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ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI 

KEMENTERIAN PERTAHANAN TAHUN 2020-2024 

 

BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1. Umum 

a. Reformasi birokrasi merupakan upaya berkelanjutan yang setiap 

tahapannya memberikan perubahan atau perbaikan birokrasi ke arah 

yang lebih baik.  Sejak tahun 2008, Kementerian Pertahanan telah 

melaksanakan Reformasi Birokrasi internal dan saat ini telah memasuki 

tahap ketiga Reformasi Birokrasi atau tahap akhir pelaksanaan 

operasional Grand Design Reformasi Birokrasi yang tertuang di dalam 

Peraturan Presiden No 81 Tahun 2010 tentang Grand Design 

Reformasi Birokrasi 2010-2025, diharapkan menghasilkan karakter 

birokrasi yang berkelas dunia yang dicirikan dengan semakin 

meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tata kelola yang semakin 

efektif dan efisien.  

b. Road Map Reformasi Birokrasi Kementerian Pertahanan disusun 

sesuai visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-

2024 serta arahan utama Presiden sebagai strategi dalam pelaksanaan 

misi Nawacita, yang mencakup antara lain pembangunan sumber daya 

manusia, pembangunan infrastruktur, penyederhanaan regulasi, 

penyederhanaan birokrasi, dan transformasi ekonomi serta sinkronisasi 

dengan Renstra Kemhan 2020-2024. 

c. Dalam Road Map Reformasi Birokrasi Kementerian Pertahanan ini, 

asas yang akan dikedepankan adalah fokus dan prioritas. Fokus akar 

masalah tata kelola pemerintahan dengan melihat capaian 8 (delapan) 

area perubahan, pada Road Map periode sebelumnya menunjukkan 

masih ada tantangan yang dihadapi Kementerian Pertahanan terkait 

karakteristik sumber daya manusia. Berbagai program Reformasi 

Lampiran Keputusan Menteri Pertahanan 
Nomor : KEP/          /M/IX/2020  
Tanggal :          September 2020 
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Birokrasi Kementerian Pertahanan belum memenuhi value karena 

pegawai belum memahami filosofi program yang bersangkutan. 

Perubahan mindset dan culture set pegawai harus terus didorong agar 

Kementerian Pertahanan mampu menunjukkan performa/kinerjanya. 

d. Hasil evaluasi Reformasi Birokrasi Kemhan tahun 2019 menunjukkan 

bahwa dari kedelapan area perubahan dan indikator yang ada di 

dalamnya, menunjukkan bahwa pencapaian akuntabilitas kinerja 

diusulkan menjadi target yang diprioritaskan, dengan alasan bahwa 

program penguatan akuntabilitas kinerja merupakan program yang 

bertujuan mencapai ketiga sasaran Reformasi Birokrasi tahun 2020-

2024, dan diharapkan upaya pencapaian indikator pada program 

akuntabilitas kinerja menjadi pengungkit bagi indikator yang lain.  

e. Guna meningkatkan kualitas Road Map, terdapat 3 (tiga) hal yang 

diperbaharui.  Road Map ini lebih menekankan hal-hal yang bersifat 

implementatif dibandingkan dengan formalitas. Program dan kegiatan 

didesain agar dapat diimplementasikan sampai dengan unit kerja agar 

Reformasi Birokrasi berjalan sampai dengan tingkatan paling terendah 

dari Kementerian Pertahanan. Selain itu, analisis dilakukan secara lebih 

holistik, komprehensif, dan antisipatif sehingga didapatkan potret 

kemajuan, tantangan, dan permasalahan Reformasi Birokrasi lebih 

utuh. Hal ini ditunjukkan dengan adanya pembahasan tentang “Evaluasi 

atas Capaian Reformasi Birokrasi 5 (lima) Tahun Terakhir” serta 

“Analisis atas Lingkungan Strategis”. Kedua pembahasan tersebut 

menjadi dasar bagi penetapan sasaran Reformasi Birokrasi, upaya 

yang perlu dilakukan, dan manajemen atau pengelolaan Reformasi 

Birokrasi. Secara sistematis, kerangka pikir dari dokumen Road Map 

Reformasi Birokrasi Kementerian Pertahanan disajikan pada gambar 

berikut: 
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Gambar 1.1. 

Kerangka pikir dan keterkaitan antar bagian Road Map reformasi birokrasi 2020-2024 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

f. Road Map Reformasi Birokrasi Kementerian Pertahanan menjadi 

pedoman bagi seluruh penanggung jawab program serta 

Kasatker/Kasubsatker dalam melaksanakan program Reformasi 

Birokrasi Kementerian Pertahanan.  

 

2. Maksud dan Tujuan. 

a. Maksud. Maksud penyusunan Road Map yakni untuk memberikan arah 

pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Kementerian Pertahanan. 

b. Tujuan. Tujuan penyusunan naskah ini dimaksudkan agar Reformasi 

Birokrasi Kementerian Pertahanan berjalan secara efektif, efisien, 

terukur, konsisten, terintegrasi, melembaga, dan berkelanjutan. 

 

3. Ruang Lingkup dan Tata Urut.  Ruang lingkup Road Map Reformasi Birokrasi 

Kementerian Pertahanan Tahun 2020-2024 mencakup gambaran birokrasi 

Kementerian Pertahanan, evaluasi pencapaian, tujuan, sasaran dan 

strategis pelaksanaan Reformasi Birokrasi, yang disusun dengan tata urut 

sebagai berikut: 

a. Bab I  :  Pendahuluan. 

b. Bab II :  Evaluasi Capaian dan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 

Kementerian Pertahanan 

c. Bab III  :  Analisis Lingkungan Strategis 

EVALUASI PELAKSANAAN REFORMASI 
BIROKRASI 2015 -2019 

(UPAYA) + (HASIL/DAMPAK) 
BAB II 

ANALISIS LINGKUNGAN STRATEGIS  
(LINGKUNGAN REFORMASI 

BIROKRASI) + (ISU STRATEGIS) 
BAB III 

SASARAN DAN STRATEGI PELAKSANAAN  
REFORMASI BIROKRASI 2020 -2024 

BAB IV 
UKURAN KEBERHASILAN RB 

2020-2024 

KEGIATAN DAN UPAYA 

REFORMASI BIROKRASI 

MANAJEMEN PELAKSANAAN REFORMASI 
BIROKRASI 2020 -2024 

BAB V 
ORGANISASI PENGELOLA RB  

Sumber: Peraturan Menteri PAN dan RB No.25 tahun 2020 tentang Road Map tahun 2020-2024 
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d. Bab IV  :  Sasaran dan Strategi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 

Kementerian Pertahanan   2020-2024 

e. Bab V :  Manajemen Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian 

Pertahanan 2020-2024  

f. Bab VI :  Penutup 

 

4. Pengertian.  

a. Road Map adalah peta penentu atau penunjuk arah. 

b. Road Map Reformasi Birokrasi adalah bentuk operasionalisasi Grand 

Design RB yang disusun dan dilakukan setiap 5 (lima) tahun sekali dan 

merupakan rencana rinci pelaksanaan RB dari satu tahapan ke tahapan 

selanjutnya selama 5 (lima) tahun dengan sasaran pertahun yang jelas. 

c. Reformasi Birokrasi yang selanjutnya disingkat RB adalah upaya 

perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan. 

d. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan 

di bidang pertahanan. 

e. Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disebut Kemhan adalah 

unsur pelaksana pemerintah di bidang Pertahanan. 

f. Program Kementerian/Lembaga yang selanjutnya disebut Program 

adalah  penjabaran  kebijakan  kementerian/lembaga di bidang  tertentu 

yang dilaksanakan dalam bentuk upaya yang berisi satu atau beberapa 

kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk 

mencapai  hasil  yang  terukur  sesuai  dengan misinya, yang 

dilaksanakan instansi atau masyarakat dalam koordinasi 

kementerian/lembaga yang bersangkutan. 

g. Kegiatan Kementerian/Lembaga yang selanjutnya disebut Kegiatan 

adalah nomenklatur  yang menggambarkan aktivitas yang dilakukan 

oleh unit kerja kementerian/lembaga yang bersangkutan untuk 

menunjang program yang telah ditentukan. 

h. Keluaran (Output) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh 

kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran 

strategis dan tujuan program dan kebijakan. 
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i. Hasil (Outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan 

berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program 

mengacu pada sasaran strategis dan tujuan yang telah ditetapkan. 

j. Grand Design RB adalah rancangan induk yang berisi arah kebijakan 

pelaksanaan RB nasional untuk kurun waktu 2010-2025. 

k. Kriteria Keberhasilan adalah indikator yang digunakan sebagai dasar 

perilaku atau penetapan keberhasilan program/kegiatan. 

l. Penanggung Jawab adalah unit kerja atau sumber daya manusia yang 

menjadi penanggung jawab setiap pelaksanaan program dan kegiatan 

RB. 

m. Sistem Merit adalah kebijakan dan manajemen sumber daya manusia 

aparatur yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, kinerja secara 

adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, 

warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur 

atau kondisi kecacatan. 

n. Sumber Daya Manusia Aparatur yang selanjutnya disebut SDM 

Aparatur adalah Aparatur Sipil Negara dan Tentara Nasional Indonesia 

yang bertugas di lingkungan Kemhan. 

o. Satuan Kerja yang selanjutnya disebut Satker adalah bagian dari suatu 

unit organisasi pada kementerian/lembaga yang melaksanakan satu 

atau beberapa kegiatan dari suatu program. 

p. Subsatuan Kerja yang selanjutnya disebut Subsatker adalah bagian 

dari Satker unit organisasi pada kementerian/lembaga yang 

melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program. 
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BAB II 

EVALUASI CAPAIAN DAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI 

KEMENTERIAN PERTAHANAN TAHUN 2015-2019 

 

5. Kebijakan RB Kemhan. 

a. Pelaksanaan RB di lingkungan Kemhan telah dimulai sejak tahun 2008.  

Selama kurun waktu sampai dengan saat ini Kemhan berkomitmen 

melaksanakan agenda RB.  Pada awal RB, Kemhan lebih fokus pada 

penyusunan kebijakan-kebijakan yang akan menjadi dasar pada 

pelaksanaannya. Beberapa kebijakan yang telah disusun/dibentuk 

antara lain: 

1) Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 12 Tahun 2013 tentang 

Pedoman Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian 

Pertahanan. 

2) Peraturan Menteri Pertahanan Nomor: KEP/1019/M/XII/2011 

tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2014 

Kementerian Pertahanan. 

3) Peraturan Menteri Pertahanan Nomor: KEP/1273/M/XII/2015 

tentang Road Map Reformasi Birokrasi Kemhan Tahun 2015-

2019. 

b. Sejak tahun 2008, agenda RB Kemhan telah mencakup 3 (tiga) aspek 

yaitu: aspek penataan kelembagaan (organisasi), penataan 

ketatalaksanaan (manajemen), dan penataan sumber daya manusia. 

Pada tahun 2009, Kemhan melaksanakan Focused Group Discussion 

(FGD) yang menghasilkan rumusan agenda RB Kemhan terhadap 8 

(delapan) area perubahan yaitu:  

1) Manajemen Perubahan, pola pikir dan budaya kerja; 

2) Peraturan Perundang-undangan yang tumpang tindih;  

3) Organisasi Kemhan masih terlalu gemuk sehingga kurang efektif 

dan efisien;  

4) Tatalaksana belum optimal dalam implementasi Standar 

Operasional Prosedur (SOP) dan pemanfaatan E-government;  
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5) Sistem manajemen SDM Aparatur belum optimal, karena 

penempatan pegawai belum sesuai dengan kompetensi yang 

dipersyaratkan;  

6) Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) masih perlu 

ditingkatkan kualitas SDM Aparaturnya;   

7) Akuntabilitas kinerja belum optimal dan perlu ditingkatkan; dan 

8) Pelayanan publik perlu ditingkatkan dengan menyosialisasikan 

standar pelayanan publik.   

c. Pada tahun 2012 Kemhan telah menyusun Road Map RB untuk 

memberikan arahan pelaksanaan RB di Kemhan. Di tahun 2013 

Kemhan telah menerbitkan Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 12 

Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan RB Kemhan.  Pada tahun 

2014 Kemhan telah melaksanakan evaluasi secara menyeluruh 

terhadap pelaksanaan RB Kemhan. 

d. Tahun 2015 pelaksanaan RB tahapan kedua, Kemhan menetapkan 

Road Map RB Kemhan Tahun 2015-2019 dengan Keputusan Menteri 

Pertahanan Nomor KEP/1273/M/XII/2015. Road Map periode 2015-

2019 menitikberatkan pada pelayanan publik dan penguatan SDM.   

e. Pencapaian Indeks RB Kemhan dari tahun ke tahun mengalami 

peningkatan. Tahun 2019 Indeks RB Kemhan sebesar 69,05 dengan 

predikat “B”. 

 

6. Area Perubahan RB dan Quick Wins.  

Kementerian PAN dan RB telah menetapkan delapan area perubahan yang 

tertera dalam Road Map RB. Quick Wins dalam kerangka strategi RB 

merupakan program percepatan dalam bentuk inisiatif yang menggambarkan 

percepatan pelaksanaan RB. Berikut disajikan capaian program/kegiatan RB 

Kemhan tahun 2015-2019 berdasarkan delapan area perubahan serta quick 

wins: 
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Tabel 2.1 

Capaian Program/Kegiatan RB Kemhan Tahun 2015-2019 

Program Kegiatan Indikator Hasil yang diharapkan Hasil yang dicapai 

1 2 3 4 5 

a. Manajemen 
Perubahan 

1) Pengembangan nilai-nilai untuk 
menegakkan integritas. 

2) Pembentukan agen perubahan 
yang dapat mendorong 
terjadinya perubahan pola pikir 

SDM Aparatur 
Kemhan yang 
berintegritas dan 
fleksibel terhadap 
perubahaan. 

Meningkatnya SDM 
Aparatur dengan mind 
set melayani. 

- Kemhan telah miliki Agent of 
Change di setiap 

Satker/Subsatker 
- Perubahan pola pikir 

dilakukan melalui 
pelaksanaan program 
Assessment and 
Development Center dalam 
promosi jabatan. 

b. Penguatan 
Peraturan 
Perundang-
undangan 

1) Evaluasi secara berkala 
berbagai peraturan 
perundang-undangan yang 
sedang diberlakukan. 

