
 

 

WALIKOTA MOJOKERTO 

PROVINSI JAWA TIMUR 

 

PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO 

NOMOR     52    TAHUN 2020 

TENTANG 

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO 

TAHUN 2020-2024 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALIKOTA MOJOKERTO, 

Menimbang : a. bahwa Reformasi Birokrasi merupakan sebuah kebutuhan yang 

perlu dipenuhi dalam rangka memastikan terciptanya perbaikan 

tata kelola pemerintahan; 

b. bahwa Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 19 Tahun 2016 

tentang Road Map Reformasi Birokrasi Kota Mojokerto Tahun 

2016-2019, telah dilaksanakan sehingga perlu disusun Road Map 

yang baru sebagai pedoman pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kota 

Mojokerto Tahun 2020-2024; 

c. bahwa Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map 

Reformasi Birokrasi 2020-2024 memberikan amanat bagi setiap 

pemerintah daerah untuk melaksanakan Reformasi Birokrasi; 

d. bahwa bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan 

Walikota tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota 

Mojokerto Tahun 2020 – 2024. 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan 

Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa 

Timur / Jawa Tengah / Jawa Barat sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang 

Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 

tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di 

Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 

40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551); 

  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 

SALINAN 
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  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 

  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 

244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan 

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 

atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5679); 

  5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang Perubahan 

Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 74, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3242); 

  6. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design 

Reformasi Birokrasi 2010-2025; 

  7. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang 

Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221); 

  8. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi 

Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2018 Nomor 108); 

  9. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10); 

  10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman 

Pembangunan  Zona  Integritas Menuju Wilayah Bebas dari 

Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di 

Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 1813) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan 

atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman 

Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari 

Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di 

Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 671); 
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  11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman 

Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara 

Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 

Nomor 708); 

  12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map 

Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 441); 

  13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman 

Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442); 

 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG ROAD MAP REFORMASI 

BIROKRASI PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO TAHUN 2020-2024  

  

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan : 

1. Agen Perubahan adalah individu/kelompok yang terlibat dalam 

merencanakan  perubahan dan mengimplementasikannya. 

2. Kertas Kerja adalah lembar isian/jawaban atas pertanyaan 

yang berhubungan dengan penilaian mandiri pelaksanaan 

reformasi birokrasi. 

3. Asesor adalah pegawai di lingkungan instansi pemerintah yang 

melakukan Penilaian Mandiri Pelaksanan Reformasi Birokrasi 

di tingkat kementerian/Lembaga dan pemerintah daerah 

ataupun tingkat Unit Kerja. 

 

BAB II 

KEDUDUKAN DAN FUNGSI 

Pasal 2  

(1) Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Mojokerto 

Tahun 2020-2024 merupakan bentuk operasionalisasi Grand 

Design Reformasi Birokrasi dan rencana rinci Reformasi 

Birokrasi Pemerintah Kota Mojokerto selama 5 (lima) tahun 

yaitu tahun 2020-2024.  

(2) Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Mojokerto 

Tahun 2020-2024 digunakan sebagai dasar pelaksanaan 

Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah Kota Mojokerto. 
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(3) Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Mojokerto Tahun 2020-2024 

berkedudukan dan berfungsi sebagai dokumen perencanaan dan acuan 

pelaksanaan Reformasi Birokrasi bagi Perangkat Daerah di lingkungan 

Pemerintah Kota Mojokerto. 

BAB III 

MATERI MUATAN 

Pasal 3 

(1) Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Mojokerto Tahun 2020-2024 

memuat:  

a. BAB I pendahuluan;  

b. BAB II evaluasi capaian dan pelaksanaan reformasi birokrasi;  

c. BAB III analisis lingkungan strategis;  

d. BAB IV sasaran dan strategi pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah 

Kota Mojokerto Tahun 2020-2024;  

e. BAB V manajemen pelaksanaan reformasi birokrasi 2020- 2024; dan  

f. BAB VI penutup.  

(2) Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Mojokerto Tahun 2020-2024 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini. 

 

Pasal 4 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Mojokerto. 

 

Ditetapkan di  Mojokerto 

pada tanggal 2 Juli 2020 

WALIKOTA MOJOKERTO 

ttd. 

IKA PUSPITASARI 

Diundangkan  di  Mojokerto 

pada tanggal 2 Juli 2020 

SEKRETARIS DAERAH KOTA MOJOKERTO 

ttd. 

HARLISTYATI, SH, M.Si. 

Pembina Utama Madya 

NIP. 196105191986032006 

BERITA DAERAH KOTA MOJOKERTO TAHUN 2020 NOMOR 197/D 

Salinan sesuai dengan aslinya 

Kepala Bagian Hukum, 

 

 

RIYANTO, S.H., M.Si. 

Pembina Tingkat I 

NIP. 19690905 199003 1 006  

Salinan sesuai dengan aslinya 

Kepala Bagian Hukum, 

 

RIYANTO, S.H., M.Si. 

Pembina 

NIP. 19690905 199003 1 006 
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LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA KOTA MOJOKERTO 

NOMOR   52   TAHUN 2020 

TENTANG  

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI KOTA MOJOKERTO TAHUN 2020-2024 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1. Latar Belakang  

Reformasi Birokrasi merupakan sebuah kebutuhan yang perlu dipenuhi dalam 

rangka memastikan terciptanya perbaikan tata kelola pemerintahan. Tata kelola 

pemerintahan yang baik adalah prasyarat utama pembangunan nasional. Kualitas 

tata kelola pemerintahan akan sangat mempengaruhi pelaksanaan program-program 

pembangunan nasional. Semakin baik tata kelola pemerintahan suatu negara, 

semakin cepat pula perputaran roda pembangunan nasional. Dalam rangka 

memastikan pengelolaan Reformasi Birokrasi yang efektif, pemerintah perlu untuk 

menetapkan perencanaan dan tata kelola Reformasi Birokrasi dalam sebuah 

dokumen perencanaan yang dapat dipahami dan dilaksanakan oleh seluruh pihak 

dan stakeholder yang berkepentingan. Dalam kaitannya dengan hal tersebut, 

Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang 

Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 yang terbagi dalam tiga periode Road 

Map Reformasi Birokrasi nasional, yaitu Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2010-

2014, 2015-2019, dan 2020-2024. 

Gambar 1 Grand Design Reformasi Birokrasi 

 

Sumber : Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 

Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 
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Reformasi Birokrasi telah masuk kepada periode ketiga atau terakhir dari Grand 

Design Reformasi Birokrasi Nasional. Pada tahap akhir ini, Reformasi Birokrasi 

diharapkan menghasilkan karakter birokrasi yang berkelas dunia (world class 

bureaucracy) yang dicirikan dengan beberapa hal, yaitu pelayanan publik yang 

semakin berkualitas dan tata kelola yang semakin efektif dan efisien. Periodisasi 

perjalanan Reformasi Birokrasi di Indonesia tidak terlepas dari pengaruh 

perkembangan paradigma ilmu administrasi dan tata kelola pemerintahan yang 

berkembang di dunia.  Upaya perbaikan tata kelola pemerintah dilakukan dengan 

mencari paradigma terbaik yang dapat dipraktikkan di lapangan. Road Map disusun 

untuk membantu menjabarkan visi misi dan Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Nasional (RPJMN) Presiden dan Wakil Presiden terpilih tentang Reformasi 

Birokrasi, melanjutan dari Grand Design dan Road Map Reformasi Birokrasi 2015-

2019 sehingga dapat menjadi acuan bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan 

Reformasi Birokrasi. Sebagaimana diketahui bahwa dalam RPJMN 2019-2024 

Reformasi Birokrasi menjadi program pengarusutamaan salah satunya bagi 

pemerintah daerah.  Hasil yang diharapkan dari Reformasi Birokrasi adalah 

terciptanya pemerintahan bersih, akuntabel, dan kapabel, sehingga dapat melayani 

masyarakat secara cepat, tepat, profesional, serta bersih dari praktek Korupsi, Kolusi, 

Nepotisme (KKN) sebagaimana tercermin dalam tiga sasaran hasil utama program 

Reformasi Birokrasi. 

Terkait dengan hal tersebut di atas, maka komitmen Pemerintah Kota Mojokerto 

dalam mewujudkan dan menempatkan Reformasi Birokrasi sebagai agenda prioritas, 

dituangkan  dalam dokumen Road Map Reformasi Birokrasi yang diharapkan dapat 

mendukung akselerasi pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Mojokerto yang 

tertuang dalam rencana pembangunan jangka menengah maupun jangka panjang. 

Kota Mojokerto adalah salah satu kota yang berada di Provinsi Jawa Timur, memiliki 

luas wilayah 20,217 km2 atau 20.217 Ha dengan batas-batas wilayah sebagai 

berikut; sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Sooko dan Kecamatan Puri 

Kabupaten Mojokerto, sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Mojoanyar dan 

Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto, sebelah utara berbatasan dengan Sungai 

Brantas, dan sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Sooko Kabupaten 

Mojokerto. Reformasi Birokrasi juga medorong Pemerintah Kota Mojokerto agar 

manfaat keberadaannya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Di tengah 

tuntutan masyarakat yang semakin tinggi, Reformasi Birokrasi mendesak 

Pemerintah Kota Mojokerto untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik..  

Dalam Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Mojokerto Tahun 2020-

2024  ini, asas yang akan dikedepankan adalah Fokus dan Prioritas. Fokus berarti 

bahwa upaya  Reformasi Birokrasi akan dilakukan secara fokus pada akar masalah 

tata kelola pemerintahan. Prioritas berarti setiap instansi akan memilih prioritas 
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perbaikan tata kelola pemerintahan sesuai dengan karakteristik sumber daya dan 

tantangan yang dihadapi. Selain itu, guna meningkatkan kualitas Road Map ini 

dibandingkan dengan Road Map sebelumnya, terdapat setidaknya tiga hal yang 

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

implementatif dibandingkan dengan formalitas. Penyusunan strategi diarahkan 

untuk menjawab permasalahan yang sebenarnya terjadi di lapangan. Kedua, 

program dan kegiatan didesain agar dapat diimplementasikan sampai dengan unit 

kerja pemerintah daerah. Hal ini dilakukan agar reformasi birokrasi berjalan sampai 

dengan tingkatan paling terendah dari pemerintah daerah. Ketiga, analisis dilakukan 

secara lebih holistik, komprehensif, dan antisipatif sehingga didapatkan potret 

kemajuan, tantangan, dan permasalahan Reformasi Birokrasi yang lebih utuh. Hal 

ini ditunjukkan dengan adanya pembahasan tentang “Evaluasi atas Capaian 

Reformasi Birokrasi 5 Tahun Terakhir” serta “Analisis atas Lingkungan Strategis”. 

Kedua pembahasan tersebut menjadi dasar bagi penetapan Sasaran Reformasi 

Birokrasi, upaya yang perlu dilakukan, serta manajemen atau pengelolaan Reformasi 

Birokrasi. 

 

Gambar 2 Kerangka Pikir dan Keterkaitan Antar Bagian 

 

Sumber : Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 

Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 

 

Berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 

2020-2024, Road Map ini tujuan dan sasaran Reformasi Birokrasi yang ditetapkan 

didapatkan dari proses berpikir logis yang melibatkan berbagai pemangku 

kepentingan seperti akademisi dari berbagai universitas, praktisi, pengusaha, 

birokrat, dan masyarakat dengan berdasarkan dua pertimbangan yang sudah 

disebutkan sebelumnya (evaluasi pencapaian Reformasi Birokrasi 2015-2019 dan 

Analisis Lingkungan Strategis). Strategi pelaksanaan Reformasi Birokrasi juga 
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diformulasikan secara lebih riil menjawab permasalahan yang terjadi di lapangan, 

dengan mengedepankan kolaborasi dan keterlibatan banyak pihak.  

Gambar 3 Hal-hal Baru pada Roadmap RB 2020-2024 

 

Sumber : Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 

Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 

 

2. Dasar Hukum 

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi perlu didukung oleh komitmen nasional, hal 

ini ditegaskan dalam :  

1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Nasional 2005-2025, yang menyebutkan bahwa pembangunan aparatur 

negara dilaksanakan melalui Reformasi Birokrasi;  

2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 

3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 

4) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand 

Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;  

5) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 tentang 

Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 

6) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2018 tentang strategi 

Nasional Pencegahan Korupsi; 

7) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024; 

8) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 

Nomor 52 Tahun 2014 tentang Zona Integritas Wilayah Birokrasi Bebas Korupsi 

dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur 

Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas 
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Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 

Nomor 52 Tahun 2014 tentang Zona Integritas Wilayah Birokrasi Bebas Korupsi 

dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah; 

9) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 

Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan 

Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;  

10) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 

Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024; 

11) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 

Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi 

Birokrasi. 

 

3. Gambaran Umum Pemerintah Kota Mojokerto 

a. Kondisi Geografis 

Kota Mojokerto adalah salah satu kota yang berada di Provinsi Jawa Timur, 

memiliki luas wilayah 20,217 km2 atau 20.217 Ha dengan batas-batas wilayah 

sebagai berikut; sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Sooko dan 

Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto, sebelah timur berbatasan dengan 

Kecamatan Mojoanyar dan Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto, sebelah utara 

berbatasan dengan Sungai Brantas, dan sebelah barat berbatasan dengan 

Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto. Secara geografis, Kota Mojokerto terletak 

antara 7° 27’ 0,16” sampai dengan 7° 29’ 37,11” Lintang Selatan serta 112° 24’ 14,3” 

sampai dengan 112° 27’ 24” Bujur Timur. Wilayah Kota Mojokerto merupakan 

dataran rendah dengan ketinggian rata – rata 22 m diatas permukaan laut dengan 

kondisi permukaan tanah yang agak miring ke Timur dan Utara antara 0-3%. 

Secara administratif Kota Mojokerto terbagi atas 3 kecamatan dan 18 kelurahan 

dengan rincian sebagai berikut: 

Gambar 4 Perbandingan Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kota Mojokerto 

(Km2), 2018 

 

Sumber : Kota Mojokerto Dalam Angka 2019 
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Tabel 1 Luas Daerah Menurut Kecamatan di Kota Mojokerto, 2018 

 

Sumber : Kota Mojokerto Dalam Angka 2019 

 

Gambar 5 Peta Wilayah Administrasi Kota Mojokerto 

 

Sumber : RPJMD Kota Mojokerto Tahun 2018-2023 

 

b.  Visi-Misi Kota Mojokerto 2018-2023 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan 

dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk jangka periode selama 5 

tahunan yang berisi penjabaran dari visi, misi , dan program kepala daerah 

dengan berpedoman pada RPJP Daerah serta memperhatikan RPJM Nasional. 

Dengan demikian, visi dan misi serta program prioritas kepala daerah terpilih 

menjiwai seluruh muatan RPJMD Kota Mojokerto 2018-2023 dan harus 

dioperasionalkan oleh seluruh perangkat daerah sesuai kewenangannya. 
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RPJMD Kota Mojokerto Tahun 2018-2023 merupakan rencana pembangunan 

jangka menengah periode kelima dari RPJPD Kota Mojokerto Tahun 2005-2025 

yang memuat deskripsi tentang kondisi umum Kota Mojokerto, potensi 

pembangunan dan faktor strategis yang dapat dikembangkan, penyusunan visi 

dan misi pembangunan 2005-2025 Kota Mojokerto serta arah pembangunan 

jangka panjang Kota Mojokerto.  

VISI 

Visi merupakan rumusan mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir 

periode perencanaan yang di dalamnya berisi suatu gambaran yang terkait 

masa depan, cita dan citra ang ingi diwujudkan serta dibangun melalui proses 

rekfleksi dan proyeksi yang digali dari nilai-nilai luhur yang dianut oleh seluruh 

komponen stakeholder. Visi pembangunan daerah dalam RPJMD adalah visi 

Kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih yang disampaikan pada waktu 

pemilihan kepala daerah (pilkada). Visi kepala daerah dan wakil kepala daerah 

terpilih menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah 

yang ingin dicapai dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun sesuai misi yang 

diemban.  Visi pembangunan daerah Kota Mojokerto untuk periode RPJMD 

2018-2023 sesuai dengan visi kepala daerah terpilih adalah sebagai berikut:  

 

“TERWUJUDNYA KOTA MOJOKERTO YANG BERDAYA SAING, MANDIRI, 

DEMOKRATIS, ADIL, MAKMUR, SEJAHTERA DAN BERMARTABAT” 

 

Adapun penjabaran terhadap visi tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Terwujudnya Kota Mojokerto yang Berdaya Saing, bermakna:  

Kota Mojokerto mampu memiliki keunggulan komparatif dan keunggulan 

kompetitif dibandingkan dengan daerah lain dalam segala aspek 

pembangunan. Berdaya saing ini tercermin dalam pelayanan public, iklim 

usaha dan investasi, profesionalisme aparatur, peraturan-peraturan yang 

dihasilkan serta daya saing pada produk-produk local Kota Mojokerto.  

2. Terwujudnya Kota Mojokerto yang Mandiri, bermakna:  

Kemandirian adalah hakikat perjuangan sampai dengan arti kemerdekaan, 

yaitu hak setiap individual/masyarakat untuk menentukan nasibnya 

sendiri dan menentukan apa yang terbaik bagi daerahnya. Selanjutnya, 

kemandirian merupakan konsep yang dinamis karena mengenali bahwa 

kehidupan dan kondisi saling ketergantungan senantiasa berubah, baik 

konstelasi, perimbangannya, maupun nilai-nilai yang mendasari atau 

mempengaruhinya. Kemandirian suatu daerah tercermin antara lain pada: 

a. ketersediaan sumberdaya manusia berkualitas yang mampu memenuhi 

tuntutan kebutuhan dan kemajuan pembangunannya;  
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b. kemandirian aparatur pemerintah dan aparatur penegak hukum dalam 

menjalankan tugasnya;  

c. kemampuan pembiayaan yang bersumber dari daerah yang makin 

kokoh sehingga ketergantungan sumber dari luar daerah menjadi kecil;  

d. kemampuan memenuhi sendiri kebutuhan pokok. Apabila karena 

sumberdaya alam tidak lagi memungkinkan, kelemahan itu diimbangi 

dengan keunggulan sehingga tidak membuat ketergantungan dan 

kerawanan serta mempunyai daya tahan tinggi terhadap perkembangan 

dan gejolak ekonomi.  

3. Terwujudnya Kota Mojokerto yang Demokratis, bermakna:  

Dalam proses pembangunan jangka menengah daerah Kota Mojokerto 

semua anggota masyarakat Kota Mojokerto dapat meningkatkan partisipasi 

masyarakat dalam berbagai kegiatan pembangunan dan memaksimalkan 

potensi masyarakat, serta meningkatkan akuntabilitas dan transportasi 

dalam penyelenggaraan pemerintah daerah dengan wujud sebagai berikut:  

a. Terwujudnya masyarakat yang demokratis, berbudaya, bermartabat, 

menjunjung tinggi kebebasan yang bertanggungjawab serta HAM;  

b. Terwujudnya perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang 

partisipatif;  

c. Terwujudnya kehidupan berpolitik yang demokratis; 

d. Terwujudnya penegakan hukum yang memenuhi rasa keadilan; dan 

e. Terwujudnya pelayanan public yang menjangkau seluruh lapisan 

masyarakat. 

4. Terwujudnya Kota Mojokerto yang Adil, bermakna: 

Dalam proses pembangunan jangka menengah Kota Mojokerto, masyarakat 

Kota Mojokerto mempunyai kesempatan dan mendapat perlakuan yang 

sama dalam segala bidang pembangunan sesuai dengan tingkat 

kemampuannya dan perlakuan perundag-undanganyang berlaku dalam 

bidang pembangunan ekonomi, social, dan budaya, politik, hukm dan 

keamanan dengan wujud sebagai berikut: Terwujudnya pembangunan yang 

adil dan merata, yang dilakukan oleh masyarakat secara aktif, yang 

hasilnya dapat dinikmatiseluruh masyarakat itu sendiri. 

5. Terwujudnya Kota Mojokerto yang Makmur – Sejahtera, bermakna: 

Dalam proses pembangunan jangka menengah Kota Mojokerto, semua 

anggota masyarakat Kota Mojokerto mamu memenuhi kebutuhan 

ekonominya secara layak sehingga terwujud kebutuhan dasar masyarakat 

berupa sandang, pangan, papan, kesehatan, pendidikan dalam lingkungan 

masyarakat yang aman, nyaman dan tentram secara lahir dan batin.  

6. Terwujudnya Kota Mojokerto yang Bermartabat, bermakna:  
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Memantapkan peran agama dan nilai-niali spiritual sebagai landasan moral 

dan etika dalam pembangunan, membina ahklak mulia, budi pekerti, etos 

kerja dan menghargai kemajemukan agama, sosial dan budaya.  

Memperhatikan Visi tersebut serta perubahan paradigma dan kondisi 

yang akan dihadapi pada masa yang akan datang, diharapkan Kota 

Mojokerto dapat lebih berperan dalam perubahan yang terjadi di lingkup 

regional, nasional maupun global.  

MISI  

Dalam rangka mewujudkan Visi Pembangunan Kota Mojokerto yang telah 

ditetapkan diatas, maka ditetapkan Misi Pembangunan Kota Mojokerto 2018-

2023 sebagai berikut:  

Misi 1. Mewujudkan SDM berkualitas melalui peningkatan akses dan kualitas 

pendidikan dan pelayanan kesehatan; 

Misi 2. Mewujudkan ketertiban, supremasi hukum dan HAM; 

Misi 3. Mewujudkan pemerintah daerah yang efektif, demokratis, bersih, 

professional dan adil dalam melayani masyarakat; 

Misi 4. Mewujudkan ekonomi daerah yang mandiri, berdaya saing, berkeadilan 

dan berbasis pada ekonomi kerakyatan melalui peningkatan fasilitas 

pembangunan infrastruktur daerah;  

Misi 5. Mewujudkan ketahanan social budaya dalam kerangka integrasi 

nasional, pada tatanan masyarakat yag bermartabat, berakhlak mulia, beretika, 

dan berbudaya luhur berlandaskan Pancasila;  

Misi 6. Mewujudkan partispasi masyarakat melalui pemberian akses dan 

kesempatan dalam pembangunan;  

Misi 7. Mewujudkan anggaran pendapatan dan belanja yang lebih 

mengutamakan kesejahteraan masyarakat.  

Tujuh butir misi diatas didasarkan kepada kebutuhan pembangunan yang telah 

di temakan dalam bentuk Visi pembangunan daerah. Jika dirumpunkan, maka 

perumpunan fokus pembangunan pada misi Kota Mojokerto adalah sebagai 

berikut: 
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Gambar 6 Misi Kota Mojokerto Tahun 2018-2023 

 

Sumber : RPJMD Kota Mojokerto Tahun 2018-2023 

 

Misi 1. Mewujudkan SDM Berkualitas Melalui Peningkatan Akses Dan Kualitas 

Pendidikan Dan Pelayanan Kesehatan; 

Misi ini menekankan pada pelayanan pendidikan yang murah dan 

berkualitas.Pelayanan tersebut kami yakini mampu meningkatkan akses 

sekaligus kualitas pendidikan dan kesehatan sehingga secara langsung mampu 

memberikan pengaruh positif terhadap peningkatan SDM yang berkualitas.Pada 

aspek fisik seperti sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan berkualitas 

juga menjadi perhatian. Selain itu, penguatan terhadap kualitas tenaga pengajar 

dan tenaga paramedic juga menjadi fokus yang diperhatikan pada misi ini. 

Misi 2. Mewujudkan Ketertiban, Supremasi Hukum Dan HAM; 

Misi ini merepresentasikan upaya dalam penegakan hukum secara adil, 

konsekuen dan tidak diskriminatif. Disamping itu, keamanan dan ketertiban 

menjadi perhatian khusus pula.  Diharapkan, dengan dilaksanakannya misi ini, 

kesadaran hukum menjadi terbina serta terciptanya situasi aman, tertib dan 

terkendali.  

Misi 3. Mewujudkan Pemerintah Daerah Yang Efektif, Demokratis, Bersih, 

Professional Dan Adil Dalam Melayani Masyarakat; 

Pelayanan public yang efektif, optimal dan berkualitas diwujudkan melalui 

pendekatan computer-based system sehingga pelayanan menjadi lebih akurat 

dan lebih cepat. Oleh karena itu, reformasi birokrasi yang tidak hanya pada level 

kelembagaan, namun juga sampai kelevel system menjadi keniscayaan dalam 

perwujudan misi ini. Dengan demikian, diharapkan profesionalitas aparatur, 
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pelayanan prima, transparansi dan perlibatan peran serta masyarakat dapat 

terwujud melalui misi ini.  

Misi 4. Mewujudkan Ekonomi Daerah Yang Mandiri, Berdaya Saing, Berkeadilan Dan 

Berbasis Pada Ekonomi Kerakyatan Melalui Peninkatan Fasilitas Pembangunan 

Infrastruktur Daerah; 

Pada Misi ini, pemerataan pertumbuhan ekonomi menjadi tekanan utama. 

Sehingga kesenjangan ekonomi menjadi isu utama yang ingin di selesaikan pada 

misi ini. Adapun upaya pemerataan tersebut dilakukan dengan memperhatikan 

potensi daerah seperti layanan barang dan jasa seagai wilayah perkotaan. Untuk 

mendukung upaya tersbut maka perlu membangun infrastruktur perekonomian 

dan lingkungan sosial yang mantap dalam rangka menciptakn kondusifitas 

perkonomian. Melalui upaya ini, diharapkan usaha perdaganan dan lapangan 

kerja dapat bertumbuh dengan baik dan optimal.  

Misi 5. Mewujudkan Ketahanan Social Budaya Dalam Kerangka Integrasi Nasional, 

Pada Tatanan Masyarakat Yag Bermartabat, Berakhlak Mulia, Beretika, Dan 

Berbudaya Luhur Berlandaskan Pancasila;  

Misi ini mengupayakan penguatan modal sosial masyarakat Kota Mojokerto. Hal 

ini diwujudkan melalui peningkatan kesalehan sosial demi terjaganya harmoni 

sosial. Adapun upaya untuk meningkatkan kesalehan sosial tersebut 

diwujudkan melalui pendidikan imtaq dan iptek yang seimbang, 

mengharmoniskan relasi antar kelompok dan organisasi kemasyarakat serta 

memelihara nilai luhur budaya bangsa yang berlandaskan pada Pancasila dan 

UUD 1945. 

Misi 6. Mewujudkan partispasi masyarakat melalui pemberian akses dan kesempatan 

dalam pembangunan; 

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan sangat dibutuhkan untuk menjamin 

terwujudnya pembangunan secara  bottom-up sehingga pembangunan menjadi 

tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. 

Untuk mewujudkan misi ini perlu ditingkatkan perlibatan masyarakat dalam 

proses perencanaan pembangunan. Perlibatan masyarakat dalam pembangunan 

juga dapat ditempuh secara tidak langsung dengan menurunnya pengangguran 

dan meningkatnya kualitas sumber daya tenaga kerja.  

Misi 7. Mewujudkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang Lebih 

Mengutamakan Kesejahteraan Masyarakat    

Mengingat keterbatasan dalam sumber pendanaan, maka efisiensi anggaran 

menjadi keabsahan yang tidak dapat dipungkiri. Oleh karena itu, menekankan 

penggunaan anggaran pada sektor prioritas yang memiliki dampak besar 

terhadap masyarakat perlu dimaksimalkan. Selain itu, untuk menguatkan 
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struktur keuangan daerah, perlu meningkatkan pendapatan asli daerah dan 

menguatkan kemampuan belanja non-pegawai pada APBD. 

 

4. Gambaran Aparatur Pemerintah Kota Mojokerto.  

Jumlah  Pegawai  Negeri  Sipil  pada  tahun 2018 sebesar 2.653. Proporsi   jumlah 

Pegawai Negeri Sipil laki-laki dan perempuan pada tahun 2018 berturut-turut 1.212 

dan 1.441. Menurut  tingkat kepangkatan, jumlah   Pegawai   Negeri Sipil Golongan 

I sebanyak 37, Golongan II sebanyak  494,  Golongan III sebanyak 1.503 dan 

Golongan IV sebanyak 618. Sedangkan Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Tingkat 

Pendidikan dan Jenis Kelamin Tahun 2017 dan 2018 diuraikan sebagai berikut : 

Tabel 2 Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis 

Kelamin Tahun 2017 dan 2018 

 

Sumber : Kota Mojokerto Dalam Angka 2019 

 

Bahwa sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang 

Aparatur Sipil Negara, serta Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang 

Manajemen Pegawai Negeri Sipil, dinyatakan bahwa Setiap PNS memiliki hak dan 

kesempatan yang sama untuk diikutsertakan dalam pengembangan kompetensi, 

dengan memperhatikan hasil penilaian kinerja dan penilaian kompetensi PNS yang 

bersangkutan. Pengembangan kompetensi bagi setiap PNS dilakukan paling sedikit 

20 (dua puluh) jam pelajaran dalam 1 (satu) tahun. Bentuk-bentuk pengembangan 

kompetensi yang dilaksanakan antara lain berupa pendidikan dan pelatihan baik 

struktural, teknis maupun fungsional. Penyelenggaraan kegiatan-kegiatan 

pendidikan dan pelatihan selama tahun 2013 sampai dengan 2018 belum didasarkan 

pada analisa gap kompetensi dan rencana pengembangan kompetensi. 
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Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan yang telah dilaksanakan didasarkan pada 

rencana penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan melalui metode pengumpulan 

data kebutuhan diklat yang diusulkan oleh Organisasai Perangkat Daerah di 

lingkungan Pemerintah Kota Mojokerto. Adapun perkembangan data cakupan 

Aparatur Sipil Negara yang mengikuti pendidikan dan pelatihan baik teknis maupun 

fungsional pada tahun 2013 sampai dengan 2018 adalah sebagai berikut : 

 

Tabel 3 Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan 

pelatihan struktural di Kota Mojokerto Tahun 2014-208 

 

Sumber : Badan Kepegawaian Kota Mojokerto, 2019 dalam RPJMD Kota Mojokerto Tahun 

2018-2023 

Untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, diperlukan upaya peningkatan 

kelembagaan, ketatalaksanaan, profesionalitas ASN. Peningkatan profesionalitas 

ASN sebagai motor penyelenggara negara perlu didorong pada aspek kerja, integritas, 

dan kompetensi agar mampu memberikan pelayanan publik secara optimal. 

Pengukuran indek profesionalitas diperlukan guna mengetahui tingkat kesesuaian 

antara kompetensi pegawai ASN dengan kualifikasi persyaratan yang dibutuhkan 

untuk melaksanakan tugas jabatan. Indeks profesionalitas ASN adalah salah satu 

cara mendekati kualitas ASN dengan menggunakan indeks komposit dari beberapa 

indikator output yang bersifat independen. Pengukuran indikator outcome dengan 

menggunakan composite index sangat umum digunakan oleh para perencana dan 

evaluator. Indikator yang digunakan untuk mengukur indek profesionalitas ASN 

adalah kompetensi, kinerja, kompensasi, dan disiplin.  

➢ Kompetensi dapat didekati dengan data potensi dalam e-PUPNS dari unsur 

pendidikan, pengalaman kerja, pelatihan teknis, dan pelatihan administratif.  

➢ Kinerja didekati dengan data SKP yang dibuat secara daring (online) per tahun.  

➢ Kompensasi (gaji dan tunjangan kinerja) didekati dengan daftar gaji dan 

tunjangan kinerja sesuai level jabatan dari hasil evaluasi jabatan.  

➢ Disiplin pegawai didekati dengan data-data instansi pemerintah yang telah 

menerapkan organisasi modern (e government).  

 

Pada tahun 2017 Badan Kepegawaian Kota Mojokerto telah melakukan 

pengukuran Indeks Profesionalitas PNS di lingkungan Pemerintah Kota Mojokerto. 

