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Ringkasan Eksekutif

LATAR BELAKANG
Sebagai bagian dari upaya pencapaian target Reformasi 
Birokrasi Badan POM 2021, yaitu pencapaian skor 85, maka
perlu dilakukan suatu langkah untuk percepatan sosialisasi dan 
internalisasi maupun pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan 
Budaya Organisasi di unit-unit kerja Badan POM. Untuk 
menindak-lanjuti hal tersebut, PPSDM terus melanjutkan
program pengembangan Agent of Change (AoC) yang 
berkelanjutan, untuk dapat mengemban tugas sebagai 
penggerak perubahan di unit kerja masing-masing secara
efektif.

Program pengembangan AoC untuk 2021 ini dilakukan melalui
pelatihan ‘Capacity Building AoC Badan POM 2021’ selama 4 
hari pada 9-10, 12-13 Agustus 2021 melalui zoom virtual 
meeting room. Pelatihan ini diikuti oleh 193 AoC Badan POM 
dari seluruh perwakilan pusat, Balai dan Loka (lihat hal. 6-11), 
dengan difasilitasi oleh éclat CONSULTING.

Setelah mengikuti sesi ini, peserta diharapkan akan dapat:
• Memahami peran, tugas, dan kompetensi yang dibutuhkan

seorang AoC dengan lebih baik;
• Mengembangkan kemampuan persuasi dan komunikasi;
• Mengembangkan pola pikir inovatif;
• Membangun jejaring AoC yang berkinerja tinggi.

Sedangkan manfaat yang diharapkan adalah:
• Meningkatnya akselerasi program RB;
• Memperlancar komunikasi;
• Meningkatnya kinerja program RB.

Agenda pelatihan selama 4 hari adalah sebagai berikut:

Hari ke-1: 

• Team Building

• Tujuan Reformasi Birokrasi

• Transformasi 3T

• Manajemen Perubahan

Hari ke-2:

• Peran, Sifat, & Kompetensi AoC

• Pelangi Fasilitasi & Storytelling

Hari ke-3:

• Innovative Mindset in Action

• Seni & Teknis Persuasi,

• Strategi Publikasi

Hari ke-4:

• Praktik PDSA AoC

• Aplikasi e-monev
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HASIL & TEMUAN
Hasil-hasil yang dikeluarkan selama pelatihan adalah sebagai 
berikut:
1. Pemahaman AoC terhadap materi dinilai semakin baik 

dengan peningkatan dari sebelum dan sesudah sesi 
pelatihan, secara rata-rata sebesar 24.90% (lihat hal. 13);

2. Sesi pelatihan berjalan baik dan positif melihat dari hasil 
umpan balik AoC. Hasil rata-rata secara keseluruhan 
adalah 3.73 atau Baik menuju Baik Sekali
(lihat hal. 16-24);
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3. Para AoC sangat engaged dan terlibat aktif dalam setiap 
kegiatan maupun diskusi, mengklarifikasi hal-hal yang belum 
jelas, serta saling memperkaya ide-ide Action Plan, bahkan 
beberapa peserta mampu menularkan energi positif kepada 
yang lain untuk lebih bersemangat dan bangga menjadi 
AoC, serta mempersiapkan diri sebagai para pemimpin
Badan POM masa depan. Beberapa AoC yang sangat aktif
di kelas adalah:

• Ugih Sri Rahayu
• Vita Fitria Ramadhani
• Florina Wiwin
• Agatha Novita Ika Hayuningtyas
• Naufal Fauzan Fitranandhika
• Tengku Awalludin
• Fitria
• Rahmadi ND
• Nikolaus Dimas Tunggul Baskoro
• Ni Wayan Satriani
• Ida
• Putri
• Fitri

24.90% 
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HASIL & TEMUAN (Cont.)
4. Kerja sama tim yang solid juga ditunjukkan oleh para AoC

selama sesi pelatihan berlangsung, dalam kegiatan maupun 
diskusi tim, serta penyelesaian tugas-tugas tim. Bahkan dari
group-group WA yang dibuat per tim, terpantau (oleh
Fasilitator) ke-kompak-an yang terbangun oleh para AoC
yang selama ini belum saling mengenal;

5. Para AoC memahami pentingnya Reformasi Birokrasi agar 
organisasi dapat terus berkinerja prima, oleh karena itu 
para AoC memaknai bahwa peran mereka sangat penting 
untuk memfasilitasi proses perubahan dengan bekerjasama 
dengan Tim RB dan pimpinan di unit kerja, untuk melakukan 
percepatan RB;

6. Beberapa AoC mengalami kendala dalam hal dukungan
dari Pimpinan maupun AoC lainnya yang tidak serius
menjalankan perannya; 

7. Beberapa AoC merasa pekerjaan AoC seringkali hanya 
sekedar kerjaan campur-sari, dimana AoC menjadi PIC 
dalam kegiatan-kegiatan di unit.

REKOMENDASI
Untuk memastikan keberhasilan Reformasi Birokrasi di Badan 
POM, perlu dijalankan langkah-langkah sebagai berikut:
1. Mengambil langkah tindak lanjut segera untuk:

• Bekerjasama dengan Tim RB untuk menyusun Rencana
Aksi yang inovatif, tepat sasaran dan mendukung Tim 
RB, serta terkait dengan Nilai Integritas & Anti Korupsi, 
Pembangunan Budaya Organisasi, serta kegiatan
menyambut Hari Raya Kemerdekaan RI ke-76. Rencana
Aksi perlu mengacu kepada target dan dampak RB yang 
diharapkan, bukan hanya kepada proses; Serta dilaku-
kan monev secara disiplin atas indikator-indikator proses 
(lead indicator) maupun hasil/dampak (lag indicator);

• Mengintegrasikan pokja RB dengan tupoksi agar terjadi
penyelarasan, dapat saling melengkapi dan mendukung. 
Misal: dalam hal pengumpulan data-data untuk RB yang 
dibutuhkan dari setiap unit kerja;

• Pokja-pokja saling berkolaborasi untuk dapat menyusun
dan menjalankan program-program RB dan AoC yang 
selaras dan saling menguatkan satu sama lain;

• Dampak dan target dari program-program RB & AoC
tidak hanya untuk pihak internal, tetapi juga untuk pihak 
eksternal/publik.

• Lebih melibatkan pegawai lainnya untuk menjalankan
Rencana-rencana Aksi AoC, agar terbangun ownership 
juga dari para pegawai (misal saat penyelenggaraan
knowledge sharing, secara bergilir dilakukan oleh 
pegawai, tidak harus selalu dibawakan AoC);

• Melakukan monitoring dan pengukuran atas ke-efektifitas-
an pelaksanaan Rencana Aksi AoC baik indikator proses 
(lead indicator) maupun indikator hasil (lag indicator);

• Melaporkan hasil pelaksanaan Action Plan RB AoC setiap 
bulan;

• Mengambil langkah perbaikan terus-menerus berdasarkan 
hasil monitoring pelaksanaan Rencana Aksi AoC, untuk 
memastikan pelaksanaan Rencana Aksi AoC yang 
berdampak optimal;

2. Untuk menjawab tantangan para AoC:
• Mengadakan sesi untuk para Pimpinan Perubahan agar 

ada pemahaman yang sama akan peran & tugas AoC, 
sehingga para Pimpinan dapat memberikan dukungan
penuh kepada AoC;

• Tugas sebagai AoC menjadi komponen dalam penilaian
kinerja individu dan karir;

Ringkasan Eksekutif
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REKOMENDASI (Cont.)
• Pemberian bobot untuk pembagian pekerjaan utama dan 

tugas AoC dalam penilaian kinerja;
• Peningkatan kompetensi individu AoC secara berkala

yang akan berdampak kepada peningkatan rasa percaya
diri AoC dan AoC terus menerus menghasilkan rencana-
rencana aksi yang inovatif:

• Collaborative problem solving & decision making;
• Personal organization & time management;
• Leading Change;
• Communication skills;
• Interpersonal dynamics;
• Information seeking;

3. Melakukan koordinasi & sharing session secara berkala 
dengan para AoC untuk menjaga momentum RB dan 
sebagai constant reminder atas pentingnya program ini 
dalam rangka:
• Memastikan pelaporan secara berkala;
• Memberikan masukan terhadap program-program yang 

dinilai belum efektif dari segi pelaksanaan;
• Diskusi ide-ide kreatif dalam pelaksanaan sosialisasi 

dan internalisasi RB agar menarik dan bermanfaat bagi 
pegawai di unit kerja;

• Untuk unit kerja di mana AoC perlu mendapatkan 
perhatian khusus (sosialisasi tidak berjalan, AoC tidak 
efektif, dll), PPSDM dapat memberikan bantuan dalam 
bentuk intervensi/ pendampingan khusus;

5. Melakukan pembangunan kapasitas terpadu AoC kepada 
seluruh AoC dengan menjalankan pembekalan kepada AoC 
terpilih untuk melakukan roadshow ke rekan-rekan sejawat 
AoC yang belum berpartisipasi;

6. Mengintegrasikan program pembangunan kapasitas terpadu 
AoC ke dalam program pelatihan, untuk modul-modul 
pelatihan terkait budaya organisasi yang sistematis serta 
bertingkat, untuk semakin mendukung ketrampilan AoC 
dalam menjalankan perannya untuk memfasilitasi percepatan 
RB di Badan POM;

7. Memberikan pengakuan dan penghargaan kepada para AoC 
yang berprestasi setiap tahunnya, agar para AoC semakin 
berlomba-lomba untuk unjuk gigi dan percaya diri. 
Penghargaan dapat dalam bentuk intrinsik seperti program 
pelatihan khusus seperti bootcamp, piagam, dll.;

8. Memberikan pemahaman secara terus menerus kepada AoC 
bahwa BPOM sedang membangun Change Agent 
Network, dimana setiap pegawai secara bertahap 
diharapkan akan menjadi AoC. Oleh karena itulah setiap 
tahunnya direkrut AoC-AoC baru yang bertugas untuk 
menjalankan rencana aksi-rencana aksi terkait RB & Budaya 
Organisasi. Sedangkan untuk AoC yang sedang tidak 
bertugas (tidak mendapat Surat Penugasan di tahun 
berjalan) merupakan AoC-AoC yang tetap perlu menjalankan 
ke-5 peran AoC dalam kesehariannya dan menjadi role 
model.

9. Melakukan internalisasi budaya organisasi untuk semua nilai 
budaya PIKKIR agar terbentuk kesamaan bahasa & 
pemahaman dari pegawai. Buku pedoman nilai budaya 
disusun untuk menjadi pegangan para pegawai. Dilanjutkan 
dengan aktivasi, yaitu mengintegrasikan budaya organisasi 
ke dalam kegiatan sehari-hari pegawai. 

Ringkasan Eksekutif
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Daftar Peserta Capacity Building AoC Badan POM 2021 diikuti oleh 193 peserta. Pelatihan dibuka dan ditutup
oleh Bapak I Gusti Ngurah Bagus Kusuma Dewa, S.Si, Apt, MPPM selaku kepala PPSDM. 
Berikut daftar peserta yang mengikuti pelatihan selama 4 hari berturut-turut:

No NAMA UNIT KERJA

1 Mozes Reynaldo Christanto, S.H Inspektorat I

2 Mochammad Fachrul Rizal, SH Inspektorat II

3 Nurmamispa Hanani, S.Kom Inspektorat II

4 Devivin Ariana Lukhfaiza, S.A.P. Biro Hukum dan Organisasi

5 Wahyu Ramadani Ismail, S.H Biro Hukum dan Organisasi

6 Galuh Hesti Wulandari, S.E Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat

7 Maulvi Muhammad Adib, S.Sos. Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat

8 Moch. Fajar Nurfadhillah Iqbal, S. Farm. Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat

9 Ailsa Chairani Moenzir, S.E. Biro Sumber Daya Manusia

10 Farha Awani, A.Md. Biro Sumber Daya Manusia

11 Rafsan Jani Ernur, S.E Biro Sumber Daya Manusia

12 Ahmad Hanafi, A.Md. Biro Umum

13 Fernando Nainggolan, SE Biro Umum

14 Ayusya Dian Paramita, S.Farm, Apt Direkotrat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan

15 Puji Lestari, S.T.P. Direkotrat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan

16 Nabila Sabrina Silvani, S.T.P Direkotrat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan

17 Shifa Amalia, S.T.P Direkotrat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan

18 Yustisi Dani Fitria, A.Md.Ak Direkotrat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan

19 Adin Wira Pramudita, S.Farm., Apt. Direktorat Cegah Tangkal

20 Muhammad Gafur Salaffudin, S.H Direktorat Cegah Tangkal

21 Rahmadi ND, S.Kom Direktorat Cegah Tangkal

22 Fadhilah Ulviades, S.H Direktorat Intelijen Obat dan Makanan

23 Dra. Yohana Sente Limbu, Apt Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, 
dan Kosmetik

24 Rona Monika Sihaloho, S.Si Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, 
dan Kosmetik

25 Yogaswara Tawang Gumbara, S.Farm, Apt Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, 
dan Kosmetik

26 Naufal Fauzan Fitranandhika, S.Si Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor

27 Rini Setyowati, S.Farm, Apt Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor

28 Febri Triyatno, S.E Direktorat Pengawasan Keamanan, Mutu, dan Ekspor Impor Obat, Narkotika, Psikotropika, 
Prekursor dan Zat Adiktif

29 Lia Rizki Amalia, S.Farm Direktorat Pengawasan Kosmetik
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Daftar Peserta
No NAMA UNIT KERJA

30 M Azhar Muharam, S. Farm Direktorat Pengawasan Kosmetik

31 Apriyanti, S.Si Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan

32 Rachel Irene Marlina simatupang, S.TP Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan

33 Sandra Tunggadewi, S.Farm., Apt. Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan

34 Evi Dwi Pebriani, S.AP Direktorat Pengawasan Produksi Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor

35 Juwita Manik, S.Farm, Apt Direktorat Pengawasan Produksi Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor

36 Maharani Citra Amira, S.E Direktorat Pengawasan Produksi Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor

37 Lintang Arival Bahalma, A.Md. Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan

38 Maya Kurniawati, STP, M.Si Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan

39 Bimmo Ciptono Kuncoro, S.Farm, Apt Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan

40 Rista Novita Lestari, S.E Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan

41 Rudi Arfiansyah, S.Si., Apt Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan

42 Febriana Purba, S.Farm, Apt Direktorat Registrasi Obat

43 Syafridah, S.Farm, Apt Direktorat Registrasi Obat

44 Diana Pratiwi, S.TP Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik

45 Ditha Ayudiani, S.Si Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik

46 Ganjar Niaga, AMD Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik

47 Putri Damai Lestari, S.Farm, Apt Direktorat Registrasi Pangan Olahan

48 Syaiful Ramadhan, A.Md Direktorat Registrasi Pangan Olahan

49 Agung Andayani, S.Farm, Apt Direktorat Siber Obat dan Makanan

50 Bella Oktaviani, S.H Direktorat Siber Obat dan Makanan

51 Surya Dwi Putra, S.Sos Direktorat Siber Obat dan Makanan

52 Yusuf Aulia Putra, S.Sos Direktorat Siber Obat dan Makanan

53 Jeanette Natasha Nanlohy Direktorat Standardisasi Obat NPPZA

54 Elpina Yunisa, S.Farm.,Apt. Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik

55 Ni Wayan Satriani, S.Farm, Apt Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik

56 Virza Aviralda Ramadhani, S.Kom. Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik

57 Adlina Susilaningtias, S.M Direktorat Standardisasi Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif

58 Anselma Ivanawati, S.Farm.,Apt. Direktorat Standardisasi Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif

59 Risa Fatima Kartiana, A.Md Direktorat Standardisasi Pangan Olahan

60 Agatha Novita Ika Hayuningtyas, S.Farm., Apt. Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan

61 Habib Akmal Nasution, A.Md Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan
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Daftar Peserta
No NAMA UNIT KERJA