2) Menyempurnakan/mengubah 
berbagai peraturan 
perundang-undangan yang 
dipandang tidak relevan lagi, 
tumpang tindih, atau 
disharmonis dengan peraturan 
perundang-undangan lain. 
Melakukan deregulasi untuk 
memangkas peraturan 
perundang-undangan yang 
dipandang menghambat 
pelayanan. 

Nilai Indeks RB  Baik Meningkatnya kualitas 
peraturan perundang-
undangan 

- Penyertaan pers 
Kemenkumham dalam 
Harmonisasi Peraturan 
Penyusunan perundang-
undangan sesuai 
Prolegnas/Proleghan 

c. Penguatan 
Kelembagaan 

Evaluasi dan restrukturisasi 
kelembagaan SDM Apartur 

 

1) Kemhan yang 
tepat fungsi, 
tepat ukuran 

Terwujudnya 
kelembagaan 
pemerintahan yang  

- Restrukturisasi Organisasi 
dan Tata Kerja dengan 
Permenhan Nomor 14 
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Program Kegiatan Indikator Hasil yang diharapkan Hasil yang dicapai 

1 2 3 4 5 

dan tepat proses 
2) Indeks 

Kelembagaan 

tepat ukuran, tepat 
fungsi, tidak tumpang 
tindih dan bersinergi 
antar Satker, 
sehingga mampu 
mendorong upaya 
perwujudan tata 
pemerintahan yang 
baik 

tahun 2019 tentang  
Organisasi dan Tata Kerja 
Kemhan menuju Organisasi 
dan Tata Kerja yang tepat 
fungsi, tepat ukuran dan 
tepat proses 

- Perbaikan Pengawakan 
Organisasi dan Tata Kerja 
Kemhan dengan Daftar 
Susunan Personel Baru 

d. Penguatan 
Tatalaksana 

1) Perluasan penerapan e-
government   yang 

terintegrasi dalam 
penyelenggaraan 
pemerintahan dan 
pembangunan. 

2) Penerapan efisiensi 
penyelenggaraan. 

3) Implementasi Undang-
Undang Keterbukaan 
Informasi Publik. 

4) Penerapan sistem kearsipan 
yang handal 

1) Ketatalaksanaan 
baik 

2) Indeks 
Ketatalaksanaan 

3) Indeks  
E-government 

1) Terwujudnya 
ketatalaksanaan 
yang efektif dan 
efisien dalam 
rangka 
mendorong upaya 
perwujudan tata 
pemerintahan 
yang baik 

2) Terwujudnya 
ketatalaksanaan 
yang berbasis 
elektronik yang 
menyeluruh dan 
terpadu 

- Tersusunnya Dokumen 
Kepmenhan Nomor: 
KEP/1174/X/2018 tentang 
Proses Bisnis Kemhan 

- Penyusunan SOP AP 
(meliputi SOP Makro, 
Mikro dan SOP Teknis) 
2019 

- Pembangunan Sistem 
Pemerintah Berbasis 
Elektronik (SPBE) 
Kemhan 2019 

e. Penguatan 
Sistem 
Manajemen 
SDM 
Aparatur 

1) Perbaikan berkelanjutan sistem 
perencanaan kebutuhan 
pegawai ASN. 

2) Perumusan dan penetapan 
kebijakan sistem rekruitmen dan 
seleksi secara transparan dan 

Indeks 
Profesionalitas 

Meningkatnya 
Profesionalisme SDM 
Aparatur 

- Rekruitmen PNS/PPPK 
diatur dalam Permenhan 
Nomor 17 Tahun 2019 
tentang Manajemen PNS 

- Penggunaan Assessment 
Center dalam sistem 
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Program Kegiatan Indikator Hasil yang diharapkan Hasil yang dicapai 

1 2 3 4 5 

berbasis kompetensi. 
3) Perumusan dan penetapan 

kebijakan sistem promosi secara 
terbuka. 

4) Perumusan dan penetapan 
kebijakan pemanfaatan 
assessment center. 

5) Perumusan dan penetapan 
kebijakan penilaian kinerja 
pegawai. 

6) Perumusan dan penetapan  
kebijakan reward and 
punishment berbasis kinerja. 

7) Pembangunan/pengembangan 
sistem informasi SDM Aparatur. 

promosi. 
- Permenhan Nomor 14 

Tahun 2018 tentang 
Pelaksanaan Program 
Assessment Center dan 

Program Pengembangan 
Kompetensi Pegawai 
melalui metode 
Development Center.  

- Konsep Permenhan 
tentang Kompetensi 
Jabfung Analis 
Pertahanan Negara 
(APN) 

f. Penguatan   
Akuntabilitas 
Kinerja 

Pembangunan/pengembangan 
teknologi informasi dalam 
manajemen kinerja 

Akuntabilitas Kinerja 
Kemhan Baik 

Meningkatnya kinerja  
Kemhan 

- Permenhan Nomor 10 Tahun 
2018 tentang IKU 
Kemhan/TNI 

- Permenhan tentang IKU 
Eselon 3 & 4 (2019) 

- E-Lapkin UO Kemhan 
- E-SAKIP Reviu Kemen PAN 

dan RB  
- Bimtek IKU 

Asistensi SAKIP 

g. Penguatan 
Pengawasan 

1) Pembangunan unit kerja untuk 
memperoleh predikat menuju 
WBK/WBBM. 

2) Pelaksanaan pengendalian 
Gratifikasi. 

3) Pelaksanaan whistleblowing 

1) Opini WTP 
2) Tingkat 

Kapabilitas APIP 
3) Tingkat 

Kematangan 
Implementasi 

1) Meningkatnya 
Instansi Pemerintah 
yang memperoleh 
Opini WTP dari BPK 

2) Meningkatkan 
kapasitas 

- Pembangunan Zona 
Integritas (ZI) 

- Berhasil mendapatkan 
predikat unit kerja zona 
integritas (Pusrehab 
Kemhan) 
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Program Kegiatan Indikator Hasil yang diharapkan Hasil yang dicapai 

1 2 3 4 5 

system. 

4) Pelaksanaan pemantauan 
benturan kepentingan. 

5) Pembangunan SPIP di 
lingkungan unit kerja; 

6) Penanganan pengaduan 
masyarakat  

SPIP manajemen 
pengawasan 

- Pembangunan WBS 

- SPIP Kemhan 
- Membentuk Satgas WTP 
- Terbentuknya Inspektorat V 

Itjen dalam Organisasi dan 
Tata Kerja Kemhan untuk 
meningkatkan kinerja 
pemeriksaan  

h. Peningkatan 
Kualitas 
Pelayanan 
Publik 

1) Penerapan pelayanan satu atap. 
2) Percepatan pelayanan menjadi 

maksimal 15 hari. 
3) Deregulasi dalam rangka 

mempercepat proses 
pelayanan. 

4) Pembangunan/pengembangan 
penggunaan teknologi informasi 
dalam pelayanan. 

1) Hasil survei 
kepuasan 
masyarakat. 

2) Jumlah inovasi 
pelayanan 

3) Hasil evaluasi 
kinerja 
penyelenggara 
pelayanan publik 

4) Indeks integritas 
pelayanan publik 

5) Prosentase 
tingkat kepatuhan 
dalam 
pelaksanaan UU 
Nomor 25 Tahun 
2009 tentang 
Pelayanan Publik 

1) Meningkatnya 
kualitas pelayanan 
publik 

2) Meningkatnya 
kapasitas 
manajemen 
penyelenggara 
pelayanan publik 
 

- Indeks Kepatuhan dalam 
Pelayanan Publik : 2018 
mendapatkan Peringkat 1 
(Zona Hijau) dari 
Ombudsman Republik 
Indonesia 

 

i. Quick Wins 1) Kampanye akan dilakukan 
dengan menggunakan 
berbagai sarana komunikasi. 

2) Assessment center 

3) Pengendalian ualitas Diklat 

1) Hasil survei 
internal SDM 
Aparatur Kemhan 

2) Indeks 
Profesionalitas 

1) Meningkatnya SDM 
Aparatur dengan 
mind set melayani. 

2) Menurunnya gap 
competency  antara 

- Pembentukan Assesment 
Center 

- Pelaksanaan program 
pengembangan kompetensi 
pegawai berdasarkan hasil 
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Program Kegiatan Indikator Hasil yang diharapkan Hasil yang dicapai 

1 2 3 4 5 

4) Pelayanan satu atap 3) Hasil survei 
kepuasan 
masyarakat 
(terkait perizinan) 

pemangku jabatan 
dan syarat 
kompetensi jabatan 

3) Mempercepat 
pelayanan terhadap 
pemberian izin 

Assessment Center, 

mekanisme pelaksanaan 
program sedang dalam 
proses penyusunan 
Persekjen tentang 
Development Center. 

- Percepatan Pelayanan 
Penyandang Disabilitas 
Pusrehab diatur dalam 
Permenhan Nomor 10 
Tahun 2019 tentang 
Penetapan Status Cacat 
atau Tewas bagi PNS. 

- Hasil Survei Kepuasan 
Masyarakat  tahun 2018: 
85,5 % 
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7. Implementasi Program RB.  

a. Pelaksanaan RB Kemhan tahun 2015-2019 telah dilakukan evaluasi 

oleh Kementerian PAN dan RB yang berpedoman pada Peraturan 

Menteri PAN dan RB Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua 

Atas Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2014 tentang 

Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah. Dalam 

evaluasi tersebut digunakan program-program RB sebagai unsur 

komponen pengungkit dan sasaran RB sebagai hasil. Model ini dapat 

digambarkan sebagai berikut: 

 

Gambar 2.1. Komposisi Penilaian Pelaksanaan RB Tahun 2015-2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penilaian terhadap setiap program dalam komponen pengungkit 

(proses) dan sasaran RB diukur melalui indikator-indikator yang 

dipandang mewakili program tersebut. Sehingga dengan menilai 

indikator tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran pencapaian 

upaya yang berdampak pada pencapaian sasaran. Simpulan hasil 

evaluasi berikut disajikan dari tahun 2015-2019 disajikan pada tabel 

berikut: 

 

 

Komponen Pengungkit Komponen Hasil 

Pelayanan  
Publik (6%) 

Pengawasan  
(12%) 

Akuntabilitas  
Kinerja (6%) 

Penguatan organisasi 
(6%) 

Tata  
Laksana (5%) 

Pengelolaan  
SDM (15%) 

Peraturan  
Perundangan 

(5%) 
 

Manajemen  
Perubahan (5%) 

Revolusi 
mental 

Nilai Akin (14%) 

Survei Internal Integritas Organisasi  (6%) 

Survei Eksternal Persepsi Korupsi  (7%) 

Opini BPK (3%) 

Survei Eksternal Pelayanan Publik (10%) 
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Tabel 2.2. Nilai Capaian Pelaksanaan RB Kemhan Tahun 2015-2019 

NO Komponen Penilaian Nilai 
Maksimal 

Nilai Capaian 

2015 2016 2017 2018 2019 

A. Komponen Pengungkit 

1 Manajemen 
Perubahan 

5,00 3,34 3,63 3,77 3,14 3,14 

2 Penataan Peraturan 
Perundang-undangan 

5,00 2,71 2,71 2,71 2,71 2,71 

3 Penataan dan 
Penguatan Organisasi 

6,00 2,82 3,84 4,34 4,34 4,34 

4 Penataan Tatalaksana 5,00 3,47 3,21 3,60 3,36 3,39 

5 Penataan Sistem 
Manajemen SDM 

15,00 8,65 12,41 12,41 12,46 12,46 

6 Penguatan 
Akuntabilitas 

6,00 2,89 2,45 2,64 2,87 2,92 

7 Penguatan 
Pengawasan 

12,00 4,81 4,69 4,82 5,18 5,20 

8 Peningkatan Kualitas 
Pelayanan Publik 

6,00 3,46 2,87 3,20 3,37 3,39 

 Subtotal Komponen 
Pengungkit 

60,00 32,16 35,81 37,49 37,43 37,55 

B. Komponen Hasil 

1 Kapasitas dan 
Akuntabilitas Kinerja 
Organisasi 

20,00/ 
14,00 

13,89 9,12 9,14 9,24 9,04 

2 Survei Internal 
Integritas Organisasi 

6,00  4,94 4,43 4,31 4,71 

3 Pemerintah yang 
Bersih dan Bebas KKN 

10,00/ 7,00 7,98 7,00 5,99 6,21 6,09 

4 Opini BPK 3,00  2,00 2,00 2,00 3,00 

5 Kualitas Pelayanan 
Publik 

10,00 7,55 8,75 8,73 8,78 8,66 

 Subtotal Komponen 
Hasil 

40,00 29,42 31,82 30,29 30,54 31,50 

 Indeks RB 100,00 61,58 67,64 67,78 67,97 69,05 

Sumber: Hasil Evaluasi Pelaksanaan RB Kemhan 2015-2019 

 

Gambar 2.2 

Nilai RB KemhanTahun 2015-2019 

 

Sumber: Hasil Evaluasi Pelaksanaan RB Kemhan 2015-2019, diolah 

 

61.58

67.64 67.78 67.97
69.05

56

58

60

62

64

66

68

70

2 0 1 5 2 0 1 6 2 0 1 7 2 0 1 8 2 0 1 9

N
IL

A
I

TAHUN



15 
 

Nilai RB Kemhan Tahun 2015-2019 berdasarkan grafik di atas 

menunjukkan terdapat kenaikan Indeks RB dari 67,97 pada tahun 2018 

menjadi 69,05 di tahun 2019 dengan predikat “B”. Hal ini utamanya 

disebabkan oleh adanya peningkatan implementasi RB di Kemhan, 

namun peningkatan tersebut belum merata dan belum menyeluruh 

pada unit-unit kerja. Beberapa upaya pelaksanaan RB yang telah 

dilakukan adalah: 

1) Melakukan penyempurnaan rencana kerja RB dengan target 

terukur pada tingkat lembaga; 

2) Pelatihan terhadap SDM yang menangani akuntabilitas kinerja, 

upaya tersebut mulai menujukkan perbaikan perencanaan yang 

lebih berorientasi hasil/outcome dan terukur meskipun belum 

sepenuhnya berkualitas; 

3) Terdapat unit zona integritas berpredikat Wilayah Bebas dari 

Korupsi untuk mendorong percepatan RB di Kemhan; dan 

4) Terdapat inovasi sistem informasi, seperti pada perizinan ind ustri 

pertahanan, pendaftaran keanggotaan veteran, E-PPID dan E-

Learning sehingga mempermudah dan mempercepat pelayanan 

eksternal maupun internal. 

b. Nilai RB Kemhan ini diukur melalui perhitungan seluruh Komponen 

Penilaian yang terdiri dari 2 (dua) Komponen:  

1)  Komponen Pengungkit (memiliki bobot penilaian 60%) 

2)  Komponen Hasil (memiliki bobot penilaian 40%) yang telah 

dijabarkan pada tabel diatas. 