PNS yang menjadi obyek pengukuran adalah pejabat struktural mulai eselon II, III, 

IV dan V. 
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Tabel 4 Indeks Profesionalitas Pegawai (IPP) di Kota Mojokerto Tahun 2014-

2018 

Indikator Kinerja Pembangunan Daerah 2013 2014 2015 2016 2017 

Indeks Profesionalitas Pegawai (IPP) - - - - 83,93 

Sumber : Badan Kepegawaian Kota Mojokerto, 2019 dalam RPJMD Kota Mojokerto Tahun 

2018-2023 
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BAB II 

EVALUASI CAPAIAN DAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI 

 

Reformasi Birokrasi yang dilaksanakan pada periode 2016-2019 telah membawa 

perubahan yang cukup signifikan dalam hal tata kelola pemerintahan Kota 

Mojokerto. Beberapa aspek yang bersifat implementatif telah dipotret 

ketercapaiannya sehingga dapat menjadi dasar dalam perencanaan Road Map 

Reformasi Birokrasi periode selanjutnya. Aspek yang ditinjau diantaranya kebijakan 

Reformasi Birokrasi, area perubahan sebagai komponen pengungkit program 

Reformasi Birokrasi, implementasi program Reformasi Birokrasi di pemerintah 

daerah kota Mojokerto, serta ketercapaian sasaran melalui indikator atau alat ukur 

masing-masing sebagaimana diimplementasikan melalui Peraturan Walikota 

Mojokerto Nomor 19 tahun 2016 tentang Road Map Reormasi Birokrasi Kota 

Mojokerto Tahun 2016-2019. 

 

1. KEBIJAKAN REFORMASI BIROKRASI KOTA MOJOKERTO 

Reformasi birokrasi adalah suatu usaha perubahan pokok dalam suatu sistem 

yang tujuannya mengubah struktur, tingkah laku, dan keberadaan atau kebiasaan 

yang sudah lama. Reformasi birokrasi ruang lingkupnya tidak hanya terbatas pada 

proses dan prosedur, namun juga terkait perubahan pada tingkat struktur dan sikap 

serta tingkah laku. Hal ini berhubungan dengan dengan permasalahan yang 

bersinggungan dengan authority atau formal power (kekuasaan). Dinamika 

pelaksanaan dan capaian program Reformasi Birokrasi dikota Mojokerto 

sebagaimana dalam Peraturan Walikota Mojokerto Nomo 19 tahun 2016 tentang 

Road Map Reormasi Birokrasi Kota Mojokerto Tahun 2016-2019 menjadi 

pertimbangan dalam perbaikan beberapa kebijakan umum Reformasi Birokrasi.  

Hal demikian sejatinya Reformasi birokrasi dilaksanakan dalam rangka 

mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Dengan kata 

lain, reformasi birokrasi adalah langkah strategis untuk membangun aparatur negara 

agar lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam mengemban tugas umum 

pemerintahan dan pembangunan nasional. Selain itu dengan sangat pesatnya 

kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi informasi dan komunikasi serta perubahan 

lingkungan strategis menuntut birokrasi pemerintahan untuk direformasi dan 

disesuaikan dengan dinamika tuntutan masyarakat. Oleh karena itu harus segera 

diambil langkah-langkah yang bersifat mendasar, komprehensif, dan sistematik, 

sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan efektif dan 

efisien. Reformasi di sini merupakan proses pembaharuan yang dilakukan secara 

bertahap dan berkelanjutan. 
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Kebijakan Reformasi Birokrasi di Kota Mojokerto melalui Peraturan Walikota 

Mojokerto Nomo 19 tahun 2016 tentang Road Map Reormasi Birokrasi Kota Mojokerto 

Tahun 2016-2019 dibuat dan berlaku dengan tujuan untuk  mewujudkan  Birokrasi 

pemerintahan yang berkelas dunia, yang profesional dengan  karaklerislik adaptif, 

berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dan bebas KKN, mampu melayani    publik,    

netral   secara   politik,    sejahtera,    berdedikasi,   dan memegang  teguh  nilai-nilai  

dasar,  kode etik,  dan  kode perilaku  aparatur sipil negara. Silain sisi sasaran dalam 

Reformasi Birokrasi yang peril diperhatikan pada tahun 2016-2019 adalah:  

a. Terwujudnya  Birokrasi yang bersih dan akuntabel; 

b. Terwujudnya  Birokrasi yang efektif dan efisien; dan 

c. Terwujudnya  Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas. 

Konstruksi dalam kebijakan Reformasi Birokrasi menjadi pertimbangan yang 

strategis mengingat kemampuan masing-masing daerah tidak sama sehingga perlu 

penyesuaian target capaian Reformasi Birokrasi. Lebih dari itu, sinkronisasi 

kebijakan, kontekstualisasi bagi kebutuhan pengguna, pengelolaan pengetahuan 

berbasis virtue yang mapan, serta pengarusutamaan inovasi merupakan komponen 

resep perubahan tata kelola pemerintahan yang diperlukan bagi menyiapkan 

pemerintah dan masyarakat menjalani era digital, Revolusi Industri 4.0. Disinilah 

cerminan dalam kebijakan Reformasi Birokrasi Kota Mojokerto pada tahun 2016-

2019 memiliki cakupan sebagai berikut: 

a. Penguatan   Kantor   Pelayanan   Perijinan   Terpadu   sebagai   wujud pelayanan 

terintegrasi; 

b. Pengembangan  PPDB Online sebagai  bagian dari Sistem  lnformasi Sekolah, 

yang terhubung dengan website Dinas Pendidikan, website Pemerintah  Kola 

Mojokerto, dan Pusat Data Kola Mojokerto; 

c. Pengembangan  Sistem Pelayanan Pajak Daerah secara online, yang terhubung 

dengan Pusat Data Kola Mojokerto;  dan 

d. Pengadaan   Pelayanan   lnformasi   Publik   secara   Konsekuen   dan Konsisten. 

Dalam Road Map ini terdapat indikator yang telah disinkronkan dengan RPJMD 

dan target capaian dari setiap sasaran Reformasi Birokrasi. Indikator yang disusun 

juga mempertimbangkan hasil evaluasi dari masyarakat sebagai objek sekaligus 

subjek dari program Reformasi Birokrasi. Hal ini berangkat dari paradigma 

governance yang menjadi salah satu kunci sukses pelaksanaan Reformasi Birokrasi, 

terutama di Pemerintah Daerah. Penggunaan paradigma governance dalam 

Pemerintah Daerah adalah untuk melibatkan aktor-aktor di luar pemerintah dalam 

penyusunan dan pelaksanaan program-program Reformasi Birokrasi. Dengan 

demikian, pelibatan masyarakat secara lebih intens menjadi salah satu agenda 

prioritas dalam setiap kebijakan Reformasi Birokrasi. 
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2. AREA PERUBAHAN REFORMASI BIROKRASI 

Upaya untuk Reformasi Birokrasi oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur 

Negara dan Reformasi Birokrasi, telah menetapkan delapan area perubahan yang 

tertera dalam Road Map Reformasi Birokrasi. Berdasarkan evaluasi. Dengan tujuan 

bahwa dalam reformasi birokrasi tidak lepas dari tujuan bahwa Reformasi Birokrasi 

untuk meningkatkan profesionalisme aparatur negara dan untuk mewujudkan tata 

pemerintahan yang baik sebagaimana diamanatkan pada Undang-Undang Nomor 17 

Tahun 2007 tentang RPJMN 2005- 2025. 

Area Reformasi Birokrasi dan filosofi dibalik desain Reformasi Birokrasi tersebut 

dapat dievaluasi melalui umpan-balik hasil pelaksanaan Reformasi Birokrasi itu 

sendiri. Dalam hal ini terdapat delapan area perubahaan dalam Reformasi Birokrasi 

yang menjadi fokus pembangunan antara lain sebagai berikut: 

1) Manajemen perubahan 

2) Deregulasi kebijakan 

3) Penataan organisasi 

4) Penataan tatalaksana 

5) Penataan SDM Aparatur 

6) Penguatan Akuntabilitas 

7) Penguatan Pengawasan 

8) Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. 

 

3. IMPLEMENTASI PROGRAM REFORMASI BIROKRASI 

Pelaksanaan program Reformasi Birokrasi telah menjadi prioritas nasional sejak 

dikeluarkannya Grand Design Reformasi Birokrasi pada tahun 2010. Sudah hampir 

satu dekade berjalan di tahun 2020. Bentuk implementasi birokrasi di Kota Mojokerto 

telah termanifestasi melalui Road Map reformasi birokrasi dalam Peraturan Walikota 

Mojokerto Nomo 19 tahun 2016 tentang Road Map Reormasi Birokrasi Kota Mojokerto 

Tahun 2016-2019. 

Hasil evaluasi atas pelaksanaan Reformasi Birokrasi, khususnya di tingkat 

Pemerintah Daerah Kota Mojokerto akan fokus terhadap 4 (empat) fokus diantaranya:  

a) Fokus perubahan  pada priorilas  pembenahan  manajemen  Pemerinlah  Kota 

Mojokerto; 

b) Fokus perubahan  pada priorilas  alas  hal-hal  yang harus  dipertahankan  dan 

dipelihara; 

c) Fokus  perubahan  pada  priorilas  sektor-sektor  strategis  untuk  peningkatan 

kualitas pelayanan publik;  dan 

d) Fokus  perubahan  pada  hal-hal  yang dapat dicapai  secara  cepat  dalam  satu 

tahun sebagai awal dari perubahan yang lebih  besar. 
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Hasil evaluasi dalam BAB ini juga diupayakan agar tergambar kedelapan area 

perubahan dan indikator yang ada di dalamnya seperti Manajemen perubahan; 

Deregulasi kebijakan; Penataan organisasi; Penataan tatalaksana; Penataan SDM 

Aparatur; Penguatan Akuntabilitas; Penguatan Pengawasan; dan Peningkatan 

Kualitas Pelayanan Publik, Hasil evaluasi menunjukkan bahwa pencapaian 

akuntabilitas kinerja diusulkan menjadi target yang diprioritaskan di Kota Mojokerto 

sebagaimana dituliskan pada Lampiran Road Map Reormasi Birokrasi Kota Mojokerto 

Tahun 2016-2019,  

Tidak lepas dari hal itu, pembaharuan/Reformasi Birokrasi sebagai pembaruan 

dalam administrasi publik agar terus meningkat secara sederhana tidak lepas pada 

beberapa strategi yang secara klasik (the old strategy) yaitu: 

1) Pertama, peningkatan fungsi pemimpin organisasi dalam memahami tugas 

dengan baik, mampu memahami tuntutan lingkungan, mampu 

memanfaatkan bantuan dari luar untuk kepentingan organisasi, dan 

memberdayakan staf, dan melibatkan dalam pengambilan keputusan.  

2) Kedua, peran pejabat publik yang bersifat teknis dalam implementasi 

kebijakan telah mengalami perubahan ke tanggungjawab untuk seleksi dan 

inisiatif kebijakan, tanggungjawab manajemen yang besar, kompleksitas 

organisasi, dari pengejawantahan tugas pemerintah kepada yang diperintah 

(to governed), sebagai wujud terjadinya pembaruan.  

3) Ketiga, organisasi publik yang telah ada dan eksis untuk periode waktu 

tertentu tidak dapat dinilai hanya sebagai instrumen belaka, tetapi lebih 

dipandang sebagai suatu kelembagaan.  

4) Keempat, banyak organisasi publik tidak punya kompetitor atau pesaing, 

tidak ada sektor privat yang dapat menggantikan peran mereka, sehingga 

terdapat kecenderungan birokrasi menjadi monopoli dalam pengelolaan 

berbagai sektor publik. Dalam prospek jangka panjang fenomena ini perlu 

dilakukan perubahan dengan melibatkan pihak swasta dan masyarakat 

dalam pengelolaan sektor publik.  

5) Kelima, subyek pembaruan administrasi adalah organisasi yang memiliki 

skala besar, cenderung bersifat rigid, konservatif, pola kebiasaan dan 

bergerak lambat.  

6) Keenam, pembaruan lebih banyak diarahkan pada pencapaian target yang 

nyata dan gampang dicapai. Pembaruan di masa lalu dimulai dari perbaikan 

terhadap mal-praktek administrasi dalam birokrasi. Perubahan itu dilakukan 

oleh orang-orang yang memiliki komitmen dan kemampuan untuk 

memperbaiki berbagai kesalahan dalam birokrasi, dengan mencoba 

memahami akar permasalahan lewat diskusi, kajian, debat dan sebagainya. 
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Selanjutnya untuk menelaah Hasil evaluasi juga melalui 8 (delapan) area 

perubahan dan indikator yang ada di dalamnya. Dimana 8 (delapan) indikator 

tersebut mampu menggambarkan hasil evaluasi yang menunjukkan bahwa 

pencapaian akuntabilitas kinerja. Adapun kedelapan indikator tersebut dapat 

disajikan secara sederhana sebagai berikut: 

1) Perubahan Mindset dan Budaya Kinerja di Lingkungan Organisasi  

Dalam mendorong setiap kementerian/lembaga/pemerintah daerah untuk 

melakukan internalisasi atas perubahan pola pikir, maka diperlukan suatu 

perubahan peraturan untuk mengganti paradigma yang lama. Dengan 

ditetapkannya Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (UU Nomor 5 Tahun 2014), 

ASN semakin dibangun karakter dan budaya kinerjanya agar lebih berintegritas, 

profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dan bebas dari 

korupsi, kolusi dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik 

yang berkualitas untuk masyarakat dan mampu menjalankan peran sebagai 

unsur perekat dan persatuan dan kesatuan bangsa. Selain itu, undang-undang 

ini mendorong peningkatkan kualitas manajemen aparatur sipil negara dalam 

suatu sistem merit yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi dan kinerja 

mulai dari proses rekrutmen dan seleksi pengembangan kompetensi, 

penempatan, promosi, rotasi, dan karir. 

Hal demikian dikarenakan Dari semua unsur dalam birokrasi yang paling 

sulit berubah adalah aspek SDM-nya, karena mindset yang sudah terbentuk 

sekian lama, sehingga sudah sulit untuk menerima perubahan. Reformasi 

birokrasi yang telah dilaksanakan di Indonesia sejak tahun 1998 yang lalu 

dengan lahirnya berbagai Undang-undang seperti UU Nomer 22 tahun 1999 (telah 

4 kali dilakukan perubahan, sekarang UU No 23 Tahun 2014) tentang 

Pemerintahan Daerah, Undang-undang No 73 tahun 2008 tentang Ombudsman 

Republik Indonesia, Undang-undang Nomer 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan 

Publik. Semua Undang-undang tersebut dimaksudkan untuk memperbaiki 

kinerja birokrasi untuk meningktakan kesejahteraan masyarakat antara lain 

dengan pelayanan publik yang berkualitas. Di tanggal 27 April 2015, Kota 

Mojokerto memperoleh Satya Lancana Karya Bakti Praja Nugraha oleh Menteri 

Dalam Negeri Republik Indonesia. Dimana Kota Mojokerto meraih peringkat 5 

nasional. Penghargaan ini diberikan kepada Pemerintah Daerah yang berprestasi 

dan memiliki kinerja terbaik secara nasional, berdasarkan hasil Evaluasi Kinerja 

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) Tahun 2014, atas Laporan 

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2013. Dilain sisi, melalui 

agenda reformasi birokrasi 2016-2019, Kota Mojokerto dalam bidang Reformasi 

Mental Aparatur Sipil Negara memiliki serangkaian kegiatan diantaranya: 



- 24 - 
 

A. Kompetisi Internal (Antar PNS) dalam Pengetahuan Hukum dan E-

Government.  

Rendahnya sikap dan pemahaman aparatur terhadap pengetahuan 

hukum dan bidang teknologi informatika dan komunikasi. Kelemahan 

pertama memunculkan permasalahan hukum di dalam penyelenggaraan 

pemerintahan, khususnya dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa 

pemerintah dan pemeliharaan aset barang milik daerah. Kelemahan 

kedua, karena belum adanya pengenalan mengenai pemanfaatan teknologi 

informatika dalam penyelenggaraan pemerintahan (e-government) dan 

masih kuat keengganan untuk meninggalkan pendekatan manual dalam 

pelaksanaan tugas dan fungsinya.  

B. Kompetisi Internal (Antar OPD) dalam Budaya Kerja.  

Pelaksanaan   dan  penerapan  Budaya Kerja di lingkungan Pemerintah 

Kota Mojokerto baru dilakukan oleh 5 (lima) OPD, dari 28 (dua puluh 

delapan) OPD, yakni: RSU dr. Wahidin Sudiro Husodo; Dinas 

Perpustakaan dan Arsip; Dinas Sosial; Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan 

Tenga Kerja; Dinas Perindustrian & Perdagangan; dan UPT SMKN 1. 

Kebiasaan Budaya Kerja aparatur sipil negara yang kurang baik/negatif di 

OPD masih terjadi dan cukup sulit untuk dirubah, seperti kehadiran tepat 

waktu, profesional dalam waktu kerja. Termasuk masih ada mental 

birokrasi yang bekerja seadanya, karena dengan adanya kepastian 

pendapatan sebagai pegawai aparatur sipil negara setiap bulan, tanpa 

termotivasi untuk bekerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, serta 

melakukan prestasi. Dibutuhkan peningkatan budaya takut kepada 

Tuhan, dalam menjalankan tugas dan fungsi dari setiap pegawai aparatur 

sipil negara di Pemerintah Kota Mojokerto. 

C. Penetapan Sistem Perlindungan Bantuan Hukum bagi Pegawai ASN.  

Pegawai  ASN  ada yang masih takut untuk menerima jabatan sebagai PPK, 

PPTK, Bendahara dan pejabat pengadaan barang di ULP disebabkan masih 

adanya kekhawatiran bermasalah dengan hukum di kemudian hari dan 

tidak ada jaminan perlindungan hukum dari pimpinan OPD atau 

Pemerintah Kota Mojokerto. Oleh karena itu dibutuhkan adanya kesiapan 

sistem Bantuan Hukum dari Bagian Hukum Sekretariat Daerah dan 

kesiapan sistem QualityAssurance dari Inspektorat Daerah terhadap 

proses dan hasil kegiatan pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Kota 

Mojokerto. 

Adapun terhadap unsur Perubahan Mindset dan Budaya Kinerja di 

Lingkungan Organisasi, dapat dilihat melalui hasil penilaian Lembar Kerja 
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Evaluasi yang merupakan hasil dari evaluasi beberapa bidang reformasi 

birokrasi. Pada hasil dari penilaian tersebut, bagian Manajemen Perubahan 

dapat dilihat dibawah ini: 

 

Tabel 5 LKE 2019  Manajemen Perubahan Kota Mojokerto 

Penilaian Bobot 
Pilihan Jawaban Indeks 

RB Pusat Unit 

Manajemen 

Perubahan (5) 

5 2.06 2.38 4.45 

1. Tim Reformasi 

Birokrasi (1) 

0.5 0.5 0.48 0.98 

2. Road Map 

Reformasi 

Birokrasi (1) 

0.5 0.5 0.48 0.98 

3. Pemantauan dan 

Evaluasi 

Reformasi 

Birokrasi (2) 

1 0.71 0.95 1.66 

4. Perubahan pola 

pikir dan budaya 

kinerja (1) 

0.5 0.35 0.48 0.82 

Sumber : LKE 2019 Reformasi Birokrasi Kota Mojokerto 

 

2) Deregulasi Kebijakan  

Dalam Road Map ini deregulasi kebijakan juga dimaksudkan untuk 

menyederhanakan regulasi dan menghapus regulasi/kebijakan yang sifatnya 

menghambat. Selain melaksanakan deregulasi kebijakan, 

kementerian/lembaga/pemerintah daerah diharapkan dapat meningkatkan 

efektivitas pengelolaan peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan. 

Target yang ingin dicapai melalui program ini adalah:  

a. menurunnya tumpang tindih dan disharmonisasi peraturan perundang-

undangan yang dikeluarkan oleh istansi pemerintah;  

b. meningkatnya efektivitas pengelolaan peraturan perundang-undangan 

kementerian/lembaga/pemerintah daerah;  

c. menurunnya kebijakan yang menghambat investasi/perizinan/ kemudahan 

berusaha; 

Pemerintah Kota Mojokerto melalui agenda Reformasi Birokrasi di tahun 

2016-2019 memiliki bebrapa agenda kegiatan diantaranya:  
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A. Perancangan dan Pengusulan Perda tentang Good Corporate 

Governance BUMD di lingkungan Pemkot Mojokerto. 

Belum adanya penerbitan regulasi, produk hukum daerah, yang mengatur 

tentang penerapan praktek good corporate governance pada BUMD, seperti 

mekanisme akuntabilitas, skema transparansi, dan kontrol publik.  

B. Penyusunan Prolegda dan Pembahasan Raperda secara Partisipatif.  

Penyusunan perda-perda inisiatif DPRD belum memadai dalam menyerap 

dan mewakili aspirasi masyarakat. 

Dalam perumusan kebijakan publik, Pemerintah Kota Mojokerto perlu 

menerima masukan dari tokoh-tokoh masyarakat dan tokoh-tokoh agama. 

C. Penetapan Perwali tentang Tata Cara Pelaksanaan Good Governance 

dan E-Governmentdi lingkungan Pemkot Mojokerto.  

Perlu adanya ketentuan/kebijakan Walikota yang memberikan kewajiban 

bagi setiap OPD untuk mengunggah dokumen perencanaan (RKPD, APBD, 

RKA-OPD, DPA-OPD) dan pelaporan (LKPD, LPPD, LKPJ), ke website resmi 

Pemerintah Kota Mojokerto, sesuai Undang-Undang Nomor 14 Tahun 

2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Instruksi Menteri Dalam 

Negeri Nomor 188.52/1797/SJ tentang Peningkatan Transparansi 

Pengelolaan Anggaran Daerah, Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2015 

tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2015, dan 

mandat RPJMN 2015 – 2019. Dan memastikan setiap kebijakan OPD 

menjalankan prinsip-prinsip Good Governance (transparansi, partisipasi, 

dan akuntabilitas) secara konsisten dan konsekuen. 

Atas dasar tersebut, dalam Pemenuhan Deregulasi Kebijakan dalam 

Reformasi Birokrasi, Pemerintah Kota Mojokerto telah menyusun Program 

Pembentukan Peraturan Daerah melalui Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 

55 Tahun 2015 tentang Program Pemsentukan Produk Hukum Daerah Tahun 

2015. Dalam rentang tahun 2016-2019, deregulasi kebijakan dilakukan oleh 

Pemerintah Kota Mojokerto melalui pertimbangan untuk mengurangi tumpang 

tindih dan disharmonisasi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan 

oleh Pemerintah Kota Mojokerto. Adpaun daftar atas kebijakan yang 

dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Mojokerto pada rentan tahun 2016-2019 

dapat dilihat sebagai berikut: 
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Tabel 6 Daftar Kebijakan Yang Dikeluarkan Oleh Pemerintah Kota Mojokerto 

Pada rentan Tahun 2016-2019 

No. Tahun Peraturan Daerah 

1.  2016 Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Pembentukan 

Kecamatan Kranggan 

2.  2016 Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Perubahan 

Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 Tentang 

Retribusi Perizinan Tertentu 

3.  2016 Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Perubahan 

Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 Tentang 

Penyertaan Modal Pemerintah Kota Mojokerto Pada Perusahaan 

Daerah Air Minum Maja Tirta Dan Perseroan Terbatas Bank 

Pembiayaan Rakyat Syariah Kota Mojokerto 

4.  2016 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Tanggung 

Jawab Sosial Perusahaan 

5.  2016 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 Tentang 

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 

6.  2016 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang 

Penyelenggaraan Dan Retribusi Pengendalian Menara 

Telekomunikasi 

7.  2016 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Perubahan 

Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 Tentang 

Retribusi Jasa Umum 

8.  2016 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perubahan 

Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 

2016 

9.  2016 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan 

Perangkat Daerah Kota Mojokerto 

10.  2016 Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pemberdayaan 

Perempuan Dan Perlindungan Anak Dengan Rahmat Tuhan 

Yang Maha Esa 

11.  2016 Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 Tentang 

Penanggulangan Human Immunodeficiency Virus Acquired 

Immunodeficiency Syndrom 

12.  2016 Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Anggaran 

Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 
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No. Tahun Peraturan Daerah 

13.  2016 Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Perubahan 

Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 Tentang 

Retribusi Perizinan Tertentu 

14.  2017 Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang  

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 

15.  2017 Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Anggaran 

Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 

16.  2017 Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Perubahan 

Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 

2017 

17.  2017 Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Perubahan 

Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 Tentang 

Retribusi Jasa Umum 

18.  2017 Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 Tentang  Perubahan 

Atas Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 5 Tahun 2010 

Tentang Pengelolaan Barang Milik Pemerintah Kota Mojokerto 

19.  2017 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Bantuan 

Hukum Untuk Masyarakat Miskin 

20.  2017 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Perubahan 

Atas Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 12 Tahun 2010 

Tentang Pajak Daerah 

21.  2017 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Kota Layak 

Anak 

22.  2017 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Perubahan 

Atas Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 9 Tahon 2013 

Tentang Badan Usaha Milik Daerah 

23.  2017 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Bangunan 

Gedung 

24.  2017 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Perubahan 

Atas Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 11 Tahun 2013 

Tentang Perusahaan Daerah Air Minum Maja Tirta Kota 

Mojokerto 

25.  2017 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Perubahan 

Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 6 Tahun 

2009 Tentang Pendirian Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan 

Rakyat Syariah Kota Mojokerto 
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No. Tahun Peraturan Daerah 

26.  2017 Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Hak 

Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah 

27.  2018 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang 

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 

28.  2018 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Perubahan 

Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 

2018 

29.  2018 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pemberian Air 

Susu Ibu Eksklusif 

30.  2018 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Tanda Daftar 

Usaha Pariwisata 

31.  2018 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Penanaman 

Modal 

32.  2018 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan 

Barang Milik Pemerintah Kota Mojokerto 

33.  2018 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Kawasan 

Tanpa Rokok 

34.  2018 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Pembentukan 

Produk Hukum Daerah 

35.  2018 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Anggaran 

Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 

 

Berdasarkan pada jumlah regulasi bentuk Peraturan Daerah yang 

dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kota Mojokerto mampu mengantarkan 

pada indeks yang cukup tinggi. Melalui Survei internal terhadap integritas 

organisasi tahun 2018 pada indeks skala 0-4 Pemerintah Kota Mojokerto 

meraih skor 2.99 pada Integritas keseusaian perintah atasan dengan aturan 

dari norma. Adapun terhadap unsur Deregulasi Kebijakan, dapat dilihat 

melalui hasil penilaian Lembar Kerja Evaluasi yang merupakan hasil dari 

evaluasi beberapa bidang reformasi birokrasi. Pada hasil dari penilaian 

tersebut, bagian Penataan Peraturan Perundang-Undangan dapat dilihat 

dibawah ini: 
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Tabel 7 LKE 2019 Penataan Peraturan Perundang-Undangan Kota Mojokerto 

Penilaian Bobot 
Pilihan Jawaban Indeks 

RB Pusat Unit 

Penataan Peraturan 

Perundang-Undangan (5) 

5 3.75 1.25 5 

1. Harmonisasi (2,5) 1.25 1.25 1.25 2.5 

2. Sistem pengendalian dalam 

penyusunan peraturan 

perundang-undangan (2,5) 

2.5 2.5 0 2.5 

Sumber : LKE 2019 Reformasi Birokrasi Kota Mojokerto. 

 

3) Penyederhanaan Organisasi  

Pada aspek penyerderhanaan organisasi ini dilakukan dengan melihat 

kondisi apakah jumlah peta proses bisnis yang ideal dalam rangka 

penyederhanaan organisasi. Adapun Pemerintah Kota Mojokerto telah memiliki 

berapa agenda dalam Reformasi Birokrasi tahun 2016-2019 pada bidang 

Kelembagaan adalah melakukan Evaluasi dan Penataan Kelembagaan OPD 

dan UPTD, disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah. 

Evaluasi dan Penataan Kelembagaan OPD dan UPTD merupakan 

kegiatan Pemerintah Kota Mojokerto dalam melakukan Penataan kelembagaan 

ditingkat OPD. Penataan tersebut khususnya terkait dengan penentuan 

Tupoksi, berjalan lamban, karena tingkat respon OPD dalam menyampaikan 

konsep Tupoksi dan data-data yang diperlukan kepada Bagian Organisasi 

Sekretariat Daerah sangat rendah. Disamping, diperlukan evaluasi 

menyeluruh dan penataan kembali struktur organisasi dan tata kerja dari 

kelembagaan Pemerintah Kota Mojokerto agar dapat kaya fungsi secara efektif 

dan efisien. Penataan kelembagaan itu dilakukan karena masih adanya tugas 

pokok, fungsi, dan kewenangan yang tumpang tindih, baik di dalam OPD 

maupun antar OPD. Koordinasi antar bagian dalam lingkungan OPD atau UPT 

masih kurang berjalan dengan optimal, terutama terkait dengan penyediaan 

dan pemenuhan segala kebutuhan yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan 

tugas pokok dan fungsi masing-masing, seperti contohnya dalam hal batasan 

lingkup kerja bagi petugas kebersihan masing-masing bagian. Sehingga masih 

banyak komplain dari bagian lain dalam pemenuhan kebutuhan oleh Bagian 

Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kota Mojokerto. 

