Cover Luar

LAPORAN PELAKSANAAN
REFORMASI BIROKRASI
PEMERINTAH KAB. PONOROGO
TAHUN 2020

BAGIAN ORGANISASI
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PONOROGO
2021

KATA
KATA PENGANTAR.
PENGANTAR
Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas
terselesaikannya

penyusunan

“Laporan

Pelaksanaan

Reformsai

Birokrasi Pemerintah Kabupaten Ponorogo Tahun 2020”, penyusunan
laporan ini merupakan bentuk pertanggungjawaban dalam pelaksanaan
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BAB I
PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG
Pelaksanaan

Reformasi

Birokrasi

dimaksudkan

untuk

menciptakan tatakelola pemerintahan yang baik dan bersih (good
governance). Tatakelola pemerintahan yang baik dan bersih adalah
prasyarat utama pembangunan nasional. Sejalan dengan hakikat
reformasi birokrasi, maka upaya menciptakan birokrasi yang ideal
tersebut dilakukan dengan penyempurnaan, peningkatan, dan
penguatan atau penataan terhadap delapan area perubahan.
Saat ini reformasi birokrasi telah masuk kepada periode ketiga
atau terakhir dari Grand Design Reformasi Birokrasi Nasional. Pada
tahap akhir, reformasi birokrasi diharapkan menghasilkan karakter
birokrasi yang berkelas dunia (World Class Bureaucracy) yang dicirikan
dengan beberapa hal, yaitu pelayanan publik yang semakin
berkualitas dan tatakelola yang semakin efektif dan efisien.
Kebijakan evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi oleh
Pemerintah Daerah dilakukan berdasarkan pada Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor
26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi
Birokrasi. Peraturan ini sekaligus yang mendasari pelaksanaan
Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) oleh
Pemerintah Daerah. Fokus area evaluasi reformasi birokrasi yang
dilakukan mencakup delapan area perubahan yaitu manajemen
perubahan, diregulasi kebijakan, penataan organisasi, penataan
tatalaksana, penataan SDM aparatur, penguatan akuntabilitas,
penguatan pengawasan dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
Pelaksanaan reformasi birokrasi Pemerintah Kabupaten Ponorogo
2020-2024

sebagaimana

tertuang

dalam

Peraturan

Bupati

Ponorogo Nomor 95 Tahun 2020 tentang Roadmap Reformasi
Birokrasi Pemerintah Kabupaten Ponorogo 2020-2024, dengan
sasaran yaitu :
1.

Birokrasi yang bersih dan akuntabel;

2. Birokrasi yang kapabel; dan
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3. Pelayanan publik yang prima.
Untuk itu pelaksanaan reformasi birokrasi harus mencakup
seluruh satuan kerja pemerintah daerah dan seluruh aparatur
pemerintah daerah, bukan hanya satuan kerja yang berhubungan
langsung dengan area perubahan.
Pada tahun 2020 Pemerintah Daerah Kabupaten Ponorogo
melaksanakan evaluasi reformasi birokrasi, evaluasi dilakukan
dalam rangka mengetahui capaian pelaksanaan reformasi birokrasi
dan permasalahan yang dihadapinya, pelaksanaannya meliputi
evaluasi internal maupun eksternal. Evaluasi internal dilaksanakan
melalui monitoring dan evaluasi (monev) oleh Unit Kerja yang
memiliki kewenangan untuk mengkoordinasikan penyelenggaraan
reformasi birokrasi di Pemerintah Daerah Kabupaten Ponorogo, dan
penilaian dilakukan secara mandiri atas pelaksanaan reformasi
birokrasi (PMPRB).
Monev internal ini dilaksanakan dengan chek and recheck melalui
desk study dan koordinasi dengan pejabat/pegawai terkait guna
dapat memberikan gambaran capaian pelaksanaan reformasi
birokrasi pada setiap area perubahan dan permasalahan reformasi
birokrasi pada setiap area perubahan dan permasalahan yang
dihadapinya. Berdasarkan hasil monev tersebut, Pemerintah
Daerah Kabupaten Ponorogo menyusun Laporan Pelaksanaan
Reformasi Birokrasi. Dengan tersusunnya Laporan Pelaksanaan
Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Kabupaten Ponorogo ini,
diharapkan dapat dijadikan bahan pendukung untuk efektivitas dan
efisiensi evaluasi berikutnya.
B. DASAR HUKUM
Dasar Penyusunan Laporan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
Pemerintah Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2020 didasarkan
pada :
1.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010
tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
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2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pedoman
Penyusunan Roadmap Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Roadmap
Reformasi Birokrasi 2020-2024;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman
Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 1 Tahun 2019
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun
2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Ponorogo Tahun 2016-2021; dan
6. Peraturan

Bupati

Nomor

tentang Roadmap Reformasi

95

Birokrasi

Tahun
Pemerintah

2020
Daerah

Kabupaten Ponorogo Tahun 2020-2024.
C. TUJUAN DAN SASARAN
Penyusunan

Laporan

Pelaksanaan

Reformasi

Birokrasi

Pemerintah Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2020 bertujuan
untuk memberikan gambaran secara komprehensif pelaksanaan
reformasi birokrasi, baik capaian program dan kegiatan reformasi
birokrasi Pemerintah Daerah Kabupaten Ponorogo sepanjang tahun
2020

maupun

permasalahan

yang

dihadapi.

Selanjutnya

penyusunan Laporan ini bertujuan untuk menjadi dasar informasi
kebijakan perbaikan kinerja pelaksanaan reformasi birokrasi ke
depannya dan memonitor pelaksanaan rencana aksi reformasi
birokrasi di masing-masing Perangkat Daerah, sedangkan sasaran
penyusunan Laporan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah
Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2020 adalah :
1.

Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi,
kolusi, gratifikasi, dan nepotisme;

2. Meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat;
dan

3

3. Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi
Pemerintah Daerah Kabupaten Ponorogo.
D. SISTEMATIKA
Sistematika penyususnan Laporan Pelaksanaan Reformasi
Birokrasi Pemerintah Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2020,
sebagai berikut :
1.

Kata Pengantar;

2. Daftar Isi;
3. Daftar Tabel;
4. BAB I Pendahuluan;
Bab ini menguraikan secara ringkas latar belakang
penyusunan, dasar hukum, tujuan, sasaran, dan sistematika
penyusunan

Laporan

Pelaksanaan

Reformasi

Birokrasi

Pemerintah Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2020.
5. BAB II Arah Kebijakan;
Dalam bab ini diuraikan arah kebijakan reformasi birokrasi
yang didalamnya memuat penjelasan mengenai sasaran
reformasi birokrasi, area perubahan reformasi birokrasi, serta
rencana aksi roadmap reformasi birokrasi Pemerintah Daerah
Kabupaten Ponorogo yang mencakup 8 (delapan) program
reformasi birokrasi.
6. BAB III Pelaksanaan dan Tindak Lanjut;
Pada bab ini menjelaskan tentang pelaksanaan reformasi
birokrasi Pemerintah Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2020
yang menggambarkan pencapaian atas komponen pengungkit
dan komponen hasil. Terdapat juga mengenai evaluasi atas
pelaksanaan reformasi birokrasi, saran tindak lanjut dalam
Area

of

Improvement

(Aol),

permasalahan

dan

upaya

pemecahannya, serta rencana perbaikan untuk peningkatan
kualitas

pelaksanaan

reformasi

birokrasi

di

lingkungan

Pemerintah Daerah Kabupaten Ponorogo.
7. BAB IV Penutup;
Dalam bab penutup berisi kesimpulan dan rekomendasi,
yang menguraikan secara singkat capaian pelaksanaan
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reformasi birokrasi Pemerintah Daerah Kabupaten Ponorogo
Tahun 2020, serta rekomendasi yang akan dilaksanakan oleh
Pemerintah Daerah Kabupaten Ponorogo dalam upaya tindak
lanjut meningkatkan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi.
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BAB II
ARAH KEBIJAKAN
A. TUJUAN DAN SASARAN
Tujuan pelaksanaan reformasi birokrasi 2020-2024 adalah
menciptakan pemerintahan yang baik dan bersih. Dalam rangka
mempercepat tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik dan
bersih, seluruh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah perlu
melaksanakan reformasi birokrasi yang diatur dengan Peraturan
Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi
Birokrasi

2010-2025

dan

Peraturan

Menteri

Pendayagunaan

Aparatur Negera dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020
tentang

Roadmap

Reformasi

Birokrasi

2020-2024.

Kebijakan

Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Ponorogo sebagaimana
tertuang dalam Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 95 Tahun 2020
tentang Roadmap Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten
Ponorogo

2020-2024,

ditujukan

untuk

memberikan

arahan

mengenai perubahan yang ingin dilakukan untuk mencapai sasaran
reformasi birokrasi, yaitu birokrasi yang bersih dan akuntabel,
birokrasi yang kapabel dan pelayanan publik yang prima.
Gambar 2.1
Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran Roadmap RB 2020-2024

Pemerintah yang baik dan bersih
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B. ISU-ISU STRATEGIS REFORMASI BIROKRASI
Isu-isu strategis reformasi birokrasi adalah beberapa hal
terkini yang segera direspon oleh pemerintah dalam mewujudkan
tatakelola pemerintahan yang baik dan bersih, diantaranya
penyederhanaan struktur dan kelembagaan birokrasi, program
pemindahan ibu kota negara dan pemanfaatan teknologi.
1.

Penyederhanaan Struktur dan Kelembagaan Birokrasi
Penataan dan penguatan organisasi dilakukan untuk
mendapatkan profil kelembagaan pemerintah yang tepat
fungsi, tepat proses dan tepat ukuran. Organisasi pemerintah
saat ini dihadapkan pada tantangan yang tidak mudah dalam
pencapaian birokrasi kelas dunia. Untuk pencapaian hal
tersebut maka penyederhanaan struktur dan kelembagaan
birokrasi

merupakan

langkah

awal

dalam

tranformasi

kelembagaan pemerintah yang selanjutnya diikuti dengan
penetapan tatalaksana dan koordinasi lintas bidang menuju
terwujudnya smart institution.
Penyederhanaan

birokrasi

dilakukan

dengan

menyederhanakan struktur birokrasi menjadi dua level dan
mengalihkan jabatan struktur dibawah dua level tersebut
menjadi jabatan fungsional.
2. Pemindahan Ibu Kota Negara
Dalam rangka menciptakan pemerataan pembangunan
dan pengelolaan pemerintahan yang lebih baik Presiden telah
mengumumkan pemindahan ibu kota negara dari DKI Jakarta
ke sebagian wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara dan
Kabupaten Panajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur.
Sehubungan dengan hal tersebut, perlu disiapkan rencana
yang terintegrasi antara pemindahan ibu kota negara dengan
roadmap reformasi birokrasi 2020-2024, meliputi transformasi
kelembagaan, sumber daya manusia aparatur, sistem dan
prosedur kerja ASN, akuntabilitas dan pengawasan atas kinerja
ASN serta pelayanan publik. Sebagai langkah awal perlu disusun
undang-undang dan peraturan perundang-undangan lainnya
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sebagai dasar persiapan, pembangunan dan pemindahan Ibu
Kota Negara yang baru.
3. Transformasi Digital
Pesatnya perkembangan teknologi berdampak pada
pelaksanaan

tugas

pemanfaatan

dan

fungsi

teknologi,

pemerintahan

khususnya

dengan

teknologi

digital.