Secara lebih rinci, nilai capaian Pelaksanaan RB Kemhan tahun 2015- 

2019 dijabarkan lebih detail melalui grafik pada tiap komponen 

penilaian sebagai berikut:  

1) Manajemen Perubahan. 

Dilihat dari hasil evaluasi pada area Manajemen Perubahan, maka 

kegiatan-kegiatan terkait program dan kegiatan area ini harus 

lebih digalakkan kembali. Komitmen pimpinan merupakan faktor 

penting dalam meningkatkan nilai area Manajemen Perubahan. 
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Gambar 2.3 

Manajemen Perubahan 

 

Sumber: Hasil Evaluasi Pelaksanaan RB Kemhan 2015-2019, diolah. 

 

Manajemen Perubahan merupakan salah satu subkomponen 

pengungkit yang memiliki bobot 5%/maksimal poin tertinggi 

adalah 5. Dilihat dari hasil evaluasi 2015-2019, manajemen 

perubahan belum menunjukkan perubahan signifikan dimana 

pada tahun 2019 hasil yang dicapai masih sama dengan tahun 

sebelumnya 2018 yakni 3,14 poin turun 0,53 poin dari tahun 2017. 

Hal yang menjadi perhatian dari pelaksanaan manajemen 

perubahan adalah bahwa implementasi RB masih terpusat pada 

tingkat pusat oleh Kelompok Kerja (Pokja) RB dan belum 

diterapkan secara menyeluruh pada unit-unit kerja. Selain itu, 

Agen perubahan di level unit kerja yang telah ditunjuk belum 

memberikan kontribusi yang optimal dalam peningkatan 

implementasi RB di unit kerjanya. 

 

2) Penataan Peraturan Perundang-undangan. 

Area perubahan Penataan Peraturan Perundang-undangan 

selama lima tahun terakhir tidak mengalami penurunan maupun 

peningkatan.  Untuk mencapai nilai maksimal diperlukan aksi yang 

lebih konkret terkait dengan area perubahan tersebut. 
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Gambar 2.4 

Penataan Peraturan Perundang-undangan 

 

Sumber: Hasil Evaluasi Pelaksanaan RB Kemhan 2015-2019, diolah 

 

Penataan peraturan perundang-undangan memiliki bobot kriteria 

5%/maksimal poin tertinggi adalah 5. Berdasarkan evaluasi 

Kemhan dari tahun 2015-2019 menunjukkan belum ada 

perubahan, dimana angka penataan peraturan perundang-

undangan selama 5 (lima) tahun mendapatkan poin 2,71 yang 

berada dalam kategori baik. Tantangan dan hambatan yang 

dialami Kemhan dalam rangka meningkatkan Penataan peraturan 

perundang-undangan adalah inventarisasi hasil analisis peraturan 

perundang-undangan yang belum sepenuhnya 

diimplementasikan khususnya pada tingkat unit kerja sehingga 

pengendalian peraturan perundang-undangan belum 

komprehensif. 

 

3) Penataan dan Penguatan Organisasi 

Setiap tahun area Penataan dan Penguatan Organisasi selalu 

meningkat, namun masih diperlukan penataan dan penguatan 

terus menerus supaya mendapatkan nilai maksimal. 
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Gambar 2.5 

Penataan dan Penguatan Organisasi 

 

Sumber: Hasil Evaluasi Pelaksanaan RB Kemhan 2015-2019, diolah 

 

Penataan dan Penguatan Organisasi memiliki bobot 6%/poin 

tertinggi adalah 6. Berdasarkan evaluasi 2015-2019, pada tahun 

2017 mendapatkan poin penilaian 4,34, naik 1,52 poin dari tahun 

2015. Angka tersebut belum mengalami kenaikan hingga tahun 

2019, hal ini disebabkan perubahan struktur organisasi belum 

didasarkan kesesuaiannya terhadap kinerja yang akan dihasilkan 

sehingga pencapaian kinerja belum selaras didukung oleh struktur 

organisasi. 

 

4) Penataan Tatalaksana 

Hasil penilaian area Penataan Tatalaksana relatif stabil, namun 

perlu dilakukan perbaikan maupun penyempurnaan terkait 

dengan  kegiatan  penyusunan  Bisnis  Proses,  SOP,                e-

government, dan kearsipan. 

 

Gambar 2.6 

 Penataan Tatalaksana 

 

Sumber: Hasil Evaluasi Pelaksanaan RB Kemhan 2015-2019, diolah 
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Berdasarkan hasil evaluasi subkomponen Penataan Tatalaksana 

mengalami perubahan yang fluktuatif dari tahun 2015-2019. 

Subkomponen penataan tatalaksana memiliki bobot 5%/poin 

tertinggi 5. Dimana pada tahun 2019, mengalami kenaikan 0,03 

poin dari tahun 2018. Poin penilaian 3 menunjukkan kategori 

sedang/baik. Berdasarkan hasil evaluasi, proses bisnis belum 

menyeluruh diturunkan dalam SOP dan belum berbasis kinerja 

sehingga pengendalian alur kegiatan belum efisien dan efektif 

mendorong peningkatan kinerja organisasi. 

 

5) Penataan Sistem Manajeman SDM 

Hasil penilaian Penataan Sistem Manajemen SDM mengalami 

peningkatan yang cukup signifikan.  Untuk mendapatkan nilai 

maksimal perlu dipetakan kembali setiap kegiatan yang 

menunjang penataan sistem manajemen SDM. 

Gambar 2.7 

Penataan Sistem Manajemen SDM 

 

Sumber: Hasil Evaluasi Pelaksanaan RB Kemhan 2015-2019, diolah 

 

Subkomponen Penataan Sistem Manajemen SDM memiliki bobot 

15%/poin maksimal adalah 15 dari total pengukuran penilaian 

komponen Pengungkit. Hasil evaluasi pada tahun 2015 hanya 

mendapatkan poin 8,65 yang kemudian naik menjadi 12,41 di 

tahun 2016 dan 12,46 tahun 2018, namun angka ini belum 

mengalami peningkatan di tahun 2019. Permasalahan yang masih 

terjadi pada area perubahan ini adalah pemetaan gap competency 

pegawai belum dilakukan secara menyeluruh dan dijadikan dasar 

8.65
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perencanaan pengembangan kompentensi pegawai sehingga 

pengembangan kompetensi pegawai belum efektif. Selain itu, 

Penilaian kinerja individu belum didasarkan pada kinerja 

organisasi dan belum menjadi dasar penentuan tunjangan kinerja 

pegawai. 

 

6) Penguatan Akuntabilitas 

Area penguatan akuntabilitas perlu mendapatkan perhatian lebih, 

dimana hasil evaluasi menunjukkan peningkatan namun masih 

jauh dari nilai yang diharapkan.  Setiap kegiatan yang menunjang 

area ini harus diidentifikasikan kelemahannya dan selanjutnya 

dapat dilakukan perbaikan-perbaikan yang diperlukan. 

Gambar 2.8 

Penguatan Akuntabilitas 

 

Sumber: Hasil Evaluasi Pelaksanaan RB Kemhan 2015-2019, diolah 

 

Penguatan akuntabilitas yang memiliki bobot 6%/nilai tertinggi 6, 

mengalami peningkatan dari tahun 2016 yang mendapatkan poin 

2,45 menjadi 2,92 pada tahun 2019. Namun dapat dilihat selama 

periode 2015-2019, penguatan akuntabilitas belum 

mendapatkan/menyentuh poin 3 (baik/sedang). Sehingga 

diperlukan peningkatan lebih dalam sub komponen penguatan 

akuntabilitas. 
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7) Penguatan Pengawasan 

Area perubahan Penguatan pengawasan memiliki bobot nilai yang 

relatif tinggi, namun hasil nilai evaluasi masih rendah.  Area 

perubahan ini masih sangat mungkin untuk dikelola dengan 

maksimal sehingga bisa mendapatkan hasil optimal. 

 

Gambar 2.9 

Penguatan Pengawasan 

 

Sumber: Hasil Evaluasi Pelaksanaan RB Kemhan 2015-2019, diolah 

 

Penguatan pengawasan mengalami perubahan yang fluktuatif 

selama periode 5 tahun. Penguatan pengawasan memiliki bobot 

12%/poin maksimal 12 pada komponen pengungkit. Pada tahun 

2019, penguatan pengawasan mendapatkan poin 5,2, naik 0,02 

poin dari tahun 2018. Selama periode 2015-2019, penguatan 

pengawasan menunjukkan bahwa implementasi dan evaluasi atas 

sistem pengawasan belum berjalan baik, khususnya penanganan 

gratifikasi, benturan kepentingan dan pengaduan masyarakat. 

 

8) Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. 

Area perubahan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 

merupakan area yang penting dalam RB.  Selain sebagai 

komponen pengungkit, pelayanan publik juga salah satu 

komponen hasil melalui survei eksternal pelayanan publik, 

sehingga area perubahan ini perlu mendapatkan perhatian 

khusus. 
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Gambar 2.10 

Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 

 

Sumber: Hasil Evaluasi Pelaksanaan RB Kemhan 2015-2019, diolah 

 

Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik memiliki bobot 

6%/maksimal 6 dari total subkomponen pengungkit. Pada tahun 

2016, subkomponen mengalami penurunan menjadi 2,87, tahun-

tahun selanjutnya mengalami peningkatan hingga di tahun 2019 

mencapai angka 3,39. Peningkatan kualitas implementasi 

pelayanan publik belum optimal dan belum memanfaatkan survei 

kepuasan pelayanan dan budaya pelayanan prima untuk 

peningkatan kualitas pelayanan publik. 

 

8. Dampak/Hasil Kebijakan RB. Hasil pelaksanaan RB pada 2 (dua) periode 

sebelumnya menunjukkan bahwa upaya menuju Pemerintahan Berkelas 

Dunia yang telah dilaksanakan menghasilkan beberapa perubahan. 

Perubahan tersebut terlihat dari capaian atas target beberapa indikator tata 

kelola pemerintahan yang semakin membaik. Kebijakan RB di tahun 2015-

2019 ditujukan untuk mencapai 3 (tiga) sasaran utama yaitu;  

a. Birokrasi yang bersih dan akuntabel. 

b. Birokrasi yang efisien dan efektif. 

c. Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas.  

 

Keberhasilan pencapaian tiga sasaran tersebut diukur dengan beberapa 

indikator yang tertuang dalam Road Map RB 2015-2019. Berikut ini adalah 

tabel yang memperlihatkan berbagai capaian atas target dari ukuran 

keberhasilan yang telah ditetapkan pada Road Map RB 2015-2019. 
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Pelaksanaan RB Kemhan setiap tahun dievaluasi dan dinilai oleh 

Kementerian PAN dan RB.  Hasil penilaian dari tahun 2015-2019 adalah 

sebagai berikut: 
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Tabel 2.3 

Ukuran Keberhasilan RB Kemhan Tahun 2018-2019 

SASARAN RB 2015-2019 INDIKATOR SKOR/TARGET HASIL 

Birokrasi yang bersih & akuntabel a. Opini BPK atas LK Kemhan 
b. Tingkat Kapabilitas APIP 
c. Tingkat Kematangan Implementasi 

SPIP 
d. Penggunaan E-Procurement 

terhadap Belanja Pengadaan 

a. WTP 
b. Skor 1-5(3) 
c. Skor 1-5 (3) 

 
d. 100 % 

WTP 
3,390 (BPKP) 
2-3 (BPKP) 
 
22,8% 

Birokrasi yang efektif & efesien a. Indeks Reformasi Birokrasi 
b. Indeks Profesionalitas ASN 
c. Indeks E-Government (SPBE) 
d. Indeks Akuntabilitas Kinerja 

a. Skor 1-100(A) 
b. Skor 1-100 
c. Skor 1-5(B) 
d. Skor 1-100(A) 

69,05(B) 
- 
2,6 (C) 
64,55 (B) 

Birokrasi yang memiliki pelayanan 
publik berkualitas  

a. Indeks Integritas 
b. Survei Kepuasan Masyarakat 

(SKM) 
c. Prosentase Kepatuhan 

Pelaksanaan UU Nomor 25 Tahun 
2009 tentang Pelayanan Publik 
(Zona Hijau)  

a. Skor 0-10 
b. 100 % 

 
c. Skor 1-110 
(Zona Hijau, kuning & merah) 

3,68 
85,5 % 
 
101 (Zona Hijau) Tertinggi 
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9. Rekomendasi Hasil Evaluasi Penilaian Pelaksanaan RB Kemhan untuk 

meningkatkan kualitas RB di Kemhan adalah: 

a. Meningkatkan peran Tim RB, Asesor, dan Agent of Change khususnya pada 

unit kerja dengan membuat perencanaan target perubahan yang terukur, 

dimonitor dan evaluasi secara berkala. 

b. Melakukan inventarisasi peraturan perundang-undangan dan analisisnya 

secara menyeluruh baik di tingkat lembaga maupun unit kerja untuk 

mendapatkan informasi secara menyeluruh. 

c. Menyempurnakan perencanaan strategis yang lebih berorientasi hasil/ 

outcome dan terukur, kemudian menjadikan kinerja sebagai dasar 

pelaksanaan RB, seperti penyusunan peta proses bisnis dan struktur 

organisasi. 

d. Menyusun perencanaan pembangunan E-Government yang relevan terhadap 

prioritas organisasi sehingga pengembangannya terintegrasi dan mampu 

mendorong kinerja organisasi. 

e. Melanjutkan asessment pegawai secara menyeluruh dan membuat pemetaan 

gap competency pegawai untuk kemudian menjadikannya dasar perencanaan 

pengembangan kompetensi pegawai, serta sarana pengambilan keputusan 

pimpinan dalam promosi, mutasi serta karir pegawai. 

f. Menyempurnakan pola penilaian kinerja individu yang selaras dengan kinerja 

organisasi dan menjadi dasar penentuan tunjangan kinerja pegawai. 

g. Melanjutkan penyempurnaan sistem AKIP yang didorong oleh APIP dan 

ditindaklanjuti oleh Pimpinan seluruh unit kerja. 

h. Meningkatkan kualitas monitoring dan evaluasi terkait gratifikasi, pengaduan 

masyarakat dan benturan kepentingan di unit kerja. 

i. Melakukan monitoring dan evaluasi berkala atas implementasi standar 

pelayanan dan survei kepuasan pelayanan di seluruh unit kerja sebagai upaya 

menumbuhkan budaya pelayanan prima. 

j. Mempertahankan kinerja dan pengawasan unit kerja berpredikat WBK/WBBM 

dan meningkatkan pembangunan zona integritas pada unit kerja lainnya. 
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k. Membangun budaya pelayanan prima dengan reward and punishment atas 

unit kerja atau individu yang mampu mendorong peningkatan kualitas 

pelayanan. 

