
CAPACITY BUILDING AGEN PERUBAHAN BIROKRASI TAHUN 2020

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) secara konsisten akan terus
berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang
sedang dilaksanakan BPOM, khususnya melalui perubahan pola piker (mind set)
dan budaya kerja (culture set) pegawai BPOM. Perubahan mind set dan culture set
pegawai merupakan kunci utama dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi,
mengingat berhasil dan tidaknya proses transformasi organisasi, sangat ditentukan
oleh dukungan dari Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai anggota organisasi.
Perubahan mind set dan culture set pegawai ditujukan untuk mewujudkan
peningkatan integritas dan kinerja pegawai sehingga menghasilkan birokrasi
pemerintahan yang professional, capable dan berintegritas tinggi.

Salah satu upaya yang dilaksanakan BPOM dalam mewujudkan target tersebut
adalah mengoptimalkan peran Agen Perubahan Birokrasi melalui penyusunan dan
pelaksanaan rencana aksi Agen Perubahan dalam mendukung pelaksanaan
Reformasi Birokrasi di BPOM. Dalam rangka peningkatan kompetensi Agen
Perubahan Birokrasi, sekaligus penyusunan Rencana Aksi Agen Perubahan Birokrasi
BPOM tahun 2020, maka Kelompok Kerja Manajemen Perubahan Reformasi Birokrasi
BPOM menyelenggarakan kegiatan Capacity Building Agent of Change BPOM
tahun 2020. Kegiatan tersebut telah terselenggara pada tanggal 10 sampai dengan
12 Maret 2020 di Aston Hotel Bogor, Jawa Barat.

Kegiatan Capacity Building Agent of Change tahun 2020 diikuti oleh 68 perwakilan
Agen Perubahan Birokrasi dari 60 Unit Kerja di lingkungan BPOM, dan telah
menghasilkan Rencana Aksi Agen Perubahan Birokrasi BPOM tahun 2020. Adapun
beberapa kegiatan utama dalam Rencana Aksi Agen Perubahan Birokrasi BPOM
tahun 2020 sebagai berikut:

1. Pembuatan media informasi (infografis berupa poster dan video, konten
mading, konten rekaman sapa datang dan pulang), akronim khas sebagai
identitas, jargon dan yel-yel bertemakan nilai-nilai Reformasi Birokrasi dan
Budaya Organisasi. Kegiatan tersebut bertujuan untuk mendorong perubahan
mind set dan culture set pegawai, sekaligus untuk meningkatkan dukungan
Dallam Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju WBK dan WBBM pada Unit
Kerja BPOM.

2. Internalisasi nilai Reformasi Birokrasi dan Budaya Organisasi melalui berbagai
kompetisi antar bidang/unit organisasi di level Unit Kerja (contohnya lomba
cipta gerak, lomba cipta jingle, lomba menghias ruangan antar bidang/unit
yang dilaksanakan dengan tema Reformasi Birokrasi dan Budaya Organisasi)

3. Membuat co-working space atau area terbuka bersama, dan sekaligus sebagai
pojok Reformasi Birokrasi/pojok aspirasi dan inspirasi.

4. Go Green Life style Campaign berupa : pemisahan sampah organik dan
anorganik, pengurangan penggunaan plastik, penggunaan alat makan dan
minum yang reusable, danGreen office



Keberhasilan rencana aksi Agen Perubahan Birokrasi, salah satunya diukur
berdasarkan peningkatkan indeks persepsi pegawai terhadap pelaksanaan
Reformasi Birokrasi dan Budaya Organisasi. Berdasarkan survey indeks persepsi
pegawai yang dilaksanakan pada awal tahun 2020, Indeks Persepsi Pegawai BPOM
terhadap implementasi Reformasi Birokrasi di BPOM menunjukkan skor rata-rata 3,24
(skala 4), sedangkan indeks persepsi pegawai terhadap implementasi Budaya
Organisasi berada pada skor rata-rata 3,02 (skala 4). Pada kegiatan Capacity
Building Agent of Change tahun 2020 tersebut, masing-masing Agen Perubahan
melalui rencana aksi yang telah disusun menetapkan target peningkatan Indeks
Persepsi Pegawai BPOM terhadap implementasi Reformasi Birokrasi di BPOM pada
akhir tahun 2020 menjadi 3,49, dan Indeks Persepsi Pegawai BPOM terhadap
implementasi Budaya Organisasi pada meningkat menjadi 3,28.

Setelah mengikuti kegiatan Capacity Building Agent of Change, peserta
diharapkan dapat mengimplementasikan rencana aksi yang telah disusun bersama
tim Agen Perubahan di unit masing-masing dalam rangka mendukung Program
Reformasi Birokrasi di BPOM.