Tantangan global menuntut para eksekutif untuk cakap dan
respon

dalam

menjalankan

proses-proses

pelayanan

pemerintahan berbasis digital atau elektronik. Isu ini menjadi
penting untuk direspon dalam merumuskan langkah strategis
untuk mewujudkan pemerintahan kelas dunia di tahun 2025.
Untuk itu pemerintah daerah harus melakukan transformasi
digital melalui pelaksanaan tatakelola SPBE yang terpadu dalam
rangka mendukung transformasi proses bisnis pemerintahan
untuk mewujudkan layanan mandiri, layanan bergerak dan
layanan cerdas yang fleksibel dan tanpa batas.
4. Arahan Utama Presiden Republik Indonesia
Presiden menetapkan 5 (lima) arahan utama sebagai
strategi dalam pelaksanaan misi Nawacita dan pencapaian
sasaran visi indonesia 2045 mencakup pembangunan sumber
daya manusia, pembangunan infrastruktur, penyederhanaan
regulasi,

penyederhanaan

birokrasi

dan

transformasi

ekonomi.
Dalam hal pembangunan manusia, reformasi birokrasi
perlu mendorong setiap ASN agar memiliki ketrampilan dan
kompetensi

spesifik

yang

dapat

membantu

birokrasi

menghadapi era digital dan industri 4.0.
Dalam

hal

pembangunan

infrastruktur,

reformasi

birokrasi berperan untuk memastikan penggunaan anggaran
dilakukan secara efektif, efisien dan bebas dari segala
penyimpangan.
Dalam hal penyederhanaan regulasi, reformasi birokrasi
mengupayakan terbentuknya regulasi yang ideal dimana
kuantitas

regulasi

perlu

disederhanakan,

namun

tetap

membawa dampak yang lebih baik. Selain itu penyederhanaan
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regulasi perlu untuk dilakukan dalam rangka menciptakan
kemudahan berusaha dan pembangunan ekonomi serta
meningkatkan efektivitas berbagai program pemerintah yang
memerlukan kolaborasi lintas instansi.
Dalam hal penyederhanaan birokrasi, reformasi birokrasi
perlu dilakukan dengan memangkas berbagai prosedur dan
jenjang yang panjang dan berbelit. Salah satunya dengan
melakukan penyederhanaan struktur organisasi menjadi lebih
ramping dan efisien. Penyederhanaan birokrasi ini dilakukan
untuk menciptakan kemudahan berusaha serta menekan
berbagai biaya yang mengakibatkan ekonomi lebih tinggi.
Dalam hal tranformasi ekonomi, reformasi birokrasi perlu
mengarahkan pemerintah untuk memastikan setiap program
dan

kegiatannya

kesejahteraan

dirancang

rakyat

dan

untuk

sebesar-besarnya

memangkas

berbagai

biaya

birokrasi yang menyebabkan efisiensi dan pemborosan.
C. STRATEGI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI
Dalam rangka memastikan pencapaian tujuan dan sasaran
roadmap reformasi birokrasi Pemerintah Kabupaten Ponorogo
2020-2024 tercapai, strategi pelaksanaan reformasi birokrasi
harus ditetapkan sebaik mungkin. Roadmap reformasi birokrasi
Pemerintah Kabupaten Ponorogo 2020-2024 ini menetapkan hal–hal
baru yang tidak ada pada roadmap periode sebelumnya namun juga
tetap mempertahankan hal–hal baik yang dianggap efektif dari
roadmap periode sebelumnya. Penambahan hal baru tersebut
misalnya adalah ditetapkannya sasaran dan indikator program
yang terukur agar ketercapaian perubahan pada setiap area dapat
lebih dimonitor secara riil. Adapun diantara hal yang masih tetap
dipertahankan

dari

pengorganisasian

roadmap

pelaksanaan

periode
reformasi

sebelumnya
birokrasi

adalah
kedalam

tingkatan nasional dan instansional serta pelaksanaan quick wins
pada tingkatan nasional dan instansional.
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D. KEBIJAKAN
Kebijakan
dalam

reformasi

roadmap

birokrasi

reformasi

sebagaimana

birokrasi

Pemerintah

dituangkan
Kabupaten

Ponorogo 2020-2024 disusun dengan mengutamakan prioritas
jangka pendek, jangka menengah dan capaian yang dilakukan dalam
jangka waktu lima tahun kedepan yang dituangkan dalam 8
(delapan) area perubahan yaitu manajemen perubahan, diregulasi
kebijakan, penataan organisasi, penataan tatalaksana, penataan
SDM aparatur, penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan
dan peningkatan kualitas pelayanan publik. roadmap reformasi
birokrasi Pemerintah Kabupaten Ponorogo bersifat dinamis, karena
memberikan kemungkinan dilakukannya berbagai rencana dan
pelaksanaan kegiatan yang dipandang strategis pada tahun-tahun
pelaksanaannya.
Delapan area perubahan pelaksanaan reformasi birokrasi
adalah sebagai berikut :
1.

Manajemen Perubahan
Salah

satu

sumber

permasalahan

birokrasi

adalah

perilaku negatif yang ditunjukkan dan dipraktikkan oleh para
birokrat. Perilaku ini mendorong terciptanya citra negative
birokrasi. Perilaku yang sudah menjadi mental model birokrasi
yang dipandang lambat, berbelit-belit, tidak inovatif, tidak
peka, inkonsisten, malas, feodal dan lainnya. Karena itu, fokus
perubahan reformasi birokrasi ditujukan pada perubahan
mental aparatur. Perubahan mental model/perilaku aparatur
diharapkan akan mendorong terciptanya birokrasi yang bersih
dan akuntabel, birokrasi yang kapabel dan pelayanan publik
yang prima.
2. Diregulasi Kebijakan
Diregulasi

kebijakan

juga

dimaksud

dengan

penyederhanaan peraturan. Setiap Pemerintah Daerah diminta
untuk mengeliminasi berbagai kebijakan/peraturan yang akan
menghambat

perkembangan

birokrasi

dan

kecepatan

pemberian pelayanan. Diregulasi kebijakan perlu dilaksanakan
sinkronisasi,

harmonisasi

dan

penguatan

peraturan

10

perundang-undangan agar tidak berpotensi menimbulkan
pertentangan antara satu kebijakan dengan kebijakan lainnya,
hal ini dimaksudkan untuk menurunkan tumpang tindih dan
disharmonisasi
efektivitas

peraturan

pengelolaan

perundangan,
peraturan

meningkatkan

perundangan

dan

kemudahan berusaha melalui sinkronisasi, harmonisasi dan
penguatan peraturan perundang-undangan. Kebijakan yang
diterbitkan memiliki peta keterkaitan dengan kebijakan lainnya
dan kebijakan terkait pelayanan dan atau perizinan yang
diterbitkan memuat unsur kemudahan dan efisiensi pelayanan
utama instansi.
3. Penataan Organisasi
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 menciptakan budaya feodal pada aparatur.
Karena itu 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 bersih dan akuntabel,
birokrasi yang kapabel dan pelayanan publik yang prima.
Selain itu, dalam rangka menciptakan organisasi yang
lebih sederhana untuk menunjang kinerja dengan lebih efektif
dan

efisien

upaya

lain

yang

telah

dilakukan

adalah

merampingkan struktur organisasi pemerintah sebagaimana
yang diamanahkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2019
tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan
Fungsional. Dengan adanya penyederhanaan birokrasi, maka
diharapkan disposisi/komunikasi lebih fkleksibel dan langsung
ke fungsional.
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4. Penataan Tatalaksana
Kejelasan
instansi

proses

bisnis/tatakerja/tatalaksana

pemerintah

penyelenggaraan

juga

sering

pemerintahan.

menjadi

Berbagai

dalam
kendala

hal

yang

seharusnya dapat dilakukan secara cepat seringkali harus
berjalan tanpa proses yang pasti karena tidak terdapat
sistem tatalaksana yang baik. Dengan telah diterbitkannya
Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem
Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang bertujuan untuk
mewujudkan sistem pemerintahan berbasis elektronik yang
terpadu baik di Instansi Pusat maupun Pemerintah Daerah.
Arsitektur SPBE nasional akan digunakan sebagai acuan dalam
pelaksanaan integrasi proses bisnis, data, infrastruktur,
aplikasi dan kemana SPBE untuk menghasilkan keterpaduan
secara nasional. Berdasarkan kebijakan tersebut, seluruh
kementerian/Lembaga/pemerintah daerah wajib menerapkan
SPBE. Dengan melakukan penerapan SPBE yang terpadu,
Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dapat memanfaatkan
bagi pakai data, aplikasi dan infrstruktur SPBE sehingga dapat
meminimalisir duplikasi pengembangan/pembangunan SPBE
dan mengurangi pemborosan dalam pembelanjaan TIK. Hal ini
akan

berdampak

pemerintah

pada

berbasis

peningkatan

elektronik,

kualitas

peningkatan

layanan

penerapan

tatalaksana berbasis elektronik dan terwujudnya tatakelola
pemerintahan yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel.
5. Penataan SDM Aparatur
Kementerian/Lembaga/Pemerintah

Daerah

dituntut

untuk melaksanakan merit system sehingga tercipta ASN
yang

professional,

berintegritas

dan

berdaya

saing.

Perencanaan kebutuhan/formasi jabatan didasarkan atas
kebutuhan organisasi yang sesuai dengan peta jabatan
instansi/organisasi

yang

telah

ditetapkan

oleh

Pejabat

Pembina Kepegawaian.
Upaya yang dilakukan dalam mendapatkan ASN yang baik
dimulai

dari

perbaikan

sistem

rekruitmen

ASN

secara
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kompetitif

berbasis

kompetensi

dengan

menggunanan

Computer Assisted Test (CAT) serta berpedoman pada prinsipprinsip pengadaan, yaitu kompetitif, adil, obyektif, transparan,
bersih dari praktek KKN dan tidak dipungut biaya, sehingga
pelaksanaan rekruimen semakin obyektif, transparan dan
akuntabel.
Upaya lain yang dilakukan dalam mendorong terciptanya
ASN unggul dan berdaya saing adalah diterapkannya Telent Pool
ASN

sebagai

transparan,

dasar

pengembangan

kompetitif

dan

karier

ASN

merit.

Talent Pool

berbasis

yang

diharapkan dapat mewujudkan sistem pengkaderan pejabat
tinggi ASN melalui penerapan sistem promosi terbuka,
transparan, kompetitif, berbasis kompetensi dan kinerja.
Selain itu, penataan sumber daya manusia aparatur juga
diarahkan agar kinerja
pencapaian

kinerja

setiap pegawai selaras dengan

organisasi.

