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BAB 1
PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI
Keberlanjutan pelaksanaan reformasi birokrasi memiliki peran penting
dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Hasil-hasil yang
telah diperoleh dari pelaksanaan reformasi birokrasi BATAN pada periode
2010 – 2014 menjadi dasar bagi pelaksanaan reformasi birokrasi BATAN
pada tahapan selanjutnya (2015 – 2019). Karena itu, pelaksanaan reformasi
birokrasi BATAN 2015 – 2019 merupakan penguatan dari pelaksanaan
reformasi birokrasi tahapan sebelumnya.
Penguatan dilakukan melalui langkah-langkah umum sebagai berikut:
1. Memelihara, meningkatkan dan memperkuat hasil pelaksanaan
reformasi birokrasi BATAN 2010-2014 yang sudah mencapai kemajuan,
sehingga terjadi perbaikan berkelanjutan.
2. Melanjutkan langkah-langkah perubahan secara konsisten sebagai
upaya untuk mempercepat keberhasilannya.
3. Mengidentifikasi masalah dan mencari solusi pemecahannya secara
cepat.
4. Memperluas cakupan pelaksanaan reformasi birokrasi pada berbagai
aspek sesuai dengan perkembangan terkini.
Tujuan akhir dalam lima tahun ke depan diharapkan melalui reformasi
birokrasi, BATAN sudah beranjak ke tahapan yang berbasis kinerja
dengan ditandai beberapa hal, antara lain:
a.

Penyelenggaraan yang dilaksanakan dengan berorientasi pada prinsip
efektif, efisien, dan ekonomis;

b.

Kinerja BATAN
outcomes (hasil).

c.

BATAN menerapkan manajemen kinerja yang didukung
dengan
penerapan sistem
berbasis
elektronik untuk memudahkan
pengelolaan data kinerja;

d.

Setiap individu pegawai memiliki kontribusi yang jelas terhadap kinerja
unit kerja terkecil, satuan unit kerja di
atasnya, hingga pada
organisasi secara keseluruhan. BATAN sesuai dengan tugas dan
fungsinya, secara terukur juga memiliki kontribusi terhadap kinerja
pemerintah secara keseluruhan.

difokuskan

pada

1

upaya

untuk

mewujudkan

Untuk mewujudkan tujuan
birokrasi:

tersebut, dirumuskan

sasaran

reformasi

1. Birokrasi yang bersih dan akuntabel
2. Birokrasi yang efektif dan efisien
3. Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas
Rencana pelaksanaan reformasi birokrasi dijabarkan dalam peta jalan (road
map) reformasi birokrasi yang akan menjadi panduan bagi pengelola
reformasi birokrasi di BATAN.
Gambaran
berikut:

umum

Sasaran reformasi birokrasi BATAN adalah sebagai

1. Birokrasi yang bersih dan akuntabel.
a.
b.
c.
d.

Penerapan sistem nilai dan integritas birokrasi yang efektif.
Penerapan pengawasan yang independen, profesional, dan sinergis.
Peningkatan kualitas pelaksanaan dan integrasi antara sistem
akuntabilitas keuangan dan kinerja.
Peningkatan fairness, transparansi, dan profesionalisme dalam
pengadaan barang dan jasa.

2. Birokrasi yang efektif dan efisien
a. Penguatan agenda Reformasi Birokrasi BATAN dan peningkatan
kualitas implementasinya.
b. Penataan organisasi mengarah ke dimensi yang tepat ukuran, tepat
fungsi, dan sinergis.
c. Penataan bisnis proses yang sederhana, transparan, partisipatif, dan
berbasis e-government.
d. Penerapan sistem manajemen SDM BATAN berbasis sistem merit.
e. Penerapan Talent Management System yang terpadu dan penerapan
sistem pengembangan kompetensi berbasis diklat yang memadai.
f. Penerapan sistem manajemen kinerja BATAN yang efektif.
g. Peningkatan kualitas kebijakan publik, melalui penerapan standar
pelayanan.
h. Pengembangan
kepemimpinan
untuk
perubahan
dalam
birokrasi untuk mewujudkan kepemimpinan yang visioner,
berkomitmen tinggi, dan transformatif.
i. Peningkatan efisiensi (belanja aparatur) penyelenggaraan birokrasi,
melalui penerapan Anggaran Berbasis Kinerja.
j. Penerapan manajemen kearsipan yang handal, komprehensif, dan
terpadu, melalui pemanfaatan teknologi informasi.
k. Pelaksanaan penanganan benturan kepentingan
2

3. Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas
a. Penguatan kelembagaan dan manajemen pelayanan:
b. Penguatan kapasitas pengelolaan kinerja pelayanan publik.
Road map reformasi birokrasi BATAN memiliki arti yang sangat penting,
karena alasan:


Perubahan yang dilakukan secara terencana akan mendorong efektivitas
dan efisiensi serta mengarah kepada tujuan yang ingin dicapai;



Perubahan yang terencana juga memberikan arahan tentang kegiatan
reformasi birokrasi BATAN yang baik;



Perubahan terencana yang dilakukan secara serentak di seluruh unit
kerja di BATAN juga menjadi gerakan yang mendorong terciptanya
budaya perubahan ke arah perbaikan.



Perubahan yang dilakukan dapat dimonitor dan dievaluasi secara
berkelanjutan, sehingga setiap tahapan proses manajemen dapat
dipastikan telah dilakukan secara tepat dan benar serta sesuai dengan
rencana yang telah digariskan. Bahkan proses perubahan dapat segera
diperbaiki ketika proses perubahan tidak lagi relevan dengan kondisi
terkini;



Perubahan yang dilakukan untuk menjaga momentum pelaksanaan
reformasi birokrasi tidak kehilangan arah, tujuan, dan target yang
hendak dicapai pada tahun 2019.

Gambar 1 Kerangka Keterkaitan Arah Kebijakan dan Road Map Reformasi Birokrasi
3

BAB 2
PENCAPAIAN DAN ISU STRATEGIS
A. Kemajuan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
BATAN telah melaksanakan Reformasi Birokrasi sejak tahun 2010
berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand
Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 dan Peraturan Menteri PAN dan RB
Nomor 20 Tahun 2010 tentang Roadmap Reformasi Birokrasi.
Pelaksanaan reformasi birokrasi BATAN tahun 2010-2014 sesuai dengan
Roadmap Reformasi Birokrasi BATAN Tahun 2010-2014, meliputi 8 area
perubahan yang dilaksanakan melalui 9 program.
Pada tahun 2014 dan 2015 telah dilakukan Penilaian Mandiri Pelaksanaan
Reformasi Birokrasi (PMPRB) yang telah di sampaikan secara online kepada
KemenPAN dan RB. Pada tahun 2015 telah dilakukan evaluasi terhadap
PMPRB BATAN dan memperoleh nilai 67,31 dengan rincian sebagai berikut:
Tabel 1. Rincian Nilai Proses PMPRB BATAN 2015
NILAI PROSES

NILAI

PERSENTASE

MANAJEMEN PERUBAHAN (5)

3,33

66,6%

PENATAAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN (5)

2,71

54,2%

PENATAAN DAN PENGUATAN
ORGANISASI (6)

3,84

64,0%

PENATAAN TATALAKSANA (5)

3,47

69,40%

PENATAAN SISTEM MANAJEMEN
SDM (15)

10,25

68,33%

PENGUATAN AKUNTABILITAS (6)

3,12

52,00%

PENGUATAN PENGAWASAN (12)

5,94

53,88%

PENINGKATAN KUALITAS
PELAYANAN PUBLIK (6)

4,25

70,83%

36,91

61,52%

TOTAL NILAI PROSES
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Grafik 1. Nilai Proses PMPRB BATAN 2015

Tabel 2. Rincian Nilai Hasil PMPRB BATAN 2015
NILAI HASIL

NILAI

PERSENTASE

KAPASITAS DAN AKUNTABILITAS
KINERJA ORGANISASI (20)

14,12

70,58%

PEMERINTAH YANG BERSIH DAN
BEBAS KKN (10)

9,77

97,73%

KUALITAS PELAYANAN PUBLIK (10)

7,88

78,75%

31,76

79,41%

TOTAL NILAI HASIL

Grafik 2 Nilai Hasil PMPRB BATAN 2015
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1.

2.

3.

4.

Program Manajemen Perubahan : BATAN telah menyelesaikan antara
lain pemetaan pemangku kepentingan/stakeholder, asesmen
kesiapan perubahan, strategi perubahan dan komunikasi, telah
dibentuk tim agen perubahan (agent of change) yang telah diberikan
pendidikan dan pelatihan dalam penggerakan perubahan sesuai
dengan arah reformasi birokrasi BATAN, dan telah diterbitkan buku
saku pedoman budaya keselamatan BATAN serta diklat/workshop
budaya keselamatan BATAN.
Program Penguatan Akuntabilitas Kinerja : Hasil penilaian terhadap
LAKIP BATAN dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2013 mengalami
kenaikan, yaitu dari nilai 64,08 (CC) pada tahun 2010 menjadi 65,08
(B) pada tahun 2013, yang berarti kualitas penerapan sistim
akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) di BATAN
mengalami peningkatan
Program Penguatan Sistem Pengawasan : Sejak tahun 2010 sampai
dengan tahun 2014 selama 5 tahun berturut-turut, BATAN telah
mendapatkan penilaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), telah diterbitkan Peraturan Kepala
BATAN Nomor 214/KA/XI/2012 tentang Pedoman Penyelenggaraan
SPIP BATAN, Peraturan Kepala BATAN Nomor 13 tahun 2014 tentang
pedoman Penetapan WBK dan WBBM di BATAN, dan penurunan
berkurangnya presentase temuan dengan kategori menimbulkan
kerugian negara, dari 7,69% pada tahun 2011, menjadi 5,95% pada
tahun 2012, menjadi 5,68% pada tahun 2013, dan menjadi 5,17%
pada tahun 2014.
Dalam hal Sistem Pengendalian Intern (SPIP) BATAN telah melakukan
pendidikan dan pelatihan bagi anggota tim SPIP, dan penilaian resiko
kepada deputi SATN, dan PTN. Untuk tahun 2015 penilaian risiko
direncanakan pada kedeputian TEN dan Kesekretariatan Utama.
Program Penguatan Kelembagaan : Dalam rangka penguatan peran
BATAN sebagai Badan Pelaksana sesuai dengan Undang undang
Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran, telah terbit
Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2013 tentang Badan Tenaga
Nuklir Nasional. Sebagai tindak lanjut dari Peraturan Presiden
tersebut BATAN telah melaksanakan restrukturisasi/ penataan
organisasi menuju organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran
dengan terbitnya Peraturan Kepala BATAN Nomor 14 Tahun 2013
tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Tenaga Nuklir Nasional
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala BATAN Nomor 16
Tahun 2014, Organisasi BATAN yang telah dibentuk perlu ada
pembagian tugas yang jelas agar tidak terjadi tumpang tindih dan
terjalin kerjasama dalam pelaksanaan pekerjaan. pengelompokan
tugas kedalam unit-unit kerja sampai dengan tingkat eselon IV
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5.

6.

7.

