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PRINSIP PENILAIAN
PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI

Perbaikan berkelanjutan
Hasil penilaian digunakan sebagai masukan untuk memperbaiki pelaksanaan reformasi birokrasi secara terus menerus, melalui
siklus rencanakan, laksanakan, monitoring dan evaluasi serta lakukan perbaikan

Kejujuran dalam penilaian
Untuk memotret/menilai kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi secara akurat sesuai dengan kondisi yang senyatanya dalam
praktik, diperlukan kejujuran dalam melakukan penilaian.
Rekayasa/ketidakjujuran justru tidak akan dapat memberikan informasi mengenai perbaikan-perbaikan berkelanjutan yang harus
dilakukan.

Terdokumentasikan
Seluruh proses pelaksanaan reformasi birokrasi harus didokumentasikan dengan baik sesuai dengan siklus rencanakan, 
laksanakan, monitoring dan evaluasi serta lakukan perbaikan.

Pembuktian oleh Stakeholder
Stakeholder dilibatkan dalam survey eksternal (pelayanan publik dan persepsi korupsi) dan survey internal sehingga muncul
pengakuan terhadap RB yang telah dilaksanakan



SIMPULAN SEMENTARA
• Hasil penilaian ini masih sementara berdasarkan verifikasi lapangan dan data tambahan

yang diserahkan ke tim Evaluator.
• Nilai akhir akan ditetapkan pada saat panel evaluator.

MASIH TERBUKA UNTUK PERBAIKAN
• Instansi masih memiliki kesempatan yang terbuka untuk melakukan perbaikan atau

penyempurnaan yang akan dapat merubah penilaian ini, sampai dengan saat panel
evaluator berakhir. Diperkirakan panel evaluator baru akan dimulai pada triwulan 4 Tahun
2019 dan prosesnya dilakukan dalam beberapa tahap.

SAMPAI SAAT SEBELUM CLOSING
• Penyerahan data perbaikan/penyempurnaan masih dapat diterima sebelum closing

pembahasan panel evaluator. Untuk itu komunikasi pihak instansi dengan tim evaluator tetap
diintensifkan.

CATATAN PENTING !!!



KONDISI KOMPONEN PENGUNGKIT 
PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI DI 

BPOM TAHUN 2019



MANAJEMEN

PERUBAHAN

Potret saat ini :

1. Telah melakukan pelatihan terhadap seluruh agen perubahan

termasuk dari unit kerja, namun belum terlihat peran Agen

tersebut di unit kerja;

2. Setiap tahunnya memiliki lebih dari 1 macam quickwins dan

pada Tahun 2019 memiliki 6 macam quickwins;

3. Telah melakukan sosialisasi RB melalui quiz RB dan aplikasi

SIASN, namun belum dilakukan monev terkait pemahaman RB

untuk menilai apakah pembangunan reformasi birokrasi BPOM

telah terinternalisasi pada seluruh pegawai di unit kerja.

4. Telah memiliki nilai organisasi (PIKKIR Profesional, Integritas,

Kredibel, Kerjasama, Inovatif, dan Responsif)

5. Penetapan Kepka BPOM Nomor 0761 Tahun 2019 tentang

Pedoman Pelaksanaan RB dalam rangka pembangunan ZI

pada Unit Kerja di Lingkungan BPOM

6. Melaksanakan survey untuk mengetahui persepsi pegawai

BPOM terkait pelaksanaan RB dengan jumlah responden 5.229

(PNS dan Non PNS BPOM)



MANAJEMEN

PERUBAHAN

Rekomendasi :

1. Setiap agen perubahan diharapkan membuat rencana kerja

program perubahannya, sehingga keberadaan agen perubahan

di setiap unit dapat dirasakan secara nyata;

2. Melakukan monev terkait pemahaman seluruh pegawai terkait

pembangunan Reformasi Birokrasi BPOM di seluruh unit kerja;

3. Mengumpulkan dan menganalisis umpan balik dengan cara

melakukan kunjungan lapangan dan mengevaluasi

pelaksanaan manajemen perubahan (output: Tingkat

efektifitas)

4. Mendiagnosa kembali kesenjangan dan mengelola penolakan

yang terjadi dalam pelaksanaan manajemen perubahan

dengan cara survei implementasi secara periodik dan

menindaklanjuti (output: tindak lanjut hasil survei)



MANAJEMEN

PERUBAHAN

Rekomendasi :

5. Mengimplementasikan tindakan perbaikan dan membuat

tindak lanjut untuk keberlangsungan proses perubahan

(output: rekomendasi)

6. Memberikan penghargaan kepada pegawai yang berhasil

mengimplementasikan perubahan dengan baik dengan cara

pemberian penghargaan kepada pegawai yang berhasil

mengimplementasikan perubahan (output: daftar champions,

reward)



PERATURAN

PERUNDANG-

UNDANGAN

Potret saat ini :

1. Identifikasi dan analisis terhadap peraturan yang tidak

harmonis atau sinkron telah dilakukan sesuai data

inventaris peraturan yang diberikan;

2. Pengendalian penyusunan peraturan perundang-

undangan telah diterapkan dengan membangun aplikasi

peraturan perundangan.