Lebih lanjut dalam hal Penyederhanaan Organisasi Dilakukan dengan 

melihat beberapa kebijakan yang mampu menggambarkan penyederhanaan 
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Organisasi Pemerintah Daerah. Dengan adanya penyederhanaan birokrasi, 

maka diharapkan disposisi/komunikasi lebih fleksibel dan langsung ke 

fungsional. Lebih lanjut berkaitan dengan ketentuan Penyederhanaan 

Ogranisasi Daerah di Kota Mojokerto dapat tercermin pada tabel perbandingan 

berikut: 

 

Tabel 8 Komparasi Jumlah Perangkat Daerah Kota Mojokerto 2016-2020 

No. Peraturan Daerah Tahun  Jumlah 

DINAS BADAN Kecamatan UPT 

1.  Peraturan Daerah 

Kota Mojokerto Nomor 

8 Tahun 2016 Tentang 

Pembentukan 

Perangkat Daerah 

Kota Mojokerto 

2016 17 4 3  

2.  Peraturan Daerah 

Kota Mojokerto Nomor 

1 Tahun 2020 Tentang 

Perubahan Atas 

Peraturan Daerah 

Nomor 8 Tahun 2016 

Tentang Pembentukan 

Perangkat Daerah 

Kota Mojokerto 

2020 14 4 3  

 

Pada tabel diatas, jelas kirianya telah dilakukan penyederhanaan 

organisasi di lingkungan Kota Mojokerto melalui perubahan Perangkat Daerah 

Kota Mojokerto. Di tahun 2016, melalui Peraturan Daerah Kota Mojokerto 

Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Mojokerto, 

Pemerintah Kota Mojokerto memiliki 17 Dinas Daerah Kota. Perampingan 

terhadap organisasi daerah dilakukan di tahun 2020 melalui penyederhanaan 

3 (tiga) Dinas sehingga melaui Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 1 

Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 

Tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Mojokerto, Pemerintah Kota 

Mojokerto beroperasi 14 DInas Daerah. Adapun perbandingan Dinas yang 

dimaksud dapat dilihat dalam Tabel Berikut: 
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Tabel 9 Jumlah Dinas Kota Mojokerto 2016-2020 

No. 2016 2020 

1.  Dinas Pendidikan tipe B 

menyelenggarakan urusan 

pemerintahan bidang Pendidikan  

Dinas Pendidikan dan 

Kebudayaan tipe A 

menyelenggarakan urusan 

pemerintahan bidang 

pendidikan dan bidang 

kebudayaan; 

2.  Dinas Kesehatan tipe B 

menyelenggarakan urusan 

pemerintahan bidang Kesehatan; 

Dinas Kesehatan dan Keluarga 

Berencana tipe A 

menyelenggarakan urusan 

pemerintahan bidang 

kesehatan serta bidang 

pengendalian penduduk dan 

keluarga berencana;  

3.  Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan 

Ruang Tipe C menyelenggarakan 

urusan pemerintahan bidang 

Pekerjaan Umum dan Penataan 

Ruang;  

inas Pekerjaan Umum, 

Penataan Ruang, Perumahan 

Rakyat dan Kawasan 

Permukiman tipe B 

menyelenggarakan urusan 

pemerintahan bidang 

pekerjaan umum dan 

penataan ruang, perumahan 

dan kawasan pemukiman dan 

bidang pertanahan;  

4.  Dinas Perumahan dan Kawasan 

Pemukiman tipe C menyelenggarakan 

urusan pemerintahan bidang 

Perumahan Rakyat dan Permukiman 

dan urusan pemerintahan bidang 

pertanahan ;  

- 

5.  Dinas Sosial tipe B menyelenggarakan 

urusan pemerintahan bidang sosial ;  

Dinas Sosial, Pemberdayaan 

Perempuan, dan Perlindungan 

Anak tipe A menyelenggarakan 

urusan pemerintahan bidang 

sosial, dan bidang 

pemberdayaan perempuan 

dan perlindungan anak; 
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No. 2016 2020 

6.  Dinas Perhubungan tipe B 

menyelenggarakan urusan 

pemerintahan bidang perhubungan;  

Dinas Perhubungan tipe B 

menyelenggarakan urusan 

pemerintahan bidang 

perhubungan;  

7.  Dinas Komunikasi dan Informatika 

tipe B menyelenggarakan urusan 

pemerintahan bidang Komunikasi dan 

Informatika, urusan pemerintahan bi 

dang persandian dan urusan pemerin 

tahan bidang statistik;  

Dinas Komunikasi dan 

Informatika tipe B 

menyelenggarakan urusan 

pemerintahan bidang 

komunikasi dan informatika, 

bidang persandian dan bidang 

statistik;  

8.  Dinas Perpustakaan dan Arsip tipe B 

menyelenggarakan urusan 

pemerintahan bidang perpustakaan 

dan urusan pemerintahan bidang 

kearsipan ;  

Dinas Perpustakaan dan Arsip 

tipe B menyelenggarakan 

urusan pemerintahan bidang 

perpustakaan dan bidang 

arsip;  

9.  Satuan Polisi Pamong Praja tipe C 

menyelenggarakan urusan 

pemerintahan bidang ketenteraman 

dan ketertiban umum serta 

perlindungan masyarakat ;  

Satuan Polisi Pamong Praja 

tipe C menyelenggarakan 

urusan pemerintahan bidang 

ketentraman dan ketertiban 

umum serta perlindungan 

masyarakat;  

10.  Dinas Kependudukan dan Pencatatan 

Sipil tipe C menyelenggarakan urusan 

pemerintahan bidang administrasi 

kependudukan dan pencatatan sipil ;  

Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil tipe C 

menyelenggarakan urusan 

pemerintahan bidang 

kependudukan dan 

pencatatan sipil;  

11.  Dinas Ketahanan Pangan dan 

pertanian tipe B menyelenggarakan 

urusan pemerintahan bidang pangan 

dan urusan pemerintahan bidang 

pertanian, urusan yang 

menyelenggarakan kegiatan di bidang 

perikanan;  

Dinas Ketahanan Pangan dan 

Pertanian tipe B 

menyelenggarakan urusan 

pemerintahan bidang 

ketahanan pangan, bidang 

pertanian dan bidang 

perikanan;  

12.  Dinas Lingkungan Hidup tipe B 

menyelenggarakan urusan 

Dinas Lingkungan Hidup tipe 

B menyelenggarakan urusan 
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No. 2016 2020 

pemerintahan bidang lingkungan 

hidup;  

pemerintahan bidang 

lingkungan hidup;  

13.  Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan 

Tenaga Kerja, tipe B 

menyelenggarakan urusan 

pemerintahan bidang koperasi, usaha 

kecil dan menengah , urusan 

pemerintahan bidang tenaga kerja dan 

urusan pemerintahan bidang 

Transmigrasi;  

Dinas Koperasi, Perindustrian 

dan Perdagangan tipe A 

menyelenggarakan urusan 

pemerintahan bidang koperasi 

dan usaha mikro, bidang 

perindustrian dan bidang 

perdagangan; dan  

14.  Dinas Pemuda, Olah Raga, 

Kebudayaan dan Pariwisata tipe B 

menyelenggarakan urusan 

pemerintahan bidang kepemudaan 

dan olah raga , urusan pemerin tahan 

bi dang ke budayaan dan urusan 

pemerintahan bidang pariwisata;  

Dinas Pemuda, Olah Raga dan 

Pariwisata, tipe B 

menyelenggarakan urusan 

pemerintahan bidang pemuda, 

olah raga dan bidang 

pariwisata;  

15.  Dinas Perindustrian dan Perdagangan 

tipe B menyelenggarakan urusan 

pemerintahan bidang perindustrian 

dan urusan pemerintahan bidang 

perdagangan ;  

- 

16.  Dinas Penanaman Modal dan 

Pelayanan terpadu satu Pintu tipe B 

menyelenggarakan urusan 

pemerintahan bidang Penanaman 

Modal dan pelayanan terpadu satu 

pintu; dan  

Dinas Penanaman Modal dan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

dan Tenaga Kerja tipe A 

menyelenggarakan urusan 

pemerintahan bidang bidang 

penanaman modal dan 

pelayanan terpadu satu pintu, 

bidang tenaga kerja dan 

bidang transmigrasi. 

17.  Dinas Pemberdayaan Perempuan, 

Perlindungan Anak dan Keluarga 

Berencana tipe B menyelenggarakan 

urusan pemerintahan bidang 

pemberdayaan perempuan dan 

perlindungan anak dan urusan 

- 
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No. 2016 2020 

pemerin tahan bi dang pengendalian 

penduduk dan keluarga berencana. 

 

Adapun terhadap unsur Penyederhanaan Organisasi, dapat dilihat melalui 

hasil penilaian Lembar Kerja Evaluasi yang merupakan hasil dari evaluasi 

beberapa bidang reformasi birokrasi. Pada hasil dari penilaian tersebut, bagian 

Penguatan Organisasi dapat dilihat dibawah ini: 

 

Tabel 10 LKE 2019 Penguatan Organisasi Kota Mojokerto 

Penilaian Bobot 
Pilihan Jawaban Indeks 

RB Pusat Unit 

Penguatan Organisasi (6) 6 4.5 1.43 5.93 

1. Evaluasi (3) 1.5 1.5 1.43 2.93 

2. Penataan (3) 3 3 0 3 

Sumber : LKE 2019 Reformasi Birokrasi Kota Mojokerto 

 

4) Perbaikan Tata Laksana  

Berkaitan dengan tata laksana dalam Reformasi Birokrasi Kota Mojokerto, 

melalui Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 19 tahun 2016 tentang Road Map 

Reormasi Birokrasi Kota Mojokerto Tahun 2016-2019. Peraturan Walikota 

terebut merangkum beberapa kegiatan di bidang Reformasi Birokrasi 

diantaranya: 

1. Penetapan dan Validasi SOP Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD. 

Efektifitas dan efisiensi ketatalaksanaan masih kurang terkait belum 

lengkapnya Prosedur Operasional Baku, Standard Operational Procedure 

(SOP) yang tersedia dalam pelaksanaan kerja birokrasi di lingkungan 

Pemerintah Kota Mojokerto. Dinas Sosial Kota Mojokerto belum memiliki 

SOP dan SPM sebagai bahan teknis perencanaan strategis dan tahunan, 

serta penyediaan pelayanan publik Dinas Sosial.  

2. Sistem tunggal Pengelolaan dan Pelayanan Internal Kearsipan. 

1) Penyediaan, pengumpulan, pendokumentasian, pencarian dan 

penyampaian data dari, oleh dan untuk OPD belum dilakukan secara 

tersentral dan terintegrasi dalam Jaringan Informasi Kearsipan yang 

menyediakan arsip/data –termasuk arsip produk hukum daerah- secara 

digital dan memanfaatkan teknologi informasi. Kondisi ini menyebabkan 

penyampaian data/arsip (dokumen dan laporan) yang dibutuhkan dari 

OPD kepada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Mojokerto 
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dan Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Mojokerto sering 

terlambat atau lamban terutama dalam hal penyusunan pelaporan 

pelaksanaan dan evaluasi atas RPJMD, RKPD, LPPD, dan EKKPD. 

Kondisi itu juga menyebabkan kurangnya koordinasi dan sinkronisasi 

antar OPD dalam melakukan kegiatan penelitian, sehingga 

mengakibatkan validasi data dan detail rumusan masalah pada 

penelitian menjadi tidak akurat dan memenuhi kebutuhan kebijakan 

daerah. Hal ini mengakibatkan banyak hasil karya kajian dan penelitian 

sekedar menjadi buku dan didistribusikan tanpa diikuti dengan 

penerapan. Termasuk dalam hal ini penyediaan data yang berkenaan 

dengan Pemberdayaan Perempuan di Dinas Pemberdayaan Perempuan, 

Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana Kota Mojokerto yang masih 

terbatas.  

2) Pelaksanaan Jaringan Informasi Kearsipan itu harus bermuatan 

otomatisasi katalog (e-catalog) yang memudahkan penemu-kenalian 

arsip.  

3. Digitalisasi seluruh Dokumen dan Produk Hukum Daerah.  

Belum terlaksananya proses digitalisasi dokumen produk hukum daerah 

dan otomasi pelayanan produk hukum daerah di Bagian Hukum Sekretariat 

Daerah Kota Mojokerto. 

Telah diterbitkan Perpres Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem 

Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang bertujuan untuk mewujudkan 

sistem pemerintahan berbasis elektronik yang terpadu baik di instansi Pusat 

maupun Pemerintah Daerah. Arsitektur SPBE Nasional akan digunakan 

sebagai acuan dalam pelaksanaan integrasi proses bisnis, data, infrastruktur, 

aplikasi dan keamana SPBE untuk menghasilkan keterpaduan secara 

nasional. Berdasarkan kebijakan tersebut, Pemerintah Daerah Kota Mojokerto 

wajib menerapkan SPBE. Dengan melakukan penerapan SPBE yang terpadu, 

Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dapat memanfaatkan bagi pakai data, 

aplikasi, dan infrastruktur SPBE sehingga dapat meminimalisir duplikasi 

pengembangan/pembangunan SPBE dan mengurangi pemborosan dalam 

pembelanjaan TIK. Pada praktiknya SPBE di kota Mojokerto telah dilaksanakan 

melalui beberapa produk hukum, yaitu:.  

1. Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Sistem 

Pemerintahan Berbasis Elektronik Dalam Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah. 



- 37 - 
 

2. Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 18 Tahun 2020 Tentang 

Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara 

Elektronik 

3. Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Sistem 

Elektronik Pajak Daerah Di Kota Mojokerto 

Berdasarkan pada produk hukum diatas, maka ada harapan bahwa 

terdapat Implikasi melalui peningkatan kualitas layanan pemerintah berbasis 

elektronik, peningkatan penerapan tata laksana berbasis elektronik, dan 

terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan dan 

akuntabel. Lebih lanjut terdapat pula indikator pemenuhan Penataan 

tatalaksana yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi 

sistem, proses, dan prosedur kerja pada Pemerintah Daerah Kota Mojokerto. 

Adapun terhadap unsur Perbaikan Tata Laksana, dapat dilihat melalui hasil 

penilaian lembar kerja evaluasi yang merupakan hasil dari evaluasi beberapa 

bidang reformasi birokrasi. Pada hasil dari penilaian tersebut, bagian Penataan 

Tata Laksana dapat dilihat dibawah ini: 

 

Tabel 11 LKE 2019  Perbaikan Tata Laksana Kota Mojokerto 

Penilaian Bobot 
Pilihan Jawaban Indeks 

RB Pusat Unit 

Penataan Tatalaksana (5) 5 1.84 1.97 3.8 

1. Proses bisnis dan prosedur 

operasional tetap (SOP) 

kegiatan utama (1,5) 

0.625 0.46 0.6 1.06 

2. E-Government (2) 0.75 0.75 0.75 1.5 

3. Keterbukaan Informasi 

Publik (1,5) 

0.625 0.63 0.61 1.24 

4. Kualitas Pengelolaan Arsip 1 0 0 0 

Sumber : LKE 2019 Reformasi Birokrasi Kota Mojokerto 

 

5) Penataan Sumber Daya Manusia  

Penataan sumber daya manusia aparatur juga diarahkan agar kinerja 

setiap pegawai selaras dengan pencapaian kinerja organisasi. Untuk itu, 

penerapan manajemen kinerja yang efektif melalui perencanaan kinerja 

pegawai, bimbingan kinerja, penilaian kinerja, serta pemberian penghargaan 

dan sanksi berdasarkan hasil penilaian kinerja pegawai menjadi kata kunci 

didalamnya Dilain sisi, Penataan sistem manajemen SDM Aparatur bertujuan 

untuk meningkatkan profesionalisme SDM aparatur pada pemerintah Kota 

Mojokerto yang didukung oleh sistem rekrutmen dan promosi aparatur 
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berbasis kompetensi, transparan, serta memperoleh gaji dan bentuk jaminan 

kesejahteraan yang sepadan. Adapun dalam Penataan Sumber Daya Manusia, 

Pemerintah Kota Mojokerto mengagendakan beberapa kegiatan reformasi 

birokrasi seperti:  

A. Penetapan penggunaan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja 

ditingkat OPD dan UPTD dalam penentuan Kebutuhan, Jenis, Promosi, 

dan Mutasi/Rotasi. 

1) Penempatan pegawai ASN masih dilakukan dengan tidak 

mempertimbangkan segi kompetensi dan kebutuhan, karena belum 

diterapkannya Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja sebagai 

instrumen utama penempatan dan kebutuhan pegawai ASN. Bahkan ada 

pegawai yang telah memiliki kompetensi teknis dan telah memperoleh 

pendidikan khusus tidak didayagunakan untuk kepentingan Pemerintah 

Kota Mojokerto. Jumlah pegawai ASN di Dinas Perpustakaan dan Arsip 

Kota Mojokerto dan Bagian Kesejahteraan Setda Kota Mojokerto kurang 

memadai sehingga beban kerja setiap pegawai terlalu tinggi. Pergantian 

pejabat yang bertanggungjawab dalam pengelolaan keuangan OPD masih 

terjadi sehingga mempersulit penyelesaian dan penyusunan laporan 

keuangan OPD secara tepat waktu dan tertib administrasi. Tidak adanya 

tenaga tata usaha yang khusus dipekerjakan di sekolah SD/MI, sehingga 

administrasi keuangan sekolah, diantaranya pengelolaan Bantuan 

Operasional Sekolah (BOS) dikerjakan oleh guru sehingga kurang 

optimal dan profesional dalam tertib administrasi dan akuntansi. Beban 

kerja pegawai guru yang menangani keuangan sekolah terlalu 

tinggi/berat.  

2) Penyusunan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja telah dimulai 

oleh Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Mojokerto, dengan 

tujuan untuk memperoleh informasi karakteristik pekerjaan di setiap 

unit kerja, guna menetapkan kuantitas dan kualitas PNS yang 

diperlukan dalam suatu unit kerja, pengembangan kompetensi PNS, 

evaluasi jabatan, penilaian pekerjaan, promosi dan/atau mutasi, dan 

pengembangan kinerja OPD. 

B. Penetapan Penilaian Kinerja/Prestasi Kerja sebagai dasar Promosi, 

Penghargaan, dan Sanksi.  

1) Pembinaan dibutuhkan untuk meningkatkan inisiatif, pengetahuan dan 

ketrampilan PNS dalam pencapaian Sasaran Kerja Pegawai, terutama bagi 

PNS yang diberi tugas sebagai PPK, PPTK, PPK-OPD, bendahara, dan tim 

ULP. Disamping perlu adanya pengadaan payung hukum atau klausul 
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Perjanjian Kinerja bagi setiap PNS, dan termasuk kepala sekolah, kepala 

kelurahan, ketua rukun warga, ketua rukun tetangga, dan ketua 

lingkungan, baik dalam penyelenggaraan birokrasi pemerintahan, 

pelayanan publik, maupun penyaluran program bantuan sosial 

pemerintah (seperti Raskin dan BOS).  

2) Belum dilaksanakannya Penilaian Kinerja PNS di lingkungan Pemerintah 

Kota Mojokerto berdasarkan penilaian prestasi kerja dari pencapaian 

Sasaran Kerja Pegawai. Perlu adanya penilaian kinerja yang akurat dan 

dijadikan sebagai dasar dalam memberikan penghargaan kepada pegawai 

yang berprestasi dan hukuman bagi pegawai yang berkinerja rendah. 

C. Diklat Kompetensi sesuai Kebutuhan dan diselenggarakan secara 

Reguler. 

1) Kurangnya  pegawai  ASN ditingkat OPD yang menguasai ketrampilan  

yang dibutuhkan oleh OPD yang bersangkutan, seperti penyusunan 

dokumen perencanaan, naskah akademik dan ranwal perda, non-

litigasi/ADR, SPM, ASB, IKU, pengawasan internal, pembuatan laporan, 

metodologi penelitian, pengembangan masyarakat, sistem informasi, dan 

pengadaan barang/jasa pemerintah. Sumber daya manusia pengelola 

pendapatan daerah,,baik dari sisi kualitas maupun kuantitas, masih 

kurang, sehingga menyebabkan beberapa potensi penerimaan PAD 

belum dapat mencapai tergat yang ditetapkan.  

2) Dibutuhkan  pendidikan khusus bagi pegawai aparatur sipil negara yang 

diberi jabatan sebagai PPK, PPTK, Bendahara, Pengelola Keuangan, dan 

Pengelola Pengadaan Barang/Jasa agar dapat memahami dan 

menguasai tugas pokok dan fungsi, serta kewenangannya, dan 

menghindari jebakan KKN.  

D. Pemberlakukan Tunjangan Kinerja. 

1) Penghapusan honor untuk tim pelaksana kegiatan, dan diganti dengan 

pemberlakuan kebijakan Tunjangan Penambahan Penghasilan (TPP) 

atau Tunjangan Kinerja, dan remunerasi.  

Tunjangan Kinerja ini merupakan bagian dari imbalan atau insentif 

terhadap pencapaian kinerja yang baik dan sesuai dengan hasil penilaian 

prestasi kerja/kinerja pegawai ASN. 

Pemerintah Kota Mojokerto telah membentuk Sistem informasi 

kepegawaian maupun data kepegawaian di Kota Mojokerto dapat diakses 

secara langsung melalui situs website 

http://bkd.mojokertokota.go.id/viewdatapegawai/.  Upaya yang dilakukan 
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dalam mendapatkan ASN yang baik dimulai dari perbaikan sistem rekrutman 

ASN secara kompetitif berbasis kompetensi dengan menggunakan Computer 

Assisted Test (CAT) serta berpedoman pada prinsip-prinsip pengadaan, yaitu 

kompetitif, adil, objektif, transparan, bersih dari praktek KKN dan tidak di 

pungut biaya, sehingga pelaksanaan rekrutmen semakin objektif, transparan 

dan akuntabel. Karena hasil seleksi dapat diketahui secara langsung (real time) 

tanpa perlu menunggu lama (hasil ujian akan langsung keluar setelah selesai 

mengikuti ujian). Atas dasar tersebut, Kota Mojokerto sudah melaksanakan 

rekrutmen ASN secara kompetitif berbasis CAT/Computer Assisted Test, 

dengan rincian sebagai berikut: 

Seleksi Promosi terbuka pengisian jabatan pimpinan tinggi secara terbuka, 

kompetitif dan obyektif dilakukan oleh panitia seleksi yang independent. 

Seluruh pengumuman terbuka dan terintegrasi melalui 

http://bkd.mojokertokota.go.id, sebagaimana salah satunya tercermin dalam 

Seleksi Terbuka Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Kepala Badan 

Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset, dan Inspektur) Kota Mojokerto 

Tahun 2019, seluruh masyarakat dan ASN dapat melihat surat pengumuman 

Nomor 005/PANSEL-JPTP/2019 mengenai Seleksi Seleksi Terbuka Pengisian 

Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan 

Pemerintah Kota Mojokerto tahun 2019.  

Tabel 12 Pelaksanaan CAT/Computer Assisted Test dalam Reformasi Birokrasi 

Kota Mojokerto 

No. INDIKATOR PELAKSANAAN KETERANGAN 

 Proses penerimaan pegawai transparan, objektif, akuntabel dan bebas 

KKN 

1. Pengumuman 

penerimaan 

diinformasikan 

secara luas 

kepada 

masyarakat; 

Di tahun 2019, dilakukan Melalui 

situs :  

http://bkd.mojokertokota.go.id., 

dan diformalkan melalui 

Keputusan walikota Mojokerto No. 

810/50/417.403/2019 tentang 

Penetapan Kebutuhan Pegawai 

Negeri Sipil di Lingkungan 

Pemeirntah Kota Mojokerto Tahun 

2019, dan dilanjutkan melalui 

Surat Pengumuman Nomor 

810/01/417.403/2019 tentang 

Penerimaan Calon Pegawi Negeri 

Telah 

dilaksanakan 
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No. INDIKATOR PELAKSANAAN KETERANGAN 

Sipil Daerah Pmeerintah Kota 

Mojokerto 

2. Pendaftaran 

dapat dilakukan 

dengan mudah, 

cepat dan pasti 

(daring); 

Terintegrasi dengan sistem 

Seleksi Calon Pegawai Negeri 

Sipil Nasional BKN dalam 

sscasn.bkn.go.id 

Telah 

dilaksanakan 

3. Persyaratan 

jelas, tidak 

diskriminatif; 

melalui Surat Pengumuman Nomor 

810/01/417.403/2019, terdapat 

persyaratan tersendiri bagi 

pelamar disabilitas  

Telah 

dilaksanakan 

4. Proses seleksi 

transparan, 

objektif, adil, 

akuntabel dan 

bebas KKN; 

Melalui metode CAT, yang nilai dan 

hasil Seleksi Kompetensi Dasar 

Penerimaan diumumkan 

terintegrasi dengan situs 

http://bkd.mojokertokota.go.id/ 

Telah 

dilaksanakan 

5. Pengumuman 

hasil seleksi 

diinformasikan 

secara terbuka. 

nilai dan hasil Seleksi Kompetensi 

Dasar Penerimaan diumumkan 

terintegrasi dengan situs 

http://bkd.mojokertokota.go.id/ 

Telah 

dilaksanakan 

 

Berdasarkan pada tabel diatas, jelas kiranya Pemerintah Kota Mojokerto 

telah menggunakan sistem CAT dalam pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar 

(SKD). Dimana sudah terintegrasi secara online Pengumuman penerimaan 

diinformasikan secara luas kepada masyarakat; Pendaftaran dapat dilakukan 

dengan mudah, cepat dan pasti (daring); Persyaratan jelas, tidak diskriminatif; 

Proses seleksi transparan, objektif, adil, akuntabel dan bebas KKN; dan 

Pengumuman hasil seleksi diinformasikan secara terbuka. Pada skala 

pengelolaan SDM, melalui survey internal terhadap integritas organisasi tahun 

2018 Pemerintah Kota Mojokerto meraih nilai 3.15 dari skala 0-4 dalam 

komponen Integritas terkait pengelolaan SDM dan nilai 2.82 dari skala 0-4 

dalam komponen Budaya Organisasi dan sistem Anti Korupsi. Sedangkan 

melalui survei eksternal terhadap masyarakat yang telah melaksanakan 

pelayanan Pemerintah Kota Mojokerto yaitu pada Pelayanan pada Rumah Sakit 

Umum Daerah, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dan DInas 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu, menunjkan hasil presepsi pelayanan pada 

Indeks 3.33 dalam skala 0-4. Sedangkan Survei presepsi anti korupsi pada 

indeks 3.5 dalam skala 0-4. Adapun terhadap unsur Penataan Sumber Daya 
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Manusia, dapat dilihat melalui hasil penilaian lembar kerja evaluasi yang 

merupakan hasil dari evaluasi beberapa bidang reformasi birokrasi. Pada hasil 

dari penilaian tersebut, bagian Penataan Sistem Manajemen SDM dapat dilihat 

dibawah ini: 

 

Tabel 13 LKE 2019 Penataan Sumber Daya Manusia Kota Mojokerto 

Penilaian Bobot 
Pilihan Jawaban Indeks 

RB Pusat Unit 

Penataan Sistem Manajemen 

Sdm (15) 

15 11.21 3.36 14.57 

1. Perencanaan kebutuhan 

pegawai sesuai dengan 

kebutuhan organisasi (1) 

0.5 0.5 0.5 1 

2. Proses penerimaan 

pegawai transparan, 

objektif, akuntabel dan 

bebas KKN (2) 

2 2 0 2 

3. Pengembangan pegawai 

berbasis kompetensi (1) 

0.5 0.35 0.47 0.82 

4. Promosi jabatan 

dilakukan secara terbuka 

(6) 

6 6 0 6 

5. Penetapan kinerja 

individu (2) 

1 1 0.95 1.95 

6. Penegakan aturan 

disiplin/kode etik/kode 

perilaku pegawai (1) 

0.5 0.36 0.5 0.86 

7. Pelaksanaan evaluasi 

jabatan (1) 

0.5 0.5 0.45 0.95 

8. Sistem Informasi 

Kepegawaian (1) 

0.5 0.5 0.5 1 

Sumber : LKE 2019 Reformasi Birokrasi Kota Mojokerto 

 

6) Penguatan Akuntabilitas dan Efisiensi Anggaran  

Penguatan Akuntabilitas Kinerja bertujuan untuk menciptakan 

kementerian/lembaga/pemerintah daerah yang akuntabel dan berkinerja 

tinggi. Kondisi yang ingin dicapai pada area perubahan ini adalah:  
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i. Meningkatnya komitmen pimpinan dan jajaran pegawai terhadap 

kinerja dibandingkan sekedar kerja rutunitas semata;  

ii. Meningkatnya kemampuan kementerian/lembaga/pemerintah daerah 

dalam mengelola kinerja organisasi;  

iii. Meningkatnya kemampuan kementerian/lembaga/pemerintah daerah 

dalam menetapkan strategi yang tepat untuk mencapai tujuan 

organisasi; 

Melihat pada tujuan tersebut, sebagaimana yang didorong oleh 

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi bahwa 

penguatan Akuntabilitas Kinerja dilakukan melalui implementasi Sistem 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Pemerintah Daerah 

Kota Mojokerto. Hasil dari implementasi SAKIP ini adalah menciptakan 

organisasi yang memiliki kinerja tinggi dan pemanfaatan anggaran secara 

efektif dan efisien. 

Lebih lanjut terkait dengan akuntabilitas dan efensiensi anggaran dilihat 

dapat dilihat pada Anggaran yang berhasil direfocussing untuk mendukung 

tercapainya kinerja utama Pemerintah Daerah Kota Mojokerto serta apakah 

telah dilakukan Pemanfaatan Aplikasi Akuntabilitas Kinerja yang terintegrasi 

telah dimanfaatkan untuk menciptakan efektifitas dan efisiensi anggaran. 

Berkaitan dengan akuntabilitas, penggunaan aplikasi SAKIP telah dilakukan di 

Kota Mojokerto dan diformalkan melalui peraturan walikota nomor 11 tahun 

2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja 

Instansi Pemerintah Satuan Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan 

Pemerintah Kota Mojokerto. 

Sedangkan pada sektor Efesiensi Anggara per-tahunnya dengan 

memperhatikan:  

i. Perumusan sasaran pembangunan tidak berorientasi hasil, hanya 

berorientasi proyek/kegiatan;  

ii. Program/Kegiatan tidak mampu menjawab sasaran pembangunan; dan  

iii. Tidak terdapat sinergitas/kolaborasi antar unit kerja (cross-cutting) 

program dan kegiatan dalam mencapai sasaran pembangunan.  

Kota Mojokerto melalui Kebijakan Reformasi Birokrasi bidang 

Akuntabiltias memiliki serangkaian kegiatan seperti: 

A. Pengendalian Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran.  

1) Dalam penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran, seperti 

Renstra OPD dan RKA OPD, belum memanfaatkan SPM, ASB, dan IKU, 

sehingga kurang efisien, disiplin, sinkron, dan mengenai sasaran 

permasalahan yang dihadapi. Dari hal ini diharapkan dapat dilakukan 



- 44 - 
 

pula dalam bentuk pembatasan dan seleksi yang ketat terhadap 

kegiatan-kegiatan yang hanya berorientasi output, bukan outcame, serta 

pembatasan terhadap kegiatan-kegiatan studi banding yang tidak perlu 

dan dilakukan secara rombongan.  

B. Sistem tunggal Perencanaan dan Pelaporan Kinerja. 

Untuk  menjaga akuntabilitas kinerja, Pemerintah Kota Mojokerto, melalui 

Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Mojokerto, telah mengorganisir 

penyusunan LAKIP dari 28 OPD dan berdasarkan LAKIP OPD tersebut telah 

disusun dan disampaikan LAKIP Pemerintah Kota Mojokerto di setiap tahun 

anggaran.  

LAKIP tersebut dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri, Menteri 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Gubernur Jawa 

Timur, dan BPKP Perwakilan Jawa Timur. Pemerintah Kota Mojokerto telah 

menggunakan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai indikator kinerja 

penyelenggaraan pemerintahan di setiap OPD, dan menyusun Penetapan 

Kinerja (Tapkin) atau Perjanjian Kinerja (PK). Keduanya merupakan bahan 

dasar bagi Pemerintah Kota Mojokerto untuk menyusun LAKIP. Dokumen 

Indikator Kinerja Utama (IKU) tersebut disusun dengan mengacu pada 

Permenpan dan RB No. PER/09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum 

Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah. 

Namun, masih ada kendala berupa rendahnya koordinasi penyusunan 

LAKIP secara internal OPD maupun antar OPD, sehingga ada kebutuhan 

pengadaan aplikasi pelaporan secara elektronik, yang memudahkan OPD 

dalam menyampaikan semua bentuk pelaporan yang dibutuhkan secara 

tepat waktu. 

C. Sistem tunggal Penatausahaan dan Pelaporan Keuangan Daerah. 

1) Mekanisme penyerapan anggaran belanja APBD belum efektif, baik jenis 

belanja pada umumnya maupun belanja anggaran DAK. Apalagi aplikasi 

monitoring penyerapan belanja DAK dari Pemerintah Provinsi Jawa 

Timur belum berjalan dengan baik. Sehingga terjadi penumpukan 

penyerapan anggaran di Triwulan terakhir yang menyebabkan 

rendahnya kontrol kualitas dan proses yang benar. Meskipun demikian, 

telah tercapai tertib pelaporan penyerapan anggaran melalui monitoring, 

evaluasi, dan pengawasan atas penyerapan anggaran (Tim Evaluasi dan 

Pengawasan Penyerapan Anggaran - TEPPA), serta melaksanakan 

koordinasi dengan pemerintah provinsi selaku pembina TEPPA yang di 

daerah. 
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2) Belum dilaksanakannya tertib administrasi dalam penatausahaan 

keuangan oleh PPK OPD, sesuai dengan Peraturan Walikota Nomor 31 

Tahun 2013 tenrtang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan 

Daerah, dan Peraturan Walikota Nomor 55 Tahun 2012 tentang Petunjuk 

Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, sehingga dibutuhkan Sistem 

Akuntansi Keuangan Daerah secara elektronik, yang membantu 

ketepatan waktu dalam penyusunan dan penyampaian laporan 

keuangan OPD dan LKPD. 