62 drh. Puspita Dewi Fortuna Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional

63 Ugih Sri Rahayu, S.Farm., Apt. Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional

64 Yola Eka Erwinda, S.Si, M.Biotech Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional

65 Bayu Galang Ramadhani, S.E. Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Pengawasan Obat dan Makanan

66 Listia Ningsih, S.Farm Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Pengawasan Obat dan Makanan

67 Dwi Ratnasari, S.Si Pusat Riset dan Kajian Obat dan Makanan

68 Fairuz Murti, S.K.M Pusat Riset dan Kajian Obat dan Makanan

69 Kenya Lintang Wienantu, S.K.M Pusat Riset dan Kajian Obat dan Makanan

70 Ari Syuhada Putra, S.Farm, Apt Balai Besar POM Banda Aceh

71 Noviesha Marla Devira, A.Md Balai Besar POM Banda Aceh

72 Merinda Setyowati, S.Farm, Apt, M.Sc Balai Besar POM Bandar Lampung

73 Pricellya, S.Farm,Apt Balai Besar POM Bandar Lampung

74 Rian Friansa, S.Farm, Apt Balai Besar POM Bandar Lampung

75 Komang Andaru Pradipta, SH. Balai Besar POM Bandung

76 Prassita Idzni Alifah, STP Balai Besar POM Bandung

77 Aniqa Meilani Rahiemna, S.Farm, Apt Balai Besar POM Banjarmasin

78 Artie Noor Pratiwi, S.Farm, Apt Balai Besar POM Banjarmasin

79 Muhammad Fikry Ramadhan, SE Balai Besar POM Banjarmasin

80 Adiatma Pradipta, S.Sos. Balai Besar POM Denpasar

81 Kiki Rizki Lestari, S.Farm, Apt Balai Besar POM Denpasar

82 Vita Fitria Ramadhani, S.Farm., Apt. Balai Besar POM Denpasar

83 Ajeng Illastria Rosalina, S. Farm, Apt Balai Besar POM di Jakarta

84 Almufidha Agustyarti, S.Si Balai Besar POM di Jakarta

85 Stefanie Erina, S.TP Balai Besar POM Jayapura

86 Wiria Sende Paiman, S.Farm, Apt Balai Besar POM Jayapura

87 Aris Taoemesa, S.Si Balai Besar POM Makassar

88 Handri Burhan, S.H Balai Besar POM Makassar

89 Asari Harsumarini Makno, A.Md Balai Besar POM Manado

90 Maulana Kusuma, S.H Balai Besar POM Manado

91 Nur Syamsiah, A.Md.Kom Balai Besar POM Manado

92 Kadek Bagus Khrisna Candra, A.Md Balai Besar POM Mataram
93 Mohammad Ibnu Fajri, S.Si Balai Besar POM Mataram
94 Muhammad Romadhoni, S.Si Balai Besar POM Mataram
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Daftar Peserta
No NAMA UNIT KERJA

95 Melya Utami, S.Farm, Apt Balai Besar POM Medan
96 Tengku Awalludin, S.Farm, Apt Balai Besar POM Medan
97 Hidrah Lisa Putra, S.Farm, Apt Balai Besar POM Padang
98 Mayasari, A.Md Balai Besar POM Padang
99 Aldy Marzio, S.Sos Balai Besar POM Palangkaraya
100 Fachrunisa, SH Balai Besar POM Palangkaraya
101 Sri Nola Vebiola, S.Si Balai Besar POM Palangkaraya
102 Adella Mustika Sahara, A.Mf Balai Besar POM Palembang
103 Ivon Purnama Ahmar, A.Md Balai Besar POM Palembang
104 Karindra Muktiasage Rahayu, S.Farm., Apt. Balai Besar POM Palembang
105 Kennita Herdyon, S.H Balai Besar POM Pekanbaru
106 Resqi Syahri, S.Si Balai Besar POM Pekanbaru
107 Fitri Andriani, A.Md Balai Besar POM Pontianak
108 Florina Wiwin, S.Si, Apt Balai Besar POM Pontianak
109 Sandra Sari Fanny Siregar, S.E. Balai Besar POM Pontianak
110 Gerson Pararak, S.Si, Apt., M.H. Balai Besar POM Samarinda
111 Ryanperi Kusuma, S.Farm,Apt Balai Besar POM Samarinda
112 Sirojjudin Latif Balai Besar POM Samarinda
113 A. Rizal Permana, S.Si Balai Besar POM Semarang
114 Putri Nur Setyani, S.Far, Apt Balai Besar POM Semarang
115 Sahat Nicolus Wicaksono Panggabean, SE Balai Besar POM Semarang
116 Cindy Julika, S.Sos Balai Besar POM Serang
117 Kirana Dira Anjani, S.Si Balai Besar POM Serang
118 Supertiwi, A.Md Balai Besar POM Serang
119 Ahmad Faris Darmawan, S.Sos Balai Besar POM Surabaya
120 Aziz Jihaduddin, S.Farm, Apt Balai Besar POM Surabaya
121 Ni Made Suari, S.E Balai Besar POM Surabaya
122 Chusnul Chotimah, S.Si., Apt., M.Sc. Balai Besar POM Yogyakarta
123 Dian Wahyuni Rahayu, S.E Balai Besar POM Yogyakarta
124 Erma Ika Putri, S.Farm, Apt Balai Besar POM Yogyakarta
125 Dian Wahyuni Rahayu, S.E Balai Besar POM Yogyakarta
126 Murni Ernawati, S.Farm, Apt Balai POM Ambon
127 Nikolaus Dimas Tunggul Baskoro, S.E Balai POM Ambon
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Daftar Peserta
No NAMA UNIT KERJA

128 Seri Rahayu, S.Farm, Apt Balai POM Ambon
129 Bintang Rumiris Christiyani, S.K.M Balai POM Batam
130 Fitria, S.Sos Balai POM Batam
131 Rizki Indriyani, S.Farm,Apt Balai POM Batam
132 Alex Junico Ginting, S.Farm, Apt, M.Sc Balai POM Bengkulu
133 Andri Eko Arisonda, S.Farm, Apt Balai POM Bengkulu
134 Yenmar, S.Farm, Apt Balai POM Bengkulu
135 Frisly Sayangbati, S.T.P Balai POM Gorontalo
136 Ni Nyoman Rieta Harum, A.Md Balai POM Gorontalo
137 Arief Setiawan, SKM Balai POM Jambi
138 Bekti Kusuma Wijayanti, SKM Balai POM Jambi
139 Novva Reddy Naldo, S.Farm, Apt Balai POM Jambi
140 Monika Dwi Adkhayati, S.T.P Balai POM Kendari
141 Rima Puspitasari, S.Si, Apt Balai POM Kendari
142 Rizki Amaliyah, S.SI Balai POM Kendari
143 Fadhila Putri Imananta, S.Farm., Apt Balai POM Kupang
144 I Wayan Aristana, S.Farm, Apt Balai POM Kupang
145 Agung Maulana Hakim, S.Sos Balai POM Mamuju
146 Daniel Baan, S.E. Balai POM Mamuju
147 Satria Putra Penarosa, S.Si, Apt Balai POM Mamuju
148 Engelberth Theresia Simanungkalit, S.Farm, Apt Balai POM Manokwari
149 Genoveva Vilensia Hindom, S.Si Balai POM Manokwari
150 Marthina Meylani Seilatuw, S.T.P Balai POM Manokwari
151 Hidayatullah, S.Farm, Apt Balai POM Palu
152 Muhammad Arifuddin, S.Si, Apt Balai POM Palu
153 Rivaldo Barchelino, S.E Balai POM Palu
154 Ika Kartika, A.Md Balai POM Pangkalpinang
155 Debrilla Mariska Gela, A.Md Balai POM Sofifi
156 Isfatun Chasanah, S.Si Balai POM Sofifi
157 Reynaldi Muhammad, S.E Balai POM Sofifi
158 Desi Yulinda Sari, S.H Loka POM di Kab. Aceh Selatan
159 Aguswinarto, S.TP Loka POM di Kab. Banggai
160 Rahmat Hidayat, S.Farm, Apt Loka POM di Kab. Banyumas
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Daftar Peserta
No NAMA UNIT KERJA