Rekomendasi :

1. Menyelesaikan penyesuaian peraturan

disharmonis/tidak sinkron yang saat ini masih dalam

tahap on going.



PENATAAN 

DAN 

PENGUATAN 

ORGANISASI

Potret saat ini :

1. BPOM telah melaksanakan evaluasi kelembagaan secara

internal sesuai dengan Permenpan-RB No. 19 Tahun 2018

dengan sebelumnya juga telah melakukan sosialisasi bersama

dengan Asdep Perumusan Kebijakan Sistem Kelembagaan dan

Tata Laksana.

2. Perubahan organisasi sudah sempat dilaksanakan

sebelumnya, dengan dibentuknya Deputi 4 (Penindakan)

sebagai hasil dari perubahan organisasi yan sebelumnya.

Rekomendasi :

1. Pelaksanaan evaluasi pada tingkat unit kerja diharapkan

pada semua bagian unit kerja, agar mendapat gambaran

secara luas terkait organisasi dalam unit kerja tersebut,

tidak hanya pada salah satu Es. II ata salah satu

bidang/bagian saja.



PENATAAN 

TATALAKSANA

Potret saat ini :

1. Peta proses bisnis telah disusun sesuai dengan

Permenpan-RB No. 20 Tahun 2018 dan bersertifikasi ISO

9001;2015 untuk setiap pelayanan yang dilaksanakan;

2. Penggunaan media tanda tangan elektronik sudah

digunakan sejak tahun 2018, dan sedang direncanakan

untuk digunakan pada setiap loka pelayanan BPOM;

Rekomendasi :

1. Reviu atas SOP yang sedang berjalan sebaiknya

dilaksanakan hingga pada level bisa menganalisis

efisiensi dan efektifitas dari SOP yang sudah ada.

2. Menyusun rencana pengembangan e-government

BPOM baik secara internal maupun eksternal dengan

masukan dari setiap unit kerja.



PENATAAN 

SISTEM 

MANAJEMEN 

SDM

Potret saat ini :

1. Analisa Jabatan dan ABK sudah diperbaharui tahun 2019

dan sedang dalam proses di Kem. PANRB;

2. Kamus Jabatan sudah disetujui Kem. PANRB sekarang

dalam proses penyusun Standar Kompetensi Jabatan

untuk mendapatkan persetujuan dari Kem. PANRB;

3. Telah dilakukan assessment terhadap 3.595 pegawai di

Lingkungan BPOM untuk memetakan potensi pegawai;

4. Komposisi perhitungan pemberian tunjangan kinerja saat

ini adalah 60% kedisiplinan dan 40% kinerja;

5. Sistem SIAN terintegrasi dengan e-performance dan e-

SKP, e-tukin dan e-SKP dan aplikasi fingerprint, fitur

SISFO untuk usulan kenaikan pangkat/jabatan, usulan

mutasi, pengangkatan dan pemberhentian jabatan

fungsional;



PENATAAN 

SISTEM 

MANAJEMEN 

SDM

Potret saat ini :

1. Dalam rangka melaksanakan merit sistem, sebagaimana ditetapkan

dalam Permen. PANRB No. 40 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem

Merit dalam manajemen Aparatur Sipil Negara, BPOM telah

mengeluarkan:

• Keputusan Kepala BPOM No. HK.02.02.1.24.09.19.3595 Tahun

2019 tentang Pedoman Manajemen Talenta di Lingkungan BPOM;

• Keputusan Kepala BPOM No. HK.02.02.1.24.09.19.3596 Tahun

2019 tentang Pedoman Pola Karier PNS di Lingkungan BPOM;

2. Sebagai bentuk komitmen terhadap pengelolaan pengembangan

kompetensi dan proses perencanaan, pelaksanaan dan monitoring

mulai tahun 2019 dilakukan melalui aplikasi “Pengembangan

Kompetensi” di Aplikasi Kepegawaian BPOM.

