
Menurut Bapak, apa yang melatar belakangi 
munculnya portal layanan sains (layanan.lipi.go.id) ?

Latar belakangnya karena kita banyak mengalami 
masalah dengan layanan yang telah dilakukan. Pertama, 
layanan publik merupakan kewajiban, dan tentu penting bagi 
publik, tetapi di  sisi lain menimbulkan beban diluar tusi utama. 
Yang kedua pada perjalanannya berbagai layanan tersebut juga 
menimbulkan potensi moral hazard di hampir semua jenis layanan, 
termasuk pada layanan untuk tugas akhir/tesis/mahasiswa, yang 
berujung pada pelanggaran etika Ilmiah selain masalah terkait aspek 
finansial. 

Wawancara “Portal Layanan Sains LIPI” 
dengan Deputi IPT LIPI, DR. L.T. Handoko.
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Pembaca Buletin RB,

Puji syukur ke hadirat Allah Swt, 
Buletin RB Edisi ke-2 tahun 2016 kembali 
hadir menyapa para pembaca. Pada edisi 
kali ini redaksi mengangkat tema besar 
mengenai layanan publik LIPI yang merupakan 
salah satu aspek pada Reformasi Birokrasi, 
harapannya adalah setiap pembaca dapat 
mengetahui pelaksanaan Reformasi Birokrasi 
di lingkungan LIPI mengenai layanan publik. 

Dalam edisi ini, redaksi menyajikan 
beberapa tulisan antara lain hasil wawancara 
dengan Deputi IPT LIPI, Dr. L.T Handoko, 
selaku motor penggerak munculnya gagasan 
portal layanan sains LIPI. Untuk menguatkan 
tema tersebut dibahas pula mengenai 
strategi meningkatkan layanan publik LIPI. 
Untuk memperkaya informasi pembaca, 
redaksi menyajikan juga artikel mengenai 
quckwin dalam konteks Reformasi Birokrasi.

Tidak lupa pula kami sajikan profil 
satuan kerja Balai Informasi Teknologi 
(BIT) dalam pelaksanaan RB untuk menjadi 
inspirasi bagi para pembaca dalam 
rangka pelaksanaan RB yang lebih baik. 

DARI REDAKSI

Rapat Monitoring Evaluasi RB LIPI Zona Integitas di Lingkungan BIT LIPI

Visitasi KIP untuk Lomba Pelayanan Informasi Publik

Pelayanan Informasi Publik Wawancara dengan Deputi IPT

Rapat Buletin RB
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Problem terkait etika ilmiah ini memiliki dampak dan 
konsekuensi panjang bagi banyak pihak, baik lembaga, publik 
maupun peneliti terkait. 

Saya melihat kasus-kasus 
tersebut cukup besar dan tak bisa dibiarkan tanpa 
penanganan secara sistematis. Terlebih saat ini 
di IPT kami memiliki berbagai infrastruktur yang 
cukup lengkap dan banyak kuantitasnya. Juga sejak 
dua tahun terakhir sudah tidak ada lagi teknisi, 
dan peran tersebut digantikan oleh para mahasisa. 
Sehingga muncul ketergantungan di kedua pihak, 
mahasiswa maupun satuan kerja yang semakin 
tinggi.  Bahkan di beberapa Pusat Penelitian di 
lingkungan IPT jumlah mahasiswa lebih banyak dari penelitinya, 
sehingga secara riil pemakai layanan juga berperan sebagai 
tulang punggung penelitian. 

Sehingga harus dilakukan perubahan pola pengelolaan 
layanan publik secara mendasar, tidak hanya untuk 
meningkatkan kualitas layanan tetapi juga mampu menjamin 
transparansi dan tata kelola yang bisa dipertanggung-jawabkan 
secara substansi maupun 
administrasi. Semua ini 
hanya bisa dilakukan oleh 
sebuah sistem layanan 
terpadu secara elektronik 
yang mencakup semua 
proses bisnis dari hulu ke 
hilir, termasuk sisi proses 
internal layanan publik. 

Siapa saja yang terlibat menggagas dan mengembangkan 
portal tersebut ?

Pada awalnya layanan sains terpadu ini diinisiasi oleh 
Tim Balai Penelitian Teknologi Bahan Alam (BPTBA) LIPI di 
Yogyakarta (Hernawan dan Wahyu Setyo Prabowo, dkk). Sejak 
awal BPTBA LIPI menjadi satker terdepan di IPT untuk layanan 
publik. 

Kebetulan pada menjelang akhir tahun 2014 akhir  saat 
kita menemukan banyak masalah terkait layanan publik, 
termasuk masalah pelanggaran etika ilmiah terkait bimbingan 
mahasiswa, akhirnya diputuskan untuk membawa sistem yang 
dikembangkan di BPTBA agar bisa dipakai oleh seluruh satker. 
Tim pengembang juga diperkuat dengan personil dari satker lain 
(P2 Informatika dan P2 Fisika), serta ditambahkan beragam fitur 
menyesuaikan dinamika yang ada di berbagai satker pemakai.