Untuk

itu,

penerapan

manajemen kinerja yang efektif melalui perencanaan kinerja
pegawai, penilaian kinerja, serta pemberian penghargaan dan
sanksi berdasarkan hasil penilaian kinerja pegawai menjadi
kata kunci didalamnya.
6. Penguatan Akuntabilitas
Kemampuan

pemerintah

untuk

mempertanggungjawabkan berbagai sumber yang diberikan
kepadanya
pertanyaan

bagi

kemanfaatan

masyarakat.

publik

Pemerintah

seringkali
dipandang

menjadi
belum

mampu menunjukkan kinerja melalui pelaksanaan kegiatankegiatan yang mampu menghasilkan outcome (hasil yang
bermanfaat) bagi masyarakat. Karena itu, perlu diperkuat
penerapan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (SAKIP) yang dapat mendorong birokrasi lebih
berkinerja dan mampu mempertanggungjawabkan kinerjanya
sesuai dengan segala sumber-sumber yang dipergunakannya.
Hasil dari implementasi SAKIP ini adalah menciptakan organisasi
yang memiliki kinerja tinggi dan pemanfaatan anggaran secara
efektif dan efisien.
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7. Penguatan Pengawasan
Percepatan

reformasi

birokrasi

dihadapkan

pada

tantangan luasnya wilayah Indonesia, banyaknya unit kerja
dan beragamnya jenis pelayanan. Untuk itu dibutuhkan
strategi

percepatan

reformasi

birokrasi

yang

memiliki

dampak yang langsung dapat dirasakan oleh masyarakat.
Zona integritas (ZI) adalah strategi percepatan reformasi
birokrasi

melalui

pembangunan

unit

kerja

pelayanan

percontohan (role model) yang bebas dari korupsi (WBK) dan
pelayanan yang prima (WBBM). Fokus pembangunan ZI adalah
pada unit kerja yang mampu membangun budaya anti korupsi
dan memberikan pelayanan prima sehingga dampaknya dapat
dirasakan langsung oleh masyarakat. Proses pembangunan
tersebut akan tergambar pada dua survei eksternal yaitu
survei persepsi anti korupsi dan survei persepsi pelayanan
publik.
8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009
tentang Pelayanan Publik mengamanatkan agar semua
penyelenggara

pelayanan

publik

dapat

menyediakan

pelayanan yang berkualitas bagi pengguna layanan atau yang
disebut

dengan

memberikan

pelayanan

jaminan

atas

prima.

Pelayanan

terpenuhinya

prima

kepuasan

dan

kebutuhan masyarakat sebagai pengguna layanan. Pelayanan
prima tersebut harus dimiliki oleh semua instansi pemerintah,
mulai

dari

Kementerian/Lembaga,

Provinsi

hingga

Kabupaten/Kota. Salah satu bukti terjadinya peningkatan
kualitas pelayanan publik ditandai dengan semakin baiknya
persepsi masyarakat atas penyelenggaraan pelayanan publik.
Hal ini tentunya tidak terlepas dari pelaksanaan bimbingan dan
pendampingan terkait bidang pelayanan publik yang dilakukan
oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah.
Peningkatan kualitas pelayanan publik tidak terlepas dari
pengukuran indeks pelayanan publik sebagai alat evaluasi
penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan, dimana ada
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6 (enam) aspek yang digunakan dalam pengukuran indeks
yaitu pemenuhan kebijakan pelayanan (standar pelayanan,
maklumat pelayanan dan survei kepuasan masyarakat),
peningkatan

profesionalisme

sarana

prasarana,

dan

SDM,

peningkatan

pemanfaatan

Sistem

kualitas
Informasi

Pelayanan Publik (SIPP), pengelolaan konsultasi dan pengaduan
(termasuk penerapan LAPOR-SP4N), serta penyelenggaraan
inovasi dalam pelayanan publik.
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BAB III
PELAKSANAAN DAN TINDAK LANJUT
A. CAPAIAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI
Berdasarkan

Keputusan

Bupati

Ponorogo

Nomor:

188.45/101/405.03.2/2020 tentang Pembentukan Tim Pengarah dan
Tim

Pelaksana

Reformasi

Birokrasi

Pemerintah

Kabupaten

Ponorogo Tahun 2020, sepanjang tahun 2020 Pemerintah Daerah
Kabupaten

Ponorogo

telah

melaksanakan

penyempurnaan,

penguatan atau penataan birokrasi berdasarkan delapan area
reformasi birokrasi guna mewujudkan sasaran reformasi birokrasi,
yakni birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang kapabel
dan

pelayanan

publik yang

prima.

Secara

singkat

capaian

pelaksanaan reformasi birokrasi Pemerintah Daerah Kabupaten
Ponorogo pada tahun 2020 dapat djabarkan sebagai berikut :
Tabel 3.1
Capaian Reformasi Birokrasi Tahun 2020
No.
1.

2.

3.

Sasaran
Reformasi Birokrasi

Hal-Hal
Yang Sudah Dicapai

Birokrasi yang bersih
dan akuntabel

Opini
atas
Laporan
Keuangan Pemerintah
Daerah (LKPD)
Tingkat kapabilitas APIP
Tingkat
kematangan
implementasi SPIP
Nilai SAKIP Pemerintah
Daerah
Kabupaten
Ponorogo
Indeks Profesionalisme
ASN
Indeks
Sistem
Pemerintahan Berbasis
Elektronik (SPBE)
Penggunaan
e-Procurement terhadap
belanja pengadaan
Indeks
kematangan
organisasi
Indeks kearsipan
Indeks
Kepuasan
Masyarakat (IKM)

Birokrasi yang
kapabel

Pelayanan publik
yang prima

Capaian
WTP
Level 2
Level 3
Nilai 3,006
Predikat BB
Nilai 70,97
75
3,05
50%
36,02
35,74
84,19
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No.

Sasaran
Reformasi Birokrasi

Hal-Hal
Yang Sudah Dicapai
Predikat
Kepatuhan
Standar
Pelayanan
Publik sesuai UndangUndang No. 25 Tahun
2019 tentang Pelayanan
Publik

1.

Capaian
95,45

Birokrasi yang bersih dan akuntabel
Pemerintah Daerah Kabupaten Ponorogo pada dasarnya
telah

melakukan

langkah-langkah

perubahan

untuk

mewujudkan pemerintahan daerah yang bersih dan akuntabel.
Jika dilihat dari sisi sasaran untuk mewujudkan pemerintah
daerah yang bersih dan akuntabel, maka dapat diuraikan
berbagai hal yang sudah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten
Ponorogo, sebagai berikut :
a. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI)
telah

memberikan

Opini

WTP

kepada

Pemerintah

Kabupaten Ponorogo mulai tahun 2012 sampai dengan
tahun 2020 untuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
(LKPD) Kabupaten Ponorogo;
b. Dalam rangka transparansi penyelenggaraan pemerintah
daerah, pejabat yang diwajibkan untuk menyerahkan
Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)
sudah menyerahkan laporan dimaksud kepada KPK dan
pejabat yang diwajibkan untuk menyerahkan Laporan
Harta Kekayaan Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN)
telah

menyerahkan

Pendayagunaan

laporan

Aparatur

dimaksud

Negara

dan

Kementerian
Reformasi

Birokrasi;
c. Pemerintah Kabupaten Ponorogo telah menerapkan
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), yang akan
terus dikembangkan;
d. Telah ditetapkan unit kerja PUSKESMAS Bungkal sebagai
unit kerja Wilayah Bebas dari

Korupsi

(WBK) dari
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Kementerian

Pendayagunaan

Aparatur

Negara

dan

Reformasi Birokrasi; dan
e. Penerapan sistem manajemen kinerja yang efektif.
Dari seluruh capaian yang ada, terdapat beberapa hal
yang masih harus ditingkatkan antara lain :
a. Pola pikir dan pemahaman para pegawai tentang peran
penting penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang bersih
dan bebas KKN sebagai salah satu faktor yang menjadi
pilar untuk mewujudkan pemerintahan yang baik;
b. Perlu adanya ASN sebagai role model yang menjadi teladan
dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan
bebas KKN sesuai dengan bidang tugasnya; dan
c. Memberikan reward and punishment, sesuai dengan asas
keadilan atas prestasi berdasarkan mekanisme dan
aturan yang berlaku.
2. Birokrasi yang kapabel
Pemerintah Daerah Kabupaten Ponorogo pada dasarnya
telah

melakukan

langkah-langkah

perubahan

untuk

mewujudkan pemerintahan daerah yang efektif dan efisien.
Berbagai hal yang sudah dilakukan oleh Pemerintah Daerah
Kabupaten Ponorogo, sebagai berikut :
a.

Penataan kelembagaan instansi pemerintah yang tepat
fungsi, tepat proses dan tepat ukuran;

b.

Evaluasi kelembagaan yang bertujuan untuk menilai
ketepatan fungsi dan ketepatan ukuran;

c.

Penataan proses bisnis organisasi dengan Standar
Operasional Sistem (SOP);

d.

Penerapan teknologi informasi di Kabupaten Ponorogo
sudah dimulai dengan penerapan tatakelola SPBE. Secara
spesifik juga telah dikembangkan e-procurement untuk
mendukung pengelolaan sistem pengadaan barang dan
jasa yang lebih akuntabel;

e.

Penerapan

manajemen

ASN

yang

transparan

dan

kompetitif untuk mewujudkan ASN yang profesional dan
bermartabat; dan
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f.

Penerapan manajemen kearsipan.
Dari seluruh capaian yang ada, terdapat beberapa hal

yang harus ditingkatkan antara lain :
a. Dalam bidang kelembagaan Pemerintah Daerah efisiensi
diperlukan

evaluasi

agar

sesuai

dengan

kebutuhan

pelaksanaan tugas dan fungsi (tepat fungsi dan tepat
ukuran);
b. Penyederhanaan birokrasi dengan melakukan identifikasi
penyederhanaan jabatan struktural ke fungsional;
c. Penerimaan dan penempatan pegawai terus dilakukan
secara

transparan

untuk

meminimalisir

terjadinya

penyimpangan; dan
d. Pengawasan dan pengendalian terhadap disiplin pegawai.
3. Pelayanan publik yang prima
Pemerintah Daerah Kabupaten Ponorogo pada dasarnya
telah

melakukan

langkah-langkah

perubahan

untuk

mewujudkan pelayanan publik yang prima. Kondisi saat ini
untuk pelayanan publik di Kabupaten Ponorogo antara lain :
a. Menerapkan budaya pelayanan prima;
b. Peningkatan inovasi pelayanan publik;
c. Penguatan kapasitas pengelolaan kinerja pelayanan publik
dengan

melaksanakan

monev

kinerja,

efektifitas

pengawasan, sistem pengaduan dan penerapan reward
and punishment.
d. Membentuk Perangkat Daerah penyelenggara Pelayanan
Terpadu Satu Pintu (PTSP), yaitu Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
e. Pemerintah Kabupaten Ponorogo telah membuka sarana
pengaduan penyelenggaraan Pemerintah Daerah, dimana
masyarakat dapat menyampaikan pengaduannya melalui
website SP4N Lapor maupun kotak pengaduan; dan
f.

Melaksanakan survey kepuasan masyarakat (SKM).
Dari seluruh capaian yang ada, terdapat beberapa hal

yang harus ditingkatkan antara lain :
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a. Meningkatkan kualitas pelayanan publik pada sektorsektor

pelayanan

dasar

untuk

menjawab

keluhan

masyarakat terhadap pelayanan publik di Kabupaten
Ponorogo;
b. Melakukan evaluasi terhadap efektivitas dan efisiensi
dalam pelayanan masyarakat;
c. Meningkatkan fasilitas umum dan fasilitas sosial di
berbagai lokasi terutama di daerah/wilayah pinggiran atau
terpencil;
d. Menerapkan budaya melayani di seluruh level unit
pelayanan bahkan pada seluruh Perangkat Daerah;
e. Menerapkan reward dan punishment untuk mendukung
upaya

peningkatan

kualitas

pelayanan

kepada

masyarakat;
f.

