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KATA PENGANTAR 

 

Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) adalah sebagai bentuk akuntabilitas P2 

Kependudukan terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi lembaga pemerintah 

dan dalam rangka memenuhi Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang 

penyelenggaraan  “Sistem Akuntabilitas Kerja Instansi Pemerintah (SAKIP)”. 

Sedangkan LKj  tahun angggaran 2018 disusun berdasarkan rangkaian kegiatan 

rencana strategis (renstra) LIPI 2015-2019,  refokusing Rencana Kerja Implementatif 

(RKI) kedeputian bidang IPSK 2016-2019 serta RKI P2 Kependudukan tahun 2015-

2019.  Dengan demikian LKj ini dapat memberikan suatu gambaran tentang kegiatan-

kegiatan yang bersifat kumulatif (multi years) sejak tahun 2015, maupun kegiatan 

fokus pada tahun 2018.  Kegiatan tahun anggaran 2018, adalah kegiatan tahun 

keempat dari renstra LIPI dan RKI P2 Kependudukan. Selain itu, terkait dengan 

reorganisasi LIPI, dengan adanya Perka LIPI 1 tahun 2019 telah mengubah proses 

bisnis yang ada di LIPI maupun satuan kerja, sehingga LKj tahun anggaran 2018 ini 

mempunyai nilai keunikan sendiri, yaitu LKj terakhir dari produk Perka LIPI 1 tahun 

2014.  

Laporan Kinerja ini mendeskripsikan, menganalisis, membuat kesimpulan dan 

rekomendasi seluruh kegiatan yang ada pada tahun 2018. Data-data yang ada dalam 

LKj ini pada intinya adalah melihat perencanaan dan capaian dari Perjanjian Kinerja 

(PK), yang didalamnya terdapat sasaran strategis, indikator kinerja kegiatan, target, 

realisasi dan persentase realisasi. Secara keseluruhan pencapaian (realisasi) 

mencapai 113%, dengan capaian terendah  88% dan tertinggi 204%. Artinya secara 

rerata target tercapai, tetapi perlu memberikan perhatian pada indikator kinerja 

kegiatan yang tidak tercapai.  

Laporan Kinerja ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi para pihak 

untuk perbaikan ke depan yang lebih baik lagi. Selain itu, semoga menjadi media 

yang informatif bagi publik dan para pihak yang ingin mengetahui kegiatan dan 

pencapaian P2 Kependudukan. 

Jakarta, 27 Februari 2019 

Plt. Kepala Pusat Penelitian Kependudukan 

 

 

Dr. Herry Yogaswara 
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RINGKASAN 

 

Laporan Kinerka (LKj) ini memuat target dan realisasi dari Perjanjian Kinerja 

(PK) Pusat Penelitian Kependudukan (P2 Kependudukan) tahun anggaran 2018, 

khususnya melihat pada tataran sasaran strategis, indikator kinerja, target, realisasi, 

persentase pencapaian dan rekomendasi tindak lanjut. 

Persentase pencapaian kegiatan adalah 113%, artinya kegiatan-kegiatan yang 

direncanakan telah  dapat diselesaikan. Tetapi ketika melihat pada indikator kinerja 

kegiatan terdapat 3 kategori, yaitu (1) tercapai 100%, (2) tercapai melebihi target 

yang ditetapkan dan (3) tidak tercapai. 

Terdapat 11 indikator yang tercapai 100%, yaitu 4 indikator dari Sasaran 

Strategis “Meningkatnya kontribusi LIPI terhadap daya saing bangsa berbasis hasil 

penelitian”, 3 indikator dari Sasaran Strategis: Meningkatnya jejaring dan kerjasama 

ilmiah nasional dan internasional; 1 indikator peningkatan rujukan ilmiah; 1 indikator 

peningkatan SDM peneliti dan 2 indikator dari tata kelola pemerintahan yang baik. 

Sedangkan terdapat 6 indikator yang mempunyai capaian lebih dari 100%, 

bahkan “outstanding” karena capaian diatas 200% terkait dengan indikator karya 

tulis ilmiah di jurnal internasional serta pertemuan nasional dan internasional yang 

menghasilkan  makalah. 

Tetapi terdapat 3 indikator yang ada dibawah 100%, yaitu jumlah artikel 

nasional, jumlah peneliti yang menjadi editorial board jurnal, dan nilai serapan 

anggaran yang mencapai 88%, karena adanya faktor eksternal yang ada di luar 

rentang kendali satuan kerja. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1. KONDISI UMUM  

 
Kegiatan satuan kerja P2 Kependudukan pada tahun 2018 mempunyai satu hal 

yang penting dari sisi regulasinya. Pemberlakuan Perka LIPI No 1 tahun 2019, 

menggantikan Perka LIPI 1 tahun 2014 telah merubah proses bisnis LIPI, yaitu 

pemisahan antara satuan kerja penelitian dan satuan kerja pendukung penelitian. 

Oleh sebab itu, tahun 2018 menjadi tahun terakhir pemberlakuan Perka dengan 

proses bisnis yang berlangsung selama tahun 2014-2018. 

Pada tahun 2014-2018 dalam struktur organisasinya, LIPI memiliki (5) lima 

kedeputian, yaitu Kedeputian Bidang Ilmu Pengetahuan Kebumian (IPK), Kedeputian 

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

(IPT), Kedeputian Bidang Ilmu Pengetahuan Sosial dan Kemanusiaan (IPSK) dan 

Kedeputian Bidang Jasa Ilmiah (Jasil). P2 Kependudukan merupakan salah satu 

satuan kerja (satker)  eselon 2 dibawah Kedeputian Bidang IPSK LIPI.  

Sebagai institusi pemerintah, P2 Kependudukan berkewajiban untuk menyusun 

Laporan Kinerja (LKj), yang sebelumnya dikenal dengan Laporan Akuntabilitas Kinerja 

Instansi Pemerintah (LAKIP), sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur 

Negara dan Reformasi Birokrasi (Permen PAN & RB) Nomor 53 Tahun 2014 tentang 

Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas 

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam LKj juga disertakan lampiran tentang 

Perjanjian Kinerja (PK) (lihat lampiran 1). 
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1.1.1. Kedudukan, Tugas, dan Fungsi 

 

Berdasarkan Perka LIPI  no 1 tahun 2014, kedudukan, tugas, fungsi, dan tata 

kerja  diatur pada Pasal 298,  bahwa P2 Kependudukan mempunyai tugas 

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

peraturan yang sama mengatur secara rinci fungsi dari P2 Kependudukan, yaitu: 

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

kependudukan; 

b) Penelitian di bidang kependudukan; 

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

kependudukan; dan  

d) Pelaksanaan urusan tata usaha.  

Penetapan tugas dan fungsi P2 Kependudukan tersebut sebagai salah satu 

untuk mendukung visi dan misi LIPI, yaitu visinya "Menjadi lembaga ilmu 

pengetahuan berkelas dunia yang mendorong terwujudnya kehidupan bangsa yang 

adil, cerdas, kreatif, inegratif, dan dinamis yang didukung oleh ilmu pengetahuan dan 

teknologi yang humanis" 

Sedangkan visi LIPI adalah sebagai berikut:  

1) Menciptakan great science (ilmu pengetahuan berdampak penting) dan invensi 

yang dapat mendorong inovasi dalam rangka meningkatkann daya saing 

perekonomian nasional; 

2) Mendorong peningkatan pemanfaatan pengetahuan dalam proses penciptaan 

good governance dalam rangka memantapkan NKRI; 

3) Turut serta dalam proses pencerahan kehidupan masyarakat dan kebudayaan 

berdasarkan prinsip-prinsip ilmu pengetahuan dan kaidah etika keilmuan; 

4) Memperkuat peran Indonesia (yang didukung ilmu pengetahuan) dalam 

pergaulan internasional; 

5) Memperkuat infrastruktur kelembagaan (penguatan manajemen dan sistem). 
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1.1.2. Struktur Organisasi  

 Berdasarkan Pasal 300 Perka LIPI 1 tahun 2014, Struktur organisasi P2 

Kependudukan yang memiliki dua eselon III, yaitu:   (a) Bidang Pengelolaan dan 

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

Usaha, yang terdiri dari dua eselon IV (lihat Gambar 1.1.).  Sejak tahun 2015 hingga 

Juli 2018, kepala P2 Kependudukan adalah Dra Haning Romdiati. Kemudian mulai 

tanggal 1 Juli 2018 Pelaksana Tugas (Plt) P2 Kependudukan adalah Dr Herry 

Yogaswara. 

Bidang Pengelolaan dan Diseminasi Hasil Penelitian mempunyai tugas 

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

kekayaan intelektual, dan sistem informasi, serta penyiapan penyusunan rencana 

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

penelitian di bidang kependudukan. Sejak tahun 2015 hingga  Januari 2019 kepala 

bidang adalah Dr. Herry Yogaswara, M.A. Dalam melaksanakan tugas-tugas yang 

telah disebutkan, Bidang Pengelolaan dan Diseminasi Hasil Penelitian 

menyelenggarakan fungsi:  

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

intelektual, dan sistem informasi; dan 

 Penyiapan penyusunan bahan rencana strategis diseminasi, pelayanan jasa, 

implementasi, komersialisasi, dan promosi hasil penelitian. 

Bidang Pengelolaan dan Diseminasi Hasil Penelitian terdiri dari:  

1. Subbidang Pengelolaan Hasil Penelitian 

Subbidang Pengelolaan Hasil Penelitian mempunyai tugas melakukan 

pengelolaan dokumentasi, data dan hasil-hasil penelitian, hak kekayaan 

intelektual, dan sistem informasi penelitian di bidang kependudukan. Subbidang 

ini dipimpin oleh Zainal Fatoni, MPH sebagai kepala subbidang (kasubbid).  

2. Subbidang Diseminasi dan Kerjasama 

Subbidang Diseminasi dan Kerja Sama mempunyai tugas melakukan penyiapan 

bahan penyusunan rencana strategis diseminasi, pelayanan jasa, implementasi, 
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komersialisasi, dan promosi hasil penelitian di bidang kependudukan. Subbidang 

ini dipimpin oleh Yuly Astuti, MA yang pada pertengahan tahun 2018 digantikan 

oleh Intan Adi Perdana, MSi sebagai kasubbid. 

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan tata usaha.  

Fungsi dari Bagian Tata Usaha adalah pelaksanaan urusan keuangan dan pelaksanaan 

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

inventarisasi barang milik negara. Bagian Tata Usaha dipimpin oleh Dra. Tutik Iriani 

sebagai kepala bagian. 

Bagian Tata Usaha terdiri dari: 

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

dipimpin oleh Deshinta Vibriyanti, M.Si. sebagai kasubbag. 

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

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

inventarisasi barang milik negara. Subbagian ini dipimpin oleh Retno Siti 

Wulandari, S.Si sebagai kasubbag.  

 

Untuk kelompok jabatan fungsional peneliti, meskipun belum ada aturan 

mengenai kelompok penelitian (keltian) yang jelas, di P2 Kependudukan pembagian 

kelompok penelitian dibagi ke dalam empat  kelompok penelitian (keltian) yaitu : 

penelitian tematik berdasarkan minat dan kepakaran, yaitu: 

1. Keltian mobilitas penduduk; dengan kepala Dra. Mita Noveria MA. 

2. Keltian keluarga dan kesehatan; dengan kepala Dr. Augustina Sitomurang. 

3. Keltian  ketenagakerjaan; kepala Drs Soewartoyo, MA digantikan Dr Andi A. 

Zaelani 

4. Keltian  ekologi manusia; kepala  Dr. Deny Hidayati 
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Gambar 1.1. 

Struktur Organisasi P2 Kependudukan Tahun 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Untuk membantu dalam proses perencanaan, monitoring, dan evaluasi 

berbagai program dan kegiatan di tingkat satker, Kepala Pusat P2 Kependudukan 

kemudian membentuk Tim Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi (PME). Tim PME 

bertugas melakukan monitoring dan evaluasi semua kegiatan di P2 Kependudukan. 

Kegiatan dimonitoring oleh Tim PME setiap tiga bulan sekali untuk mengetahui 

perkembangan kegiatan serta hambatan yang dihadapi. Hasil monitoring 

didiskusikan dengan melibatkan pejabat struktural maupun pihak-pihak yang terkait. 

Pelaporan secara berkala dibuat tiga bulan sekali dan pada akhir tahun merangkum 

seluruh kegiatan Puslit selama satu tahun. 
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Dr. Herry Jogaswara, MA 
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1.1.3. Sumber Daya Manusia  

Sumber daya manusia (SDM) merupakan salah satu aset vital dalam 

organisasi karena merupakan penggerak sistem sehingga organisasi dapat berjalan. 

Berdasarkan data kepegawaian sampai dengan 31 Desember 2018, Pusat Penelitian 

Kependudukan-LIPI telah memiliki 81 orang pegawai termasuk pegawai CPNS tahun 

2018 sebanyak 18 orang pegawai, terdiri dari 60 orang peneliti (74 %) dan 21 orang 

non-peneliti (26 %). CPNS tahun ini merupakan pegawai peneliti yang salah satunya 

dipekerjakan di Pusat Penelitian Ekonomi LIPI.  

Pada gambar 1.2. terlihat, jika berdasarkan jenis kelamin maka pegawai aktif 

(per 31 Desember 2018) mayoritas adalah perempuan sebesar 46 orang pegawai 

(59%) dan 32 orang pegawai laki-laki (41%). P2 Kependudukan telah dan akan 

menghadapi masalah SDM terutama adanya moratorium penerimaan aparatur sipil 

negara yang merupakan kebijakan KemenPAN-RB menjadi kendala utama dalam 

upaya LIPI melakukan regenerasi dan perbaikan rasio, khususnya tenaga administrasi 

pada beberapa tahun ke depan, karena sebagian besar telah berada pada usia 50 

tahun ke atas menjelang pensiun sebesar 21% (16 orang) pegawai baik peneliti 

maupun non peneliti. Namun begitu, rencana LIPI tahun depan adalah adanya 

reorganisasi peran dan klasifikasi fungsi seluruhnya yaitu 1) Pemisahan fungsi 

penelitian dan fungsi dukungan penelitian, termasuk sentralisasi fungsi dukungan 

penelitian oleh satuan kerja non pelaksana penelitian; 2) Redistribusi fungsi dan SDM 

yang ada sesuai dengan mekanisme pengelolaan administrasi terpusat dan 

optimalisasi sumber daya; 3)  Penataan proses bisnis penelitian dan dukungan 

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

pendidikan, dan golongan/ruang 

 

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 2018 memperlihatkan, sebagian besar 

peneliti memiliki pendidikan sarjana strata 2 (S2) dan hanya 7 orang 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 2018, 

sebanyak 7 (tujuh) orang peneliti yang sedang mengikuti pendidikan S3 di luar negeri 

dan 1 (satu) orang gagal tugas belajar, 3 (tiga) orang peneliti mengikuti pendidikan 

S2 di dalam negeri (termasuk 2 orang CPNS) dan 2 (dua) orang peneliti telah selesai 
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mengikuti pendidikan S2 di luar negeri. Mayoritas tingkat pendidikan pegawai non 

peneliti adalah tingkat pendidikan SMA. Hanya 7 (tujuh) orang dari 19 orang pegawai 

non peneliti yang berpendidikan S1. Seharusnya, kualifikasi 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. 

Kondisi pegawai P2 Kependudukan berdasarkan jenjang kepangkatan 

menunjukkan, komposisi pegawai P2 Kependudukan paling banyak berada pada 

golongan kepangkatan III, yaitu sebanyak 55 orang (24%). 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).  