Seperti apa konsep portal tersebut ?

Portal layanan sains didesain untuk mencakup semua jenis 
layanan yang ada di satker. Mulai dari pemakaian infrastruktur 
riset, bimbingan teknis termasuk untuk mahasiswa di berbagai 
jenjang, konsultasi teknologi, pengenalan berbagai produk, dan 
bahkan kunjungan studi ke satker. 

Portal ini juga mencakup seluruh bisnis proses dari hulu 
sampai dengan hilir, mulai dari informasi umum, registrasi awal, 
status pemakaian/layanan sampai pada proses pembayaran, 

PNBP, pengelolaan oleh operator alat dan keuangannya. Khusus 
untuk pemakaian infrastruktur riset, juga diperkenalkan sistem 

voucher yang memungkinkan konsistensi layanan 
untuk personil yang harus membayar maupun tidak. 
Sistem voucher dan top-up ini diperlukan karena 
banyak sarana riset yang dibuka secara cuma-cuma, 
sehingga diperlukan sistem kontrol baru untuk 
menjamin pemakaian fasilitas secara bertanggung-
jawab. 

Sehingga layanan ini diharapkan memberikan 
kemudahan bagi pemakai maupun pengelola di 
semua level di satker. Calon pemakai layanan bisa 
mengetahui status setiap layanan, sebagai contoh 

infrastruktur apa dan di mana yang bisa dipakai saat ini dan 
seterusnya.

Langkah strategis dan taktis apa yang perlu dilakukan LIPI 
untuk dapat mengimplementasikan layanan terpadu LIPI 
melalui portal  layanan sains ? 

S e b e n a r n y a 
tinggal di sosialisasikan 
saja, karena karakteristik 
layanan satker-satker di 
LIPI tidak berbeda jauh, 
terutama yang terkait 
dengan riset. Mungkin 
yang berbeda hanya 
untuk layanan kepada 
pengunjung kebun raya, 

sehingga sebaiknya harus tersendiri secara sistem. Setelah 
implementasi bisa diserahkan kepada setiap Kedeputian dan 
satker.

Sebenarnya di satker-satker IPT sebelumnya juga sudah 
memiliki portal layanan meski dengan fitur yang terbatas. 
Dengan penggabungan ini, banyak sekali fitur yang bisa 
dikembangkan dan diimplementasikan untuk mengatasi 
berbagai dinamika dan masalah yang berbeda untuk setiap 
jenis layanan.

Tidak bisa dipungkiri dalam proses implementasi, ada 
saja tantangan maupun resistensi dari berbagai pihak. Tetapi itu 
hal biasa, karena memang layanan publik ini mencakup banyak 
kepentingan. Tetapi saya percaya sebagian besar sivitas sangat 
mendukung karena seluruh proses bisnis dimudahkan dan 
transparansi bisa dijamin.

Apa harapan Bapak terhadap portal ini bagi LIPI ?

Sistem layanan ini dapat membantu pimpinan dalam 
hal  monitoring layanan, dan meminimalisir serta menjamin 
keberlangsungan tata kelola layanan yang baik dan transparan. 
Terlebih secara administratif hal ini menyangkut tata kelola 
PNBP di satuan kerja. Saya percaya portal layanan ini memiliki 
dampak positif dalam jangka pendek dan panjang bagi LIPI dan 
para pemangku kepentingan terkait bila diimplementasikan 
secara konsisten dan berkesinambungan.

Dr. Laksana Tri Handoko, M.Sc.

Oleh : Shidiq Al Hakim & Atika Ratna Sari / Tim Buletin RB LIPI

Wawancara “Portal Layanan Sains LIPI” 
dengan Deputi IPT LIPI , DR. L.T. Handoko

“Sehingga harus dilakukan perubahan pola 
pengelolaan layanan publik secara mendasar, tidak 
hanya untuk meningkatkan kualitas layanan tetapi 

juga mampu menjamin transparansi dan tata 
kelola yang bisa dipertanggung-jawabkan secara 

substansi maupun administrasi. “
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Pada tahun 2010 Presiden RI meluncurkan Peraturan 
Presiden (Perpres) nomor 81 sebagai langkah awal memulai 
Reformasi Birokrasi (RB) di seluruh Kementrian dan Lembaga. 
Pelaksanaan RB bertujuan untuk mempercepat tercapainya tata 
kelola pemerintahan yang baik. Namun reformasi dalam birokrasi 
bukanlah sesuatu yang baru. Secara alami perubahan atau 
reformasi dalam birokrasi terjadi ketika pergantian pemerintah 
dari pemerintahan kolonial ke pemerintahan Republik 
sesudah kemerdekaan. Kemudian diikuti dengan penyesuaian-

