
MANAJEMEN PERUBAHAN

BEFORE AFTER

ASPEK REFORM   komitmen DALAM PERUBAHAN

Perubahan yang dibuat oleh AOC baru sebagian
besar yang terintegrasi dengan sistem
manajemen

Perubahan yang sudah dibuat oleh AOC seluruhnya
sudah terintegrasi dengan sistem manajemen dan
dimanfaatkan dalam pelaksanaan tugas

Sebanyak 61 unit kerja sudah melaksanakan
reformasi birokrasi dan masuk ke dalam IKU unit
kerja

Sebanyak 62 unit kerja (tambahan BPOM Tarakan)
melaksanakan RB dan masuk ke dalam IKU unit kerja

Pada tahun 2021, jumlah AOC sebanyak 500
orang dengan 587 rencana aksi (1 AOC minimal 1
rencana aksi)

Pada tahun 2022, terdapat penambahan jumlah AOC
menjadi 559 AOC dengan 596 rencana aksi, AOC sudah
mencakup di semua unit di BPOM termasuk Loka POM



(2) MANAJEMEN PERUBAHAN

Target capaian RB sudah ada di dokumen renstra
masing-masing unit kerja

Target capaian RB sudah ada di dokumen renstra
masing-masing unit kerja dan targetnya sudah tecapai
oleh sebagian besar unit kerja (di atas 80%)

BEFORE AFTER

ASPEK REFORM   KOMITMEN PIMPINAN

Pada tahun 2020, sebanyak 20 unit kerja
mendapat predikat WBK dan 1 unit kerja WBBM

Pada tahun 2021, sebanyak 23 unit kerja mendapat
predikat WBK dan 5 unit kerja WBBM

Pada tahun 2020, BPOM sudah mengikuti
Kompetisi Inovasi Pelayananan Publik, namun
belum masuk ke Top 45

Inovasi BPOM mendapat penghargaan Top 45
Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik pada tahun 2021
dan 2022
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Tahun 2021, jumlah AOC sebanyak 500 orang dengan
587 rencana aksi

Pada tahun 2022, terdapat penambahan jumlah AOC
menjadi 559 AOC dengan 596 rencana aksi, AOC sudah
mencakup di semua unit di BPOM termasuk Loka POM

BEFORE AFTER

ASPEK REFORM   MEMBANGUN BUDAYA KERJA

Program internalisasi reformasi birokrasi dan budaya
organisasi PIKKIR dilakukan melalui berbagai media

Sosialisasi dan internalisasi budaya organisasi sudah
menggabungkan budaya PIKKIR dengan core Value ASN
BerAKHLAK

Sosialisasi budaya ASN Berakhlak belum dilakukan

Sudah dibuat berbagai media sosialisasi core value ASN, di
antaranya: buku panduan berakhlak, media pembelajaran
online tentang berakhlak di IDEAS dan sudah 4,785 pegawai
yang sudah mengikuti pembelajaran

Apel mingguan dilakukan oleh masing-masing unit
kerja belum terpusat

Pada tahun 2022 sudah dilakukan apel nasional setiap senin
pagi diikuti oleh seluruh pegawai BPOM, dan di dalamnya
disampaikan terkait komitmen pelaksanaan RB



BEFORE AFTER

Hasil survei indeks persepsi RB pada
Juli 2021 sebesar 3.509, dan survei
indeks budaya organisasi pada Juli 2021
sebesar 3.468

Pada Juli 2022, hasil survei indeks persepsi
RB sebesar 3.683 dan indeks budaya
organisasi sebesar 3.647

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi
rencana aksi agen perubahan belum
sepenuhnya menggunakan aplikasi e-
monev RB

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi
rencana aksi agen perubahan sudah
sepenuhnya dilakukan melalui aplikasi e-
monev RB

Sebelumnya, belum ada materi
pembelajaran terkait manajemen
perubahan

Di tahun 2022, sudah ada modul
pembelajaran mandiri di aplikasi ideas
dengan materi “mengelola perubahan
tingkat dasar”
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ASPEK REFORM   MEMBANGUN BUDAYA KERJA



Prestasi Manajemen Perubahan 5.550 pegawai BPOM (ASN dan
non ASN) mengisi survei periode
Juli 2022, dengan hasil indeks
Persepsi Pegawai terhadap
Pelaksanaan RB BPOM adalah
3,683 (skala 0-4), meningkat
sebesar 0,139 dari hasil survei
periode Januari 2022 dan hasil
indeks Persepsi Pegawai
terhadap Implementasi Budaya
Organisasi adalah 3,647 (skala 0-
4), meningkat sebesar 0,136 dari
hasil survei periode Januari 2022

2. Pemilihan AOC Terbaik 
Penilaian Tahap I Oleh Tim Penilai Internal,
Penilaian Tahap II oleh tim penilai internal BPOM
dan eksternal (Kementerian Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi,
Lembaga Administrasi Negara, dan Pakar)

1. Survei RB dan Budaya Organisasi

3. Buku Pedoman BerAkhlak
Pada tahun 2022 sudah diterbitkan buku Berakhlak berisi panduan
dalam mengimplementasikan budaya berakhlak dikaitkan dengan
budaya pikkir dan kode etik dan juga sudah diterbitkan modul
pembelajar berakhlak serta modul mengelola perubahan di IDEAS