Memberikan

fasilitas

pelayanan

bagi

masyarakat

berkebutuhan khusus; dan
g. Penerapan pakta integritas terkait dengan janji pelayanan
harus dijalankan dengan baik.
Pelaksanaan reformasi birokrasi di Kabupaten Ponorogo
mengikuti prioritas nasional yang menjadi dasar pelaksanaan area
perubahan reformasi birokrasi didaerah. Perubahan-perubahan
pada area tertentu dalam lingkup birokrasi diharapkan menciptakan
kondisi yang kondusif untuk mendukung pencapaian tiga sasaran
reformasi birokrasi yang dijabarkan pada 8 (delapan) area
perubahan, yaitu :
1.

Manajemen Perubahan;

2. Diregulasi Kebijakan;
3. Penataan Organisasi;
4. Penataan Ketatalaksanaan;
5. Penataan SDM Aparatur;
6. Penguatan Akuntabilitas;
7. Penguatan Pengawasan; dan
8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.
Hal-hal yang sudah dicapai oleh Pemerintah Kabupaten
Ponorogo antara lain dapat dijabarkan sebagai berikut :
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1.

Manajemen Perubahan
Pada area manajemen perubahan fokus perubahan
dilakukan pada perubahan pola pikir Aparatur Sipil Negara (ASN).
Hal-hal yang sudah dicapai/dilaksanakan oleh Pemerintah
Kabupaten Ponorogo antara lain :
a. Telah membentuk Tim Pengarah dan Tim Pelaksana
Reformasi

Birokrasi,

Keputusan

sebagaimana

Bupati

tertuang

Ponorogo

dalam
Nomor:

188.45/101/405.03.2/2020;
b. Telah

ditetapkan

roadmap

reformasi

birokrasi,

sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Ponorogo
Nomor 95 Tahun 2020;
c. Melakukan

sosialisasi

roadmap

reformasi

birokrasi

Pemerintah Kabupaten Ponorogo;
d. Telah dibentuk Tim Pengarah dan Tim Pelaksana Reformasi
Birokrasi, sebagaiman tertuang dalam Keputusan Bupati
Ponorogo Nomor : 188.45/101/405.03.2/2020;
e. Telah dibentuk Tim Asesor Instansi PMPRB yang disahkan
dengan Keputusan Bupati Ponorogo dan Tim Asesor Unit
Kerja PMPRB yang disahkan dengan Keputusan Kepala
Perangkat Daerah masing-masing;
f.

Telah ditetapkan pedoman pelaksanaan program budaya
kerja, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati
Ponorogo Nomor 32 Tahun 2020;

g. Melaksanakan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi
Birokrasi (PMPRB);
h. Melakukan pelatihan/sosialisasi bagi Tim Asesor PMPRB;
i.

Membangun budaya kerja dan menerapkan nilai-nilai
organisasi dalam pelaksanaan tugas sehari-hari;

j.

Melakukan pendataan/pembentukan Kelompok Budaya
Kerja (KBK);

k.

Perubahan/inovasi sebagian sudah terintegrasi dalam
sistem manajemen;

l.

Pengajuan 7 (tujuh) Unit Kerja menuju WBK/WBBM yaitu
Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu
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(DPM PTSP), RSUD Dr. Hardjono S., Puskesmas Ponorogo
Selatan, Puskesmas Kauman, Puskesmas Jenangan,
Puskesmas Bungkal, dan Puskesmas Badegan; dan
m. Monitoring dan evaluasi rencana kerja reformasi birokrasi.
2. Diregulasi Kebijakan
Fokus perubahan dari area perubahan ini adalah penataan
peraturan perundang-undangan yang jelas dan transparan.
Hal-hal

yang

sudah

dicapai/dilakukan

oleh

Pemerintah

Kabupaten Ponorogo antara lain :
a. Melakukan identifikasi, analisis dan pemetaan terhadap
peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis/
sinkron/bersifat menghambat yang akan direvisi/dihapus;
 Telah dibentuk Panitia Pelaksana Harmonisasi dan
Sinkronisasi
sebagaimana

Rancangan
tertuang

Peraturan

dalam

Keputusan

Daerah,
Bupati

Ponorogo Nomor : 188.45/1666/405.01.3/2019;
 Telah dibentuk Panitia Pelaksana Harmonisasi dan
Sinkronisasi
sebagaimana

Rancangan
tertuang

Peraturan

dalam

Keputusan

Bupati,
Bupati

Ponorogo Nomor : 188.45/202/405.01.3/2019; dan
 Telah dibentuk Panitia Pelaksana Harmonisasi dan
Sinkronisasi
sebagaimana

Rancangan
tertuang

Keputusan

dalam

Keputusan

Bupati,
Bupati

Ponorogo Nomor : 188.45/201/405.01.3/2019.
b. Telah dilakukan reviu dan perubahan terhadap produk
hukum daerah dengan tetap berpedoman terhadap
perundang-undangan yang berlaku;
c. Evaluasi sistem pengendalian dalam proses penyusunan
peraturan perundang-undangan;
d. Kebijakan yang diterbitkan telah memiliki peta keterkaitan
dengan kebijakan lainnya, dengan penyelesaian kebijakan
yang sesuai legislasi Kementerian/Lembaga/Pemerintah
Daeraha sebesar 100%;
e. Kebijakan terkait pelayanan dan atau perizinan yang
memuat unsur kemudahan dan efisiensi pelayanan baru
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sebesar 86% (jumlah kebijakan terkait pelayanan dan atau
perijinan sejumlah 50 kebijakan, jumlah kebijakan terkait
pelayanan

yang

terbit

memuat

unsur

kemudahan

sebanyak 43 kebijakan);
f.

Penyelesaian kebijakan sesuai dengan program legislasi
Pemda sebesar 43,75% (jumlah kebijakan Pemda sejumlah
16 kebijakan, jumlah kebijakan yang sesuai program
sebanyak 7 kebijakan, jumlah kebijakan yang tidak sesuai
program sebanyak 1 kebijakan);

g. Melakukan

bimtek

penyusunan

produk

hukum

dan

peraturan perundang-undangan (legal drafting).
3. Penataan Organisasi
Fokus

perubahan

pada

area

ini

adalah

dengan

menerapkan organisasi berbasis kinerja melalui penataan dan
penguatan perangkat daerah sebagaimana yang diamanatkan
dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang
Perangkat Daerah. Hal-hal yang telah dicapai/dilaksanakan oleh
Pemerintah Kabupaten Ponorogo antara lain :
a. Penataan kelembagaan, dengan malaksanakan :
 Penghapusan Penghapusan

UPT Dinas Pendidikan

Kecamatan, UPT Transito Dinas Sosial, Tenaga Kerja &
Transmigrasi & UPT Badan KB, UPT Dinas Pertanian;
 Penghapusan

UPT

Dinas

Kependudukan

dan

Pencatatan Sipil dan UPT Dinas Perdagangan Koperasi
dan Usaha Mikro;
 Penataan kelembagaan instansi pemerintah yang
tepat

fungsi

dan

tepat

ukuran,

yaitu

dengan

penyesuaian tupoksi 5 (lima) perangkat daerah
(Sekretariat Daerah; Dinas Komunikasi, Informatika,
dan

Statistik;

Badan

Kepegawaian

dan

Pengembangan Sumber Daya Manusia; dan Badan
Pendapatan,

Pengelolaan

Keuangan,

dan

Aset

Daerah.) serta penggabungan 6 (enam) perangkat
daerah menjadi 3 (tiga) perangkat daerah (Dinas
Pekerjaan Umum dan Dinas Perumahan dan Kawasan
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Permukiman,

digabung

menjadi

Dinas

Pekerjaan

Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman; Dinas
Pariwisata dan Dinas Pemuda dan Olahraga, digabung
menjadi Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda, dan
Olahraga; dan Dinas Pertanian dan Dinas Ketahanan
Pangan, digabung menjadi Dinas Pertanian, Ketahanan
Pangan, dan Perikanan) sebagaimana tertuang pada
Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
b. Evaluasi kelembagaan, yang bertujuan untuk menilai
ketepatan fungsi dan ketepatan ukuran dengan hasil
evaluasi kelembagaan di peringkat komposit 4 (P-4) skor 6180;
c. Dalam rangka penyederhanaan birokrasi, telah dilakukan
identifikasi

penyederhanaan

birokrasi

di

Lingkungan

Pemerintah Kabupaten Ponorogo.
4. Penataan Ketatalaksanaan
Fokus

perubahan

dari

area

perubahan

ini

adalah

pembenahan proses bisnis/tatalaksana perangkat daerah
sebagai dasar penyusunan SOP administrasi pemerintahan,
keterbukaan informasi publik dan transformasi digital melalui
pelaksanaan tatakelola SPBE yang terpadu dalam rangka
mendukung transformasi proses bisnis pemerintahan untuk
mewujudkan layanan mandiri, layanan bergerak dan layanan
cerdas yang fleksibel dan tanpa batas. Hal-hal yang sudah
dicapai/dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Ponorogo antara
lain:
a. Penetapan peta proses bisnis organisasi, sebagaimana
tertuang dalam Keputusan Bupati Ponorogo Nomor:
188.45/625/405.27/2020;
b. Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Perangkat
Daerah yang sudah diselaraskan dengan peta proses
bisnis dan sudah ditetapkan dengan Keputusan Kepala
Perangkat Daerah masing-masing;
c. Monev ketatalaksanaan;
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d. Penerapan teknologi informasi di Kabupaten Ponorogo
sudah dimulai dengan penerapan e-government untuk
mendukung

proses

pembangunan,

bisnis

melalui

pemerintahan

penguatan

dan

sistem

dan

infrastruktur e-government yang mengatur kelembagaan egovernment,

penguatan

sistem dan infrastruktur

e-

government yang terintegrasi, penyempurnaan/ penguatan
sistem pengadaan secara elektronik (e-procurement) serta
penguatan sistem kearsipan berbasis TI, yaitu :
 Telah dibentuknya Tim Koordinasi SPBE Pemerintah
Kabupaten Ponorogo, sebagaimana tertuang dalam
Keputuan

Bupati

Ponorogo

Nomor:

188.45/2234/405.19/2019;
 Telah ditetapkan kebijakan penyelenggaraan SPBE
terintegrasi, sebagaimana tertuang dalam Peraturan
Bupati Nomor 56 Tahun 2019;
 Penerapan tata kelola SPBE;
 Penerapan layanan administrasi berbasis elektronik (10
layanan administrasi);
 Penerapan

layanan

publik berbasis elektronik

(8

layanan publik);
 Penerapan layanan kearsipan berbasis elektronik;
 Penerapan layanan kepegawaian berbasis elektronik;
 Penerapan layanan perencanaan, penganggaran dan
kinerja berbasis elektronik; dan
 Monitoring

dan

evaluasi

pelaksanaan

kebijakan

keterbukaan pelayanan publik.
e. Keterbukaan informasi publik, yang dapat diakses melalui
website ppid.ponorogo.go.id; dan
f.

Monev kebijakan keterbukaan informasi publik.