Tabel 1.1. menunjukkan, ada 40 orang pegawai yang memiliki jabatan 

fungsional peneliti dengan jumlah terbesar pada kelompok jabatan ahli peneliti 

muda (22 orang, atau 55%), dan peringkat ke dua adalah mereka yang mempunyai 

jabatan fungsional ahli peneliti madya (11 orang, atau 27,5%). Hanya sedikit peneliti 

yang telah menduduki jabatan fungsional peneliti ahli utama (4 orang, atau 10%), 

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 
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waktu 2 tahun. Peneliti ahli pertama masih ada (3 orang, atau 7,5%) karena 2 orang 

baru menyelesaikan pendidikan S2 dan 1 orang masih menempuh pendidikan S2.  

 

Tabel 1.1. Distribusi Pegawai Aktif P2 Kependudukan Menurut Jenis Jabatan dan  

         Jenis Kelamin (Per 31 Desember 2018) 

NO JENIS JABATAN PRIA WANITA JUMLAH  

1 Peneliti     

  a. Peneliti Utama 0 4 4 

  b. Peneliti Madya 7 4 11 

  c. Peneliti Muda 7 15 22 

  d. Peneliti Pertama 0 3 3 

  Sub Jumlah Peneliti 14 26 40 

  Kandidat Peneliti (Analis Hasil Penelitian) 7 11 18 

 Pegawai Peneliti Diperbantukan 1 0 1 

  Jumlah Peneliti dan Kandidat Peneliti 22 37 59 

2 Teknisi Litkayasa     

  a. Teknisi Litkayasa Pelaksana 0 0 0 

  b. Teknisi Litkayasa Lanjutan 0 0 0 

  c. Teknisi Litkayasa Penyelia 0 0 0 

  Sub Jumlah Teknisi Litkayasa 0 0 0 

3 Fungsional Lainnya     

  a. Perencana 0 0 0 

  b. Pranata Humas 0 1 1 

  c. Analisis Kepegawaian 1 0 1 

  d. Pranata Komputer 1 0 1 

  e. Arsiparis 0 0 0 

  Sub Jumlah Fungsional Lainnya 2 1 3 

  Fungsional umum lainnya 9 5 14 

  Jumlah Pejabat Fungsional    76 
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CPNS saat ini masih menduduki jabatan fungsional umum Analis Hasil 

Penelitian karena belum mengikuti pelatihan jabatan fungsional peneliti. Data ini 

menggambarkan bahwa P2 Kependudukan memiliki tantangan yang cukup berat 

untuk dapat meningkatkan kualitas pendidikan formal para penelitinya terutama jika 

harus mengacu pada Peraturan Menpan RB No 34 Tahun 2018 Tentang Jabatan 

Fungsional Peneliti dan Peraturan LIPI No 14 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis 

Jabatan Fungsional Peneliti. 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. 

Gambar 1.3. 

Distribusi Pegawai Menurut Fungsional dan Jenjangnya 
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Untuk jabatan fungsional non peneliti yang ada di P2 kependudukan sangat 

terbatas. Diantara 19 orang pegawai administrasi P2 Kependudukan, hanya ada lima 

(3 orang, atau 16%) yang memiliki jabatan fungsional, yaitu jabatan analisis 

kepegawaian, pranata humas dan pranata komputer. Ditambah lagi 2 (dua) orang 

fungsional pranata humas dan pranata komputer akan diberhentikan di akhir tahun 

2018 karena tidak mampu memenuhi angka kredit di tingkat madya. Terdapat (2 

orang, atau 11%) orang pegawai non peneliti yang menjabat struktural walaupun 

salah satunya masih memiliki fungsional perencana yang akan diaktifkan jika ada 

pemberhentian jabatan. Selebihnya masih menduduki jabatan fungsional umum 

sebanyak (14 orang, atau 74%). Hal ini karena sulitnya untuk dapat memenuhi angka 

kredit di tingkat satker terutama untuk fungsional tingkat madya karena pekerjaan 

yang dilakukan di satker dengan uraian jabatan fungsional tidak dapat sejalan. 

Pendidikan juga menjadi syarat terpenting dalam pengambilan jabatan fungsional 

tertentu karena mayoritas pegawai non peneliti masih berpendidikan SMA dan 

kendala usia menjadi faktor penghambat dalam menempuh kembali pendidikan S1. 

 

1.1.4.  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 dikelola 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 setiap ruangan dan lorong tersedia PC. 
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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 dan ruang sekretariat Jurnal 

Kependudukan Indonesia.  

 

(a) Perpustakaan  

Perpustakaan merupakan salah satu fasilitas yang dimiliki P2 Kependudukan 

untuk menunjang kegiatan penelitian yang sekarang berada di Gedung PDII bersama 

dengan perpustakaan satuan kerja di lingkungan IPSK lainnya. 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. Sementara itu, kualitas perpustakaan akan sangat baik jika dilengkapi 

dengan perpustakaan digital. 

 

(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 
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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 dimanfaatkan 

untuk berkomunikasi dengan stakeholders, terutama yang mempunyai kebutuhan 

akan informasi. Adapun alamat website untuk pangkalan data P2 Kependudukan 

dapat diakses di pustaka.kependudukan.lipi.go.id.  
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Gambar 1.4:  Tampilan website, twiter, instagram, dan facebook P2 

Kependudukan, akhir tahun 2018 (lihat sesuai arah jarum jam)  

 

(d) Anggaran  

Anggaran Pusat Penelitian kependudukan untuk Tahun 2018 bersumber dari 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)  yang  tertuang  dalam DIPA  

Nomor:  079.01.2.450030/2018 Tanggal 5 Desember 2017.  Anggaran Penelitian P2 

Kependudukan untuk Tahun Anggaran 2018 terdiri dari: 

1. Hasil Penelitian Ilmu Sosial Bidang Kependudukan (base Line)  

2. Layanan Perkantoran yang dipergunakan untuk untuk pembayaran  gaji dan  tunjangan 

jabatan pegawai dan  

3. Belanja Bantuan Hibah. 

Jumlah Pagu Anggaran Tahun 2018 sebesar  Rp.16.556.432.000,-, terdiri dari: 

1.  Layanan Perkantoran  sebesar Rp. 12.106.936.000,- . Penggunaan anggaran belanja 

pegawai ini untuk pembayaran gaji, tunjangan-tunjangan dengan jumlah 81 pegawai 

yang terdiri dari: 60 orang peneliti dan 21 orang staf non peneliti dan anggaran 

penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran sebesar Rp. 488.470.000,- 
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2. Anggaran Penelitian  sebesar Rp. 3.961.026.000,-  jumlah anggaran penelitian ini 

mengalami penurunan dibanding dengan pagu Tahun 2017 sebesar Rp. 5.812.278.450,-. 

Penurunan  ini dikarenakan  kegiatan penelitian  tahun 2018 hanya mempunyai 1 

output dibanding  tahun sebelumnya yang menghasilkan 2 output.    Anggaran 

penelitian ini dipergunakan untuk kegiatan penelitian ini terdiri dari 4 sub kegiatan 

yaitu:  

a. Strategi Migrasi dan Investasi SDM dalam konteks peningkatan daya saing 

penduduk dan pengembangan dunia usaha. 

b. Srategi Pendidikan Vokasi, Penyiapan Tenaga Kerja dan Perluasan 

Kesempatan Kerja pada UMKM Berbasis Digital. 

c. Pengurangan Resiko Bencana dan Upaya Peningkatan Daya Saing untuk 

Menghadapi Perubahan Lingkungan. 

d. Strategi Daerah dalam Penguatan Peran Keluarga Menuju Maternal, 

Remaja, dan Lansia Berkualitas di Era Globalisasi.  

Kegiatan penelitian ini didukung oleh seluruh peneliti dengan dibantu staf 

pendukung (non peneliti) P2 Kependudukan. Penelitian menghasilkan 9 Policy 

Paper dan Publikasi  ilmiah).  

3. Anggaran Belanja bantuan hibah sebesar Rp. 97.802.000,-. Anggaran ini merupakan 

hibah langsung untuk kegiatan Penelitian “International Migration of Indonesia Nurses”. 

dengan dana dari Japan External Trade Organization (JETRO)  untuk mengkaji 

pengembangan karir perawat di Indonesia dan di Luar Negeri.  

Realisasi Anggaran Tahun 2018 sampai dengan 31 Desember 2018, telah 

terserap sebesar Rp. 14.586.230.003,- (88,10%) dari total pagu sebesar 

Rp.16.556.432.000,-. Selisih surplus angka sebesar Rp. 1.970.201.090,- adalah 

cadangan kenaikan pembayaran Tunjangan Kinerja sebesar 80% yang seharusnya 

akan dibayarkan dari bulan Juni, namun sampai dengan akhir Desember Surat 

Keputusan yang mennjadi dasar pembayaran Tunjangan Kinerja tersebut belum 

keluar.  Secara lebih rinci total penyerapan menurut kegiatan dapat dilihat pada 

Tabel di bawah ini. 
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LAPORAN REALISASI ANGGARAN PUSAT PENELITIAN KEPENDUDUKAN  
TAHUN 2018 

 

Kode 
Kegiatan 

Pagu 
S.D BULAN  DESEMBER  2018 

Realisasi % Sisa Anggaran 

3413.001 HASIL PENELITIAN ILMU 
SOSIAL BIDANG 
KEPENDUDUKAN 
[Base Line] 

                
1,878,802,000  

                   
1,828,528,400  

           
97.32  

                             
50,273,600  

3413.001.001  Strategi Migrasi dan 
Investasi SDM dalam 
konteks peningkatan daya 
saing penduduk dan 
pengembangan dunia 
usaha 

                   
564,802,000  

                                
561,440,600  

           
99.40  

                               
3,361,400  

3413.001.002  Strategi Pendidikan 
Vokasi, Penyiapan Tenaga 
Kerja dan Perluasan 
Kesempatan Kerja pada 
UMKM Berbasis Digital  
(001-002) 

                   
467,000,000  

                                
448,585,900  

           
96.06  

                             
18,414,100  

3413.001.003 Pengurangan Resiko 
Bencana dan Upaya 
Peningkatan Daya Saing 
untuk Menghadapi 
Perubahan Lingkungan 

                   
354,000,000  

                                
343,158,500  

           
96.94  

                             
10,841,500  

3413.001.004 Strategi Daerah dalam 
Penguatan Peran Keluarga 
Menuju Maternal, Remaja, 
dan Lansia Berkualitas di 
Era Globalisasi  

                   
493,000,000  

                                
475,343,400  

           
96.42  

                             
17,656,600  

3,413,001,005 LAYANAN KELEMBAGAAN 
DALAM MENDUKUNG 
HASIL PENELITIAN ILMU 
SOSIAL BIDANG 
KEPENDUDUKAN 

                
2,082,224,000  

                   
1,837,649,100  

           
88.25  

                           
244,574,900  

061 IDENTIFIKASI ISU                    
248,574,000  

                                
129,896,900  

           
52.26  

                           
118,677,100  

062 ANALISIS DATA                    
981,910,000  

                                
931,436,500  

           
94.86  

                             
50,473,500  

A Penguatan Peran Illmu-
ilmu Sosial 

                   
714,410,000  

                                
665,726,500  

           
93.19  

                             
48,683,500  

B JISSH                    
130,000,000  

                                
129,285,000  

           
99.45  

                                   
715,000  

C Kajian Gender                    
137,500,000  

                                
136,425,000  

           
99.22  

                               
1,075,000  

063 PENULISAN                    
379,150,000  

                                
378,161,700  

           
99.74  

                                   
988,300  

A Keikutsertaan Seminar 
Internasional 

                   
379,150,000  

                                
378,161,700  

           
99.74  

                                   
988,300  

064 MONEV DAN DISEMINASI                    
472,590,000  

                                
398,154,000  

           
84.25  

                             
74,436,000  

A Raker Kedeputian Bidang 
IPSK LIPI 

                     
75,000,000  

                                   
74,300,000  

           
99.07  

                                   
700,000  
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B Refleksi Akhir Tahun                       
97,590,000  

                                   
95,490,000  

           
97.85  

                               
2,100,000  

C Pengembangan Web-site 
IPSK 

                   
100,000,000  

                                   
99,345,000  

           
99.35  

                                   
655,000  

D Jurnal Masyarakat 
Indonesia (MI) 

                   
100,000,000  

                                   
95,873,000  

           
95.87  

                               
4,127,000  

E Monitoring dan Evaluasi 
Renstra Koordinatif IPSK 

                   
100,000,000  

                                   
33,146,000  

           
33.15  

                             
66,854,000  

3413.994 Layanan Perkantoran               
12,595,406,000  

                 
10,920,052,503  

           
86.70  

                       
1,675,353,497  

3413.994.002 Penyelenggaraan 
Operasional dan 
Pemeliharaan Perkantoran 

  
                                                      

-  
  

                                                 
-  

   001 Gaji dan Tunjangan               
12,106,936,000  

                          
10,431,714,728  

           
86.16  

                       
1,675,221,272  

   002 Penyelenggaraan 
Operasional dan 
Pemeliharaan Perkantoran 

                   
488,470,000  

                                
488,337,775  

           
99.97  

                                   
132,225  

3413 
   JUMLAH ANGGARAN               

16,556,432,000  
                 

14,586,230,003  
           

88.10  
              

1,970,201,997  
 

Grafik pagu anggran dan realisasi serta sisa pagunya pada tahun 2018 dapat dilihat 

perkembangannya menurut bulan sebagaimana terlihat pada gambar berikut ini. 
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Penggunaan Anggaran Tahun 2018 selama kurun waktu Januari-Desember 

2018, menunjukkan bahwa penyerapan anggaran masih terlihat menonjol pada 

bulan Desember. Hal ini menunjukkan bahwa perencanaan yang telah dibuat pada 

awal bulan masih belum dilakukan secara tertib. Hal ini menjadi tantangan bagi P2 

Kependudukan untuk memperbaiki tren penyerapan di tahun-tahun yang akan 

datang. Merencanakan kegiatan penelitian lapangan pada triwulan pertama 

nampaknya menjadi salah satu strategi yang bagus untuk memperbaiki penyerapan 

anggaran sehingga 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), 

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 Desember 2017, tenaga 

administrasi didominasi oleh pegawai dengan tingkat pendidikan SLTA (sekitar 14 

%). 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. Perekrutan tidak akan dapat dilakukan karena tahun 2019 akan 

terjadi penataan proses bisnis organisasi LIPI secara keseluruhan, yaitu dengan 

melakukan  pengelompokkan satuan kerja sesuai dengan tugas fungsi (satuan kerja 
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penelitian dan satuan kerja layanan pendukung penelitian) serta sentralisasi tugas 

fungsi layanan pendukung riset. 

 Usulan perubahan struktur organisasi tersebut akan seperti gambar di bawah 

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

peneliti aktif, baru ada 4 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 muda kemudian disusul 

dengan peneliti madya. Seluruh peneliti dapat dikatakan terlibat dalam kegiatan 

penelitian kompetensi inti yang sesuai dengan bidang kepakaran yang dimilikinya. 

Pada tahun 2017, P2 Kependudukan memperoleh 18 orang CPNS yang 

memiliki kompetensi sesuai dengan yang dibutuhkan satker. Tetapi 1 orang CPNS 

dipekerjakan di Pusat Penelitian Ekonomi-LIPI. Latar belakang 

pendidikan yang dimiliki para CPNS tersebut adalah sebagai berikut: sosiologi 

pendidikan, statistika, ekologi manusia, geografi budaya, demografi formal, 

antropologi sosial 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. Dilakukan 
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pembinaan pada masing-masing CPNS tersebut sehingga dapat 

menghasilkan output (tulisan/artikel). 

1.2.2. Peningkatan Keterampilan dan Pendidikan 

P2 Kependudukan sudah melakukan berbagai upaya untuk peningkatan 

keterampilan 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 2018 tercatat 1 

(satu) orang peneliti yang menempuh pendidikan strata-2 (S2) di Universitas 

Indonesia, dan 2 (dua) orang CPNS yang menempuh pendidikan strata-2 (S2) di 

Universitas Gajah Mada tetapi terkendala dengan status perijinan belajarnya yang 

belum dapat diberikan karena masih sebagai CPNS. Kemudian sampai dengan 31 

Desember 2018 tercatat tujuh (7) orang peneliti menempuh pendidikan strata-3 (S3) 

di beberapa negara sebagai berikut: Australia, Inggris, Jepang, Hawaii dan Jepang. 