(https://siasn.pom.go.id)

3. Total pegawai di Lingkungan Badan POM yang sudah melaksanakan

kegiatan pengembangan kompetensi sebesar 48,6% atau setara

dengan 2290 pegawai, sedangkan pegawai yang belum

melaksanakan kegiatan pengembangan kompetensi sebesar 51.4%

atau setara dengan 2421 pegawai



PENATAAN 

SISTEM 

MANAJEMEN 

SDM

Rekomendasi :

1. Agar menyelesaikan penyusunan Standar Kompetensi

Jabatan sebagaimana diatur dalam Permen. PANRB

Nomor 38 Tahun 2017

2. Mengimplementasikan aturan tentang Pedoman

Manajemen Talenta dan Pedoman Pola Karier PNS di

Lingkungan BPOM



PENGUATAN 

AKUNTABILITAS

Potret saat ini :

1. Sudah dilakukan revisi Dokumen Perencanaan

(Renstra, IKU, dan PK) yaitu dengan

menambahkan Indikator yang berjenis “Indeks”

2. Sasaran dan Indikator BPOM dan Perwakilan

BPOM di daerah sudah selaras, yaitu Indikator

Perwakilan BPOM di Daerah adalah miniatur

Indikator BPOM Pusat



PENGUATAN 

AKUNTABILITAS

Rekomendasi :

1. Membakukan formula pengukuran seluruh Indeks yang ada

agar dapat di uji relevansi antara angka Indeks yang

dihasilkan dengan Sasaran Kinerja yang ingin diwujudkan;

2. Indikator % Obat dan Makanan yang memenuhi syarat

sebaiknya tidak dicantumkan pada Level BPOM dan Deputi,

melainkan cukup pada level Direktur atau Kepala Balai

Besar/Balai;

3. Melakukan revisi Perjanjian Kinerja Deputi Penindakan,

dengan memindahkan Sasaran 2 s.d sasaran 6 ke masing-

masing direktorat, sehingga yang menjadi kinerja Deputi

hanya Sasaran 1 “Menurunnya Kejahatan di Bidang Obat

dan Makanan” karena sasaran ini sudah merupakan hasil

komposit dari seluruh sasaran No. 2 s.d 6. , sedangkan

sasaran 7 dipertahankan sebagai bentuk sumbangsih

deputi penindakan dalam penataan penerapan akuntabilitas

kinerja di unitnya.



PENGUATAN 

PENGAWASAN

Potret saat ini :

1. Kebijakan terkait pengawasan (Penanganan Gratifikasi,

WBS, Benturan Kepentingan) telah ditetapkan dan sudah

dilakukan sosialisasi. Pelaporan gratifikasi, WBS dan

benturan kepentingan sudah diberi wadah yang

tersistem di rb.pom.go.id. Namun menurut konfirmasi di

unit kerja eselon I, pelaporan masih dilaksanakan secara

manual kepada inspektorat

2. Kapabilitas APIP di level 3 dan maturitas SPIP di level 3;

3. Telah mengusulkan 16 unit kerja untuk menjadi Zona

Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan

4 unit untuk Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).



PENGUATAN 

PENGAWASAN

Rekomendasi :

1. Menganalisa peta resiko di balai POM yang memiliki

customer yang sejenis atau sama;

2. Melakukan sosialisasi terkait aplikasi pelaporan

gratifikasi, WBS dan benturan kepentingan yang ada

di rb.pom.go.id mengingat unit kerja masih

memberikan laporan secara manual;

3. Inspektorat sebagai Tim Penilai Internal melaksanakan

evaluasi menggunakan Permenpan 10 Tahun 2019

yang mengubah Permenpan 52 Tahun 2014 dan hanya

mengajukan unit yang memiliki peran strategis



PENINGKATAN 

KUALITAS 

PELAYANAN 

PUBLIK

Potret saat ini :

1. Berbagai informasi terkait pelayanan di Badan POM

sudah dilakukan secara online dengan beragam aplikasi

yang dibuat, sehingga memudahkan para

penerimalayanan, namun masih perlu dilakukan monev

terhadap seluruh aplikasi denganmemberikan gambaran

terkait efisiensi dan efektifitas dari adanya aplikasi

tersebut.

2. Sudah dilakukan berbagai pelatihan dan bimbingan

teknis untuk mendorong peningkatan pelayanan prima

terhadap pegawai pemberi layanan langsung, namun

perlu dilakukan monev untuk memastikan apakah

berbagai pelatihan yang diikuti sudah memberikan

perubahan terhadap pegawai tersebut.



PENINGKATAN 

KUALITAS 

PELAYANAN 

PUBLIK

Rekomendasi :

1.Melakukan monev terhadap seluruh aplikasi untuk

melihat efisiensi dan efektifitas dari seluruh

aplikasi yang sudah dibuat;

2.Melakukan monev terhadap hasil tindaklanjut

pelatihan/bimtek pegawai pemberi layanan.
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