161 Alda Linanda, S.Si Loka POM di Kab. Belitung
162 Iis Rizka Afriani, S.Si Loka POM di Kab. Bima
163 Muhammad Irfan Hakim, S.T.P. Loka POM di Kab. Bogor
164 Arta Maria Hutagaol, S.Farm, Apt. Loka POM di Kab. Buleleng
165 Astri Sagita Sinaga, A.Md Loka POM di Kab. Dharmasraya
166 Andrey Hernandoko, S.H. Loka POM di Kab. Ende
167 Agung Rizky Hariyo Putro, S.H Loka POM di Kab. Hulu Sungai Utara
168 Suci Pusfa Sari, S.T.P Loka POM di Kab. Indragiri Hilir
169 Yodi Setiadi, S.Farm., Apt. Loka POM di Kab. Jember
170 M. Aris Mustofa, S.Farm, Apt Loka POM di Kab. Kediri
171 Suciana Iffani Rizki, A.Md Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe
172 Muhammad Nur Sigit Harianto, S.TP. Loka POM di Kab. Kepulauan Tanimbar
173 Fitri Apriani, S.Farm., Apt. Loka POM di Kab. Kotawaringin Barat
174 Felisia Anita Nuhan, S.Farm., Apt. Loka POM di Kab. Manggarai Barat
175 Asriandy Ramadhan, S.Si Loka POM di Kab. Merauke
176 Uliva Maya Talubun, S.Si Loka POM di Kab. Mimika
177 Murti Sonangda, STP Loka POM di Kab. Rejang Lebong
178 Liesdayanti Resdiana, S.H. Loka POM di Kab. Sanggau
179 Ibrahim Susanto, S.E Loka POM di Kab. Sorong
180 Denisa Ayu Fitriasari, STP Loka POM di Kab. Tanah Bumbu
181 Nur Maulida, S.Farm, Apt Loka POM di Kab. Tangerang
182 Theodorus Daely, A.Md Loka POM di Kab. Toba Samosir
183 Ovi Triyulianti, SKM Loka POM di Kab. Tulangbawang
184 Riskha Rinanda, S.K.M. Loka POM di Kota Balikpapan
185 Andi Kurniawan, A.Md.T Loka POM di Kota Baubau
186 Melva Martua Hutahuruk, S.Farm, Apt Loka POM di Kota Dumai
187 Farah Hana Fadhilah, S.TP. Loka POM di Kota Lubuklinggau
188 Sri Juita Rahmadhona, S.Farm, Apt Loka POM di Kota Payakumbuh
189 Husnul Khotimah, S.Si. Loka POM di Kota Surakarta
190 Adelia Utari Siregar, S.TP Loka POM di Kota Tanjung Balai
191 Riesa Uzvi Flowerini, S.Farm, Apt Loka POM di Kota Tanjung Pinang
192 Ika Mei Narti, S.TP Loka POM di Kota Tarakan
193 Alma Pradiska Sumaryadi, S.T.P Loka POM di Kota Tasikmalaya
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HASIL
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44.32%

67.57%

85.95%

77.30%

23.78%

16.76%

63.24%

28.65%

17.30%

63.78%

81.08%

43.24%

67.19%

84.38%

82.29%

77.08%

48.44%

60.42%

75.52%

47.40%

36.46%

74.48%

70.31%

41.67%

Rata-rata:
Sebelum 51.08% 
Sesudah 63.80%

Peningkatan tertinggi
Peningkatan terendah

Legenda:
Sebelum sesi pelatihan (Pre-Test)
Sesudah sesi pelatihan (Post-Test)

Berikut menunjukkan kondisi VUCA, KECUALI:

Berikut adalah 6 Area Zona Integritas, KECUALI:

Definisi Nilai ...... adalah “Dapat dipercaya dan diakui
oleh masyarakat luas, nasional dan internasional”
Kerangka Manajemen Perubahan mencakup: 
Sasaran, Situasi, Sifat Perubahan

Peran Agent of Change menurut Permenpan:

Perubahan dengan pendekatan behaviorist (perubahan 
perilaku) diterapkan melalui penghargaan dan sanksi

Contoh aplikasi ADAPT dalam kerangka SCAMPER adalah

Kerangka THINK yang perlu diperhatikan sebagai 
seorang Corporate Influencer meliputi...
Seseorang dengan GROWTH MINDSET 
mempunyai tindakan...
Yang BUKAN kompetensi utama seorang
Agent of Change adalah...
Untuk meyakinkan orang lain kita butuh ketiga ramuan
berikut: ethos, pathos, dan logos
Yang TIDAK termasuk sebagai ruang lingkup kontribusi
AoC BPOM:

Pemahaman atas Materi Sebelum vs. Sesudah Sesi

Secara rata-rata, pemahaman atas materi sebelum sesi
pelatihan vs. sesudah meningkat sebesar 24.90%.
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Perasaan Peserta AoC

Para AoC membagikan perasaan mereka setelah mengikuti
sesi pelatihan Capacity Building AoC 2021.
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Penilaian Sebelum vs. Sesudah Sesi

Terjadi peningkatan skor SESUDAH mengikuti sesi akan pemahaman peran dan tugas 
AoC dan komitmen untuk menjalankan peran dan tugas sebagai seorang AoC.

Catatan:
0 Terendah
10 Tertinggi
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Hasil Evaluasi Pelatihan

3.70 3.80 3.68

0

1

2

3

4

Proses Pembelajaran Materi Pembelajaran Fasilitator

Legenda: 
1-Kurang Sekali 3-Baik
2-Kurang 4-Baik Sekali

3.77 3.67 3.67 3.60

0

1

2

3

4

Penguasaan Materi Sistematika
Presentasi

Kejelasan Suasana Kelas
yang Menarik

Secara rata-rata, peserta memberikan evaluasi
penilaian 3.73 atau Baik menuju Baik Sekali.

Rata-rata penilaian terhadap Fasilitator adalah 3.68 atau Baik, dimana
penilaian tertinggi adalah penguasaan materi fasilitator (3.77).

3.68

3.73
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• Pelaksaan LO baik
• 1. Peserta terfasilitasi dengan sangat baik. 2. Penyampaian materi sangat baik dan mudah dipahami. 3. Penggunaan aplikasi zoom sangat 

memudahkan bagi peserta.
• Aktif untuk mengajak peserta berpartisipasi menguasai materi dan membawakan dengan contoh yang relevan.
• Baik sekali saya enjoy selama pelatihan.. mungkin ke depannya lebih banyak kompetisi dan hadiah yang dibagikan hehe
• bu lusi pemateri yang menarik dan pembawaan materinya sangat menarik penyampaian dan tata bahasa yang digunakan juga sangat bagus

semangat terus bu lusi
• Disaat sesi kuis tanya jawab kadang fasilitator terlalu kukuh sama jawaban mereka padahal ada jawaban dari responden yang menurut saya

masuk di logika.
• Ditunggu Pelatihan Lainnya oleh PPSDM karena materi dan pemateri nya menarik dan sangat berguna bagi kami.
• educating entertaining inspiring. Ketika ada kendala teknis langsung diambil alih oleh rekan tutor lain sehingga proses pembelajaran tetap lancar
• Fasiliitator sudah ok yg menjadi trouble adalah sarpras zoom meeting koneksi internet.  Training sepertinya akan lebih heboh lagi kalau tatap