 

BAB III 

ANALISIS LINGKUNGAN STRATEGIS 

 

10. Umum.  Faktor lingkungan yang dimaksud dalam Road Map RB ini adalah konteks 

dimana birokrasi beroperasi. Sedangkan isu strategis merupakan konten yang 

berpengaruh signifikan dalam proses RB. Lingkungan RB dalam hal ini adalah 

politik dan kooptasi birokrasi; penegakan dan kepastian hukum; administrasi dan 

kelembagaan; budaya birokrasi; globalisasi dan transformasi digital. Sedangkan isu 

strategis RB adalah SDM Aparatur yang kompeten dan profesional; struktur dan 

kelembagaan birokrasi; regulasi dan kebijakan; nilai dan budaya birokrasi; 

kepemimpinan dan komitmen RB; serta sistem birokrasi yang tertutup. 

 

11. Lingkungan RB Kemhan. 

Lingkungan RB dalam Road Map ini adalah beberapa hal yang dapat 

mempengaruhi jalannya program RB, diantaranya politik dan kooptasi birokrasi; 

penegakan dan kepastian hukum; administrasi dan kelembagaan; budaya birokrasi; 

serta globalisasi dan transformasi digital. 

a. Politisasi dan kooptasi birokrasi. 

Kondisi politik nasional tidak dapat dipandang sebelah mata, mengingat belum 

optimalnya implementasi reformasi pada pembangunan politik nasional 

mengingat pelaksanaanya masih diliputi euforia demokrasi. Euforia demokrasi 

saat ini telah menciptakan berbagai konflik horisontal dan ancaman yang 

mengganggu stabilitas nasional. Diperlukan adanya netralitas birokrasi yang 

dapat menjadi langkah awal untuk dapat menciptakan aparatur negara yang 

profesional serta kompeten. Politisasi dan kooptasi pada birokrasi membuat 

birokrasi menjadi tidak profesional, tidak netral, memiliki kinerja rendah dan 

rentan terhadap praktik korupsi, kolusi dan nepotisme ketika tidak diiringi 
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sistem integritas nasional, serta pengawasan intern pemerintah yang masih 

dinilai incapable dan immature, serta etika publik yang belum terpelihara. 

Konsep netralitas birokrasi mempedomani nilai-nilai dasar yang harus 

dijunjung tinggi PNS dalam Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2004 tentang 

Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik PNS. Peraturan yang berlaku di 

lingkungan Kemhan terkait Kode Etik adalah Peraturan Menteri Pertahanan 

Nomor 41 Tahun 2012 tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil Kementerian 

Pertahanan, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 4 huruf (i) bahwa “nilai 

dasar yang harus dijunjung tinggi oleh PNS meliputi profesionalisme, 

netralitas, dan bermoral tinggi (dalam bersikap, berperilaku, bertutur kata)”. 

b. Penegakan dan kepastian hukum. 

Pendekatan koersif yaitu melalui penegakan hukum sangat diperlukan dalam 

RB. Lemahnya penegakan hukum mengakibatkan tidak berjalannya sistem 

reward dan punishment. Pemerintah perlu mendorong pemberian 

penghargaan bagi stakeholders yang mampu melakukan RB. Demikian juga 

sebaliknya, perlu ada sanksi yang tegas bagi pihak-pihak yang tidak 

melaksanakan atau bahkan tidak merespon proses RB. Pemberian 

penghargaan dan sanksi tersebut perlu dituangkan dalam regulasi dan 

kebijakan yang jelas dan tegas.  

1) Kondisi capaian Kemhan berkaitan dengan kesejahteraan TNI dan 

pegawai, bahwa Kemhan terus melakukan upaya dalam meningkatan 

kesejahteraan prajurit TNI dan pegawai berupa kenaikan gaji dan 

tunjangan hari raya sebagai bagian upaya meningkatkan 

profesionalisme TNI guna mendukung kekuatan pertahanan negara 

yang tangguh.  

2) Pada tahun 2015 Tunjangan Kinerja TNI/PNS mengalami kenaikan 

menjadi 40% yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 87 

Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Tentara 

Nasional Indonesia. dan Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2015 

tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kemhan. 
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3) Pada tahun 2018, terhitung mulai bulan Juli, Tunjangan Kinerja TNI/PNS 

mengalami kenaikan menjadi 70% yang ditetapkan melalui Peraturan 

Presiden Nomor 102 Tahun 2018 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di 

Lingkungan Tentara Nasional Indonesia dan Peraturan Presiden Nomor 

104 Tahun 2018 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan 

Kemhan. Selanjutnya tahun 2019 pun terjadi kenaikan gaji pokok 

sebesar 5%. 

c. Administrasi dan Kelembagaan.  Aspek administrasi dan kelembagaan dapat 

dilihat dalam beberapa prinsip dasar, yaitu aspek struktur, proses, 

kepegawaian dan hubungan antara pemerintah dan masyarakat. Struktur 

yang mendukung pencapaian kinerja dan berorientasi mempermudah proses 

pelayanan publik sehingga tidak terlalu gemuk dan membuat potensi birokrasi 

tidak dapat berkembang. Peran kelembagaan sangat mempengaruhi 

keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis Kemhan sebagaimana 

telah dirumuskan dalam Renstra 2020-2024. Kelembagaan diwujudkan dalam 

komposisi unit kerja (Satker-satker) dan struktur hierarki yang dilengkapi 

dengan tugas dan fungsi serta mandat organisasi dengan berpedoman pada 

peraturan perundang-undangan yang berlaku.  Kelembagaan yang dibentuk 

dalam Kemhan disesuaikan dengan kebutuhan organisasi selama Renstra 

berlangsung dan memperhatikan ketepatan fungsi organisasi, ketepatan 

proses kerja (bussiness process) yang dibangun dengan unit kerja lainnya dan 

ketepatan ukuran (jumlah pengawasan organisasi yang disesuaikan dengan 

beban kerja). Dengan demikian, organisasi bersifat sederhana, simpel dan 

lincah namun efektif dalam pencapaian tujuan organisasi. 

d. Budaya Birokrasi. Melalui reformasi birokrasi, dilakukan penataan terhadap 

sistem penyelenggaraan pemerintah dimana RB menjadi tulang punggung 

dalam perubahan kehidupan berbangsa dan bernegara. Penataan sistem 

pemerintahan secara langsung maupun tidak langsung akan dipengaruhi dan 

mempengaruhi budaya birokrasi yang ada. Budaya birokrasi yang negatif 

berpotensi menghambat tujuan RB. Tujuan dari RB sendiri adalah untuk 

mewujudkan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik: 
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berintegritas, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN, mampu melayani publik 

dengan baik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai 

dasar dan kode etik aparatur negara. Dalam rangka membangun sistem 

penerapan nilai-nilai dan kode etik UO Kemhan telah diterbitkan regulasi 

berupa Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 41 Tahun 2012 tentang Kode 

Etik Pegawai Kemhan.  

e. Globalisasi dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Pemerintahan di seluruh 

dunia merujuk pada Sustainable Development Goals (SDG’s) dalam 

menciptakan kondisi dunia yang lebih baik dengan terwujudnya 17 (tujuh 

belas) tujuan berkelanjutan pada tahun 2030.  

1) Pada tataran global terdapat sejumlah isu yang menarik perhatian 

negara-negara di seluruh dunia, antara lain berkaitan dengan 

pemanfaatan “Big Data”, pelayanan terintegrasi (integrated service), 

pelayanan yang lebih mengakomodir keunikan individu masyarakat, dan 

pemanfaatan artificial intelligence di ranah publik.  

2) Kemhan telah membangun Satu Data Pertahanan (SDP) Untuk Integrasi 

Data Kemhan, TNI dan Angkatan melalui Pusdatin Kemhan sebagai 

penanggung jawab TIK Kemhan. Melalui Satu Data Pertahanan (SDP), 

guna terwujudnya keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan 

pengendalian dalam pembangunannya. Dengan adanya Satu Data 

Pertahanan (SDP), aliran data yang terdiri dari data personel, operasi, 

logistik, intelijen dan teritorial serta perencanaan anggaran yang 

bersumber dari Satker Kemhan, Mabes TNI dan Angkatan secara 

berjenjang dapat mengalir dan terintegrasi dengan baik yang akan 

berdampak pada deteksi dini. Melalui pendekatan deteksi dini 

diharapkan pengumpulan data dan informasi, serta analisa 

kebijakan   mengenai   pertahanan   negara dan keamanan 

nasional   dapat   dilaksanakan   dengan baik dan akurat. Hal tersebut 

merupakan kesiapan kita dalam rangka menghadapi medan peperangan 

masa depan yang kental dengan kemampuan teknologi dan serangan 
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siber. Satu Data Pertahanan yang dimaksud diimplementasikan melalui 

enam hal sebagai berikut: 

a) Office Automation System, menuju paperless dan sistem berbagi 

pakai. 

b) ERP (Enterprise Resource Planning), pengelolaan manajemen aset 

Kemhan dan TNI. 

c) Information Application System, satu database pertahanan untuk 

menyajikan informasi kepada Pimpinan guna pengambilan 

keputusan. 

d) GIS (Geographic Information System), monitoring dislokasi 

pasukan dan alutsista. 

e) Command center, Pusat pengelola data, informasi dan infrastruktur 

Kemhan TNI. 

f) Cyber System, mengamankan infrastruktur TIK Satu Data 

Pertahanan. 

f. Revolusi Industri. Perkembangan “Revolusi Industri Tahap 4” (dikenal juga 

sebagai Revolusi Industri/RI 4.0) menciptakan dinamika dan sejumlah 

tantangan baru yang unik bagi pemerintahan di seluruh dunia, tidak terkecuali 

di Indonesia. Pemanfaatan teknologi mobile internet, komputasi awan, 

kecerdasan buatan, maha data, dan Internet of Things (IoT) akan mendorong 

Kemhan untuk memberikan layanan mandiri, layanan bergerak, dan layanan 

cerdas yang fleksibel dan tanpa batas bagi masyarakat. Pemerintah harus 

memberikan ruang yang lebih luas bagi masyarakat untuk menyampaikan 

aspirasi dan mengkritisi area sektor publik yang selama ini terbatas menjadi 

ranah ekslusif pemerintah. Pada saat yang bersamaan, pemerintah juga harus 

mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman dan melakukan 

transformasi digital untuk bertahan di era Revolusi Industri 4.0. Era revolusi 

industri 4.0 direspon dengan baik oleh Kemhan yang mencakup tiga aspek 

utama, yaitu kolaborasi, pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi 

(TIK) dan inovasi. Beberapa hal terkait dalam menghadapi RI 4.0 
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sebagaimana dijelaskan dalam dokumen rencana strategis Kemhan tahun 

2020-2024, yaitu: 

a. Collaborative Governance adalah menjalankan pemerintahan dengan 

melibatkan stakeholder dari eksternal instansi Kemhan dalam 

pengambilan keputusan dan pelaksanaannya, dengan didasari 

semangat konsensus dan deliberatif, dibingkai oleh perjanjian formal. 

Artinya, Kemhan harus meningkatkan kemitraan dengan stakeholder di 

luar Kemhan dalam mewujudkan pembangunan yang berkualitas. 

b. TIK.  Perkembangan TIK membuat arus informasi semakin bebas dan 

dapat dengan mudah diakses oleh berbagai pihak. Hal ini membuat 

ancaman penyebaran ideologi-ideologi yang menyimpang semakin 

dapat dengan mudah disampaikan, serta koordinasi untuk melakukan 

tindakan-tindakan yang mengancam dapat dengan mudah dilakukan. 

Pengamanan arus informasi untuk mencegah hal tersebut terjadi menjadi 

tantangan global yang harus diatasi. Terkait hal tersebut, permasalahan 

yang dihadapi adalah belum terintegrasinya pengelolaan media dan 

informasi pertahanan. TIK yang pesat membuat arus informasi menjadi 

lebih cepat dan lebih bebas. Ancaman–ancaman kestabilan negara yang 

berasal dari jaringan informasi (terutama jaringan elektronik) dapat 

berupa penyebaran ideologi yang bertentangan dengan pancasila, 

informasi hoax yang mengganggu kestabilan negara, dan berbagai 

informasi negatif lainnya. Sehingga diperlukan adanya mekanisme 

sistem pengintegrasian pengelolaan media dan informasi pertahanan 

untuk dapat mencegah arus informasi yang mengancam. 

c. Inovasi. Visi Kemhan adalah “Terwujudnya Pertahanan Negara yang 

tangguh menuju Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan 

berkepribadian berlandaskan Gotong royong”. Visi tersebut mengandung 

makna Mandiri, artinya mampu memenuhi tuntutan pertahanan negara 

yang bersumber dari dalam negeri yang disertai dengan kualitas 

teknologi yang unggul dan berdaya saing sehingga mampu mewujudkan 

kehidupan yang sejajar dan sederajat dengan bangsa lain. Hal ini 
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menuntut adanya inovasi teknologi pertahanan. Dalam rencana strategis 

Kemhan menyatakan adanya kebutuhan regulasi terkait Inovasi 

teknologi Pertahanan yang mandiri. Hal tersebut sesuai dengan 

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 54 Tahun 2014 tentang Penelitian 

dan Pengembangan. 