Menyusul awal Februari 2019 satu orang peneliti yang akan menempuh pendidikan 

strata-3 (S3) di Inggris. Terdapat satu (1) orang yang mengundurkan diri dari tugas 

belajar karena alasan kesehatan yang tidak memungkinkan bagi dirinya untuk 

melanjutkan studinya di luar negeri. 

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, Durham University dan Australia national 

University. P2 Kependudukan juga mengirimkan penelitinya jika akan mengikuti 

Seminar Nasional/Internasional jika anggaran masih mencukupi. 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. Kalaupun 

ada kegiatan pengembangan SDM tenaga administrasi pada tahun 2018, tetap tidak 
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dapat mengikuti kegiatan tersebut karena banyaknya pekerjaan di satker yang tidak 

memungkinkan untuk ditinggal.  

1.2.3. Anggaran Penelitian 

Anggaran penelitian P2 Kependudukan dalam rentang waktu 5 tahun (Renstra 

2015-1019) telah mengalami naik turun. Kondisi tidak stabilnya anggaran penelitian 

ini dipengaruhi oleh keuangan negara saat itu yang mengakibatkan timbulnya 

kebijakan-kebijakan pemerintah terkait dengan pemotongan anggaran. Hal ini 

dikarenakan  anggaran penelitian masih bersumber dari Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Negara (APBN). Dengan kondisi yang tidak stabil ini mempengaruhi output 

maupun kinerja penelitian. Rencana yang telah disusun sesuai dengan tujuan 

penelitian akan mengalami kendala untuk dapat menghasilkan hasil yang optimal.  

Disamping itu beberapa kendala yang sampai saat ini masih menghambat kegiatan 

penelitian adalah: 

1. Standard biaya Masukan yang tidak sesuai dengan kondisi lapangan. Sebagai 

contoh biaya kuesioner di dalam SBM tertera 1 kuesioner dihargai Rp. 8.000,-. 

Sedangkan di lapangan interviewer tidak ada yang sanggup untuk mengerjakan 

1 kuesioner dengan harga Rp.8.000,-. 

2. Kekhawatiran adanya pemotongan anggaran yang justru sering dilakukan pada 

“jantung”  kegiatan penelitian yaitu anggaran pengumpulan data lapangan 

atau biaya perjalanan dinas. Adanya pemotongan anggaran pada kegiatan 

penelitian sangat berimbas pada pelaksanaan tugas pokok Satker P2 

Kependudukan sebagai bagian dari institusi LIPI yang merupakan sebuah 

lembaga penelitian. Biaya perjalanan dinas lembaga penelitian seharusnya 

tidak diperlakukan sebagai biaya perjalanan dinas koordinasi, sosialisasi, 

maupun monitoring dan evaluasi. Biaya perjalanan dinas penelitian memang 

benar-benar digunakan untuk kegiatan pengumpulan data primer dan 

sekunder di berbagai lokasi/daerah dsesuai dengan tujuan penelitiannya. 

 

 

1.2.4. Penyesuaian Isu Riset dengan Politik Kebijakan Pemerintah 
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Tahun 2018 adalah tahun keempat Renstra LIPI dan tahun kedua refokusing 

IPSK yang kemudian diturunkan dalam Rencana Kerja Implementatif (RKI). Kegiatan 

penelitian di P2 Kependudukan tidak terlepas dari kebijakan pemerintah terhadap 

dunia penelitian, termasuk juga porsi pendanaan penelitian dan tema-tema 

penelitian yang menjadi fokus. 

Politik anggaran penelitian memberikan fokus yang lebih besar pada jenis 

penelitian yang bersifat secince for stakeholder dibandingkan science for science. 

Jenis yang pertama kegiatan penelitian fokus untuk menjawab persoalan-persoalan 

strategis yang dihadapai bangsa ini, termasuk hasil penelitian untuk kebijakan. 

Luaran dari jenis penelitian ini adalah policy paper atau policy brief yang secara 

langsung memberikan model dan langkah bagaimana suatu kebijakan perlu 

dilakukan berdasarkan bukti-bukti ilmiah hasil kajian. Jenis kedua adalah penelitian 

yang hasilnya untuk kepentingan pengembangan teori/konsep serta metodologi. 

Luaran dari jenis penelitian ini adalah Karya Tulis Ilmiah (KTI) yang dipublikasikan 

dalam jurnal nasional dan internasional yang terakreditasi. Walaupun dalam 

realitasnya kedua jenis penelitian ini tidak dapat dipisahkan satu sama lain, karena 

sebuah model kebijakan yang direkomendasikan harus berdasarkan penggunaan 

teori/konsep serta metodologi yang ketat. Demikian halnya dengan produksi 

pengetahuan melalui jurnal ilmiah akan dapat digunakan untuk memperbaiki 

kebijakan yang ada. 

Berkaitan dengan tema penelitian, refokusing RKI dengan tema "Daya Saing 

Penduduk" (DSP) merupakan kebutuhan dari pembuatan kebijakan nasional terkait 

bagaimana meningkatkan daya saing penduduk di tingkat global. P2 Kependudukan 

memberikan sumbangan terhadap konsep DSP dari perspektif lingkaran hidup 

keluarga (life cycle), penduduk yang melakukan mobilitas domestik maupun 

internasional, penyiapan kualitas penduduk melalui sekolah vokasi untuk 

menghadapi teknologi 4.0 dan kualitas penduduk di wilayah yang terpapar bencana. 

Tahun 2018 merupakan fase dimana Bappenas mulai merancang draft teknokratik 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Bappenas 

meminta kepada semua K/L untuk memberikan masukan terhadap rancangan 
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RPJMN ini. P2 Kependudukan termasuk yang cukup aktif untuk memberikan 

masukan dari hasil-hasil penelitian pada beberapa Direktorat, termasuk Direktorat 

Kependudukan dan Perlindungan Sosial Bappenas. Selain itu masukan kepada 

beberapa direktorat lain di Bappenas; BKKBN, Kementerian tenaga Kerja; 

Kementerian Sosial; Kementerian Lingkungan Hidup Dan kehutanan dan sebagainya. 
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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.  
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2.2. RENCANA STRATEGIS IMPLEMENTATIF 2016 – 2019 

2.2.1. Visi dan Misi 

Dalam melaksanakan tugas fungsinya sebagai lembaga penelitian dibawah Lembaga 

Pemerintah Non Kementrian, Pusat Penelitian Kependudukan – Lembaga Ilmu 

Pengetahuan Indonesia mempunyai Visi yang searah dengan Visi LIPI dan Kedeputian 

IPSK. Visi yang dikembangkan tataran satker adalah sebagai simbol dari semangat 

untuk melakukan perubahan dan yang menjadi terbaik dalam isu kependudukan. 

Visi P2 Kependudukan: 

Menjadi lembaga penelitian yang kompeten dan mandiri dalam 

pengembangan ilmu kependudukan dan aplikasinya yang humanistik 

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

tentang kependudukan’. Makna dari kata-kata tersebut adalah: 

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

dan sumberdaya manusia dengan hasil yang berkualitas, sehingga 

menjadi acuan dalam ilmu dan aplikasinya; mampu bersaing dengan 

lembaga penelitian sejenis serta mendapat kepercayaan pelanggan dan 

pemangku kepentingan (stakeholders). 

Mandiri:  mandiri dalam menentukan fokus kegiatan; menyampaikan hasil 

riset/kajian serta mengatur manajemen sumberdaya internal. 

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

tentang dinamika penduduk dan lingkungan meliputi reproduksi 

penduduk, mobilitas penduduk dan produktivitas penduduk. 

Dengan demikian, visi tersebut mempunyai makna P2 Kependudukan harus menjadi 

lembaga yang: 

 Mampu menghasilkan penelitian yang berkualitas untuk pengembangan ilmu 

pengetahuan serta kebutuhan para pihak terkait hasil penelitian 

kependudukan dan para pemangku kepentingan (stakeholders). 
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 Mendapat kepercayaan pihak pengguna hasil penelitian dan pemangku 

kepentingan (stakeholders). 

 Mampu mengembangkan potensi lembaga sesuai dengan kebutuhan 

perkembangan ilmu pengetahuan serta kebutuhan pelanggan dan pemangku 

kepentingan (stakeholders). 

Untuk mewujudkan visi tersebut serta berpedoman pada pengertian-pengertian di 

atas, serangkaian kegiatan yang harus dilaksanakan yang merupakan misi jangka 

panjang P2 Kependudukan adalah: 

1. Berkontribusi dalam kegiatan pengembangan ilmu pengetahuan terkait 

dinamika penduduk dan lingkungan. 

2. Pengembangan kegiatan penelitian terkait dinamika penduduk dan 

lingkungan untuk aplikasi pembangunan. 

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

permasalahan terkait isu dinamika penduduk dan lingkungan. 

4. Pengembangan kompetensi tenaga peneliti dan staf penunjang. 

5. Peningkatan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana lembaga. 

Dalam pelaksanaan kegiatan di P2 Kependudukan juga diperlukan satu kesamaan 

sikap dan pandangan diantara peneliti maupun tenaga penunjang dalam 

melaksanakan tugas masing-masing. Sikap dan pandangan ini diwujudkan dalam 

nilai-nilai yang disepakati untuk dijadikan pedoman dan pegangan bagaimana setiap 

pegawai P2 Kependudukan bersikap satu sama lain; bagaimana menghargai 

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

harus menjadi landasan dalam pelaksanaan kegiatan tersebut adalah: 

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

komitmen. Jujur berarti tidak berpihak. Untuk peneliti, kejujuran merupakan 

modal agar hasil penelitiannya objektif dan dapat dipercaya. Dengan 

demikian, hasil penelitiannya harus memberi manfaat untuk semua pihak, 
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dan bukan hanya pihak-pihak tertentu. Loyal berarti bahwa semua pegawai 

lembaga seharusnya dapat menepati kesepakatan dan komitmen bersama 

untuk mencapai Visi dan melaksanakan Misi lembaga. Komitmen artinya 

menepati janji untuk melakukan pengabdian bukan karena insentif atau 

penghargaan, tetapi sebagai sebuah panggilan tugas. 

2. Profesionalisme. Semua pegawai P2 Kependudukan seharusnya dapat 

bekerja secara profesional dibidang masing-masing berdasarkan keahliannya 

dan dengan prosedur yang telah dibangun.  Dengan demikian hasil kerjanya 

dapat dipertanggung jawabkan secara transparan. 

3. Demokratis. Demokratis yang dimaksudkan adalah adanya kepatuhan kepada 

keputusan yang dibuat berdasarkan kesepakatan bersama antar pimpinan 

dengan mempertimbangkan aspirasi pegawai. Tetapi sebagai lembaga 

penelitian yang merupakan salah satu Lembaga Pemerintan Non 

Kementerian, P2 Kependudukan juga tidak dapat keluar dari peraturan-

peraturan formal yang ada. 

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

penelitian maupun dalam pengelolaan administrasi dan kegiatan penunjang 

lainnya, diperlukan rasa kebersamaan dan rasa memiliki serta tanggung 

jawab terhadap semua fasilitas yang ada. Diantara pegawai kebersamaan ini 

dapat dibangun melalui tukar menukar informasi, pengalaman, pengetahuan 

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

saling menghargai diantara pegawai sesuai dengan kedudukan dan posisinya 

masing-masing. 

5. Unggul. Para pegawai peneliti dan non-peneliti berepgang pada upaya 

menghasilkan kerja yang terbaik sehingga menjadi lembaga yang unggul 

(excellent) 

2.1.2. Tujuan dan Sasaran 

Tujuan kegiatan merupakan target yang berjangka waktu panjang yang bersifat 

kuantitatif. Untuk tujuan-tujuan yang sudah ditetapkan, selanjutnya perlu dijabarkan 
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sasaran-sasarannya yang ingin dicapai. Sasaran ini merupakan bagian integral dari 

suatu perencanaan strategis yang berisi pernyataan apa yang ingin dicapai pada 

masa depan dari kegiatan yang dilaksanakan. Sasaran terfokus pada kegiatan dan 

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

menantang dan dapat diwujudkan serta menspesifikasikan hasil yang ingin dicapai 

dan menspesifikasikan suatu kerangka waktu yang relatif singkat (tahunan). 

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

yang harus diselesaikan dalam jangka waktu pendek (short term), yang menjamin 

keberhasilan pelaksanaan suatu kegiatan. Adapun tujuan yang ditetapkan dalam 

Rencana Kerja Implementatif  P 2Kependudukan dijabarkan pada tabel 2.1. 
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Tabel 2.1. 
Penjabaran Tujuan dan Sasaran Pelaksanaan Kegiatan  

di P2 Kependudukan-LIPI 

No. Tujuan Sasaran 

1. Memperkuat kompetensi P2 

Kependudukan dalam 

pengembangan  dan 

pemahaman tentang isu 

terkait dinamika penduduk 

dan lingkungan serta 

aplikasinya untuk kebutuhan 

pembangunan dalam konteks 

globalisasi dengan pendekatan 

interdisiplin dan multidisiplin 

ilmu Kependudukan 

1. Meningkatnya kompetensi inti lembaga 

di bidang Ilmu Kependudukan. 

2. Tersusunnya rekomendasi kebijakan 

berdasarkan hasil penelitian Puslit 

kependudukan untuk kebutuhan 

pembangunan 

2.  Membangun akuntabilitas 

pelayanan lembaga di bidang 

penelitian dan konsultasi/jasa 

terkait isu dinamika penduduk 

dan lingkungan secara lebih 

efektif, efisien dan 

berkelanjutan. 

 

3. Termanfaatkannya hasil-hasil penelitian 

dan sumberdaya manusia (SDM) Puslit 

Kependudukan. 

4. Meningkatnya hubungan (net working) 

dengan lembaga mitra dan pemangku 

kepentingan (stakeholders) 

3. Memperkuat kapasitas 

lembaga termasuk kuantitas 

dan kualitas sumberdaya 

manusia dan sarana/prasarana 

pendukung  

5. Tersedianya SDM berkualitas dalam 

jumlah yang memadai, 

6. Tersedianya  sarana dan prasarana 

kegiatan P2 Kependudukan yang sesuai 

dengan perkembangan ilmu dan 

teknologi 
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2.2.  KEBIJAKAN LEMBAGA 

Terdapat dua kebijakan utama yang menjadi pedoman dalam kegiatan keseharian 

kegiatan di P2 Kependudukan, yaitu kebijakan penelitian dan kebijakan non-

penelitian. Sebagai sebuah eselon 2 dari lembaga pemerintah, maka kebijakan-

kebijakan yang dilakukan mempunyai rujukan regulasi pemerintah terkait keuangan, 

kepegawaian, Barang milik Negara, dan kerjasama kegiatan. Tentu saja, dala realitas 

keseharian terdapat berbagai diskresi yang dimiliki oleh Kepala satuan kerja agar 

kegiatan mencapai tujuan dengan luaran yang dinginkan 

Berhubungan dengan kebijakan program  penelitian: 

Kebijaksanaan program penelitian di P2 Kependudukan difokuskan pada pelaksanaan 

penelitian yang melihat sisi penting ilmu untuk kepentingan pengembangan ilmu dan 

ilmu untuk kepentingan stakeholders. Kebijakan ini dijalankan melalui dua cara yaitu:  

1. Melaksanakan kegiatan penelitian penguatan kompetensi inti yang bertujuan 

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

spesifik dan mendasar serta lebih berorientasi kepada penguatan keilmuan; 

2. Melaksanakan kegiatan penelitian bercirikan pendekatan inter dan multi 

disiplin serta berorientasi pada penyelesaian persoalan. Kegiatan ini terdiri 

dari kegiatan penugasan dari LIPI maupun kedeputian IPSK.  