muka langsung
• Fasilitator banyak memberikan contoh nyata dalam penerapan materi Interaksi dgn peserta baik serta penguasan materi yang maksimal
• Fasilitator cukup menguasai materi dan memberikan motivasi yang baik untuk dapat menjalani peran sebagai AoC yang baik.
• fasilitator dapat membangun suasana menjadi hidup sehingga meningkatkan engagement peserta dalam kegiatan
• fasilitator dapat membawa suasana agar tidak membosankan walaupun secara daring.  Mungkin perlu ada perbaikan atau antisipasi bila ada yg 

kendala sinyal langsunga da fasilitator yg mengambil peran dengan cepat.
• Fasilitator hebatbisa membangkitkan motivasijelas karna disertakan contoh contoh yang nyata. Tidak pelit nilai..hee
• Fasilitator membawakan materi dengan menarik dan aktif mengajak peserta untuk berperan dan diskusi terlebih lagi diselingi dengan games 

yang kreatif
• Fasilitator memberikan materi dengan sangat menarik tidak membosankan dan dapat menumbuhkan rasa semangat
• Fasilitator sangat baik dalam membawa suasana dan menyampaikan materi pembelajaran. Fasilitator sangat menguasai materi dan selalu

menyelipkan game atau kuis yang meningkatkan semangat peserta
• Fasilitator sangat bersemangat dan menguasai materi sehingga peserta dapat merasakan semangatnya walaupun hanya bertemu secara virtual. 

Terima kasih eclat consulting dan PPSDM Badan POM
• Fasilitator sangat faham apa yang dibutuhkan peserta dan materi materi yang disampaikan membuat atensi peserta sangat terfokus terhadap

materi
• fasilitator sangat memadai kami merasa sangat beruntung bisa mengikuti kegiatan capacity building AoC BPOM ini.. terlebih karena saya adalah 

CPNS maka saya rasa ini adalah kesempatan yang sangat berharga di tahun pertama saya bekerja di BPOM. terimakasih banyak......
• Fasilitator sangat mendalami materi memberikan contoh-contoh yang mudah dipahami dan memberikan kesempatan seluas-luasnya pada 

peserta untuk berekspresi dan beropini
• Fasilitator sangat menguasai materi dan materi yang disampaikan juga jelas dan menarik untuk diikuti oleh peserta
• Fasilitator sangat mengusasi materi dan sangat memotivasi kami game menarik cerita motivator dari manca negara
• Fasilitator sudah bagus dalam penyampaian materi namun dalam hal diskusi kelompok waktu yang diberikan sangat terbatas
• fasilitator sudah luar biasa mendampingi dalam capacity building dan dibuat bervariasi metodenya agar tidak membosankan. hanya saja daring 

kali ini saya terkendala sinyal jadi agak kesulitan kalau adu cepat waktu.

Para AoC memberikan komentar atas Fasilitator (1/4)

Hasil Evaluasi Pelatihan
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• Fasilitator sudah sangat baik namun mungkin fasilitator bisa ditambahkan lagi jadi ilmu dan pendapatnya lebih banyak. 
kuisnya bagus dan uptodate... koneksi masih beberapa kali terhambat.

• Fasilitator telah memfasilitasi dengan baik namun untuk durasi tanya jawab waktunya masih kurang lama
• Fasilitatornya bersemangat dalam menyampaikan materi jelas dan mudah dipahami serta dapat berinteraksi dengan baik bersama peserta
• Fasilitatornya keren sekali dalam memberikan contoh juga bagus. Tapi singkatan-singkatan yang diberikan terlalu banyak sampai ketukar2 

istilahnya.
• Fasilitatornya oke terutama bu Lusy yang presentasinya interaktif sekali sehingga tidak membosankan. Lebih banyak presentasi visual seperti 

komikkarikatur dan video agar lebih menarik lagi dan tidak membosankan karena presentasi melalui ppt agak menoton. Terima kasih bapak ibu.
• Fasilitatornya seru..bisa membawakan materi dgn baik dan menguasai suasana mengakomodir banyak org dgn daring tidak mudah tp fasilitator 

eclat bsa kerjadlsama baik meski tdk berada di tempat yg sama
• Fasilitatornya sperti Bapak Theodore kurang bersahabat Gaya komunikasinya seperti mengatur merasa seperti guru bukan merangkul
• Great
• Ini merupakan pengalaman pertama bagi saya dalam mengikuti Capacity Building AoC karena di tahun sebelumnya belum ada alokasi untuk 

AoC di Loka POM. Walapun Capacity Building kali ini dilakukan secara darin tetapi keseruannya tetap terasa karena profesionalitas dari masing-
masing fasilitator. Cara penyampaian materi dengan cara mengambil inspirasi dari kisah para tokoh membuat materi menjadi lebih menarik dan
mudah dipahami. Ice breakingnya pun tidak hanya sekedar games tetapi selalu memiliki nilai atau hal yang bisa dipelajari. Fasilitator juga selalu
memberikan kesempatan kepada partisipan untuk menyampaikan pendapat mereka dengan leluasa.   Alokasi waktu Capacity Building yang 
hanya sampai jam 12 siang membuat event ini menjadi efektif karena partisipan tidak sampai di titik kelelahan karena harus menatap laptop 
dalam waktu lama.  Selain itu fasilitator juga sangat baik dalam memantau perkembangan para partisipan serta selalu mengupdate materi dan
semua informasi melalui WAG.

• kegiatan bagus sekali tapi karena diadakan secara daring saya kurang fokus dikarenakan harus sambil mengerjakan kerjaan di kantor
• Kegiatan sangat menarik serta tema yang disampaikan sangat relate banget dengan yang dihadapi saat ini terutama masa pandemik ini. jadi 

sudah ada pandangan bagaimana kita sbg penggerak untuk menggerakan dalam mencapai suatu tujuan
• Keren banget menyenangkan dan kena banget apa yg kita butuhkan. Fasilitatornya juga sangat responsif dan bisa membangun suasana belajar
• Kesesuaian pembawaan materi dan games yang ditampilkan sangat menarik
• komentarnya Terima kasih banyak atas ilmunya . Semoga bermanfaat buat semua Pegawai BPOM dan bisa ada perubahan
• Lebih santai lagi saja yah gak usah terburu-buru dan intonasinya kalau bisa lebih diperlembut dalam memberikan materi atau menanggapi

peserta
• Luar biasa atas pemaparan materi selama 4 hari ini. Banyak hal yang saya dapat selama pelatihan AOC ini
• luar biasa sekali karena dengan adanya acara capacity building ini bersama eclat membuka wawasan dan pola pikir kearah yang lebih baik.
• Luar biasa semangat terimakasih atas ilmu nya untuk bu Lucy Pak Theo dan tim Eclat.  Melalui kegiatan ini jg saya bisa mengenal teman2 AoC

lebih banyak untuk bisa sharing dan berbagi ilmu serta pengalamannya.
• Luar Biasa semangatnya dan sangat membantu kami sebagai Agent of Change Badan POM yang masih awam terkait AoC
• Mantap sekali materi yang dibawakan setiap harinya dan dikemas menarik diikuti games2 jadi lebih seru
• Mantap. Kereeen sekali. Brainstorming yang diberikan memicu untuk menjadi lebih baik lagi dan memunculkan inovasi-inovasi teebaik

kedepannya

Para AoC memberikan komentar atas Fasilitator (2/4)