penyesuaian dalam tatanan birokrasi seiring dengan pergeseran 
fokus pada tujuan dan prioritas pembangunan sosio-ekonomi. 
RB yang terjadi belakangan ini di Indonesia dan beberapa 
Negara di Asia Tenggara dipengaruhi oleh munculnya tuntutan 
untuk mampu menghadapi persaingan regional dan global. 
Seperti yang terjadi di Negara Asia Tenggara lainnya, perubahan 
birokrasi di Indonesia diharapkan membentuk perangkat-
perangkat administrasi pemerintah yang mampu menjadikan 
bangsa Indonesia memiliki daya saing global yang tinggi, yang 

Heru Santoso
Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia, LIPI

Quick Wins dalam konteks Reformasi Birokrasi

Tuntutan pelayanan publik secara prima semakin 
dibutuhkan dan sudah menjadi tuntutan masyarakat. Citra 
pelayanan institusi dan aparatur pemerintah yang terkesan 
lambat dan berbelit-belit sudah saatnya diperbaiki. Undang-
Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 
mengamanatkan, pelayanan prima adalah pelayanan yang 
cepat, mudah, pasti, murah, dan akuntabel. Undang-undang ini 
mengatur tentang prinsip-prinsip pemerintahan yang baik yang 
merupakan efektifitas fungsi-fungsi pemerintahan itu sendiri. 

Negara berkewajiban melayani setiap warga negara 
untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam kerangka 
pelayanan publik. Membangun kepercayaan masyarakat atas 
pelayanan publik penyelenggara negara merupakan kegiatan 
yang harus dilakukan seiring dengan harapan dan tuntutan 
masyarakat atas peningkatan pelayanan publik, sebagai 
upaya untuk mempertegas hak dan kewajiban setiap warga 
negara serta terwujudnya tanggung jawab negara dalam 
penyelenggaraan pelayanan publik.

Peningkatan kualitas pelayanan yang baik oleh pemerintah 
tidak hanya terbatas kepada warga negaranya tapi juga kepada  
masyarakat dunia, harus terus menerus ditingkatkan. Untuk 
mewujudkan komitmen itu, instansi-instansi pemerintah, baik 
pusat maupun daerah pun mamacu institusinya berlomba-
lomba memperbaiki diri dalam memberikan pelayanan terbaik 
kepada publik. Berbagai inovasi pelayanan publik di berbagai 
institusi lahir untuk melakukan perubahan dan membangun 
pelayanan yang cepat, tepat dan bertanggung jawab. Oleh 
karenanya, agar tidak tertinggal LIPI  berupaya memberikan 
pelayanan publik yang inovatif kepada masyarakat yang akan 
mencerminkan LIPI sebagai lembaga yang profesional dan 
berkelas dunia.

Untuk memacu peningkatan pelayanan publik yang 
profesional, seluruh satuan kerja LIPI  diharapkan dapat 
membuat suatu ide kreatif atau jawaban terhadap cara kerja/
metode pelayanan publik. Sekretaris Utama LIPI dan para Deputi 
LIPI pun telah  berkomitmen untuk membangun semangat 
berinovasi pada satuan kerja di bawahnya. Kualitas dan inovasi 
pelayanan publik harus selalu meningkat, sehingga bisa terus 
bersaing secara sehat dengan satuan kerja lain di LIPI.

LIPI bertekad untuk memberikan pelayanan yang ramah, 
mudah, murah, transparan dan punya kepastian waktu. Berbagai 
langkah dan strategi telah dilakukan, baik itu untuk peningkatan 
pelayanan dengan berinteraksi langsung maupun penyediaan 
fasilitas sarana layanan elektronik (e-layanan) yang menghapus 
batas lintas daerah dan negara, serta melakukan pembinaan 
SDM, sehingga akan membangun imej positif terhadap LIPI. 

Kepala LIPI telah menetapkan Standar Pelayanan di 
lingkungan LIPI dengan menerbitkan Peraturan Kepala LIPI 
Nomor 8 Tahun 2015. Ini merupakan tekad yang sungguh-
sungguh untuk menciptakan LIPI sebagai salah satu institusi 
pemerintah yang siap memberikan pelayanan yang prima 
kepada masyarakat dunia. 

Setiap bentuk pelayanan LIPI yang dilakukan harus sesuai 
Standard Operational Procedure (SOP) yang berpedoman 
pada petunjuk teknis yang ditetapkan Peraturan Menteri 
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 
Nomor 36 Tahun 2012. Beberapa Satuan Kerja LIPI telah 
menyelaraskan pula standar tersebut dengan standar pelayanan 
yang berbasis Sistem Manajemen Mutu (SMM) ISO 9001:2008 
yang merupakan konsensus internasional yang berkenaan 
dengan praktik manajemen yang baik (good management 
practices).