3. Tema payung program penelitian P2 Kependudukan pada tahun 2015-2019 

adalah “Kesempatan Kerja, Dinamika Kependudukan dan Ketahanan 

Masyarakat dalam Konteks Globalisasi dan Perubahan Lingkungan”. Tema ini 

mengacu pada Renstra Koordinatif Kedeputian Bidang IPSK yang menetapkan 

isu globalisasi dan perubahan lingkungan sebagai prioritas untuk kegiatan 

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

penelitian yang diusung oleh satker P2 Kependudukan, diselenggarakan rapat 

kerja yang dihadiri oleh seluruh pegawai P2 Kependudukan, sebagai sebuah 

langkah awal untuk menyepakati berbagai kegiatan yang khususnya 

dilakukan pada tahun 2016 tersebut. Sebagai salah satu satker di kedeputian 

bidang IPSK, P2 Kependudukan juga perlu melakukan penajaman program, 
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pengembangan SDM, serta sistem informasi dan penelitian terkait dengan 

diseminasi, pengelolaan hasil penelitian dan kerjasama. 

Sejalan dengan reorientasi dan refocussing yang sedang dijalankan oleh Kedeputian 

Bidang IPSK atas kegiatan penelitian di lingkup LIPI, maka satker P2 Kependudukan 

juga melakukan refocussing agar focus penelitian menjadi lebih terarah untuk 

pengembangan kompetensi inti terkait dengan tema daya saing penduduk. RKI  

refocussing baru akan secara efektif diberlakukan untuk periode 2017-2019 dengan 

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

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

Berhubungan dengan kebijakan kelembagaan dan kerjasama (non penelitian) 

Ada dua hal utama terkait dengan kebijakan program non-penelitian yang diuraikan 

pada bagian ini, yaitu pertama, tentang pengelolaan diseminasi hasil penelitian dan 

penguatan jejaring kerjasama (PDHP); dan kedua, tentang pengembangan SDM, 

sarana prasarana pendukung dan anggaran.  

Tujuan dari program PDHP adalah membangun akuntabilitas pelayanan lembaga di 

bidang penelitian dan konsultasi/jasa terkait daya saing penduduk menuju stabilitas 

dan kesejahteraan. Adapun target dari program ini adalah meningkatnya hubungan 

kerjasama (net working) dengan lembaga mitra dan pemangku kepentingan 

(stakeholders). Pencapaian target ini penting karena satker diharapkan mampu 

memainkan peran yang lebih nyata dalam mengatasi persoalan bangsa dan maupun 

pengembangan ilmu sesuai dengan flagship satker. Kegiatan kerjasama kegiatan 

diantaranya adalah (1) kerjasama penelitian, (2) kerjasama menyelenggarakan 

workshop/diskusi publik dan (3) kerjasama dengan mengirimkan pegawai P2 

Kependudukan emnjadi nara sumber. 

Kebijakan kerjasama mengandung beberapa prinsip, yaitu 1). Kompetensi 

kelembagaan; 2). Saling menguntungkan; 3). Sesuai dengan peraturan yang berlaku. 

Sasaran dari kerjasama dan pemasaran hasil penelitian adalah: a). meningkatnya 

hasil-hasil penelitian tentang kependudukan dan lingkungan dengan pendekatan 

interdisipliner dan multi disiplin; b). meningkatnya naskah kebijakan dan timbangan 
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ilmiah terkait dengan kependudukan dan lingkungan; c). meningkatnya publikasi 

hasil penelitian di tingkat nasional dan internasional serta meningkatnya kerjasama 

penelitian dan kegiatan ilmiah lainnya. Indikator untuk tercapainya sasaran hasil 

penelitian ini adalah tersedianya karya tulis ilmiah (KTI) dalam bentuk laporan 

penelitian, working paper, makalah kebijakan, brief note, policy brief, monograf, dsb. 

Kerjasama kelembagaan dilakukan dengan berbagai kementerian yang mempunyai 

program dan kegiatan terkait dengan kependudukan dan lingkungan; perguruan 

tinggi dalam dan luar negeri; organisasi non pemerintah dan lembaga funding 

internasional. Kerjama dengan pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota 

yang menjadi bagian dari wilayah penelitian P 2 Kependudukan lebih dipererat 

dengan pertukaran informasi, khususnya pemutahiran hasil-hasil penelitian yang 

dimiliki oleh P 2 Kependudukan. Kerjasama kelembagaan juga terdiri dari beberapa 

kegiatan, termasuk kegiatan penelitian, pelatihan, jasa konsultasi dsb. Pada tahun 

2018 P2 Kependudukan menyelanggarakan kerjasama penelitian dengan kabupaten 

Sumba Barat Daya, kabupaten Tabalong, ERIA Jepang. Selain itu kerjaasama kegiatan 

dengan Pemprov Jambi, Pemkab Pangandaran dan sebagainya. 

Kebijakan dalam konteks PDHP adalah pengembangan website P 2 Kependudukan 

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

menjadi salah satu template diseminasi hasil penelitian dan promosi kelembagaan 

secara virtual dan lebih interaktif. Selain itu website P 2 Kependudukan juga 

memaparkan tentang berbagai artikel terkait isu kependudukan terkini, tulisan-

tulisan semi ilmiah dari para peneliti. Sehubungan dengan hal tersebut, website 

terus menerus diperbaharui sistemnya, termasuk sistem jaringan dan para 

pengelolanya. Satker P2 Kependudukan juga memiliki akun Facebook untuk 

memberikan layanan public yang berbasis sistem informasi. Kegiatan lainnya yang 

termasuk dalam program PDHP adalah pengembangan Jurnal Kependudukan 

Indonesia juga sudah menggunakan Open Journal System atau OJS sebagai salah satu 

persyaratan untuk mengajukan akreditasi ulang pada bulan Oktober tahun 2016. 

Hasil akreditasi ulang menetapkan Jurnal Kependudukan Indonesia sebagai 

akreditasi jurnal yang berlaku sampai lima tahun mendatang. Jurnal Kependudukan 

http://www.kependudukan.lipi.go.id/
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Indonesia merupakan wadah publikasi hasil penelitian/ karya ilmiah, baik yang 

dilakukan oleh peneliti satker P2 Kependudukan maupun peneliti/ilmuwan dari luar 

satker. Dengan sistem OJS, Jurnal Kependudukan Indonesia, dapat diakses secara 

online oleh masyarakat luas. 

Sementara untuk pangkalan data, merupakan sarana penyimpanan dan penggunaan 

data yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan, baik penelitian maupun non 

penelitian di lingkungan P 2 Kependudukan. Sehingga sifatnya adalah offline dan 

untuk kepentingan internal. Pangkalan data berisi data untuk kepentingan 

penelitian, kepegawaian, keuangan, umum dan perpustakaan. Pengembangan dan 

pengelolaan pangkalan data difokuskan pada kegiatan untuk melakukan penataan 

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

dengan mudah oleh para penelitinya untuk kepentingan penelitian. 

Diseminasi hasil penelitian merupakan salah satu bentuk akuntabilitas lembaga 

penelitian terhadap publik, selain juga merupakan salah satu cara untuk 

mengkomunikasikan hasil-hasil penelitian dalam forum akademis maupun 

kepentingan kebijakan. Kegiatan desiminasi hasil penelitian dilakukan dengan 

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

dan soft file; dan ke-2) bersifat tatap muka, diantaranya melalui kegiatan workshop 

dan seminar. Seminar tahunan telah dilakukan diakhir tahun untuk 

mendesiminasikan temuan-temuan hasil penelitian dari setiap kelompok penelitian. 

Tema seminar ditetapkan sesuai dengan tema payung yang ada di P2 Kependudukan. 

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

2016 mampu menghasilkan 36 publikasi ilmiah yang terdiri dari publikasi ilmiah 

nasional dan internasional. 

Kegiatan non penelitian kedua dalam kelompok pengembangan kelembagaan yang 

dibahas di sini adalah terkait dengan pengembangan SDM, sarana prasarana 

pendukung dan anggaran. Dalam rangka pengembangan SDM, P 2 kependudukan 

terus mendorong dan memfasilitasi para penelitinya yang ingin mengikuti kegiatan 

ilmiah (seperti seminar di luar negri) dan melanjutkan jenjang pendidikan S 2 atau S 

3. Tujuannya adalah memperkuat kapasitas lembaga termasuk kuantitas dan kualitas 
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sumber daya manusia agar mampu merespon tingginya tuntutan perubahan 

dinamika sosial, budaya, ekonomi, politik dan keamanan di tingkat lokal, nasional, 

dan internasional.  Pengembangan SDM peneliti maupun tenaga penunjang terus 

ditingkatkan melalui berbagai kesempatan, baik secara formal maupun non formal, 

dan melalui beragam pelatihan yang dilakukan secara internal maupun eksternal. 

Secara berkala P2 Kependudukan telah mengikutsertakan pegawainya untuk 

mengikuti pendidikan dan pelatihan dengan dukungan anggaran pengembangan 

kapasitas SDM. Selain itu, untuk meningkatkan kualitas SDM juga dilakukan 

perencanaan dan analisis kebutuhan Diklat. Target dari kegiatan non penelitian 

kedua ini adalah tersedianya SDM berkualitas dalam jumlah yang memadai dan 

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

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

empat orang untuk jenjang pendidikan S3 dan tiga orang S2. Sementara untuk diklat 

fungsional peneliti ada tiga orang dan Latihan Diklat Kepemimpinan (LDP) satu 

orang. 

Adapun kebijakan dibidang sarana-prasarana dilakukan dalam upaya memfasilitasi 

peningkatan kinerja peneliti maupun staf penunjang. Jenis sarana-prasarana yang 

disediakan meliputi peralatan komputer, perpustakaan serta pangkalan data dan 

website. Untuk mendukung misi P 2 Kependudukan menjadi lembaga penelitian yang 

mampu bersaing di bidang ilmu pengetahuan, baik di dalam maupun luar negri, 

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

sarana dan prasarana belum dapat dikatakan memadai, misalnya pelayanan 

perpustakaan yang belum berjalan secara optimal tahun 2016. Persoalan ini muncul 

karena rencana pembangunan gedung perpustakaan yang belum terwujud, sehingga 

pelaksanaan kegiatan kepustakaan untuk sementara beroperasi di lantai 2 Widya 

Graha LIPI. Untuk mensiasati hal ini, staf perpustakaan P2 Kependudukan lebih 

banyak melakukan kegiatan pameran dalam berbagai kesempatan, baik di 

lingkungan LIPI maupun luar LIPI. Salah satu kegiatan pameran perpustakaan pada 

tahun 2018 ini misalnya pameran di Gedung DPR/MPR bulan Agustus dalam rangka 

penyelenggaraan sidang tahunan DPR/MPR. Meskipun kegiatan pameran mendapat 
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respon yang positif, tetap diperlukan upaya pengadaan sarana dan prasarana 

kepustakaan. Sejalan dengan hal tersebut, Puslit perlu menyiapkan anggaran untuk 

pengadaan dan pemeliharaan sarana-prasarana yang sudah ada.  

Pagu DIPA P2 Kependudukan Tahun Anggaran 2018 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 

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 

Strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran ini melalui beberapa tahap, yaitu (1) 

perencanaan, (2) implementasi kegiatan dan (3) Monitoring dan Evaluasi. Semuan 

langkah-langkah kegiatan ini dilakukan secara partisipatif dan kolaboratif. Kegiatan 

perencanaan dimulai dari kelompok penelitian, tim PDHP, tim keuangan, tim BMN, 

tim kepegawaian. Kemudian hasil perencanaan itu dibicarakan pada berbagai 

pertemuan. Hasil pertemuan menjadi dasar untuk disahkan dalam rapat kerja.  
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Hasil rapat kerja menjadi pedoman untuk melakukanimplementasi kegiata. Proses 

konsultasi dilakukan terus-menerus agar jalannya kegiatan sesuai dengan 

perencanaan. Kemudian dilakukan Monev secara berkala. 

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 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 (RKI) kemudian masih melaksanakan sejumlah 

kegiatan penelitian pada tahun 2018 dengan tema payung berjudul: “Daya Saing 

Penduduk Menuju Ketahanan Bangsa.” Telah disebutkan sebelumnya bahwa 

pemilihan tema ini bertujuan untuk memperkuat kompetensi lembaga dalam 

pengembangan dan pemahaman tentang isu daya saing penduduk menuju stabilitas 

dan kesejahteraan bangsa dan juga bertujuan untuk memperkuat identitas 

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

Kependudukan yang terdiri dari empat kelompok penelitian (cluster) kemudian 

melakukan 9 kegiatan penelitian untuk tahun anggaran 2018 dengan pembagian 

judul sebagai berikut: 
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Tabel 2.2: Judul kegiatan penelitian P2 Kependudukan menurut kluster, tahun 2018 

NO. KLUSTER 

PENELITIAN 

JUDUL PENELITIAN 

 

“ DAYA SAING PENDUDUK MENUJU KETAHANAN BANGSA” 

 

1. Kluster Keluarga 

dan Kesehatan 

Strategi Daerah dalam Penguatan Keluarga Menuju 

Remaja Berkualitas di Era Digital 

Strategi Daerah untuk Meningkatkan Perilaku 

Kesehatan Ibu Melalui Pendekatan Keluarga 

Strategi Daerah dalam Penguatan Peran Keluarga 

untuk Meningkatkan Kualitas Hidup Lansia  

2. Kluster Mobilitas  

Penduduk 

Migrasi Tenaga Kerja Internasional: Investasi Sumber 

Daya Manusia dan Peningkatan Daya Saing 

Migrasi Tenaga Kerja Berpendidikan Tinggi dan 

Kontribusinya terhadap Pembangunan Sumber Daya 

Manusia: Kasus Kota Sorong 

3. Kluster 

Ketenagakerjaan  

Pendidikan Vokasi dan Kebutuhan Dunia Kerja Digital 

di Era Perubahan Tata Kelola Pendidikan: Kasus 

Provinsi Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta 

Kesempatan Kerja dan Pengembangan Sumber Daya 

Manusiadi Era Digital: Studi Kasus Sektor Industri  

4. Kluster Ekologi 

Manusia 

Kajian Risiko Multihazard Banjir dan Asap Akibat 

Karhutla di Provinsi Jambi 

Kajian Persepsi Risiko Banjir untuk Meningkatkan 

Upaya Penurunan Risiko Bencana di Kota Surabaya 

  

 Kata kunci dari tema payung kegiatan penelitian di satker P2 Kependudukan 

adalah ‘penduduk berdaya saing’.  Kata kunci ini dinilai sejalan dengan berbagai 
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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 2018 

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 
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Pelaksanaan seluruh kegiatan penelitian di satker P2 Kependudukan 

berjangka waktu tidak lebih dari satu (1) tahun, namun harus merujuk pada peta 

jalan (road map) kegiatan yang telah tertuang dalam Renstra P2 Kependudukan 

periode 2016-2019 sehingga kegiatan penelitian dilakukan secara berkesinambungan 

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

termasuk dalam anggaran DIPA P2 Kependudukan tahun 2016 terdiri dari kegiatan 

kompetensi inti dan  beberapa program penelitian unggulan dimana satker P2 

Kependudukan bertindak sebagai pengelola anggaran.  