5. Penataan SDM Aparatur
Fokus

perubahan

Perencanaan,
aparatur.
Pemerintah

dari

pengadaan,

Hal-hal

yang

Kabupaten

area
hingga

sudah

perubahan

ini

adalah

pemberhentian

dicapai/dilaksanakan

Ponorogo

antara

lain

SDM
oleh

dengan
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menenerapan manajemen ASN yang transparan, kompetitif
untuk mewujudkan ASN yang professional melalui :
a. Perencanaan kebutuhan pegawai telah disusun sesuai
kebutuhan organisasi dan hasilnya sudah dijadikan dasar
dalam pembuatan formasi dan penerimaan baru;
b. Penerimaan

pegawai

yang

transparan,

obyektif,

akuntabel, dan bebas KKN dengan menggunakan Computer
Assisted Test (CAT);
c. Pengembangan pegawai berbasis kompetensi dengan
melaksanakan penilaian (assessment) pegawai melalui
assessment centre pegawai/talent pool dan pelatihan/diklat
pengembangan kompetensi dan hasilnya dijadikan dasar
pertimbangan untuk mutase dan pengembangan karir
pegawai;
d. Monev pengembangan pegawai berbasis kompetensi;
e. Melaksanakan proses seleksi jabatan pimpinan tinggi
pratama dengan menggunakan metode seleksi terbuka;
f.

Penerapan sistem penilaian kinerja individu yang betulbetul memperhatikan kinerja sebagai bahan pertimbangan
dalam memberikan reward and punishment bagi pegawai
sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Nomor 101
Tahun 2018). Pegawai yang memiliki kinerja lebih baik dari
pegawai lainnya harus diberikan penghargaan yang lebih,
sehingga memotivasi pegawai untuk bekerja lebih baik;

g. Melaksanakan penegakan aturan disiplin/kode etik/kode
perilaku secara konsisten berdasarkan Peraturan Bupati
Ponorogo Nomor 149 Tahun 2019 tentang Kode Etik dan
Kode Perilaku Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kabupaten
Ponorogo;
h. Telah dibentuk Tim Penanganan Kasus Pelanggaran Disiplin
Pada Kegiatan Proses Penangan Kasus Pelanggaran Disiplin
Aparatur Sipil Negara (ASN) Di Kabupaten Ponorogo,
sebagaimana tertuang dalam Keputusan Bupati Ponorogo
Nomor: 188.45/150/405.26/2020;
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i.

Melaksanakan evaluasi jabatan yang meliputi menentukan
faktor jabatan, peta jabatan dan kelas jabatan, dengan
hasil

sebagaimana

tertuang

dalam

Surat

Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor: B/213/M.SM.04.00/2019 tanggal 22 Pebruari 2019;
dan
j.

Pembangunan/pengembangan

sistem

informasi

kepegawaian dalam manajemen pegawai melalui website
simpegterpadu.ponorogo.go.id.
6. Penguatan Akuntabilitas
Fokus

perubahan

dari

area

perubahan

ini

adalah

penerapan manajemen kinerja melalui SAKIP, hal ini dapat
mendorong

birokrasi

lebih

berkinerja

dan

mampu

mempertanggungjawabkan kinerjanya sesuai dengan segala
sumber-sumber

yang

dipergunakan

sehingga

tercipta

organisasi yang memiliki kinerja tinggi dan pemanfaatan
anggaran secara efektif dan efisien. Hal-hal yang sudah
dicapai/dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Ponorogo antara
lain:
a. Telah ditetapkan Rencana Pembangunan Jangka Mengah
Daerah Kabupaten Ponorogo 2016-2021, sebagaimana
tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo
Nomor 1 Tahun 2019;
b. Telah ditetapkan Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian
Kinerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo,
sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Ponorogo
Nomor 31 Tahun 2019;
c. Telah ditetapkan Petunjuk Teknis Penyusunan Laporan
Kinerja Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas dan
Pejabat Pelaksana di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Ponorogo sebagaiman tertuang dalam Peraturan Bupati
Ponorogo Nomor 32 Tahun 2019;
d. Telah menetapkan Peraturan Bupati Tentang Pedoman
Evaluasi

SAKIP

Dilingkungan

Pada

Organisasi

Pemerintah

Perangkat

Kabupaten

Daerah

Ponorogo,
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sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Ponorogo
Nomor 99 Tahun 2017;
e. Melakukan sinkronisasi dokumen perencanaan;
f.

Melakukan reviu dokumen perencanaan;

g. Melakukan penyelarasan dokumen perencanaan dengan
keuangan;
h. Penyusunan

peta

strategis

(kerangka

logis)

yang

mengacu pada kinerja utama organisasi;
i.

Melakukan evaluasi program untuk mengukur keberhasilan
program prioritas atau unggulan;

j.

Penyusunan dokumen perjanjian kinerja dan pelaporan
kinerja mulai dari eselon II sampai dengan staf;

k.

Evaluasi terhadap Renstra Perangkat Daerah sesuai
dengan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 dengan
menyusun laporan capaian kinerja (form E.81);

l.

Hasil monitoring perjanjian kinerja telah dijadikan dasar
pemberian reward and punishment;

m. Bimtek peningkatan kapasitas SDM yang menangani
akuntabilitas kinerja;
n. Pemanfaatan
terintegrasi

aplikasi
yang

akuntabilitas

dimanfaatkan

untuk

yang

sudah

menciptakan

efektivitas dan efisiensi anggaran; dan
o. Melakukan evaluasi SAKIP pada seluruh Perangkat Daerah.
7. Penguatan Pengawasan
Fokus perubahan dari area ini adalah meningkatkan peran
APIP dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Hal-hal
yang sudah dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Ponorogo
antara lain:
a.

Telah ditetapkan kebijakan pengendalian gratifikasi,
sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Nomor
59 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi
di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo dan
membentuk membentuk Unit Pengendali Gratifikasi
Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo;
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b.

Telah dibentuk Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar
(Satgas Saber Pungli);

c.

Telah dibentuk unit pengendali gratifikasi di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Ponorogo;

d.

Fungsi pengawasan internal berfokus pada client dan
audit berbasis resiko, sebagaimana tertuang dalam
Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 38 Tahun 2017 tentang
Pedoman Pelaksanaan Penilaian Resiko Satuan Kerja
Perangkat Daerah;

e.

Peningkatan kapabilitas APIP melalui bimtek peningkatan
kapabilitas APIP, diklat pembentukan, diklat penjenjangan
dan diklat teknis bagi Auditor/P2OPD;

f.

Melakukan penilaian kapabilitas APIP melalui Kapabilitas
Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (Internal Audit
Capability Models/IACM);

g.

Telah ditetapkan pedoman penyampaian Laporan Harta
Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan
Harta

Kekayaan

sebagaimana

Aparatur

tertuang

Sipil

dalam

Negara

(LHKASN),

Peraturan

Bupati

Ponorogo Nomor 116 Tahun 2019;
h.

Dalam

rangka

transparansi

penyelenggaraan

pemerintah daerah, pejabat yang diwajibkan untuk
menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara
Negara (LHKPN) yaitu sejumlah 76 orang semua sudah
menyerahkan laporan dimaksud kepada KPK dan pejabat
yang diwajibkan untuk menyerahkan Laporan Harta
Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) sejumlah 833
orang semua telah menyerahkan laporan dimaksud ke
Kementerian

Pendayagunaan

Aparatur Negara

dan

Reformasi Birokrasi;
i.

Telah

ditetapkan

kebijakan

penanganan

pelaporan

pengaduan (whistle blowing system) dugaan tindak pidana
korupsi, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati
Nomor 109 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Sistem
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Penanganan Pelaporan Pengaduan (whistle blowing system)
Dugaan Tindak Pidana Korupsi;
j.

Telah dibentuk Tim Koordinator, Administrator dan
Pejabat Penghubung Sistem Pengelolaan Pengaduan
Pelayanan Publik Nasional LAPOR-SP4N, sebagaimana
tertuang dalam surat Keputusan Bupati Ponorogo
Nomor : 188.45/3169/405.19/2018;

k.

Prosentase

penanganan

pengaduan

masyarakat

sebesar 72,18% (jumlah pengaduan masyarakat sejumlah
133

pengaduan,

jumlah

pengaduan

yang

diproses

sejumlah 37 pengaduan, jumlah pengaduan yang selesai
ditindaklanjuti sejumlah 96 pengaduan);
l.

Sosialisasi whistle blowing system;

m.

Sosialisasi penanganan benturan kepentingan;

n.

Pengajuan 7 (tujuh) Unit Kerja berpredikat menuju Wilayah
Bebas dari Korupsi (WBK) yaitu Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, RSUD Dr, Harjono S,
PUSKESMAS

Kauman,

PUSKESMAS

Ponorogo

Selatan,

PUSKESMAS Jenangan, PUSKESMAS Bungkal dan PUSKESMAS
Badegan;
o.

Pencanangan dan penandatanganan pakta integritas
seluruh karyawan pada unit kerja yang diusulkan sebagai
Zona Integritas menuju WBK/WBBM;

8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009
tentang Pelayanan Publik mengamanatkan agar semua
penyelenggara

pelayanan

publik

dapat

menyediakan

pelayanan yang berkualitas bagi pengguna layanan atau yang
disebut

dengan

memberikan

pelayanan

jaminan

atas

prima.

Pelayanan

terpenuhinya

prima

kepuasan

dan

kebutuhan masyarakat sebagai pengguna layanan. Hal-hal
yang sudah dicapai/dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten
Ponorogo antara lain:
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a.

Menerapkan kebijakan standart pelayanan (SPP, SOP, dan
maklumat pelayanan) yang sudah ditetapkan dengan
keputusan Kepala Perangkat Daerah;

b.

Monitoring dan evaluasi SPP dan SOP;

c.

Pengembangan inovasi pelayanan publik;

d.

Terdapat

sejumlah

45

inovasi

pelayanan

yang

berpengaruh terhadap perbaikan pelayanan;
e.

Mendorong adanya inovasi pelayanan publik pada masingmasing perangkat daerah (one agency one innovation),
dimana sejumlah 45 inovasi telah mendorong perbaikan
pelayanan publik dan 4752 perijinan telah dipermudah;

f.

Mengikuti lomba inovasi pelayanan publik;

g.

Telah dibentuk Tim Koordinator, Administrator, dan
Pejabat

Penghubung

Pelayanan

Publik

Sistem

Nasional

Pengelolaan

Pengaduan

LAPOR-SP4N, sebagaimana

tertuang dalam Keputusan Bupati Ponorogo Nomor:
188.45/3169/405.19/2018;
h.

Penanganan pengaduan masyarakat telah dilaksanakan
melalui media aplikasi LAPOR SP4N dan sudah terintegrasi
dengan semua perangkat daerah;

i.

Tindak lanjut atas seluruh pengaduan pelayanan untuk
perbaikan kualitas pelayanan, dimana dari sejumlah 133
pengaduan yang masuk, pengaduan yang tertangani
kurang dari 24 jam sejumlah 47 pengaduan;

j.

Menerapkan budaya pelayanan prima;

k.

Informasi pelayanan mudah dan dapat diakses melalui
akun resmi sosial media Pemerintah Kabupaten Ponorogo
meliputi website, Facebook, Twitter, dan Instagram;

l.

Pemberian penghargaan dan sanksi bagi petugas pemberi
pelayanan;

m.

Terdapat sarana layanan terpadu/terintegrasi;

n.

Melakukan

survei

kepuasan

masyarakat

terhadap

pelayanan;
o.

Memanfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan
kualitas pelayanan publik; dan
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p.

Aplikasi pelayanan telah dilakukan perbaikan secara terus
menerus.

B. EVALUASI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI
Pelaksanaan

reformasi

birokrasi

Pemerintah

Daerah

Kabupaten Ponorogo tahun 2020 melalui pelaksanaan program dan
kegiatan terkait delapan area perubahan telah menghasilkan dan
mendukung pencapaian kondisi yang diharapkan sebagaimana telah
diuraikan. Dalam rangka mengetahui sejauh mana keberhasilan
Pemerintah Daerah Kabupaten Ponorogo dalam melaksanakan
reformasi

birokrasi

sesuai

yang

diamanatkan,

perlu

untuk

melakukan evaluasi baik internal maupun eksternal. Evaluasi
internal adalah evaluasi yang dilakukan melalui penilaian secara
mandiri

sebagaimana

diamanatkan

Peraturan

Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor
26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi
Birokrasi. Hasil yang diperoleh dari Penilaian Mandiri Pelaksanaan
Reformasi Birokrasi (PMPRB) tahun 2020 diperoleh nilai evaluasi
reformasi birokrasi adalah 64,54 dengan kategori “B” (Cukup Baik),
rincian hasil evaluasi PMPRB tersebut adalah sebagai berikut :
Tabel 3.2
Hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2020
PENILAIAN
A.

PENGUNGKIT (60)
I. PEMENUHAN (20)
1. MANAJEMEN PERUAHAN
2. DEREGULASI KEBIJAKAN
3. PENATAAN DAN PENGUATAN
ORGANISASI
4. PENATAAN TATA LAKSANA
5. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM
6. PENGUATAN AKUNTABILITAS
7. PENGUATAN PENGAWASAN
8. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN
PUBLIK
II. HASIL AREA PERUBAHAN (10)
i. Kualitas Pengelola Arsip
ii. Kualitas Pengelolaan
Pengadaan Barang dan Jasa

BOBOT
20,00
2,00
2,00
3,00

INDEKS RB
2019 2020
0,00

2,50
3,00
2,50
2,50
2,50
10,00
1,00
1,00

15,58
1,90
2,00
2,29
1,63
1,69
2,11
2,09
1,87

0,00

3,12
0,36
0,00
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PENILAIAN
iii.

Kualitas Pengelolaan
Keuangan
iv. Kualitas Pengelolaan Aset
v. Merit System
vi. ASN Profesional
vii. Kualitas Perencanaan
viii. Maturitas SPIP
ix. Kapabilitas APIP
x. Tingkat Kepatuhan Terhadap
Standar Pelayanan
III. REFORM (30)
1. MANAJEMEN PERUAHAN
2. DEREGULASI KEBIJAKAN
3. PENATAAN DAN PENGUATAN
ORGANISASI
4. PENATAAN TATA LAKSANA
5. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM
6. PENGUATAN AKUNTABILITAS
7. PENGUATAN PENGAWASAN
8. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN
PUBLIK
TOTAL PENGUNGKIT
B.

HASIL (40)
1. KUNTABILITAS KINERJA DAN
KEUANGAN (10)
i. Opini BPK (3)
ii. Nilai SAKIP (7)
2. KAULITAS PELAYANAN PUBLIK (10)
i. Indeks persepsi kualitas
pelayanan publik (IPKP)
3. PEMERINATAH YANG BERSIH DAN
BEBEAS KKN (10)
i. Indeks Persepsi Anti Korupsi
(IPAK)
4. KINERJA ORGANISASI (10)
i. Capaian Kinerja
ii. Kinerja Lainnya
iii. Survei Internal Organisasi
TOTAL PENGUNGKIT
TOTAL PENGUNGKIT

1,00

INDEKS RB
2019 2020
0,00

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

0,00
0,00
0,81
0,00
0,60
0,40
0,95

BOBOT

30,00
3,00
3,00
4,50

0,00 23,22
2,43
2,87
4,09

3,75
4,50
3,75
3,75
3,75

2,79
1,59
3,17
3,23
3,06

60,00

0,00

41,92

10,00

0,00

7,97

3,00
7,00
10,00
10,00
10,00

0,00

0,00

10,00
10,00
5,00
2,00
3,00
40,00
1000

3,00
4,97
7,55
7,55
0,00
0,00

0,00

7,10
5,00
1,50
0,60
0,00 22,62
0,00 64,54
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C. TINDAKLANJUT
Dalam rangka lebih meningkatkan kualitas birokrasi serta
mampu lebih menumbuhkan budaya kinerja dan memperkuat
integritas pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten
Ponorogo, terdapat beberapa hal yang masih perlu disempurnakan
yaitu :
1.

Melakukan

upaya

perubahan

mindset

pada

aparatur

Pemerintah Kabupaten Ponorogo sedemikian rupa, sehingga
reformasi birokrasi melekat pada pelaksanaan tugas seharihari, bukan lagi hanya sebagai "tugas tambahan” semata;
2. Pemantauan terhadap pelaksanaan rencana kerja reformasi
birokrasi, kemudian hasilnya dituangkan ke dalam rencana aksi
yang harus ditindaklanjuti oleh masing-masing perangkat
daerah,

termasuk

pelaksanaan

quick

juga
win

hasil

pemantauan

reformasi

birokrasi,

terhadap

agar

dapat

dikomunikasikan dan dilaksanakan dengan baik, pemantauan
hendaknya dilakukan oleh petugas yang telah mendapatkan
pelatihan yang cukup;
3. Mewujudnya

performance-based

menyelaraskan

kelembagaan

organization,

perangkat

dengan

daerah

dengan

RPJMD, dengan menitikberatkan kesesuaian antara struktur
organisasi dengan kinerja yang diharapkan dalam RPJMD;
4. Penyusunan peta proses bisnis berdasarkan kinerja yang
diharapkan dalam RPJMD, dan kemudian melakukan reviu
terhadap standard operating procedure yang telah ditetapkan,
agar dapat menyesuaikan dengan perkembangan tuntutan
efisiensi dan efektivitas birokrasi;
5. Mengintegrasikan aplikasi-aplikasi yang telah dibangun terkait
pelaksanaan e-government di lingkungan Pemerintah Kabupaten
Ponorogo;
6. Memperkuat

penerapan

mengimplementasikan
penanganan
implementasinya
melaksanakan

sistem

kebijakan

benturan
diberbagai
pembangunan

integritas

penerapan

dengan
WBS

kepentingan,
perangkat
zona

dan

terutama
daerah,

integritas

serta
menuju
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WBK/WBBM terhadap unit kerja pelayanan, dengan dukungan
kompetensi APIP yang memadai. Disamping itu, dilakukan juga
pemantauan terhadap pelaksanaan kode etik pegawai secara
berkala

dan

menjalankan

fungsi

pengawasan

dengan

memfokuskan pada client dan audit berbasis risiko.
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BAB IV
PENUTUP
A. KESIMPULAN
Reformasi birokrasi bertujuan untuk menciptakan birokrasi
pemerintah

yang

profesional

dengan

karakteristik

adaptif,

berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dan bebas KKN, dan mampu
melayani publik. Adapun area perubahan yang menjadi tujuan
reformasi birokrasi meliputi manajemen perubahan, diregulasi
kebijakan, penataan organisasi, penataan tata laksana, penataan
SDM aparatur, penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan,
dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Dengan demikian
pelaksanaan

reformasi

birokrasi

harus

mencakup

seluruh

perangkat daerah, bukan hanya satuan kerja yang berhubungan
langsung dengan area tersebut.
Reformasi birokrasi adalah program yang harus dilaksanakan
secara simultan saling terkait, masif dengan melibatkan seluruh
perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo,
serta berkelanjutan yang tidak bisa dicapai hanya dalam waktu
satu tahun, maka diperlukan roadmap sebagai salah satu pedoman
jangka panjang bagaimana program dan kegiatan reformasi
birokrasi harus diarahkan dan berjalan guna mencapai visi
reformasi

birokrasi.

Sejalan

dengan

Peraturan

Menteri
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Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Roadmap Reformasi
Birokrasi

Pemerintah

Daerah

dan

Peraturan

Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor
25 Tahun 2020 tentang Roadmap Reformasi Birokrasi 2020-2024,
yang telah ditindaklanjuti dengan ditetapkannya Peraturan Bupati
Ponorogo Nomor 95 Tahun 2020 tentang Roadmap Reformasi
Birokrasi

Kabupaten

Ponorogo

2020-2024,

secara

tegas

memberikan arahan agar dalam pelaksanaan reformasi birokrasi
pemerintah daerah membentuk tim pengarah dan tim pelaksana
reformasi

birokrasi

program

dan

dalam

kegiatan

rangka
reformasi

melakukan
birokrasi,

perencanaan
memantau
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pelaksanaannya melalui strategi manajemen perubahan dan
melakukan evaluasi secara periodik untuk melakukan memastikan
bahwa kegiatan reformasi birokrasi berjalan sesuai dengan yang
telah ditetapkan dan melakukan rencana perbaikan program dan
kegiatan reformasi birokrasi selanjutnya.
Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi didasarkan pada
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reforrnasi
Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi
Pelaksanaan

Reformasi

Birokrasi,

hasil

evaluasi

terhadap

pelaksanaan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
(PMPRB) 2020 menunjukkan skor sebesar 64,54 dengan kategori “B”
(Cukup Baik).
B. SARAN
1.

Dalam

rangka

meningkatkan

kualitas

pelaksanaan

pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Ponorogo perlu mengoptimalkan roadmap dan
rencana

aksi

yang

telah

disusun

sebagai

pedoman

pelaksanaan reformasi birokrasi secara berkelanjutan; dan
2. Seluruh perangkat daerah diharapkan memiliki komitmen
dalam

pelaksanaan

Pemerintah

reformasi

Kabupaten

birokrasi

Ponorogo

di

lingkungan

sehingga

dapat

meningkatkan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi.
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LAMPIRAN
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RENAKSI RB
Rencana aksi reformasi birokrasi tahun 2020-2024 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo dilakukan sesuai dengan 8
(delapan) area perubahan reformasi birokrasi yang ingin dicapai oleh pemangku kepentingan, sebagai berikut.

NO.
1.

AREA
PERUBAHAN
MANAJEMEN
PERUBAHAN

PROGRAM
Penyusunan
strategi
manajemen
perubahan

KEGIATAN

OUTPUT

Penguatan nilai-nilai untuk
meningkatkan komitmen
dan implementasi perubahan

SK Tim Pengarah dan Tim
Pelaksana Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah
Dokumen Peraturan Bupati
tentang Roadmap Reformasi Birokrasi Pemerintah
Daerah
Dokumen Rencana Kerja
Reformasi Birokrasi Unit
Kerja
SK Tim Asesor PMPRB
Instansi
SK Tim Asesor PMPRB Unit

Sosialisasi dan internalisasi roadmap Reformasi
Birokrasi ke seluruh Unit
Kerja
Monitoring dan evaluasi
rencana kerja RB

Sosialisasi Roadmap Reformasi Birokrasi Pemerintah
Daerah

2020

2021

TAHUN
2022

2023

2024

PENANGGUNG
JAWAB
Bagian
Organisasi
Setda
Bagian
Organisasi
Setda
Seluruh
Perangkat
Daerah
Inspektorat
Seluruh
Perangkat
Daerah
Bagian
Organisasi
Setda

Dokumen laporan pelaksanaan reformasi birokrasi
Pemerintah Daerah
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NO.