8.

tertuang dalam Peraturan Kepala BATAN Nomor 21 tahun 2014
tentang Rincian Tugas Unit Kerja di BATAN.
Penataan Organisasi juga dilakukan dengan menata kembali
keberadaan Unit Pelaksana Teknis (UPT). 2 (Dua) UPT telah dilebur
dan tugas fungsinya dimasukkan dalam struktur yang ada.
Penguatan Organisasi juga dilakukan dengan menambahkan Unit
Jaminan Mutu (UJM) untuk menjamin agar proses dan produk
litbangrap iptek nuklir dan administrasi dapat terjamin mutunya.
Selain hal tersebut, dibentuk juga Unit Pengamanan Nuklir (UPN)
untuk menjaga keamanan dan keselamatan karena fasilitas BATAN
yang menjadi obyek vital nasional, sehingga peran pengamanan
bukan hanya sebagai satpam tetapi lebih kepada nuclear security.
Program Penguatan Tata Laksana : Setelah melakukan analisis proses
bisnis BATAN, dilakukan penyusunan Standard Operating Procedure
(SOP) administrasi pemerintahan. Tingkat efektivitas dan efisiensi,
transparansi dan akuntabilitas telah diukur melalui kegiatan evaluasi
manfaat SOP, disertai dengan penerapan e-office / e-government
melalui portal Sistem Informasi Manajemen Litbangyasa Iptek Nuklir
(SIMLIN) sebagai bentuk modernisasi proses bisnis BATAN.
Program Penguatan Sistem Manajamen SDM ASN : BATAN telah
menyelesaikan penyusunan Pedoman rekrutmen pegawai, Peraturan
Kepala
BATAN tentang Nama, Syarat dan Formasi Jabatan,
Peraturan Kepala BATAN tentang Nama, Nilai dan Kelas Jabatan di
BATAN, Standar Kompetensi BATAN, SOP tentang rekrutmen terbuka
Peraturan Kepala BATAN tentang Kode Etik Pegawai serta Pedoman
Penyusunan dan Penilaian SKP BATAN.
Selain itu BATAN telah melaksanakan Asesmen individu berdasarkan
kompetensi bagi pegawai BATAN, pendidikan dan pelatihan pegawai
berbasis kompetensi, promosi terbuka pengisian jabatan pimpinan
tinggi dengan panitia seleksi yang independen, penetapan kinerja
individu yang diukur dengan menggunakan sistem aplikasi
elektronik, dan pengembangan sistem informasi manajemen sumber
daya manusia berbasis web.
Program Penguatan Peraturan Perundang-Undangan : BATAN telah
melakukan identifikasi dan pemetaan peraturan, serta regulasi dan
deregulasi, sehingga menghilangkan adanya tumpang tindih/tidak
sinkronnya peraturan yang ada sesuai lingkup Area Perubahan.
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik : BATAN telah
menerbitkan Peraturan Kepala
BATAN Nomor 212/KA/XII/2011
tentang Standar Pelayanan BATAN, dan Peraturan Kepala BATAN
Nomor 186/KA/IX/2012 tentang Pedoman Penyusunan Indeks
Kepuasan Masyarakat (IKM) BATAN, telah dilaksanakan pengukuran
IKM pada tahun 2014 dengan indeks nilai 3,15 (skala 1-4).
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9.

BATAN juga telah mengembangkan portal layanan BATAN (Sistem
Informasi Layanan BATAN – SILABA) untuk memudahkan masyarakat
dalam mengakses layanan yang diselenggarakan BATAN.
Dalam rangka meningkatkan kualitas unit penyelenggara pelayanan,
BATAN juga berpartisipasi dalam kompetisi dan pemeringkatan
pelayanan publik dengan hasil peringkat 20 besar yang
diselenggarakan oleh UKP4 dalam acara Open Government Indonesia
(OGI) pada tahun 2012, predikat Kepatuhan ”Standar Pelayanan
Publik” Undang-Undang No. 25 tahun 2009 oleh Ombudsman
Republik Indonesia (ORI) pada tahun 2013, peringkat 4 penilaian
Keterbukaan Informasi Publik (KIP) oleh Kementerian Informasi dan
Komunikasi (Kominfo) tahun 2013
Quick Wins : BATAN telah menetapkan program percepatan (Quick
Wins) tahun 2012 yaitu layanan jasa iradiasi neutron, layanan jasa
pengelolaan limbah radioaktif, layanan jasa iradiasi dan aplikasi
isotop dan radiasi, layanan jasa keselamatan dan metrologi radiasi.

B. Tantangan Permasalahan
Pelaksanaan reformasi birokrasi pada periode 2010 - 2014 masih
menyisakan berbagai tantangan ke depan yang secara bertahap dan terus
menerus harus diperbaiki. Beberapa permasalahan strategis yang masih
harus diperbaiki melalui reformasi birokrasi antara lain:
1.

2.

Program Manajemen Perubahan : Kendala yang dihadapi adalah
strategi perubahan dan komunikasi untuk masing-masing program
RB masih belum sesuai dengan esensi perubahan yang diinginkan
dan kurangnya informasi pencapaian pelaksanaan RB secara akurat,
sehingga perlu dilakukan penyelarasan hasil pelaksanaan asesmen
kesiapan perubahan dengan strategi perubahan dan komunikasi, dan
meningkatkan kualitas monitoring dan evaluasi untuk meningkatkan
informasi pencapaian pelaksanaan RB.
Kegiatan sosialisasi dan internalisasi reformasi BATAN belum
dilaksanakan secara intensif dan terus menerus, Perlu upaya
menggerakan organisasi untuk melakukan perubahan pola pikir dan
budaya
kerja
keseluruh
unit
kerja,
melalui
optimalisasi
pemberdayaan agen-agen perubahan yang telah dibentuk
Program Penguatan Akuntabilitas Kinerja : Dalam rangka terus
meningkatkan nilai LAKIP BATAN, maka tindak lanjut yang akan
dilaksanakan oleh BATAN adalah meningkatkan kualitas penerapan
Sistem Akuntabilitas dan Kinerja BATAN secara terus menerus,
mengembangkan sistem database kinerja secara terus menerus,
meningkatkan kualitas pengelolaan data kinerja termasuk pelaporan
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3.

4.

5.

kinerja secara periodik dari setiap satuan kerja di BATAN secara terus
menerus, serta memperbaharui informasi/data website BATAN.
Agar keterlibatan secara langsung pimpinan pada saat penyusunan
renstra, perjanjian kinerja, dan melakukan pemantauan secara
berkala atas pelaksanaannya. Sistem Pengukuran Kinerja yang telah
dirancang dengan berbasis elektronik, agar lebih implementatif dan
terintegrasi dengan sistem-sistem yang lainnya
Program Penguatan Sistem Pengawasan : Kendala yang dihadapi
diantaranya adalah kurangnya pemahaman satuan kerja dalam
penyajian laporan keuangan akibat perubahan peraturan, belum
optimalnya pengendalian gratifikasi, penanganan pengaduan
masyarakat, penanganan benturan kepentingan dan Whistle Blowing
System (WBS), belum ditetapkannya unit kerja berpredikat
WBK/WBBM akibat perubahan peraturan, serta belum optimalnya
penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) secara
menyeluruh.
Untuk mengatasi kendala-kendala tersebut maka upaya yang akan
dilakukan adalah melakukan pembinaan terhadap satuan kerja
dalam hal pelaporan keuangan secara terus menerus.
Pimpinan BATAN agar segera menyusun dan mengimplementasikan
serta melakukan evaluasi kebijakan atas pengendalian gratifikasi,
penanganan
pengaduan
masyarakat,
penanganan
benturan
kepentingan dan Whistle Blowing System (WBS) sebagai upaya
pencegahan korupsi, kolusi dan nepotisme. Selanjutnya hasil
pemantauan dan evaluasi tersebut dapat langsung ditindaklanjuti.
Menindak lanjuti pembangunan Zona Integritas sesuai Peraturan
MenPANRB No. 52 tahun 2014, dan segera menetapkan unit kerja
menuju WBK dan mengusulkan unit kerja menuju WBBM kepada
MenPANRB.
Melakukan audit berbasis risiko, setelah para auditor mengikuti
pendidikan dan pelatihan Audit Berbasis Risiko dalam rangka
penerapan penyelenggaraan SPIP BATAN secara menyeluruh.
Program Penguatan Kelembagaan : Kelembagaan pemerintah
dipandang belum berjalan secara efektif dan efisien. Struktur yang
terlalu gemuk dan memiliki banyak hirarki menyebabkan timbulnya
proses yang berbelit, kelambatan pelayanan dan pengambilan
keputusan, dan akhirnya cenderung menciptakan budaya feodal pada
aparatur.
Keberadaan organisasi dan seluruh sumber daya yang ada terutama
sdm dan fasilitas utama yang telah berumur lebih dari 50 tahun
menjadi tantangan dalam penataan kelembagaan.
Program Penguatan Tata Laksana : Kendala yang dihadapi adalah
sebagian SOP belum sesuai dengan tugas dan fungsi, serta belum
9

6.

7.

semua pegawai /unit kerja memanfaatkan e-government secara
konsisten dan optimum. Oleh karena itu, akan dilakukan evaluasi
penerapan SOP dan evaluasi manfaat e-government, untuk
memastikan konsistensi dan kesesuaiannya.
Peta proses bisnis dan Prosedur operasional telah dievaluasi dan
disesuaikan dengan perkembangan tuntutan efisiensi, dan efektivitas
birokrasi. Namun hasilnya belum dilakukan dengan melakukan
pnyempurnaan business process yang sesuai tugas dan fungsi
organisasi yang baru.
Program Penguatan Sistem Manajamen SDM ASN :Kendala yang
dihadapi adalah dimulai dengan belum sempurnanya Perencanaan
kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi. Belum
tersedianya Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja serta Formasi
Kebutuhan pegawai yang memadai adalah permasalahan yang
penting dalam perencanaan kebutuhan pegawai.
Pengembangan pegawai berbasis kompetensi juga menjadi tantangan
berikutnya. Asesmen terhadap kompetensi pegawai belum dilakukan
secara menyeluruh sehingga identifikasi kebutuhan pengembangan
kompetensi, Penyusunan rencana pengembangan kompetensi,
pelaksanaan pengembangan pegawai berbasis kompetensi belum
dilakukan secara optimal.
Tantangan yang lain ada pada Penetapan kinerja indvidu yang mana
Pengukuran kinerja individu belum dilakukan secara berkala; monev
capaian kinerja individu belum dilakukan secara optimal; Penilaian
kinerja individu belum dijadikan sebagai bahan dasar pengembangan
karir dan pemberian tunjangan kinerja.
Semua jabatan memiliki standar kompetensi, dan beberapa peraturan
jabatan fungsional tidak mendukung sepenuhnya pegawai untuk
dapat berkarir di jabatan fungsional antara lain terkait persyaratan
formasi jabatan, batas usia, kewajiban diklat, dsb. sehingga perlu
disusun standar kompetensi untuk jabatan yang belum memiliki
kompetensi, dan melakukan komunikasi ke instansi pembina jabatan
fungsional
Belum mengimplentasikan aturan disiplin/kode etik/ kode prilaku
instansi yang telah ditetapkan, serta melakukan monitoring dan
evaluasi peraturan tersebut secara berkala
Program Penguatan Peraturan Perundang-Undangan : Kendala yang
dihadapi adalah kurang optimal dan konsistennya implementasi
peraturan perundang-undangan, dan dalam penyusunannya belum
dilakukan analisis kebijakan. Untuk itu perlu peningkatan efektifitas
pengelolaan dan analisis kebijakan terhadap pengusulan, penerapan,
dan evaluasi peraturan perundang-undangan.
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8.

Perlu
adanya
sistem
pengendalian
penyusunan
peraturan
perundangan yang mensyaratkan adanya Rapat Koordinasi, Naskah
Akademis/kajian/policy paper, dan Paraf Koordinasi.
Perlu dilakukan analisis kebijakan untuk mendorong terlaksananya
program dan kegiatan BATAN yang berorientasi kepada pelanggan,
serta menerapkan SOP secara konsisten untuk penyusunan
peraturan perundang-undangan ke depannya.
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik : Kendala yang
dihadapi adalah kegiatan sosialisasi dan internalisasi pelayanan
publik belum terlaksana secara optimum sehingga belum seluruh
unit kerja penyelenggara layanan di BATAN menerapkan standar
pelayanan, dan belum dilaksanakan survey IKM secara rutin setiap
tahun. Banyaknya tuntutan dan permintaan layanan yang lebih
inovatif belum dapat dipenuhi secara maksimal. Proses bisnis dan
SOP pengaduan pelayanan belum seluruhnya dilakukan reviu, dan
respon terhadap pengaduan sebagian besar masih dilakukan secara
manual.