D. Penguatan manajemen RSU sebagai BLUD. 

1) RSU dr Wahidin Sudirohusodo telah menerapkan Pola Pengelolaan 

Keuangan dan pola pelayanan sesuai dengan statusnya sebagai Badan 

Layanan Umum Daerah. Dan sebagai OPD-BLUD, RSU telah memiliki 

Rencana Bisnis dan Anggaran, meskipun masih merujuk pada Rencana 

Strategi Bisnis yang lama.  

Berdasarkan pada agenda reformasi birokrasi diatas, Kota Mojokerto 

melalukan upaya refocusing dan pendalaman perumusan kebijakan dengan 

prinsip efesiensi anggaran. Implikasinya, Pemerintah Kota Mojokerto juga 

memiliki penghargaan di Bidang Keuangan melalui Opini Wajar Tanpa 

Pengecualian (WTP) 6 (enam) kali berturut-turut sejak tahun 2014-2019, yang 

mana pada lingkup tahun 2016-2019 dengan rincian sebagai berikut: 

 

Tabel 14 Penghargaan Kota Mojokerto 

Tanggal 
Nama 

Penghargaan 
Penyelenggara Tingkat Keterangan 

8 Juni 

2016 

Opini Wajar 

Tanpa 

Pengecualian 

(WTP) 

BPK RI Nasional Laporan hasil 

pemeriksaan BPK 

atas Laporan 

Keuangan 

Pemerintah Daerah 

(LKPD) Kota 

Mojokerto Tahun 

Anggaran 2015 

merupakan raihan 

prestasi berturut-

turut yang diraih 

Pemerintah Kota 
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Tanggal 
Nama 

Penghargaan 
Penyelenggara Tingkat Keterangan 

Mojokerto dari 

tahun ke tahun. 

31 Mei 

2017 

Opini Wajar 

Tanpa 

Pengecualian 

(WTP) 

BPK RI Nasional Laporan hasil 

pemeriksaan BPK 

atas Laporan 

Keuangan 

Pemeirntah Daerah 

(LKPD) Kota 

Mojokerto Tahun 

Anggaran 2016 

29 

September 

2018 

Opini Wajar 

Tanpa 

Pengecualian 

(WTP) 

BPK RI Nasional Penghargaan atas 

keberhasilan dalam 

menyusun dan 

menyajikan Laporan 

Keuangan 

Pemerintah Daerah 

(LKPD) Tahun 2017 

17 Mei 

2019 

Opini Wajar 

Tanpa 

Pengecualian 

(WTP). 

BPK RI Nasional Diberikan kepada 

pemerintah daerah 

yang telah 

menyusun laporan 

keuangan berbasis 

akrual secara serius 

dan konsekuen. 

Serta berupaya 

maksimal 

memenuhi 

ketentuan undang-

undang untuk 

menyampaikan 

laporan keuangan 

unaudited secara 

tepat waktu kepada 

BPK. 

15 Juni 

2020 

Opini Wajar 

Tanpa 

BPK RI Nasional Laporan hasil 

pemeriksaan BPK 
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Tanggal 
Nama 

Penghargaan 
Penyelenggara Tingkat Keterangan 

Pengecualian 

(WTP) 

atas Laporan 

Keuangan 

Pemeirntah Daerah 

(LKPD) Kota 

Mojokerto Tahun 

Anggaran 2019 

 

Adapun terhadap unsur Penguatan Akuntabilitas dan Efisiensi Anggaran, 

dapat dilihat melalui hasil penilaian lembar kerja evaluasi yang merupakan 

hasil dari evaluasi beberapa bidang reformasi birokrasi. Pada hasil dari 

penilaian tersebut, bagian Penguatan Akuntabilitas dapat dilihat dibawah ini: 

Tabel 15 LKE 2019 Penguatan Akuntabilitas Kota Mojokerto 

Penilaian Bobot 
Pilihan Jawaban Indeks 

RB Pusat Unit 

Penguatan Akuntabilitas (6) 6 3 2.96 5.96 

1. Keterlibatan pimpinan (2) 1 1 0.99 1.99 

2. Pengelolaan Akuntabilitas 

Kinerja (4) 

2 2 1.96 3.96 

Sumber : LKE 2019 Reformasi Birokrasi Kota Mojokerto 

 

7) Penguatan Pengawasan  

Percepatan Reformasi Birokrasi dihadapkan pada tantangan luasnya 

wilayah Kota Mojokerto, banyaknya unit kerja dan beragamnya jenis 

pelayanan. Untuk itu dibutuhkan strategi percepatan Reformasi Birokrasi yang 

masif dan memiliki dampak yang lansung dapat dirasakan oleh masyarakat. 

Berkaitan dengan penguatan Pengawasan, Pemerintah Kota Mojokerto 

memiliki beberapa agenda kegiatan Reformasi Birokrasi 2016-2019 sebagai 

berikut:  

A. Penetapan Perwali tentang Pelaksanaan SPIP di lingkungan Pemkot 

Mojokerto.  

Kesalahan-kesalahan   yang   sama  dan  berulang dalam 

pengadministrasian, penyelewengan, atau penyalahgunaan wewenang 

masih terjadi dan menjadi temuan dalam Naskah Hasil Pemeriksaan (NHP) 

/ Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari Inspektorat Kota Mojokerto, 

menunjukkan belum adanya tindak lanjut atas hasil pemeriksaan 

Inspektorat oleh pihak OPD yang bersangkutan.  
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Pelaksanaan pengawasan internal oleh Inspektorat ini sebagai bagian dari 

pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP). 

B. Penyelenggaraan Forum Umpan-Balik Publik.  

Pelaksanaan kegiatan Evaluasi Hasil Otonomi Daerah belum dilakukan 

secara rutin, setiap tahun sekali, sebagai bagian dari umpan balik terhadap 

proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah otonom 

Kota Mojokerto. 

Adapun terhadap unsur Penguatan Pengawasan, dapat dilihat melalui hasil 

penilaian lembar kerja evaluasi yang merupakan hasil dari evaluasi 

beberapa bidang reformasi birokrasi. Pada hasil dari penilaian tersebut, 

bagian Penguatan Pengawasan dapat dilihat dibawah ini: 

 

Tabel 16 LKE 2019 Penguatan Pengawasan Kota Mojokerto 

Penilaian Bobot 
Pilihan Jawaban Indeks 

RB Pusat Unit 

Penguatan Pengawasan (12) 12 6 4.7 10.7 

1. Gratifikasi (1,5) 0.75 0.7 0.85 1.55 

2. Penerapan SPIP (1,5) 0.75 0.6 0.74 1.34 

3. Pengaduan Masyarakat (2) 1 1 0.88 1.88 

4. Whistle-Blowing System 

(1,5) 

0.75 0.57 0.71 1.29 

5. Penanganan Benturan 

Kepentingan (1,5) 

0.75 0.75 0.58 1.33 

6. Pembangunan Zona 

Integritas (2,5) 

1.25 1.09 0.94 2.03 

7. Aparat Pengawasan Intern 

Pemerintah (APIP) (1,5) 

1.5 1.28 0 1.28 

Sumber : LKE 2019 Reformasi Birokrasi Kota Mojokerto 

 

8) Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik  

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang 

Pelayanan Publik mengamanatkan agar semua penyelenggara pelayanan 

publik dapat menyediakan pelayanan yang berkualitas bagi pengguna layanan 

atau yang disebut dengan pelayanan prima. Pelayanan prima memberikan 

jaminan atas terpenuhinya kepuasan dan kebutuhan masyarakat sebagai 

pengguna layanan. Pelayanan prima tersebut harus dimiliki oleh semua 

instansi pemerintah, termasuk Pemerintah Kota Mojokerto. Salah satu bukti 
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terjadinya peningkatan kualitas pelayanan publik ditandai dengan semakin 

baiknya persepsi masyarakat atas penyelenggaraan pelayanan publik. Selain 

itu, bukti terjadi peningkatan kualitas pelayanan publik tidak terlepas dari 

pengukuran indeks pelayanan publik sebagai alat evaluasi penyeleggaraan 

pelayanan publik yang dilakukan, dimana ada 6 aspek yang digunakan dalam 

pengukuran indeks yaitu: 

a. pemenuhan Kebijakan Pelayanan (standar pelayanan); 

b. maklumat pelayanan dan survei kepuasan masyarakat); 

c. peningkatan Profesionalisme SDM; 

d. peningkatan kualitas Sarana dan Prasarana; 

e. pemanfaatan Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP); 

f. pengelolaan konsultasi dan pengaduan; dan 

g. penyelenggaraan inovasi dalam pelayanan publik, berlomba-lomba dipenuhi 

oleh unit layanan yang dievaluasi.  

Terhadap keenam aspek tersebut, dapat dilihat dari beberapa unsur 

seperti : Tren Pelayanan Publik, Jumlah Laporan Masuk dalam Kota Mojokerto, 

Jumlah Inovasi Pelayanan Publik, dan Pembangunan Mall Pelayanan Publik.  

Adapun terhadap unsur Pelayanan Publik, dapat dilihat melalui hasil 

penilaian lembar kerja evaluasi yang merupakan hasil dari evaluasi beberapa 

bidang reformasi birokrasi. Pada hasil dari penilaian tersebut, bagian 

Peningkatan Pelayanan Publik dapat dilihat dibawah ini: 

 

Tabel 17 LKE 2019 Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Kota Mojokerto 

Penilaian Bobot 
Pilihan Jawaban Indeks 

RB Pusat Unit 

Peningkatan Kualitas 

Pelayanan Publik (6) 

6 1,32 4,22 5,54 

1. Standar Pelayanan (1) 0,5 0,5 0,48 0,98 

2. Budaya Pelayanan Prima 

(1) 

0,5 0,4 0,45 0,85 

3. Pengelolaan Pengaduan 

(1,5) 

0 0 1,46 1,46 

4. Penilaian kepuasan 

terhadap pelayanan (1,5) 

0 0 1,33 1,33 

5. Pemanfaatan Teknologi 

Informasi (1) 

0,5 0,42 0,49 0,91 

Sumber : LKE 2019 Reformasi Birokrasi Kota Mojokerto 
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Kedua, terkait dengan Jumlah Laporan Masuk dalam Kota Mojokerto. 

Dapat dilihat melalui partisipasi masyarakat dalam perbaikan penyelenggaraan 

pelayanan public yang terintegrasi dalam sistem LAPOR. Melalui Sistem 

Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N-LAPOR!), 

masyarakat dapat memberikan aduan, masukan ataupun apresiasi atas 

pelayanan publik. di tahun 2020 SP4N-LAPOR! di Kota Mojokerto memiliki total 

unit instansi sebanyak 55 unit.. 

Ketiga, Bukti lain dari terjadinya peningkatan kualitas pelayanan publik 

adalah dilihat dari inovasi pelayanan publik yang dikembangkan oleh Unit 

Penyelenggara Pelayanan Publik. Inovasi pelayanan publik merupakan wujud 

dari semangat dan pemikiran kreatif penyelenggara pelayanan publik untuk 

memberikan pelayanan yang lebih baik daripada biasanya. Hingga Tahun 

2020, kota Mojokerto telah memiliki beberapa inovasi seperti: 

a. SI MOJO (SISTEM MONITORING PELAYANAN DAN PERIZINAN ONLINE) 

b. BAPAK SAMERTO (Bayar Pajak Pakai Sampah di Kota Mojokerto) 

c. GAYATRI  (Inovasi Gerbang Layanan Informasi Terpadu dan Terintegrasi) 

d. BU IKA GEMILANG (Bekerjasama untuk identifikasi, kawal, anak lahir, 

segera memiliki identitas langsung) 

e. PAKMO (Pelayanan Penduduk Kota Mojokerto Online) 

f. POSKO PAMAN (Program Oke Singkirkan Kesakitan Diare dengan Observasi 

Pangan Aman, Mencuci Tangan Pakai Sabun dan Air Minum Aman) 

g. PUSYAR (Program Pembiayaan Usaha Syariah) 

Keempat, Penyelenggaraan pelayanan publik juga dilaksanakan secara 

terpadu dan terintegrasi antara pelayanan pusat dan pelayanan daerah dalam 

satu gedung pelayanan yang diwujudkan dalam pembangunan Mal Pelayanan 

Publik (MPP). Dengan adanya Mal Pelayanan Publik, masyarakat semakin 

merasakan kemudahan, transparansi, dan kecepatan pelayanan dalam 

mengurusi berbagai jenis layanan atau perizinan baik secara individu maupun 

sebagai badan usaha. Kota Mojokerto memiliki Mall Pelayanan Publik yaitu 

Graha Mojokerto Service City (GMSC). 

Upaya peningkatan kualitas pelayanan publik tetap memprioritaskan dan 

mendorong Intansi Pemerintah Daerah untuk meningkatkan Indeks Pelayanan 

Publik nya melalui 6 aspek, termasuk di dalamnya mengembangkan/ 

membangun sistem pelayanan terintegrasi (Mal Pelayanan Publik), Sistem 

Informasi Pelayanan Publik dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik 

(eServices), Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional 

(SP4NLAPOR!) yang responsif, dan juga inovasi pelayanan publik. 
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4. DAMPAK/HASIL KEBIJAKAN REFORMASI BIROKRASI 

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi tahun 2016-2019 di Kota Mojokerto pada 

dasarnya berpegang teguh dengan kebijakan reformasi birokrasi Pemerintah Pusat. 

Adapun Kebijakan Reformasi Birokrasi di tahun 2016-2019 oleh Pemerintah Daerah 

Kota Mojokerto ditujukan untuk mencapai tiga (3) sasaran utama yaitu;  

a. Birokrasi yang bersih dan akuntabel,  

b. Birokrasi yang efisien dan efektif, dan  

c. Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas.  

Keberhasilan pencapaian tiga (3) sasaran tersebut diukur dengan beberapa 

indikator yang tertuang dalam Road Map Reformasi Birokrasi 2016-2019. Di Kota 

Mojokerto, melalui Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 19 tahun 2016 tentang Road 

Map Reformasi Birokrasi Kota Mojokerto Tahun 2016-2019, hasil yang ingin dicapai 

dalam agenda Reformasi Birokrasi tersebut dapat dilihat melalui tabel capaian atas 

target dari ukuran keberhasilan yang telah ditetapkan pada Road Map Birokrasi 

2016-2019. 

 

Tabel 18 Pencapaian Ukuran Keberhasilan Road Map Reformasi Birokrasi 

2015-2019 dalam Lembar Kerja Evaluasi 2019 

Penilaian Bobot Pilihan Jawaban Indeks 

RB PUSAT UNIT 

A. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

PROSES (60)  

  

I. 

  

  

  

  

MANAJEMEN PERUBAHAN (5) 5 2.06 2.38 4.45 

1 Tim Reformasi Birokrasi (1) 0.5 0.5 0.48 0.98 

2 Road Map Reformasi Birokrasi 

(1) 

0.5 0.5 0.48 0.98 

3 Pemantauan dan Evaluasi 

Reformasi Birokrasi (2) 

1 0.71 0.95 1.66 

4 Perubahan pola pikir dan 

budaya kinerja (1) 

0.5 0.35 0.48 0.82 

II. 

  

  

PENATAAN PERATURAN 

PERUNDANG-UNDANGAN (5) 

5 3.75 1.25 5 

1 Harmonisasi (2,5) 1.25 1.25 1.25 2.5 

2 Sistem pengendalian dalam 

penyusunan peraturan 

perundang-undangan (2,5) 

2.5 2.5 0 2.5 
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III. 

  

  

PENATAAN DAN PENGUATAN 

ORGANISASI (6) 

6 4.5 1.43 5.93 

1 Evaluasi (3) 1.5 1.5 1.43 2.93 

2 Penataan (3) 3 3 0 3 

IV. 

  

  

  

  

PENATAAN TATALAKSANA (5) 5 1.84 1.97 3.8 

1 Proses bisnis dan prosedur 

operasional tetap (SOP) 

kegiatan utama (1,5) 

0.625 0.46 0.6 1.06 

2 E-Government (2) 0.75 0.75 0.75 1.5 

3 Keterbukaan Informasi Publik 

(1,5) 

0.625 0.63 0.61 1.24 

4 Kualitas Pengelolaan Arsip 1 0 0 0 

V. 

  

  

  

  

  

  

  

  

PENATAAN SISTEM MANAJEMEN 

SDM (15) 

15 11.21 3.36 14.57 

1 Perencanaan kebutuhan 

pegawai sesuai dengan 

kebutuhan organisasi (1) 

0.5 0.5 0.5 1 

2 Proses penerimaan pegawai 

transparan, objektif, 

akuntabel dan bebas KKN (2) 

2 2 0 2 

3 Pengembangan pegawai 

berbasis kompetensi (1) 

0.5 0.35 0.47 0.82 

4 Promosi jabatan dilakukan 

secara terbuka (6) 

6 6 0 6 

5 Penetapan kinerja individu (2) 1 1 0.95 1.95 

6 Penegakan aturan 

disiplin/kode etik/kode 

perilaku pegawai (1) 

0.5 0.36 0.5 0.86 

7 Pelaksanaan evaluasi jabatan 

(1) 

0.5 0.5 0.45 0.95 

8 Sistem Informasi Kepegawaian 

(1) 

0.5 0.5 0.5 1 

VI. 

  

PENGUATAN AKUNTABILITAS (6) 6 3 2.96 5.96 

1 Keterlibatan pimpinan (2) 1 1 0.99 1.99 
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  2 Pengelolaan Akuntabilitas 

Kinerja (4) 

2 2 1.96 3.96 

VII. 

  

  

  

  

  

  

  

PENGUATAN PENGAWASAN (12) 12 6 4.7 10.7 

1 Gratifikasi (1,5) 0.75 0.7 0.85 1.55 

2 Penerapan SPIP (1,5) 0.75 0.6 0.74 1.34 

3 Pengaduan Masyarakat (2) 1 1 0.88 1.88 

4 Whistle-Blowing System (1,5) 0.75 0.57 0.71 1.29 

5 Penanganan Benturan 

Kepentingan (1,5) 

0.75 0.75 0.58 1.33 

6 Pembangunan Zona Integritas 

(2,5) 

1.25 1.09 0.94 2.03 

7 Aparat Pengawasan Intern 

Pemerintah (APIP) (1,5) 

1.5 1.28 0 1.28 

VIII. 

  

  

  

  

  

PENINGKATAN KUALITAS 

PELAYANAN PUBLIK (6) 

6 1.32 4.22 5.54 

1 Standar Pelayanan (1) 0.5 0.5 0.48 0.98 

2 Budaya Pelayanan Prima (1) 0.5 0.4 0.45 0.85 

3 Pengelolaan Pengaduan (1,5) 0 0 1.46 1.46 

4 Penilaian kepuasan terhadap 

pelayanan (1,5) 

0 0 1.33 1.33 

5 Pemanfaatan Teknologi 

Informasi (1) 

0.5 0.42 0.49 0.91 

TOTAL PENGUNGKIT   33.68 22.26 55.94 

  

  

B. 

  

  

  

  

  

  

  

  

HASIL (40) 

I. 

  

  

  

KAPASITAS DAN AKUNTABILITAS 

KINERJA ORGANISASI (20) 

20     12.52 

1 Nilai Akuntabilitas Kinerja 

(14) 

14 8.9 Penilaian 

Pusat 

14 

2 

  

Nilai Kapasitas Organisasi 

(Survei Internal) (6) 

6 

  

3.62 

  

Penilaian 

Pusat 

6 

  

II. 

  

PEMERINTAH YANG BERSIH DAN 

BEBAS KKN (10) 

10     9.13 
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1 Nilai Persepsi Korupsi (Survei 

Eksternal) (7) 

7 6.13 Penilaian 

Pusat 

7 

2 

  

Opini BPK (3) 

  

3 

  

3 

  

Penilaian 

Pusat  

3 

  

III. 

  

  

KUALITAS PELAYANAN PUBLIK (10) 10     8.33 

1 

  

Nilai Persepsi Kualitas 

Pelayanan (Survei Eksternal) 

(10) 

10  8.33 

  

Penilaian 

Pusat  

10  

TOTAL HASIL 40     29.97 

  

NILAI EVALUASI REFORMASI BIROKRASI 100     85.91 

 

Dari tabel di atas terlihat bahwa pelaksanaan Reformasi Birokrasi tengah kota 

Mojokerto berada pada nilai 85.91 atau predikat Sangat Baik karena Memenuhi 

karakteristik organisasi berbasis kinerja namun belum mampu mewujudkan 

keseluruhan sasaran Reformasi Birokrasi baik secara instansional maupun di tingkat 

unit kerja. Meskipun masih banyak beberapa ukuran keberhasilan yang belum 

mencapai target atau berada pada angka yang maksimum seperti aspek Penegakan 

aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai dengan bobot nilai 0,5 Pemeirntah 

Pusat (KEMEN PAN RB) memberikan nilai 0,36. Selain beberapa ukuran keberhasilan 

yang telah ditetapkan dalam Road Map 2016-2019, terdapat beberapa indeks yang 

dikeluarkan oleh lembaga eksternal Pemerintah Kota Mojoekrto yang mencerminkan 

pencapaian dari pelaksanaan Reformasi Birokrasi di tahun 2016-2019. Berikut ini 

adalah beberapa indeks dari lembaga Eksternal yang menilai penyelenggaran 

pemerintah di Kota Mojokerto. 

 

Tabel 19 Indikator dari Lembaga Eksternal yang Mencerminkan Pelaksanaan 

Reformasi Birokrasi di Indonesia 

No. Indeks Lembaga Skor/ Peringkat/ 

Skala 

2018 

1.  Nilai Akuntabilitas Kerja KEMEN PAN RB 1,00 - 14,00 8,54 

2.  Nilai Kapasitas Organisasi KEMEN PAN RB 1,00 - 6,00 3,88 

3.  Nilai Presepsi Korupsi KEMEN PAN RB 1,00 - 7,00 6,12 

4.  Opini BPK KEMEN PAN RB 1,00 - 3,00 3,00 

5.  NIlai Presepsi Pelayanan 

Publik 

KEMEN PAN RB 1,00 - 10,00 8,32 
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5. TANTANGAN/HAMBATAN 

Pelaksanaan program Reformasi Birokrasi telah menjadi prioritas nasional sejak 

dikeluarkannya Grand Design Reformasi Birokrasi pada tahun 2010. Sudah hampir 

satu dekade berjalan, secara umum Reformasi Birokrasi masih menghadapi banyak 

hambatan dan tantangan, baik yang berasal dari internal maupun eksternal 

pemerintah. Melalui penjelasan impelmentasi reormasi birokrasi diatas, Kementerian 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia telah 

melakukan penilaian terhadap Indeks Reformasi Birokrasi Pemeirntah Kota 

Mojokerto berada pada skor 56.89 atau katagori CC di tahun 2018, dengan rincian 

sebagai berikut: 

 

Tabel 20 Penilaian Reformasi Birokrasi Kota Mojoekrto 

No. Komponen Penilian Bobot Nilai 

1.  Manajemen perubahan 5,00 1,66 

2.  Deregulasi kebijakan 5,00 1,46 

3.  Penataan organisasi 6,00 1,57 

4.  Penataan tatalaksana 5,00 1,96 

5.  Penataan SDM Aparatur 15,00 11,22 

6.  Penguatan Akuntabilitas 6,00 3,27 

7.  Penguatan Pengawasan 12,00 3,13 

8.  Peningkatan Kualitas 

Pelayanan Publik 

6,00 2,76 

TOTAL KOMPONEN  60,00 27,03 

 

Secara total Lembar Kerja Evaluasi berdasrkan pada: Penilaian Manajemen 

perubahan; Deregulasi kebijakan; Penataan organisasi; Penataan tatalaksana; 

Penataan SDM Aparatur; Penguatan Akuntabilitas; Penguatan Pengawasan; dan 

Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dengan total hasil nilai 55.94. Dilain sisi, 

Lembar Kerja Evaluasi termasuk pula Lembar kerja Evaliasi terhadap Kapasitas dan 

Akuntabilitas Kinerja Organisasi, Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN, dan 

Kualitas Pelayanan Publik dengan nilai 29.97, sehingga Kota Mojokerto memiliki Nilai 

Evaluasi Reformasi Birokrasi sebesar 85,91 pada skala 0-100. 

Melalui penilaian tersebut, di Pemerintah Daerah Kota Mojokerto sendiri terdapat 

beberapa Tantangan/Hambatan dalam upaya pelaksanaan Reformasi Birokrasi, 

seperti: 

1. Intervensi Politik 

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi tidak dapat dilepaskan dari lingkungan 

politik. Hal yang menjadi tantangan terbesar dari lingkungan politik adalah 
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intervensi politik dari para pejabat political appointee ke dalam birokrasi. Tidak 

dapat dipungkiri bahwa keberhasilan Reformasi Birokrasi sangat dipengaruhi oleh 

komitmen para pemimpin dalam menjalankan program Reformasi Birokrasi. 

Agenda-agenda Reformasi Birokrasi terhambat karena pemimpin instansi tidak 

memiliki komitmen untuk mendukung Reformasi Birokrasi karena birokrasi 

diposisikan untuk mengamankan kepentingan politik sehingga birokrasi menjadi 

tidak netral. Dampak negatif intervensi politik ke dalam birokrasi dan 

ketidaknetralan ASN dalam penyelenggaraan negara dapat meningkat dalam hal 

korupsi kebijakan, mis-alokasi anggaran yang tidak sesuai dengan tujuan 

peruntukan awalnya, hingga pelayanan diskriminatif. Situasi ini dapat 

berkembang menjadi semakin negatif ketika tidak ada nilai-nilai antikorupsi dan 

etika publik yang terinternalisasi ke dalam ASN, penerapan sistem integritas 

Daerah yang lemah, serta kemapanan sistem dan maturitas aparat pengawas 

internal pemerintah (SPIP & APIP) yang masih rendah. 

2. Inkapabilitas ASN Dan Mentalitas Silo 

Rendahnya kompetensi ASN mempersulit pelaksanaan Reformasi Birokrasi, 

bahkan sebagian bersikap resisten dan tidak memahami esensi Reformasi 

Birokrasi. Hal tersebut diperburuk dengan mentalitas silo yang menjadi 

penghadang upaya sinergitas agenda-agenda Reformasi Birokrasi dan membentuk 

persepsi bahwa Reformasi Birokrasi hanyalah menjadi suatu tugas dari instansi 

atau sebagian orang yang ditugaskan, atau hanya menjadi sesuatu yang bersifat 

administratif. Terkait dengan Inkapabilitas ASN. Jumlah Pegawai Negeri Sipil pada 

tahun 2018 sebesar 2.653. Proporsi jumlah Pegawai Negeri Sipil laki-laki dan 

perempuan pada tahun 2018 berturutturut 1.212 dan 1.441. Menurut tingkat 

kepangkatan, jumlah Pegawai Negeri Sipil Golongan I sebanyak 37, Golongan II 

sebanyak 494, Golongan III sebanyak 1.503 dan Golongan IV sebanyak 618. dapat 

dilihat melalui angka Pendidikan ASN di Kota Mojokerto adalah sebagai berikut: 

 

Tabel 21 Pendidikan ASN Kota Mojokerto 

 Sampai 

Dengan 

SD 

SLTP/ 

Sederajat 

SMA/ 

Sederajat 

Diploma 

I, II 

Diploma 

III 

S1 S2/S3 

Laki-Laki 20 71 327 10 83 577 124 

Perempuan 1 7 178 29 214 868 144 

Indikator inkapabilitas terhadap ASN dilihat berdasarkan pada hasil survei 

internal terhadap 107 responden pegawai pemerntah Kota Mojokerto atas 

integritas jabatan meninjukan bahwa 50 orang pegawai atau 46,37% responden 

tidak memahami tugas fungsi yang harus dilaksanakan serta tidak memahami 

ukuran keberhasilan pelaksanaan tugasnya. Dalam hal mentalitas, sebagaimana 
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pada Review Roadmap reformasi birokrasi Kota Mojokerto Tahun 2016-2019, 

terdapat problemtika dalam segi Mental ASN dimana: 

1) Masih ada mental birokrasi yang bekerja seadanya, karena kondisi 

kepastian pendapatan (gaji dan tunjangan) sebagai pegawai aparatur sipil 

negara setiap bulan, tanpa termotivasi untuk bekerja sesuai dengan tugas 

pokok dan fungsinya, dan melakukan prestasi.  

2) Rendahnya sikap dan pemahaman aparatur terhadap pengetahuan hukum, 

sehingga memunculkan permasalahan hukum di dalam penyelenggaraan 

pemerintahan, khususnya dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa 

pemerintah, pengelolaan keuangan, dan pemeliharaan aset barang milik 

daerah (BMD). 

3) Pegawai aparatur sipil negara ada yang masih takut untuk menerima 

jabatan sebagai PPK, PPTK, Bendahara, dan pejabat pengadaan barang di 

ULP disebabkan masih adanya kekhawatiran bermasalah dengan hukum di 

kemudian hari dan tidak ada jaminan perlindungan hukum dari pimpinan 

OPD atau Pemerintah Kota Mojokerto.  

4) Sebagian besar pejabat OPD kurang antusias terhadap pembangunan di 

bidang teknologi informatika dan komunikasi, karena belum mengenal 

dengan baik pemanfaatan teknologi informatika dalam penyelenggaraan 

pemerintahan (e-Government) dan masih kuat keengganan untuk 

meninggalkan pendekatan manual dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya.  

5) Pelaksanaan dan penerapan Budaya Kerja di lingkungan Pemerintah Kota 

Mojokerto baru dilakukan oleh 5 (lima) OPD, dari 28 (dua puluh delapan) 

OPD, yakni: RSU dr. Wahidin Sudiro Husodo, Dinas Perpustakaan dan 

Arsip, Dinas Sosial, Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja, Dinas  

Perindustrian dan Perdagangan serta  UPT SMKN 1.  

6) Kebiasaan Budaya Kerja aparatur sipil negara yang kurang baik/negatif di 

OPD masih terjadi dan cukup sulit untuk dirubah, seperti kehadiran tepat 

waktu, profesional dalam waktu kerja, dan kedisiplinan dalam berpakaian 

seragam PNS. 

3. Birokrasi Yang Tertutup (Closed-System Bureaucracy) 

Birokrasi yang tertutup menyebabkan lemahnya kontrol dan partisipasi 

masyarakat terhadap birokrasi. Hal ini dikarenakan tidak ada interaksi antara 

birokrasi dengan lingkungan eksternal, termasuk masyarakat sebagai penerima 

layanan publik. Akibatnya birokrasi menjadi tidak responsif terhadap berbagai 

kebutuhan masyarakat. Untuk menjadi birokrasi yang berkelas dunia, birokrasi 

harus mampu berkolaborasi dengan berbagai aktor dan sektor dalam berbagai 

proses pengambilan kebijakan dan pelayanan publik. Tantangan bagi Pemerintah 

Kota Mojokerto untuk menjaga kontinuitas nilai kualitas pelayanan publik di 
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angka 10 dari skala 0-10, dan tingkat pengaduan masyarakat dalam upaya 

penguatan pengawasan berada pada angka 1,88. 