 

12. Isu-isu Strategis RB Kemhan. 

a. Penyederhanaan Struktur dan Kelembagaan Birokrasi 

Penataan dan penguatan organisasi dilakukan untuk mendapatkan profil 

kelembagaan pemerintah yang tepat fungsi, tepat proses dan tepat ukuran. 

Tahap akhir RB saat ini dihadapkan pada tantangan yang tidak mudah dalam 

pencapaian birokrasi kelas dunia. Untuk mencapai hal tersebut maka 

penyederhanaan struktur dan kelembagaan birokrasi menjadi salah satu area 

perubahan dari RB yang harus dilaksanakan. Penyederhanaan birokrasi 

tersebut dilakukan dengan menyederhanakan struktur birokrasi menjadi dua 

level dan mengalihkan jabatan struktur dibawah dua level tersebut menjadi 

jabatan fungsional. Penyederhanaan birokrasi tersebut sudah dimulai dengan 

ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi 

Kementerian Negara, yang salah satunya mengamanatkan agar struktur 

organisasi Kementerian mengutamakan kelompok jabatan fungsional. 

Penyederhanaan kelembagaan dalam rencana strategis Kemhan 2020-2024 

dijelaskan sebagai berikut: 

1) Kelembagaan Kemhan perlu untuk disesuaikan dengan arahan presiden 

yang sudah tertuang dalam RPJMN yaitu birokrasi yang efektif. Birokrasi 

yang efektif merupakan hasil dari kelembagaan yang tepat fungsi, tepat 

ukuran dan tepat proses. Oleh karena itu, revisi kelembagaan Kemhan 

akan dilakukan untuk mewujudkan lembaga Kemhan berkualitas, yang 

ditandai dengan penguatan organisasi berupa penambahan tugas, 

fungsi dan struktur; penggabungan; pengembalian tugas dan fungsi; dan 

pembentukan organisasi/struktur baru.  
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2) Penataan kelembagaan yang dilakukan melalui revisi/penyempurnaan 

bersifat sangat selektif, untuk hal-hal yang sangat penting, mendesak, 

serta diyakini akan memberi manfaat yang lebih besar untuk mencapai 

tujuan dan sasaran strategis Kemhan. Oleh karena itu penguatan 

kelembagaan Kemhan dilakukan dengan memperhatikan hal-hal 

sebagai berikut: 

a) Kebijakan pembangunan pertahanan nasional, dimana Kemhan 

perlu untuk mendukung pembangunan pertahanan dengan 

kelembagaan yang tepat. 

b) Peraturan perundangan yang berlaku, untuk memastikan 

keserasian antara tugas, fungsi, dan kewenangan yang berlaku di 

lingkungan Kemhan dengan peraturan perundangan yang berlaku. 

c) Prinsip-prinsip pengorganisasian yang berbasis kinerja. 

d) Penerapan prinsip-prinsip tata kelola pemerintah yang baik (good 

governance dan clean government), seperti prinsip tepat fungsi, 

tepat proses, tepat ukuran. 

b. Pemindahan Ibukota Negara 

Dalam rangka menciptakan pemerataan pembangunan dan pengelolaan 

pemerintahan yang lebih baik Presiden telah mengumumkan pemindahan Ibu 

Kota Negara dari DKI Jakarta ke sebagaian wilayah Kabupaten Kutai 

Kartanegara dan Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan 

Timur.  Sehubungan dengan hal tersebut, perlu disiapkan rencana yang 

terintegrasi antara pemindahan Ibu Kota Negara dengan Road Map RB 2020-

2024, meliputi transformasi kelembagaan, sumber daya manusia aparatur, 

sistem dan prosedur kerja, akuntabilitas dan pengawasan atas kinerja 

pegawai serta pelayanan publik. Sebagai langkah awal perlu disusun undang-

undang dan peraturan perundang-undangan lainnya sebagai dasar persiapan, 

pembangunan dan pemindahan Ibu Kota Negara yang baru. Dalam rangka 

pembangunan kelembagaan Kemhan, arah kebijakan dalam rangka mencapai 

sasaran pembangunan kelembagaan ditempuh dengan pembangunan dan 

penataan sistem pertahanan sistem pertahanan militer terpadu di wilayah 
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Kalimantan Timur sebagai lokasi pemindahan Ibukota baru. Strategi kebijakan 

untuk mencapai sasaran Pembangunan Kelembagaan adalah merencanakan 

dan menata satuan-satuan TNI guna meningkatkan dan memperkuat 

pertahanan Ibukota. 

c. Transformasi 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.  

1) Kemhan melakukan transformasi digital melalui pelaksanaan tata kelola 

SPBE yang terpadu dalam rangka mendukung transformasi proses 

bisnis pemerintahan untuk mewujudkan layanan mandiri, layanan 

bergerak dan layanan cerdas yang fleksibel dan tanpa batas. 

2) Dalam sasaran strategis “pengelolaan media dan informasi yang 

terintegrasi” dicapai dengan arah kebijakan, sebagai berikut: 

a) Penguatan sistem informasi Kemhan. Untuk mewujudkan 

pencapaian arah bijak tersebut, maka strategi pembangunan 

Kemhan yang akan dilakukan yaitu mengintegrasikan sistem 

informasi seluruh Satker Kemhan dan TNI. 

b) Peningkatan pengelolaan media dan informasi yang terintegrasi 

demi terwujudnya pelayanan publik yang efektif. Untuk 

mewujudkan pencapaian arah bijak tersebut, maka strategi 

pembangunan Kemhan yang akan dilakukan yaitu meningkatkan 

kualitas pelayanan publik Kemhan yang prima. 

d. Arahan Utama Presiden RI. Presiden menetapkan 5 (lima) arahan utama 

sebagai strategi dalam pelaksanaan misi Nawacita dan pencapaian sasaran 

Visi Indonesia 2045. Kelima arahan tersebut mencakup: 

1) Pembangunan Sumber Daya Manusia. Membangun SDM pekerja keras 

yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu 

pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan 

talenta global. Isu strategis terkait pembangunan SDM Kemhan 
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adalahbelum optimalnya pengembangan profesionalisme SDM 

pertahanan. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia dapat 

dioptimalisasi dengan melakukan proses pelatihan dan pengembangan. 

Perkembangan teknologi pertahanan dari negara-negara yang ada di 

dunia mendorong SDM pertahanan Indonesia untuk dapat beradaptasi 

dengan teknologi tersebut. Sehingga untuk mempertahankan stabilitas 

pertahanan negara maka diperlukan SDM yang profesional. 

2) Pembangunan Infrastruktur. Isu strategis terkait pembangunan 

infrastruktur Kemhan adalah perlunya meningkatkan pengelolaan 

Infrastruktur Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) Kemhan 

secara terintegrasi untuk menjamin kecepatan efisiensi dan efektivitas 

sesuai Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem 

Pemerintah Berbasis Elektronik. Dalam hal perencanaan 

kebijakan penerapan SPBE/E-Government di lingkungan Kemhan, 

Pusdatin Kemhan telah menindaklanjuti dengan menyusun Grand 

Design Implementasi SPBE E-Government di lingkungan Kemhan. 

3) Penyederhanaan Regulasi. Perlunya pemetaan terhadap regulasi bidang 

pertahanan untuk menghindari adanya peraturan yang tumpang 

tindih/tidak efisien serta regulasi terkait pertahanan yang belum 

harmonis/selaras.  

4) Penyederhanaan Birokrasi. Isu strategis penyederhanaan birokrasi 

adalah pelaksanaan penyetaraan jabatan administrasi ke dalam jabatan 

fungsional dalam rangka mendukung penyederhanaan birokrasi. 

Berkenaan dengan hal tersebut, Kemhan melakukan upaya-upaya yaitu: 

a) Melakukan langkah-langkah strategis penyederhanaan birokrasi 

melalui penataan kelembagaan. 

b) Kemhan telah mengusulkan penyetaraan jabatan administrasi ke 

dalam jabatan fungsional sesuai Peraturan Menteri PAN dan RB 

Nomor 28 Tahun 2019 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi 

ke dalam Jabatan Fungsional. 
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5) Transformasi Ekonomi. Menitikberatkan penggunaan APBN secara 

efektif dan efisien dengan mewujudkan perencanaan strategis 

kementerian yang berorientasi hasil (result oriented government). 

Penerapan IT dalam mendorong transparansi penggunaan anggaran 

secara ekonomis, efektif dan efisien. 

 

13. Tantangan dan Hambatan. Setelah hampir satu dekade berjalan, secara umum RB 

masih menghadapi banyak hambatan dan tantangan, baik yang berasal dari internal 

maupun eksternal pemerintah. 

a. Intervensi Politik. 

Pelaksanaan RB tidak dapat dilepaskan dari lingkungan politik. Dalam UU 

Nomor 5 Tahun 2014 menyatakan bahwa dalam upaya menjaga netralitas 

ASN dari pengaruh partai politik dan untuk menjamin keutuhan, kekompakan, 

dan persatuan ASN, serta dapat memusatkan segala perhatian, pikiran, dan 

tenaga pada tugas yang dibebankan, ASN dilarang menjadi anggota dan/atau 

pengurus partai politik. Asas “netralitas” adalah bahwa setiap Pegawai ASN 

tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak 

kepada kepentingan siapapun. Netralitas Pegawai di lingkungan Kementerian 

Pertahanan diatur sebagaimana Pasal 4 huruf (i) Peraturan Menteri 

Pertahanan Nomor 41 Tahun 2012 tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil 

Kementerian Pertahanan, yang menyatakan bahwa Nilai dasar yang harus 

dijunjung tinggi oleh PNS meliputi profesionalisme, netralitas, dan bermoral 

tinggi (dalam bersikap, berperilaku, bertutur kata).  

b. Inkapabilitas dan Mentalitas Silo. 

Rendahnya kompetensi Pegawai mempersulit pelaksanaan RB, bahkan 

sebagian bersikap resisten dan tidak memahami esensi RB. Hal tersebut 

diperburuk dengan mentalitas silo yang menjadi penghadang upaya sinergitas 

agenda-agenda RB dan membentuk persepsi bahwa RB hanyalah menjadi 

suatu tugas dari instansi atau sebagian orang yang ditugaskan, atau hanya 

menjadi sesuatu yang bersifat administratif. 
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14. Pembelajaran  

a. Peran Kepemimpinan. Keberhasilan pelaksanaan RB di Kemhan tidak 

terlepas dari komitmen Menteri dan Pimpinan Kemhan. Beberapa instansi 

yang memperlihatkan keberhasilan pelaksanaan RB, Pemimpin tersebut 

memimpin langsung pelaksanaan RB dan menjamin netralitas birokrasi.  

b. Program yang Fokus dan Terarah. Beberapa program-program rutin dan 

berskala kecil disusun ulang dan dikembangkan menjadi sebuah program baru 

yang lebih besar. Kompleksitas program baru yang lebih besar tersebut 

menuntut kolaborasi, integrasi dan koordinasi yang lebih intens diantara unit 

kerja. Momentum ini dapat dimanfaatkan untuk merubah budaya dan mindset 

Pegawai agar lebih inovatif dan kolaboratif. Hasilnya, program yang dibuat 

lebih menyasar pada kebutuhan masyarakat denga dampak yang lebih terasa 

dan terjadinya perubahan budaya organisasi dan mindset pegawai.  

 

c. Memahami Kompleksitas dan Kesenjangan Kompetensi untuk Melaksanakan 

RB. Sangat penting untuk memahami kompleksitas RB dan kesenjangan 

kompetensi Pegawai untuk melaksanakan RB. Hal ini dibutuhkan agar 

kebijakan dan program RB yang dibuat sesuai dengan konteks dan kondisi di 

tiap-tiap instansi. Kegagalan memahami kompleksitas dan kesenjangan 

kompetensi untuk melaksanakan reformasi akan menggiring upaya RB pada 

kondisi yang frustasi dan stagnan karena target yang ditetapkan terlalu tinggi 

dibandingkan kemampuan organisasi dan personil merespon perubahan. 

Namun perlu diperhatikan bahwa target keberhasilan RB tidak juga boleh 

terlalu rendah agar perubahan yang diharapkan dapat dirasakan. 
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BAB IV 

SASARAN DAN STRATEGI PELAKSANAAN  

REFORMASI BIROKRASI KEMHAN TAHUN 2020-2024 

 

15. Tujuanpelaksanaan RB tahun 2020-2024 adalah menciptakan pemerintahan yang 

baik dan bersih.  

 

16. Sasaran. Sasaran RB sebagaimana dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 

18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 

(RPJMN) Tahun 2020-2024, yaitu:  

a. Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel. 

b. Birokrasi yang Kapabel. 

c. Pelayanan Publik yang Prima. 

Terdapat tujuh indikator sasaran yang akan menjadi tolak ukur keberhasilan 

sasaran RB tahun 2020-2024 seperti ditunjukkan pada gambar berikut: 

 

Gambar 4.1 

Tujuan, Sasaran dan Indikator Pelaksanaan RB Tahun 2020-2024 

 

PEMERINTAH YANG BAIK DAN BERSIH 

 

 

 

 

 

Birokrasi yang Bersih dan 
Akuntabel. 
Indikator: 

1. Indeks Perilaku Anti Korupsi 
2. Nilai SAKIP 
3. Opini BPK 

Birokrasi yang Kapabel. 
 

Indikator: 
1. Indeks Kelembagaan 
2. Indeks SPBE 
3. Indeks Profesionalitas ASN 

Pelayanan publik yang prima 
 

Indikator: 

- Indeks Pelayanan Publik 
(Kebijakan Pelayanan, 
Profesionalisme SDM, 
Sarana Prasarana, Sistem 
Informasi Pelayanan Publik, 
Konsultasi dan Pengaduan, 
Inovasi. 