Hasil Evaluasi Pelatihan
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• Materi dan teknik membawakan materi sangat baik tapi alangkah lebih baik jika bertatap muka langsung.
• Materi yang diberikan sudah baik namun karena pelaksanaan secara daring jadi masih banyak kendala namun tidak mengurangi makna dari

acara
• Materi yang disampaikan relevan dengan kebutuhan pengembangan AoC di unit kerja saya. Fasilitator yang memberikan materi juga 

menyampaikan materi secara menarik
• Materi yang disampaikan sangat jelas rinci dan terstruktur sedah benar benar membuka wawasan dan meningkatkan semangat.
• Materinya sangat menarik dan berisikan quote dan contoh yang inspiratif. Saya suke ice-breakingnya yang menurut saya bisa diterapkan

ditempat lain
• Materinya sangat menarik disampaikan dengan menarik dan membuka wawasan terhadap Agent of Change...
• Menarik dan menghibur. Jadi pelatihannya tidak membosankan. Fasilitator harap dapat lebih banyak memberi soal dalam bentuk quiz karena

memacu peserta untuk lebih kompetitif.
• Pelaksanaan kegiatan Capacity Building Agen of Change sudah sangat baik sangat bermanfaat serta membantu
• Pelatihannya menarik sudah oke terimakasih tim fasilitator dan PPSD. Pelatihan yang daiakan PPSDM selalu oke!
• Pembelajarannya menarik sehingga tertarik untuk mendengarkan selain itu ada games yang membuat suasana menjadi cair
• penguasaan materi baik sistematika presentasi baik kejelasan baik suasana kelas menarik. kereeeeeen
• Penguasaan materi dan sistematika presentasi dan kejelasan presentasi para fasilitator sangat baik jelas dan menarik
• Penguasaan Materi Sistematika Presentasi Kejelasan Suasana kelas yang menarik berjalan dgn sangat baik.
• Penyampaian baik dan menarik dilengkapi dengan games games interaktif dan fasilitator juga mengajak peserta untuk aktif memberikan

tanggapan
• Penyampaian materi jelas menarik dan mudah dipahami. Adanya interaksi dengan peserta dan kuis2 menarik membuat suasana lebih 

bersemangat dan zoom yang diikuti tidak membosankan.
• Penyampaian materi manarik dan tidak membosankan. Fasilitator berinteraksi dengan baik semua peserta.
• penyampaian materi sangat baik sekali penyajian materi sangat menarik dan sistematis sehingga mudah dimengerti
• Penyampaian materi sudah sangat baik sehingga memberikan pemahaman yg lebih mendalam mengenai peran aoc dan apa saja yg harus 

dilakukan sebagai anggota aoc
• perlu variasi penyampaian karena belajar daring 4 jam butuh intensitas yang tinggi dan cenderung membosankan.....hari pertama lebih variatif

hari 2 sd 4 cenderung monoton dan membosankan dan jenuh
• Sangat baik dalam menyampaikan materi selama 4 hari pelatihan sehingga mudah untuk di pahami dan di terapkan
• Sangat baik dan penuh semangat. Materi yang disajikan sangat spesifik dan lengkap namun kurang gameskuis.
• Sangat berkompeten dan komunikatif terhadap peserta sehingga dapat mencairkan suasana dan membuat suasana lebih interaktif
• sangat inspiratif banyak insight yang saya peroleh pembelajaran yang komunikatif dan memberikan manfaat untuk rekomendasi kegiatan di 

masa mendatang
• sangat menarik materi yang diberikan benar-benar hal baru bagi saya. semoga bisa diselenggarakan pelatihan lagi scfr offline
• Sangat menarik pengemasan materi dengan game perlu diperbanyak lagi karena terkadang pelatihan WFG cenderung membuat ngantuk tapi

CB AoC ini sudah baik
• Sangat menarik tapi kadang tertendala jaringan yang kurang baik jadi ketika ada quiz agak susah.....

Para AoC memberikan komentar atas Fasilitator (3/4)

Hasil Evaluasi Pelatihan
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• Sangat seru dan menarik penyampaian fasilitator tepat sasaran dan mudah diterima oleh peserta. 
Apalagi diselingi dengan games2.

• Saya jadi lebih mengerti tentang apa yang harus dilakukan AoC dan lebih tau apa yang harus saya lakukan di Kantor saya
• saya merasa senang dapat mengikuti kelas ini krn fasilitator sangat menguasai materinya kelasnya seru dan penjelasannya mudah dimengerti.
• Saya sangat senang fasilitator bisa membantu saya mengubah mindset saya yang sebelumnya tidak mau berkembang sekarang mulai semangat

kembali.
• selamat mengikuti pelatihan ini materi dan presentasi yang dibawakan fasilitator sangat menarik. Terbaik
• semoga kedepannya capacity building bisa dilakukan secara offline sehingga peserta dapat paham lgsg.
• Semoga saya bisa meniru eclat consulting sebagai AoC karena menurut saya cara Eclat mendelivery RB sangat  luwes dan mudah dipahami.
• Seru sekali. Semua memiliki wawasan yang luas dan mudah untuk dipahami. Semoga kedepannya lebih sering dilakukan agar AOC lebih byk

ilmu dan kreatif lagi. Terimakasih
• Seruu bangeet berkesan tidak monoton materi yang disampaikan menarik jd gampang dipahami. Amaziiiing
• Setelah mengikuti acara CB ini kami sebagai AoC menjadi paham dan terinspirasi untuk membawa perubahan menjadi yang lebih baik di Unit 

Kerja.  Semoga kedepannya bisa menjalin kerjasama untuk memberikan motivasi kepada rekan kerja kami yang lain di Loka POM Belitung
• Sinyal agar lebih stabil saat presentasi yang terjeda karna sinyal bisa memecah fokus dan presentasi jadi kurang menarik
• Sudah baik cara penyampaian materi sangat baik interaksi dengan peserta juga sudah sangat baik ice breaking juga sangat bermanfaat
• Sudah baik gamenya bisa diperbanyak hehe terimakasih tim eclat
• sudah baik menghargai pendapat para peserta komunikatif dan responsif namun untuk kedepannya agar mengadakan quis disetiap akhir materi 

pada hari itu
• sudah baik. menyenangkan fasilitatornya. Akan tetapi lebih menyenangkan lagi jika dilakukan secara offline.
• Sudah baik. Terimakasih BapakIbu untuk motivasi ilmu dan segala hal yang telah diberikan untuk tim AoC
• Sudah sangat baik dan pembawaannya juga asik jadi belajarnya seru banget! Materinya berguna banget nih karena pasti relate sama keseharian

kami
• Sudah sangat sangat baik penyampaian materinya dan mudah dimengertiterimakasih banyak tim eclat sukses selaluuu
• Terima kasih penyajian materi yang sangat luar biasa dan menarik suasana belajar yang sangat enjoy dan memberikan wawasan baru terhadap

peserta mengenai peran sebagai AoC
• Terimakasih atas 4 hari yang luar biasa..sukses terus buat EC. semoga bisa ikut pelatihan bersama EC di lain kesempatan
• Terimakasih banyak telah memberikan materi yg luar biasa dan tetap menampilkan positive vibes bagi kami peserta dengan keterbatasan teknis

pelaksanaan CB melalui zoom
• Terimakasih banyak untuk 4 hari proses pembelajaran sangat menarik namun memang beberapa hal menjadi halangan untuk mengikuti proses 

pembelajaran dengan baik diantaranya yaitu jaringan dan kesehatan kurang fit
• Terimakasih bapak ibuk...  Semoga apa yg sudah dilaksanakan bisa kami gunakan terus..  Dan sukses untuk Eclat dan AOC badan POM
• terimakasih fasilitator sangat memadai komunikatif dan informatif kami merasa sangat beruntung bisa mengikuti kegiatan capacity building AoC

BPOM ini
• terimakasih teman2 bapak ibu tim eclat. semangat perubahan jadi dipahami bukan yang harus koar2 dulu tetapi untuk saya sendiri jadi lebih 

paham dan mulai berangsur2 untuk lebih baik. Untuk BapakIbu Fasilitator mungkin lebih menggunakan bahasa yang lugas dan tidak terllau
banyak istilah. materinya sangat bagus penyampaian sangat bagus.