AREA
PERUBAHAN

PROGRAM

Perubahan pola
pikir dan budaya
kerja

KEGIATAN

OUTPUT

Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
(PMPRB)
Komunikasi aktivitas PMPRB ke seluruh Unit kerja

Time Schedule PMPRB
Dokumen LKE Instansi dan
Unit yang telah direviu
Dokumen panel bersama
PMPRB
Dokumen pelatihan asesor
PMPRB

Pelibatan pimpinan dalam
agen perubahan

Pembentukan agent
change/role model
2.

DEREGULASI
KEBIJAKAN

Sinkronisasi,
harmonisasi dan
penguatan
peraturan
perundangundangan

of

Pemetaan terhadap peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis/
sinkron dengan peraturan
yang lebih tinggi
Revisi
peraturan
perundang-undangan
yang
tidak harmonis/ sinkron

Dokumen Peraturan Bupati
tentang Pedoman Pelaksanaan Program Budaya
Kerja
Dokumen keputusan Kepala Perangkat Daerah tentang pembentukan kelompok budaya kerja (KBK)
Jumlah agen perubahan
Jumlah perubahan/inovasi
Data peraturan perundang
-undangan yang tidak harmonis/sinkron

2020

2021

TAHUN
2022

2023

2024

PENANGGUNG
JAWAB
Inspektorat

Inspektorat/
Bagian
Organisasi
Setda
Bagian
Organisasi
Setda
Bagian
Organisasi
Setda dan
Seluruh
Perangkat
Daerah
Inspektorat/
Bagian
Organisasi
Setda
Bagian Hukum
Setda/Setwan

Data
revisi
peraturan
perundang-undangan
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NO.

AREA
PERUBAHAN

PROGRAM

KEGIATAN

OUTPUT

Publikasi peraturan perundang-undangan dalam
Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi
Hukum (JDIH)

Dokumen peraturan perundang-undangan yang dipublikasikan

Pengendalian
dalam
penyusunan
peraturan
perundang-undangan

Data naskah akademis

Evaluasi pelaksanaan sistim pengendalian penyusunan peraturan perundangan
3.

PENATAAN
ORGANISASI

Evaluasi dan
Penataan
Kelembagaan

Dokumen bimtek penyusunan produk hukum dan
peraturan perundang-undangan
Dokumen laporan kegiatan
harmonisasi dan sinkronisasi keputusan bupati, peraturan bupati dan peraturan daerah

Evaluasi kelembagaan untuk mewujudkan organisasi yang tepat fungsi,
tepat proses dan tepat
ukuran
Evaluasi terhadap peraturan bupati yang sesuai
dengan mandat/kewenangan

Dokumen evaluasi kelembagaan

Transformasi
struktural
ke
fungsional

Dokumen identifikasi penyederhanaan birokrasi di
lingkungan pemerintah Kabupaten Ponorogo

jabatan
jabatan

2020

2021

TAHUN
2022

2023

2024

PENANGGUNG
JAWAB
Bagian Hukum
Setda/Setwan

Bagian Hukum
Setda

Bagian
Organisasi
Setda

Dokumen perubahan peraturan bupati yang mengatur pembentukan kelembagaan perangkat daerah
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NO.
4.

AREA
PERUBAHAN
PENATAAN
TATALAKSANA

PROGRAM

KEGIATAN

OUTPUT

Penyusunan dan
penyelarasan
Proses Bisnis
dan Standar
Operasional
Prosedur (SOP)

Penyusunan peta proses
bisnis

Dokumen peta proses bisnis instansi dan unit

Penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP)

Dokumen
keputusan
kepala perangkat daerah
tentang SOP
Dokumen Monev SOP

Penerapan
manajemen
Sistem
Pemerintahan
Berbasis
Elektronik (SPBE)

Monitoring dan evaluasi
SOP
Evaluasi peta proses bisnis dan Standar Operasional Prosedur (SOP) sesuai
perkembangan tuntutan
efisiensi dan efektivitas
birokrasi
Penyusunan
arsitektur
SPBE pemerintah daerah
Penyusunan peta rencana
SPBE pemerintah daerah
Pengintegrasian pemanfaatan teknologi informasi (TI) dalam tatakelola pemerintahan

2020

2021

TAHUN
2022

2023

2024

PENANGGUNG
JAWAB
Bappeda
Litbang
Bagian
Organisasi
Setda

Dokumen perubahan peraturan bupati tentang kelembagaan perangkat daerah
Dokumen arsitektur SPBE
Dokumen peta rencana
SPBE
Dokumen peraturan bupati
tentang penyelenggaraan
SPBE
Aplikasi layanan administrasi berbasis elektronik
terintegrasi

Dinas Kominfo
dan Statistik

Bappeda
Litbang,
BPPKAD, Dinkes,
Dinas Kominfo
dan Statistik,
Dinas Perpusip,
DPUPKP, dan
RSUD
Dr. Harjono S.
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NO.

AREA
PERUBAHAN

PROGRAM

KEGIATAN

OUTPUT
Aplikasi
layanan
publik
berbasis
elektronik
terintegrasi

Indeks SPBE

Penguatan
implementasi
Keterbukaan
informasi publik

Pengelolaan arsip sesuai
aturan
Pengelolaan keuangan secara tepat dan sesuai
aturan
Pengelolaan atas asset
sesuai dengan kaidah dan
aturan yang berlaku
Pengelolaan
pengadaan
barang dan jasa secara
elektronik
Penetapan kebijakan tentang keterbukaan informasi publik
Penerapan kebijakan keterbukaan informasi publik
Monitoring dan evaluasi
pelaksanaan
kebijakan
keterbukaan
informasi
publik

Indeks pengawasan kearsipan
Indek pengelolaan keuangan

2020

2021

TAHUN
2022

2023

2024

PENANGGUNG
JAWAB
DPMPTSP, Dinas
Kominfo dan
Statistik,
DPUPKP, RSUD
Dr. Harjono S.,
dan BPPKAD
Dinas Kominfo
dan Statistik
Dinas Perpussip
BPPKAD

Indeks pengelolaan asset
Indeks e-procurement
Dokumen kebijakan keterbukaan informasi publik
website PPID
Ponorogo

BPBJ Setda
Dinas Kominfo
dan Statistik

Kabupaten

Dokumen laporan monev
pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik
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NO.
5.

AREA
PERUBAHAN
PENATAAN
SDM
APARATUR

PROGRAM

KEGIATAN

Sistem
manajemen ASN

Implementasi manajemen
ASN berbasis merit system
Penyusunan rencana kebutuhan pegawai
Penyusunan rencana distribusi pegawai
Penyusunan formasi jabatan untuk menunjang kinerja organisasi
Penerimaan pegawai secara terbuka
Seleksi pegawai menggunakan Computer Assisted
Test (CAT)

Indeks merit sistem

Penyusunan
standar
kompetensi jabatan (SKJ)

Dokumen pedoman standar kompetensi jabatan

Asessment centre pegawai/tallent pool secara
berkelanjutan
Penyusunan rencana pengembangan kompetensi
pegawai
Monitoring dan evaluasi
pengembangan pegawai
berbasis kompetensi
Promosi jabatan Promosi terbuka pengisisecara terbuka an jabatan pimpinan

Dokumen SK hasil assessment pegawai

Perencanaan
kebutuhan
pegawai

Penerimaan
pegawai
transparan,
obyektif,
akuntabel dan
bebas KKN
Pengembangan
pegawai
berbasis
kompetensi

OUTPUT

2020

2021

TAHUN
2022

2023

2024

PENANGGUNG
JAWAB
BKPSDM

Data aplikasi E-Formasi
Dokumen bezetting

Website SSCN
Dokumen hasil seleksi pegawai
Bagian
Organisasi
Setda
BKPSDM

Dokumen rencana diklat
pegawai
Dokumen
pegawai

laporan

diklat

Dokumen SK pengangkatan dalam jabatan JPTP

BKPSDM
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NO.

AREA
PERUBAHAN

PROGRAM

KEGIATAN

OUTPUT

Penetapan
kinerja individu

Penyusunan
kebijakan
pemberian
tunjangan
kinerja/penghasilan
Pengukuran kinerja individu secara berkala
Monitoring dan evaluasi
kinerja individu

Penegakan
aturan disiplin/
kode etik/
kode perilaku
pegawai

Penetapan kebijakan aturan disiplin/kode etik/kode
perilaku pegawai

Dokumen peraturan bupati
tentang pemberian TPP/
Tukin pegawai
Dokumen pengukuran kinerja individu/SKP
Dokumen laporan monitoring dan evaluasi pencapaian kinerja individu
Dokumen peraturan bupati
tentang kode etik dan
kode
perilaku
ASN
Pemerintah
Kabupaten
Ponorogo
Dokumen SK bupati tentang Tim penanganan kasus pelanggaran disiplin
ASN
Dokumen laporan penanganan pelanggaran disiplin pegawai
TPP pegawai

Monitoring dan evaluasi
pelaksanaan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai

Pelaksanaan
evaluasi jabatan

Sistem
informasi

Penguatan implementasi
reward and punishment
berdasarkan kinerja
Evaluasi jabatan berdasarkan SKJ
Penyetaraan jabatan
Pembangunan dan penguatan sistem informasi
kepegawaian

Dokumen validasi jabatan
Dokumen
penyetaraan
jab-atan administrasi ke
jabat-an fungsional
Aplikasi Simpeg Terpadu

2020

TAHUN
2021 2022
2023
Dilaksanakan tahun 2018

2024

PENANGGUNG
JAWAB
BKPSDM

Dilaksanakan tahun 2019

Bagian
Organisasi
Setda

BKPSDM
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NO.

6.

AREA
PERUBAHAN

PENGUATAN
AKUNTABILITAS

PROGRAM

Pelibatan
pimpinan

Pengelolaan
akuntabilitas
kinerja

KEGIATAN

OUTPUT

Pembangunan sistem informasi penilaian kinerja
pegawai
Pelibatan pimpinan secara
langsung dalam penyusunan renstra
Pelibatan pimpinan secara langsung dalam penyusunan dokumen perencanaan desa
Pelibatan pimpinan secara langsung dalam penyusunan perjanjian kinerja (PK)
Penyusunan
pedoman
akuntabilitas kineja

Aplikasi Absensi Jathilan
Dokumen rekap kegiatan
ASN
Dokumen renstra/reviu renstra yang telah dise-tujui
kepala perangkat daerah
Dokumen
perencanaan
desa

2020

2021

TAHUN
2022

2023

PENANGGUNG
JAWAB
BKPSDM
Bappeda
Litbang
DPMD

Dokumen perjanjian kinerja
(PK)
Dokumen peraturan bupati
tentang pedoman penyusunan perjanjian kinerja di
lingkungan pemerintah kabupaten ponorogo
Dokumen peraturan bupati
tentang pedoman penyusunan penyusunan laporan
kinerja pejabat administrator, pejabat pengawas
dan pejabat pelaksana di
lingkungan pemerintah kabupaten ponorogo
Dokumen peraturan bupati
tentang pedoman evaluasi
SAKIP dilingkungan pemerintah kabupaten Ponorogo

2024

Bagian
Organisasi
Setda
Dilaksanakan tahun 2019

Bagian
Organisasi
Setda

Dilaksanakan tahun 2017

Inspektorat
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NO.