Sumber: Permen PAN dan RB No.25 Tahun 2020 tentang Road Map RB Tahun 2020-2024 

Indikator Outcome : 

Indeks Reformasi Birokrasi 

Indikator Impact: 
1. Ease of Doing Business 
2. Corruption Perception Index 
3. Government Effectiveness Index 
4. Trust Barometer 
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Pencapaian ketujuh indikator oleh Kemhan akan diukur melalui pelaksanaan 

program-program sebagai berikut: 

 

Tabel 4.1  

Sasaran, Indikator dan Program Pelaksanaan RB Kemhan Tahun 2020-2024 

Sasaran 1 : Birokrasi yang bersih dan Akuntabel 

Indikator Definisi Indikator Program 

Indeks 
Perilaku Anti 
Korupsi 

IPAK disusun berdasarkan dua dimensi, yaitu 
dimensi persepsi dan pengalaman.  
Dimensi persepsi berupa penilaian masyarakat 
terhadap beberapa perilaku anti korupsi di 
masyarakat. Dimensi pengalaman merupakan 
pengalaman anti korupsi yang dialami masyarakat.  
Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) hanya dapat 
digunakan untuk estimasi di tingkat Nasional 

1. Manajemen 
Perubahan; 

2. Penguatan 
Pengawasan  
 

Opini BPK Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 
tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung 
Jawab Keuangan Negara, Opini merupakan 
pernyataan profesional pemeriksa mengenai 
kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam 
laporan keuangan.BPK dapat memberikan empat 
jenis opini, yaitu Wajar Tanpa Pengecualian 
(WTP/unqualified Opinion), Wajar Dengan 
Pengecualian (WDP/Qualified Opinion), Tidak 
Memberikan Pendapat (TMT/Disclaimer Opinion) 
dan Tidak Wajar (TW/Adverse Opinion). 

1. Penguatan 
Pengawasan 

2. Penataan 
Tatalaksana 

Nilai SAKIP Penilaian terhadap implementasi Akuntabilitas 
Kinerja Instansi Pemerintah oleh Menpan RB  

Penguatan 
Akuntabilitas 
Kinerja 

Sasaran 2: Birokrasi yang kapabel 

Indikator Definisi Indikator Program 

Indeks 
Kelembagaan 

Penilaian/interprestasi terhadap kondisi dimensi 
struktur dan proses; kemampuan akomodasi 
kebutuhan internal dan adaptasi lingkungan 
eksternal serta kekurangan/kelemahan dalam 
kategori evaluasi kelembagaan. 

Penataan 
Kelembagaan 

Indeks SPBE Tingkat kematangan (maturity level) dari 
pelaksanaan SPBE di Instansi Pemerintah. 

Penataan 
Tatalaksana 

Indeks 
Profesionalitas 
ASN 

Pengukuran secara kuantitatif tingkat profesionalitas 
pegawai ASN yangdiukur melalui dimensi 
Kualifikasi, Kompetensi, Kinerja,dan Disiplin. 
 

1. Penataan 
Sistem 
Manajemen 
SDM 

2. Deregulasi 
Kebijakan. 

Sasaran 3: Pelayanan publik yang prima 

Indikator Definisi Indikator Program 

Indeks 
Pelayanan 
Publik 

Pembobotan terhadap aspek kebijakan pelayanan 
(standar pelayanan, maklumat pelayanan dan 
survey kepuasan masyarakat); profesionalisme 
SDM; sarana prasarana; sistem informasi pelayanan 
publik; konsultasi dan pengaduan dan Inovasi. 

Peningkatan 
Pelayanan 
Publik 
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Selain akan diukur pada akhir periode Road Map RB tahun 2020-2024, setiap 

indikator tersebut juga akan di evaluasi pencapaiannya setiap tahun sebagai dasar 

bagi pengambilan keputusan yang terkait dengan strategis RB pada berbagai 

tingkatan. 

 

17. Strategi Pelaksanaan. Dalam rangka memastikan pencapaian tujuan dan sasaran 

Road Map RB tahun 2020-2024 tercapai, strategi pelaksanaan RB harus ditetapkan 

sebaik mungkin. Road Map RB tahun 2020-2024 ini menetapkan hal-hal baru yaitu 

ditetapkannya sasaran dan indikator program yang terukur agar ketercapaian 

perubahan pada setiap area dapat lebih dimonitor secara riil. Secara umum, 

hubungan antara tujuan, sasaran, serta strategi pelaksanaan RB tahun 2020-2024 

dapat terlihat pada gambar di bawah ini. 

 

Gambar 4.2 

Hubungan Tujuan, Sasaran serta Strategi Pelaksanaan RB tahun 2020-2024 

 

 

 

 

 

 

 

 

      STRATEGI REFORMASI BIROKRASI 2020-2024 

 

 

Sumber: Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map RB tahun 2020-2024 

 

18. Program-program. Pencapaian tujuan dan sasaran RB Kemhan dilakukan melalui 

program-program prioritas yang dipandang strategis, cepat dan efektif untuk 

mewujudkan pemerintahan kelas dunia. Berikut kegiatan RB Kemhan yang disusun 

Evaluasi Capaian RB  
2015-2019 

Analisis Lingkungan 
Strategis RB 

Arahan tentang Prioritas 

Pembangunan Nasional  

BIROKRASI 
YANG BAIK 

DAN BERSIH 

1. Birokrasi yang bersih 
dan Akuntabel; 

2. Birokrasi yang 
Kapabel; 

3. Pelayanan Publik 
yang Prima 

SASARAN RB 
2020-2024 

TUJUAN RB 
2020-2024 

Kebijakan 
Makro RB 

Sasaran 
Program RB 

Program 
Mikro RB 

QUICK 

WINS 

RENCANA 
AKSI 
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berdasarkan kepada sasaran RB serta 8 (delapan) area perubahan RB, sedangkan 

Rencana Aksi RB Kemhan Tahun 2020-2024 secara rinci akan dijabarkan dalam 

sublampiran dari lampiran ini. 

a. Program Manajemen Perubahan. 

Bertujuan untuk mentransformasi sistem dan mekanisme kerja organisasi 

serta mindset (pola pikir) dan cultureset (cara kerja) individu ASN menjadi lebih 

adaptif, inovatif, responsive, profesional, dan berintegritas sehingga dapat 

memenuhi tuntutan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat yang 

semakin meningkat. Kondisi yang ingin dicapai pada area perubahan ini 

adalah:  

1) Semakin konsistennya keterlibatan pimpinan dan seluruh jajaran 

pegawai Kemhan dalam melaksanakan reformasi birokrasi. 

2) Perubahan pola pikir dan budaya kerja Kemhan yang semakin 

meningkat, khususnya dalam merespon perkembangan zaman. 

3) Menurunnya resistensi terhadap perubahan. 

4) Budaya perubahan yang semakin melekat (embedded). 

Untuk mencapai tujuan tersebut, dilakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 

 

Tabel 4.2. Kegiatan-kegiatan dalam Program Manajemen Perubahan 

Tahun 2020-2024 

NO.  KEGIATAN  

1 Pembentukan dan Penetapan Tim RB/Penanggung jawab RB unit kerja 

2 Penyusunan rencana kerja Tim RB 

3 Penyelarasan Rencana Kerja RB unit kerja dengan Road Map RB 
Kemhan 

4 Monitoring dan evaluasi rencana kerja serta tindak lanjut hasil evaluasi  

5 Internalisasi nilai antikorupsi untuk seluruh Pegawai Kemhan 

6 Sosialisasi/internalisasi Road Map/Rencana Kerja RB unit kerja   

7 Pembuatan media komunikasi secara reguler untuk menyosialisasikan 
tentang RB yang sedang dan akan dilakukan; 

8 Penyusunan Road Map RB dan Rencana Aksi Unit Kerja 

9 Penegakan nilai-nilai untuk menegakkan integritas 

10 Pembentukan agen perubahan dan role model yang dapat mendorong 
terjadinya perubahan pola pikir 



42 
 

11 Perencanaan dan pengorganisasian pelaksanaan PMPRB 

12 Pelatihan bagi Tim Asessor PMPRB 

13 Penyusunan Rencana aksi tindak lanjut (RATL) hasil evaluasi 

14 Penetapan Tim Asesor 

15 Pembentukan agent of change/role model RB unit kerja 

 

b. Program Deregulasi Kebijakan 

Tujuan deregulasi kebijakan adalah untuk menyederhanakan regulasi dan 

menghapus regulasi/kebijakan yang sifatnya menghambat. Selain 

melaksanakan deregulasi kebijakan, diharapkan dapat meningkatkan 

efektivitas pengelolaan peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan. 

Target yang ingin dicapai melalui program ini adalah: 

1) menurunnya tumpang tindih dan disharmonisasi peraturan perundang-

undangan yang dikeluarkan oleh Kemhan. 

2) meningkatnya efektivitas pengelolaan peraturan perundangundangan. 

3) menurunnya kebijakan yang menghambat investasi/perizinan/ 

kemudahan berusaha. 

Untuk mencapai tujuan tersebut, dilakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 

 

Tabel 4.3 Kegiatan-kegiatan dalam Program Deregulasi Kebijakan  

Tahun 2020-2024 

NO. KEGIATAN  

 1 Identifikasi, analisis, dan pemetaan terhadap peraturan/kebijakan yang 
tidak harmonis/sinkron/bersifat menghambat  

2 Menyempurnakan/mengubah berbagai peraturan/kebijakan yang 
dipandang tidak relevan lagi, tumpang tindih, atau disharmonis dengan 
peraturan lain. 

3 Melakukan deregulasi untuk memangkas peraturan perundang-
undangan yang dipandang menghambat pelayanan. 

4 Menyusun Sistem Pengendalian Penyusunan Peraturan Perundangan 

5 Kebijakan terkait pelayanan dana tau perizinan yang memuat unsur 
kemudahan dan efisiensi pelayanan 

6 Evaluasi  berkala berbagai peraturan perundang-undangan yang 
sedang diberlakukan. 

7 Evaluasi atas pelaksanaan sistem pengendalian penyusunan peraturan 
perundang-undangan.  
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c. Program Penataan dan Penguatan Organisasi 

Penataan kelembagaan bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan 

efektivitas organisasi Kemhan secara proporsional sesuai dengan kebutuhan 

pelaksanaan tugas masing-masing sehingga tercipta organissi yang tepat 

fungsi dan tepat ukuran. Selain itu, penataan dan penguatan organisasi juga 

diarahkan untuk menciptakan organisasi Kemhan yang semakin sederhana 

dan lincah yang salah satunya ditunjukkan dengan berkurangnya jenjang 

organisasi. Adapun kondisi yang ingin dicapai melalui program ini adalah: 

1) Menurunnya tumpang tindih tugas pokok dan fungsi Kemhan. 

2) Meningkatnya kapasitas organisasi Kemhan dalam melaksanakan tugas 

dan fungsi, 

3) Terciptanya desain organisasi Kemhan yang mendukung kinerja. 

4) Berkurangnya jenjang organisasi Kemhan dalam rangka meningkatkan 

efektivitas dan efisiensi kerja. 

Untuk mencapai tujuan tersebut, dilakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 

 

Tabel 4.4 Kegiatan-kegiatan dalam Program Penataan dan Penguatan 

Organisasi Tahun 2020-2024 

NO. KEGIATAN  

1 Evaluasi Kelembagaan Organisasi Kemhan 

2 Penataan desain organisasi Kemhan berbasis kinerja sesuai dengan 
rencana strategis 

3 Restrukturisasi organisasi berdasarkan hasil evaluasi/asessment 

4 Perumusan mekanisme hubungan dan koordinasi antara JPT dengan 
Kelompok Jabatan Fungsional yang ditetapkan oleh Pimpinan  

5 Pengalihan jabatan struktural ke jabatan fungsional sesuai kriteria unit 
organisasi yang berpotensi dialihkan 

6 Penyusunan kelompok jabatan fungsional yang sesuai dengan tugas 
dan fungsi unit organisasi.  

 

d. Program Penataan Tata Laksana 

Penataan tatalaksana bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi 

sistem, proses, dan prosedur kerja. Salah satu yang perlu diciptakan adalah 
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dengan menerapkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang 

akan menjadi acuan dalam integrasi proses bisnis, data, infrastruktur, aplikasi 

dan keamana SPBE untuk menghasilkan keterpaduan secara nasional. 

Adapun kondisi yang ingin dicapai melalui program ini adalah:  

1) Meningkatnya penggunaan teknologi informasi dalam proses 

penyelenggaraan manajemen pemerintahan.  

2) Terciptanya pemanfaatan teknologi informasi terintegrasi yang akan 

menghasilkan keterpaduan proses bisnis, data, infrastruktur, dan aplikasi 

secara nasional. 

3) Meningkatnya efektivitas dan efisiensi proses manajemen pemerintahan. 

4) Meningkatnya kinerja di Kemhan. 

Untuk mencapai tujuan tersebut, dilakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 

 

Tabel 4.5 Kegiatan-kegiatan dalam Program Penataan Tata Laksana  

Tahun 2020-2024 

NO. KEGIATAN  

1 Pembentukan Tim Koordinasi SPBE Kemhan serta tugas dan program 
kerjanya 

2 Penyusunan Grand Design Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di 
lingkungan Kemhan 

3 Penyusunan Proses Bisnis SPBE. 

4 Penerapan Layanan Kepegawaian Berbasis Elektronik 

5 Penerapan Layanan Kearsipan Berbasis Elektronik 

6 Penerapan Layanan Perencanaan, penganggaran, dan Kinerja Berbasis 
Elektronik 

7 Penerapan Layanan Publik Berbasis elektronik 

8 Pengelolaan Arsip sesuai Pedoman Pengawasan Kearsipan 

9 Peningkatan kompetensi SDM Kearsipan 

10 Implementasi digitalisasi arsip:  
- Penerapan aplikasi e-Minu dalam rangka digitalisasi pengarsipan 

perkantoran 

11 Penyusunan Laporan Keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintah: 
- Penyajian Laporan Realisasi Anggaran 
- Laporan Perubahan SAL 
- Neraca 
- Laporan Operasional 
- Laporan Arus Kas 
- Laporan Perubahan Ekuitas 
- Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) 
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NO. KEGIATAN  

12 Penyusunan Kebijakan tentang keterbukaan informasi publik 

13 Pemutakhiran informasi publik pada website kemhan.go.id 

14 Monitoring dan evaluasi kebijakan keterbukaan informasi publik secara 
berkala 

15 Penjabaran peta lintas fungsi (peta level n) ke dalam SOP 

16 Penerapan SOP 

17 Evaluasi peta proses bisnis dan SOP 

18 Penyusunan Laporan Pengelolaan BMN  

19 Pelaksanaan Evaluasi Kinerja BMN 

20 Penyusunan Laporan Evaluasi Kinerja BMN 

 

e. Program Penataan Sistem Manajemen SDM  

Penataan sistem manajemen SDM bertujuan untuk meningkatkan 

profesionalisme SDM/pegawai Kemhan yang didukung oleh sistem rekrutmen 

dan promosi aparatur berbasis kompetensi, transparan, serta memperoleh gaji 

dan bentuk jaminan kesejahteraan yang sepadan. Kondisi yang ingin dicapai 

melalui program ini adalah: 

1) Meningkatnya ketaatan terhadap pengelolaan Pegawai Kemhan. 

2) Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Pegawai 

Kemhan. 

3) Meningkatnya disiplin SDM Kemhan. 

4) Meningkatnya efektivitas manajemen SDM Kemhan. 

5) Meningkatnya profesionalisme SDM Kemhan. 

Untuk mencapai tujuan dan kondisi diatas, dilakukan kegiatan-kegiatan sebagai 

berikut: 

 

Tabel 4.6 Kegiatan-kegiatan dalam Program Penataan Manajemen SDM 

Tahun 2020-2024 

NO. KEGIATAN  

1 Penetapan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku. 

2 Monitoring dan evaluasi pelaksanaan aturan disipilin/kode etik/kode perilaku 
instansi 

3 Penerapan penetapan ukuran kinerja individu. 
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NO. KEGIATAN  

4 Monitoring dan evaluasi kinerja individu secara berkala 

5 Perumusan dan penetapan kebijakan reward and punishment berbasis 

kinerja.  

6 Perbaikan berkelanjutan sistem perencanaan kebutuhan pegawai 5 tahun, 
menunjang kinerja utama Kemhan sesuai kebutuhan organisasi. 

7 Penyusunan rencana redistribusi pegawai 

8 Perumusan dan penetapan kebijakan pemanfaatan assessment center. 

9 Pengembangan karir pegawai berdasarkan hasil assesment 

10 Pelaksanaan mutasi berdasarkan hasil assessment 

11 Perumusan dan penetapan kebijakan sistem rekruitmen dan seleksi secara 
transparan dan berbasis kompetensi. 

12 Penerapan sistem promosi secara terbuka, kompetitif, dan berbasis 
kompetensi  

13 Menyusun dan menetapkan pola karier pegawai  

14 Penetapan kebijakan penilaian kinerja pegawai 

16 Analisis jabatan dan analisis beban kerja 

17 Penyusunan informasi faktor jabatan 

18 Penetapan peta jabatan, kelas jabatan. 

19 Implementasi Standar Kompetensi Jabatan 

20 Pelaksanaan Evaluasi jabatan berdasarkan Standar Kompetensi Jabatan 

21 Pengembangan pegawai berbasis kompetensi 

22 Monitoring dan evaluasi pengembangan pegawai berbasis kompetensi 

23 Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Jabatan Fungsional dalam rangka 
penyederhanaan birokrasi 

24 Pemutakhiran sistem informasi Kepegawaian 

25 Penerapan Manajemen Talenta ASN. 

 

f. Program Penguatan Akuntabilitas. 

Tujuan dari Program Penguatan Akuntabilitas adalah untuk menciptakan 

Kemhan yang akuntabel dan berkinerja tinggi. Kondisi/target yang ingin 

dicapai pada area perubahan ini adalah: 

1) Meningkatnya komitmen pimpinan dan jajaran pegawai terhadap kinerja 

dibandingkan sekedar kerja rutunitas semata. 

2) Meningkatnya kemampuan Kemhan dalam mengelola kinerja organisasi. 

3) Meningkatnya kemampuan Kemhan dalam menetapkan strategi yang 

tepat untuk mencapai tujuan organisasi. 
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4) Meningkatnya efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran Kemhan. 

Untuk mencapai tujuan dan kondisi diatas, dilakukan kegiatan-kegiatan 

sebagai berikut: 

 

Tabel 4.7 Kegiatan-kegiatan dalam Program Penguatan Akuntabilitas 

Tahun 2020-2024 

No KEGIATAN  

1 Penyusunan Renstra Kemhan 2020-2024 

2 Pertemuan Tiga Pihak I (Trilateral Meeting I) antara Bappenas, 

Kemenkeu dan Kemhan & TNI dalam rangka penyusunan RKP dan 
Renja K/L  

3 Penyusunan Penetapan Kinerja 

4 Pemantauan pencapaian kinerja 

 Penyusunan pedoman akuntabilitas kinerja 

5 Penyusunan perjanjian kinerja sebagai dasar pemberian reward dan 
punishment 

6 Peta Strategis yang mengacu pada kinerja utama (Kerangka Logis 
Kinerja) 

7 Peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja 

8 Pengolahan data kinerja 

9 Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja secara berkala 

10 Pelaporan kinerja 

11 Implementasi perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja yang 
terintegrasi secara konsisten (KRISNA) 

12 Pemutakhiran data kinerja secara berkala 

13 Implementasi value for money dalam rangka merealisasikan anggaran 

berbasis kinerja 

 Pembangunan/pengembangan teknologi informasi dalam manajemen 
kinerja 

 Internalisasi budaya kinerja dalam berbagai pelatihan pegawai Kemhan 

14 Pemanfaatan aplikasi akuntabilitas kinerja terintegrasi 

15 Penyusunan Renstra Kemhan 2020-2024 

 

g. Program Penguatan Pengawasan. 

Penguatan pengawasan bertujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan 

pemerintahan yang bersih dan bebas KKN. Target yang ingin dicapai melalui 

program ini adalah: 

1) Meningkatnya kepatuhan dan efektivitas terhadap pengelolaan 

keuangan Kemhan. 
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2) Menurunnya tingkat penyalahgunaan wewenang di lingkunganKemhan. 

3) Meningkatkan sistem integritas di Kemhan dalam upaya pencegahan 

KKN. 

Untuk mencapai tujuan dan kondisi diatas, dilakukan kegiatan-kegiatan 

sebagai berikut: 

 

Tabel 4.8 Kegiatan-kegiatan dalam Program Penguatan Pengawasan 

Tahun 2020-2024 

No. KEGIATAN  
 

1 Penyusunan peraturan tentang SPIP 

2 Internalisasi penerapan SPIP bagi Pejabat APIP di Unit Kerja 

3 Pemantauan pengendalian intern di lingkungan Kemhan 

4 Evaluasi atas penerapan SPI oleh Unit Kerja 

5 Peningkatan kompetensi auditor dan APIP.  

6 Pelaksanaan audit berbasis risiko 

7 Pelaksanaan fungsi konsultatif dan rekomendasi peningkatan kinerja 
unit kerja oleh APIP 

8 Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) 

9 Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara 
(LHKASN) 

10 Pemenuhan Rasio APIP 

11 Pengendalian intern atas pelaporan keuangan 

12 Pencanangan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM 

13 Evaluasi Zona Integritas 

14 Pengusulan Satker sebagai ZI menuju WBK/WBBM 

15 Penetapan unit kerja untuk memperoleh predikat menuju WBK/WBBM.  

16 Kebijakan penanganan gratifikasi 

17 Pelaksanaan penanganan gratifikasi. 

18 Evaluasi kebijakan penanganan gratifikasi 

19 Tindak lanjut evaluasi atas penanganan gratifikasi 

20 Penyusunan kebijakan pengaduan masyarakat 

21 Penanganan pengaduan masyarakat  

22 Tindaklanjut hasil penanganan pengaduan masyarakat 

23 Evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat 

24 Tindaklanjut hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat 

25 Sosialisasi whistleblowing system/WBS. 

26 Pelaksanaan WBS 

27 Evaluasi atas WBS 

28 Tindaklanjut atas evaluasi WBS 
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No. KEGIATAN  
 

29 Penyusunan kebijakan manajemen risiko 

30 Penilaian risiko atas unit kerja 

31 Pelaksanaan Penanganan Benturan Kepentingan. 

32 Pemantauan Penanganan Benturan Kepentingan 

33 Evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan 

34 Tindaklanjut hasil evaluasi Penanganan Benturan Kepentingan 

35 Penerapan Manajemen Pengadaan (SOP Pengadaan terintegrasi) pada 
Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) 

36 Penerapan Manajemen Penyedia (SOP Pengelolaan Penyedia) dalam 
proses registrasi dan kualifikasi serta pemantauan ketersediaan 
Penyedia pada UKPBJ 

37 Penerapan Manajemen Kinerja/ sistem pengelolaan kinerja (SOP 
Pengelolaan Kinerja UKPBJ) pada UKPBJ 

38 Penerapan Manajemen Risiko (SOP Perencanaan dan mitigasi risiko 
pengadaan serta pelaporan) pada UKPBJ 

39 Pengorganisasian Kelembagaan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa 

40 Perencanaan SDM Pengadaan berupa Anjab dan ABK personel di 
UPBJ serta pemenuhan Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan 
Barang/Jasa (JF PPBJ). 

41 Peningkatan kualifikasi dan kompetensi Jabatan Fungsional Pengelola 
Pengadaan Barang/Jasa (JF PPBJ). 

42 Pengelolaan Sistem Informasi Pengadaan 

 

h. Program Peningkatan pelayanan publik. 

Peningkatan kualitas pelayanan publik bertujuan untuk meningkatkan kualitas 

pelayanan publik Kemhan sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat. Target 

yang ingin dicapai melalui program ini adalah: 

1) Meningkatnya kualitas pelayanan publik (lebih cepat, lebih murah, lebih 

aman, dan lebih mudah dijangkau). 

2) Meningkatnya jumlah unit pelayanan yang memperoleh standardisasi 

pelayanan internasional. 

3) Meningkatnya indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan 

pelayanan publik. 

Untuk mencapai tujuan dan kondisi diatas, dilakukan kegiatan-kegiatan 

sebagai berikut: 
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Tabel 4.9 Kegiatan-kegiatan dalam Program Peningkatan Pelayanan Publik 

Tahun 2020-2024 

No. KEGIATAN  

1 Penyusunan kebijakan bidang pelayanan publik (standar pelayanan, 
maklumat pelayanan dan survei kepuasan masyarakat) 

2 Reviu dan perbaikan standar pelayanan 

3 Peningkatan kompetensi penerapan budaya pelayanan prima 

4 Pembangunan sistem pemberian penghargaan dan sanksi bagi petugas 
pemberi pelayanan 

5 Pembangunan sistem pemberian kompensasi kepada penerima layanan 
bila layanan tidak sesuai standar 

6 Penyediaan sarana layanan terpadu/terintegrasi 

7 Pengelolaan dan perbaikan sistem informasi pelayanan pada PPID 

8 Penyediaan media pengaduan dan konsultasi pelayanan 

9 Tindaklanjut seluruh pengaduan pelayanan untuk perbaikan kualitas 
pelayanan. 

10 Evaluasi atas penanganan keluhan/masukan dan konsultasi 

11 Pembangunan/pengembangan penggunaan teknologi informasi dalam 
pelayanan. 

12 Penerapan teknologi informasi dalam memberikan pelayanan 

13 Pelayanan publik berbasis elektronik 

14 Peningkatan kompetensi sumber daya manusia pengelola layanan 
informasi dan dokumentasi di lingkungan Kemhan 

15 Inovasi pelayanan 

16 Survey Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan pelayanan pada setiap 
tingkatan 

17 Publikasi hasil survei kepuasan masyarakat secara terbuka 

 Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pelayanan 
secara berkala 

18 Tindaklanjut atas hasil Survei Kepuasan Masyarakat 

 

Kegiatan-kegiatan dalam program RB diatas bertujuan untuk mencapai sasaran RB 

yang telah ditetapkan. Tabel berikut menyajikan keterkaitan program/area perubahan 

RB sesuai dengan sasaran RB tahun 2020-2024: 
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Tabel 4.10 

Keterkaitan Program dan Indikator RB Kemhan Sesuai Sasaran RB Nasional 

Tahun 2020-2024 

Program/ Area 
Perubahan 

Indikator 

Birokrasi 
yang Bersih 

dan Akun 
tabel 

Birokrasi 
yang 

Kapabel 

Pelayanan 
Publik yang 

Prima 

1. Manajemen 
Perubahan 

1) Indeks Kepemimpinan 
Perubahan 

✔ ✔ ✔ 

2. Deregulasi 
Kebijakan 

2) Indeks Reformasi 
Hukum 

3) Indeks Kualitas 
Kebijakan  

 ✔  

3. Penataan dan 
Penguatan 
Organisasi 

4) Indeks Kelembagaan  ✔ ✔ ✔ 

4. Penataan 
Tatalaksana 

5) Indeks SPBE 
6) Indeks Pengawasan 

Kearsipan 
7) Indeks Pengelolaan 

Keuangan 
8) Indeks Pengelolaan 

Aset 

✔ ✔ ✔ 

5. Penataan Sistem 
Manajemen SDM 
Aparatur  

9) Indeks Profesionalitas 
ASN 

10) Indeks Merit System 
11) Indeks Tata Kelola 

Manajemen ASN 

✔ ✔ ✔ 

6. Penguatan 
Akuntabilitas 

12) Nilai SAKIP 
13) Indeks Perencanaan 

✔ ✔ ✔ 

7. Penguatan 
Pengawasan 

14) Maturitas SPIP 
15) Kapabilitas APIP 
16) Opini BPK 
17) Indeks Tata Kelola 

Pengadaan Barang 
dan Jasa  

✔   

8. Peningkatan 
Kualitas Pelayanan 
Publik 

18) Indeks Pelayanan 
Publik  

19) Hasil Survei Kepuasan 
Masyarakat 

  ✔ 

 

Program dan kegiatan-kegiatan diatas menjadi acuan dalam menyusun rencana 

aksi pelaksanaan RB Kemhan 2020-2024. Rencana aksi menjadi bagian tidak 

terpisahkan dan terlampir pada dokumen Road Map ini. 
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19. Quick wins. Quick Wins dimaknai sebagai kemenangan atau keberhasilan yang 

cepat. Tujuan dari Quick Wins adalah adanya sebuah tindakan atau action yang 

bisa segera mendatangkan sebuah kemenangan dan keberhasilan, di mana 

kemenangan tersebut mampu mendorong kemenangan selanjutnya. Quick Wins 

dalam kerangka strategi pelaksanaan RB merupakan Program percepatan dalam 

bentuk inisiatif kegiatan yang menggambarkan percepatan pelaksanaan RB oleh 

Kemhan.   

a. Quick Win Mandatory.  