Para AoC memberikan komentar atas Fasilitator (4/4)
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• Lanjutkan
• Meningkatkan energi pegawai di masing-masing unit kerja - menjadi penggerak yang tanggap - melakukan monitoring evaluasi
• 1. penyampaian jangan monoton 2. kasih jeda antar materi yg cukup 3. perhatikan perbedaan waktu WIB WITA WIT harus diperhatikan. krn

selama ini kegiatan acuannya pakai jam WIB shg kadang di WITA dan WIT menerjang waktu ibadah sholat terkhusus sholat jumat
• 1. Pola webinar seperti ini bisa ditularkan ke satker lain. 2. Akan menerapkan dan menularkan ilmu yang didapat kepada lingkungan unit kerja.
• 1. Refreshment scr berkala. 2. Materi lain dgn tematik area perubahan lainnya. 3. Libatkan Koordinator & Pemimpin Perubahan.
• Ada beberapa bagian yang saya masih perlu belajar jika nanti setelah dipelajari saya masih belum paham akan saya tanyakan langsung kepada 

coach terimakasih coach..
• Ada perbaikan dalam penerapan inovasi di tiap unit kerja. Ada refreshment setelah kegiatan capacity building ini dilakukan.
• Akan lebih maksimal jika sarana prasarana penunjang dpt dipastikan berjalan dgn baik misalnya jaringan
• Akan melakukan PDSA untuk semua materi yang telah diberikan oleh pemateri selama 4 hari capacity building
• Apabila pandemi sudah berakhir dilaksanakan training tatap muka langsung supaya interaksinya lebih dapat
• berharap covid segera berakhir biar bisa class luring jadi semangat lebih tersalurkan dan bisa interaktif lagi
• Berusaha melakukan dan mengaplikasi di unit kerja. Ilmu yang diberikan sangat bermanfaat. Terimakasih
• Berusaha untuk mengaplikasikan materi-materi yang telah disampaikan dan mungkin akan sering-sering mengganggu coach he he. terimakasih

banyaaak
• Bisa menambah durasi lebih untuk tanya jawab atau menyediakan sesi tersendiri untuk sesi tanya jawab
• Capacity Building Agen of Change berikutnya mungkin dapat diadakan secara offline bila pandemi sudah berakhir
• Dapat diberikan arahan dan contoh konkrit dalam melakukan rencana aksi agen perubahan di tempat kerja
• dari pembelajaran ini saya akan coba mempraktikkan bagaimana menjadi agent of change selain itu games2nya bisa diterapkan di ice breaking 

kegiatan
• di instansi saya yakni loka pom tanimbar baru kali ini ada team AoC. sehingga masih ingin merintis awal kegiatan aoc
• Dibawa lebih santai lagi dalam sesi tanya jawab lebih diapresiasi dalam setiap jawaban yang disampaikan responden walaupun jawabannya

salah. Terima kasih
• diharapkan CB selanjutnya bisa dilaksanakan tatap muka lansung agar suasana yang ada sangat hangat. terima kasih
• Diharapkan kedepan E-clat dapat dilibatkan juga apabila ada meeting dengan pimpinan perubahan sehingga apa yang disampaikan kepada 

anggota AoC juga dapat dipahami oleh pimpinan perubahan Pimpinan Unit
• diperbanyak fasilitatornya sehingga lebih bervariasi suasananya. koneksi fasilitator sebelumnya bisa dipastikan stabil dulu
• diperbanyak games nya biar ngga ngantuk hehe. diperbanyak juga tokoh-tokoh motivatornya karena menarik ya saya yang sebelumnya tidak 

tahu dia siapa sekarang menjadi tahu. terimakasih
• Diseminasi materi pelatihan pada anggota AoC di unit yang tidak berkesempatan mengikuti Capacity Building
• Fasilitatornya Sgt menguasai materipembawaanya sgt menarik komunikatif dan sangat melek teknologi
• Games di sela-sela materi bisa diperbanyak agar peserta tidak bosan dan suntuk karena kegiatan dilakukan secara online peserta hanya duduk 

di depan laptop games ringan seperti di hari pertama materi
• Ganti penyedia penyelenggara Kepengen lebih bersahabat dengan cara mengajak bukan menggurui Kurang tertarik dengan AoC kali ini

Para AoC juga memberikan follow-up actions dan umpan balik demi kemajuan program (1/4)
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• implementasi materi yang disampaikan berusaha untuk menyebarluaskan ilmu yang sudah diperoleh berusaha menyusun rencana yang lebih 
baik untuk perbaikan organisasi

• Ingin melakukan perubahan dari hal kecil dahulu sebelum membuat perubahan dalam sekala besar. Terima kasih.
• jika bisa untuk selanjutnya materinya lebih ke bagaimana agar kita menggali untk menemukan ide ide. karena sejujurnya masih sulit bagi saya
• Kedepannya perlu diberikan rule penambahan point agar peserta tahu aktivitas mana yg bernilai point tinggi
• keep up a good work next time pada kesempatan lain semoga bisa bertemu tatap muka dengan fasilitator dan tim eclat saat pandemik sudah 

berlalu.
• Keep up the good work semoga selalu bisa menjadi mitra untuk diklat untuk manajemen sumber daya manusia di lingkungan instansi BPOM
• kegiatan seperti ini sebaiknya tidak hanya dibatasi untuk anggota agen perubahan namun bisa diikuti siapa saja yang berminat sehingga pesan

dan semangat perubahan bisa sampai lebih luas
• komentarnya Terima kasih banyak atas ilmunya . Semoga bermanfaat buat semua Pegawai BPOM dan bisa ada perubahan
• Lebih baik lagi ke depannya.
• Lebih banyak diskusi atau game daripada membahas Slide karena jika membahas slide dari pagi seperti hari kedua menyebabkan kantuk. yang 

paling seru adalah hari pertama
• Lebih banyak lagi diselingi game2 yang mempunyai makna atau dapat kita bisa maknai bersama. Supaya lebih mudah diterima dan lebih menarik

lagi.
• Lebih dibuat kreatif lagi metode penyampaian maupun proses diskusi kelompok. Khususnya bila materi sangat padat agar tidak terkesan

monoton
• Lebih ditingkatkan kembali terkait dengan hal tersebut untuk sesi tanya jawab dapat lebih ditambah waktunya
• Lebih menginternalisasi dan melibatkan semua pihak mengenai program aoc yang telah dibuat dan melakukan pengembangan mengenai

program aoc yg telah ada sehingga berdampak terhadap rb di kantor..
• Materi sudah baik mungkin akan lebih efektif lagi jika diperbanyak sesi praktik langsung dari materi yang diberikan.
• Materi yang telah disampikan akan di desiminasikan kembali kepada teman-teman AOC lain yang belum berkesempatan ikut
• Menerapkan apa yang telah didapatkan dalam pelatihan di lingkungan unit kerja. Melakukan persuasi kepada teman teman unit kerja untuk 

mendukung RB.
• menerapkan ilmu dan tips yang diberikan oleh Tim dari eclat dan merubah mindset yang kurang baik menjadi lebih baik lagi
• Menerapkan materi yang sudah didapatkan untuk melakukan peran sebagai AoC di unit kerja dan bekerja sama dengan baik dengan tim RB
• Menginformasikan kepada agent yang lainmembuat planing dan mengaplikasikan aksi siap meraih wbbm tahun ini
• Menjadi lebih semangat sesuai fungsi AoC dan terus meningkatkan kompetensi diri juga untuk menjadi lebih baik.
• Menyusun inovasi-inovasi untuk mendukung pekerjaan dan implementasi RB di lingkungan kerja serta lebih menggali potensi diri agar bisa 

melakukan persuasi ke teman-teman lain untuk sama-sama mendukung dan mewujudkan RB di lingkungan kerja
• Pastikan koneksi baik saat presentasi supaya apa yang disampaikan bisa lebih ter delivery dan presenter juga lebih percaya diri
• pembelajaran perlu ditingkatkan untuk kegiatan yg offline kami memaklumi bahwa di kala pandemi ini memang segala sesuatu sangat sulit untuk 

direalisasika secara langsung offline dan bertatap muka. semoga kegiatan selanjutnya dapat bertatap muka secara langsung dan akan
merekatkan keakraban antar AoC di Badan POM khususnya.