AREA
PERUBAHAN

PROGRAM

KEGIATAN

OUTPUT

Peningkatan
kapasitas
SDM yang
menangani
akuntabilitas kinerja

Dokumen bimtek peningkatan akuntabiltas kinerja/
SAKIP

Penyelarasan
perencanaan

Dokumen Renstra, Renja,
IKU, Probis dan Cascading
Kinerja
yang
selaras
dengan indikator kinerja
utama (IKU)
Aplikasi Simda Integrasi

dokumen

Pengintegrasian
sistem
informasi kinerja, perencanaan dan penganggaran
Monitoring dan evaluasi
kinerja secara berkala
Penyusunan
laporan
kinerja (LKj)
Evaluasi
kinerja
7.

PENGUATAN
PENGAWASAN

Pengendalian
gratifi-kasi

akuntabilitas

Penyusunan
kebijakan
pengendalian gratifikasi

2020

2021

TAHUN
2022

2023

PENANGGUNG
JAWAB
Bagian
Organisasi
Setda/
Inspektorat/
Bappeda
Litbang
Bappeda
Litbang

Bappeda
Litbang

Dokumen laporan capaian
kinerja triwulanan (E.81)
Dokumen laporan kinerja
(LKj)
Dokumen laporan hasil
evaluasi SAKIP perangkat
daerah
Dokumen peraturan bupati
tentang pedoman pengendalian gratifikasi di lingkungan pemerintah Kabupaten Ponorogo
Dokumen keputusan bupati tentang Pembentukan
unit pengendali gratifikasi

2024

Bagian
Organisasi
Setda
Inspektorat
Dilaksanakan tahun 2017
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NO.

AREA
PERUBAHAN

PROGRAM

KEGIATAN

OUTPUT

Sistim pengendalian gratifikasi

Sosialisasi peraturan bupati tentang pedoman pengendalian gratifikasi
Dokumen laporan kegiatan
UPG
Dokumen laporan hasil
pembinaan/coaching clinic

Evaluasi atas kebijakan
penanganan gratifikasi
Penerapan SPIP

Penyusunan
SPIP
Penilaian
resiko

Pelaporan
LHKASN

pedoman

manajemen

LHKPN

dan

Peraturan Bupati tentang
pedoman pelaksanaan penilaian resiko perangkat
daerah
Dokumen penilaian manajemen resiko
Dokumen laporan monitoring pelaksanaan SPIP/pemutakhiran RTP
Dokumen peraturan bupati
tentang penyampaian LHKPN dan LHKASN
Dokumen Laporan LHKPN
Dokumen laporan LHKASN

Aparat
Pengawasan
Intern
Pemerintah
(APIP)

Evaluasi penerapan SPIP

Tindaklanjut LHP

Penyusunan
pedoman
kebijakan pengawasan

Dokumen peraturan bupati
tentang pedoman audit
berbasis resiko di lingkungan inspektorat
Dokumen bimtek APIP

Peningkatan
APIP

kompetensi

2020

2021

TAHUN
2022

2023

2024

PENANGGUNG
JAWAB
Inspektorat

Dilaksanakan tahun 2017

Dilaksanakan tahun 2019

BKPSDM

Inspektorat

APIP yang bersertifikat
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NO.

AREA
PERUBAHAN

PROGRAM
Penanganan
pengaduan
masyarakat

Wistle
system

KEGIATAN
Penyusunan
penanganan
masyarakat

pedoman
pengaduan

Evaluasi dan tindaklanjut
penanganan pengaduan
masyarakat
blowing Penyusunan
pedoman/
mekanisme pelaksanaan
system pelaporan pelanggaran/WBS
Evaluasi dan tindaklanjut
whistle blowing system

OUTPUT
Dokumen peraturan bupati
/keputusan bupati tentang
penanganan
pengaduan
masyarakat
Dokumen laporan hasil
evaluasi penanganan pengaduan masyarakat
Dokumen peraturan bupati
tentang pedoman umum
system penanganan pelaporan pengaduan
Dokumen laporan hasil
evaluasi WBS
Dokumen tindak
hasil evaluasi

Penanganan
benturan
kepentingan

Penyusunan
pedoman
penanganan
benturan
kepentingan
Evaluasi dan tindak-lanjut
penanganan
ben-turan
kepentingan

2020

2021

TAHUN
2022

2023

Dilaksanakan tahun 2019

2024

PENANGGUNG
JAWAB
Dinas Kominfo
dan Statistik

Inspektorat

lanjut

Dokumen peraturan bupati
tentang penanganan benturan kepentingan
Laporan hasil evaluasi penanganan benturan kepentingan

Dilaksanakan tahun 2019

Tindaklanjut hasil evaluasi
penanganan benturan kepentingan
Pembangunan
Pembentukan Tim Pembazona integritas ngunan zona integritas
(ZI)
Penetapan unit kerja yang
membangun ZI menuju
WBK/WBBM

Tim pembangunan zona
integritas
Dokumen pengajuan unit
kerja menuju wilayah bebas korupsi WBK/WBBM

49

NO.

8.

AREA
PERUBAHAN

PENINGKATAN
KUALITAS
PELAYANAN
PUBLIK

PROGRAM

Penguatan
kualitas
pelayanan publik

KEGIATAN

OUTPUT

Pencanangan Zona Integritas

Dokumen
pencanangan
dan
penandatanganan
pakta integritas
Dokumen LKE ZI

Evaluasi atas Zona integritas yang ditetapkan
Penguatan implementasi
kebijakan pelayanan publik
Monitoring dan evaluasi
kebijakan pelayanan publik
Media pengaduan dan
konsultasi
pelayanan
publik
Pengelolaan
pengaduan
pelayanan publik
Monitoring dan evaluasi
penanganan keluhan/masukan dan konsultasi
Pengembangan
inovasi
pelayanan publik

Dokumen standar pelayanan (SPM, SPP, SOP), maklumat pelayanan dan SKM
Dokumen laporan monev
SPP dan SOP
Aplikasi SP4N Lapor
Dokumen laporan SP4N
Lapor
yang
telah
terdiposisi
Dokumen evaluasi penanganan keluhan/masukan
dan konsultasi
Dokumen inovasi pelayanan publik

2020

2021

TAHUN
2022

2023

2024

PENANGGUNG
JAWAB
Inspektorat

Bagian
Organisasi
Setda
Dinas Kominfo
dan Statistik

Bagian
Organisasi
Setda
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NO.

AREA
PERUBAHAN

PROGRAM

KEGIATAN

Budaya
Peningkatan
kemampupelayanan prima an/kompetensi tentang
penerapan budaya pelayanan prima

OUTPUT
Pelatihan/sosialisasi dalam
upaya penerapan pelayanan prima

2020

2021

TAHUN
2022

2023

2024

PENANGGUNG
JAWAB
Dishub,
DPMPTSP, Dindik,
Dinkes,
Disnaker, Dinas
Perdagkum,
Disbudparpora,
DPUPKP, Dinas
Perpussip, DLH,
Dinas Kominfo
dan Statistik,
Dinsos P3A,
Disdukcapil,
Disbudparpora,
Dipertahankan,
Bakesbangpol
BPPKAD,
Bakesbangpol,
RSUD
Dr. Harjono S.,
Satpol PP, BPBJ
Setda, Bagian
Umum Setda,
dan Kecamatan
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NO.

AREA
PERUBAHAN

PROGRAM

KEGIATAN

OUTPUT

Reward dan punishment bagi
pelaksana pelayan-an

Pemberian
kompensasi
atas pelayanan yang tidak
sesu-ai standar

2020

2021

TAHUN
2022

2023

2024

PENANGGUNG
JAWAB
Dishub,
DPMPTSP, Dindik,
Dinkes,
Disnaker, Dinas
Perdagkum,
Disbudparpora,
DPUPKP, Dinas
Perpussip, DLH,
Dinas Kominfo
dan Statistik,
Dinsos P3A,
Disdukcapil,
Disbudparpora,
Dipertahankan,
Bakesbangpol
BPPKAD,
Bakesbangpol,
RSUD
Dr. Harjono S.,
Satpol PP, BPBJ
Setda, Bagian
Umum Setda,
dan Kecamatan
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NO.

AREA
PERUBAHAN

PROGRAM

Penilaian
kepuasan
terhadap
pelayanan

KEGIATAN

OUTPUT

Pembangunan
sarana
layanan
terpadu/terintegrasi
diseluruh
unit
pelayanan

Sarana layanan terpadu/
terintegrasi

Survei kepuasan masyarakat

Indeks kepuasan masyarakat
Dokumen tindak lanjut laporan hasil survei kepuasan masyarakat
Dokumen tindak lanjut
penanganan
pengaduan
pelayanan

Penanganan
pelayanan

pengaduan

2020

2021

TAHUN
2022

2023

2024

PENANGGUNG
JAWAB
Dishub,
DPMPTSP, Dindik,
Dinkes,
Disnaker, Dinas
Perdagkum,
Disbudparpora,
DPUPKP, Dinas
Perpussip, DLH,
Dinas Kominfo
dan Statistik,
Dinsos P3A,
Disdukcapil,
Disbudparpora,
Dipertahankan,
Bakesbangpol
BPPKAD,
Bakesbangpol,
RSUD
Dr. Harjono S.,
Satpol PP, BPBJ
Setda, Bagian
Umum Setda,
dan Kecamatan
Bagian
Organisasi
Setda

Dinas Kominfo
dan Statistik
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NO.

AREA
PERUBAHAN

PROGRAM

KEGIATAN

Pemanfaatan
teknologi
Informasi dalam
memberikan
pelayanan

Peningkatan
pelayanan
publik berbasis elektronik
dalam rangka memberikan pelayanan yang mudah, murah, cepat dan
terjangkau

OUTPUT
Aplikasi pelayanan publik

2020

2021

TAHUN
2022

2023

2024

PENANGGUNG
JAWAB
Dishub,
DPMPTSP, Dindik,
Dinkes,
Disnaker, Dinas
Perdagkum,
Disbudparpora,
DPUPKP, Dinas
Perpussip, DLH,
Dinas Kominfo
dan Statistik,
Dinsos P3A,
Disdukcapil,
Disbudparpora,
Dipertahankan,
Bakesbangpol
BPPKAD,
Bakesbangpol,
RSUD
Dr. Harjono S.,
Satpol PP, BPBJ
Setda, Bagian
Umum Setda,
dan Kecamatan
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NO.

AREA
PERUBAHAN

PROGRAM

KEGIATAN

OUTPUT

Perbaikan sistem teknologi informasi

Upgrade/maintenance aplikasi pelayanan publik

2020

2021

TAHUN
2022

2023

2024

PENANGGUNG
JAWAB
Dishub,
DPMPTSP, Dindik,
Dinkes,
Disnaker, Dinas
Perdagkum,
Disbudparpora,
DPUPKP, Dinas
Perpussip, DLH,
Dinas Kominfo
dan Statistik,
Dinsos P3A,
Disdukcapil,
Disbudparpora,
Dipertahankan,
Bakesbangpol
BPPKAD,
Bakesbangpol,
RSUD
Dr. Harjono S.,
Satpol PP, BPBJ
Setda, Bagian
Umum Setda,
dan Kecamatan
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