Dalam rangka percepatan RB, pada tahun 2020 ini Kemhan menetapkan 

penyederhanaan birokrasi sebagai Quick Wins utama. Penyederhanaan 

birokrasi ini dilakukan dengan melakukan penyetaraan jabatan administrator, 

jabatan pengawas, dan jabatan pelaksana ke dalam jabatan fungsional.  

b. Quick Win Mandiri. Penetapan quick win mandiri sesuai dengan kebutuhan 

organisasi Kemhan, dinamika lingkungan strategis, isu strategis dan 

ketersediaan sumber daya, antara lain: 

1) Penguatan Akuntabilitas 

- Penguatan kompetensi SDM yang menangani penyusunan, 

pelaksanaan dan monitoring SAKIP. 

2) Peningkatan Pelayanan Publik. 

a) Pengelolaan informasi dan dokumentasi (PPID). 

b) Inovasi penanganan laporan pengaduan masyarakat (dumas) 

secara online antar Satker. 

c) Pelayanan keveteranan satu pintu. 

 

BAB V 

MANAJEMEN PELAKSANAAN RB KEMHAN TAHUN 2020-2024 

 

20. Agar pelaksanaan RB Kemhan dapat berjalan dengan baik, maka perlu dilakukan 

pengelolaan yang baik pula. Untuk itu perlu dibentuk tim yang berperan untuk 

melakukan pengelolaan RB Kemhan agar seluruh rencana aksi dapat dilaksanakan 

sesuai dengan target dan jadwal yang telah ditentukan. 
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21. Pelaksana RB di Kemhan. Pada implementasinya setiap pelaksanaan RB Kemhan 

dikoordinasikan oleh Sekjen Kemhan. Hal ini untuk memastikan bahwa program-

program mikro RB telah dilaksanakan secara masif dan komprehensif oleh semua 

unit kerja di Kemhan, sedangkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan RB di 

internal dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal Kemhan.  Dalam rangka untuk 

memastikan kegiatan program mikro serta monitoring dan evaluasi atas 

implementasinya sesuai dengan yang diharapkan, Kemhan membentuk Tim RB di 

internal Kemhan.  

 

Gambar 5.1 Tim Pelaksana RB Kemhan Tahun 2020-2024 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pelaksanaan RB Kemhan dilaksanakan oleh Tim yang terdiri dari Tim Pengarah 

dan Tim Pelaksana.   

a. Tim Pengarah terdiri atas: 

1) Ketua : Menteri Pertahanan Republik Indonesia 

2) Sekretaris : Sekretaris Jenderal Kemhan 

b. Tim Pelaksana terdiri atas: 

1) Koordinator 

a) Ketua : Sekretaris Jenderal Kemhan 

b) Sekretaris : Kepala Biro Ortala Setjen Kemhan 

c) Unit Kerja : Penanggung Jawab Program 

SEKRETARIS 

JENDERAL 

KEMHAN 

Dimotori/ 

dikoordinatori 

oleh Tim 

Reformasi 

Birokrasi Unit 

Kerja Kemhan 

INSPEKTUR 

JENDERAL 

KEMHAN 

KOORDINATOR 

MONITORING DAN EVALUASI 

IMPLEMENTASI 
REFORMASI 

BIROKRASI 
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2) Monitoring dan Evaluasi 

- Ketua  :  Inspektur Jenderal 

3) Implementasi :  Tim RB Unit Kerja Kemhan 

 

Berikut gambar struktur organisasi pelaksana RB Kemhan tahun 2020-2024 serta 

Tim penanggung jawab Program sesuai 8 (delapan) area perubahan: 

 

Gambar 5.2 

Struktur Organisasi Pelaksana RB Kemhan Tahun 2020-2024 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tim ini berperan sebagai penggerak, pelaksana, dan pengawal pelaksanaan RB 

Kemhan beserta jajaran unit kerja di dalamnya. Tugas dari Tim Pelaksana ini 

adalah:  

 

 

Kementerian Pertahanan 

Ketua : Menteri Pertahanan RI 

Sekretaris : Sekjen Kemhan 

  

Tim Pengarah 

Tim Pelaksana 

Monitoring dan Evaluasi 

Ketua : Inspektur Jenderal Kemhan 

 

Koordinator 

Ketua  : Sekjen Kemhan 

Sekretaris : Karo Ortala Setjen Kemhan 

Unit Kerja : Satker/Subsatker 

Implementasi 

Tim Reformasi Birokrasi 
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a. Merumuskan Road Map pelaksanaan RB di lingkungan Kemhan dan unit 

kerja. Dalam Road Map ini memuat: 

1) Rencana kerja lima tahunan RB dan rencana aksi tahunan yang selaras 

dengan Road Map Nasional 2020-2024 serta Rencana Strategis 

Kemhan. 

2) Program-program RB dan rencana aksi Kemhan dan Unit kerja yang 

sesuai dengan tingkat kemajuan RB serta isu-isu strategis Kemhan dan 

Unit Kerja.  

3) Tim yang memiliki tugas untuk mengawal pelaksanaan RB di lingkungan 

Kemhan.   

4) Agen perubahan (Reform the Reformers). 

b. Melaksanakan Road Map RB dan program-program prioritas Kemhan serta 

Unit kerja. 

c. Menjaga kesinambungan program-program yang telah berjalan dengan baik. 

d. Melakukan monitoring dan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan RB 

Kemhan dan unit kerjanya. 

e. Melakukan penyesuaian-penyesuaian yang diperlukan agar target yang 

dihasilkan selalu dapat menyesuaikan kebutuhan stakeholders. Selain itu, 

untuk memastikan bahwa program RB internal berjalan secara masif dan 

dilaksanakan sampai unit-unit kerja, maka diperlukan keterlibatan aktif dari 

setiap pimpinan unit kerja sehingga program RB internal dilaksanakan secara 

bersama-sama.  

 

22. Penanggungjawab Program RB Kemhan. Pelaksanaan seluruh program pada 8 

(delapan) area perubahan dilaksanakan oleh seluruh unit kerja Kemhan. Berikut 

penanggungjawab masing-masing program dan kegiatan RB Kemhan tahun 2020-

2024: 
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Tabel 5.1 

Penanggungjawab Program RB KemhanTahun 2020 – 2024 

NO PROGRAM PENANGGUNGJAWAB 
PROGRAM 

PENAGGUNGJAWAB 
KEGIATAN 

1 Manajemen Perubahan Karo Ortala Setjen 
Anggota: 
1. Karopeg 
2. Inspektur V Itjen 
3. Kasatker/Kasubsatker 
4. Para Kapus Badiklat 

Para Kabag Roortala 
Para Kabag Ropeg 
Para Kabid Badiklat 
Para Kabag/Kabid/ Kasubdit 
Satker 

2 Deregulasi Kebijakan Karo TurdangSetjen 
Anggota: 
 Karokum 

Para Kabag Roturdang 
Para Kabag Rokum 

3 Penataan Organisasi/ 
Kelembagaan 

Karoortala Setjen 
Anggota: 
1. Dir Rahkomhan Ditjen 

Strahan 
2. Dir SDM Ditjen Kuathan 

Kabaglem & Anjab Roortala 
Kasubdit Hanmil 
Ditrahkomhan Strahan 
Kasubdit Rendiagasiskar Dit 
SDM Kuathan 

4 Penguatan Tatalaksana Karoortala Setjen 
Anggota: 
1. Kapusdatin 
2. Kapus Siber Bainstrahan 

Kabagtala Roortala  
Kabid Banglola Sisfohan 
Kabid Penjaminan Keamanan 
Pushan Siber Bainstrahan 

5 Penataan Manajemen 
SDM Aparatur 

Karopeg Setjen 
Anggota: 
1. Ses Badiklat 
2. Dir SDM Ditjen Kuathan 

Para Kabag Ropeg 
Kabid Sisjamin Mutu Diklat 
Ses Badiklat 
Kasubdit Bangdik Dit SDM 
Kuathan 

6 Penguatan 
Akuntabilitas Kinerja 

Karoortala  
Anggota: 
1. Karorenku Setjen 
2. Dirdalproggar Ditjen 

Renhan 

Kabag RB & Akin Roortala 
Kabagrengar Rorenku 
Kasubdit Evlap Ditdalproggar 
Renhan 

7 Penguatan Sistem 
Pengawasan 

Ses Itjen 
Anggota: 
- Inspektur V Itjen  

Kabag Datin Ses Itjen  
Para Auditor di Inspektorat V 
Itjen 

8 Peningkatan Kualitas 
Pelayanan Publik 

Karo Humas Setjen  
Anggota: 
1. Kapusrehab  
2. Dirvet Ditjen Pothan 

Kabaginfo Publik & 
Perpustakaan Rohumas 
Setjen 
Karumkit dr. Suyoto Pusrehab 
Kasubdit Minvet Ditvet Pothan 

9 Quick Wins Karo Ortala Setjen 
Anggota: 
 Para 

Kasatker/Kasubsatker 

Kabag Roortala 
Kabag Ropeg 
Kabagum Itjen/Ditjen/Badan & 
Kabag TU Pusat  

 

23. Monitoring dan Evaluasi 

a. Monitoring pelaksanaan RB dilakukan dalam tingkatan lingkup unit/satuan 

kerja dan lingkup Kemhan. Monitoring dilakukan untuk mempertahankan agar 

rencana aksi yang dituangkan dalam Road Map RB dapat berjalan sesuai 
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dengan jadwal, target-target, dan tahapan sebagaimana telah ditetapkan. Dari 

proses monitoring, berbagai hal yang perlu dikoreksi dapat langsung dikoreksi 

pada saat kegiatan/program RB dilaksanakan, sehingga tidak terjadi 

penyimpangan dari target-target yang telah ditentukan. 

b. Evaluasi dilakukan melalui beberapa tahapan mulai dari unit kerja sampai 

pada tingkat Kementerian, sebagai berikut:  

1) Evaluasi triwulan, semesteran atau tahunan di tingkat tim pelaksana 

reformasi birokasi yang dipimpin oleh pimpinan unit/satuan kerja untuk 

membahas kemajuan, hambatan yang dihadapi, dan penyesuaian 

kegiatan yang perlu dilakukan pada enam bulan atau satu tahun ke 

depan, sehingga tidak terjadi permasalahan yang sama atau dalam 

rangka merespon perkembangan lingkungan strategis. Evaluasi 

dilakukan secara menyeluruh terhadap seluruh prioritas yang telah 

ditetapkan; 

2) Evaluasi tahunan dipimpin langsung oleh Inspektorat Jenderal 

Kemhan.Berbagai informasi yang digunakan sebagai bahan 

pengambilan keputusan dapat diperoleh dari:  

a) Hasil-hasil monitoring; 

b) Survei kepuasan masyarakat dan persepsi anti korupsi; 

c) Pengukuran target-target kegiatan Reformasi Birokrasi 

sebagaimana diuraikan dalam Road Map dengan realisasinya; 

d) Pertemuan dalam rangka Penilaian Mandiri Pelaksanaan 

Reformasi Birokrasi, yang dikoordinasikan oleh Inspektorat. 

Hasil evaluasi diharapkan dapat secara terus menerus memberikan 

masukan terhadap pelaksanaan RB di tahun-tahun berikutnya. 

Disamping itu, hasil evaluasi pelaksanaan RB disetiap instansi menjadi 

dasar dalam pemberlakuan insentif bagi instansi terkait. Kebijakan terkait 

ini dilaksanaan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. 
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24. Pendanaan. Setiap program dan kegiatan yang tertuang dalam Road Map harus 

mampu terakomodir dalam setiap tahap perencanaan pembangunan. Hal ini 

dilakukan agar program dan kegiatan dalam Road Map mampu dibiayai melalui 

penganggaran setiap instansi dan unit kerja. 

 

 

BAB VI 

PENUTUP 

 

25. Kesimpulan. 

a. Pada periode lima tahun ketiga, reformasi birokrasi di lingkungan Kemhan 

dilakukan melalui peningkatan kapasitas birokrasi secara terus-menerus untuk 

mewujudkanvisi reformasi birokrasi nasional yaitu pemerintahan kelas dunia 

yang merupakan kelanjutan dari reformasi birokrasi pada lima tahun kedua.   

b. Komitmen seluruh unsur Pimpinan Kemhan merupakan salah satu komponen 

penting yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan RB di lingkungan 

Kemhan. Unsur Pimpinan Kemhan menjadi role model bagi seluruh pegawai 

Kemhan. 

c. Pelaksanaan RB Kemhan dimulai dengan internalisasi/sosialisasi kegiatan 

kepada seluruh pegawai Kemhan.  Dalam rangka mengubah mind set dan 

culture set di lingkungan Kemhan, seluruh pegawai Kemhan (pimpinan 

tertinggi sampai staf terendah) perlu mengetahui dan memahami arti dan 

maksud dari RB. 

d. Pencapaian RB Kemhan diarahkan agar tercapainya sasaran reformasi 

birokrasi yaitu birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang kapabel 

serta pelayanan publik yang prima.  

e. Dalam rangka memastikan keberhasilan pelaksanaan RB di lingkungan 

Kemhan, masing-masing Satker/Subsatker melaksanakan seluruh program 

dalam area perubahan RB. 
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f. Evaluasi terhadap pelaksanaan RB Kemhan dilaksanakan secara periodik: 

triwulan, semesteran dan tahunan mulai tingkat Satker sampai dengan tingkat 

Kementerian dipimpin oleh Pimpinan unit/satuan kerja untuk membahas 

kemajuan, hambatan yang dihadapi, dan penyesuaian kegiatan yang perlu 

dilakukan yang selanjutnya dilaporkan secara berjenjang sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku. 

 

26. Penutup 

Demikian Road Map RB Kemhan tahun 2020-2024 disusun sebagai bahan acuan 

dalam pelaksanaan RB Kemhan tahun 2020-2024. 
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