2.5.2.  Kegiatan Kelembagaan 

Kegiatan kelembagaan di lingkup satuan kerja P2K-LIPI pada Tahun 2018 

dibagi menjadi dua bagian yaitu kegiatan internal dan eksternal. Kegiatan internal  

merupakan kegiatan-kegiatan seperti kegiatan pelatihan untuk pengembangan 

kualitas pegawai baik peneliti maupun tenaga pendukung penelitian, temu media 

(media briefing) hasil penelitian, kegiatan diskusi bulanan, diskusi tematik dan diskusi 

lainnya. Sementara kegiatan yang termasuk ke dalam kegiatan eksternal adalah 

pelayanan jasa, informasi dan konsultasi oleh peneliti LIPI seperti kerjasama 

penelitian dengan institusi lain baik dalam dan luar negeri, narasumber sesuai 

dengan keahlian peneliti, pembimbingan siswa maupun mahasiswa, Juri karya tulis 

ilmiah dan lain sebagainya. 

 
Kegiatan Internal 

Tahun 2018 mulai dilaksanakan diskusi bulanan yang digagas oleh kelompok 

penelitian Sumber Daya Manusia & ketenagakerjaan. Dalam kurun waktu satu tahun 

ada 11 (Tabel 2.4.) diskusi dengan tema yang bervariasi dan penyaji dan penanggap 

dari peneliti P2K-LIPI maupun dari luar satker hal ini bertujuan untuk meningkatkan 

kemampuan para calon peneliti dalam menyampaikan pemikiran dan hasil analisis 

terhadap khalayak umum serta sebagai wadah curah pendapat mengenai isu-isu 

terkini.  

Selain diskusi bulanan, juga dilakukan diskusi tematik yang dilaksanakan oleh 

kelompok penelitian lainnya, yaitu dengan tema kebencanaan, kelompok ekologi 

manusia melaksanakan 2 diskusi yaitu dengan judul “Menilik Komunikasi Krisis pada 
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Kejadian Bencana di Indonesia” yang menghadirkan penyaji dari Pusat penelitian 

kependudukan, Pusat Peneliitian Geoteknologi, Charles Darwin University, & 

Kompas. Diskusi kedua adalah diskusi Ph.D series dengan judul diskusi “Memahami 

kontradiksi kerentanan dan ketangguhan menggunakan indikator demografi”. 

 

Tabel 2.4.  

Daftar Kegiatan Diskusi Bulanan yang dilaksanakan Kelompok Penelitian Sumber 

Daya Manusia & Ketenagakerjaan selama tahun 2018. 

NO JUDUL DISKUSI PEMATERI PENANGGAP PELAKSANAAN 

1 The Post-Reformation 

Struggle for More Atractive 

Agriculture Future for 

Farmer Organization 

Indonesia 

Gutomo Bayu Aji - 29 Januari 2018 

2 Kontekstualisasi Pemikiran 

Ki Hadjar Dewantara di 

Zaman Now 

Anggi Afriansyah Makmuri Sukarno 15 Februari 2018 

3 Kebijakan Upah Minimum 

di Indonesia: Permasalahan 

dan Tantangan 

Titik Handayani Nawawi 26 Maret 2018 

4 Pendidikan Akulturasi 

dalam Keragaman Watak 

Bangsa 

Ahmad Andi 

Zaelani 

- 19 April 2018 

5 Tenaga Kerja Asing: 

Perspektif Global dan 

Implikasi Kebijakan 

Devi Asiati Rudolf Yuniarto 

Hafidz Arfandi 

8 Mei 2018 

6 Prospek Politik Buruh 2019 Triyono Hafidz Arfandi 3 Juli 2018 

7 Revolusi Industri 4.0: 

Dilema, Ketimpangan, dan 

Anomali 

Slamet Riyanto 

(Kementerian 

Perindustrian) 

Yanti Astrelina 

Purba, Norman 

Luther Aruan, dan 

Fuat Edi Kurniawan. 

 

31 Juli 2018 

8 Jaminan Sosial Tenaga Kerja 

Sektor Informal 

Vera Bararah 

Barid 

Triyono 31Agustus 2018 

9 Menilik Kembali Diskursus 

Kedaulatan Pangan 

Vanda Ningrum Defbry Margiansyah 22 Oktober 2018 

10 Sinkronisasi Ulang 

Pendidikan Vokasi dalam 

Anggi Afriansyah Kemenko Ekonomi 8 November 2018 
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Selain diskusi bulanan dan tematik, P2K-LIPI juga menyelenggarakan temu 

media dalam rangka menyebarkan hasil penelitian selama tahun 2018 kepada media 

supaya pemanfaat hasil penelitian dari P2K-LIPI lebih luas. Pada tahun 2018 

dilaksanakan empat temu media dengan rincian sebagai berikut. 

 

N
No 

Judul Narasumber Tanggal 

1 Arah Kebijakan vokasi di 
Indonesia 

Anggi Afriansyah 3 November 
2018 

2 Pendidikan Vokasi dan 
Pengembangan SDM  Tenaga 
Kerja di Era Digital 

Anggi Afriansyah 
Devi Asiati 

7 Desember 
2018 

3 Mobilitas Penduduk di Tengah 
Globalisasi dan Perubahan 
Lingkungan  

Mita Noveria 26 Desember 
2018 

4 Urgensi Pengurangan Risiko 
Banjir dan Antisipasi Ancaman 
Karhutla 

Deny Hidayati 
Luh Kitty Katherina 
Intan Adhi Perdana Putri  

27 Desember 
2018 

 
Kegiatan pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan kapasitas peneliti dan 

tenaga pendukung juga dilaksanakan pada tahun 2018 dengan cara 

menyelenggarakan pelatihan di lingkup satker P2K-LIPI atau mengirimkan peneliti 

dan tenaga pendukung pada kegiatan pelatihan yang diselenggarakan institusi/satker 

lain. Pelatihan yang dilaksanakan di lingkup satker adalah pelatihan Penulisan Ilmiah-

Populer oleh Yusran Darmawan, M.A. selain itu juga pelatihan penulisan jurnal 

Internasional pada peneliti-peneliti muda dengan narasumber Dr. Sri Rum Giyarsih 

dari Program Studi Kependudukan, Sekolah Pascasarjana Universitas Gadjah Mada 

 
Kegiatan Eksternal  

 
P2K-LIPI pada kegiatan yang berorientasi eksternal pada tahun 2018 

diantaranya adalah peneliti yang menjadi narasumber pada media di Indonesia baik 

televisi, online maupun cetak. Selain itu peneliti P2K-LIPI melaksanakan 

Strategi Publik Pendidikan 

dan Kebudayaan Nasional 

Kompas 
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Gambar2.1 Salah satu peneliti P2K-LIPI (Deshinta 
Vibriyanti) yang membimbing siswa dalam LKIR 
dan memenangkan kompetisi tersebut 
 

 

pembimbingan pada lomba karya tulis ilmiah (Gambar). Terdapat juga peneliti dari 

P2K-LIPI yang membimbing peneliti pada diklat fungsional yang diselenggarakan oleh 

Pusbindiklat LIPI. Selain itu juga peneliti LIPI juga diundang sebagai narasumber di 

Kementerian-kementerian sesuai kapasitas dan keahlian yang dimiliki.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kegiatan eksternal lainnya adalah kerjasama satker P2K-LIPI dengan Lembaga 

lainnya dalam hal penelitian, seminar dan workshop. Tahun 2018 terdapat 7 

kerjasama (Tabel 2.5.). Kerjasama penelitian melibatkan peneliti dari P2K-LIPI 

dengan keahlian yang sesuai. Kerjasama dilakukan dengan instansi dalam dan luar 

negeri. Hasil dari kerjasama tersebut berupa laporan penelitian, naskah kebijakan, 

sehingga tujuan science for stakeholder dapat dicapai oleh satker P2K-

Kependudukan.  

 
Tabel 2.5. 

Daftar Kerjasama P2K-LIPI tahun 2018 
 

 

No Mitra Kerjasama Bentuk Kerjasama 

1 Badan Perencanaan, Penelitian dan 
Pengembangan Pemerintah 
Kabupaten Sumba Barat Daya 
Provinsi Nusa Tenggara Timur 

Kajian Sosial Budaya dan 
Kependudukan dalam Upaya 
Mengurangi Kemiskinan di Kabupaten 
Sumba Barat Daya Tahun 2018 
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No Mitra Kerjasama Bentuk Kerjasama 

2 Badan Perencanaan dan 
Pembangunan Daerah Kabupaten 
Tabalong 

Kajian Efektivitas Kebijakan Program 
”Gerbang Emas Bersinar” Terhadap 
Peningkatan Kesejahteraan 
Masyarakat Desa di Kabupaten 
Tabalong  Provinsi Kalimantan Selatan 
Tahun 2018 

3 The Japan External Trade 
Organization (JETRO) 

International Migration of Indonesian 
Nurse 

4 Aliansi Organis Indonesia (AOI), dan 
Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer 
Universitas Bakrie 

Kajian Kebijakan Pertanian Organik. 

5 Badan Nasional Penanggulangan 
Bencana 

Diskusi pakar tentang peranan ilmu 
sosial dalam manajemen bencana 

6 Universitas Tadulako Workshop Riset Bencana Palu: 
Penguatan Peran Ilmu Sosial untuk 
penanggulangan risiko bencana 

7 Kemenko Perekonomian & Kompas Diskusi Panel Terbatas “Mencari Solusi 
Pendidikan Vokasi yang Selaras 
dengan Arah Pembangunan Ekonomi 
Indonesia” 

8 Universitas Queensland & Pemda 
Sumba Barat Daya 

Collaborative workshop 

9. Pemda Sumba Barat Daya Kajian Sosial Budaya dan 
Kependudukan Untuk Pengurangan 
Kemiskinan di Kabupaten Sumba Barat 
Daya 

 

Selain kerjasama, satker P2K-LIPI memfasilitasi bagi mahasiswa, peneliti dan 

stakeholder lainnya untuk mendapatkan informasi dengan cara mewawancarai 

peneliti di lingkup satker. Contohnya adalah kunjungan wawancara dari Mahasiswa 

jurusan Sosiologi Pembangunan Universitas Negeri Jakarta (Gambar 2.2.) yang 

bertujuan untuk memperoleh informasi terkait tugas kuliah.  

Data dan informasi satker P2K-LIPI juga tersedia pada laman web 

http://kependudukan.lipi.go.id. Di dalamnya tersedia informasi mengenai penelitian-

penelitian yang dilakukan oleh P2K-LIPI, artikel-artikel yang ditulis oleh Peneliti dan 

liputan-liputan kegiatan yang berkaitan dengan satker. Selain web, untuk 

menyebarkan kegiatan dan informasi yang ada di satker P2K-LIPI melalui media 

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


| 46 

 

 
Gambar2.2. Kunjungan Mahasiswa Univeristas Negeri 
Jakarta yang diterima oleh Plt. Kapus P2K-LIPI 

sosial seperti Instagram, twitter dan facebook. Dengan memanfaatkan media sosial 

diharapkan cakupan pemanfaatan data dan informasi dari satker menjadi lebih luas.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
P2K-LIPI juga memiliki Jurnal Kependudukan Indonesia (JKI) yang sudah 

terindeks DOAJ dan SINTA (S2) dan sudah melaksanakan Online Journal System (OJS). 

Artikel-artikel yang diterbitakan telah melalui proses blind review mitra bestari yang 

berasal dari dalam dan luar negeri.  Menyebarkan informasi penelitian dan buku-

buku yang diterbitkan oleh peneliti P2K-LIPI juga dilakukan melalui pameran sains 

seperti seperti Indonesia Science Expo yang diselenggarakan di ICE BSD Tangerang 

Selatan pada bulan 2018.  Kegiatan eksternal yang dilakukan satker pada tahun 2018 

sudah optimal dan diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat Indonesia.  

 

2.6. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2018 P2 KEPENDUDUKAN 

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:  
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 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 pengguna jasa satker (sebagai narasumber 

atau jasa kepakaran), 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 Kinerja (PK) disusun berdasarkan target-

target yang ditetapkan oleh para peneliti, baik secara individu maupun di tingkat 

kelompok penelitian (kluster). Tabel 2.6 berikut adalah PK P2 Kependudukan pada 

tahun 2018.   

 

Tabel 2.6 : Penetapan Kinerja P2 Kependudukan tahun 2018 

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Kegiatan 

(IKK) 

Realisasi Satuan 

1 Meningkatnya kontribusi 

LIPI terhadap daya saing 

bangsa berbasis hasil 

penelitian 

Jumlah buku yang 

diterbitkan dengan ISBN 

1 Buku 

Jumlah buku nasional yang 

diterbitkan 

9 Buku 

Jumlah artikel di jurnal 

nasional 

12 Artikel 
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Jumlah artikel (bagian dari 

bunga rampai/prosiding 

nasional terakreditasi) 

4 Artikel 

Jumlah artikel di jurnal 

internasional 

2 Artikel 

Jumlah artikel (bagian dari 

bunga rampai/prosiding 

internasional terakreditasi) 

3 Artikel 

Jumlah pengguna jasa LIPI 

sebagai narasumber/jasa 

kepakaran: 

  

- Jumlah mahasiswa yang 

dibimbing S1-S3 

38 Orang 

- Pengunjung perpustakaan 

Satker 

166 Orang 

2 Meningkatnya rekomendasi 

kebijakan berbasis hasil 

penelitian 

Jumlah policy paper/ 

rekomendasi kebijakan/ 

keputusan yang dihasilkan 

4 Naskah 

3 Meningkatnya jejaring dan 

kerjasama ilmiah nasional 

dan internasional yang 

berkualitas dan saling 

menguntungkan 

Jumlah perjanjian kerjasama  

(PKS): 

  

- Jumlah perjanjian 

kerjasama tanpa MoU 

7 Perjanjian  

- Jumlah perjanjian 

kerjasama berdasarkan 

MoU 

2 Perjanjian  

Jumlah posisi strategis yang 

dijabat dalam organisasi/ 

pertemuan untuk nasional 

dan  internasional: 

  

- Jumlah posisi strategis 

yang dijabat dalam 

organisasi/pertemuan 

untuk internasional 

3 Orang 

- Jumlah posisi strategis 

yang dijabat dalam 

organisasi/pertemuan 

untuk nasional 

 

2 Orang 
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4 Meningkatnya rujukan 

ilmiah dan informasi iptek 

yang diakses masyarakat 

Jumlah peserta 

pemasyarakatan IPTEK 

(pameran, seminar, 

workshop, FGD) 

1.000 Orang 

 

Pemakalah di pertemuan 

ilmiah nasional 

12 Orang 

Pemakalah di pertemuan 

ilmiah internasional 

8 Orang 

5 Meningkatnya 

pengembangan kompetensi 

SDM penelitian Indonesia 

Jumlah peneliti yang 

terindeks global (google 

scholar HI = 2 dan terindeks 

scopus) 

17 Orang  

Jumlah institusi yang 

menggunakan jasa 

narasumber 

22 Institusi 

Jumlah peneliti yang menjadi 

editorial board dalam jurnal 

12 Orang 

6 Terwujudnya tata kelola 

pemerintahan yang baik 

Nilai Implementasi Reformasi 

Birokrasi 

80 Nominal 

Nilai Implementasi 

Pembangunan Zona 

Integritas (ZI) 

80 Nominal 

Nilai Akuntabilitas Kinerja 

(AKIP) 

80 Nominal 

Nilai Serapan Anggaran 100 Persen 
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BAB III 

AKUNTABILITAS KINERJA 

PUSAT PENELITIAN KEPENDUDUKAN-LIPI 2018 

 

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 2018, 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 2018 

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 

2018, P2 Kependudukan menetapkan 20 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 113,31 %. Nilai tersebut dihitung berdasarkan rata-rata persentase dari 

seluruh capaian IKU. Dari 20 IKK yang diperjanjikan, sebanyak 17 IKK dinyatakan 

berhasil, tiga (3) IKK tidak tercapai. IKU dinyatakan berhasil jika capaiannya ≥ 100% 
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dari 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 2018,  

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 

1 1 100,00 

Jumlah buku nasional yang 

diterbitkan 

9 9 100,00 

Jumlah artikel di jurnal nasional 12 11 91,67 

Jumlah artikel (bagian dari bunga 

rampai/prosiding nasional 

terakreditasi) 