Membangun budaya untuk melayani dengan prima 
tidaklah mudah. Berbagai upaya untuk memotivasi pegawai 
untuk mengelola pelayanan publik dengan baik dan profesional 
telah dilakukan dan akan selalu dilakukan, baik berupa pelatihan-
pelatihan di bidang kode etik pelayanan dan penggunaan 
sarana pelayanan, pemberian reward, dan lain-lain, maupun 
perlombaan berinovasi dalam memberikan kemudahan 
mengakses pelayanan publik pada satuan kerja. Hasilnya telah 
terlihat ada peningkatan perbaikan yang signifikan di satuan-
satuan kerja LIPI.

LIPI  akan  terus  mengevaluasi diri dan selalu berupaya 
untuk menuju yang lebih baik dan lebih baik lagi, sehingga 
tekad membawa LIPI sebagai lembaga penelitian berkelas 
dunia, salah satunya melalui pelayanan publik, semakin dapat 
meyakinkan masyarakat. (Isr)

Oleh : Isrard/Anggota Tim Perubahan RB LIPI bidang Pelayanan Publik

Menuju Berkelas Dunia: 
LIPI Bangun Strategi Meningkatkan Pelayanan Publik



5BULETIN REFORMASI BIROKRASI LIPI

dapat menjawab dinamika tuntutan pasar global (Mahazir, 
2016). 

Untuk mencapai harapan tersebut diperlukan 
pembenahan birokrasi di Indonesia secara besar-besaran. 
Seperti yang tertuang dalam Perpres nomor 81 tahun 2010, 
RB di Indonesia meliputi antara lain: penataan ulang proses 

birokrasi di semua tingkatan termasuk penataan fungsi-fungsi 
pemerintahan yang banyak tumpang tindih; merevisi dan 
membangun regulasi yang kondusif untuk pembangunan yang 
menyejahterakan masyarakat; dan peningkatan profesionalisme, 
kemampuan, serta kinerja SDM aparatur. Perubahan tersebut 
diharapkan akan memberikan dampak pada penurunan 
praktek korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), penyelenggaraan 
pemerintahan yang akuntable dan transparan, program-
program pembangunan serta hasilnya akan lebih bermanfaat 
bagi masyarakat, meningkatnya kualitas pengelolaan kebijakan 
dan pelayanan publik, dan meningkatnya kinerja aparatur. 

Mendapatkan kondisi yang berubah tersebut tidak mudah 
(Tuner, 2013). Untuk itu berbagai upaya perlu dilaksanakan. 
Salah satunya adalah penerapan program quick wins. Tulisan ini 
menjelaskan tentang quick wins dan secara spesifik mengulas 
quick wins dalam konteks RB.

Mengapa Quick Wins?

Quick wins sering kali dilakukan ketika memulai sebuah 
pekerjaan, projek atau program yang besar dan sulit. Parker 
(2013) menjelaskan bahwa quick wins sebagai sebuah perbaikan 
atau peningkatan yang akan terlihat hasilnya (nyata), memiliki 
manfaat yang segera, dan dapat diselesaikan dengan cepat 
secara independen oleh lembaga atau unit kerjanya sendiri. 
Sweet (2012) mendefinisikan quick wins sebagai peningkatan 
yang memiliki nilai tinggi bagi pelanggan baik internal maupun 
eksternal, namun mudah dan tidak memerlukan dana besar 
untuk diterapkan. Harmon (2009) mengatakan bahwa quick 
wins sebagai sebuah perubahan yang dapat dibuat tanpa 
terlalu banyak analisis atau usaha. Mereka (Parker, Sweet dan 
Harmon) sepakat bahwa quick wins merupakan sebuah inisiatif 
peningkatan atau perbaikan yang dapat segera dirasakan 
manfaatnya oleh pelanggan atau stakeholder, dan harus dapat 
dilaksanakan dengan cepat, mudah dan biaya yang tidak 
mahal. Untuk keyakinan akan pencapaian hasil dan mengurangi 

risiko gagal akibat ketergantungan dari pihak luar, maka quick 
wins harus dilaksanakan dalam unit kerjanya sendiri secara 
independen tanpa melibatkan atau bergantung pada unit kerja 
lain. 

Karena quick wins dilaksanakan di fase awal kegiatan, 
maka sering kali dilaksanakan segera setelah penyelesaian 

perancangan kegiatan. Pelaksanaannya yang segera memberi 
banyak manfaat kepada tim dan organisasi pelaksana, 
antara lain: hasil dapat segera diperoleh dan diinformasikan 
kepada banyak pihak yang relevan, memotivasi tim dengan 
menghasilkan sesuatu atau sebuah “kesuksesan” dengan cepat, 
menunjukkan pada para pelanggan atau stakeholder bahwa 
organisasi sedang membuat perubahan-perubahan pada hal-
hal yang menjadi perhatian pelanggan, dan sekaligus sebagai 
bagian dari proses pembelajaran dalam melaksanakan ide-ide 
perubahan (Sweet, 2012).