Secara umum, tantangan utama yang masih terus dihadapi adalah upaya
untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas; efektifitas, dan efisiensi
birokrasi dalam melaksanakan tugas dan fungsi BATAN, program dan
kegiatan, serta pelayanan publik, meningkatkan efektivitas penerapan dan
penyempurnaan regulasi/peraturan perundangan, dalam pencegahan
penyalahgunaan yang menimbulkan kerugian negara.
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BAB 3
ARAH PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI
BATAN 2015-2019
A. Arah Kebijakan BATAN 2015-2019
Pelaksanaan reformasi birokrasi BATAN 2015 – 2019 didasarkan pada
beberapa arah kebijakan pemerintah, sebagai berikut:
1.

Nawacita no 2 yaitu “Membuat Pemerintah selalu hadir dengan
membangun tata
kelola pemerintahan yang bersih, efektif,
demokratis, dan terpercaya”;

2.

Agenda pembangunan nasional yaitu “Membangun transparansi dan
akuntabilitas kinerja pemerintahan” dan “Menyempurnakan dan
meningkatkan kualitas Reformasi Birokrasi Nasional (RBN)”.
Arah kebijakan dan strategi yang ditempuh di BATAN meliputi:
1) Penyempurnaan
sistem
kinerja, melalui strategi:

manajemen

dan

pelaporan

a) penguatan kebijakan sistem pengawasan intern;
b) penguatan pengawasan terhadap kinerja; dan
c) pemantapan implementasi sistem akuntabilitas kinerja.
2) Penerapan e-government untuk mendukung bisnis proses
pemerintahan dan pembangunan, melalui strategi:
a) penguatan kebijakan e-government yang mengatur kelembagaan
egovernment,
b) penguatan sistem
terintegrasi;

dan

infrastruktur

e-government

yang

c) penyempurnaan/penguatan sistem pengadaan secara elektronik
serta pengembangan sistem katalog elektronik; dan
d) penguatan sistem kearsipan berbasis TIK.
3) Penerapan open government, melalui strategi:
a) pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
(PPID)
b) peningkatan kesadaran
informasi publik;

masyarakat
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tentang

keterbukaan

c) publikasi semua proses perencanaan,
pelaksanaan anggaran ke dalam website;

penganggaran,

dan

d) penyediaan ruang partisipasi publik dalam menyusun dan
mengawasi pelaksanaan kebijakan publik;
e) pengembangan sistem publikasi informasi proaktif dan interaktif
yang dapat diakses publik;
f) pendukung Sistem dan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional.
4) Restrukturisasi kelembagaan birokrasi pemerintah, melalui
strategi:
a) penyempurnaan desain kelembagaan;
b) penataan kelembagaan internal;
c) penguatan sinergitas antar lembaga.
5) Penerapan manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN), melalui
strategi:
a) Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan
organisasi yang komprehensif.
b) Penerapan pengukuran kinerja individu pegawai berbasis sistem
merit yang transparan, objektif, selektif, akuntabel, dan bebas
KKN.
c) Pengembangan pegawai berbasis kompetensi melalui penerapan
Talent Management System yang terpadu dan diklat yang
memadai..
6) Peningkatan kualitas pelayanan publik, melalui strategi:
a) implementasi UU 25/2009 tentang Pelayanan Publik secara
konsisten, Permen PAN dan RB, serta Perka BATAN terkait
pelayanan publik
b) mendorong inovasi pelayanan publik;
c) peningkatan partisipasi masyarakat dalam pelayanan publik;
dan
d) Evaluasi kinerja unit penyelenggara pelayanan publik.
e) Pemanfaatan teknologi informasi untuk pelayanan publik.

a. Isu Strategis - Agenda Prioritas BATAN 2015-2019
Beberapa isu strategis lintas pembina sektor aparatur negara,
sebagaimana dimuat dalam Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015
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tentang RPJMN 2015 – 2019, yang dijadikan arah kebijakan
pelaksanaan reformasi birokrasi adalah sebagai berikut:
Tabel 3. Agenda Prioritas BATAN 2015-2019
No
A.

Isu strategis
MANAJEMEN
PERUBAHAN

Pelaksana

Agenda prioritas

1. Menigkatkan komitmen seluruh pegawai
BATAN untuk melaksanakan reformasi
birokrasi




2. Meningkatkan penerapan budaya kerja
positif (integritas, etos kerja profesional,
dan gotong-royong) yang senantiasa
mengutamakan keselamatan, keamanan
dan kesehatan kerja.
B.

PENGUATAN
AKUNTABILITAS
KINERJA

1. Menetapkan Renstra Eselon I dan Eselon

2.

3.

4.

5.

6.

II dan dibuat selaras/sejalan dengan
Renstra BATAN untuk mencapai tujuan
organisasi.
Menyusun Operasional Standar Prosedur
(SOP) Penetapan dan Revisi Target
Kinerja Tahunan BATAN. SOP ini
merupakan pedoman bagi seluruh
Eselon
I
dan
Eselon
II
dalam
menetapkan dan merevisi target kinerja.
Meningkatkan
kualitas
monitoring
rencana aksi atas target kinerja yang
telah ditetapkan setiap triwulan secara
berjenjang.
Menerapkan pembobotan terhadap IKU
unit
kerja
untuk
menghasilkan
pengukuran kinerja unit kerja yang lebih
objektif.
Menetapkan
Pedoman
Penyusunan
Penetapan
Kinerja
dan
Pelaporan
Akuntabilitas Kinerja BATAN, Eselon I,
dan Eselon II
Menetapkan
Pedoman
Evaluasi
Akuntabilitas Kinerja Unit Kerja
di
BATAN
oleh
Inspektorat
sebagai
pedoman dalam melakukan evaluasi
pada seluruh Eselon I dan Eselon II di
BATAN.
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seluruh unit
kerja
Pokja
Manajemen
perubahan

Kepala
BATAN
Eselon I dan
Eselon II
Biro
Perencanaan
Inspektorat
Pokja
Akuntabilita
s

No

Isu strategis

C.

PENGUATAN
SISTEM
PENGAWASAN

Pelaksana

Agenda prioritas
Peningkatan kapasitas kelembagaan dan
SDM APIP melalui:
1. Peningkatan
pelaksanaan
pengendalian gratifikasi
2. Peningkatan penerapan penanganan
pengaduan masyarakat
3. Penerapan WBS ke seluruh unit kerja
di BATAN
4. Penerapan penanganan benturan
kepentingan
5. Penetapan unit kerja berpredikat WBK
6. Penerapan SPIP secara menyeluruh
7. Peningkatan kualitas kelembagaan
dan SDM APIP sebagai Quality
Assurance
Penataan
organisasi mengarah ke dimensi






D.

PENGUATAN
KELEMBAGAAN

E.

PENGUATAN
1. Implementasi Undang-Undang Nomor 30
TATA LAKSANA
Tahun
2014
tentang
Administrasi
Pemerintahan
2. Penguatan
e-Government
secara
terintegrasi
3. Kaji ulang dan penyempurnaan Proses
bisnis birokrasi yang sederhana, cepat,
dan terintegrasi dan kaji ulang efektifitas
penerapan SOP
4. Peningkatan kualitas e-procurement
5. Manajemen kearsipan berbasis TIK



PENGUATAN
SISTEM
MANAJAMEN
SDM ASN



F.

yang tepat
sinergis.

ukuran,

tepat

fungsi,

dan

1. Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai
dengan kebutuhan organisasi yang
difokuskan pada penyelesain Anjab,
ABK,
peta
jabatan,
dan
formasi
kebutuhan pegawai.
2. Agenda
berikutnya
adalah
Pengembangan
pegawai
berbasis
kompetensi
yang
difokuskan
pada
Penerapan Talent Management System
yang
meliputi
Asesmen
terhadap
kompetensi
pegawai,
identifikasi
kebutuhan pengembangan kompetensi,
Penyusunan rencana pengembangan
kompetensi, pelaksanaan pengembangan
pegawai berbasis kompetensi, monev
pengembangan pegawai secara berkala.
3. Agenda lainnya adalah
Penetapan
kinerja indvidu yang diarahkan pada
Pengukuran kinerja individu; monev
capaian kinerja individu; Penilaian
kinerja individu yang dijadikan sebagai
bahan dasar untuk pengembangan karir
dan
pemberian
tunjangan
kinerja.
manajemen perubahan)
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seluruh unit
kerja
Pokja
Pengawasan
Inspektorat
BP

BSDMO
Pokja
Penguatan
kelembagaan
seluruh unit
kerja
Pokja
Tatalaksana
PSMN
PPIKSN
BU
BHHK

seluruh unit
kerja
Pokja
Manajemen
SDM
Aparatur
BSDMO
Pusdiklat

No

Isu strategis

Pelaksana

Agenda prioritas

G.

PENGUATAN
PERATURAN
PERUNDANGUNDANGAN

1. Meningkatnya keterlibatan publik dalam 
proses perumusan kebijakan;

2. Meningkatnya kualitas regulasi yang
melindungi,
berpihak
pada
publik,
harmonis, tidak tumpang tindih dan
mendorong iklim kondusif bagi publik.

BHHK
Pokja
Penguatan
peraturan
perundangundangan

H.

PENINGKATAN
KUALITAS
PELAYANAN
PUBLIK

1. Implementasi Permen PAN dan RB No.
15 tahun 2014 tentang Pedoman
Standar Pelayanan, No. 16 tahun 2014
tentang Indeks Kepuasan Masyarakat
dan No. 1 Tahun 2015 tentang Pedoman
Evaluasi
Kinerja
Penyelenggara
Pelayanan Publik
2. Revisi Peraturan Kepala BATAN No. 212
Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan
BATAN dan No. 186 Tahun 2012
tentang Pedoman Penyusunan IKM
3. Evaluasi
Kinerja
Unit
Kerja
Penyelenggara Layanan BATAN
4. Partisipasi kompetisi layanan publik
5. Perbaikan sistem dan manajemen
layanan publik
6. Modernisasi sistem dan manajemen
layanan publik
1. Diseminasi pemanfaatan hasil litbang
BATAN di bidang pertanian dalam
rangka
ketahanan
pangan
untuk
memperkuat ketersedian benih varietas
BATAN di masyarakat.
2. Layanan Keselamatan dan Metrologi
Radiasi
3. Layanan Pengelolaan Limbah Radioaktif





seluruh unit
kerja
PPIKSN
BU
Pokja
Pelayanan
Publik






PDK
PATIR
PTKMR
PTLR

I.

QUICK WINS



B. Sasaran Reformasi Birokrasi BATAN 2015 - 2019
Sasaran reformasi birokrasi BATAN disesuaikan dengan sasaran reformasi
birokrasi nasional, yaitu:
1. Birokrasi yang bersih dan akuntabel.
a.

Penerapan sistem nilai dan integritas birokrasi yang efektif melalui :
 Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja BATAN secara efektif
 Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah secara
menyeluruh di BATAN
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 Penerapan Nilai-nilai BATAN yaitu Akuntabilitas, Disiplin,
Keunggulan, Integritas, Kolaborasi, Kompetensi, dan Inovatif
dengan mengutamakan aspek keselamatan.
b.

Penerapan pengawasan yang independen, profesional, dan sinergis
melalui:
 Peningkatan SDM APIP sebagai Penjamin Kualitas
Assurance).
 Penerapan e-audit
 Pelaksanaan audit berbasis risiko

c.

(Quality

Peningkatan kualitas pelaksanaan dan integrasi antara sistem
akuntabilitas keuangan dan kinerja melalui:
 Pembangunan zona integritas
 Penetapan unit kerja berpredikat WBK
 Mempertahankan opini WTP atas laporan keuangan

d.