4 4 100,00 

Jumlah artikel di jurnal 

internasional 

2 4 200,00 

Jumlah artikel (bagian dari bunga 

rampai/prosiding internasional 

terakreditasi) 

3 4 133,33 

Jumlah pengguna jasa LIPI sebagai 

narasumber/jasa kepakaran :  

   

- Jumlah mahasiswa yang 

dibimbing S1-S3 

38 40 105,26 

- Pengunjung perpustakaan 

Satker 

166 166 100,00 

2 Meningkatnya 

rekomendasi 

kebijakan berbasis 

hasil penelitian 

Jumlah policy paper/ rekomendasi 

kebijakan/ keputusan yang 

dihasilkan 

4 5 125,00 

3 Meningkatnya 

jejaring dan 

kerjasama ilmiah 

nasional dan 

internasional yang 

berkualitas dan 

saling 

Jumlah perjanjian kerjasama  

(PKS) : 

   

- Jumlah perjanjian kerjasama 

tanpa MoU 

7 

9 100,00 
- Jumlah perjanjian kerjasama 

berdasarkan MoU  

2 
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menguntungkan Jumlah posisi strategis yang 

dijabat dalam organisasi/ 

pertemuan untuk nasional dan  

internasional : 

   

- Jumlah posisi strategis yang 

dijabat dalam 

organisasi/pertemuan untuk 

internasional 

3 

5 100,00 
- Jumlah posisi strategis yang 

dijabat dalam 

organisasi/pertemuan untuk 

nasional 

2 

4 Meningkatnya 

rujukan ilmiah dan 

informasi iptek 

yang diakses 

masyarakat 

Jumlah peserta pemasyarakatan 

IPTEK (pameran, seminar, 

workshop, FGD) 

1.000 1.000 100,00 

Pemakalah di pertemuan ilmiah 

nasional 

12 

41 205,00 
Pemakalah di pertemuan ilmiah 

internasional 

8 

5 Meningkatnya 

pengembangan 

kompetensi SDM 

penelitian 

Indonesia  

Jumlah peneliti yang terindeks 

global (google scholar HI = 2 dan 

terindeks scopus) 

17 17 100,00 

Jumlah institusi yang 

menggunakan jasa narasumber 

22 23 104,55 

Jumlah peneliti yang menjadi 

editorial board dalam jurnal 

12 10 83,33 

6 Terwujudnya tata 

kelola 

pemerintahan yang 

baik 

Nilai Implementasi Reformasi 

Birokrasi 

80 80 100 

Nilai Implementasi Pembangunan 

Zona Integritas (ZI) 

80 80 100 

Nilai Akuntabilitas Kinerja (AKIP) 80 80 100 

Nilai Serapan Anggaran 100 88,10 88,10 

Akumulasi Capaian Kinerja 113,31  % 

3.1.2. Analisis dan Evaluasi Kinerja 

Bahasan tentang capaian IKK P2 Kependudukan-LIPI pada tahun 2018 

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 
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kerja tahun berikutnya. Berikut ini merupakan penjelasan dari setiap sasaran 

tersebut, yang meliputi 6 sasaran dari 9 sasaran strategis LIPI.  

 

Sasaran Strategis I:  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 berbagai sumber anggaran 

penelitian, terutama penelitian kompetensi inti. Delapan (8) IKK ditetapkan untuk 

mencapai sasaran strategis pertama, yaitu 1). Jumlah buku yang diterbitkan dengan 

ISBN, 2). Jumlah buku nasional yang diterbitkan, 3). Jumlah artikel di jurnal nasional, 

4). Jumlah artikel (bagian dari bunga rampai/prosiding nasional terakreditasi), 5). 

Jumlah artikel di jurnal internasional, 6). Jumlah artikel (bagian dari bunga 

rampai/prosiding internasional terakreditasi), 7). Jumlah mahasiswa (S1-S3) yang 

dibimbing, dan 8). Pengunjung perpustakaan Satker.   

Gambaran capaian dua IKK pertama terkait publikasi ilmiah berupa buku, yaitu buku 

yang diterbitkan dengan ISBN dan buku nasional yang diterbitkan, sebagaimana 

terlihat pada Gambar 3.1 berikut. Terlihat bahwa realisasi kedua IKK tersebut sudah 

sesuai dengan target yang telah ditetapkan. 

 

Gambar 3.1: IKK pada sasaran strategis 1 terkait publikasi buku ilmiah,   

P2 Kependudukan, tahun 2018 

 

Satu buku yang diterbitkan dengan ISBN pada tahun 2018 berjudul “Hidup Di Antara 

Api & Banjir: Pemetaan Kerentanan Masyarakat Provinsi Jambi” yang ditulis bersama 

0
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oleh peneliti dari  kelompok penelitian Ekologi Manusia, yaitu Syarifah Aini 

Dalimunthe, Deny Hidayati, Herry Yogaswara, Intan Adhi Perdana Putri, dan Andini 

Desita Ekaputri. Buku tersebut diterbit oleh Mahara Publishing. Sedangkan sembilan 

buku nasional yang diterbitkan merupakan laporan penelitian yang   dihasilkan dari 4 

kelompok penelitian yang ada di P2 Kependudukan LIPI. Kesembilan buku tersebut 

adalah: 

1. Strategi Daerah dalam Penguatan Keluarga Menuju Remaja Berkualitas di Era Digital 

(Tim Penulis: Puguh Prasetyoputra, Augustina Situmorang, Zainal Fatoni, dan Andhika 

Ajie Baskoro dari kelompok penelitian Keluarga dan Kesehatan), 

2. Strategi Daerah untuk Meningkatkan Perilaku Kesehatan Ibu Melalui Pendekatan 

Keluarga (Tim Penulis: Yuly Astuti, Widayatun, dan Tria Anggita Hafsari dari kelompok 

penelitian Keluarga dan Kesehatan), 

3. Strategi Daerah dalam Penguatan Peran Keluarga untuk Meningkatkan Kualitas Hidup 

Lansia (Tim Penulis: Dewi Harfina, Deshinta Vibriyanti, Sari Seftiani, dan Marya Yenita 

Sitohang dari kelompok penelitian Keluarga dan Kesehatan), 

4. Pendidikan Vokasi dan Kebutuhan Dunia Kerja Digital di Era Perubahan Tata Kelola 

Pendidikan: Kasus Provinsi Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Tim Penulis: 

Anggi Afriansyah, Makmuri Sukarno, Andy Ahmad Zaelany,  Soewartoyo, dan  Titik 

Handayani dari kelompok penelitian SDM dan Ketenagakerjaan), 

5. Kesempatan Kerja dan Pengembangan Sumber Daya Manusiadi Era Digital: Studi 

Kasus Sektor Industri (Tim Penulis: Devi Asiati, Gutomo Bayu Aji, Ngadi, Triyono, 

Vanda Ningrum, Fuat Edi Kurniawan, Norman Luther Aruan, dan Yanti Astrelina Purba 

dari kelompok penelitian SDM dan Ketenagakerjaan), 

6. Migrasi Tenaga Kerja Internasional: Investasi Sumber Daya Manusia dan Peningkatan 

Daya Saing (Tim Penulis: Laksmi Rachmawati, Mita Noveria, dan Aswatini dari 

kelompok penelitian Mobilitas Penduduk), 

7. Migrasi Tenaga Kerja Berpendidikan Tinggi dan Kontribusinya terhadap Pembangunan 

Sumber Daya Manusia: Kasus Kota Sorong (Tim Penulis: Bayu Setiawan, Ade Latifa 

Soetrisno, Inayah Hidayati, dan Meirina Ayumi Malamassam dari kelompok penelitian 

Mobilitas Penduduk), 

8. Kajian Risiko Multihazard Banjir dan Asap Akibat Karhutla di Provinsi Jambi (Tim 

Penulis: Intan Adhi Perdana Putri, Deny Hidayati, Herry Jogaswara, Ari Purwanto 
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Sarwo Prasojo, dan Ali Yansyah Abdurrahim dari kelompok penelitian Ekologi 

Manusia), serta 

9. Kajian Persepsi Risiko Banjir untuk Meningkatkan Upaya Penurunan Risiko Bencana di 

Kota Surabaya (Tim Penulis: Kitty Katherina, Fadjri Alihar, Lengga Pradipta, Puji 

Hastuti, dan Dwi Kusumaningrum dari kelompok penelitian Ekologi Manusia). 

 

  

 

Gambaran capaian empat IKK berikutnya terkait publikasi ilmiah berupa artikel 

ilmiah, yaitu artikel jurnal nasional, artikel bagian dari bunga rampai/prosiding 

nasional terakreditasi, artikel jurnal internasional, dan artikel bagian dari bunga 

rampai/prosiding internasional terakreditasi, sebagaimana terlihat pada Gambar 3.2 

berikut. Terlihat bahwa realisasi terkait jumlah artikel jurnal nasional tidak sesuai 

dengan target yang diharapkan, sedangkan realisasi ketiga IKK lainnya tercapai, 

bahkan dua IKK (artikel jurnal internasional dan artikel bagian dari bunga 

rampai/prosiding internasional terakreditasi) melebihi target yang telah ditetapkan 

pada awal tahun 2018. 
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Gambar 3.2: IKK pada sasaran strategis 1 terkait publikasi artikel jurnal dan artikel bagian 

dari bunga rampai/prosiding ilmiah, P2 Kependudukan, tahun 2018. 

 

Artikel jurnal nasional yang dihasilkan sivitas P2 Kependudukan LIPI selama tahun 

2018 diantaranya adalah sebagai berikut: 

1. Unsafe disposal of child feces in Indonesia, ditulis oleh Irianti, S., & Prasetyoputra, P. 

(2018) dan diterbitkan pada Jurnal Ekologi Kesehatan, 17(1), 1-10. doi: 

10.22435/jek.17.1.101.1-10. 

2. Surabaya Menuju Kota Ramah Lansia: Peluang dan Tantangan, ditulis oleh Deshinta 

Vibriyanti dan diterbitkan pada Jurnal Kependudukan Indonesia – LIPI Volume 13 

Nomor 2 Tahun 2018.  

3. Determinan Perilaku Kesehatan Ibu pada Masa Kehamilan: Kasus Kota Medan, ditulis 

oleh Yuly Astuti dan Widayatun dan diterbitkan pada Jurnal Kependudukan Indonesia 

– LIPI Volume 13 Nomor 1 Tahun 2018 pada halaman 39-54. 

4. Potret Kesejahteraan dan Strategi Hidup Pekerja Kontrak dan Outsourcing Sektor 

Industri Teknologi Informasi dan Iomunikasi, ditulis oleh Anggi Afriyansyah dan 

diterbitkan pada Jurnal Aspirasi DPR Vol. 9, No. 1, 2018.  

5. Hubungan Kemitraan Ojek Online: Anomali Relasi Kerja dalam Digital Sharing 

Economi, ditulis oleh Fuat Edi Kurniawan dan diterbitkan pada Jurnal Kawistara, UGM  
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6. Diskursus Pemuda Dalam Pembangunan Pedesaan, ditulis oleh Gutomo Bayu Aji dan 

diterbitkan pada Analisis Jurnal AKATIGA. 

7. Pengetahuan Peta Kawasan Rawan Bencana dan Mitigasi Bencana Merapi, ditulis oleh 

Laksmi Rachmawati dan diterbitkan pada Jurnal Kependudukan Indonesia – LIPI 

Volume 13 Nomor 2 Tahun 2018. 

8. Penduduk dan Akses Air Bersih di Kota Semarang, ditulis oleh Fadjri Alihar dan 

diterbitkan pada Jurnal Kependudukan Indonesia, Volume 13 Nonor 1 Tahun 2018. 

9. Kebijakan Pengelolaan pulau-Pulau Terluar Ditinjau Dari Aspek Kependudukan, ditulis 

oleh Fadjri Alihar dan diterbitkan pada Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan 

Perikanan. Vol 8 No 1 Tahun 2018. 

10. Open Burning of Household Solid Waste and Child Respiratory Healh: Evidence From 

Indonesia, ditulis oleh Puguh Prasetyoputra dan Sri Irianti. 
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Gambar 3.3: Salah satu artikel jurnal nasional yang ditulis sivitas P2 Kependudukan, tahun 

2018. 

 

Sebanyak empat artikel bagian dari bunga rampai atau prosiding nasional 

terakreditasi yang ditulis sivitas P2 Kependudukan LIPI selama tahun 2018 meliputi: 

1. Mendorong Perubahan Pola Konsumsi Pangan: Pendekatan Perilaku, ditulis Esta 

Lestari, Tuti Ermawati, Jiwa Sarana, dan Yuly Astuti, diterbitkan pada  PROSIDING 

Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi (WNPG) XI Hotel Bidakara Jakarta, 3-4 Juli 2018. 

2. Kesetaraan Gender Dalam Pelayanan Kesehatan Maternal Migran di Kota Surabaya, 

ditulis oleh Ade Latifa Soetrisno dan Mita Noveria, diterbitkan dalam buku bunga 
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rampai Gender dalam Ilmu Pengetahuan dan Teknologi: Perkembangan, Kebijakan, & 

Tantangannya di Indonesia (Editor: Wati Hermawati) pada halaman 161-185. 

3. Faktor Sosial Budaya dalam Pengasuhan Anak di Kota Medan, Sumatera Utara, ditulis 

oleh Yuly Astuti dan Widayatun. 

4. Aspek gender dalam kesiapsiagaan bencana: Studi kasus gempa bumi di Bantul dan 

Lombok Utara, ditulis oleh Inayah Hidayati, diterbitkan pada Prosiding Seminar 

Nasional Peran Geogr afi Dalam Pengelolaan Potensi Sumberda ya Lokal 26 September 

2018 – Universitas Syiah Kuala. 

 

 

Gambar 3.4: Salah satu prosiding yang memuat artikel yang ditulis oleh sivitas P2 

Kependudukan, tahun 2018. 

Sebanyak empat artikel jurnal internasional ditulis oleh sivitas P2 Kependudukan LIPI 

pada tahun 2018, melebihi target yang semula hanya ditetapkan sebanyak dua 

artikel. Keempat artikel tersebut adalah: 

1. Is Jakarta's New Flood Risk Reduction Strategy Transformational?, ditulis oleh Gusti 

Ayu Ketut Surtiari. 

2. Indonesian Cities Green Development Index: A Prototype Measurement, ditulis oleh 

Zuzy Anna, Purna Hindayani, dan Intan Adhi Perdhana Putri. 
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3. Hochwasser in Jakarta zwischen steigendem Risiko und umstrittenen 

Anpassungsmanahmen, ditulis oleh Gusti Ayu Ketut Surtiari 

4. Forests, law and customary rights in Indonesia: Implications of a decision of the 

Indonesian Constitutional Court in 2012, ditulis oleh Herman Hidayat, Herry 

Jogaswara, Tuti Herawati, Patricia Blazey, Stephen Wyatt, Richard Howitt. 

 

 

Gambar 3.5: Salah satu artikel jurnal internasional yang ditulis oleh sivitas P2 

Kependudukan, tahun 2018. 

Sementara itu, artikel yang dihasilkan sivitas P2 Kependudukan yang menjadi 

menjadi bagian dari bunga rampai atau prosiding internasional diantaranya adalah: 

1. Prosiding : Does engange youth agriculture support national food sovereignty? 

Empirical evidence from Indonesian rural area”” IBIMA Conference Proceding (Vanda 

Ningrum) 
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2. The Emergence of New Generation of Peasantries in Java: Case Study of The Youth 

Movement on Small Scale Crops Farmin, dalam Prosceeding of International 

Conference on Population and Social Policy in a Disrupted World, Universitas Gajah 

Mada, 2018, Hal. 71-80. (Gutomo Bayu Aji) 

3. The Changing Role of Community in the Managing of Reservoirs in Jakarta, dalam 

Proceeding 17th World Lake Coference, Lake Kasumigaura, Ibaraki, Japan, 2018 

(Gutomo Bayu Aji) 

4. Deny Hidayati, The role of social capital in enhancing community disaster 

preparedness and building back better in recovery (MATEC Web of Conferences, 

Volume 229 (2018) R. Haigh, L. Comfort, A. Hakam and F.A. Ismail (Eds.) 