Dalam memilih quick wins, Sweet (2012) menyampaikan 
beberapa hal yang bersifat prinsip, antara lain: 

• Quick wins harus mendukung target program peningkatan 
secara keseluruhan;

• Quick wins yang dipilih harus memiliki manfaat dan hasil 
yang terlihat, karena hal ini diperlukan untuk memotivasi dan 
meningkatkan kepercayan diri tim dan organisasi pelaksana, 
dan secara tidak langsung mengkomunikasikannya dengan 
pelanggan;

• Pilih quick wins yang dapat dengan mudah diselesaikan 
menggunakan teknologi yang tersedia sekarang.

Parker (2013) mengingatkan beberapa kriteria yang perlu 
diperhatikan dalam memilih quick wins:

1. Memerlukan sedikit dana, atau tanpa dana
2. Memiliki risiko rendah
3. Lingkupnya sempit atau terfokus
4. Dapat diterima oleh pelanggan atau stakeholders
5. Memiliki keyakinan tinggi akan berdampak positif
6. Peningkatan dapat dilaksanakan kurang dari 3 bulan
7. Tim memiliki otoritas untuk mengimplementasikan 

perubahan.

Quick Wins di LIPI

Quick wins dapat dilakukan untuk berbagai pekerjaan, 

Tabel 1. Area perubahan dan hasil yang diharapkan.

Area Hasil yang diharapkan
Organisasi Organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran (right sizing)

Tatalaksana
Sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, terukur dan 
sesuai dengan prinsip-prinsip good governance

Peraturan Perundang-undangan Regulasi yang lebih tertib, tidak tumpang tindih dan kondusif

Sumber daya manusia aparatur SDM apatur yang berintegritas, netral, kompeten, capable , profesional, 
berkinerja tinggi dan sejahtera

Pengawasan Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas 
KKN

Akuntabilitas Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi

Pelayanan publik Pelayanan prima sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat

Pola pikir (mind set ) dan budaya 
kerja (culture set) aparatur

Birokrasi dengan integritas dan kinerja yang tinggi

Sumber: Perpres nomor 81/2010 (Presiden RI, 2010)
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projek atau program besar dan sulit. Di LIPI, quick wins lebih 
dikenal sebagai bagian dari program RB, yaitu program yang 
mendukung pada upaya penataan organisasi, tata laksana, 
peraturan perundang-undangan, sumber daya manusia 
aparatur, pengawasan, akuntabilitas, pelayanan publik, maupun 
penataan budaya kerja aparatur. 

Secara sistematika, lingkup perubahan RB terdiri dari 
delapan area (Tabel 1). Masing-masing area terdiri dari 
rangkaian sejumlah kegiatan yang saling mendukung target RB 
di LIPI secara keseluruhan. Adapun target RB LIPI untuk masing-
masing area perubahan sampai dengan tahun 2019 dijelaskan 
secara detil dalam Peta Jalan (Road Map) RB LIPI (Sekretariat 
Utama LIPI, 2015). Dengan  demikian quick wins LIPI dapat 
ditentukan dari kegiatan-kegiatan yang telah dijabarkan dalam 
delapan area perubahan tersebut. 

Setiap satuan kerja di LIPI dapat menentukan quick wins-
nya sendiri sesuai rencana kerja atau peta jalan RB di setiap 
satuan kerja, yang tidak lepas dari delapan area perubahan RB. 
Sedangkan penentuan quick wins pada tingkat lembaga atau 
LIPI, dipilih dari usulan satuan kerja di LIPI melalui kedeputiannya 
masing-masing. Jumlah terpilih adalah 1 atau 2 buah. 

Dalam menentukan quick wins, pada intinya hampir sama 
dengan cara menentukan quick wins pada umumnya seperti 
dijelaskan di atas. Secara khusus, prinsip dalam pemilihan quick 
wins dalam konteks RB dijelaskan dalam Buku 7, Peraturan 
Mentri PAN-RB nomor 13 tahun 2011 (Mentri PAN-RB, 2011):

• Pengungkit. Bermanfaat untuk mendapatkan momentum 
awal yang positif dan kepercayaan diri, sebelum dilanjutkan 
dengan pekerjaan yang lebih berat;

• Mudah dan cepat. Mudah dilaksanakan dan hasilnya cepat 
dirasakan;

• Dampak. Memberikan hasil positif yang besar bagi para 
pelanggan dan stakeholder untuk meningkatkan kepercayaan 
(trust) dan motivasi mereka terhadap upaya peningkatan 
yang dilaksanakan oleh kementrian/ lembaga pelaksana;

• Memotivasi. Memotivasi individu/ kelompok untuk 
melanjutkan ke pekerjaan yang lebih berat;

• Memperbaiki. Memperbaiki sistem dan mekanisme kerja;
• Meyakinkan dan nyata. Meyakinkan akan memberikan 

manfaat dan nyata sesuai dengan harapan pemangku 
kepentingan;

• Independen. Di bawah kendali penuh kementrian/ lembaga 
pelaksana.