Peningkatan fairness, transparansi, dan profesionalisme dalam
pengadaan barang dan jasa melalui:
 Penerapan Whistle Blowing System (WBS) ke seluruh unit kerja di
BATAN
 Peningkatan pelaksanaan pengendalian gratifikasi
 penerapan e-procurement dan e-catalogue

2. Birokrasi yang efektif dan efisien
a. Penguatan agenda Reformasi Birokrasi BATAN dan peningkatan
kualitas implementasinya melalui: penyusunan road map RB BATAN
2015 - 2019
b. Penataan organisasi mengarah ke dimensi yang tepat ukuran, tepat
fungsi, dan sinergis, melalui: evaluasi organisasi dan analisis beban
kerja
c. Penataan bisnis proses yang sederhana, transparan, partisipatif, dan
berbasis e-government, melalui: evaluasi SOP, pedoman penyusunan
SOP dan penerapan e-government dalam penyelenggaraan tugas dan
fungsi di BATAN
d. penerapan sistem manajemen SDM BATAN berbasis sistem merit
melalui : pengukuran kinerja Pegawai, penerapan remunerasi
berbasis capaian kinerja, penerapan pola karir/jabatan yang
kompetitif, dan penerapan sistem pengembangan kompetensi
berbasis diklat yang memadai,
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e. Penerapan Talent Management System yang terpadu dan penerapan
sistem pengembangan kompetensi berbasis diklat yang memadai.
f. Penerapan sistem manajemen kinerja BATAN yang efektif.
g. Peningkatan kualitas kebijakan publik, melalui penerapan standar
pelayanan.
h. Pengembangan
kepemimpinan
untuk
perubahan
dalam
birokrasi untuk mewujudkan kepemimpinan yang visioner,
berkomitmen tinggi, dan transformatif, melalui: role model,
pembentukan agen perubahan.
i. Peningkatan efisiensi (belanja aparatur) penyelenggaraan birokrasi,
melalui penerapan Anggaran Berbasis Kinerja.
j. Penerapan manajemen kearsipan yang handal, komprehensif, dan
terpadu, melalui pemanfaatan teknologi informasi.
k. Pelaksanaan penanganan benturan kepentingan
3. Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas
a. Penguatan kelembagaan dan manajemen pelayanan:
-

Implementasi UU No. 25/2009, Permen PAN dan RB, serta
Perka BATAN terkait pelayanan publik
Penerapan kebijakan
BATAN tentang pelaksanaan Survei
Kepuasan Masyarakat
Reviu dan perbaikan terhadap sistem dan manajemen
pelayanan publik
Modernisasi sistem dan manajemen layanan publik melalui
pemanfaatan teknologi informasi

b. Penguatan kapasitas pengelolaan kinerja pelayanan publik.
-

Evaluasi kinerja unit organisasi penyelenggara layanan BATAN
Pengembangan inovasi layanan
Partisipasi dalam kompetisi layanan publik
Pelatihan Penyelenggara pelayanan publik
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C. Ukuran Keberhasilan
Capaian keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi diukur dengan
indikator-indikator sebagai berikut:
Tabel 4 Indikator Keberhasilan BATAN
Sasaran
Birokrasi yang
bersih dan
akuntabel

Birokrasi yang
efektif dan
efisien

Birokrasi yang
memiliki
Pelayanan
Publik
berkualitas

Indikator

Satuan

1. Opini WTP Atas Laporan

Keuangan
2. Tingkat Kapabilitas APIP
3. Tingkat Kematangan
Implementasi SPIP
4. Instansi Pemerintah Yang
Akuntabel (Skor B Atas
SAKIP) (LAKIN)
5. Penggunaan E-Procurement
terhadap Belanja Pengadaan
(oke)
1. Indeks Reformasi
BirokrasiRata-Rata Nasional
(PMPRB)
2. Indeks Profesionalitas ASN
(oke)
3. Indeks e-Government Nasional
1. Indeks Integritas Nasional
2. Survey Kepuasan Masyarakat
(SKM)
3. Persentase Kepatuhan
Pelaksanaan UU
PelayananPublik (Zona Hijau)

Opini

Baseline
WTP

Target
2019
WTP

Skor 1 - 5

2

3

Skor 1 - 5

3

3

A/BB/B/
CC/C/D

B

A

YA/TIDAK

YA

YA

Skor 1 – 100

67,31

85

Skor 1 - 100

76

86

0-4
Skor 0 - 10

2,5
7

2,9
8

%

75

80

0-100

87

90

D. Area Perubahan
Untuk mewujudkan ketiga sasaran reformasi birokrasi sebagaimana
disebutkan di atas, ditetapkan area-area perubahan birokrasi. Perubahanperubahan pada area tertentu dalam lingkup birokrasi diharapkan
menciptakan kondisi yang kondusif untuk mendukung pencapaian 3 (tiga)
sasaran reformasi birokrasi.
Area perubahan tersebut adalah:
1. Manajemen Perubahan
Perubahan pola pikir dan budaya kerja dalam rangka revolusi mental
melalui internalisasi nilai-nilai BATAN yang dikristalisasi menjadi:
•

Integritas

•

Etos kerja

•

Gotong royong
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Perubahan organisasi harus dimulai dari perubahan SDM aparatur
secara berkelanjutan sehingga akan mendorong terciptanya citra positif.
Birokrasi dipandang lambat, berbelit-belit, tidak inovatif, tidak peka,
inkonsisten, malas, feodal dan lainnya. Karena itu, mental
model/perilaku aparatur seperti ini harus menjadi fokus perubahan
reformasi birokrasi. Perubahan mental model/perilaku aparatur
diharapkan akan mendorong terciptanya budaya kerja positif yang
kondusif bagi terciptanya birokrasi yang bersih dan akuntabel, efektif
dan efisien serta mampu memberikan pelayanan yang berkualitas.
Perubahan mental aparatur dilakukan melalui perubahan pola pikir
positif, sikap perilaku dan perubahan dalam budaya kerja individu. Hal
ini dilakukan untuk mengakselerasi penerapan perubahan pada sistem
pengawasan, sistem akuntabilitas, sistem kelembagaan, sistem
tatalaksana, sistem manajemen SDM aparatus Sipil Negara, sistem
peraturan perundang-undangan dan sistem manajemen pelayanan.
2. Penguatan Akuntabilitas Kinerja
BATAN terus-menerus melakukan perbaikan untuk meningkatkan
kualitas pengelolaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(SAKIP) di BATAN khususnya melalui Sistem Informasi Pengelolaan
Litbangyasa (SIPL) dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(SAKIP) di BATAN. SIPL bekerja secara online dan berfungsi untuk
memantau, mengevaluasi, dan mengukur pencapaian kinerja BATAN,
Eselon I dan Eselon II dikaitkan dengan pencapaian tujuan dan sasaran
strategis dalam Renstra dan Rencana Implementasi Renstra 2015-2019.
Pemantauan dan Evaluasi atas pencapaian Renstra meliputi anggaran,
output, dan indikatorkinerja utama tersebut secara komprehensif.
3. Penguatan Sistem Pengawasan
Berbagai penyimpangan yang terjadi dalam birokrasi salah satu
penyebabnya adalah lemahnya sistem pengawasan. Kelemahan sistem
pengawasan mendorong tumbuhnya perilaku koruptif atau perilaku
negatif lainnya yang semakin lama semakin menjadi sehingga berubah
menjadi sebuah kebiasaan. Karena itu perubahan perilaku koruptif
aparatur harus pula diarahkan melalui perubahan atau penguatan
sistem pengawasan.
Perubahan atau penguatan sistem pengawasan dilakukan dengan
meningkatkan penerapan Pedoman Penyelenggaraan SPIP BATAN serta
menetapkan kebijakan-kebijakan, yaitu pedoman Penetapan WBK dan
WBBM di BATAN, Peraturan Kepala BATAN tentang Pengendalian
Gratifikasi di BATAN, Peraturan Kepala BATAN tentang Pedoman Sistem
20

Pelaporan Pelanggaran (Whistle Blowing System), Surat Edaran tentang
Penanganan Benturan Kepentingan di BATAN, dan Peraturan Kepala
BATAN tentang Penanganan Pengaduan Masyarakat di BATAN.
4. Penguatan Kelembagaan
perubahan pada sistem kelembagaan akan mendorong efisiensi,
efektivitas dan percepatan proses pelayanan dan pengambilan
keputusan dalam birokrasi. Perubahan pada sistem kelembagaan
diharapkan akan dapat mendorong terciptanya budaya/perilaku yang
lebih kondusif dalam upaya mewujudkan birokrasi yang efektif dan
efisien
5. Penguatan Tata Laksana
Kejelasan proses bisnis/tatakerja/ tatalaksana dalam instansi
pemerintah juga sering menjadi kendala penyelenggaraan pemerintahan.
Berbagai hal yang seharusnya dapat dilakukan secara cepat seringkali
harus berjalan tanpa proses yang pasti karena tidak terdapat sistem
tatalaksana yang baik. Hal ini kemudian mendorong terciptanya perilaku
hirarkis, feodal dan kurang kreatif pada birokrat/aparatur. Karena itu,
perubahan pada sistem tatalaksana sangat diperlukan dalam rangka
mendorong efisiensi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan, dan
mengubah mental aparatur dengan menerapkan SOP secara efektif,
efisien dan transparan serta penguatan e-Government secara terintegrasi
6. Penguatan Sistem Manajamen SDM ASN
Perilaku aparatur sangat dipengaruhi oleh bagaimana setiap instansi
pemerintah menerapkan sistem manajemen SDM di instansinya masingmasing dan bagaimana Sistem Manajemen SDM diterapkan secara
nasional. Sistem manajemen SDM yang tidak diterapkan dengan baik
mulai dari perencanaan pegawai, pengadaan hingga pemberhentian akan
memberikan pengaruh pada penyelenggaraan pemerintahan dan
pelayanan. Karena itu, perubahan harus selalu dilakukan untuk
memperoleh sistem manajemen SDM yang mampu menghasilkan
pegawai-pegawai yang profesional. Penguatan Perencanaan kebutuhan
pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi; Pengembangan pegawai
berbasis kompetensi; dan Pengukuran kinerja individu menjadi fokus
perubahan kedepan.
7. Penguatan Peraturan Perundang-Undangan
Permasalahan lain yang menjadi faktor penyebab munculnya perilaku
negatif aparatur adalah peraturan perundang-undangan yang tumpang
tindih, disharmonis, dapat diinterpretasi berbeda atau sengaja dibuat
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tidak jelas untuk membuka kemungkinan penyimpangan. Kondisi
seperti ini seringkali dimanfaatkan oleh aparatur untuk kepentingan
pribadi yang dapat merugikan negara. Karena itu, perlu dilakukan
perubahan/penguatan terhadap sistem peraturan perundang-undangan
yang lebih efektif dan menyentuh kebutuhan masyarakat
8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
Pelayanan publik merupakan aspek lain yang selalu menjadi sorotan
masyarakat.
Penerapan
sistem
manajemen
pelayanan
belum
sepenuhnya mampu mendorong peningkatan kualitas pelayanan, yang
lebih cepat, murah, berkekuatan hukum, nyaman, aman, jelas dan
terjangkau serta menjaga profesionalisme para petugas pelayanan.
Karena itu, perlu dilakukan penguatan terhadap sistem manajemen
pelayanan publik agar mampu mendorong perubahan profesionalisme
para penyedia pelayanan serta peningkatkan kualitas pelayanan
Keterkaitan antara area perubahan dan sasaran reformasi birokrasi dapat
dilihat pada gambar di bawah ini:

Gambar 2 Area Perubahan dan Sasaran Reformasi Birokrasi

Hasil yang diharapkan dari perubahan pada area-area dimaksud di atas
adalah sebagai berikut:
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Tabel 5 Hasil yang diharapkan
Area Perubahan