5. Deny Hidayati, Syarifah Aini Dalimunthe, Intan AP Putri, Socio-economic Vulnerability 

and Benefits to the Community Associated with Floating Fish Cages in the Jatiluhur 

Reservoir.  

6. Luh Kitty Katherina dan Lengga Pradipta Vulnerability by people: lesson learned from 

vulnerable group in kampong aur medan in facing floods, Luh Kitty Katherina dan 

Lengga Pradipta, International Conference on Disaster Management (ICDM 2018), 

MATEC Web Conf. Volume 229, 2018 

7. Lengga Pradipta Reconnecting Culture and Resilience: Understanding Minangakabau 

Women Strategies in Disaster Risk Reduction, Lengga Pradipta, International 

Conference and Workshop on Gender 2018, http://situs.opi.lipi.go.id/icwglipi2018/ 

Gambaran capaian dua IKK berikutnya terkait jumlah pengguna jasa LIPI sebagai 

narasumber/jasa kepakakaran sebagaimana terlihat pada Gambar 3.6 berikut. 

Terlihat bahawa realisasi terkait indikator jumlah mahasiswa yang dibimbing (S1-S3) 

maupun pengunjung perpustakaan satker telah mencapai target yang telah 

ditetapkan pada awal tahun 2018. 
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Gambar 3.6: IKK pada sasaran strategis 1 terkait jumlah mahasiswa yang dibimbing 

(S1-S3) dan pengunjung perpustakaan satker, P2 Kependudukan, tahun 2018. 

Hampir semua IKK yang ditetapkan untuk mencapai sasaran strategis 

pertama telah tercapai, yakni tujuh dari delapan IKK. Hanya 1 IKK yang tidak tercapai, 

yakni terkait jumlah artikel di jurnal nasional (realisasi=11 dari target=12). 

Pencapaian yang secara umum melebihi target ini menunjukkan bahwa hasil 

penelitian maupun SDM P2 Kependudukan telah memberikan kontribusi yang nyata 

terhadap masyarakat secara langsung, yaitu berupa publikasi ilmiah dan jasa ilmiah.  

 

Sasaran Strategis II:  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 125%, yaitu sebanyak 5 buah policy paper dari 4 yang ditargetkan 

(Gambar 3.7). Sebagian besar (4 policy paper) berasal dari hasil penelitian 

kompetensi inti masing-masing kelompok penelitian. Secara lebih detail, dalam 

bentuk policy paper/rekomendasi kebijakan/keputusan yang dihasilkan dapat 

dicermati pada Tabel 3.2. 
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Gambar 3.7: IKK pada sasaran strategis II terkait jumlah policy paper/rekomendasi 

kebijakan/keputusan yang dihasilkan, P2 Kependudukan, tahun 2018. 

 

Tabel 3.2: Policy paper yang dihasilkan P2 Kependudukan, tahun 2018 

No Judul Policy Paper/Rekomendasi Kebijakan/Keputusan Sumber Anggaran 

Penelitian 

1 Naskah Kebijakan Studi Kesehatan dan Keluarga (Tim 
Remaja, Ibu-Anak, dan Lansia) 

Kompetensi Inti 

2 Policy Paper: Strategi Menyiapkan Sumber Daya Manusia 
di Era Digital 

Kompetensi Inti 

3 Urgensi Peningkatan Kapasitas Penduduk untuk 
Pengurangan Risiko Asap Karhutla di Provinsi Jambi 

Kompetensi Inti 

4 Migrasi Tenaga Kerja Internasional: Investasi Sumber 
Daya Manuasia dan Peningkatan Daya Saing 

Kompetensi Inti 

5 Kajian Sosial Budaya dan Kependudukan Untuk 
Pengurangan Kemiskinan di Kabupaten Sumba Barat 
Daya 

Penelitian 

Kerjasama 
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Policy paper/rekomendasi kebijakan/keputusan sebagai output penelitian 

diharapkan dapat dimanfaatkaan untuk mengatasi problem/masalah bangsa sesuai 

isu terkait. 

  

 

 

Gambar 3.8: Sebagian  naskah kebijakan yang dihasilkan, P2 Kependudukan, 2018  

 

Sasaran Strategis III: 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 

dilakukan dibawah naungan MoU dengan LIPI maupun kerjasama tanpa berdasar 

pada MoU. Pada tahun 2018, P2 Kependudukan menargetkan 7 perjanjian  
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kerjasama tanpa MoU dan 2 perjanjian kerjasama berdasarkan MoU. Dari target 9 

perjanjian kerjasama tersebut, semua kegiatan berhasil tercapai (Gambar 3.9). 

 

Gambar 3.9: IKK pada sasaran strategis III terkait perjanjian kerjasama, P2 

Kependudukan, tahun 2018. 

Sebagaimana telah disebutkan di subbab kegiatan kelembagaan (2.5.2), 

kegiatan-kegiatan perjanjian kerjasama tersebut diantaranya adalah: 

1. Kajian Sosial Budaya dan Kependudukan dalam Upaya Mengurangi Kemiskinan 

di Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2018 (mitra kerjasama: Badan 

Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Pemerintah Kabupaten Sumba 

Barat Daya Provinsi Nusa Tenggara Timur). 

2. Kajian Efektivitas Kebijakan Program ”Gerbang Emas Bersinar” Terhadap 

Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Desa di Kabupaten Tabalong  Provinsi 

Kalimantan Selatan Tahun 2018 (mitra kerjasama: Badan Perencanaan dan 

Pembangunan Daerah Kabupaten Tabalong). 

3. International Migration of Indonesian Nurse [mitra kerjasama: The Japan 

External Trade Organization (JETRO)]. 

4. Kajian Kebijakan Pertanian Organik (mitra kerjasama: Aliansi Organis Indonesia 

(AOI), dan Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer Universitas Bakrie). 

5. Diskusi pakar tentang peranan ilmu sosial dalam manajemen bencana (mitra 

kerjasama: Badan Nasional Penanggulangan Bencana). 

6. Workshop Riset Bencana Palu: Penguatan Peran Ilmu Sosial untuk 

penanggulangan risiko bencana (mitra kerjasama: Universitas Tadulako). 
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7. Diskusi Panel Terbatas “Mencari Solusi Pendidikan Vokasi yang Selaras dengan 

Arah Pembangunan Ekonomi Indonesia” (mitra kerjasama: Kemenko 

Perekonomian & Kompas). 

8. Workshop kerjasama “Reducing the Prevalence of Childhood Stunting in Sumba 

Barat Daya: Addressing the Underlying Determinants of Food and Nutrition 

Security (mitra kerjasama: Universitas Queensland & Pemda Sumba Barat Daya). 

 

    

Gambar 3.10: Sebagian kerjasama yang dilaksanakan, P2 Kependudukan, 2018  

 

Indikator lain untuk mengukur capaian kinerja “peningkatan jejaring dan 

kerjasama ilmiah” adalah keikutsertaan peneliti dalam menduduki posisi strategis 

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

tahun 2018, P2 Kependudukan menargetkan 3 orang dalam posisi strategis yang 

dijabat dalam organisasi/pertemuan untuk internasional dan 2 orang dalam posisi 

posisi strategis yang dijabat dalam organisasi/pertemuan untuk nasional. Target 

terkait posisi strategis tersebut dapat tercapai seperti terlihat pada Gambar 3.11. 

 

Gambar 3.11: IKK pada sasaran strategis III terkait posisi strategis, P2 Kependudukan, 

tahun 2018. 
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Beberapa posisi strategis tersebut diantaranya adalah: 

1. Mita Noveria, Aswatini, dan Widayatun dalam TP2U Puslit Kependudukan LIPI. 

2. Gusti Ketut Ayu Surtiari dalam TWIN-SEA Project at the UNU-EHS. 

3. Ali Yansyah Abdurrahim dalam Pengurus Himpenindo 

4. Aswatini sebagai anggota International Science Council-ISC, Regional Committee for 

Asia and the Pacific. 

5. Andy Ahmad Zailany sebagai anggota Dewan Pengupahan DKI Jakarta. 

6. Andy Ahmad Zailany sebagai pengurus IMFISERN Jaringan Riset Perikanan dan 

Kelautan. 

 

Sasaran Strategis IV: 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, FGD) serta memfasilitasi sivitas untuk 

menjadi pemakalah di pertemuan ilmiah nasional maupun internasional. 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. 

Sebagaimana terlihat pada Gambar 3.12, realisasi untuk IKK pada sasaran strategis 

ini telah sesuai dengan yang direncanakan pada awal tahun 2018. 

 

Gambar 3.12: IKK pada sasaran strategis IV terkait peserta pemasyarakatan iptek dan 

pemakalah di pertemuan ilmiah nasional dan internasional, P2 Kependudukan,  

tahun 2018. 
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Capaian peserta pemasyarakatan iptek dapat dilihat dari berbagai kegiatan 

ilmiah yang diselenggarakan P2 Kependudukan LIPI, seperti seminar (rancangan 

penelitian dan hasil penelitian), FGD dengan stakeholders terkait, workshop baik di 

LIPI maupun diluar LIPI. Sedangkan partisipasi sivitas dalam berbagai pertemuan 

nasional dan internasional juga terlihat untuk meningkatkan rujukan publik terhadap 

karya ilmiah sivitas P2 Kependudukan LIPI. Beberapa diantaranya adalah sebagai 

berikut. 

1. Prasetyoputra*, P., & Novandra, R. (2018). Determinants of Use of Unsafe Cooking 

Fuel Use Among Households: Empirical Evidence from Indonesia. Paper presented at 

the The 2nd International Conference on Social Sciences and Humanities (ICSSH) by 

the Indonesian Institute of Sciences (LIPI), Jakarta, Indonesia, 25 Oktober, 2018. 

(*Presenter) 

2. Tria Anggita Hafsari bersama Marya Yenita Sitohang. Pemetaan Kondisi Status Gizi 

Buruk Balita di Kalimantan Barat. Konferensi Asosiasi Pembangunan Sosial Indonesia. 

3. Isnasari, Y., & Prasetyoputra*, P. (2018). Determinants of innovation among 

manufacturing firms in a developing country: Insights from Indonesia. Paper 

presented at the The 3rd Global Conference on Business, Management and 

Entrepreneurship, Bandung, Indonesia, August 8, 2018.  

4. Deshinta Vibriyanti. Determinant and Quality of Life Measurement among Elderly in 

Urban Area, Indonesia. Paper presented at South-East Asia Biennial Conference on 

Population and Health, Malang, 8-9 November 2018. 

5. Angga Sisca Rahardian. Fathers' roles in exclusive breastfeeding: An opportunity to 

reduce infant mortality. Paper presented at South-East Asia Biennial Conference on 

Population and Health , Malang, 8-9 November 2018. 

6. Tria Anggita Hafsari. Malaria Morbidity Prediction Scenario in Indonesia. Paper 

presented at South-East Asia Biennial Conference on Population and Health , Malang, 

8-9 November 2018. 

7. Sari Seftiani. The Health of Older People in Indonesia. Paper presented at the The 2nd 

International Conference on Social Sciences and Humanities (ICSSH) by the Indonesian 

Institute of Sciences (LIPI), Jakarta, Indonesia, 25 Oktober 2018 

8. Maria Yenita Sitohang. Utilization factors of prevention mother to child hiv 

transmission (pmtct) program for pregnant women. Paper presented at the The 2nd 

International Conference on Social Sciences and Humanities (ICSSH) by the Indonesian 

Institute of Sciences (LIPI), Jakarta, Indonesia, 25 Oktober 2018 

9. Yuly Astuti. Persentasi poster WNPG XI: Faktor Sosial Budaya dalam Pengasuhan Anak 

di Kota Medan, Sumatera Utara, Jakarta tanggal 3-4 Juli 2018. 

10. Makalah “Scenario of Malaria Morbidity Prediction in Indonesia”, Seminar South East 

Asia Biennial Conference on Population and Health, Seminar Nasional Kebudayaan II, 

Universitas Brawijaya Malang (Linda) 

11. Makalah “Aktivisme gerakan Keagamaan dalam konteks kebudayaan: antara 

penegakan syariat dan anomaly” Seminar Nasional Kebudayaan II, Universitas 

Brawijaya Malang (Fuat Edi Kurniawan) 
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12. Makalah “Pendidikan dasar untuk masyarakat dan kebangsaan : Pembelajaran dari 

tiga model pendidikan adat di Indonesia Seminar Nasional Kebudayaan II, Universitas 

Brawijaya Malang (Anggi Afriyansyah, Dini Dwi Kumaningrum, Herry Yogaswara, 

Vera Barabah, Sugih Biantoro). 

13. “Does engange youth agriculture support national food sovereignty? Empirical 

evidence from Indonesian rural area”. IBIMA Conference Spanyol (Vanda Ningrum) 

14. “Household labor allocation and income inequality of oil palm plasma farmers in south 

sumatera, Indonesia”, yhe 4th Asia Future Conference, Seoul, Korea: Agustus 25-27 

2018  (Ngadi) 

15. Stretegy of rural agriculture development toward sustainable self sufficiency using 

dynamic modelling The 2nd International Conference on Social Sciences and 

Humaniora (ICSSH) LIPI (Vanda Ningrum) 

16. “Membangun Sekolah sebagai ruang guru dialog: pembelajaran dari SMA Kolese 

Gonzage, The 2nd International Conference on Social Sciences and Humaniora (ICSSH) 

LIPI (Anggi Afriyansyah) 

17. Dian Wahyu Utami. Identifikasi dan Pemetaan Potensi Wisata Untuk Peningkatan 

Produktivitas dan Kualitas Hidup Masyarakat Desa Beiji, Kecamatan Ngawen, 

Kabupaten Guning Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, dipresentasikan pada “Seminar 

Pembangunan Sosial Untuk Tatakelola Sumber Daya yang Berkeadilan”, Pontianak, 26 

Juli 2018 

18. Irin Oktafiani. Keputusan Diet dan Pengaruh Media Sosial Menggunakan Pendekatan 

Critucal Medical Anthropology, dipresentasikan pada “Seminar Pembangunan Sosial 

Untuk Tatakelola Sumber Daya yang Berkeadilan”, Pontianak, 26 Juli 2018. 

19. Inayah Hidayati. Aspek Gender Dalam Kesiapsiagaan Bencana di Indonesia: Studi 

Kasus Gempa Bumi di Bantul dan Lombok Utara, dipresentasikan pada “Seminar 

Nasional Pendidikan Geografi”, Banda Aceh, 26 September 2018. 

20. Meirina Ayumi Malamassam. Student Migration and Sucsequent Movement 

Behavior: Case of Sleman District, Indonesia, dipresentasikan pada “the 4th Asian 

Population Association (APA) Conference”, Shanghai 11-14 Juli 2018. 

21. Inayah Hidayati. The Role of Social Media on Migration Decision Making Process of 

Indonesian Highly Skilled Migranti in the Middle East, dipresentasikan pada “the 4th 

Asian Population Association (APA) Conference”, Shanghai 11-14 Juli 2018. 

22. Dwiyanti Kusumaningrum. Implikasi Urbanisasi Terhadap Perubahan Mata 

Pencaharian Penduduk Kampung di Wilayah Pinggiran Kota: Studi Kasus di 

Perkampungan Karawaci, Tangerang, Banten, Dwiyanti Kusumaningrum, Konferensi 

Nasional “Pembangunan Sosial untuk Tatakelola Sumber Daya yang Berkeadilan” 

Asosiasi Pembangunan Sosial Indonesia (APSI) & Universitas Tanjungpura, 26 Juli 

2018, Pontianak, Kalimantan Barat. 