4. Pembelajaran 

Peran Kepemimpinan. Keberhasilan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di 

kementerian/lembaga/pemerintah daerah tidak terlepas dari komitmen 

Menteri/Pimpinan Lembaga dan Kepala Daerah. Beberapa instansi yang 

memperlihatkan keberhasilan pelaksanaan Reformasi Birokrasi, 

Menteri/Pimpinan Lembaga dan Kepala Daerah tersebut memimpin langsung 

pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan menjamin netralitas birokrasi. Adapun 

tantangan/hambatan dalam aspek Pembelajaran dapat dilihat melalui: 

a) Program yang Fokus dan Terarah. Menjadi tantangan terhadap Pemerintah 

kota Mojokerto untuk menyelaraskan Beberapa program Reformasi Birokrasi 

kedepannya. Proses penyelarasan ini dibutuhkan agar kedepannya tergambar 

fokus dan peta kegiatan reformasi birokrasi Kota Mojokerto dengan sasaran 

Reformasi Birokrasi yaitu : Terwujudnya  Birokrasi yang bersih dan akuntabel; 

Terwujudnya  Birokrasi yang efektif dan efisien; dan Terwujudnya  Birokrasi 

yang memiliki pelayanan publik berkualitas 

b) Kompleksitas dan Kesenjangan Kompetensi untuk Melaksanakan Reformasi 

Birokrasi, merupakan tantangan yang dipengaruhi oleh Rendahnya 

kompetensi dari ASN di kota Mojokerto terhadap tupoksi (tugas dan fungsi) 

yang mampu mendukung pelaksanaan dan kontinuitas program Refromasi 

Birokrasi. 
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BAB III 

ANALISIS LINGKUNGAN STRATEGIS 

Pada bab III membahas mengenai analisis lingkungan strategis, yang terdiri dari 

faktor lingkungan dan isu strategis. Faktor lingkungan yang dimaksud dalam Road 

Map Reformasi Birokrasi ini adalah konteks di mana birokrasi beroperasi, dalam hal 

ini lingkungan birokrasi Kota Mojokerto. Sedangkan isu strategis merupakan hal-hal 

yang berpengaruh signifikan dalam proses Reformasi Birokrasi, khsusnya di wilayah 

Kota Mojokerto. Sehingga dalam isu strategis akan sangat berhubungan dengan 

capaian-capaian yang diinginkan ataupun permasalahan yang ingin dituntaskan oleh 

Kota Mojokerto. 

1. LINGKUNGAN REFORMASI BIROKRASI  

Lingkungan Reformasi Birokrasi dalam Road Map ini adalah beberapa hal yang 

dapat mempengaruhi jalannya program Reformasi Birokrasi, diantaranya politik dan 

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

budaya birokrasi; globalisasi dan transformasi digital; serta revolusi industri 4.0. 

 

A. POLITISASI DAN KOOPTASI BIROKRASI 

Dalam sejarahnya, keterkaitan antara politik dan birokrasi tidak bisa 

dipisahkan. Pemikiran dan kemunculan reformasi birokrasi juga bermula dari 

keinginan untuk melakukan pemisahan antara politik dan administrasi dalam 

tata kelola pemerintahan. Oleh karena itu, netralitas birokrasi haruslah menjadi 

langkah awal untuk menciptakan aparatur yang profesional dan kompeten. 

Adanya politisasi dan kooptasi politik terhadap birokrasi, membuat birokrasi 

menjadi tidak profesional, tidak netral, berkinerja rendah dan rentan terhadap 

korupsi, kolusi dan nepotisme ketika tidak diiringi sistem integritas nasional 

yang belum terbangun, pengawasan intern pemerintah yang masih inkapabel 

dan immature, serta etika publik yang belum terpelihara. Oleh karena itu perlu 

adanya penciptaan sebuah sistem yang komprehensif serta partisipasi dari 

semua pihak dari tiap tingkat pemerintahan agar tujuan birokrasi yang bersih 

dan efektif untuk pembangunan dapat tercapat. 

 

B. PENEGAKAN DAN KEPASTIAN HUKUM  

Pendekatan koersif yaitu melalui penegakan hukum, sangat diperlukan 

dalam Reformasi Birokrasi. Lemahnya penegakan hukum mengakibatkan tidak 

berjalannya sistem reward dan punishment. Pemerintah daerah perlu mendorong 

pemberian penghargaan bagi stakeholder’s yang mampu melakukan Reformasi 

Birokrasi. Demikian juga sebaliknya, perlu ada sanksi yang tegas bagi pihak-

pihak yang tidak melaksanakan atau bahkan tidak merespon proses Reformasi 
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Birokrasi. Pemberian penghargaan dan sanksi tersebut perlu dituangkan dalam 

regulasi dan kebijakan yang jelas dan tegas. 

 

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. Proses 

pelayanan yang tidak berbasis prinsip efisiensi, efektivitas dan keadilan juga 

membuat birokrasi senantiasa mendapatkan stigma yang negatif. Selain itu 

rendahnya kapabilitas, kompetensi, dan kemampuan juga membuat lemahnya 

profesionalisme dari aparatur negara. 

 

D. BUDAYA BIROKRASI  

Budaya birokrasi merupakan seperangkat nilai dan sistem berdasarkan 

pengalaman yang menginternalisasi. Selain itu Budaya birokrasi dapat 

digambarkan sebagai sebuah sistem atau seperangkat nilai yang memiliki 

simbol, orientasi nilai, keyakinan, pengetahuan dan pengalaman kehidupan 

yang terinternalisasi ke dalam pikiran. Seperangkat nilai tersebut 

diaktualisasikan dalam sikap, tingkah laku dan perbuatan yang dilakukan oleh 

setiap anggota dari sebuah organisasi yang dinamakan birokrasi. Setiap aspek 

dalam kehidupan organisasi birokrasi selalu bersinggungan dengan aspek 

budaya masyarakat setempat. Hal tersebut kemudian diaplikasikan dalam 

sikap, tingkah laku dan perbuatan yang dilakukan oleh segenap sumber daya 

yang terdapat dalam birokrasi. Dalam proses panjang pelembagaan birokrasi, 

budaya dan nilai dianggap sebagai penyusun aspek konvensi informal yang 

diafirmasi dalam bentuk variasi tata kelola penyelenggaraan pemerintahan. 

Budaya birokrasi yang negatif dapat menjadi penghambat untuk mewujudkan 

birokrasi yang professional, bahkan nilai-nilai anti-korupsi yang belum 

terinternalisasi menjadikan upaya mewujudkan birokrasi yang bersih dan 

akuntabel kehilangan modalitas mendasarnya. 

 

E. GLOBALISASI DAN TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN  

Sustainable Development Goals (SDGs) menjadi rujukan bersama bagi 

pemerintahan di seluruh dunia untuk menciptakan kondisi dunia yang lebih 

baik dengan terwujudnya 17 tujuan berkelanjutan pada tahun 2030. 

Pengetahuan dasar yang memadai terhadap SDGs diharapkan dapat membantu 

para ASN dalam memposisikan perannya di kancah global maupun regional. 
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Selain itu, 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. Dalam era globalisasi, aparatur juga perlu 

mengembangkan kompetensi yang selaras dengan tuntutan zaman, sekaligus 

tetap membumi dan memperhatikan khazanah lokal. 

 

F. REVOLUSI INDUSTRI 4.0  

Saat ini dunia telah memasuki era revolusi industri 4.0. Revolusi tersebut 

memberikan tantangan dan peluang bagi perkembangan perekonomian ke 

depan. Di satu sisi, digitalisasi, otomatisasi, dan penggunaan kecerdasan buatan 

dalam aktivitas ekonomi akan meningkatkan produktivitas dan efisiensi dalam 

produksi modern, serta memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi 

konsumen. Teknologi digital juga membantu proses pembangunan di berbagai 

bidang di antaranya pendidikan melalui pembelajaran jarak jauh (distance 

learning), pemerintahan melalui e-government, inklusi keuangan melalui 

financial technology (fin-tech), dan pengembangan UMKM seiring 

berkembangnya e-commerce. Namun di sisi lain, perkembangan revolusi 

industri 4.0 berpotensi menyebabkan hilangnya pekerjaan di dunia. 

Diperkirakan 60 persen jabatan pekerjaan di dunia akan tergantikan oleh 

otomatisasi. Di Indonesia, diperkirakan 51,8 persen potensi pekerjaan yang akan 

hilang. Di samping itu, tumbuhnya berbagai aktivitas bisnis dan jual beli 

berbasis online belum dibarengi oleh optimalisasi penerimaan negara dan 

pengawasan kepatuhan pajak atas transaksi tersebut. 

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya Revolusi Industri 4.0 

menciptakan dinamika dan sejumlah tantangan baru yang unik bagi 

pemerintahan di seluruh dunia, tidak terkecuali di Indonesia. Seiring dengan 

perkembangan teknologi, maka cara kerja pemerintah dan pola 

hubungan/interaksi pemerintah dengan masyarakat juga mengalami perubahan 

mendasar. Pemanfaatan teknologi mobile internet, komputasi awan, kecerdasan 

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

daerah untuk memberikan layanan mandiri, layanan bergerak, dan layanan 

cerdas yang fleksibel dan tanpa batas bagi masyarakat. Pemerintah daerah 

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 daerah juga 

harus mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman dan melakukan 

transformasi digital untuk bertahan di era Revolusi Industri 4.0. Melalui revolusi 
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industry 4.0 dengan manfaatnya yaitu semakin majunya teknologi informasi dan 

komunikasi, maka pemerintah daerah harus memanfaatkan hal tersebut untuk 

mengembang sistem e-government yang berorientasi pada efisiensi dan 

efektivitas pelayanan masyarakat, sehingga dari segi birokrasi pemerintah sudah 

siap dalam menghadapi segala dampak yang akan ditimbulkan oleh revolusi 

insdustri 4.0. 

 

2. ISU-ISU STRATEGIS REFORMASI BIROKRASI  

Isu strategis Reformasi Birokrasi adalah beberapa hal terkini yang segera 

direspon oleh pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang 

baik, diantaranya penyederhanaan struktur dan kelembagaan birokrasi, 

pemanfaatan transformasi teknologi, arahan Presiden Republik Indonesia, 

peningkatan SDM yang berkualitas, pembangunan ekonomi yang berbasis 

masyarakat, dan mewujudkan Good Governance. 

 

A. PENYEDERHANAAN STRUKTUR DAN KELEMBAGAAN BIROKRASI  

Penataan dan penguatan organisasi dilakukan untuk mendapatkan profil 

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

Organisasi pemerintah saat ini dihadapkan pada tantangan yang tidak mudah 

dalam pencapaian birokrasi kelas dunia. Untuk mencapai hal tersebut maka 

penyederhanaan struktur dan kelembagaan birokrasi menjadi salah satu area 

perubahan dari reformasi birokrasi yang harus dilaksanakan. Penyederhanaan 

struktur dan kelembagaan birokrasi merupakan langkah awal dalam 

transformasi kelembagaan pemerintah daerah yang selanjutnya diikuti dengan 

penetapan tatalaksana dan koordinasi lintas bidang menuju terwujudnya Smart 

Institution. 

Penyederhanaan birokrasi merupakan tindak lanjut pidato Presiden pada 

sidang paripurna MPR RI pada tanggal 20 Oktober 2019. Penyederhanaan 

birokrasi tersebut dilakukan dengan menyederhanakan struktur birokrasi 

menjadi dua level dan mengalihkan jabatan struktur dibawah dua level tersebut 

menjadi jabatan fungsional.  

 

B. TRANSFORMASI DIGITAL  

Pesatnya perkembangan teknologi berdampak pada pelaksanaan tugas dan 

fungsi pemerintahan dengan pemanfaatan teknologi, khususnya teknologi 

digital. Tantangan global menuntut para pejabat pemerintahan 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 
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di tahun 2025. Dalam hal ini, pemerintah daerah harus melakukan transformasi 

digital melalui pelaksanaan tata kelola sistem pelayanan yang terpadu dalam 

rangka mendukung transformasi proses bisnis pemerintahan untuk 

mewujudkan layanan mandiri, layanan bergerak dan layanan cerdas yang 

fleksibel dan tanpa batas. 

 

C. ARAHAN UTAMA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 

Presiden menetapkan 5 (lima) arahan utama sebagai strategi dalam 

pelaksanaan misi Nawacita dan pencapaian sasaran Visi Indonesia 2045. Kelima 

arahan tersebut mencakup Pembangunan Sumber Daya Manusia, 

Pembangunan Infrastruktur, Penyederhanaan Regulasi, Penyederhanaan 

Birokrasi, dan Transformasi Ekonomi. 

 

Gambar 7 Arahan Utama Presiden Republik Indonesia 

 

(Sumber: Lampiran I Peraturan Presiden 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 

2020-2024) 

Peran Reformasi Birokrasi untuk mewujudkan kelima arahan utama 

presiden tentang pembangunan nasional di atas adalah memastikan setiap 

program/kegiatan dilakukan dalam rangka mengakselerasi pencapaian kelima 

sasaran tersebut. Dalam hal pembangunan SDM, Reformasi Birokrasi perlu 

mendorong setiap ASN agar memiliki keterampilan dan kompetensi spesifik yang 

dapat membantu birokrasi menghadapi era digital dan industri 4.0. Dalam hal 

pembangunan infrastruktur, Reformasi Birokrasi berperan untuk memastikan 

penggunaan anggaran dilakukan secara efektif, efisien, dan bebas dari segala 

penyimpangan. Salah satu perwujudannya adalah dengan meningkatkan 

•Membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai
ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan
talenta global.

1. Pembangunan SDM

•Melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan
produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata,
mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah
perekonomian rakyat.

2. Pembangunan 
Infrastruktur

•Menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan Omnibus Law, 
terutama menerbitkan 2 undang-undang. Pertama, UU Cipta Lapangan Kerja. 
Kedua, UU Pemberdayaan UMKM

3. Penyederhanaan 
Regulasi

•Memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas
prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi.

4. Penyederhanaan 
Birokrasi

•Melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing
manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi
kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

5. Transformasi Ekonomi
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pengawasan pada proyek-proyek srategis nasional. Dalam hal penyederhanaan 

regulasi, Reformasi Birokrasi mengupayakan terbentuknya regulasi yang ideal di 

mana kuantitas regulasi perlu disederhanakan, namun tetap membawa dampak 

yang lebih baik, salah satunya adalah dengan mempercepat penyusunan 

Omnibus Law. Selain itu penyederhanaan regulasi perlu untuk dilakukan 

seluruh pemerintah daerah dalam rangka menciptakan kemudahan berusaha 

dan pembangunan ekonomi, serta meningkatkan efektivitas berbagai program 

pemerintah yang memerlukan kolaborasi lintas instansi. Dalam hal 

penyederhanaan birokrasi, Reformasi Birokrasi perlu dilakukan dengan 

memangkas berbagai prosedur dan jenjang yang panjang dan berbelit. Salah 

satunya dengan melakukan penyederhanaan struktur organisasi menjadi lebih 

ramping dan efisien. Penyederhanaan birokrasi ini dilakukan untuk 

menciptakan kemudahan berusaha serta menekan berbagai biaya yang 

mengakibatkan ekonomi biaya tinggi. Dalam hal transformasi ekonomi, 

Reformasi Birokrasi perlu mengarahkan pemerintah daerah untuk memastikan 

setiap program dan kegiatannya dirancang untuk sebesar-besarnya 

kesejahteraan rakyat dan memangkas berbagai biaya birokrasi yang 

menyebabkan efisiensi dan pemborosan.  

Di dalam narasi RPJMN 2020-2024 juga dijelaskan bahwa strategi presiden 

dalam melakukan penyederhaan birokrasi ditempuh dalam 3 hal, yaitu 

penyederhanaan prosedur, penyelenggaraan e-government, dan reformasi 

birokrasi pelayanan publik untuk kegiatan ekspor/impor, kepabeanan, dan 

kepelabuhan. Highlight sasaran 2024 yang ingin dituju dengan strategi-strategi 

tersebut adalah peningkatan kecepatan untuk memulai usaha yang awalnya 

12,6 hari di tahun 2019 menjadi 4 hari di tahun 2024. Kemudian indeks 

Maturitas Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), yang merupakan 

indeks untuk menggambarkan efisiensi dan efektivitas layanan administrasi dan 

layanan publik pemerintah, pada tahun 2018 sebesar 1,98 (dengan predikat 

cukup dan ingin ditingkatkan pada tahun 2024 menjadi ≥ 2,6 (dengan predikat 

baik). 

 

D. MEMBENTUK SUMBER DAYA MANUSIA YANG BERKUALITAS DAN 

MAMPU BERSAING 

Isu ini berkaitan dengan peningkatan pelayanan di bidang pendidikan, 

kesehatan dan daya beli masyarakat. Masih banyaknya siswa putus sekolah, 

kurang meratanya fasilitas dan mutu layanan pendidikan, dan masih banyaknya 

siswa lulusan SMA yang tidak dapat melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi 

merupakan permasalahan-permasalahan yang dihadapi di bidang pendidikan. 

Sedangkan dii bidang Kesehatan, permasalahan yang dihadapai antara lain 
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masih adanya kematian bayi, masih adanya kematian ibu, masih ada balita gizi 

buruk, dan masih adanya kasus buang air besar sembarangan. 

 

E. MEWUJUDKAN KOTA MOJOKERTO SEBAGAI KOTA YANG TERTIB, AMAN 

DAN STABIL  

Di Kota Mojokerto masih banyak kasus pelanggaran PERDA, seperti 

banyaknya PKL yang berjualan di tempat yang bukan seharusnya, semakin 

banyaknya pembangunan toko modern yang tidak sesuai dengan ketentuan dan 

pelanggaran lainnya yang terkait dengan perijinan. Pada tahun 2018 penegakan 

terhadap pelanggaran peraturan daerah yang dilaksanakan oleh Pemerintah 

Kota Mojokerto sebesar 19,80%, sehingga masih ada sebagian besar atau 80,20% 

pelanggaran peraturan daerah yang ditindak. 

 

F. MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE DAN PELAYANAN PRIMA 

Pemerintah yang belum mampu menunjukkan kinerja yang optimal dalam 

peningkatan sektor ekonomi maupun sosial, menimbulkas adanya isu tuntutan 

reformasi birokrasi yang mampu melakukan perubahan sosial ekonomi, dan 

pemerintahan yang belum mampu memberikan pelayanan yang maksimal 

kepada masyarakat, sehingga menimbulkan isu tuntutan penciptaan 

pemerintahan yang dipercaya masyarakat. 

 

G. PENINGKATAN INFRASTRUKTUR UNTUK MENDUKUNG DAYA SAING 

KOTA MOJOKERTO DALAM EKONOMI KERAKYATAN 

Lambatnya pertumbuhan investasi, belum meratanya akses masyarakat 

terhadap pasar tradisional, belum optimalnya produksi dan pemasaran produk 

unggulan daerah, serta belum berkembangnya industri pariwisata merupaka 

permasalahan-permasalahan yang perlu diselesaikan dengan optimalisasi peran 

pasar tradisional, pengembangan ekonomi kreatif, Penguatan pasar lokal dan 

ekspansi pasar regional maupun nasional bagi produk hasil industri dan produk 

unggulan daerah lainnya, serta pengembangan destinasi wisata baru baik alam 

maupun buatan. 

 

H. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT UNTUK KEMANDIRIAN EKONOMI 

Pembangunan Kota Mojokerto yang masih terpusat pada sisi timur, 

mengakibatkan kesenjangan antar wilayah di Kota Mojokerto. Semakin tingginya 

indeks gini pada tahun 2018 yang sebesar 0,39 menunjukkan bahwa 

ketimpangan pendapatan di Kota Mojokerto semakin tinggi serta masih 

banyaknya penduduk miskin yang pada tahun 2018 sebesar 5,50 persen. Untuk 

mendorong peningkatan ekonomi masyarakat miskin dibutuhkan pemberian 
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modal usaha kecil. Sehingga perlunya meningkatkan akses masyarakat miskin 

terhadap modal dan lembaga keuangan serta untuk mewujudkan masyarakat 

yang mandiri dalam hal pengelolaan potensi daerah diperlukan sebuah 

pemberdayaan lingkungan untuk mengelola potensinya secara berdikari. 

 

I. ANGGARAN YANG BERBASIS PELAYANAN PADA MASYARAKAT 

Terbatasnya sumber pendanaan dan kurang optimalnya penggunaan 

anggaran pada sektor prioritas yang memiliki dampak besar terhadap 

masyarakat. Selain itu, perlu meningkatkan pendapatan asli daerah dan 

menguatkan kemampuan belanja non-pegawai pada APBD. 



- 67 - 
 

BAB IV 

SASARAN DAN STRATEGI PELAKSANAAN  

REFORMASI BIROKRASI  

 

1. Umum 

Setelah dilakukan evaluasi atas capaian pelaksanaan Reformasi Birokrasi periode 

sebelumnya, serta telah dilakukan juga pemetaan terhadap lingkungan strategis 

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, maka ditetapkan tujuan serta sasaran Reformasi 

Birokrasi beserta strategi pelaksanaannya. Tujuan dan sasaran Reformasi Birokrasi 

yang ditetapkan diharapkan dapat menjawab tantangan/hambatan pada periode 

sebelumnya serta mampu menjawab isuisu strategis Reformasi Birokrasi kedepan. 

Simpulan atas 1). evaluasi capaian Reformasi Birokrasi 2015-2019, 2). Isu 

strategis Reformasi Birokrasi ke depan; 3). Arahan utama presiden tentang 

pembangunan nasional menunjukkan bahwa profil birokrasi yang baik dan bersih, 

masih perlu diupayakan perwujudannya. Birokrasi yang baik dan bersih adalah 

birokrasi yang berintegritas dan bebas dari berbagai bentuk penyimpangan dan 

perilaku koruptif, profesional, adaptif, responsive dalam memberikan pelayanan, 

kapabel/mampu menjadi mesin utama pembangunan nasional, serta dapat 

disejajarkan dengan birokrasi negara maju di dunia. Atas dasar hal tersebut, tujuan 

dan sasaran yang ditetepkan dalam Road Map Reformasi Birokrasi ini adalah 

diarahkan pada penciptaan profil birokrasi tersebut. 

Selain itu, untuk mengukur keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran, 

ditetapkan juga indikator tujuan dan indikator sasaran Reformasi Birokrasi. 

Penetapan indikator tujuan dan sasaran ini dilakukan dengan mempertimbangkan 

berbagai hal yang dapat merepresentasikan sedekat mungkin profil birokrasi yang 

diinginkan serta lebih objektif karena menggunakan indikator keberhasilan 

Reformasi Birokrasi yang dipotret oleh Lembaga internasional dan digunakan oleh 

banyak negara di dunia. 
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Gambar 8 Tujuan, Sasaran dan Strategi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 

 

Sumber : Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 

Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 

 

A. TUJUAN 

Tujuan pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Mojokerto Tahun 2020-

2024 adalah menciptakan pemerintahan yang baik dan bersih. Pencapaian tujuan ini 

diukur melalui indicator global diantaranya: Ease of Doing Business (Kemudahan 

Melakukan Berbisnis) yang dikeluarkan oleh World Bank, Corruption Perceptions 

Index (Indeks Persepsi Korupsi) oleh Transparency International, Government 

Effectiveness Index (Tingkat Efektifitas Tata Kelola Pemerintahan) oleh World Bank, 

dan Trust Barometer oleh Edelman. Selain akan diukur pada akhir periode Roadmap 

Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Mojokerto Tahun 2020-2024, setiap indikator 

tersebut juga akan di evaluasi pencapaiannya setiap tahun sebagai dasar bagi 

pengambilan keputusan yang terkait dengan strategis reformasi birokrasi pada 

berbagai tingkatan. 

B. SASARAN 

Pembangunan di sub bidang aparatur negara diarahkan pada tiga sasaran 

pembangunan. Sasaran Reformasi Birokrasi disesuaikan dengan sasaran 

pembangunan sub sektor aparatur negara, sebagaimana dituangkan dalam 

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 yang juga akan digunakan sebagai 

sasaran Reformasi Birokrasi. Terdapat tiga sasaran Reformasi Birokrasi, yaitu:  

1. Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel;  

2. Birokrasi yang Kapabel;  

3. Pelayanan Publik yang Prima.  

Ketiga sasaran Reformasi Birokrasi tersebut diyakini merupakan pengungkit 

utama dari pencapaian tujuan dan berbagai indikatornya. Selain itu penetapan ketiga 

sasaran di atas juga mempertimbangkan keberlanjutan dari sasaran Reformasi 
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Birokrasi periode sebelumnya dengan memperhatikan lingkungan strategis 

pemerintah. Berikut gambaran hubungan sasaran Reformasi Birokrasi periode 

sebelumnya dengan sasaran Reformasi Birokrasi 2020-2024. 

 

Gambar 9 Perbandingan Sasaran Reformasi Birokrasi Antar Periode 

 

Sumber : Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 

Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 

 

C. STRATEGI PELAKSANAAN REFORMASI 

Dalam rangka memastikan pencapaian tujuan dan sasaran Road Map Reformasi 

Birokrasi Pemerintah Kota Mojokerto Tahun 2020-2024  tercapai, strategi 

pelaksanaan Reformasi Birokrasi harus ditetapkan sebaik mungkin. Road Map 

Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Mojokerto Tahun 2020-2024  ini menetapkan 

hal-hal baru yang tidak ada pada Road Map periode sebelumnya namun juga tetap 

mempertahankan hal-hal baik yang dianggap efektif dari Road Map periode 

sebelumnya. Penambahan hal baru tersebut misalnya adalah ditetapkannya sasaran 

dan indikator program yang terukur agar ketercapaian perubahan pada setiap area 

dapat lebih dimonitor secara riil. Adapun diantara hal yang masih tetap 

dipertahankan dari Road Map periode sebelumnya adalah pengorganisasian 

pelaksanaan Reformasi Birokrasi kedalam tingkatan nasional dan instansional serta 

pelaksanaan quickwin pada tingkatan nasional dan instansional. Secara umum, 

hubungan antara tujuan, sasaran, serta strategi pelaksanaan Reformasi Birokrasi 

2020-2024 dapat terlihat pada gambar di bawah ini. 

Gambar 10 Hubungan Antara Tujuan dan Sasaran Reformasi Birokrasi 

dengan Strategi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 2020-2024 
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Sumber : Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 

Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 

 

Secara umum pelaksanaan Reformasi Birokrasi dibagi ke dalam dua tingkatan 

pelaksanaan, yaitu: 

Nasional. Pada tingkat nasional, pelaksanaan Reformasi Birokrasi dibagi ke dalam 

tingkat pelaksanaan Makro dan Meso.  

Makro. Tingkat pelaksanaan makro mencakup penetapan arah kebijakan 

Reformasi Birokrasi secara nasional serta monitoring dan evaluasi pencapaian 

program-program Reformasi Birokrasi pada tingkat meso dan mikro. 

Meso. Tingkat pelaksanaan meso mencakup pelaksanaan program Reformasi 

Birokrasi oleh instansi yang ditetapkan sebagai leading sector. Instansi tersebut 

bertanggung jawab dalam perumusan kebijakan-kebijakan inovatif, menerjemahkan 

kebijakan makro, mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan tersebut, serta 

pemantauan kemajuan pelaksanaannya. 

Instansional. Pada tingkat instansional, disebut juga dengan tingkat pelaksanaan 

mikro, mencakup implementasi kebijakan/program Reformasi Birokrasi pada 

masing-masing pemerintah daerah. Kebijakan tersebut sebagaimana digariskan 

secara nasional melalui program makro, pogram meso, dan pelaksanaan program 

atau inovasi lainnya yang masih menjadi bagian dari upaya percepatan Reformasi 

Birokrasi yang selaras dengan program Reformasi Birokrasi nasional. Sehingga yang 

menjadi ruang lingkup tanggung jawab dan kewenangan Pemerintah Kota Mojokerto 

adalah level program instansional atau mikro. 

Gambar 11 Tingkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 
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Sumber : Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 

Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 

 

D. PROGRAM-PROGRAM 

Pencapaian tujuan dan sasaran Reformasi Birokrasi dilakukan melalui program-

program prioritas yang dipandang strategis, cepat dan efektif untuk mewujudkan 

pemerintahan kelas dunia. Program Reformasi Birokrasi dikelompokkan berdasarkan 

cakupan atau ruang lingkup dari implementasi program itu sendiri, yaitu program 

makro, meso, dan mikro.  Adapun hasil pada program Meso ini akan diukur dengan 

menggunakan beberapa indikator antara pada setiap sasaran Reformasi Birokrasi. 

K/L yang tugas dan kewenangannya terkait dengan indikator antara ini wajib untuk 

melaporkan perkembangan capaian indikator tersebut kepada Komite Pengarah 

Reformasi Birokrasi Nasional setiap tahunnya. 

Gambar 12 Indikator Program pada Setiap Sasaran Reformasi Birokrasi 

SASARAN INDIKATOR SASARAN TARGET 

Birokrasi yang 

bersih dan 

akuntabel 

1.  Persentase pemerintah daerah dengan 

Indeks Perilaku Anti Korupsi level baik 

100% 

2.  Persentase pemerintah daerah dengan 

Indeks Kapabilitas APIP minimal level 3 

100% 

3.  Persentase pemerintah daerah dengan 

Indeks Maturitas SPIP minimal level 3 

100% 

4.  Persentase pemerintah daerah dengan 

Predikat SAKIP minimal B 

100% 

5.  Persentase pemerintah daerah dengan 

Opini BPK minimal WTP 

100% 

6.  Persentase pemerintah daerah dengan 

Indeks Perencanaan baik 

100% 

7.  Persentase pemerintah daerah dengan 

Indeks Reformasi Hukum baik 

100% 

8.  Persentase pemerintah daerah dengan 

Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan 

Jasa baik 

100% 

Birokrasi yang 

kapabel 

1.  Persentase pemerintah daerah dengan 

Indeks Kelembagaan baik 

100% 

2.  Persentase pemerintah daerah dengan 

predikat penilaian SPBE minimal Baik 

(Indeks SPBE >2,6): 

100% 
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SASARAN INDIKATOR SASARAN TARGET 

3.  Persentase pemerintah daerah dengan 

Indeks Pengawasan Kearsipan baik 

100% 

4.  Persentase pemerintah daerah dengan 

Indeks Profesionalitas ASN baik 

100% 

5.  Persentase pemerintah daerah dengan 

Indeks Tata Kelola Manajemen ASN baik 

100% 

6.  Persentase pemerintah daerah dengan 

Indeks Merit System baik 

100% 

7.  Persentase pemerintah daerah dengan 

Indeks Kualitas Kebijakan baik 

100% 

8.  Persentase pemerintah daerah dengan 

Indeks Kepemimpinan Perubahan baik 

100% 

9.  Persentase pemerintah daerah dengan 

Indeks Pemerintahan Daerah Baik 

100% 

10.  Persentase pemerintah daerah dengan 

Indeks Pengelolaan Keuangan baik 

100% 

11.  Persentase pemerintah daerah dengan 

Indeks Pengelolaan Aset baik 

100% 

Pelayanan 

Publik yang 

Prima 

12. Persentase pemerintah daerah dengan 

Indeks Pelayanan Publik Baik 

75% 

Sumber : Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 

Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 

 

Dalam rangka memastikan tercapainya target pemerintah pusat dalam reformasi 

birokrasi secara nasional tersebut, Pemerintah Kota Mojokerto mendukung dengan 

melakukan program-program level mikro. Hal demikian diharapkan bahwa kegiatan 

mikro yang menjadi prioritas pemerintah Kota Mojokerto dalam menerapkan 

Reformasi Birokrasi di lingkup internal instansi. Aktifitas mikro seperti tabel berikut 

berdasarkan kepada sasaran Reformasi Birokrasi serta 8 (delapan) area perubahan 

Reformasi Birokrasi dan program di level meso. 
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Tabel 22 Kegiatan Level Mikro Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Mojokerto Tahun 2020-2024 

Program/Area 

Perubahan 
Indikator Kegiatan 

Birokrasi yang 

Bersih dan 

Akuntabel 

Birokrasi 

yang 

Kapabel 

Pelayanan 

Publik yang 

Prima 

Manajemen 

Perubahan 

1.  Indeks 

Kepemimpinan 

Perubahan 

• Pengembangan dan Penguatan nilai-nilai untuk 

meningkatkan komitmen dan implementasi 

perubahan (reform);  

• Penguatan nilai integritas;  

• Pengembangan dan Penguatan peran agen 

perubahan dan panutan  

• Pengembangan budaya kerja dan cara kerja yang 

adaptif dalam menyongsong revolusi industry 

4.0; 

✔ 

 

 

✔ 

✔ 

 

✔ 

 

✔ 

 

 

✔ 

✔ 

 

✔ 

 

✔ 

 

 

✔ 

✔ 

 

✔ 

 

Penataan 

Peraturan 

Perundangan/ 

Deregulasi 

Kebijakan 

2.  .Indeks 

Reformasi 

Hukum 

 

 

• Melakukan identifikasi dan pemetaan regulasi 

lingkup IP (menghilangkan overlapping 

peraturan);  

• Deregulasi aturan yang menghambat birokrasi;  

• Penguatan Sistem Regulasi Nasional di lingkup 

IP;  

 ✔ 

 

 

✔ 

✔ 

 

3.  Indeks Kualitas 

Kebijakan 

• Melakukan perencanaan kebijakan yang 

meliputi agenda setting dan formulasi kebijakan;  

• Melakukan evaluasi kemanfaatan kebijakan 

yang telah disusun. 