Hasil yang diharapkan

1. Manajemen
Perubahan








2. Penguatan
Sistem
Pengawasan







3. Penguatan
Akuntabilitas







4. Penguatan
Kelembagaan





5. Penguatan
Tatalaksana










Meningkatnya penerapan/internalisasi asas, prinsip, nilai dasar,
kode etik,
dan kode perilaku, termasuk penguatan budaya
kinerja dan budaya pelayanan
Meningkatnya penerapan budaya kerja positif di setiap instansi
pemerintah
Meningkatnya integritas aparatur
Meningkatnya profesionalisme aparatur
Meningkatnya citra positif aparatur sebagai pelayan masyarakat
Meningkatnya kepuasan masyarakat
Meningkatnya penerapan penyelenggaraan pemerintahan yang
bersih dan bebas KKN serta penetapan unit kerja berpredikat
WBK
Menurunnya tingkat penyimpangan oleh aparatur
- Berkurangnya temuan yang berindikasi kerugian negara
- Mempertahankan opini WTP
Meningkatnya efisiensi penyelenggaraan birokrasi dengan tingkat
kematangan SPIP menjadi tingkat 3 yaitu terdefinisi (defined
process)
Meningkatnya penerapan sistem pengawasan yang independen,
profesional, dan sinergi dengan peningkatan SDM APIP sebagai
Quality Assurance
Meningkatnya kapasitas APIP dengan tingkat kapabilitas APIP
menjadi tingkat 3 (integrated)
Tersusun dokumen Renstra eselon I dan II
Tersusunya Operasional Standar Prosedur (SOP) Penetapan dan
Revisi Target Kinerja Tahunan BATAN.
Meningkatnya
penerapan
sistem
informasi
pengelolaan
litbangyasa (SIPL) yang terintegrasi dengan sistem informasi
kinerja pegawai (SIKAP) BATAN
Meningkatnya
penerapan
sistem
informasi
pengelolaan
litbangyasa (SIPL) yang terintegrasi dengan sistem informasi
kinerja pegawai (SIKAP) BATAN
Tersusunnya pedoman dan tersosialisasi perjanjian kinerja dan
penyusunan laporan kinerja
Tersusunnya dokumen pedoman evaluasi kinerja unit kerja
Kesesuaian ukuran dan fungsi organ dengan tugas dan
fungsinya;
Pemastian fungsi spesifik organisasi dan eliminasi kesamaan
fungsi dengan instansi lain.
Tersosialisasinya Undang Undang Nomor 30 tahun 2014 di 23
Unit Kerja BATAN
Tersusunnya Pedoman Pengambilan Keputusan dan/atau
tindakan
Tersusunnya Dokumen RITIK 2015-2019
Meningkatnya kualitas e goverment BATAN dengan target indeks
> 2,9 pada akhir tahun 2019.
Meningkatnya kualitas proses bisnis yang sederhana, cepat,
terintegrasi dan effektifitas penerapan SOP
Meningkatnya kualitas e procurement
Tersusunya pedoman Jadwal Retensi Arsip (JRA) BATAN
Terkelolanya arsip BATAN dengan dukungan Sistem Informasi.
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Area Perubahan

Hasil yang diharapkan

6. Penguatanan
Sistem
Manajemen
Sumber daya
manusia
aparatur sipil
negara






7. Penataan
Peraturan
Perundangundangan



8. Peningkatan
Kualitas
Pelayanan
publik







Tersedianya Anjab, ABK, peta jabatan, dan formasi kebutuhan
pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi;
Tersedianya Talent Management System, melipui:
Termutakhirnya Database Standar Kompetensi Jabatan,
Terlaksananya
asesmen
individu
pegawai
berbasis
kompetensi.
Tersedianya sistem pengembangan kompetensi Pegawai
melalui diklat pegawai berbasis kompetensi yang efektif
Tersedianya penilaian kinerja individu, meliputi :
Tersedianya data pengukuran kinerja Pegawai yang obyektif;
Tersedianya data hasil monev capaian kinerja individu;
Tersedianya Dokumen Pola Karir berbasis kinerja individu;
Tersedianya Peraturan
Pemberian Tunjangan Kinerja
berdasarkan Prestasi Kerja.
Meningkatnya keterlibatan publik dalam proses perumusan
kebijakan;
Meningkatnya kualitas regulasi yang melindungi, berpihak pada
publik, harmonis, tidak tumpang tindih dan mendorong iklim
kondusif bagi publik.
Meningkatnya sistem pelayanan publik di BATAN;
Meningkatnya kepuasan masyarakat;
Meningkatnya sistem monitoring dan evaluasi terhadap kinerja
pelayanan publik;
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BAB 4
STRATEGI PELAKSANAAN DAN
PROGRAM REFORMASI BIROKRASI
A. Strategi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
Pelaksanaan reformasi
pelaksanaan, yaitu:

birokrasi

dibagi

ke

dalam

dua

tingkatan

1. Nasional
Pada tingkat nasional, pelaksanaan
dalam tingkat pelaksanaan:

reformasi birokrasi dibagi ke

a) Makro
Tingkat
pelaksanaan makro mencakup perumusan atau
penyempurnaan kebijakan yang menjadi dasar bagi pelaksanaan
reformasi birokrasi secara nasional dan diimplementasikan di
masing-masing instansi pemerintah.
b) Meso
Tingkat pelaksanaan meso mencakup manajemen pelaksanaan
reformasi birokrasi, yang mendorong perumusan
kebijakankebijakan inovatif, menerjemahkan
kebijakan
makro
dalam
implementasinya, dan
mengkoordinasikan (mendorong dan
mengawal) pelaksanaan reformasi birokrasi di tingkat K/L dan
Pemda.
2. Instansional
Pada tingkat instansional atau BATAN, disebut juga dengan tingkat
pelaksanaan mikro, mencakup
implementasi kebijakan/program
reformasi birokrasi sebagaimana digariskan secara nasional dan
menjadi bagian dari upaya percepatan reformasi birokrasi pada BATAN.
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Tabel 6 Strategi Pelaksanaan RB BATAN

Makro

Perumusan atau penyempurnaan kebijakan
yang menjadi dasar bagi pelaksanaan
reformasi birokrasi secara nasional dan
diimplementasikan di BATAN pemerintah

Meso

Manajemen
pelaksanaan
reformasi
birokrasi dalam operasionalisasinya, yang
mendorong kebijakan-kebijakan inovatif,
menerjemahkan kebijakan makro dalam
implementasinya, dan mengkoordinasikan
(mendorong dan mengawal) pelaksanaan
reformasi birokrasi di tingkat K/L dan
Pemda.

Mikro

Implementasi kebijakan/program reformasi
birokrasi sebagaimana digariskan secara
nasional dan menjadi bagian dari upaya
percepatan reformasi birokrasi pada BATAN

Tingkat
Nasional

Tingkat
Instansional

B. Program-program
Program-program reformasi birokrasi, baik dalam tingkatan Makro, Meso
maupun Mikro adalah sebagai berikut:
Tabel 7 Program-Program RB BATAN

Program-program pada
Tingkatan Makro

Program-program pada
Tingkatan Meso

Program-program pada
Tingkatan Mikro

Penguatan
Budaya
Kerja Pegawai ASN
Penguatan
Sistem
Manajemen SDM ASN
Penguatan
Kelembagaan
Penguatan Tatalaksana

Manajemen Perubahan

Manajemen Perubahan

Pertukaran
Pengetahuan
Konsultasi
Asistensi
Monitoring
Evaluasi

Penguatan
Sistem
Manajemen SDM ASN
dan Penguatan
Kelembagaan
dan Penguatan Tatalaksana

Penguatan
Peraturan
Perundang-undangan
Peningkatan
Kualitas
Pelayanan Publik
Penguatan
Pemantauan
dan
Akuntabilitas Kinerja
Evaluasi
Pencapaian
Rencana Startegis
Penguatan
Sistem
Pengawasan
Quick Wins Nasional
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Penguatan
Peraturan
Perundang-undangan
Peningkatan
Kualitas
Pelayanan Publik
Penguatan
Akuntabilitas Kinerja
Penguatan
Pengawasan
Quick Wins

Sistem

BAB 5
PROGRAM QUICK WINS
Dalam rangka melaksanakan program reformasi birokrasi perlu dilakukan
kegiatan percepatan (Quick Wins) sebagai aktivitas nyata dan manfaatnya
dapat dirasakan secara cepat oleh pemangku kepentingan dan masyarakat,
serta sebagai pendorong dalam melakukan perubahan untuk membangun
kepercayaan masyarakat terhadap BATAN.
Kegiatan percepatan (Quick Wins) atau disebut low-hanging fruit adalah
suatu inisiatif yang mudah dan cepat dicapai yang mengawali suatu
kegiatan besar dan sulit. Quick Wins merupakan sebuah aktivitas nyata dan
dirasakan manfaatnya secara cepat oleh pemangku kepentingan utama,
baik secara eksternal maupun internal Badan Tenaga Nuklir Nasional
(BATAN).
Quick Wins diperlukan untuk memperoleh momentum awal yang positif dan
kepercayaan diri yang tinggi untuk melaksanakan reformasi birokrasi
secara konsisten dan berkelanjutan, serta memberikan citra positif bagi
pelaksanaan reformasi birokrasi.
Langkah – langkah untuk menyusun sampai menerapkan kegiatan Quick
Wins adalah sebagai berikut.
1.
2.
3.
4.

merumuskan;
menetapkan;
menyusun rencana pelaksanaan; dan
melaksanakan kegiatan Quick Wins.

Kegiatan Quick Wins BATAN merupakan kegiatan yang sudah berjalan akan
tetapi perlu ditingkatkan kinerjanya guna lebih memuaskan pelanggan,
baik dari aspek ketepatan, kecepatan, jenis dan jumlah layanan, maupun
kemudahan untuk dijangkau oleh masyarakat dengan dukungan aplikasi
online system.
Perumusan Quick Wins
Dalam merumuskan kegiatan Quick Wins, BATAN telah melakukan
inventarisasi berbagai kegiatan yang merupakan program reformasi
birokrasi, merupakan core business BATAN, memberikan dampak
perbaikan yang besar, dan dapat dirasakan oleh para pemangku
kepentingan secara cepat. Berdasarkan inventarisasi tersebut dipilih tiga
kandidat yang menonjol, yaitu:
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1. Diseminasi pemanfaatan hasil litbang BATAN di bidang pertanian
dalam rangka ketahanan pangan untuk memperkuat ketersedian
benih varietas BATAN di masyarakat.
2. Layanan Keselamatan dan Metrologi Radiasi
3. Layanan Pengelolaan Limbah Radioaktif
Program Quick Wins dilakukan dalam rangka memberikan dampak positif
jangka pendek yang dapat dirasakan oleh publik/masyarakat sebagai
outcome dari langkah-langkah reformasi birokrasi yang dilakukan oleh
BATAN.
Unit Kerja Pelaksana bertindak sebagai penanggung jawab dan pelaksana
kegiatan Quick Wins, adalah sebagai berikut:
a. Diseminasi pemanfaatan hasil litbang BATAN di bidang pertanian
adalah Pusat Diseminasi Kemitraan (PDK) dan Pusat Aplikasi
Teknologi Isotop dan Radiasi (PATIR);
b. Layanan Keselamatan dan Metrologi Radiasi adalah Pusat Teknologi
Keselamatan dan Metrologi Radiasi (PTKMR);
c. Layanan Pengelolaan Limbah Radioaktif adalah Pusat Teknologi
Limbah Radioaktif (PTLR).

