikan berbagai 

capaian strategis lembaga, baik yang telah sesuai dengan target maupun yang belum 

memenuhi target. Semua capaian strategis tersebut terdapat pada Perjanjian Kinerja 

(PK) yang kemudian dianalisis selama periode 2017. Kegiatan evaluasi atas kinerja 

lembaga dilakukan berdasarkan Rencana Kegiatan yang telah dibuat pada awal 2017.  

Pada tahun 2017, P2 Kependudukan telah mampu memenuhi capaian strategis. 

Hal ini dapat terlihat dari indicator kinerja sebesar 159,12 persen yang berarti bahwa 

P2 Kependudukan telah mampu memenuhi target yang telah direncanakan. Meskipun 

masih ada beberapa target yang belum dapat terpenuhi, tapi ini akan menjadi bahan 

perbaikan dan peningkatan kinerja untuk tahun berikutnya. Beberapa sasaran yang 

tidak tercapai, terjadi karena faktor eksternal seperti pemotongan anggaran penelitian 

di pertengahan tahun. Akan tetapi, pemotongan anggaran yang berimbas pada 

pelaksanaan kegiatan tersebut dapat diatasi dengan baik melalui beberapa penyesuain 

di tingkat satker P2 Kepndudukan.  

Berikut beberapa pencapaian serta kendala dalam capaian kinerja P2 

Kependudukan tahun 2017, baik yang berhubungan dengan kegiatan penelitian 

maupun dengan pelayanan kelembagaan:  

1. Pencapaian dan kendala dalam kegiatan penelitian 

Kebijakan Deputi Bidang IPSk yang tidak memotong anggaran penelitian 

kompetensi inti berkontribusi cukup baik dalam pencapaian target yang terkait 

dengan kegiatan penelitian dapat tercapai dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari 

jumah publikasi ilmiah yang melampaui (166,7 persen). Tetapi terkait dengan hasil 

penelitian, terdapat dua indikator kinerja yang belum terpenuhi, yaitu: 

a. Jumlah artikel di jurnal nasional belum memenuhi target. Dari 20 target yang 

direncanakan, hanya 10 artikel di jurnal nasional yang tercapai. Ini artinya 

hanya terjadi capaian sebear 50 persen. Masih rendahnya capaian jumlah 

artikel di jurnal nasional disebabkan karena sebagian besar artikel yang 

disubmit para peneliti ke jurnal nasioanl terakreditasi mengalami proses peer-

review yang cukup lama oleh Redaksi Jurnal. Hal ini menyebabkan para 

penulis artikel harus menunggu artikel tersebut diterbitkan dan belum bia 

dimasukkan pada capaian 2017.  
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b. Jumlah artikel sebagai bagian dari buku bunga rampai atau prosiding 

internasional yang terakreditasi juga belum memenuhi target, karena hanya 

tercapai sebesar 50 persen. Hal ini disebabkan karena banyak seminar/temu 

ilmiah internasional yang dihadiri oleh para peneliti, tetapi seminar/temu ilmiah 

tersebut tidak memfasilitasi/menyediakan prosiding terakreditasi.  Hal ini 

secara tidak langsung berdampak pada capaian target di bidang penelitian.  

2. Pencapaian dan kendala dalam pelayanan kelembagaan 

Kegiatan operasional lembaga serta program pendukung seperti diseminasi dan 

pengelolaan hasil penelitian, website, penerbitan jurnal dan pangkalan data dapat 

terlaksana dengan baik dan mendukung kinerja P2 Kependudukan. Hal ini dapat 

dilihat dari jumlah kerjasama ilmiah dengan MoU yang melampaui target, yakni 

sebesar 200 persen. Tapi di sisi lain, P2 Kependudukan sebagai salah satu lembaga 

penelitian harus meningkatkan akses masyarakat terhadap rujukan ilmiah dan 

informasi Iptek, mengingat target masyarakat yang mengakses Iptek, baik di acara 

pameran/seminar/workshop masih sebesar 83,6 persen. Diharapkan untuk tahun 

berikutnya jumlah ini akan meningkat secara signifikan. Selain itu, pelayanan 

kegiatan ilmiah dan IPTEK lainnya, seperti keterlibatan peneliti P2 Kependudukan 

menjadi narasumber kegiatan ilmiah; menjadi pengajar di perguruan tinggi; 

kerjasama penelitian dengan lembaga di dalam dan di luar LIPI dilakukan melalui 

sistem kerjasama swakelola, dan didukung oleh pihak yang membutuhkan jasa 

kepakaran tersebut.  

4.2.  REKOMENDASI 

Berdasarkan identifikasi dan analisa terhadap kegiatan penelitian dan pelayanan 

kelembagaan di P2 Kependudukan selama tahun 2017, maka rekomendasi yang 

diusulkan adalah:  

 Semakin mendorong dan menggiatkan para peneliti untuk mempublikasikan 

artikelnya dalam buku bunga rampai atau prosiding nasional dan internasional 

yang terakreditasi. 

 Semakin mendorong peneliti untuk memiliki akun google scholar dan melakukan 

upload dan melakukan pembaharuan terus menerus semua publikasi yang 

dihasilkan,sehingga dapat meningkatkan sitasi sebagai bukti kemampuan 

akademis dan kompetensi peneliti. 

 Meningkatkan penyususnan paper kebijakan (policy paper dan policy brief) agar 

hasil penelitian dapat dimanfaatkan sebagai basis data untuk penyususnan 

kebijakan 

 Walaupaun target kerjasama dengan pihak lain telah tercapai, tetapi P2 

kependudukan perlu terus meningkatkan kerjasama penelitian yang dapat emnarik 

dana penelitian ke satker sebagai antisipasi menurunnya anggaran penelitian yang 

ebrsumber dari APBN 
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 Semakin meningkatkan animo masyarakat untuk mengakses informasi ilmiah dan 

Iptek agar semua hasil penelitian dapat terdiseminasi dengan baik. Cara yang 

dilakukan bukan hanya melalui peningkatan kualitas tulisan yang 

mempertimbangkan kebutuhan stakeholders, tetapi juga memperbaiki kualitas 

pelayanan publik. 

 Meningkatkan kualitas sumber daya manusia P2 Kependudukan, baik peneliti 

maupun non peneliti melalui jenjang pendidikan formal dan diklat/pelatihansesuai 

tugas pokok dan fungsinya 

 Mempertimbangkan penyediaan fasilitas tambahan seperti meja dan kursi untuk 

para peneliti baru yang berjumlah 15 orang, serta perbaikan ruangan kerja peneliti 

di P2 Kependudukan.  
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