23. Dwiyanti Kusumaningrum, Jalu Lintang Yogiswara Anuraga, Tria Anggita Hafsari. 

Kampung Paseban: Urban Space and Social Transformation in Jakarta Dwiyanti 

Kusumaningrum, Jalu Lintang Yogiswara Anuraga, Tria Anggita Hafsari, The 6th Urban 

Social Forum ‘Another City is Possible’, December 15-16, 2018, Surakarta. 
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24. Lengga Pradipta. Connecting the Western Part of Indonesia: Social and Ecological 

Implications of Trans Mentawai Development Program. Lengga Pradipta. Indonesian 

Development Forum 2018. 

25. Ali Yansyah, A. Community-government alignment for stewardship of coral reefs.  The 

Communities, Conservation & Livelihoods 2018, Halifax, Canada, 28-30 May 2018. 

26. Ali Yansyah, A. Social justice, sustainability and conservation from a community 

perspective: A Case from Selayar, Indonesia. The International Marine Conservation 

Congress. Kuching, 24-29 June 2018. 

27. Ali Yansyah, A. Formalizing community-based fisheries management and opportunity: 

A case from Selayar, South Sulawesi, Indonesia. Tenure and User Rights in Fisheries 

2018, Yeosu, Korea, 10-14 September 2018. 

28. Deny H. “Dinamika Penduduk Pendatang Terkait dengan Konversi Hutan untuk 

Pengembangan Lahan Pertanian dan Strategi Mencapai Keberlanjutan Livelihood di 

Provinsi Jambi” The 2nd International Conference on Social Sciences and Humanities, 

Jakarta 23-25 Oktober 2018 

29. Deny H. The role of social capital in enhancing community disaster preparedness and 

building back better in recovery (prosiding internasional International Conference on 

Disaster Management (ICDM 2018), 2-4 Mei 2018. 

30. Ali Yansyah, A. “FishCollab-A Toolkit to support community and government 

collaboration in coastal management”. CCRES International Workshop. Tagatay, 

Philippines, 9-11 April 2018. 

31. Ali Yansyah, A. Bawon: Rural Society’s Social Protection System. The 2nd International 

Conference on Strengthening The Role of Social Sciences and Humanities, 23-25 

October 2018. 

32. Ali Yansyah, A. Penguatan Peran Ilmu Sosial dan Kemanusiaan di Era Globalisasi. 

Seminar Nasional Global Village 2018, Jakarta, 4 Desember 2018. 

33. Intan APP & Syarifah A. Dalimunthe. “The Right to Living Dangerously: Public 

Perception on Extreme Weather Events in Urban Area” The 2nd International 

Conference on Strategic and Global Studies (ICSGS) Jakarta, 24-26 Oktober 2018. 

34. Intan APP. “Tourism as a Leverage for Local Economic Development: Residents 

perception of ex-tin mining land in Belitung” The 2nd International Conference on 

Social Sciences and Humanities, Jakarta. 23-25 Oktober 2018. 

35. Luh Kitty Katherina dan Lengga Pradipta. Vulnerability by people: lesson learned from 

vulnerable group in kampong aur medan in facing floods, Luh Kitty Katherina dan 

Lengga Pradipta, International Conference on Disaster Management (ICDM 2018), 2-4 

Mei 2018, Andalas University. 

36. Lengga Pradipta. Reconnecting Culture and Resilience: Understanding Minangakabau 

Women Strategies in Disaster Risk Reduction, Lengga Pradipta, International 

Conference and Workshop on Gender 2018, Jakarta 27-28 April 2018. 

37. Luh Kitty Katherina, Lengga Pradipta and Fadjri Alihar. Risk Perception and 

Preparedness in Facing Floods in Surabaya, Indonesia. Luh Kitty Katherina, Lengga 

Pradipta and Fadjri Alihar, The 2nd International Conference on Strategic and Global 

Studies (ICSGS), Jakarta. 
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38. Lengga Pradipta. The Role of Culture in Influencing Resilience: Badoncek as Strategy 

When Flash Flood Attacked Solok District. Lengga Pradipta, International Conference 

on Disaster Management (ICDM 2018), 2-4 Mei 2018, Andalas University. 

39. Dwiyanti Kusumaningrum. Urban Kampung vs New Town: Spatial Contestation in 

Jakarta Suburbs. A Case Study in Karawaci-Serpong, Tangerang, Dwiyanti 

Kusumaningrum, The 2nd International Conference on Social Sciences and Humanities 

(ICSSH 2018) Indonesian Institute of Sciences, LIPI Jakarta, October 23-25, 2018. 

40. Puji Hastuti, Dian Wahyu Utami. Mobilitas Penduduk Lokal di Perbatasan 

Negara:Negosiasi Penduduk Desa Labang sebagai Komunitas Perbatasan pada jalur 

Sungai Sembakung, Sedalir,dan Pensiangan di Borneo Utara, Puji Hastuti, Dian Wahyu 

Utami, The 2nd International Conference on Social Sciences and Humanities (ICSSH 

2018) Indonesian Institute of Sciences, LIPI Jakarta, October 23-25, 2018. 

41. Luh Kitty Katherina. Dinamika Peri-Urbanisasi di Kawasan Metropolitan Surabaya, Luh 

Kitty Katherina, The 2nd International Conference on Social Sciences and Humanities 

(ICSSH 2018) Indonesian Institute of Sciences, LIPI Jakarta, October 23-25, 2018. 

42. Lengga Pradipta. Shifting the Staple Food from Sago to Rice: A Study about Food 

Security and Local Communities in Mentawai Islands. Lengga Pradipta. , The 2nd 

International Conference on Social Sciences and Humanities (ICSSH 2018) Indonesian 

Institute of Sciences, LIPI Jakarta, October 23-25, 2018. 

Berikut adalah beberapa contoh kegiatan ilmiah yang melibatkan sivitas P2 

Kependudukan LIPI pada tahun 2018. 
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   Gambar 3.13: Beberapa kegiatan terkait IKK pada sasaran strategis IV terkait peserta 

pemasyarakatan iptek dan pemakalah di pertemuan ilmiah nasional dan 

internasional, P2 Kependudukan,  tahun 2018. 

Sasaran Strategis V: 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 lembaga adalah peneliti yang memiliki google scholar 

dengan h-index 2). P2 Kependudukan LIPI menargetkan 17 orang peneliti yang 

terindeks global dan terindeks scopus. Data pada tahun 2018 menunjukkan indikator 

ini dapat tercapai. Demikian juga IKK selanjutnya terkait jumlah institusi yang 

menggunakan jasa narasumber, yang ditargetkan pada tahun 2018 ini adalah 

sebanyak 22 orang/institusi, dapat tercapai. Hanya IKK yang selanjutnya, yakni 
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jumlah peneliti yang menjadi editorial board dalam jurnal yang tidak tercapai 

(Gambar 3.14). Pencapaian editorial board juga umumnya masih berada pada ketua 

dan anggota di jurnal internal IPSK. Hal menjadi pekerjaan rumah di tahun-tahun 

mendatang untuk memperluas jasa kepakaran sebagai editorial board di jurnal 

nasional lainnya dan bahkan internasional.  

 

Gambar 3.15: IKK pada sasaran strategis V terkait peneliti terindeks global, institusi 

yang menggunakan jasa narasumber, dan peneliti menjadi editorial board dalam 

jurnal, P2 Kependudukan, tahun 2018. 

 Sejumlah kementerian/lembaga pemerintah dan non pemerintah yang 

memanfaatkan jasa kepakaran SDM peneliti P2 Kependudukan diantaranya adalah:  

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

2. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 

3. Sekolah Terpadu Tahoa  

4. Kemdikbud, Direktorat Pembinaan Pendidikan Kesetaraan dan Pendidikan 

Berkelanjutan  

5. Serikat Rayat Indonesia 

6. TVRI:  Program Indonesia Bicara  

7. Berita Satu, TV Program Hot Ekonomi 

8. BIN (Badan Intelejen Negara)  

9. Pemda DKI 

10. KRKP dan Oxfam 
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11. Kemenko Perekonomian 

12. Narasumber pada kegiatan “Penelitian Perlindungan Pekerja Migran 

Berdasarkan Perjanjian Kontrak Kerja”, Badan Perencanaan dan 

Pengembangan , Kementerian Ketenagakerjaan RI, 18 September 2018 

13. Narasumber dalam kegiatan FGD “Background Study RPJMN 2020-2024 Isu 

Mobilitas Penduduk”, Bappenas, 17 Juli 2018  

14. Narasumber dalam kegiatan FGD penelitian “Kejahatan Transnasional dan 

Perlindungan Warga Negara di Perbatasan Darat Negara Kesatuan Republik 

Indonesia”, FISIP UI, 13 Mei 2018 

15. Wildlife Conservation Society Indonesia Program (WCS-IP). Century Park Hotel, 

Jakarta 4 April 2018. 

16. Pemerintah Daerah di lokasi kajian yang dilakukan kegiatan ilmiah pada tahun 2018, 

seperti Pemda Jambi, Pemko Medan, Pemko Surabaya, Pemko Mataram, dll. 

 

Sasaran Strategis VI: Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik 

 

Sasaran strategis selanjutnya adalah berkaitan dengan terwujudnya tata kelola 

pemerintah yang baik. Ada empat IKK yang terdapat pada sasaran strategis ini, yaitu: 

nilai implementasi Reformasi Birokrasi (RB), nilai implementasi Pembangunan Zona 

Integritas (ZI), nilai akuntabilitas kinerja (AKIP), dan nilai serapan anggaran. 

Sebagaimana terlihat pada Gambar 3.16 tiga IKK pertama mencapai target dari nilai 

yang telah ditetapkan pada awal tahun 2018, yaitu masing-masing sebesar 80. 

Namun, ada satu IKK terakhir terkait nilai serapan anggaran yang tidak mencapai 

target. Dari target 100 persen nilai serapan anggaran yang ditargetkan, hanya 88,10 

persen yang tercapai. Uraian nilai serapan anggaran telah dibahas pada sub bab 

sebelumnya, termasuk komponen-komponen anggaran yang tidak mencapai target 

dalam hal realisasi penyerapannya dan juga permasalahan terkait anggaran yang 

dihadapi. Hal ini diharapkan dapat menjadi bahan untuk perbaikan di masa 

mendatang agar nilai serapan anggaran sesuai dengan target yang telah ditetapkan 

pada awal tahun. 
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Gambar 3.16: IKK pada sasaran strategis VI terkait nilai implementasi RB, 

Pembangunan ZI, AKIP, dan serapan anggaran, P2 Kependudukan, tahun 2018. 
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BAB IV 

PENUTUP 

 

4.1.  KESIMPULAN 

Hasil kegiatan tahun anggaran 2018, yaitu membandingkan antara 

perencanaan dan realisasi, terdapat 3 kategori, yaitu (1) kegiatan yang mencapai 

hasil 100% (2) kegiatan yang  realisasinya leboh dari 100% dan (3_ kegiatan yang 

realisasinya dibawah 100%. Kegiatan yang dibawah 100%, artinya tidak mencapai 

hasil yang direncanakan, tetapi perlu diberikan penjelasan mengapa tidak mencapai 

hasil yang diharapkan.  

Secara umum, realisasi kegiatan hasilnya lebih tinggi daripada target, yaitu 

113,31%. Persentase ini menunjukkan adanya keberhasilan kegiatan pada tahun 

angggaran 2018. 

Kegiatan sasaran strategis meningkatnya kontribusi LIPI terhadap daya saing 

bangsa berbahasil peneliti, mempunyai 8 indikator. 7 indikator memeprlihatkan 

pencapaian 100% atau diatas 100%, bahkan mencapai dua kali lipat menjadi 200%. 

Indikator Kinerja (IKK) untuk penerbitan di jurnal internasional melebihi target 

hingga dua kali lipat, walaupun jumlah artikel nasional dibawah target (91,7%). Hal 

ini memberikan indikasi minat dan kemampuan untuk menulis KTI pada jurnal dan 

peneribitan internasional cukup menggembirakan. Artinya fungsi riset untuk 

kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan telah dijalankan oleh para peneliti P2 

Kependudukan. 

Demikian halnya dengan kegiatan penelitian untuk kepentingan pemecahan 

masalah bangsa (science for stakeholder), yaitu sasaran strategis meningkatnya 

rekomendasi kebijakan berbasis hasil penelitian telah menghasilkan 5 makalah 

kebijakan, lebih tinggi dari rencana sebanyak 4 makalah.  

Sasaran strategis untuk meningkatnya jejaring dan kerjasama ilmiah nasional 

juga menunjukkan hasil yang lebih baik dari tahun sbeelumnya. Target 9 kegiatan 
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kerjasama telah dapat dipenuhi, baik kerjadama dengan MoU maupun tanpa MoU. 

Selain itu, dalam konteks jejaring lembaga penelitian, sangat penting untuk dapat 

menduduki posisi strategis dalam organisasi pertemuan nasional maupun 

internasional. Target untuk 5 orang yang menduduki posisi tersebut telah dicapai 

100% 

 

Berkaitan dengan sasaran strategis peningkatan rujukan ilmiah dan informasi 

Iptek yang dapat diakses, terdapat pencapaian hasil yang sangat tinggi untuk 

kepersertaan peneliti dalam forum pertemuan ilmiah nasional dan internasional 

(205%), serta kehadiran pengunjung dalam berbagai pameran ke booth P2 

Kependudukan (100%) 

Sedangkan sasaran strategis untuk peningkatan pengembangan komptensi 

sumber daya manusia peneliti Indonesia, pelru dorongan kepada peneliti untuk lebih 

aktif terlibat menjadi editorial board dalam jurnal, karena baru mencapai 83%. 

Walaupun indikator kinerja kegiatan  jumlah institusi yang menggunakan jasa nara 

sumber target telah tercapai (104%) dan jumlah peneliti yang terindeks global 

(100%). 

Dari sisi sasaran strategis tata kelola pemerintahan yang baik, karena adanya 

kebijakan dari kepala LIPI yang memberikan fokus kegiatan Reformasi Birokrasi dan 

Pembangunan Zona Integritas kepada biro-biro di lingkungan Settama, maka 

kegiatan monev RB dan ZI di tingkat satuan kerja tidak dilakukan. Tetapi kegiatan-

kegiatan yang dilakukan selama ini memang telah meggunakan prinspi-prinsip 

manajemen perubahan RB. 

Tetapi indikator kinerka kegiatan nilai serapan masih dibawah target, yaitu 

88,10%. Tidak tercapainya realisasi anggaran mencapai 100%, karena dua hal yang 

bersifat eksternal, yaitu mengelola kegiatan yang bukan untuk kepentingan satuan 

kerja yaitu kegiatan kedeputian. Selain itu, rencana untuk kenaikan tunjangan kinerja 

80% belum berhasil diwujudkan dalam tahun 2018, padahal anggaran telah 

dicadangkan. 
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4.2.  REKOMENDASI 

Berdasarkan kesimpulan pencapaian pada tahun anggaran 2018, maka 

rekomendasi perbaikan yang dapat dilakukan adalah: 

 Kegiatan-kegiatan diluar satuan kerja yang dibebankan pengelolaan anggarannya kepada 

satker perlu workplan yang lebih rinci dan implementatif serta cepat melakukan revisi 

ketika terjadi kebijakan-kebijakan eksternal yang berpengaruh pada anggaran kegiatan 

 Kegiatan implementasi Reformasi Birokrasi dan Pembangunan Zona Integritas sebaiknya 

tetap dilakukan di Settama, sedangkan fungsi satuan kerja adalah melaksanakan 

implementasi kegiatan RB yang sduah didesain secara rinci  
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Lampiran 1. Perjanjian Kinerja P2 Kependudukan LIPI 2018 
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