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Profesi sebagai peneliti
seringkali dianggap elit, keren
dan hebat di Indonesia.
Umumnya peneliti adalah
mereka-mereka yang sudah
berpredikat doktor dan profesor.
. Padahal, kenyataan yang harus
dihadapi oleh seorang para
peneliti di Indonesia sungguhlah
berat, jauh dari kehidupan ideal
sebagaimana para peneliti di
negara-negara maju, diindonesia
dirasa masih minim dalam
memberikan
penghargaan/apresiasi kepada
para peneliti, namun di
lingkungan Balitbang
Kementrian PUPR mulai
mencoba merubah hal terebut
Selamat Membaca.......

Pada hari Rabu (21/12), bertempat di Grha Wiksa
Praniti Pusat Litbang Perumahan dan Permukiman,
sebanyak 78 Pejabat Fungsional Peneliti dan
Perekayasa dikukuhkan. Kegiatan pengukuhan dan
pemberian penghargaan kepada para pejabat
fungsional peneliti dan perekayasa terbaik ini
adalah untuk memberikan motivasi kepada para
pejabat fungsional Peneliti dan Perekayasa, agar
senantiasa dapat meningkatkan kompetensi dan
prestasi kerja. selain itu kegiatan ini ditujukan untuk
memberikan apresiasi kepada Peneliti di lingkungan
Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang)
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat dalam menghasilkan karya-karya penelitian
. Dikarenakan peran Balitbang memiliki peran
penting untuk mempercepat pencapaian target
pembangunan infrastruktur melalui inovasi-inovasi
yang lebih murah, lebih cepat, dan lebih baik.
Penyelenggaraan kegiatan pengukuhan dan
pemberian Penghargaan kepada para peneliti dan
perekayasa di lingkungan Balitbang ini sudah
memasuki tahun ke-3, direncanakan kegiatan ini
akan terus dilaksanakan secara rutin setiap
tahunnya. sebagaimana dalam isi sambutan Kepala
Badan Litbang yang di wakilkan oleh sekretaris
Badan Litbang Ir. Bernaldy, C.E.S, diharapkan dengan
pencapaian Jenjang Jabatan Fungsional yang lebih
tinggi, prestasi dan penghargaan yang telah diraih
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tunas-tunas muda insan Peneliti dan Perekayasa Badan
Litbang kedepan. Besar harapan saya bahwa Peneliti dan
Perekasaya Badan Litbang PUPR tidak sekedar dapat
mengumpulkan Angka Kredit tapi harus pada tahapan
pencapaian pada outcome yang bermanfaat untuk
perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat
yang dapat dirasakan oleh masyarakat Indonesia. Dalam
kesempatan tersebut juga belia menyampaikan bahwa
dalam era Reformasi Birokrasi yang sedang kita laksanakan
saat ini, kita perlu memfokuskan pada upaya-upaya untuk
mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN,
meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada
masyarakat dan meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas
kinerja birokrasi efektif, efisien sesuai dengan dinamika
tuntutan masyarakat. Oleh karena itu, saya berharap agar
kita mulai dapat berperan aktif dalam mengambil langkahlangkah yang bersifat mendasar melalui perbaikanperbaikan system untuk meningkatkan pelayanan kepada
masyarakat melalui peningkatan kuantitas dan kualitas
SDM yang profesional.

pemberian penghargaan berdasarkan penilaian yang
dilakukan oleh Tim Penilai yang dibentuk berdasarkan
Surat Keputusan Kepala Badan Litbang Nomor :
38/KPTS/KL/2016 tentang Pembentukan Tim Penilai
Pejabat Fungsional Peneliti dan Perekayasa terbaik yang
anggotanya terdiri dari LIPI, BPPT dan para Jafung Peneliti
dan Perekayasa senior.
Proses penilaian dilakukan dua tahap :
Tahap Pertama dilakukan secara internal oleh Pusat-pusat
Litbang, dilanjutkan Tahap Kedua oleh Tim Penilai.
Kriteria yang digunakan dikelompokkan ke dalam 3
katagori : (1) persyaratan administrasi; (2) kontribusi
terhadap organisasi; dan (3) kontribusi terhadap bidang
keilmuan.
Penghargaan akan diberikan kepada 4 orang pejabat
peneliti dan 4 orang pejabat perekayasa terbaik 2016
sebagai berikut :

Tabel jumlah peneliti dan perekayasa
yang di kukuhkan
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