Para AoC juga memberikan follow-up actions dan umpan balik demi kemajuan program (2/4)
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• pembelejaran perlu ditingkatkan untuk kegiatan yg offline kami memaklumi bahwa di kala pandemi ini memang segala sesuatu sangat sulit untuk 
direalisasika secara langsung offline dan bertatap muka. semoga kegiatan selanjutnya dapat bertatap muka secara langsung dan akan
merekatkan keakraban antar AoC di Badan POM khususnya. terimakasih

• Penerapan ilmu yang diperoleh dari Capacity Building AoC dan diseminasi kepada tim AoC yang lain. Memantapkan langkah lagi sebagai Agent 
of Change Badan POM

• Penyampaian materi jelas menarik dan mudah dipahami. Adanya interaksi dengan peserta dan kuis2 menarik membuat suasana lebih 
bersemangat dan zoom yang diikuti tidak membosankan.

• Perlu dikembangkan lagi ketika proses di breakout room. Agar fasilitator ikut memantau diskusi di dalam breakout room.
• Perlu dilakukan pelatihan lanjutan terkait motivasi penyusunan rencana aksi dan teknik komunikasi.
• Perlu ditambah materi presentasi atau pembuatan materi media publikasi untuk promosi kegiatan-kegiatan RB di unit masing masing.
• Saya akan membagikan ilmu dan pengalaman yang saya dapatkan ke rekan kerja saya di AoC juga di unit kerja saya agar sama-sama membawa

perubahan yang lebih baik untuk Unit Kerja kami
• Saya harus melakukan diseminasi terlebih dahulu kepada tim AoC Loka POM di Kab. Ende dan mulai mengembangkan Ide untuk melakukan hal

yang baru
• Saya ingin menjadi AoC yang lebih berperan aktif dalam organisasi dan bisa memberikan inovasi inovasi baru
• saya kan berbagi hal2 yg saya dapat selama CB ini ke tim AOC lain yg tdk dapat mengikuti acara krn keterbatasan peserta yg ditentukan
• saya rasa pelatihan ini sudah bagus dan menarik yang di mana penyampaian materinya sudah baik namun game gamenya menurut saya terlalu

membosankan
• Saya sangat berharap untuk event selanjutnya dapat dilaksanakan secara luring karena menurut saya event secara luring berefek lebih baik 

pada engangement peserta.
• Sebaiknya bisa lebih difokuskan lagi pada peran AoC di BPOM. Misal jumlah AoC per unit kriteria pemilihan AoC apakah harus memuat setiap 

bidang di Balai atau tidak dst. Semoga berikutnya bisa dilakukan secara luring.  Terima kasih
• Segera menyusun program kerja AOC untuk diterapkan di tempat kerja dan mensosialisasikan materi yang didapatkan selama 4 hari
• Semangat melakukan perubahan di unit kerja masing-masing untuk menjadi lembaga yang lebih baik lagi.
• Semangat menuju WBK 2021. Direktorat Pengawasan Produksi Obat NPP bersama tim AoC pasti BISA dan berhasil.
• Semoga acara ini dapat dilaksanakan kembali di waktu dan momen ya pas karena hal yang seperti ini sangat dibutuhkan
• Semoga ada pelatihan langsung tatap muka sehingga kegiatan selanjutnya lebih optimal dan maksimal dan tentunya peserta mampu berperan

aktif dan fokus tanpa terbagi dengan aktivitas lain
• Semoga bisa bertemu langsung insya allah ilmunya bisa dimanfaatkan selama manjalankan peran sebagai AoC
• Semoga bisa dilakukan tatap muka agar lebih fokus dalam kelas. Karena koneksi atau sinyal yang buruk sangat berpengaruh. Terimakasih
• Semoga bisa mengimplementasikan ilmu yang kami sudah dapat untuk menjadi AOC yang Agile. Biarpun materi padat dan penuh semoga tidak 

lupa.
• Semoga bisa segera dilaksanakan secara luring dan AOC BPOM bisa berkontribusi dengan maksimal di unit masing-masing
• Semoga ilmu yang diperoleh selama 4 hari ini bisa menjadi bekal dan strategi sehingga mempercepat perubahan yang lebih baik untuk unit kerja 

melalui program kerja AoC. Semangat!
• Semoga ke depannya bisa dilakukan secara offline supaya lebih konsentrasi tidak terganggu dengan pekerjaan kantor.

Para AoC juga memberikan follow-up actions dan umpan balik demi kemajuan program (3/4)
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• Semoga ke depannya bisa dilakukan secara offline supaya lebih konsentrasi tidak terganggu dengan pekerjaan kantor.
• Semoga ke depannya lebih baik lagi dan bisa adakan pelatihan seperti ini lagi untuk kami hehehehe terimakasih banyak!
• Semoga kedepannya dapat dilaksanakan kegiatan capacity building untuk semua Aoc di Badan POM sehingga semua memiliki pemahaman

yang sama
• Semoga kedepannya dapat mengikuti pelatihan secara langsung dan interaktif pasti akan sangat menarik
• Semoga kedepannya lebih banyak kesempatan tambahan peserta untuk AoC yang lainnya jadi tidak hanya 3 orang per satker
• Semoga kedepannya semakin sering diadakan kegiatan serupa dan dikemas dengan lebih menarik lagi.....
• semoga pelatihan ini terus berlanjut kedepannya dengan materi-materi lain yang menarik. semangaaat AOC
• semoga selalu konsisten semoga bisa mengikuti peatihan secara luring bersama eclat dengan suasana kelas yang asik
• Semoga setelah ini kami bisa membagikan apa yang telah kami dapatkan...  Dan kami dapat di evaluasi berkala
• Semoga terus bisa memotivasi share ilmu memberikan materi related lainnya dan diselenggarakan lagi ke depannya
• semoga waktu diskusi kelompok bisa lebih lama karena dengan waktu 5-7 menit untuk menampung pendapat dari sekitar 30 orang itu tidak 

cukup efektif akhirnya hanya pendapat orang-orang tertentu saja yang diusulkan menjadi hasil diskusi
• sudah baik                                                                                                                   

untuk kedepannya agar mengadakan quis disetiap akhir materi pada hari itu
• Sudah baik agar mempertahankan dan tetap membuat acara webinar yang semenarik seperti sekarang ini
• Sudah cukup baik semoga dapat terus dianggendakan acara2 seperti ini untuk meningkatkan semangat dalam membawa perubahan

dilingkungan unit kerja
• Tambhkan materi yg lebih seru agar peserta tidka bosan dan terus kompak agar acara seperti ini berlangsung baik
• Terus lanjutkan
• Tetap semangat tetap ditingkatkan lagi... tetap memberikan pencerahan dan motivasi untuk peserta...
• Tingkatkan lagi
• Tingkatkan terus 👍👍 Lebih banyak games yang seru dan asyik dan banyak hadiah yg dibagikan.. maju terus eclat
• untuk pribadi saya lebih menyukai pembahasan yang to the point dengan bahasa yang lugas seperti halnya kesimpulan. terimakasih banyak
• Untuk selanjutnya agar sering dilakukan kegiatanpertemuan seperti ini untuk tetap menjaga semangat para AOC. Kalau bisa setelah pandemi

selesai dapat bertemu kembali secara offline. Terima kasih semuanyaa.. AGILE? huh hah..
• yet another great exemplary of motivators its been a hard time recently here in jakarta but you guys turn my days to be more energetic and 

hopeful. My warmest respect.

Para AoC juga memberikan follow-up actions dan umpan balik demi kemajuan program (4/4)
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