Adapun kriteria yang digunakan dalam pemilihan quick 
wins adalah: merupakan bagian dari RB atau masuk dalam 
salah satu dari delapan lingkup area perubahan RB; merupakan 
bagian dari peran, tugas dan fungsi LIPI, sehingga hasilnya 
dapat mudah dikenali sebagai karakteristik LIPI; memberikan 
dampak yang besar atau nilai positif terhadap stakeholders; dan 
perubahan dapat diimplementasikan dengan cepat atau segera, 

yaitu kurang dari 12 bulan. 

Salah satu cara menentukan quick wins yang memberikan 
dampak adalah dengan bertanya pada stakeholder atau dengan 
mempelajari hasil survey kepuasan pelanggan. Masukan dari 
mereka dapat menjadi quick wins dalam rangka penataan 
organisasi, tata laksana, atau layanan publik yang lebih 
menyeluruh. Parker (2013) memberikan beberapa contoh 
pendekatan quick wins yang cukup efektif dan strategis, yang 
meskipun tidak dirancang untuk RB, namun masih relevan 
dengan delapan area perubahan yang menjadi lingkup RB, 
antara lain:

1. Menghapus beberapa langkah yang dirasa kurang penting 
dalam sebuah proses, atau menyederhanakan sebuah 
proses;

2. Mengubah prosedur yang tidak efisien;
3. Mendisain ulang formulir isian agar lebih sederhana dan 

mudah;
4. Memperbaiki komunikasi dengan stakeholders atau antar 

pihak terkait;
5. Memperbaiki atau mengubah sistem pengadaan agar 

mendapatkan harga diskon dari penjual;
6. Menyediakan panduan atau pelatihan teknis untuk 

meningkatkan kecepatan atau mengurangi jumlah kesalahan 
dalam sebuah proses;

7. Mengoptimalkan paket aplikasi yang ada, yang mungkin 
selama ini belum digunakan; 

8. Menghilangkan beberapa kesalahan dalam sebuah rangkaian 
proses.

Dapat disimpulkan bahwa dalam hal quick wins terdapat 
prinsip-prinsip yang mendefinisikannya sebagai quick wins, 
dan juga terdapat kriteria untuk memilih agar memberi hasil 
sesuai dengan tujuan diterapkannya quick wins, sebagaimana 
dijelaskan di atas. Pemilihan quick wins pada tingkat LIPI, 
meskipun berasal dari satuan kerja, namun tentunya harus 
memperhatikan keterkaitannya dengan peran, tugas dan 
fungsi LIPI yang lebih luas dari pada satuan kerja, dan harus 
pula mencerminkan karakteristik LIPI dalam pandangan 
stakeholders-nya. 

Secara umum perlu dipahami bahwa penerapan quick 
wins adalah sebagai pengungkit, sesuatu yang diterapkan di 
fase awal dari sebuah pekerjaan yang lebih besar dan sulit. 
Penerapan quick wins ini telah menjadi kebiasaan di dunia bisnis 
atau lembaga-lembaga yang melakukan perubahan. Manfaat 
quick wins mengakibatkan keinginan menerapkan banyak quick 
wins begitu besar. Hal demikian dapat mengakibatkan program 
besarnya terlepas atau terlupakan sehingga secara prinsip 
bukan lagi quick wins. Inisiatif yang lepas dari program besarnya 
tersebut menjelma menjadi inisiatif atau kegiatan singkat biasa, 
dan program besarnya kemudian terancam terbengkalai atau 
gagal. 
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Pendahuluan

Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Peratuan 
Kepala LIPI Nomor 02/E/2010 tentang Pedoman 
Pengelolaan Informasi Publik dan Dokumentasi di LIPI 
bahwa Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi 
(PPID) adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang 
penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau 
pelayanan informasi publik di LIPI. Kemudian diperjelas 
melalui SK Kepala LIPI Nomor 29/A/2016 tentang 
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Satuan 
Kerja di Lingkungan LIPI bahwa PPID Satuan Kerja (Satker) 
bertugas membantu PPID Pusat dalam bidang pelayanan 
informasi, pengelolaan informasi, dokumen dan arsip, dan 
pengaduan dan penyelesaian sengketa di Satker masing-
masing. Atas dasar tugas tersebut, diperlukan adanya peran 
aktif PPID Satker untuk menumbuhkan kepercayaan publik. 