Rencana Pelaksanaan Quick Wins
Tahap pelaksanaan kegiatan Quick Wins sebagaimana disajikan pada Tabel
dibawah
Tabel 8 Tahapan Pelaksanaan Kegiatan Quick Wins

LANGKAH
AKTIVITAS
Pembentukan Tim dan pemilihan
I
Quick Wins:
 Pembentukan Tim Kerja
 Pemilihan kandidat Quick Wins
 Penetapan Quick Wins
Rencana kerja dan jadwal:
II
 Penyusunan Rencana dan
Jadwal
Kerja serta Target Penyelesaian
Penyusunan
Anggaran
Menyusun
dan Menetapkan:
III
 Metode Monitoring dan
Evaluasi
 Pelaksanaan Quick Wins
 Mekanisme Pelaporan
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KELUARAN




Tim kerja
Kandidat Quick Wins
Keputusan Quick Wins



Rencana dan Jadwal Kerja
dan Target Penyelesaian



Metode Monitoring dan
Evaluasi
Pelaksanaan Quick Wins
Laporan hasil monitoring




BAB 6
RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI
A. Program, Kegiatan, Hasil Yang Diharapkan Dan Agenda
Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di BATAN
Pelaksanaan program dan kegiatan di BATAN disesuaikan dengan
karakteristik BATAN dan kemajuan yang telah diperoleh selama masa
pelaksanaan reformasi birokrasi pada periode sebelumnya.
Karena itu, pelaksanaan reformasi birokrasi mengikuti langkahlangkah umum, sebagai berikut:

Gambar 3 Pelaksanaan RB BATAN
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Agar setiap instansi pemerintah dapat mengembangkan pola yang lebih
sesuai dengan karakteristiknya masing-masing dalam melaksanakan
reformasi birokrasi, maka diberikan kebebasan kepada setiap instansi
pemerintah untuk mengembangkan model pelaksanaan reformasi
birokrasinya masing-masing. Karena itu, setiap instansi pemerintah dapat
menetapkan prioritas-prioritas program dan kegiatan sesuai dengan
kebutuhannya, atau bahkan membuat inovasi-inovasi yang dipandang
dapat mempercepat terwujudnya pelaksanaan reformasi birokrasi di
instansinya.
Namun demikian, terdapat beberapa hal yang harus diikuti sebagai
berikut:
1. Rencana Aksi dalam road map yang disusun tetap didasarkan pada
lingkup program-program reformasi birokrasi:
a. Manajemen Perubahan
b. Penguatan Sistem Pengawasan
c. Penguatan Akuntabilitas Kinerja
d. Penguatan Kelembagaan
e. Penguatan Tatalaksana
f. Penguatan Sistem Manajemen SDM ASN
g. Penguatan Peraturan Perundang-undangan
h. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
i. Quick Wins
2. Rencana Aksi dalam road map yang disusun harus selaras dengan
program-program reformasi birokrasi pada level makro.
3. Pelaksanaan reformasi birokrasi harus mengikuti beberapa prioritas
BATAN, yaitu:
Tabel 9 Program dan Kegiatan RB BATAN

Program
A. Manajemen
Perubahan

1
2
3
4
5
6

Kegiatan
Pembentukan tim reformasi birokrasi
Pembentukan, pelatihan, dan pemberdayaan agenagen perubahan
Penyusunan dan sosialisasi roadmap reformasi dan
quick win BATAN
Sosialisasi kegiatan dan hasil-hasil reformasi
birokrasi BATAN
Peningkatan keterlibat-an Pimpinan dalam
pelaksanaan reformasi birokrasi di BATAN
Sosialisasi dan internalisasi/penerapan nilai-nilai
30

Program

Kegiatan
7
8
9
10
11

12
13

14
B. Penguatan
Pengawasan

1

2

3

4

BATAN
Sosialisasi, internalisasi/ penerapan kode etik dan
perilaku pegawai BATAN
Penguatan budaya keselamatan, keamanan dan
keselamatan kerja (penerapan perilaku kerja aman –
Behavior based safety)
Penerapan 5R untuk meningkatkan produktivitas,
efektivitas dan efisiensi, dan pelayanan berkualitas
Pemberian penghargaan untuk mendorong motivasi
perubahan
Peningkatan efektivitas monev dan penilaian mandiri
pelaksanaan reformasi birokkrasi (termasuk
pelatihan untuk asesor)
Pelaksanaan survei kepuasan pegawai secara
berkala
Public campaign perubahan mental birokrasi untuk
memberikan dorongan eksternal terhadap
pengembangan budaya integritas di BATAN
Pengawasan terus menerus oleh atasan langsung
agar penerapan budaya kerja integritas dapat terus
terjaga
Pembangunan Zona Integritas melalui:
a) Monitoring dan evaluasi secara berkala
b) Penetapan unit kerja berpredikat WBK/ WBBM
untuk beberapa unit kerja di BATAN
Pelaksanaan pengendalian Gratifikasi di BATAN
melalui:
a) Penerbitan
Peraturan
Kepala
BATAN
Pengendalian Gratifikasi di BATAN
b) Public campaign secara berkala
c) Evaluasi atas kebijakan penanganan gratifikasi
dan menindaklanjuti hasil evaluasi tersebut
Pelaksanaan whistleblowing system di BATAN
melalui:
a) Penerbitan Peraturan Kepala BATAN tentang
Pedoman Sistem Pelaporan Pelanggaran (Whistle
Blowing System)
b) Implementasi dan evaluasi WBS ke seluruh unit
kerja di BATAN
c) Menindaklanjuti hasil evaluasi WBS secara
keseluruhan
Pelaksanaan penanganan benturan kepentingan di
BATAN, melalui:
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Program

5

6

7

C. Penguatan
Akuntabilitas
Kinerja

1

2

Kegiatan
a) Penerbitan Kebijakan tentang Penanganan
Benturan Kepentingan di BATAN
b) Implementasi
dan
evaluasi
penanganan
benturan kepentingan untuk seluruh unit kerja
di BATAN
c) Menindaklanjuti sebagian besar hasil evaluasi
penanganan benturan kepentingan
Pembangunan SPIP di lingkungan unit kerja BATAN,
melalui penerapan SPIP (lingkungan pengendalian,
penilaian risiko,informasi dan komunikasi, serta
pemantauan) secara keseluruhan di BATAN
Penanganan pengaduan masyarakat di BATAN,
melalui:
a) Penerbitan Peraturan Kepala BATAN tentang
Penanganan Pengaduan Masyarakat di BATAN
b) Implementasi pengaduan masyarakat ke seluruh
unit kerja di BATAN serta mengevaluasi seluruh
pengaduan masyarakat
c) Menindaklanjuti hasil evaluasi penanganan
pengaduan masyarakat secara keseluruhan
Peningkatan kualitas dan kapasatitas SDM APIP,
melalui:
a) Menindaklanjuti seluruh rekomendasi yang
memerlukan komitmen pimpinan
b) Meningkatkan kualitas maupun kuantitas SDM
pengawasan melalui pendidikan dan pelatihan
serta rekruitment pegawai
c) Mengupayakan
dukungan
anggaran
yang
memadai
d) Fungsi APIP akan berfokus pada client dan audit
berbasis risiko
e) Penerapan e-audit
Mengukur keberhasilan Renstra BATAN 2015-2019
menggunakan
Sistem
Aplikasi
Pengelolaan
Litbangyasa (SIPL) meliputi tahapan-tahapan: a)
perencanaan, (b) pelaksanaan, (c) evaluasi dan
pelaporan, (d) target pencapaian IKU, dan (e)
dokumentasi
Pengembangan
Sistem
Informasi
Pengelolaan
Litbangyasa (SIPL) yang terintegrasi dengan Sistem
Informasi Kinerja Pegawai (SIKAP).
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Program
3

4

5
6
D. Penguatan
Kelembagaan

1
2
3
4

E. Penguatan
Tatalaksana

1

Kegiatan
Meningkatkan peran serta seluruh pihak yang
terlibat dalam pengelolaan indikator kinerja secara
berjenjang, sehingga seluruh target kinerja dapat
dilaksanakan dan dicapai dengan efektif dan tepat
waktu
Pemantauan dan evaluasi atas pencapaian Renstra
meliputi anggaran, output, indikator kinerja utama,
indikator kinerja program, dan indikator kinerja
kegiatan secara komprehensif dituangkan ke dalam
laporan triwulan
Menyusun dan sosialisasi pedoman perjanjian
kinerja dan penyusunan laporan kinerja
Menyusun pedoman dan melaksanakan evaluasi
laporan kinerja unit kerja.
Evaluasi rincian tugas unit kerja
Analisis Beban Kerja
Penataan organisasi
Studi komparasi guna melihat kemungkinan
tumpang tindih fungsi dengan instansi lain
Implementasi Undang Undang Nomor 30 Tahun
2014 tentang Administrasi Pemerintahan
a) Sosialisasi Undang Undang Nomor 30 tahun
2014 ke semua Unit Kerja BATAN

2

3

4
5

b) Pembuatan Pedoman Pengambilan Keputusan
dan/atau tindakan
Penguatan e-Goverment
a) Pembuatan rencana induk tatakelola Teknologi
Informasi 2015-2019
b) Peningkatan Infrastruktur Jaringan dan Website
c) Penguatan Portal SIMLIN BATAN
d) Ikutserta dalam pemeringkatan e Goverment
Indonesia (PEGI)
Kaji ulang dan penyempurnaan terhadap
a) Proses bisnis birokrasi yang sederhana, cepat,
dan terintegrasi
b) Efektifitas penerapan SOP
Peningkatan kualitas e procurement
Manajemen Kearsipan berbasis TIK melalui :
a) Pembuatan Pedoman Jadwal Retensi Arsip (JRA)
BATAN
b) Pengelolaan arsip dinamis, in aktif dengan
program aplikasi sistem manajemen arsip in
aktif (SIMAI)
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Program

F. Penguatan
Sistem
Manajemen
SDM Aparatur

Kegiatan

1
2

3

G. Penguatan
Peraturan
Perundangundangan

1

2

3

H. Peningkatan
Kualitas
Pelayanan
Publik

1

2

3
4
5
6
7

c) Pengelolaan arsip aktif dan arsip vital dengan
bantuan sistem informasi
Penyusunan Anjab, ABK, Peta Jabatan, dan formasi
kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan
organisasi.
Pengembangan Talent Management System meliputi:
a) Pengembangan Database Kompetensi Jabatan,
b) Asesmen Individu Pegawai,
c) Perencanaan dan Pelaksanaan Pengembangan
Kompetensi pegawai melalui diklat, serta monev
pemanfaatan dikllat secara berkala.
Penguatan Penilaian kinerja indvidu yang diarahkan
pada:
a) Pengukuran kinerja individu;
b) Monev capaian kinerja individu;
c) Penilaian kinerja individu yang dijadikan sebagai
bahan dasar untuk pengembangan karir dan
pemberian tunjangan kinerja.
Evaluasi berkala terhadap berbagai peraturan
perundang-undangan yang sedang berlaku, dengan
memperhatikan kebutuhan organisasi;
Melakukan regulasi terhadap peraturan perundangundangan
yang
ada
sesuai
dengan
perkembangan/hierarkhi
peraturan
perundangundangan;
Melakukan deregulasi terhadap berbagai peraturan
perundang-undangan yang dipandang tidak relevan
lagi, tumpang tindih, atau disharmonis dengan
peraturan perundang-undangan lain
Revisi Peraturan Kepala BATAN tentang Pedoman
Standar Pelayanan, Survei Kepuasan Masyarakat
dan Evaluasi Kinerja penyelenggara layanan di
BATAN;
Sosialisasi penerapan Standar Pelayanan, Survei
Kepuasan Masyarakat dan Evaluasi Kinerja unit
penyelenggara pelayanan di BATAN
Penerapan
sistem
pemberian
sanksi
dan
penghargaan
(reward
and
punishment)
bagi
pelaksana layanan;
Pemberian kompensasi kepada penerima layanan
Reviu SOP pengelolaan pengaduan dan SOP
pelaksanaan standar pelayanan
Evaluasi kinerja unit penyelenggara pelayanan
Modernisasi sistem dan manajemen layanan publik
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Program
8
9
10

