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Rencana Kegiatan

Perubahan
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Hasil Kegiatan
11

Penanggung
Jawab

12

Manajemen

Sosialiasasi road map,

Peningkatkan pengetahuan

Pokja RB

Perubahan

program, dan SK Tim

pegawai atas road map dan

Area

reformasi birokrasi

program reformasi birokrasi

Manajemen

kepada seluruh pegawai

Perubahan

Menyusun rancangan

Perubahan pola pikir, perilaku,

inovasi-inovasi program

dan budaya kerja pegawai ke

reformasi birokrasi yang

arah yang lebih baik dan selaras

mengarah ke perubahan

dengan konsep reformasi

pola pikir, perilaku, dan

birokrasi

budaya kerja pegawai
Sosialisasi rencana

Internalisasi rencana ke dalam

inovasi program

pelaksanaan Tupoksi keseharian

reformasi birokrasi

pegawai

Melaksanakan Penilaian

Nilai PMPRB

Mandiri Pelaksanaan
Reformasi Birokrasi
(PMPRB)

Monev pelaksanaan

Terlaksananya program

program serta inovasi

Reformasi birokrasi sesuai road

progam reformasi

map yang telah tersusun

birokrasi
Evaluasi tindak lanjut

Hasil Monev telah ditindaklanjuti

monev pelaksanaan

seluruhnya

program serta inovasi
progam reformasi
birokrasi
2

Penguatan

Penyusunan kebijakan

Penguatan regulasi di sektor

Pokja RB

Peraturan

sektor industri agro

industri agro

Area

Perundang-

Penguatan

undangan

Peraturan
Per-UU-an
Harmonisasi peraturan

Peningkatan kualitas regulasi

perundang-undangan

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

Evaluasi penerapan

Penguatan regulasi di sektor

kebijakan sector industri

industri agro

agro yang sudah
tersusun di tahun 2022

3

Penguatan

Mengidentifikasi SOP

Tersusunnya identifikasi SOP

Pokja RB

Organisasi

pelaksanaan kerja yang

pelaksanaan kerja yang selaras

Area

dan Tata

perlu disusun sesuai

dengan Proses Bisnis

Penataan

Laksana

proses bisnis yang telah

Organisasi

dan

ditetapkan

Penguatan
Ortala

Membuat rencana kerja

Tersusunnya rencana kerja

penyusunan SOP

penyusunan SOP yang selaras

berdasarkan hasil

dengan Proses Bisnis

identifikasi yang telah

Organisasi

tersusun

4

Mengevaluasi

Terlaksananya penyusunan

pelaksanaan rencana

SOP sesuai rencana kerja yang

kerja

telah tersusun

Penguatan

Fasilitasi penyertaan

Penyederhanaan birokrasi dan

Pokja RB

Sistem

Pegawai pada uji

peningkatan kompetensi

Area

Manajemen

kompetensi maupun

pegawai

Manajemen

SDM

diklat teknis atau diklat-

Aparatur

diklat lainnya

SDM ASN

Fasilitasi Knowledge

Peningkatan kompetensi

sharing yang berkaitan

pegawai dan transfer knowledge

dengan isu aktual

antar-pegawai

perkembangan industri
agro

5

Monev Pelaksanaan

Tersedianya hasil Monev

Penilaian Kinerja Individu

Penilaian Kinerja Individu

Monev Penegakkan

Tersedianya Laporan Monev

Disiplin Pegawai

penegakaan disiplin pegawai

Penguatan

Perbaikan SOP terkait

Tersusunnya SOP terkait

Pokja RB

Akuntabilitas

akuntabilitas kinerja

akuntabilitas kinerja yang

Area

Kinerja

sesuai dengan perubahan

terbarukan dan relevan

Penguatan

struktur organisasi dan

Akuntabilitas

hasil evaluasi
Menetapkan mekanisme

Tersusunnya mekanisme

pelaksanaan reviu

pelaksanaan reviu internal atas

internal atas LAKIP

LAKIP

Menetapkan mekanisme

Tersusunnya mekanisme

pemberian reward &

pemberian reward & punishment

punishment pegawai

pegawai secara jelas

secara jelas
6

Penguatan

Sosialisasi SPIP,

Internalisasi dan peningkatan

Pokja RB

Pengawasan

penanganan gratifikasi,

pengetahuan pegawai akan

Area

penanganan benturan

konsep dan kebijakan yang

Penguatan

kepentingan, whistle

berkaitan dengan SPIP,

Sistem

blowing system (WBS),

penanganan gratifikasi,

Pengawasan

dan pembangunan zona

penanganan benturan

integritas

kepentingan, WBS, dan
pembangunan zona integritas

Evaluasi pelaksanaan

Tersusunnya laporan evaluasi

SPIP, penanganan,

atas pelaksanaan SPIP,

gratifikasi, penanganan

penanganan, gratifikasi,

pengaduan masyarakat,

penanganan pengaduan

dan penanganan

masyarakat, dan penanganan

benturan kepentingan,

benturan kepentingan,

Bimtek SPIP dan

Peningkatan pengetahuan

penyusunan peta risiko

pengawai terhadap konsep SPIP

TA 2023

secara lebih komprehensif dan
tersusunnya peta risiko Ditjen
Industri Agro TA 2023
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Evaluasi tindak lanjut atas

Tersusunnya laporan tindak

penanganan, gratifikasi,

lanjut hasil evaluasi

penanganan pengaduan

penanganan, gratifikasi,

masyarakat, dan

penanganan pengaduan

penanganan benturan

masyarakat, dan penanganan

kepentingan

benturan kepentingan

Peningkatan

Menyusun identifikasi

Tersusunnya identifikasi endala

Pokja RB

Kualitas

kendala dan tantangan di

dan tantangan di bidang

Area

Pelayanan

bidang pelayanan publik,

pelayanan publik beserta

Peningkatan

Publik

khususnya yang

encana tidak lanjutnya

Kualitas

berkaitan dengan sarana

Pelayanan

dan prasarana, beserta

Publik

rencana tidak lanjutnya