 ✔ 

 

✔ 
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Program/Area 

Perubahan 
Indikator Kegiatan 

Birokrasi yang 

Bersih dan 

Akuntabel 

Birokrasi 

yang 

Kapabel 

Pelayanan 

Publik yang 

Prima 

Penataan 

Organisasi/ 

Kelembagaan 

4.  Indeks 

Kelembagaan 

• Asessment organisasi berbasis kinerja;  

• Restrukturisasi (penyederhanaan) kelembagaan 

IP berdasarkan hasil asesmen;  

• Membentuk struktur organisasi yang tepat 

fungsi. 

✔ 

✔ 

 

✔ 

✔ 

✔ 

 

✔ 

✔ 

✔ 

 

✔ 

Penataan 

Tatalaksana 

5.  Indeks SPBE  • Penerapan Tata Kelola SPBE  

• Penerapan Manajemen SPBE  

• Penerapan Layanan SPBE 

✔ 

✔ 

✔ 

✔ 

✔ 

✔ 

✔ 

✔ 

✔ 

6.  Indeks 

Pengawasan 

Kearsipan 

• Mengintegrasikan  pemanfaatan IT dalam tata 

kelola pemerintahan;  

• Implementasi Manajemen Kearsipan Modern dan 

Handal (dari manual ke digital);  

• Melakukan pengelolaan arsip sesuai aturan;  

• Mengimplementasikan digitalisasi arsip;  

✔ 

 

✔ 

 

✔ 

✔ 

✔ 

 

✔ 

 

✔ 

✔ 

✔ 

 

✔ 

 

✔ 

✔ 

7.  Indeks 

Pengelolaan 

Keuangan 

• Melakukan pengelolaan keuangan secara tepat 

dan sesuai aturan;  

✔ ✔ ✔ 
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Program/Area 

Perubahan 
Indikator Kegiatan 

Birokrasi yang 

Bersih dan 

Akuntabel 

Birokrasi 

yang 

Kapabel 

Pelayanan 

Publik yang 

Prima 

8.  Indeks 

Pengelolaan 

Aset 

• Melakukan pengelolaan atas aset sesuai dengan 

kaedah dan aturan yang berlaku.  

✔ ✔ ✔ 

9.  Indeks 

Pemerintahan 

Daerah 

• Penguatan implementasi keterbukaan informasi 

publik;  

• Pengembangan proses bisnis instansi dan unit;  

• Penyelarasan Proses bisnis dan SOP; 

✔ 

 

✔ 

✔ 

✔ 

 

✔ 

✔ 

✔ 

 

✔ 

✔ 

Sistem 

Manajemen 

SDM 

10.  Indeks 

Profesionalitas 

ASN 

• Menerapkan prinsip-prinsip manejemen ASN 

secara proessional; 

✔ ✔ ✔ 

11.  Indeks Merit 

System 

• Implementasi manajemen ASN berbasis merit 

system; 

✔ ✔ ✔ 

12.  Indeks Tata 

Kelola 

Manajemen ASN 

• Penetapan ukuran kinerja individu;  

• Monitoring dan evaluasi kinerja individu secara 

berkala;  

• Penguatan implementasi Reward and 

Punishment Berdasarkan kinerja;  

✔ 

✔ 

 

✔ 

 

 

 

✔ 

✔ 

 

✔ 

 

 

 

✔ 

✔ 

 

✔ 
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Program/Area 

Perubahan 
Indikator Kegiatan 

Birokrasi yang 

Bersih dan 

Akuntabel 

Birokrasi 

yang 

Kapabel 

Pelayanan 

Publik yang 

Prima 

• Pengembangan kompetensi dan karir ASN 

berdasarkan hasil/monitoring dan evaluasi 

kinerja dan kebutuhan organisasi;  

• Pemanfaatan IT dalam manajemen ASN;  

• Pengembangan nilai-nilai untuk menegakkan 

integritas ASN;  

• Pengembangan implementasi Manajemen 

Talenta (Talent pool);  

• Penguatan database dan sistem informasi 

kepegawaian untuk pengembangan karir dan 

talenta ASN; 

✔ 

 

 

✔ 

✔ 

 

✔ 

 

✔ 

 

 

✔ 

 

 

✔ 

✔ 

 

✔ 

 

✔ 

 

✔ 

 

 

✔ 

✔ 

 

✔ 

 

✔ 

 

 

Penguatan 

Akuntabilitas 

13.  Nilai SAKIP • Peningkatan Nilai SAKIP ✔ ✔ ✔ 

14.  Indeks 

Perencanaan 

• Melakukan perencanaan terintegrasi dan 

perencanaan yang lintas sector (collaborative 

and crosscutting);  

• Penguatan keterlibatan pimpinan dan seluruh 

penanggung jawab dalam perencanaan kinerja, 

monitoring dan evaluasi kinerja, serta pelaporan 

kinerja;  

✔ 

 

 

✔ 

 

 

 

✔ 

 

 

✔ 

 

 

 

✔ 

 

 

✔ 
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Program/Area 

Perubahan 
Indikator Kegiatan 

Birokrasi yang 

Bersih dan 

Akuntabel 

Birokrasi 

yang 

Kapabel 

Pelayanan 

Publik yang 

Prima 

• Peningkatkan kualitas penyelarasan kinerja unit 

kepada kinerja organisasi (goal and strategy 

cascade);  

• Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja 

secara berkala;  

• Penembangan dan pengintegrasian sistem 

informasi kinerja, perencanaan, dan 

penganggaran;  

• Penguatan implementasi value for money dalam 

rangka merealisasikan anggaran berbasis 

kinerja; 

✔ 

 

 

✔ 

 

✔ 

 

 

✔ 

✔ 

 

 

✔ 

 

✔ 

 

 

✔ 

 

 

✔ 

 

 

✔ 

 

✔ 

 

 

✔ 

 

Pengawasan 15.  Maturitas SPIP • Melakukan Penguatan implementasi SPIP di 

seluruh bagian organisasi;  

✔   

16.  Kapabilitas APIP • Meningkatkan Kompetensi APIP;  

• Pemenuhan Rasio APIP (pemenuhan jumlah 

ideal aparatur pengawas);  

✔ 

✔ 

  

17.  Opini BPK • Melakukan pengelolaan dan akuntabilitas 

keuangan sesuai kaedah dan aturan yang 

berlaku;  

✔   



- 78 - 
 

Program/Area 

Perubahan 
Indikator Kegiatan 

Birokrasi yang 

Bersih dan 

Akuntabel 

Birokrasi 

yang 

Kapabel 

Pelayanan 

Publik yang 

Prima 

18.  Indeks Tata 

Kelola 

Pengadaan 

Barang & Jasa 

• Melakukan pengelolaan barang dan jasa sesuai 

aturan;  

• Pembangunan unit kerja Zona Integritas Menuju 

WBK/WBBM;  

• Penguatan pengendalian gratifikasi;  

• Penguatan penganganan pengaduan dan 

komplain; 

• Penguatan efektivitas manajemen risiko;  

• Pelaksanaan pemantauan benturan 

kepentingan; 

✔ 

 

✔ 

 

✔ 

✔ 

 

✔ 

✔ 

  

Pelayanan 

Publik 

19.  Indeks 

Pelayanan 

Publik 

• Melakukan penguatan implementasi kebijakan 

bidang pelayanan publik (Standar Pelayanan, 

Maklumat Pelayanan, SKM) 

• Pengembangan dan pengintegrasian sistem 

informasi pelayanan publik dalam rangka 

peningatan akses publik dalam rangka 

memperoleh informasi pelayanan;  

• Pengelolaan pengaduan pelayanan publik secara 

terpadu, tuntas dan berkelanjutan dalam rangka 

✔ 

 

 

✔ 

 

 

 

✔ 
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Program/Area 

Perubahan 
Indikator Kegiatan 

Birokrasi yang 

Bersih dan 

Akuntabel 

Birokrasi 

yang 

Kapabel 

Pelayanan 

Publik yang 

Prima 

memberikan akses kepada publik dalam 

mendapatkan pelayanan yang baik;  

• Peningkatan pelayanan publik berbasis 

elektronik dalam rangka memberikan pelayanan 

yang mudah, murah, cepat, dan terjangkau.  

• Penciptaan, pengembangan, dan pelembagaan 

inovasi pelayanan publik dalam rangka 

percepatan peningkatan kualitas pelayanan 

publik;  

• Pengembangan sistem pelayanan dengan 

mengintegrasikan pelayanan pusat, daerah dan 

bisnis dalam Mal Pelayanan Publik;  

 

 

✔ 

 

 

✔ 

 

 

 

✔ 

20.  Hasil Survei 

Kepuasan 

Masyarakat 

• Pengukuran kepuasan masyarakat secara 

berkala;   

• Pelaksanaan monitoring dan evaluasi 

pelaksanaan kebijakan pelayanan publik secara 

berkala.  

• Mendorong K/L/D untuk melaksanakan survei 

kepuasan masyarakat;  

 

✔ 

 

✔ 

 

 

✔ 
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Program/Area 

Perubahan 
Indikator Kegiatan 

Birokrasi yang 

Bersih dan 

Akuntabel 

Birokrasi 

yang 

Kapabel 

Pelayanan 

Publik yang 

Prima 

•  Meningkatkan tindak lanjut dari Laporan Hasil 

Survei Kepuasan Masyarakat 

✔ 

Sumber : Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 

2020-2024 



- 81 - 
 

2. Fokus Perubahan Reformasi Birokrasi 

Prioritas Pembenahan Manajemen Pemerintah Kota Mojokerto 

1. Manajemen Perubahan 

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, professional, dan 

berintegritas sehingga dapat memenuhi tuntutan perkembangan zaman dan 

kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat. Selanjutnya dalam kaitan 

dengan Manajemen Perubahan terdapat hal yang fundamental yang perlu untuk 

menjadi perhatian dalam kurun waktu tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut: 

a. semakin konsistennya keterlibatan pimpinan dan seluruh jajaran pegawai 

pemerintah Kota Mojokerto dalam melaksanakan reformasi birokrasi; 

b. perubahan pola pikir dan budaya kerja pemerintah Kota Mojokerto yang 

semakin meningkat, khususnya dalam merespon perkembangan zaman; 

c. menurunnya resistensi terhadap perubahan; dan 

d. budaya perubahan yang semakin melekat (embedded) pada setiap 

pemerintah Kota Mojokerto. 

 

2. Deregulasi Kebijakan 

Deregulasi kebijakan bertujuan untuk menyederhanakan regulasi dan 

menghapus regulasi/kebijakan yang sifatnya menghambat. Selain melaksanakan 

deregulasi kebijakan, pemerintah Kota Mojokerto diharapkan dapat meningkatkan 

efektivitas pengelolaan peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan. 

Selanjutnya dalam kaitan dengan Deregulasi Kebijakan terdapat hal yang 

fundamental yang perlu untuk menjadi perhatian dalam kurun waktu tahun 

2020-2024 adalah sebagai berikut: 

a. menurunnya tumpang tindih dan disharmonisasi peraturan perundang-

undangan yang dikeluarkan oleh istansi pemerintah;  

b. meningkatnya efektivitas pengelolaan peraturan perundang- undangan 

pemerintah Kota Mojokerto; dan 

c. menurunnya kebijakan yang menghambat investasi/perizinan/ kemudahan 

berusaha; 

 

3. Penataan dan Penguatan Organisasi 

Penataan dan penguatan organisasi bertujuan untuk meningkatkan efisiensi 

dan efektivitas organisasi pemerintah Kota Mojokerto secara proporsional sesuai 

dengan kebutuhan pelaksanaan tugas sehingga tercipta organissi yang tepat 

fungsi dan tepat ukuran. Selain itu, penataan dan penguatan organisasi juga 
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diarahkan untuk menciptakan organisasi pemerintah Kota Mojokerto yang 

semakin sederhana dan lincah yang salah satunya ditunjukkan dengan 

berkurangnya jenjang organisasi. Selanjutnya dalam kaitan dengan Penataan dan 

Penguatan Organisasi terdapat hal yang fundamental yang perlu untuk menjadi 

perhatian dalam kurun waktu tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut: 

a. menurunnya tumpang tindih tugas pokok dan fungsi internal pemerintah Kota 

Mojokerto; 

b. meningkatnya kapasitas pemerintah Kota Mojokerto dalam melaksanakan 

tugas dan fungsi; 

c. terciptanya desain organisasi pemerintah Kota Mojokerto yang mendukung 

kinerja; dan 

d. berkurangnya jenjang organisasi pemerintah Kota Mojokerto dalam rangka 

meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja. 

 

4. Penataan Tata Laksana 

Penataan tatalaksana bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi 

sistem, proses, dan prosedur kerja pada pemerintah Kota Mojokerto. Salah satu 

yang perlu diciptakan adalah 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. Selanjutnya dalam kaitan dengan Penataan Tata Laksana 

terdapat hal yang fundamental yang perlu untuk menjadi perhatian dalam kurun 

waktu tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut: 

a. meningkatnya penggunaan teknologi informasi dalam proses penyelenggaraan 

manajemen pemerintahan di pemerintah Kota Mojokerto; 

b. terciptanya pemanfaatan teknologi informasi terintegrasi yang akan 

menghasilkan keterpaduan proses bisnis, data, infrastruktur, dan aplikasi 

secara nasional; 

c. meningkatnya efektivitas dan efisiensi proses manajemen pemerintahan; dan 

d. meningkatnya kinerja di pemerintah Kota Mojokerto.  

 

5. Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur  

Penataan sistem manajemen SDM Aparatur bertujuan untuk meningkatkan 

profesionalisme SDM aparatur pada pemerintah Kota Mojokerto yang didukung 

oleh sistem rekrutmen dan promosi aparatur berbasis kompetensi, transparan, 

serta memperoleh gaji dan bentuk jaminan kesejahteraan yang sepadan. 

Selanjutnya dalam kaitan dengan Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur 
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terdapat hal yang fundamental yang perlu untuk menjadi perhatian dalam kurun 

waktu tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut: 

a. meningkatnya ketaatan terhadap pengelolaan SDM aparatur pada pemerintah 

Kota Mojokerto;  

b. meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan SDM aparatur pada 

pemerintah Kota Mojokerto; 

c. meningkatnya disiplin SDM Aparatur pada pemerintah Kota Mojokerto;  

d. meningkatnya efektivitas manajemen SDM aparatur apda pemerintah Kota 

Mojokerto; dan 

e. meningkatnya profesionalisme SDM Aparatur pada pemerintah Kota Mojokerto.  

6. Penguatan Akuntabilitas  

Penguatan Akuntabilitas Kinerja bertujuan untuk menciptakan pemerintah 

Kota Mojokerto yang akuntabel dan berkinerja tinggi. Selanjutnya dalam kaitan 

dengan Penguatan Akuntanbilitas terdapat hal yang fundamental yang perlu 

untuk menjadi perhatian dalam kurun waktu tahun 2020-2024 adalah sebagai 

berikut: 

a. meningkatnya komitmen pimpinan dan jajaran pegawai terhadap kinerja 

dibandingkan sekedar kerja rutunitas semata; 

b. meningkatnya kemampuan pemerintah Kota Mojokerto dalam mengelola 

kinerja organisasi;  

c. meningkatnya kemampuan pemerintah Kota Mojokerto dalam menetapkan 

strategi yang tepat untuk mencapai tujuan organisasi;  

d. meningkatnya efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran pemerintah Kota 

Mojokerto.  

7. Penguatan Pengawasan 

Penguatan pengawasan bertujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan 

pemerintahan yang bersih dan bebas KKN pada masing-pemerintah Kota 

Mojokerto. Selanjutnya dalam kaitan dengan Penguatan Pengawasan terdapat hal 

yang fundamental yang perlu untuk menjadi perhatian dalam kurun waktu tahun 

2020-2024 adalah sebagai berikut: 

a. meningkatnya kepatuhan dan efektivitas terhadap pengelolaan keuangan 

negara oleh pemerintah Kota Mojokerto;  

b. menurunnya tingkat penyalahgunaan wewenang pada pemerintah Kota 

Mojokerto;  

c. meningkatkan sistem integritas di pemerintah Kota Mojokerto dalam upaya 

pencegahan KKN. 
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8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik  

Peningkatan kualitas pelayanan publik bertujuan untuk meningkatkan 

kualitas pelayanan publik pada pemerintah Kota Mojokerto sesuai kebutuhan dan 

harapan masyarakat. Selanjutnya dalam kaitan dengan Peningkatan Kualitas 

Pelayanan Publik terdapat hal yang fundamental yang perlu untuk menjadi 

perhatian dalam kurun waktu tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut: 

a. meningkatnya kualitas pelayanan publik (lebih cepat, lebih murah, lebih aman, 

dan lebih mudah dijangkau) pada pemerintah Kota Mojokerto;  

b. meningkatnya jumlah unit pelayanan yang memperoleh standardisasi 

pelayanan internasional pada pemerintah Kota Mojokerto;  

c. meningkatnya indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan 

pelayanan publik oleh pemerintah Kota Mojokerto.  

 

3. Sasaran Program Reformasi Birokrasi 

Prioritas Manajemen Pemerintah Kota Mojokerto 

1. Manajemen Perubahan 

Manajemen Perubahan bertujuan untuk mentransformasikan sistem dan 

mekanisme kerja organisasi seperti mindset (pola pikir) dan cultureset (cara kerja) 

individu ASN. Berdasarkan kondisi yang ingin dicapai, maka untuk mengukur 

pencapaian kondisi ini terdapat 3 (tiga) aspek yang harus dipenuhi yaitu aspek 

pemenuhan, aspek hasil antara, dan aspek Reform. Terkait dengan hal tersebut, 

terdapat beberapa sasaran, indikator dan target yang harus dicapai dalam kurun 

waktu lima tahun kedepan (2020-2024), yaitu: 

Tabel 23 Aspek, Sasaran dan Indikator Manajemen Perubahan Tahun 2020-

2024 

Aspek Sasaran Indikator 

Aspek 

Pemenuhan 

Tim 

Reformasi 

Birokrasi  

Tim Reformasi Birokrasi/Penanggung jawab Reformasi 

Birokrasi unit kerja telah dibentuk 

Tim Reformasi Birokrasi/Penanggung jawab Reformasi 

Birokrasi telah melaksanakan tugas sesuai rencana kerja Tim 

Reformasi Birokrasi 

Tim Reformasi Birokrasi/Penanggung jawab Reformasi 

Birokrasi telah melakukan monitoring dan evaluasi rencana 

kerja, dan hasil evaluasi telah ditindaklanjuti 

Road Map 

Reformasi 

Birokrasi 

Road Map/Rencana Kerja Reformasi Unit Kerja telah disusun 

dan diformalkan 

Road Map telah mencakup 8 area perubahan yang terintegrasi 

Road Map telah mencakup "quick win" 

Penyusunan Road Map telah melibatkan seluruh unit 

organisasi; 
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Aspek Sasaran Indikator 

Telah terdapat sosialisasi/internalisasi Road Map/Rencana 

Kerja Reformasi Birokrasi unit kerja kepada anggota organisasi 

Rencana Kerja Reformasi Birokrasi unit kerja selaras dengan 

Road Map 

Pemantauan 

dan Evaluasi 

Reformasi 

Birokrasi 

PMPRB telah direncanakan dan diorganisasikan dengan baik 

Aktivitas PMPRB telah dikomunikasikan pada masing-masing 

unit kerja 

Telah dilakukan pelatihan yang cukup bagi Tim Asessor 

PMPRB 

Pelaksanaan PMPRB dilakukan oleh Asesor sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku 

Koordinator asesor PMPRB melakukan reviu terhadap kertas 

kerja asesor sebelum menyusun kertas kerja instansi 

Para asesor mencapai konsensus atas pengisian kertas kerja 

sebelum menetapkan nilai PMPRB instansi 

Rencana aksi tindak lanjut (RATL) telah dikomunikasikan dan 

dilaksanakan 

Penanggungjawab reformasi birokrasi internal unit kerja telah 

melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana 

kerja; 

Perubahan 

pola pikir 

dan budaya 

kinerja 

Terdapat keterlibatan pimpinan tertinggi/pimpinan unit kerja 

secara aktif dan berkelanjutan dalam pelaksanaan reformasi 

birokrasi 

Terdapat media komunikasi secara reguler untuk 

menyosialisasikan tentang reformasi birokrasi yang sedang dan 

akan dilakukan 

Terdapat upaya untuk menggerakkan organisasi/unit kerja 

dalam melakukan perubahan melalui pembentukan Agen 

Perubahan ataupun panutan 

Aspek Hasil 

Antara 

 Pada area Manajemen Perubahan, untuk saat ini belum 

terdapat indikator yang menggambarkan hasil antara. Namun 

demikian indikator hasil antara pada area perubahan ini 

dimungkinkan ada jika terdapat penilaian yang relevan di 

waktu tertentu. 

Aspek 

Reform 

Komitmen 

dalam 

Perubahan 

Agen perubahan telah membuat perubahan yang konkret di 

Instansi 

Perubahan yang dibuat Agen Perubahan telah terintegrasi 

dalam sistem manajemen 

Instansi mendorong unit kerja untuk melakukan perubahan 

(reform) 

Komitmen 

Pimpinan 

Pimpinan memiliki komitmen terhadap pelaksanaan reformasi 

birokrasi, dengan adanya target capaian reformasi yang jelas di 

dokumen perencanaan instansinya 
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Aspek Sasaran Indikator 

Pimpinan memiliki komitmen terhadap pelaksanaan reformasi 

birokrasi, dengan adanya perhatian khusus kepada unit kerja 

yang berhasil melaksanakan reformasi 

Membangun 

Budaya Kerja 

Instansi membangun budaya kerja positif dan menerapkan 

nilai-nilai organisasi dalam pelaksanaan tugas sehari-hari 

Sumber: Permen PANRB No. 26 Tahun 2020 Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi 

Birokrasi 

 

2. Deregulasi Kebijakan 

Deregulasi kebijakan bertujuan untuk menyederhanakan regulasi dan 

menghapus regulasi/kebijakan yang sifatnya menghambat. Selain melaksanakan 

deregulasi kebijakan, pemerintah Kota Mojokerto diharapkan dapat meningkatkan 

efektivitas pengelolaan peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan. 

Berdasarkan kondisi yang ingin dicapai, maka untuk mengukur pencapaian 

kondisi ini terdapat 3 (tiga) aspek yang harus dipenuhi yaitu aspek pemenuhan, 

aspek hasil antara, dan aspek Reform. Terkait dengan hal tersebut, terdapat 

beberapa sasaran, indikator dan target yang harus dicapai dalam kurun waktu 5 

(lima) tahun kedepan (2020-2024), yaitu: 

 

Tabel 24 Aspek, Sasaran dan Indikator Deregulasi Kebijakan Tahun 2020-

2024 

Aspek Sasaran Indikator 

Aspek 

Pemenuhan 

Harmonisasi Telah dilakukan identifikasi, analisis, dan pemetaan terhadap 

peraturan perundang-undangan yang tidak 

harmonis/sinkron/bersifat menghambat yang akan 

direvisi/dihapus 

Telah dilakukan revisi peraturan perundang-undangan yang tidak 

harmonis / tidak sinkron/ bersifat menghambat 

Telah dilakukan revisi kebijakan yang tidak harmonis / tidak 

sinkron/ bersifat menghambat 

Sistem 

pengendalian 

dalam 

penyusunan 

peraturan 

perundang-

undangan 

Adanya sistem pengendalian penyusunan peraturan perundangan 

yang mensyaratkan adanya Rapat Koordinasi, Naskah 

Akademis/kajian/policy paper, dan Paraf Koordinasi 

Telah dilakukan evaluasi atas pelaksanaan sistem pengendalian 

penyusunan peraturan perundang-undangan 

Aspek Hasil 

Antara 

 Pada area Deregulasi Kebijakan, untuk saat ini belum terdapat 

indikator yang menggambarkan hasil antara. Namun demikian 

indikator hasil antara pada area perubahan ini dimungkinkan ada 

jika terdapat penilaian yang relevan di waktu tertentu 
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Aspek 

Reform 

Peran 

Kebijakan 

Kebijakan yang diterbitkan memiliki peta keterkaitan dengan 

kebijakan lainnya 

Kebijakan terkait pelayanan dan atau perizinan yang diterbitkan 

memuat unsur kemudahan dan efisiensi pelayanan utama 

instansi 

Kebijakan terkait pelayanan dan atau perizinan yang diterbitkan 

memuat unsur kemudahan dan efisiensi pelayanan utama unit 

kerja 

Penyelesaian 

Kebijakan 

Penyelesaian kebijakan sesuai dengan Program Legislasi di setiap 

pemerintah Kota Mojokerto 

Sumber: Permen PANRB No. 26 Tahun 2020 Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 

 

3. Penataan dan Penguatan Organisasi 

Penataan dan penguatan organisasi bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan 

efektivitas organisasi pemerintah Kota Mojokerto secara proporsional sesuai dengan 

kebutuhan pelaksanaan tugas sehingga tercipta organissi yang tepat fungsi dan tepat 

ukuran. Selain itu, penataan dan penguatan organisasi juga diarahkan untuk 

menciptakan organisasi pemerintah Kota Mojokerto yang semakin sederhana dan lincah 

yang salah satunya ditunjukkan dengan berkurangnya jenjang organisasi. Berdasarkan 

kondisi yang ingin dicapai, maka untuk mengukur pencapaian kondisi ini terdapat 3 

(tiga) aspek yang harus dipenuhi yaitu aspek pemenuhan, aspek hasil antara, dan 

aspek Reform. Terkait dengan hal tersebut, terdapat beberapa sasaran, indikator dan 

target yang harus dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan (2020-2024), yaitu: 

 

Tabel 25 Aspek, Sasaran dan Indikator Penataan dan Penguatan Organisasi 

Tahun 2020-2024 

Aspek Sasaran Indikator 

Aspek 

Pemenuhan 

Penataan 

Organisasi 

Telah disusun desain organisasi yang sesuai dengan rencana 

strategis 

Telah dilakukan penyederhanaan tingkat struktur organisasi 

Telah dirumuskan mekanisme hubungan dan koordinasi 

antara JPT dengan Kelompok Jabatan Fungsional yang 

ditetapkan oleh pimpinan instansi 

Telah dilakukan pengalihan jabatan struktural ke jabatan 

fungsional sesuai kriteria unit organisasi yang berpotensi 

dialihkan 

Telah disusun kelompok jabatan fungsional yang sesuai 

dengan tugas dan fungsi unit organisasi 

Evaluasi 

Kelembagaan 

Telah dilakukan evaluasi yang bertujuan untuk menilai 

ketepatan fungsi dan ketepatan ukuran organisasi 

Telah dilakukan evaluasi yang mengukur jenjang organisasi 

Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kemungkinan 

duplikasi fungsi 
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Aspek Sasaran Indikator 

Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis satuan organisasi 

yang berbeda tujuan namun ditempatkan dalam satu 

kelompok 

Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kemungkinan 

adanya pejabat yang melapor kepada lebih dari seorang atasan 

Telah dilakukan evaluasi kesesuaian tugas dan fungsi dengan 

sasaran kinerja unit organisasi di atasnya 

Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis rentang kendali 

terhadap struktur yang langsung berada di bawahnya 

Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kesesuaian 

struktur organisasi/unit kerja dengan kinerja yang akan 

dihasilkan 

Telah dilakukan evaluasi atas kesesuaian struktur organisasi 

dengan mandat /kewenangan lembaga 

Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kemungkinan 

tumpang tindih fungsi dengan instansi lain 

Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kemampuan 

struktur organisasi untuk adaptif terhadap perubahan 

lingkungan strategis 

Tindak Lanjut 

Evaluasi 

Hasil evaluasi telah ditindaklanjuti dengan mengajukan 

perubahan organisasi 

Hasil evaluasi untuk ditindaklanjuti dengan penyederhanaan 

birokrasi 

Aspek Hasil 

Antara 

 Pada area Deregulasi Kebijakan, untuk saat ini belum terdapat 

indikator yang menggambarkan hasil antara. Namun demikian 

indikator hasil antara pada area perubahan ini dimungkinkan 

ada jika terdapat penilaian yang relevan di waktu tertentu 

Aspek 

Reform 

Organisasi 

Berbasis Kinerja 

Pengukuran indikator ini dilakukan dengan melihat kondisi 

apakah telah dilakukan penyesuaian organisasi dalam rangka 

mewujudkan organisasi yang efektif, efisien dan tepat ukuran 

sesuai dengan proses bisnis, dengan mempertimbangkan 

kinerja utama yang dihasilkan 

Penyederhanaan 

Organisasi 

Pengukuran indikator ini dilakukan dengan melihat kondisi 

apakah jumlah peta proses bisnis yang ideal dalam rangka 

penyederhanaan organisasi 

Hasil Evaluasi 

Kelembagaan 

Pengukuran indikator ini dilakukan dengan melihat hasil 

evaluasi kelembagaan. 