Menumbuhkan Kepercayaan Publik 

Sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang 
No.25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik bahwa membangun 
kepercayaan masyarakat atas pelayanan publik yang dilakukan 
penyelenggara pelayanan publik merupakan kegiatan yang harus 
dilakukan seiring dengan harapan dan tuntutan seluruh warga 
negara dan penduduk tentang peningkatan pelayanan publik. 
Membangun kepercayaan publik adalah suatu keniscayaan 
bagi LIPI agar dapat eksis dan bermanfaat bagi masyarakat. 
Dalam skala nasional, rakyat Indonesia percaya kepada  LIPI 
karena LIPI telah berkontribusi nyata dalam memajukan 
pembangunan dan peradaban bangsa serta mensejahterakan 
masyarakat melalui program-program riset unggulan 
dan hasil-hasil penelitian bidang iptek yang bermanfaat.

Salah satu prinsip pelayanan publik yang harus 
dipegang teguh oleh PPID adalah excellent service for 
all, yang berarti bahwa dengan segala keterbatasan dan 
kelebihan sumber daya organisasi, PPID dituntut untuk 
memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat. 

Peran Aktif PPID di Lingkungan LIPI 

PPID Pusat (dalam hal ini Kepala Biro Kerjasama, Hukum, 
dan Hubungan Masyarakat/BKHH) mengintruksikan kepada 
PPID Satker untuk menyediakan layanan informasi publik yang 
cepat, ramah, praktis. Dalam hal ini, minimal menyediakan 
layanan online untuk melayani kebutuhan informasi masyarakat. 
Upaya tersebut bertujuan agar LIPI dapat penciptaan 
open government melalui layanan keterbukaan informasi 
publik berbasis online di situs www.informasi.lipi.go.id. 

Dalam layanan online ini, PPID wajib menjawab 
setiap permohonan informasi publik maksimal 10 hari kerja 
sesuai dengan standar waktu pelayanan publik yang diatur 
dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang 
Keterbukaan Informasi Publik. Pemohon informasi dapat 
meminta informasi publik ke LIPI dengan cara berikut ini.

Selain layanan online, BKHH juga membenahi dan 
mengoptimalkan ruang layanan “Media Center LIPI” untuk 
layanan konsultasi dan menjawab pengaduan masyarakat. 
Fasilitas ini dapat digunakan apabila pemohon informasi 
publik LIPI merasa belum puas dengan jawaban dan 
respon petugas layanan via-online. Sejak Tahun 2013, 
ruang Media Center LIPI yang berlokasi di Gedung Sasana 
Widya Sarwono lantai 1 telah difungsikan untuk melayani 
permohon informasi publik yang datang langsung ke LIPI. 

Persiapan Pelayanan Informasi Publik di LIPI

Di bawah ini ada beberapa hal yang perlu dipersiapkan 
oleh Pimpinan LIPI dan PPID Satker dalam meningkatkan 
kualitas pelayanan informasi publik di LIPI, yaitu:  

• Identifikasi layanan publik. 
• Persiapan sumber daya organisasi. 
• Menetapkan standar pelayanan publik. 
• Pemasyarakatan layanan informasi publik.

Pada Tahun 2016, PPID Pusat telah berkoordinasi 
dengan PPID Satker untuk menyiapkan berbagai kebutuhan 
informasi publik sebagai bekal untuk menghadapi audit dari 
Komisioner dan Verifikator Komisi Informasi Pusat. PPID Pusat 
menginstruksikan PPID Satker untuk mempersiapkan beberapa 
hal, yaitu: PPID BOSDM (membantu menyiapkan dokumen 
struktur organisasi, proses bisnis, dan standar pelayanan LIPI); 
PPID Inspektorat (membantu menyiapkan dokumen Laporan 
Harta Kekayaan Penyelenggara Negara/LHKPN dan Laporan 
Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara/LHKASN Tahun 2015); 
PPID BPK (membantu menyiapkan dokumen Renstra LIPI Tahun 
2016 dan Laporan Keuangan Tahun 2015); PPID BU (membantu 
menyiapkan dokumen daftar aset/BMN dan dokumen kegiatan 
pengadaan barang dan jasa elektronik); PPID PDII (menyiapkan 
dokumen repositori/publikasi hasil riset LIPI Tahun 2015-
2016). Kemudian, dokumen yang telah teridentifikasi di-upload 
di berkas informasi publik satker masing-masing (IntraLIPI) 
dan PPID Pusat mengintegrasikannya ke Portal PPID LIPI di 
http://lipi.go.id/ppid. Apabila semua dipersiapkan dengan 
baik dan mengikuti aspek-aspek penilaian yang disarankan 
oleh Komisi Informasi Pusat RI pada saat audit pelayanan 
informasi publik LIPI, kemungkinan besar LIPI akan mendapat 
peringkat tiga besar kategori pelayanan informasi publik.