I. Quick Wins

1

2
3

Kegiatan
Penerapan seluruh pelayanan BATAN melalui portal
Sistem Pelayanan BATAN (SILABA)
Inovasi dan partisipasi dalam kompetisi layanan
publik
Pelatihan dalam rangka peningkatan integritas dan
kualitas SDM pelayanan dalam upaya penerapan
Budaya Pelayanan Prima
Diseminasi pemanfaatan hasil litbang BATAN di
bidang pertanian dalam rangka ketahanan pangan
untuk memperkuat ketersedian benih varietas
BATAN di masyarakat
Layanan Keselamatan dan Metrologi Radiasi
Layanan Pengelolaan Limbah Radioaktif

4. Pelaksanaan dan keberhasilan reformasi birokrasi di masing-masing
instansi pemerintah sangat tergantung dari peran kepemimpinan.
Karena itu, keterlibatan langsung pimpinan dalam merancang
perubahan birokrasi menjadi lebih baik sangat menentukan
keberhasilannya.
5. Evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi di
masing-masing instansi pemerintah akan mengacu pada rencana aksi
yang dimuat dalam road map reformasi birokrasi masing-masing
instansi pemerintah.
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BAB 7
MANAJEMEN PELAKSANAAN REFORMASI
BIROKRASI

A. Organisasi
Agar pelaksanaan reformasi birokrasi dapat berjalan dengan baik, maka
perlu dilakukan pengelolaan yang baik pula. Untuk itu perlu dibentuk tim
yang diberi tugas untuk melakukan pengelolaan reformasi birokrasi agar
seluruh rencana aksi dapat dilaksanakan sesuai dengan target dan jadwal
yang telah ditentukan. Sebagaimana telah diterapkan pada pelaksanaan
reformasi birokrasi pada periode 2010 – 2014, maka organisasi pelaksanaan
reformasi birokrasi terdiri dari 2 (dua) tingkatan, yaitu Tim Pengarah dan
Tim Pelaksana. Tugas-tugas setiap tingkatan tim reformasi birokrasi adalah
sebagai berikut:
Tim Pengarah Reformasi Birokrasi BATAN, dipimpin langsung oleh Kepala
BATAN.
Sekretaris Tim dipegang oleh Sekretaris Utama BATAN.
Tugas dari Tim Pengarah adalah:
1. Memberikan arahan dalam penyusunan Road Map reformasi birokrasi
serta menetapkan Road Map;
2. Memastikan pelaksanaan reformasi birokrasi sesuai dengan sasaran
reformasi birokrasi nasional, yang dapat memberikan dampak pada
perbaikan birokrasi dan memberikan dampak pada masyarakat;
3. Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi secara
berkala, termasuk pelaksanaan Quick Wins, dan memberikan arahan
agar pelaksanaan reformasi birokrasi tetap berjalan konsisten, terarah
sesuai dengan Road Map, dan berkelanjutan.
Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi dipimpin oleh Sekretaris Utama
BATAN. Sekretaris dipegang oleh salah satu pejabat eselon II.
Agar fokus, tim pelaksana dibagi ke dalam kelompok-kelompok kerja yang
jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan. Adapun tugas kelompok kerja
adalah sebagai berikut:
1. Merumuskan Road Map reformasi birokrasi pemerintah daerah;
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2.
3.
4.
5.

Merumuskan Quick Wins;
Merancang rencana manajemen perubahan;
Bersama dengan unit/satuan kerja terkait melaksanakan Quick Wins;
Melaksanakan fokus perubahan sesuai rencana yang tertuang dalam
Road Map;
6. Melakukan pemeliharaan terhadap area-area yang sudah maju;
7. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala, melakukan
penyesuaian-penyesuaian yang diperlukan agar target yang dihasilkan
selalu dapat menyesuaikan kebutuhan stakeholders.
8. Menjadi agen perubahan.
Agar reformasi birokrasi dilaksanakan juga oleh setiap unit kerja, maka
unit kerja dimaksud juga harus membentuk tim atau menjadikan pegawai
di seluruh jajaran unit kerja menjadi bagian dari pelaksana reformasi
birokrasi.
Tugas dari Unit kerja dalam pelaksanaan reformasi birokrasi adalah:
1. Melaksanakan Road Map reformasi birokrasi yang menjadi prioritas
untuk dilaksanakan oleh masing-masing unit kerja;
2. Jika salah satu Quick Wins berada dalam lingkupnya, maka unit kerja
bersama Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi mempersiapkan,
melaksanakan, dan memonitor Quick Wins;
3. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan reformasi
birokrasi di unit kerjanya.
4. Melaporkan hasil pelaksanaan reformasi birokrasi kepada Ketua Tim
Pengarah dan Ketua Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi;

B. Monitoring dan Evaluasi
1. Monitoring
Monitoring dimaksudkan untuk mempertahankan agar rencana aksi yang
dituangkan ke dalam Roadmap Reformasi Birokrasi BATAN 2015-2019
dapat berjalan sesuai dengan jadwal, target-target dan tahapan
sebagaimana yang telah ditetapkan. Dari hasil monitoring kegiatan yang
perlu dikoreksi dapat langsung dilakukan pada saat kegiatan masingmasing pokja area perubahan sedang dilaksanakan, sehingga tidak
terjadi penyimpangan dari target yang telah ditentukan.
Pada Lingkup satuan kerja/Pokja, monitoring dapat dilakukan melalui
beberapa media sebagai berikut:
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a. Pertemuan rutin internal setiap 6 bulan untuk membahas kemajuan,
hambatan yang dihadapi, dan penyesuaian yang perlu dilakukan
untuk merespon perkembangan strategis yang timbul.
b. Pertemuan rutin setiap 6 bulan dengan Unit kerja yang
melaksanakan Quick Wins, untuk membahas kemajuan dan kendala
yang dihadapi, serta merespon perkembangan lingkungan strategis
yang timbul.
c. Pengukuran target kegiatan reformasi birokrasi pada periode 6 bulan
oleh masing-masing pokja.
d. Monitoring oleh Tim Monev Reformasi Birokrasi BATAN setiap 6
bulan terhadap masing-masing unit kerja/Pokja, sesuai dengan
pedoman yang sudah ditetapkan.
e. Hasil monitoring disampaikan kepada penanggungjawab Reformasi
Birokrasi BATAN

2. Evaluasi
Evaluasi terhadap pelaksanaan Reformasi Birokrasi di BATAN dilakukan
setiap 1 tahun sekali, baik secara internal oleh Pokja maupun oleh Tim
Monev Reformasi Birokrasi BATAN.
a. Evaluasi tahunan dilakukan secara internal oleh pimpinan Unit
Kerja/ Pokja
b. Pertemuan rutin setiap 1 tahun sekali dengan Unit kerja yang
melaksanakan Quick Wins, untuk membahas kemajuan dan kendala
yang dihadapi, serta merespon perkembangan lingkungan strategis
yang timbul
c. Pengukuran target hasil kegiatan Reformasi Birokrasi setiap pokja
secara internal setiap satu tahun.
d. Evaluasi tahunan dilakukan oleh Tim Monev Reformasi Birokrasi
terhadap masing-masing unit kerja/ Pokja, sesuai dengan pedoman
yang sudah ditetapkan.
e. Hasil evaluasi disampaikan kepada penanggungjawab Reformasi
Birokrasi BATAN
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BAB 8
PENUTUP
Birokrasi pemerintah harus dikelola berdasarkan prinsip-prinsip tata
pemerintahan yang baik dan profesional. Birokrasi harus sepenuhnya
mengabdi pada kepentingan rakyat dan bekerja untuk memberikan
pelayanan prima, transparan, akuntabel, dan bebas dari praktek korupsi,
kolusi, dan nepotisme (KKN). Semangat inilah yang mendasari pelaksanaan
reformasi birokrasi pemerintah di Indonesia.
Pelaksanaan reformasi birokrasi pemerintah harus mampu
mendorong perbaikan dan peningkatan kinerja birokrasi pemerintah, baik
pusat maupun daerah. Kinerja akan meningkat apabila ada motivasi yang
kuat secara keseluruhan, baik di pusat maupun di daerah. Motivasi akan
muncul jika setiap program/kegiatan yang dilaksanakan menghasilkan
keluaran (output), nilai tambah (value added), hasil (outcome), dan manfaat
(benefit) yang lebih baik dari tahun ke tahun, disertai dengan sistem reward
and punishment yang dilaksanakan secara konsisten dan berkelanjutan.
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Lampiran 1. Tabel Roadmap Pelaksanaan RB BATAN 2015-2019

A. MANAJEMEN PERUBAHAN
1 Pembentukan tim reformasi birokrasi

2 Pembentukan, pelatihan, dan pemberdayaan agen-agen
perubahan
3 Penyusunan dan sosialisasi roadmap reformasi dan quick
win BATAN
4 Sosialisasi kegiatan dan hasil-hasil reformasi birokrasi
Peningkatan keterlibat-an Pimpinan dalam pelaksanaan
5 BATAN
reformasi birokrasi di BATAN
6 Sosialisasi dan internalisasi/penerapan nilai-nilai BATAN
7 Sosialisasi, internalisasi/ penerapan kode etik dan perilaku
pegawai BATAN
8 Penguatan budaya keselamatan, keamanan dan
keselamatan kerja (penerapan perilaku kerja aman –
Behavior based safety)
9 Penerapan 5R untuk meningkatkan produktivitas, efektivitas
dan efisiensi, dan pelayanan berkualitas
10 Pemberian penghargaan untuk mendorong motivasi
Peningkatan efektivitas monev dan penilaian mandiri
11 perubahan
pelaksanaan reformasi birokkrasi (termasuk pelatihan untuk
asesor)
12 Pelaksanaan survei kepuasan pegawai secara berkala
13 Public campaign perubahan mental birokrasi untuk
memberikan dorongan eksternal terhadap pengembangan
budaya integritas di BATAN
14 Pengawasan terus menerus oleh atasan langsung agar
penerapan budaya kerja integritas dapat terus terjaga
B. PENGUATAN SISTEM MANAJEMEN SDM ASN
1 Penyusunan Anjab, ABK, Peta Jabatan, dan formasi
kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan
organisasi.
2 Pengembangan Talent Management System meliputi:

a) Pengembangan Database Kompetensi Jabatan,
b) Asesmen Individu Pegawai,
c) Perencanaan dan Pelaksanaan Pengembangan
Kompetensi pegawai melalui diklat, serta monev
pemanfaatan dikllat secara berkala.
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TAHUN 2017
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PROGRAM DAN KEGIATAN

Triwulan 2

No

Triwulan 1

TAHUN 2015

KRITERIA KEBERHASILAN

PENANGGUNGJAWAB/PELAKSANA

1) Meningkatnya penerapan/internalisasi asas, • seluruh unit kerja
prinsip, nilai dasar, kode etik, dan kode
• Pokja Manajemen
perilaku, termasuk penguatan budaya kinerja
perubahan
dan budaya pelayanan
2) Meningkatnya penerapan budaya kerja
positif di setiap instansi pemerintah
3) Meningkatnya integritas aparatur
4) Meningkatnya profesionalisme aparatur
5) Meningkatnya citra positif aparatur sebagai
pelayan masyarakat
6) Meningkatnya kepuasan masyarakat

1 Tersedianya Anjab, ABK, peta jabatan, dan
formasi kebutuhan pegawai sesuai dengan
kebutuhan organisasi;
2 Tersedianya Talent Management System,
melipui
Termutakhirnya Database Standar
Kompetensi Jabatan,
Terlaksananya asesmen individu pegawai
berbasis kompetensi.
Tersedianya sistem pengembangan
kompetensi Pegawai melalui diklat pegawai
berbasis kompetensi yang efektif

• seluruh unit kerja
• Pokja Manajemen SDM
Aparatur
• BSDMO
• Pusdiklat

3 Penguatan Penilaian kinerja indvidu yang diarahkan
pada:
a) Pengukuran kinerja individu;

b) Monev capaian kinerja individu;
c) Penilaian kinerja individu yang dijadikan sebagai bahan
dasar untuk pengembangan karir dan pemberian
tunjangan kinerja.
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TAHUN 2017
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Triwulan 2

TAHUN 2016

Triwulan 1
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Triwulan 3
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3 Tersedianya penilaian kinerja individu,
meliputi :
Tersedianya data pengukuran kinerja
Pegawai yang obyektif;
Tersedianya data hasil monev capaian
kinerja individu;
Tersedianya Dokumen Pola Karir berbasis
kinerja individu;
Tersedianya Peraturan Pemberian
Tunjangan Kinerja berdasarkan Prestasi
Kerja

C. PENGUATAN KELEMBAGAAN
1 Evaluasi rincian tugas unit kerja

1 Kesesuaian ukuran dan fungsi organ dengan • BSDMO
tugas dan fungsinya;
• Pokja Penguatan
2 Pemastian fungsi spesifik organisasi dan
kelembagaan
eliminasi kesamaan fungsi dengan instansi
lain.