Sumber: Permen PANRB No. 26 Tahun 2020 Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi 

Birokrasi 

 

4. Penataan Tata Laksana 

Penataan tatalaksana bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi 

sistem, proses, dan prosedur kerja pada pemerintah Kota Mojokerto. Salah satu 

yang perlu diciptakan adalah dengan menerapkan Sistem Pemerintahan Berbasis 
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Elektronik (SPBE) yang akan menjadi acuan dalam integrasi proses bisnis, data, 

infrastruktur, aplikasi dan keamana SPBE untuk menghasilkan keterpaduan 

secara nasional. Berdasarkan kondisi yang ingin dicapai, maka untuk mengukur 

pencapaian kondisi ini terdapat 3 (tiga) aspek yang harus dipenuhi yaitu aspek 

pemenuhan, aspek hasil antara, dan aspek Reform. Terkait dengan hal tersebut, 

terdapat beberapa sasaran, indikator dan target yang harus dicapai dalam kurun 

waktu 5 (lima) tahun kedepan (2020-2024), yaitu: 

Tabel 26 Aspek, Sasaran dan Indikator Penataan Tata Laksana Tahun 2020-

2024 

Aspek Sasaran Indikator 

Aspek 

Pemenuhan 

Proses Bisnis 

dan Prosedur 

Operasional 

Tetap (SOP) 

Telah disusun peta proses bisnis yang sesuai dengan pedoman 

penyusunan Peta Proses Bisnis pemerintah Kota Mojokerto 

Telah tersedia peta proses bisnis yang sesuai dengan tugas dan 

fungsi 

Telah disusun peta proses bisnis yang sesuai dengan dokumen 

rencana strategis dan rencana kerja organisasi 

Telah memiliki peta proses bisnis yang sesuai dengan tugas 

dan fungsi dan selaras dengan Kinerja Organisasi secara 

berjenjang 

Peta proses bisnis sudah dijabarkan ke dalam prosedur 

operasional tetap (SOP) 

Telah dilakukan penjabaran peta lintas fungsi (peta level n) ke 

dalam SOP 

Prosedur operasional tetap (SOP) telah diterapkan 

Peta proses bisnis dan Prosedur operasional telah dievaluasi 

dan disesuaikan dengan perkembangan tuntutan efisiensi, dan 

efektivitas birokrasi 

Telah dilakukan evaluasi terhadap peta proses bisnis yang 

sesuai dengan efektivitas hubungan kerja antar unit organisasi 

untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian 

organisasi 

Sistem 

Pemerintahan 

Berbasis 

Elektronik 

(SPBE) 

Pemerintah Kota Mojokerto memiliki Arsitektur SPBE 

Pemerintah Kota Mojokerto memiliki Peta Rencana SPBE 

Tim Koordinasi SPBE Pemerintah Kota Mojokerto 

melaksanakan tugas dan program kerjanya 

Pemerintah Kota Mojokerto menerapkan Manajemen Layanan 

SPBE 

Pemerintah Kota Mojokerto memiliki Layanan Kepegawaian 

Berbasis Elektronik 

Pemerintah Kota Mojokerto memiliki Layanan Kearsipan 

Berbasis Elektronik 

Pemerintah Kota Mojokerto memiliki Layanan Perencanaan, 

Penganggaran, dan Kinerja Berbasis Elektronik 
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Aspek Sasaran Indikator 

Pemerintah Kota Mojokerto memiliki Layanan Publik Berbasis 

Elektronik 

Keterbukaan 

Informasi Publik 

Adanya kebijakan pimpinan tentang keterbukaan informasi 

publik 

Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan 

keterbukaan informasi publik 

Aspek Hasil 

Antara 

Kualitas 

Pengelolaan 

Arsip 

Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan dari ANRI 

Kualitas 

Pengelolaan 

Pengadaan 

Barang dan Jasa 

Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa dari LKPP 

Kualitas 

Pengelolaan 

Keuangan 

Indeks Pengelolaan Keuangan dari kementerian keuangan 

Kualitas 

Pengelolaan 

Aset 

Indeks Pengelolaan Aset dari Kementerian Keuangan 

Aspek 

Reform 

Peta Proses 

Bisnis 

Mempengaruhi 

Penyederhanaan 

Jabatan 

Dilakukan dengan melihat apakah telah disusun peta proses 

bisnis dengan adanya penyederhanaan jabatan 

Sistem 

Pemerintahan 

Berbasis 

Elektronik 

(SPBE) yang 

Terintegrasi 

Implementasi SPBE telah terintegrasi dan mampu mendorong 

pelaksanaan pelayanan publik yang lebih cepat dan efisien 

Implementasi SPBE telah terintegrasi dan mampu mendorong 

pelaksanaan pelayanan internal organisasi yang lebih cepat 

dan efisien 

Predikat Indeks SPBE 

Transformasi 

Digital 

Memberikan 

Nilai Manfaat 

Transformasi digital pada bidang proses bisnis utama telah 

mampu memberikan nilai manfaat bagi organisasi secara 

optimal 

Transformasi digital pada bidang administrasi pemerintahan 

telah mampu memberikan nilai manfaat bagi organisasi secara 

optimal 

Transformasi digital pada bidang pelayanan publik telah 

mampu memberikan nilai manfaat bagi organisasi secara 

optimal 

Sumber: Permen PANRB No. 26 Tahun 2020 Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi 

Birokrasi 

 

5. Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur 
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Penataan sistem manajemen SDM Aparatur bertujuan untuk meningkatkan 

profesionalisme SDM aparatur pada pemerintah Kota Mojokerto yang didukung oleh 

sistem rekrutmen dan promosi aparatur berbasis kompetensi, transparan, serta 

memperoleh gaji dan bentuk jaminan kesejahteraan yang sepadan. Berdasarkan 

kondisi yang ingin dicapai, maka untuk mengukur pencapaian kondisi ini terdapat 

3 (tiga) aspek yang harus dipenuhi yaitu aspek pemenuhan, aspek hasil antara, 

dan aspek Reform. Terkait dengan hal tersebut, terdapat beberapa sasaran, indikator 

dan target yang harus dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan (2020-

2024), yaitu: 

Tabel 27 Aspek, Sasaran dan Indikator Penataan Sistem Manajemen SDM 

Aparatur Tahun 2020-2024 

Aspek Sasaran Indikator 

Aspek 

Pemenuhan 

Perencanaan 

kebutuhan 

pegawai sesuai 

dengan 

kebutuhan 

organisasi 

Rencana redistribusi pegawai telah disusun dan diformalkan 

Perhitungan kebutuhan pegawai telah dilakukan 

Proyeksi kebutuhan 5 tahun telah disusun dan diformalkan 

Perhitungan formasi jabatan yang menunjang kinerja utama 

instansi telah dihitung dan diformalkan 

Perhitungan kebutuhan pegawai telah dilakukan sesuai 

kebutuhan unit kerja 

Analisis jabatan dan analisis beban kerja telah dilakukan 

Analisis jabatan dan analisis beban kerja telah sesuai 

kebutuhan unit kerja dan selaras dengan kinerja utama 

Proses 

penerimaan 

pegawai 

transparan, 

objektif, 

akuntabel dan 

bebas KKN 

Pengumuman penerimaan diinformasikan secara luas kepada 

masyarakat 

Pendaftaran dapat dilakukan dengan mudah, cepat dan pasti 

(daring) 

Persyaratan jelas, tidak diskriminatif 

Proses seleksi transparan, objektif, adil, akuntabel dan bebas 

KKN 

Pengumuman hasil seleksi diinformasikan secara terbuka 

Pengembangan 

pegawai 

berbasis 

kompetensi 

Telah ada standar kompetensi jabatan 

Telah dilakukan asessment pegawai 

Telah disusun rencana pengembangan kompetensi dengan 

dukungan anggaran yang mencukupi 

Telah diidentifikasi kebutuhan pengembangan kompetensi 

Telah dilakukan pengembangan pegawai berbasis kompetensi 

sesuai dengan rencana dan kebutuhan pengembangan 

kompetensi 

Telah dilakukan monitoring dan evaluasi pengembangan 

pegawai berbasis kompetensi secara berkala 

Promosi jabatan 

dilakukan 

secara terbuka 

Kebijakan promosi terbuka telah ditetapkan 

Promosi terbuka pengisian jabatan pimpinan tinggi telah 

dilaksanakan 
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Aspek Sasaran Indikator 

Promosi terbuka dilakukan secara kompetitif dan obyektif 

Promosi terbuka dilakukan oleh panitia seleksi yang 

independent 

Hasil setiap tahapan seleksi diumumkan secara terbuka 

Penetapan 

kinerja individu 

Capaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk 

pemberian tunjangan kinerja 

Penerapan Penetapan kinerja individu 

Terdapat penilaian kinerja individu yang terkait dengan kinerja 

organisasi 

Ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan 

indikator kinerja individu level diatasnya 

Pengukuran kinerja individu dilakukan secara periodik 

Telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas pencapaian 

kinerja individu 

Hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk 

pengembangan karir individu/pemberian penghargaan dan 

sanksi lainnya 

Penegakan 

aturan 

disiplin/kode 

etik/kode 

perilaku 

pegawai 

Aturan disiplin/kode etik/kode perilaku instansi telah 

ditetapkan 

Adanya monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan aturan 

disiplin/kode etik/kode perilaku instansi 

Adanya pemberian sanksi dan imbalan (reward 

Pelaksanaan 

evaluasi jabatan 

Informasi faktor jabatan telah disusun 

Peta jabatan telah ditetapkan 

Kelas jabatan telah ditetapkan 

Unit kerja telah mengimplementasikan Standar Kompetensi 

Jabatan (SKJ) 

Unit kerja telah melaksanakan evaluasi jabatan berdasarkan 

SKJ 

Sistem 

Informasi 

Kepegawaian 

Sistem informasi kepegawaian telah dibangun sesuai 

kebutuhan 

Sistem informasi kepegawaian terus dimutakhirkan 

Sistem informasi kepegawaian digunakan sebagai pendukung 

pengambilan kebijakan manajemen SDM 

Sistem informasi kepegawaian dapat diakses oleh pegawai 

Aspek Hasil 

Antara 

Merit System Indeks Sistem Merit dari KASN 

ASN Profesional Indeks Profesionalitas dari Kementerian Pendayagunaan 

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 

Aspek 

Reform 

Kinerja Individu Ukuran kinerja individu telah berorientasi hasil (outcome) 

sesuai pada levelnya; 

Pencapaian kinerja individu telah menjadi dasar dalam 

pemberian tunjangan kinerja/penghasilan; 
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Aspek Sasaran Indikator 

Evaluasi 

Jabatan 

Diukur dengan melihat apakah hasil evaluasi jabatan 

pimpinan tinggi sudah disampaikan ke menteri/pejabat 

berwenang 

Assessment 

Pegawai 

Diukur dengan melihat apakah hasil assessment telah 

dijadikan pertimbangan untuk mutasi dan pengembangan 

karir pegawai 

Pelanggaran 

Disiplin Pegawai 

Pengukuran indikator ini dilakukan dengan melihat kondisi 

apakah terjadi penurunan pelanggaran disiplin pegawai 

Kebutuhan 

Pegawai 

Pengukuran indikator ini dilakukan dengan melihat kondisi 

apakah hasil perhitungan kebutuhan pegawai telah dijadikan 

dasar dalam pembuatan formasi dan penerimaan pegawai baru 

Penyetaraan 

Jabatan 

Pengukuran indikator ini dilakukan dengan melihat kondisi 

apakah penyetaraan jabatan administrasi ke jabatan 

fungsional dalam rangka penyederhanaan birokrasi telah 

dilakukan 

Manajemen 

Talenta 

Dilakukan pemetaan talenta yang hasilnya digunakan untuk 

proses penempatan jabatan kritikal dan rencana suksesi 

jabatan 

Dilakukan Penerapan Manajemen Talenta dalam pengisian 

Jabatan Pimpinan Tinggi 

Sumber: Permen PANRB No. 26 Tahun 2020 Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi 

Birokrasi 

 

6. Penguatan Akuntabilitas 

Penguatan Akuntabilitas Kinerja bertujuan untuk menciptakan pemerintah Kota 

Mojokerto yang akuntabel dan berkinerja tinggi. Berdasarkan kondisi yang ingin 

dicapai, maka untuk mengukur pencapaian kondisi ini terdapat 3 (tiga) aspek 

yang harus dipenuhi yaitu aspek pemenuhan, aspek hasil antara, dan aspek 

Reform. Terkait dengan hal tersebut, terdapat beberapa sasaran, indikator dan target 

yang harus dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan (2020-2024), yaitu: 

 

Tabel 28 Aspek, Sasaran dan Indikator Penataan Akuntabilitas Tahun 2020-

2024 

Aspek Sasaran Indikator 

Aspek 

Pemenuhan 

Keterlibatan 

Pimpinan 

Pimpinan/pimpinan unit kerja terlibat secara langsung pada 

saat penyusunan Renstra 

Pimpinan/pimpinan unit kerja terlibat secara langsung pada 

saat penyusunan Penetapan Kinerja 

Pimpinan/pimpinan unit kerja memantau pencapaian kinerja 

secara berkala 

Pimpinan/pimpinan unit kerja telah memahami kinerja yang 

harus dicapai dalam jangka menengah 
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Aspek Sasaran Indikator 

Pimpinan/pimpinan unit kerja memahami kinerja yang 

diperjanjikan di setiap tahun 

Pimpinan/pimpinan unit kerja memantau pencapaian kinerja 

secara berkala 

Pengelolaan 

Akuntabilitas 

Kinerja 

Terdapat upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani 

akuntabilitas kinerja 

Pedoman akuntabilitas kinerja telah disusun 

Pemutakhiran data kinerja dilakukan secara berkala 

Aspek Hasil 

Antara 

 Aspek hasil antara diukur dengan Indeks Perencanaan dari 

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional 

Aspek 

Reform 

Efektifitas dan 

Efisiensi 

Anggaran 

Penggunaan anggaran yang efektif dan efisien 

Perhitungan jumlah program/kegiatan yang ada 

Perhitungan jumlah program/kegiatan yang mendukung 

tercapainya kinerja utama organisasi 

Persentase sasaran dengan capaian 100% atau lebih 

Persentase Anggaran yang berhasil dire-focussing untuk 

mendukung tercapainya kinerja utama organisasi 

Pemanfaatan 

Aplikasi 

Akuntabilitas 

Kinerja 

Dilakukan dengan melihat kondisi apakah aplikasi yang 

terintegrasi telah dimanfaatkan untuk menciptakan efektifitas 

dan efisiensi anggaran. 

Pemberian 

Reward and 

Punishment 

Dilakukan dengan melihat kondisi apakah hasil 

capaian/monitoring Perjanjian Kinerja telah dijadikan dasar 

sebagai pemberian reward and punishment bagi organisasi 

Kerangka Logis 

Kinerja 

Dilakukan dengan melihat kondisi apakah terdapat peta 

strategis yang mengacu pada kinerja utama (Kerangka Logis 

Kinerja) organisasi dan dijadikan dalam penentuan kinerja 

seluruh pegawai 

Sumber: Permen PANRB No. 26 Tahun 2020 Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi 

Birokrasi 

 

7. Penguatan Pengawasan 

Penguatan pengawasan bertujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan 

pemerintahan yang bersih dan bebas KKN pada pemerintah Kota Mojokerto. 

Berdasarkan kondisi yang ingin dicapai, maka untuk mengukur pencapaian 

kondisi ini terdapat 3 (tiga) aspek yang harus dipenuhi yaitu aspek pemenuhan, 

aspek hasil antara, dan aspek Reform. Terkait dengan hal tersebut, terdapat 

beberapa sasaran, indikator dan target yang harus dicapai dalam kurun waktu 5 

(lima) tahun kedepan (2020-2024), yaitu: 

 

Tabel 29 Aspek, Sasaran dan Indikator Penguatan Pengawasan Tahun 2020-

2024 
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Aspek Sasaran Indikator 

Aspek 

Pemenuhan 

Gratifikasi Telah terdapat kebijakan penanganan gratifikasi 

Telah dilakukan public campaign 

Penanganan gratifikasi telah diimplementasikan 

Telah dilakukan evaluasi atas kebijakan penanganan gratifikasi 

Hasil evaluasi atas penanganan gratifikasi telah ditindaklanjuti 

Penerapan SPIP Telah terdapat peraturan Pimpinan organisasi tentang SPIP 

Telah dibangun lingkungan pengendalian 

Telah dilakukan penilaian risiko atas organisasi/unit kerja 

Telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir 

risiko yang telah diidentifikasi 

SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh 

pihak terkait 

Telah dilakukan pemantauan pengendalian intern 

Unit kerja telah melakukan evaluasi atas Penerapan SPI 

Pengaduan 

Masyarakat 

Telah disusun kebijakan pengaduan masyarakat 

Penanganan pengaduan masyarakat telah diimplementasikan 

Hasil penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti 

Telah dilakukan evaluasi atas penanganan pengaduan 

masyarakat 

Hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah 

ditindaklanjuti 

Whistle-Blowing 

System 

Telah terdapat Whistle Blowing System 

Whistle Blowing System telah disosialisasikan 

Whistle Blowing System telah diimplementasikan; 

Telah dilakukan evaluasi atas Whistle Blowing System; 

Hasil evaluasi atas Whistle Blowing System telah 

ditindaklanjuti 

Penanganan 

Benturan 

Kepentingan 

Telah terdapat Penanganan Benturan Kepentingan; 

Penanganan Benturan Kepentingan 

Penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan 

Telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan 

Kepentingan 

Hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah 

ditindaklanjuti 

Pembangunan 

Zona Integritas 

Telah dilakukan pencanangan zona integritas 

Telah ditetapkan unit yang akan dikembangkan menjadi zona 

integritas; 

Telah dilakukan pembangunan zona integritas 

Telah dilakukan evaluasi atas zona integritas yang telah 

ditentukan 

Telah terdapat unit kerja yang ditetapkan sebagai “menuju 

WBK/WBBM” 

Rekomendasi APIP didukung dengan komitmen pimpinan 
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Aspek Sasaran Indikator 

Aparat 

Pengawasan 

Intern 

Pemerintah 

(APIP) 

APIP didukung dengan SDM yang memadai secara kualitas dan 

kuantitas 

APIP didukung dengan anggaran yang memadai 

APIP berfokus pada client dan audit berbasis risiko 

Aspek Hasil 

Antara 

 Ukuran keberhasilan yang digunakan sebagai hasil antara 

apabila penguatan pengawasan berjalan dengan baik di 

pemerintah Kota Mojokerto adalah dengan melihat maturitas 

SPIP, dan Indeks Internal Audit Capability Model (IACM). 

Aspek 

Reform 

Penyampaian 

Laporan Harta 

Kekayaan 

Pejabat Negara 

(LHKPN) 

Persentase penyampaian Laporan Harta Kekayaan Pejabat 

Negara (LHKPN) 

Jumlah yang harus melaporkan 

Jumlah yang sudah melaporkan 

Penyampaian 

Laporan Harta 

Kekayaan 

Aparatur Sipil 

Negara 

(LHKASN); 

Persentase penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur 

Sipil Negara (LHKASN) 

Jumlah yang harus melaporkan 

Jumlah yang sudah melaporkan 

Mekanisme 

Pengendalian 

Aktivitas 

Pengukuran indikator ini dilakukan dengan melihat kondisi 

apakah telah dilakukan mekanisme pengendalian aktivitas 

secara berjenjang 

Penanganan 

Pengaduan 

Masyarakat 

Pengukuran indikator ini dilakukan dengan melihat persentase 

penanganan pengaduan masyarakat 

Pembangunan 

Zona Integritas 

Komitmen Pembangunan ZI (Akumulatif) 

Pemetaan Unit Kerja untuk membangun ZI 

Jumlah WBK dalam 1 tahun 

Jumlah WBBM dalam 1 tahun 

Peran APIP APIP telah menjalankan fungsi konsultatif 

APIP memberikan saran masukan terkait peningkatan kinerja 

unit kerja 

Sumber: Permen PANRB No. 26 Tahun 2020 Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi 

Birokrasi 

 

8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 

Peningkatan kualitas pelayanan publik bertujuan untuk meningkatkan 

kualitas pelayanan publik pada pemerintah Kota Mojokerto sesuai kebutuhan dan 

harapan masyarakat. Berdasarkan kondisi yang ingin dicapai, maka untuk 

mengukur pencapaian kondisi ini terdapat 3 (tiga) aspek yang harus dipenuhi 

yaitu aspek pemenuhan, aspek hasil antara, dan aspek Reform. Terkait dengan hal 

tersebut, terdapat beberapa sasaran, indikator dan target yang harus dicapai dalam 

kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan (2020-2024), yaitu: 
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Tabel 30 Aspek, Sasaran dan Indikator Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 

Tahun 2020-2024 

Aspek Sasaran Indikator 

Aspek 

Pemenuhan 

Standar Pelayanan Terdapat kebijakan standar pelayanan; 

Standar pelayanan telah dimaklumatkan; 

Dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan 

Budaya Pelayanan 

Prima 

Telah dilakukan berbagai upaya peningkatan kemampuan 

dan/atau kompetensi tentang penerapan budaya 

pelayanan prima 

Informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui 

berbagai media 

Telah terdapat system pemberian penghargaan dan sanksi 

bagi petugas pemberi pelayanan 

Telah terdapat system pemberian kompensasi kepada 

penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar 

Telah terdapat sarana layanan terpadu/terintegrasi 

Terdapat inovasi pelayanan 

Pengelolaan 

Pengaduan 

Terdapat media pengaduan dan konsultasi pelayanan 

Terdapat unit yang mengelola pengaduan dan konsultasi 

pelayanan 

Telah dilakukan tindak lanjut atas seluruh pengaduan 

pelayanan untuk perbaikan kualitas pelayanan 

Telah dilakukan evaluasi atas penanganan 

keluhan/masukan dan konsultasi 

Penilaian kepuasan 

terhadap pelayanan 

Dilakukan survei kepuasan masyarakat terhadap 

pelayanan 

Hasil survei kepuasan masyarakat dapat diakses secara 

terbuka 

Dilakukan tindak lanjut atas hasil survei kepuasan 

masyarakat 

Pemanfaatan 

Teknologi Informasi 

Telah menerapkan teknologi informasi dalam memberikan 

pelayanan 

Telah dilakukan perbaikan secara terus menerus 

Aspek Hasil 

Antara 

 Ukuran keberhasilan yang digunakan sebagai hasil antara 

apabila peningkatan kualitas pelayanan publik berjalan 

dengan baik di pemerintah Kota Mojokerto adalah dengan 

Penilaian Tingkat Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan 

Publik Sesuai Undang-undang 25 Tahun 2009. 

Aspek 

Reform 

Upaya dan/atau 

inovasi telah 

mendorong 

perbaikan 

pelayanan publik 

pada: 

Kesesuaian Persyaratan 

Kemudahan Sistem, Mekanisme, dan Prosedur 

Kecepatan Waktu Penyelesaian 

Kejelasan Biaya/Tarif, Gratis 

Kualitas Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan 

Kompetensi Pelaksana/Web 

Perilaku Pelaksana/Web 
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Aspek Sasaran Indikator 

Kualitas Sarana dan prasarana 

Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan 

Upaya dan/atau 

inovasi pada 

perijinan/pelayanan 

telah dipermudah: 

Waktu lebih cepat 

Alur lebih pendek/singkat 

Terintegrasi dengan aplikasi 

Penanganan 

pengaduan 

pelayanan 

Diukur dengan melihat penanganan pengaduan 

pelayanan dan konsultasi dilakukan melalui berbagai 

kanal/media secara responsif dan bertanggung jawab. 

Sumber: Permen PANRB No. 26 Tahun 2020 Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi 

Birokrasi 

 

A. Prioritas yang harus dipelihara 

Reformasi birokrasi, selain melakukan berbagai upaya pembaharuan sistem dan 

perubahan penyelenggaraan pemerintahan ke arah yang lebih baik, juga 

melaksanakan pemeliharaan hal-hal yang sudah baik. Fokus pemeliharaan praktik 

penyelenggaraan pemerintahan yang sudah baik meliputi: 

1) penyelenggaraan pemerintahan berjalan dengan baik 

hal ini dibuktikan dengan capaian prestasi Pemerintah Kota Mojokerto yang 

meraih penghargaan Satya Lancana Karya Bakti Praja Nugraha pada tahun 2015, 

2016, dan 2017, pada tahun 2015 Kota Mojokerto meraih peringkat 5 nasional. 

Penghargaan ini diberikan kepada Pemerintah Daerah yang berprestasi dan 

memiliki kinerja terbaik secara nasional, berdasarkan hasil evaluasi kinerja 

penyelenggaraan pemerintahan daerah (EKPPD). 

2) Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dengan baik 

Hal ini dibuktikan dengan capaian pemerintah kota mojokerto yang meraih 

predikat Wajar Tanpa pengecualian (WTP) pada tahun 2015, 2016, 2017, dan 2019 

dari Badan Pemeriksaan Keuangan.  

3) Pelayanan publik yang dilaksanakan dengan baik 

Hal ini dibuktikan dengan capaian pemerintah kota mojokerto yang meraih 

penghargaan Top 99 Inovasi Pelayanan Publik (Sinovik), Role Model Penyelenggara 

Pelayanan Publik Kategori “sangat baik” dari kementerian PAN RB pada tahun 

2019. Penghargaan tersebut didapatkan dengan inovasi pelayanan publik yang 

baik di Puskesmas wates dengan program “Posko PAMAN”, serta pelayanan publik 

yang memenuhi aspek kebijakan pelayanan, profesionalisme SDM, sarana 

prasarana, sistem pelayanan publik, konsultasi dan pengaduan serta inovasi yang 

terselenggara di RSU Dr Wahidin Sudiro Husodo dan Dinas Kependudukan dan 

Catatan Sipil Kota Mojokerto.  
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4. 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 Reformasi Birokrasi merupakan Program percepatan dalam 

bentuk inisiatif kegiatan yang menggambarkan percepatan pelaksanaan Reformasi 

Birokrasi oleh Pemerintah Daerah khusunya Pemerintah Daerah Kota Mojokerto. 

Dalam rangka percepatan Reformasi Birokrasi baik di tingkat pemerintah daerah, 

pada tahun pertama dan maksimal pada tahun kedua, seluruh pemerintah daerah 

harus menetapkan penyederhanaan birokrasi sebagai Quick Wins utama. 

Penyederhanaan birokrasi ini dilakukan dengan melakukan penyetaraan jabatan 

administrator, jabatan pengawas, dan jabatan pelaksanan ke dalam jabatan 

fungsional. Namun demikian, pemerintah daerah kota Mojokerto juga dimungkinkan 

untuk menambah Quick Wins selain penyederhanaan birokrasi pada tahun pertama 

dan kedua apabila hal tersebut dirasa perlu. Selanjutnya, pada tahun-tahun 

berikutnya setiap instansi dibebaskan dalam menetapkan Quick Wins, sesuai dengan 

isu strategis, karakter organisasi, serta sumber daya yang dimiliki oleh masing-

masing instansi. Secara sederhana konsepsi Quick Wins dapat diliaht dalam gambar 

berikut:  

 

Tabel 31 Perbedaan Quick Wins Mandatory dan Quick Wins Mandiri 

Quick Wins Mandatory Quick Wins Mandiri 

1) Tahun 2020 dan maksimal 2021 

penyederhanaan birokrasi wajib 

menjadi Quick Wins Pemerintah 

Daeraeh Kota Mojokerto 

2) Quick Wins lain akan ditetapkan setiap 

tahunnya oleh TRBN dan UPRBN 

Ditetapkan sesuai dengan 

kebutuhan organisasi, dinamika 

lingkungan stratefis, isu strategis, 

dan ketersediaan masingsumber 

daya Pemerintah Daerah 

 

Berkaitan dengan hal itu, rincian Quick Wins yang dilakukan oleh Pemerintah Kota 

Mojokerto terbagi dalam berbagai tahapan pelaksanaan Rencana Aksi. Tahapan 

tersebut diuraikan guna mendukung prioritas Quick Wins dalam Road Map Reformasi 

Birokrasi Pemerintah Kota Mojokerto, adapun prioritas Quick Wins Kota Mojokerto 

adalah sebagai berikut: 
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Tabel 32 Rincian Quick Wins yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Mojokerto 

No. Jenis Quick 

Wins 

Nama Kegiatan Quick Wins OPD/ Unit Kerja terkait 

1.  Quick Wins 

Mandatory 

Penyederhanaan Birokrasi, 

dengan memangkas prosedur 

dan birokrasi yang panjang, dan 

penyederhanaan eselonisasi 

Tim Pelaksana Reformasi 

Birokrasi 

Pembangunan SDM dengan 

mental pekerja keras yang 

dinamis, produktif, terampil, 

memiliki kapabilitas ilmu 

pengetahuan dan teknologi 

didukung dengan kerjasama 

industri dan talenta global 

Tim Pelaksana Reformasi 

Birokrasi 

Penyederhanaan regulasi dalam 

tingkat Pemerintah Daerah Kota 

Mojokerto dengan pendekatan 

Omnibus Law 

Bagian Hukum Setda 

Transformasi Digital berdasarkan 

perkembangan teknologi 

berdampak pada pelaksanaan 

tugas dan fungsi pemerintahan 

dengan pemanfaatan teknologi, 

khususnya teknologi digital. 

Tim Pelaksana Reformasi 

Birokrasi 

2.  Quick Wins 

Mandiri 

Inovasi Si Mojo (Sistem 

Monitoring Pelayanan Dan 

Perizinan Online) 

Dinas Penanaman Modal 

dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu dan Tenaga 

Kerja 

Inovasi Bapak Samerto (Bayar 

Pajak Pakai Sampah di Kota 

Mojokerto) 

Badan Pendapatan 

Pengelolaan Keuangan 

dan Aset 

Inovasi GAYATRI  (Inovasi 

Gerbang Layanan Informasi 

Terpadu dan Terintegrasi) 

 

Inovasi BU IKA GEMILANG 

(Bekerjasama untuk Identifikasi, 

Kawal, Anak Lahir, Segera 

Memiliki Identitas Langsung) 

Dinas Kependudukan 

dan Pencatatan Sipil 
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No. Jenis Quick 

Wins 

Nama Kegiatan Quick Wins OPD/ Unit Kerja terkait 

Inovasi PAKMO (Pelayanan 

Penduduk Kota Mojokerto 

Online) 

Dinas Kependudukan 

dan Pencatatan Sipil 

Inovasi POSKO PAMAN (Program 

Oke Singkirkan Kesakitan Diare 

dengan Observasi Pangan Aman, 

Mencuci Tangan Pakai Sabun 

dan Air Minum Aman) 

Dinas Kesehatan  

Inovasi Pusyar (Program 

Pembiayaan Usaha Syariah) 

Bank Pembiayaan Rakyat 

Syariah (BPRS) Kota 

Mojokerto 

  Aplikasi SI MOKER BKD Kota Mojokerto 
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5. Target Dan Rencana Aksi 

Indikator keberhasilan dari masing-masing program apabila dikaitkan dengan sasaran reformasi birokrasi adalah sebagai berikut: 

Selaras dengan sasaran dan kegiatan target yang telah dicanangkan pemerintah pusat, maka dalam pelaksanaan program prioritas 

reformasi birokrasi Pemerintah Kota Mojokerto tahun 2020-2024 menyusun target dari tiap indikator area perubahan dalam 

reformasi birokrasi, sebagaimana terdapat dalam tabel berikut 

Tabel 33 Target Indikator Area Perubahan Reformasi Birokrasi Kota Mojokerto 2020-2024 

Area 
perubahan 

Indikator Target Tahapan 

2020 2021 2022 2023 2024 CARA DAN LANGKAH UNTUK 

MENCAPAI TARGET 

OPD YANG 

BERTANGGUNG 
JAWAB 

Manajemen 
Perubahan 

Indeks 
Kepemimpinan 
Perubahan 

BAIK BAIK BAIK SANGAT 
BAIK 

SANGAT 
BAIK 

a. Pengembangan dan 
Penguatan nilai-nilai untuk 
meningkatkan komitmen dan 

implementasi perubahan 
(reform);  

b. Penguatan nilai integritas;  
c. Pengembangan dan 

Penguatan peran agen 

perubahan dan panutan;  
d. Pengembangan budaya kerja 

dan cara kerja yang adaptif 

dalam menyongsong revolusi 
industry 4.0;. 

TIM 
REFORMASI 
BIROKRASI, 

BAGIAN 
ORGANISASI, 
BKD 

 Deregulasi 
Kebijakan 

Indeks 
Reformasi 

Hukum 

BAIK BAIK BAIK SANGAT 
BAIK 

SANGAT 
BAIK 

a. Melakukan identifikasi dan 
pemetaan regulasi 

Bagian Hukum 
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Area 

perubahan 

Indikator Target Tahapan 

2020 2021 2022 2023 2024 CARA DAN LANGKAH UNTUK 
MENCAPAI TARGET 

OPD YANG 
BERTANGGUNG 
JAWAB 

Indeks 
Kualitas 

Kebijakan 

BAIK BAIK BAIK SANGAT 
BAIK 

SANGAT 
BAIK 

(menghilangkan overlapping 

peraturan);  
b. Deregulasi aturan yang 

menghambat birokrasi;  

c.  Penguatan Sistem Regulasi 
Produk Hukum Daerah;  

d. Melakukan perencanaan 

kebijakan yang meliputi 
agenda setting dan formulasi 

kebijakan;  
e. Melakukan evaluasi 

kemanfaatan kebijakan yang 

telah disusun. 