Tindak Lanjut Audit Pelayanan Informasi Publik Tahun 2016

Wahid Nashihuddin
Pustakawan/PPID PDII-LIPI

Menumbuhkan kepercayaan publik melalui 
peran aktif PPID di lingkungan LIPI
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Ikhtiar Restu Nugroho 
Pranata Humas/Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia LIPI

Profil Balai  Informasi Teknologi (BIT) LIPI

Salah satu program pelaksanaan Reformasi Birokrasi 
yang saat ini sedang dilakukan pemerintah adalah peningkatan 
kualitas terhadap pelayanan publik. UPT Balai Informasi 
Teknologi (BIT) merupakan salah satu unit Eselon III di Lembaga 
Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) yang salah satu tugasnya 
adalah melaksanakan layanan jasa di bidang Informasi Teknologi

BIT-LIPI didirikan dengan tujuan untuk mengembangkan 
layanan berbagai informasi teknologi yang dihasilkan pusat-
pusat penelitian 
bidang ilmu 
p e n g e t a h u a n 
teknik khususnya, 
dan informasi 
teknologi pada 
umumnya. Dan 
juga mengemas 
informasi tersebut 
dalam bentuk 
multimedia. BIT-
LIPI merupakan 
UPT di bidang 
informasi teknologi, yang berada di bawah dan bertanggung 
jawab kepada Kepala Pusat Dokumentasi dan Informasi Ilmiah 
Kedeputian Bidang Jasa Ilmiah LIPI.

Permasalahan layanan jasa di UPT BIT LIPI selama ini 
masih bersifat manual sehingga layanan terhadap publik masih 
berjalan lambat, tidak ada kepastian waktu dan biaya,  serta 
sistem birokrasi layanan yang agak rumit. Dengan adanya model 

layanan jasa berbasis  WEB, UPT BIT LIPI diharapkan mampu 
melayani publik secara cepat, tepat waktu, transparan, sistem 
layanan yang sederhana, dan tidak terbatas oleh ruang dan 
waktu.

Sejak 2 tahun terakhir UPT BIT telah mampu 
memberikan pelayanan publik berbasis WEB, dan telah 
dinikmati kalangan masyarakat baik yang memerlukan referensi 
perpustakaan ataupun yang memerlukan pendidikan dan 

pelatihan di bidang perpustakaan 
juga multi media, disamping 
hal tersebut UPT BIT dengan 
WEB yang ada juga mampu 
mempublikasikan hasil-hasil 
penelitian juga kegiatan yang 
telah dihasilkan oleh civitasnya.

Dengan adanya WEB 
UPT BIT ini, selain mudah 
dikenal oleh masyarakat juga 
mampu berinteraksi lebih aktif 
dengan masyarakat, juga mampu 

meningkatkan PNBP karna antusias masyarakat mengikuti 
diklat-diklat yang ditawarkan melalui WEB. 

Diharapkan reformasi birokrasi yang dilakukan oleh 
UPT BIT mampu memberi dampak positif bagi peningkatan 
kinerja pelayanan masyarakat juga kepercayaan masyarakat, 
serta mampu memberi motivasi dan inspirasi bagi satuan-
satuan kerja lainnya di LIPI.

Gambar : Zona Integritas BIT LIPI

Setelah melalui proses audit dari Komisi Informasi Pusat 
RI, pada tanggal 23 November 2016, di Ruang Layanan Media 

Center LIPI, langkah berikutnya adalah aksi nyata dari PPID di 
lingkungan LIPI untuk lebih menjaga dan meningkatkan kualitas 
pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. Pimpinan dan PPID 
di setiap satker diharapkan dapat mencetuskan ide-ide inovatif 
dalam pelayanan publik. Inovasi pelayanan publik ini sesuai 
dengan Peta Jalan Reformasi Birokrasi (RB) LIPI Tahun 2015-

2019, yang intinya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan 
yang baik dan akuntabel, LIPI harus mengutamakan kepentingan 
umum dan kepuasan stakeholders. Selain itu, pelaksanaan 
RB ini harus diimbangi dengan penerapan budaya pelayanan 
prima (excellent service), yang mencakup kode etik dan estetika 
pelayanan prima. Agar hal tersebut terlaksana dengan baik, 
Pimpinan LIPI juga perlu memperhatikan masalah reward and 
punishment bagi petugas layanan dan pemberian kompensasi 
kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai 
standar. 

Sebagai penutup,  wajah LIPI ada di media dan petugas 
layanan informasi publik. Dukungan dari segala pihak untuk 
meningkatkan pelayanan publik dan kinerja PPID di LIPI adalah 
suatu keniscayaan. Dengan peran aktif PPID yang baik dan 
profesional, kepercayaan publik ke LIPI akan meningkat.

Gambar: Proses Audit Pelayanan Informasi Publik LIPI, 23 November 2016

Gambar: Pelayanan Informasi Publik