2 Analisis Beban Kerja

3 Penataan organisasi
4 Studi komparasi guna melihat kemungkinan tumpang tindih
fungsi dengan
instansi lain
D. PENGUATAN
TATALAKSANA
1 Implementasi Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014
tentang Administrasi Pemerintahan
Sosialisasi Undang Undang Nomor 30 tahun 2014 ke
semua Unit Kerja BATAN
Pedoman
Pengambilan
Keputusan
b) Pembuatan
dan/atau tindakan
2 Penguatan e-Goverment
a)

a)

Pembuatan rencana
Informasi 2015-2019

induk

tatakelola

Teknologi

b)
c)

Peningkatan Infrastruktur Jaringan dan Website
Penguatan Portal SIMLIN BATAN

Ikutserta dalam pemeringkatan e Goverment Indonesia
(PEGI)
3 Kaji ulang dan penyempurnaan terhadap
a) Proses bisnis birokrasi yang sederhana, cepat, dan
terintegrasi
b) Efektifitas penerapan SOP
d)

1) Tersosialisasinya Undang Undang Nomor 30 • seluruh unit kerja
tahun 2014 di 23 Unit Kerja BATAN
• Pokja Tatalaksana
• PSMN
• PPIKSN
2) Tersusunnya Pedoman Pengambilan
Keputusan dan/atau tindakan
• BU
• BHHK
3) Tersusunnya Dokumen RITIK 2015-2019
4) Meningkatnya kualitas e goverment BATAN
dengan target indeks > 2,9 pada akhir tahun
2019.
5) Meningkatnya kualitas proses bisnis yang
sederhana, cepat, terintegrasi dan effektifitas
penerapan SOP
6) Meningkatnya kualitas e procurement
7) Tersusunya pedoman Jadwal Retensi Arsip
(JRA) BATAN
8) Terkelolanya arsip BATAN dengan
dukungan Sistem Informasi
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4 Peningkatan kualitas e procurement
5 Manajemen Kearsipan berbasis TIK melalui :
a) Pembuatan Pedoman Jadwal Retensi Arsip (JRA)
BATAN
b) Pengelolaan arsip dinamis, in aktif dengan program
aplikasi sistem manajemen arsip in aktif (SIMAI)

c)

Pengelolaan arsip aktif dan arsip vital dengan bantuan
sistem informasi

E. PENGUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
1 Evaluasi berkala terhadap berbagai peraturan perundangundangan yang sedang berlaku, dengan memperhatikan
kebutuhan organisasi;
2 Melakukan regulasi terhadap peraturan perundangundangan yang ada sesuai dengan perkembangan/hierarkhi
peraturan perundang-undangan;

1 Meningkatnya keterlibatan publik dalam
proses perumusan kebijakan;
2 Meningkatnya kualitas regulasi yang
melindungi, berpihak pada publik, harmonis,
tidak tumpang tindih dan mendorong iklim
kondusif bagi publik

• BHHK
• Pokja Penguatan
peraturan perundangundangan

3 Melakukan deregulasi terhadap berbagai peraturan
perundang-undangan yang dipandang tidak relevan lagi,
tumpang tindih, atau disharmonis dengan peraturan
perundang-undangan lain
F. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK
1 Revisi Peraturan Kepala BATAN tentang Pedoman Standar
Pelayanan, Survei Kepuasan Masyarakat dan Evaluasi
Kinerja penyelenggara layanan di BATAN
2 Sosialisasi penerapan Standar Pelayanan, Survei Kepuasan
Masyarakat dan Evaluasi Kinerja unit penyelenggara
pelayanan di BATAN

• seluruh unit kerja
• PPIKSN
• BU
2 Pemahaman Unit organisasi penyelenggara • Pokja Pelayanan Publik
layanan terhadap perka
1 Perka BATAN tentang Pelayanan Publik

3 Penyusunan Standar pelayanan oleh unit organisasi
penyelenggara pelayanan

3 Dokumen Standar Pelayanan

4 Penerapan standar pelayanan termasuk sistem pemberian
sanksi dan penghargaan (reward and punishment ) bagi
pelaksana layanan, serta pemberian kompensasi
kepada penerima layanan

4 Meningkatnya penggunaan teknologi
informasi dalam pemberian pelayanan di
BATAN;

5 Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat

5 Meningkatnya kepuasan masyarakat
terhadap pelayanan publik di BATAN
6 Perbaikan sistem dan manajemen
pelayanan publik
7 Meningkatnya kinerja unit organisasi
penyelenggara pelayanan publik

6 Reviu SOP pengelolaan pengaduan dan SOP pelaksanaan
standar pelayanan
7 Evaluasi kinerja unit organisasi penyelenggara pelayanan

8 Penerapan e-layanan bagi seluruh pelayanan BATAN
melalui portal Sistem Informasi Pelayanan BATAN (SILABA)
dan portal SIMLIN secara bertahap dalam rangka
9 Pengembangan inovasi dan partisipasi dalam kompetisi
layanan publik
10 Pelatihan dalam rangka peningkatan integritas dan kualitas
SDM pelayanan dalam upaya penerapan Budaya Pelayanan
Prima
G. PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA
1 Mengukur keberhasilan Renstra BATAN 2015-2019
menggunakan Sistem Aplikasi Pengelolaan Litbangyasa
(SIPL) meliputi tahapan-tahapan: perencanaan, (b)
pelaksanaan, (c) evaluasi dan pelaporan, (d) target
pencapaian IKU, dan (e) dokumentasi
2 Pengembangan Sistem Informasi Pengelolaan Litbangyasa
(SIPL) yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Kinerja
Pegawai (SIKAP).
3 Meningkatkan peran serta seluruh pihak yang terlibat dalam
pengelolaan indikator kinerja secara berjenjang, sehingga
seluruh target kinerja dapat dilaksanakan dan dicapai
dengan efektif dan tepat waktu
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8 Meningkatnya kemudahan/aksesibilitas,
kepastian dan kecepatan proses pelayanan
9 Meningkatnya inovasi dalam pelayanan
publik di BATAN
10 Meningkatnya kompetensi SDM pelayanan
di BATAN

1) Tersusun dokumen Renstra eselon I dan II

2) Tersusunya Operasional Standar Prosedur
(SOP) Penetapan dan Revisi Target Kinerja
Tahunan BATAN.
3) Meningkatnya penerapan sistem informasi
pengelolaan litbangyasa (SIPL) yang
terintegrasi dengan sistem informasi kinerja
pegawai (SIKAP) BATAN

4 Pemantauan dan evaluasi atas pencapaian Renstra meliputi
anggaran, output, indikator kinerja utama, indikator kinerja
program, dan indikator kinerja kegiatan secara komprehensif
dituangkan ke dalam laporan triwulan

4) Meningkatnya penerapan sistem informasi
pengelolaan litbangyasa (SIPL) yang
terintegrasi dengan sistem informasi kinerja
pegawai (SIKAP) BATAN

5 Menyusun dan sosialisasi pedoman perjanjian kinerja dan
penyusunan laporan kinerja

5) Tersusunnya pedoman dan tersosialisasi
perjanjian kinerja dan penyusunan laporan
kinerja
6) Tersusunnya dokumen pedoman evaluasi
kinerja unit kerja

6 Menyusun pedoman dan melaksanakan evaluasi laporan
kinerja unit kerja.
H. PENGUATAN SISTEM PENGAWASAN
1 Pembangunan Zona Integritas melalui:

a) Monitoring dan evaluasi secara berkala
b) Penetapan unit kerja berpredikat WBK/ WBBM untuk
beberapa unit kerja di BATAN

PENANGGUNGJAWAB/PELAKSANA

• Kepala BATAN
• Eselon I dan Eselon II
• Biro Perencanaan
• Inspektorat
• Pokja Akuntabilitas

1 Meningkatnya penerapan penyelenggaraan • seluruh unit kerja
pemerintahan yang bersih dan bebas KKN
• Pokja Pengawasan
serta penetapan unit kerja berpredikat WBK
2 Menurunnya tingkat penyimpangan oleh
aparatur
a) Berkurangnya temuan yang berindikasi
kerugian negara

• Inspektorat
• BP

2 Pelaksanaan pengendalian Gratifikasi di BATAN melalui:
a) Penerbitan Peraturan Kepala BATAN Pengendalian
Gratifikasi di BATAN

b) Public campaign secara berkala
c) Evaluasi atas kebijakan penanganan gratifikasi dan
menindaklanjuti hasil evaluasi tersebut
3 Pelaksanaan whistleblowing system di BATAN melalui:
a) Penerbitan Peraturan Kepala BATAN tentang Pedoman
Sistem Pelaporan Pelanggaran (Whistle Blowing
System)
b) Implementasi dan evaluasi WBS ke seluruh unit kerja di
BATAN
c) Menindaklanjuti hasil evaluasi WBS secara
keseluruhan
4 Pelaksanaan penanganan benturan kepentingan di
BATAN, melalui:
a) Penerbitan Kebijakan tentang Penanganan Benturan
Kepentingan di BATAN
b) Implementasi dan evaluasi penanganan benturan
kepentingan untuk seluruh unit kerja di BATAN
c) Menindaklanjuti sebagian besar hasil evaluasi
penanganan benturan kepentingan
5 Pembangunan SPIP di lingkungan unit kerja BATAN,
melalui penerapan SPIP (lingkungan pengendalian,
penilaian risiko,informasi dan komunikasi, serta
pemantauan) secara keseluruhan di BATAN

6

a) Penilaian Risiko di Kedeputian TEN
b) Penilaian Risiko di Kesekretariatutamaan
c) Penyusunan pendoman penilaian penerapan SPIP
d) Penilaian penerapan SPIP
Penanganan pengaduan masyarakat di BATAN, melalui:
a) Penerbitan Peraturan Kepala BATAN tentang
Penanganan Pengaduan Masyarakat di BATAN
b) Implementasi pengaduan masyarakat ke seluruh unit
kerja di BATAN serta mengevaluasi seluruh pengaduan
masyarakat
c) Menindaklanjuti hasil evaluasi penanganan pengaduan
masyarakat secara keseluruhan
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b) Mempertahankan opini WTP
3 Meningkatnya efisiensi penyelenggaraan
birokrasi dengan tingkat kematangan SPIP
menjadi tingkat 3 yaitu terdefinisi (defined
process)

PENANGGUNGJAWAB/PELAKSANA

7 Peningkatan kualitas dan kapasatitas SDM APIP,
melalui:
a) Menindaklanjuti seluruh rekomendasi yang memerlukan
komitmen pimpinan
b) Meningkatkan kualitas maupun kuantitas SDM
pengawasan melalui pendidikan dan pelatihan serta
rekruitment pegawai
c) Mengupayakan dukungan anggaran yang memadai
d) Fungsi APIP akan berfokus pada client dan audit
berbasis risiko
e) Penerapan e-audit
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