Penataan 

Organisasi/ 
Kelembagaan  

Indeks 

Kelembagaan 

BAIK BAIK BAIK SANGAT 

BAIK 

SANGAT 

BAIK 

a. Asessment organisasi berbasis 

kinerja;  
b. Restrukturisasi 

(penyederhanaan) berdasarkan 
hasil asesmen;  

c. Membentuk struktur 

organisasi yang tepat fungsi. 

Bagian 

Organisasi 

Penataan 

tatalaksana 

Indeks SPBE  >2.6 a. Penerapan Tata Kelola SPBE  

b. Penerapan Manajemen SPBE  
c. Penerapan Layanan SPBE  
d. Mengintegrasikan 

pemanfaatan IT dalam tata 
kelola pemerintahan;  

Bagian 

Organisasi Indeks 
Pengawasan 

Kearsipan 

BAIK BAIK BAIK SANGAT 
BAIK 

SANGAT 
BAIK 

Indeks 
Pengelolaan 

Keuangan 

BAIK BAIK BAIK SANGAT 
BAIK 

SANGAT 
BAIK 
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Area 

perubahan 

Indikator Target Tahapan 

2020 2021 2022 2023 2024 CARA DAN LANGKAH UNTUK 
MENCAPAI TARGET 

OPD YANG 
BERTANGGUNG 
JAWAB 

Indeks 
Pengelolaan 

Aset 

BAIK BAIK BAIK SANGAT 
BAIK 

SANGAT 
BAIK 

e. Implementasi Manajemen 
Kearsipan Modern dan Handal 

(dari manual ke digital);  
f. Melakukan pengelolaan arsip 

sesuai aturan;  
g. Mengimplementasikan 

digitalisasi arsip;  

h. Melakukan pengelolaan 
keuangan secara tepat dan 
sesuai aturan;  

i. Melakukan pengelolaan atas 
aset sesuai dengan kaedah 

dan aturan yang berlaku.  
j. Penguatan implementasi 

keterbukaan informasi publik;  

k. Pengembangan proses bisnis 
instansi dan unit;  

l. Penyelarasan Proses bisnis 
dan SOP;  

Indeks 

Pemerintahan 
Daerah 

BAIK BAIK BAIK SANGAT 

BAIK 

SANGAT 

BAIK 

Sistem 

manajemen 
ASN 

  
  

Indeks 

Profesionalitas 
ASN 

BAIK BAIK BAIK SANGAT 

BAIK 

SANGAT 

BAIK 

a. Menerapkan prinsipprinsip 

manejemen ASN secara 
professional; 

Badan 

Kepegawaian 

Indeks Merit 
system 

BAIK BAIK BAIK SANGAT 
BAIK 

SANGAT 
BAIK 

a. Implementasi manajemen ASN 
berbasis merit system;  

b. Penetapan ukuran kinerja 
individu;  

Badan 
Kepegawaian 

Indeks 
Tatakelola 
Manajemen 

ASN 

BAIK BAIK BAIK SANGAT 
BAIK 

SANGAT 
BAIK 
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Area 

perubahan 

Indikator Target Tahapan 

2020 2021 2022 2023 2024 CARA DAN LANGKAH UNTUK 
MENCAPAI TARGET 

OPD YANG 
BERTANGGUNG 
JAWAB 

c. Monitoring dan evaluasi 
kinerja individu secara 

berkala;  
d. Penguatan implementasi 

Reward and Punishment 
Berdasarkan kinerja;  

e. Pengembangan kompetensi 

dan karir ASN berdasarkan 
hasil/monitoring dan evaluasi 
kinerja dan kebutuhan 

organisasi;  
f. Pemanfaatan IT dalam 

manajemen ASN;  
g. Pengembangan nilai-nilai 

untuk menegakkan integritas 

ASN;  
h. Pengembangan implementasi 

Manajemen Talenta (Talent 
pool);  

i. Penguatan database dan 
sistem informasi kepegawaian 
untuk pengembangan karir 

dan talenta ASN; 

Penguatan 

Akuntabilitas 

Nilai SAKIP BB BB A A A a. Melakukan perencanaan 

terintegrasi dan perencanaan 
yang lintas sector 
(collaborative and 
crosscutting);  

Inspektorat 

  Indeks 

Perencanaan 

Baik Baik Baik Baik Baik 
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Area 

perubahan 

Indikator Target Tahapan 

2020 2021 2022 2023 2024 CARA DAN LANGKAH UNTUK 
MENCAPAI TARGET 

OPD YANG 
BERTANGGUNG 
JAWAB 

b. Penguatan keterlibatan 
pimpinan dan seluruh 

penanggung jawab dalam 
perencanaan kinerja, 

monitoring dan evaluasi 
kinerja, serta pelaporan 
kinerja;  

c. Peningkatkan kualitas 
penyelarasan kinerja unit 
kepada kinerja organisasi 

(goal and strategy cascade);  
d. Pelaksanaan monitoring dan 

evaluasi kinerja secara 
berkala;  

e. Penembangan dan 

pengintegrasian sistem 
informasi kinerja, 

perencanaan, dan 
penganggaran;  

f. Penguatan implementasi 

value for money dalam rangka 
merealisasikan anggaran 

berbasis kinerja; 

Pengawasan 

  
  
  

Maturitas SPIP 3.0 3.0 3.5 4.0 4.0 a. Melakukan Penguatan 

implementasi SPIP di seluruh 
bagian organisasi;  

 Inspektorat 

Kapabilitas 
APIP 

3,0 3.0 3.5 4.0 4.0 

Opini BPK WTP WTP WTP WTP WTP 
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Area 

perubahan 

Indikator Target Tahapan 

2020 2021 2022 2023 2024 CARA DAN LANGKAH UNTUK 
MENCAPAI TARGET 

OPD YANG 
BERTANGGUNG 
JAWAB 

Indeks tata 
kelola 

pengadaan 
barang dan 

jasa 

BAIK BAIK BAIK  BAIK BAIK b. Meningkatkan Kompetensi 
APIP;  

c. Pemenuhan Rasio APIP 
(pemenuhan jumlah ideal 

aparatur pengawas);  
d. Melakukan pengelolaan dan 

akuntabilitas keuangan 

sesuai kaedah dan aturan 
yang berlaku;  

e. Melakukan pengelolaan 

barang dan jasa sesuai 
aturan;  

f. Pembangunan unit kerja 
Zona Integritas Menuju 
WBK/WBBM;  

g. Penguatan pengendalian 
gratifikasi;  

h. Penguatan penganganan 
pengaduan dan komplain;  

i. Penguatan efektivitas 

manajemen risiko;  
j. Pelaksanaan pemantauan 

benturan kepentingan; 

Pelayanan 
Publik 

  

Indeks 
Pelayanan 

Publik 

BAIK BAIK SANGAT 
BAIK 

SANGAT 
BAIK 

SANGAT 
BAIK 

a. Melakukan penguatan 
implementasi kebijakan 

bidang pelayanan publik 

DINAS 
KOMUNIKASI 
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Area 

perubahan 

Indikator Target Tahapan 

2020 2021 2022 2023 2024 CARA DAN LANGKAH UNTUK 
MENCAPAI TARGET 

OPD YANG 
BERTANGGUNG 
JAWAB 

Hasil survei 
kepuasaan 

masyarakat 

 80-90 (Standar Pelayanan, Maklumat 
Pelayanan, SKM)  

b. Pengembangan dan 
pengintegrasian sistem 

informasi pelayanan publik 
dalam rangka peningatan 
akses publik dalam rangka 

memperoleh informasi 
pelayanan;  

c. Pengelolaan pengaduan 

pelayanan publik secara 
terpadu, tuntas dan 

berkelanjutan dalam rangka 
memberikan akses kepada 
publik dalam mendapatkan 

pelayanan yang baik;  
d. Peningkatan pelayanan publik 

berbasis elektronik dalam 
rangka memberikan pelayanan 
yang mudah, murah, cepat, 

dan terjangkau.  
e. Penciptaan, pengembangan, 

dan pelembagaan inovasi 

pelayanan publik dalam 
rangka percepatan 

peningkatan kualitas 
pelayanan publik;  

DAN 
INFORMATIKA 
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Area 

perubahan 

Indikator Target Tahapan 

2020 2021 2022 2023 2024 CARA DAN LANGKAH UNTUK 
MENCAPAI TARGET 

OPD YANG 
BERTANGGUNG 
JAWAB 

f. Pengembangan sistem 
pelayanan dengan 

mengintegrasikan pelayanan 
pusat, daerah dan bisnis 

dalam Mal Pelayanan Publik;  
g. Pengukuran kepuasan 

masyarakat secara berkala;  

h. Pelaksanaan monitoring dan 
evaluasi pelaksanaan 
kebijakan pelayanan publik 

secara berkala.  
i. Mendorong K/L/D untuk 

melaksanakan survei 
kepuasan masyarakat;  

j. Meningkatkan tindak lanjut 

dari Laporan Hasil Survei 
Kepuasan Masyarakat.. 

 

Target-target tersebut dicapai dengan menyusun Rencana Aksi dan kegiatan pendukung yang secara garis besar menyesuaikan dengan 

Area Perubahan Reformasi Birokrasi, adapun Rencana Aksi dan kegiatan pendukung tersbebut tertuang dalam tabel berikut:
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Tabel 34 Rencana Aksi Manajemen Perubahan 2020-2024 

Area 

Perubahan 

Kegiatan 

Pendukung 

Hasil yang diharapkan Ukuran 

keberhasilan 

Tahun Pelaksanaan OPD 

Manajemen 

Perubahan 

Reformasi 

Birokrasi 

Birokrasi yang 

Bersih dan 

Akuntabel 

2020 2021 2022 2023 2024  

1.  Tim Reformasi Birokrasi Tim Reformasi 

Birokrasi/Penanggung jawab 

Reformasi Birokrasi unit 

kerja telah dibentuk; 

Peningkatan 

Indeks Reformasi 

Birokrasi 

(Indikator pusat) 

BB A A A A Tim 

Reformasi 

Birokrasi 

Tim Reformasi 

Birokrasi/Penanggung jawab 

Reformasi Birokrasi telah 

melaksanakan tugas sesuai 

rencana kerja Tim Reformasi 

Birokrasi; 

Tim Reformasi 

Birokrasi/Penanggung jawab 

Reformasi Birokrasi telah 
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Area 

Perubahan 

Kegiatan 

Pendukung 

Hasil yang diharapkan Ukuran 

keberhasilan 

Tahun Pelaksanaan OPD 

Manajemen 

Perubahan 

Reformasi 

Birokrasi 

Birokrasi yang 

Bersih dan 

Akuntabel 

2020 2021 2022 2023 2024  

melakukan monitoring dan 

evaluasi rencana kerja, dan 

hasil evaluasi telah 

ditindaklanjuti.  

2.  Road Map Reformasi 

Birokrasi 

 

 

 

 

 

 

Road Map/Rencana Kerja 

Reformasi Unit Kerja telah 

disusun dan diformalkan; 

Road Map telah 

disusun dan 

diformalkan 

✔     

Road Map telah mencakup 8 

area perubahan yang 

terintegrasi; 

Road Map telah mencakup 

"quick win"; 
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Area 

Perubahan 

Kegiatan 

Pendukung 

Hasil yang diharapkan Ukuran 

keberhasilan 

Tahun Pelaksanaan OPD 

Manajemen 

Perubahan 

Reformasi 

Birokrasi 

Birokrasi yang 

Bersih dan 

Akuntabel 

2020 2021 2022 2023 2024  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penyusunan Road Map telah 

melibatkan seluruh unit 

organisasi; 

Telah terdapat 

sosialisasi/internalisasi 

Road Map/Rencana Kerja 

Reformasi Birokrasi unit 

kerja kepada anggota 

organisasi; 

Rencana Kerja Reformasi 

Birokrasi unit kerja selaras 

dengan Road Map; 
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Area 

Perubahan 

Kegiatan 

Pendukung 

Hasil yang diharapkan Ukuran 

keberhasilan 

Tahun Pelaksanaan OPD 

Manajemen 

Perubahan 

Reformasi 

Birokrasi 

Birokrasi yang 

Bersih dan 

Akuntabel 

2020 2021 2022 2023 2024  

3.  Pemantauan dan Evaluasi 

Reformasi Birokrasi 

PMPRB telah direncanakan 

dan diorganisasikan dengan 

baik; 

Terlaksananya 

Pemantauan dan 

evaluasi serta 

tindak lanjut 

reformasi birokrasi 

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 

Aktivitas PMPRB telah 

dikomunikasikan pada 

masing-masing unit kerja; 

Telah dilakukan pelatihan 

yang cukup bagi Tim Asessor 

PMPRB; 

Pelaksanaan PMPRB 

dilakukan oleh Asesor sesuai 

dengan ketentuan yang 

berlaku; 
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Area 

Perubahan 

Kegiatan 

Pendukung 

Hasil yang diharapkan Ukuran 

keberhasilan 

Tahun Pelaksanaan OPD 

Manajemen 

Perubahan 

Reformasi 

Birokrasi 

Birokrasi yang 

Bersih dan 

Akuntabel 

2020 2021 2022 2023 2024  

Koordinator asesor PMPRB 

melakukan reviu terhadap 

kertas kerja asesor sebelum 

menyusun kertas kerja 

instansi; 

Para asesor mencapai 

konsensus atas pengisian 

kertas kerja sebelum 

menetapkan nilai PMPRB 

instansi; 

Rencana aksi tindak lanjut 

(RATL) telah 

dikomunikasikan dan 

dilaksanakan; 
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Area 

Perubahan 

Kegiatan 

Pendukung 

Hasil yang diharapkan Ukuran 

keberhasilan 

Tahun Pelaksanaan OPD 

Manajemen 

Perubahan 

Reformasi 

Birokrasi 

Birokrasi yang 

Bersih dan 

Akuntabel 

2020 2021 2022 2023 2024  

Penanggungjawab reformasi 

birokrasi internal unit kerja 

telah melakukan 

pemantauan dan evaluasi 

pelaksanaan rencana kerja; 

4.  Perubahan pola pikir dan 

budaya kinerja 

Terdapat keterlibatan 

pimpinan 

tertinggi/pimpinan unit 

kerja secara aktif dan 

berkelanjutan dalam 

pelaksanaan reformasi 

birokrasi; 

1) Instansi 

membangun 

budaya kerja 

positif dan 

menerapkan 

nilainilai 

organisasi 

dalam 

pelaksanaan 

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 

Terdapat media komunikasi 

secara reguler untuk 
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Area 

Perubahan 

Kegiatan 

Pendukung 

Hasil yang diharapkan Ukuran 

keberhasilan 

Tahun Pelaksanaan OPD 

Manajemen 

Perubahan 

Reformasi 

Birokrasi 

Birokrasi yang 

Bersih dan 

Akuntabel 

2020 2021 2022 2023 2024  

menyosialisasikan tentang 

reformasi birokrasi yang 

sedang dan akan dilakukan; 

tugas sehari-

hari 

2) Perubahan 

pola pikir dan 

budaya kerja 

pemerintah 

daerah yang 

semakin 

meningkat, 

khususnya 

dalam 

merespon 

Terdapat upaya untuk 

menggerakkan 

organisasi/unit kerja dalam 

melakukan perubahan 

melalui pembentukan agen 

perubahan ataupun 

panutan; 
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Area 

Perubahan 

Kegiatan 

Pendukung 

Hasil yang diharapkan Ukuran 

keberhasilan 

Tahun Pelaksanaan OPD 

Manajemen 

Perubahan 

Reformasi 

Birokrasi 

Birokrasi yang 

Bersih dan 

Akuntabel 

2020 2021 2022 2023 2024  

perkembangan 

zaman 

3) Menurunnya 

resistensi 

terhadap 

perubahan 

4) Budaya 

perubahan 

yang semakin 

melekat 

(embedded) 

pada 

Pemerintah 
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Area 

Perubahan 

Kegiatan 

Pendukung 

Hasil yang diharapkan Ukuran 

keberhasilan 

Tahun Pelaksanaan OPD 

Manajemen 

Perubahan 

Reformasi 

Birokrasi 

Birokrasi yang 

Bersih dan 

Akuntabel 

2020 2021 2022 2023 2024  

Daerah Kota 

Mojokerto 

 

 

Tabel 35 Rencana Aksi Deregulasi Kebijakan 2020-2024 

Area 

Perubahan 

Kegiatan 

Pendukung 

Hasil yang diharapkan Ukuran keberhasilan Tahun Pelaksanaan OPD 

2021 2022 2023 2024 2025 

Deregulasi 

Kebijakan 

Birokrasi yang 

Bersih dan 

Akuntabel 

1. Harmonisasi Produk 

Hukum Daerah 

Telah dilakukan 

identifikasi, analisis, dan 

pemetaan terhadap 

Kebijakan yang 

diterbitkan memiliki 

peta keterkaitan 

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ Bagian 

Hukum 

Setda 
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Area 

Perubahan 

Kegiatan 

Pendukung 

Hasil yang diharapkan Ukuran keberhasilan Tahun Pelaksanaan OPD 

2021 2022 2023 2024 2025 

Deregulasi 

Kebijakan 

Birokrasi yang 

Bersih dan 

Akuntabel 

peraturan perundang-

undangan yang tidak 

harmonis/sinkron/bersifat 

menghambat yang akan 

direvisi/dihapus; 

dengan kebijakan 

lainnya 

 Telah dilakukan revisi 

peraturan perundang-

undangan yang tidak 

harmonis / tidak sinkron/ 

bersifat menghambat; 

Kebijakan terkait 

pelayanan dan atau 

perizinan yang 

diterbitkan memuat 

unsur kemudahan 

dan efisiensi 

pelayanan utama 

instansi 

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 

 Telah dilakukan revisi 

kebijakan yang tidak 

Kebijakan terkait 

pelayanan dan atau 

perizinan yang 

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 
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Area 

Perubahan 

Kegiatan 

Pendukung 

Hasil yang diharapkan Ukuran keberhasilan Tahun Pelaksanaan OPD 

2021 2022 2023 2024 2025 

Deregulasi 

Kebijakan 

Birokrasi yang 

Bersih dan 

Akuntabel 

harmonis / tidak sinkron/ 

bersifat menghambat. 

diterbitkan memuat 

unsur kemudahan 

dan efisiensi 

pelayanan utama 

unit kerja. 

2. Pemutahiran Sistem 

pengendalian dalam 

penyusunan Produk 

Hukum Daerah 

Adanya sistem 

pengendalian penyusunan 

peraturan perundangan 

yang mensyaratkan 

adanya Rapat Koordinasi, 

Naskah 

Akademis/kajian/policy 

paper, dan Paraf 

Koordinasi; 

Penyelesaian 

kebijakan sesuai 

dengan Program 

Pembentukan 

Peraturan Daerah 

Kota Mojokerto 

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 

 Telah dilakukan evaluasi 

atas pelaksanaan sistem 

Tersusunya 

peraturan daerah / 

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 
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Area 

Perubahan 

Kegiatan 

Pendukung 

Hasil yang diharapkan Ukuran keberhasilan Tahun Pelaksanaan OPD 

2021 2022 2023 2024 2025 

Deregulasi 

Kebijakan 

Birokrasi yang 

Bersih dan 

Akuntabel 

pengendalian penyusunan 

produk hukum daerah 

regulasi yang 

aspiratif 

 

Tabel 35 Rencana Aksi Penataan Organisasi 2020-2024 

Area 

Perubahan 

Kegiatan 

Pendukung 

Hasil yang diharapkan Ukuran keberhasilan Tahun Pelaksanaan OPD 

2021 2022 2023 2024 2025 

Penataan 

Organisasi 

Birokrasi 

yang 

Efektif dan 

Efisien 

1. Penataan Organisasi Telah disusun desain 

organisasi yang sesuai 

dengan rencana 

strategis; 

Prosentase 

Kelembagaan 

Pemerintah Daerah 

yang tepat fungsi 

60% 70% 75% 80% 90% Bagian 

Organisasi 

Setda 
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Area 

Perubahan 

Kegiatan 

Pendukung 

Hasil yang diharapkan Ukuran keberhasilan Tahun Pelaksanaan OPD 

2021 2022 2023 2024 2025 

Penataan 

Organisasi 

Birokrasi 

yang 

Efektif dan 

Efisien 

 Telah dilakukan 

penyederhanaan 

tingkat struktur 

organisasi; 

     

 Telah dirumuskan 

mekanisme hubungan 

dan koordinasi antara 

JPT dengan Kelompok 

Jabatan Fungsional 

yang ditetapkan oleh 

pimpinan instansi; 

     

 Telah dilakukan 

pengalihan jabatan 

struktural ke jabatan 

fungsional sesuai 
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Area 

Perubahan 

Kegiatan 

Pendukung 

Hasil yang diharapkan Ukuran keberhasilan Tahun Pelaksanaan OPD 

2021 2022 2023 2024 2025 

Penataan 

Organisasi 

Birokrasi 

yang 

Efektif dan 

Efisien 

kriteria unit organisasi 

yang berpotensi 

dialihkan; 

 Telah disusun 

kelompok jabatan 

fungsional yang sesuai 

dengan tugas dan 

fungsi unit organisasi. 

     

2. Evaluasi Kelembagaan Telah dilakukan 

evaluasi yang bertujuan 

untuk menilai 

ketepatan fungsi dan 

ketepatan ukuran 

organisasi; 

Hasil evaluasi telah 

ditindaklanjuti 

dengan mengajukan 

perubahan organisasi 

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 
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Area 

Perubahan 

Kegiatan 

Pendukung 

Hasil yang diharapkan Ukuran keberhasilan Tahun Pelaksanaan OPD 

2021 2022 2023 2024 2025 

Penataan 

Organisasi 

Birokrasi 

yang 

Efektif dan 

Efisien 

 Telah dilakukan 

evaluasi yang 

mengukur jenjang 

organisasi; 

Hasil evaluasi untuk 

ditindaklanjuti 

dengan 

penyederhanaan 

birokrasi. 

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 

 Telah dilakukan 

evaluasi yang 

menganalisis 

kemungkinan duplikasi 

fungsi; 

     

 Telah dilakukan 

evaluasi yang 

menganalisis satuan 

organisasi yang berbeda 

tujuan namun 
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Area 

Perubahan 

Kegiatan 

Pendukung 

Hasil yang diharapkan Ukuran keberhasilan Tahun Pelaksanaan OPD 

2021 2022 2023 2024 2025 

Penataan 

Organisasi 

Birokrasi 

yang 

Efektif dan 

Efisien 

ditempatkan dalam 

satu kelompok; 

 Telah dilakukan 

evaluasi yang 

menganalisis 

kemungkinan adanya 

pejabat yang melapor 

kepada lebih dari 

seorang atasan; 

     

 Telah dilakukan 

evaluasi kesesuaian 

tugas dan fungsi 

dengan sasaran kinerja 

unit organisasi di 

atasnya; 
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Area 

Perubahan 

Kegiatan 

Pendukung 

Hasil yang diharapkan Ukuran keberhasilan Tahun Pelaksanaan OPD 

2021 2022 2023 2024 2025 

Penataan 

Organisasi 

Birokrasi 

yang 

Efektif dan 

Efisien 

 Telah dilakukan 

evaluasi yang 

menganalisis rentang 

kendali terhadap 

struktur yang langsung 

berada di bawahnya; 

     

 Telah dilakukan 

evaluasi yang 

menganalisis 

kesesuaian struktur 

organisasi/unit kerja 

dengan kinerja yang 

akan dihasilkan; 

     

 Telah dilakukan 

evaluasi atas 
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Area 

Perubahan 

Kegiatan 

Pendukung 

Hasil yang diharapkan Ukuran keberhasilan Tahun Pelaksanaan OPD 

2021 2022 2023 2024 2025 

Penataan 

Organisasi 

Birokrasi 

yang 

Efektif dan 

Efisien 

kesesuaian struktur 

organisasi dengan 

mandat /kewenangan 

lembaga; 

 Telah dilakukan 

evaluasi yang 

menganalisis 

kemungkinan tumpang 

tindih fungsi dengan 

instansi lain; 

     

 Telah dilakukan 

evaluasi yang 

menganalisis 

kemampuan struktur 

organisasi untuk 

     



- 128 - 
 

Area 

Perubahan 

Kegiatan 

Pendukung 

Hasil yang diharapkan Ukuran keberhasilan Tahun Pelaksanaan OPD 

2021 2022 2023 2024 2025 

Penataan 

Organisasi 

Birokrasi 

yang 

Efektif dan 

Efisien 

adaptif terhadap 

perubahan lingkungan 

strategis. 

 

 

Tabel 36 Rencana Aksi Penataan Tatalaksana 2020-2024 

Area 

Perubahan 

Kegiatan 

Pendukung 

Hasil yang diharapkan Ukuran keberhasilan Tahun Pelaksanaan OPD 

2021 2022 2023 2024 2025  

Penataan 

Tatalaksan

a 

Birokrasi 

yang 

Efektif dan 

Efisien 

1. Telah disusun peta proses 

bisnis yang sesuai dengan 

 60% 70% 75% 80% 90% 
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Area 

Perubahan 

Kegiatan 

Pendukung 

Hasil yang diharapkan Ukuran keberhasilan Tahun Pelaksanaan OPD 

2021 2022 2023 2024 2025  

Penataan 

Tatalaksan

a 

Birokrasi 

yang 

Efektif dan 

Efisien 

Proses Bisnis dan 

Prosedur Operasional 

Tetap (SOP) 

pedoman penyusunan Peta 

Proses Bisnis 

kementerian/lembaga/pem

erintah daerah; 

Bagian 

Organisasi 

Setda 

 Telah tersedia peta proses 

bisnis yang sesuai dengan 

tugas dan fungsi; 

Kualitas Pengelolaan 

Aset, diukur dengan 

Indeks Pengelolaan 

Aset dari 

Kementerian 

Keuangan. 

     

 Telah disusun peta proses 

bisnis yang sesuai dengan 

dokumen rencana strategis 

dan rencana kerja 

organisasi; 

Peta Proses Bisnis 

Mempengaruhi 

Penyederhanaan 

Jabatan dilakukan 

dengan melihat 
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Area 

Perubahan 

Kegiatan 

Pendukung 

Hasil yang diharapkan Ukuran keberhasilan Tahun Pelaksanaan OPD 

2021 2022 2023 2024 2025  

Penataan 

Tatalaksan

a 

Birokrasi 

yang 

Efektif dan 

Efisien 

 Telah memiliki peta proses 

bisnis yang sesuai dengan 

tugas dan fungsi dan selaras 

dengan Kinerja Organisasi 

secara berjenjang; 

apakah telah disusun 

peta proses bisnis 

dengan adanya 

penyederhanaan 

jabatan; 

     

 Peta proses bisnis sudah 

dijabarkan ke dalam 

prosedur operasional tetap 

(SOP); 

     

 Telah dilakukan penjabaran 

peta lintas fungsi (peta level 

n) ke dalam SOP; 

     

 Prosedur operasional tetap 

(SOP) telah diterapkan; 
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Area 

Perubahan 

Kegiatan 

Pendukung 

Hasil yang diharapkan Ukuran keberhasilan Tahun Pelaksanaan OPD 

2021 2022 2023 2024 2025  

Penataan 

Tatalaksan

a 

Birokrasi 

yang 

Efektif dan 

Efisien 

 Peta proses bisnis dan 

Prosedur operasional telah 

dievaluasi dan disesuaikan 

dengan perkembangan 

tuntutan efisiensi, dan 

efektivitas birokrasi; 

     

 Telah dilakukan evaluasi 

terhadap peta proses bisnis 

yang sesuai dengan 

efektivitas hubungan kerja 

antar unit organisasi untuk 

menghasilkan kinerja sesuai 

dengan tujuan pendirian 

organisasi; 
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Area 

Perubahan 

Kegiatan 

Pendukung 

Hasil yang diharapkan Ukuran keberhasilan Tahun Pelaksanaan OPD 

2021 2022 2023 2024 2025  

Penataan 

Tatalaksan

a 

Birokrasi 

yang 

Efektif dan 

Efisien 

2. Sistem Pemerintahan 

Berbasis Elektronik 

(SPBE) 

pemerintah daerah memiliki 

Arsitektur SPBE; 

Terciptanya Sistem 

Pemerintahan 

Berbasis Elektronik 

(SPBE) yang 

Terintegrasi; 

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ Dinas 

Komunikasi 

dan 

Informatika 

 pemerintah daerah memiliki 

Peta Rencana SPBE; 

Implementasi SPBE 

telah terintegrasi dan 

mampu mendorong 

pelaksanaan 

pelayanan publik 

yang lebih cepat dan 

efisien; 

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 

 Tim Koordinasi SPBE 

pemerintah Kota Mojokerto 

Implementasi SPBE 

telah terintegrasi dan 

mampu mendorong 
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Area 

Perubahan 

Kegiatan 

Pendukung 

Hasil yang diharapkan Ukuran keberhasilan Tahun Pelaksanaan OPD 

2021 2022 2023 2024 2025  

Penataan 

Tatalaksan

a 

Birokrasi 

yang 

Efektif dan 

Efisien 

melaksanakan tugas dan 

program kerjanya; 

pelaksanaan 

pelayanan internal 

organisasi yang lebih 

cepat dan efisien; 

 pemerintah daerah 

menerapkan Manajemen 

Layanan SPBE; 

Predikat Indeks 

SPBE. 

     

 pemerintah daerah memiliki 

Layanan Kepegawaian 

Berbasis Elektronik; 

     

 pemerintah daerah memiliki 

Layanan Publik Berbasis 

Elektronik 
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Area 

Perubahan 

Kegiatan 

Pendukung 

Hasil yang diharapkan Ukuran keberhasilan Tahun Pelaksanaan OPD 

2021 2022 2023 2024 2025  

Penataan 

Tatalaksan

a 

Birokrasi 

yang 

Efektif dan 

Efisien 

 Pemerintah Kota Mojokerto 

memiliki Layanan Kearsipan 

Berbasis Elektronik; 

Kualitas Pengelolaan 

Arsip, diukur dengan 

Nilai Hasil 

Pengawasan 

Kearsipan dari ANRI; 

     

 pemerintah daerah memiliki 

Layanan Perencanaan, 

Penganggaran, dan Kinerja 

Berbasis Elektronik; 

Kualitas Pengelolaan 

Keuangan, diukur 

dengan Indeks 

Pengelolaan 

Keuangandari 

kementerian 

keuangan; 

     

3. Keterbukaan 

Informasi Publik 

Adanya kebijakan pimpinan 

tentang keterbukaan 

informasi publik; 

Kualitas Pengelolaan 

Pengadaan Barang 

dan Jasa, diukur 

     Dinas 

Komunikasi 
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Area 

Perubahan 

Kegiatan 

Pendukung 

Hasil yang diharapkan Ukuran keberhasilan Tahun Pelaksanaan OPD 

2021 2022 2023 2024 2025  

Penataan 

Tatalaksan

a 

Birokrasi 

yang 

Efektif dan 

Efisien 

 Terlaksanakannya 

monitoring dan evaluasi 

pelaksanaan kebijakan 

keterbukaan informasi 

publik. 

dengan Indeks Tata 

Kelola Pengadaan 

Barang dan Jasa dari 

LKPP; 

     dan 

Informasi 
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Tabel 37 Rencana Aksi Penataan SDM Aparatur 2020-2024 

Area 

Perubahan 

Kegiaran 

Pendukung 

Hasil yang diharapkan Ukuran keberhasilan Tahun Pelaksanaan OPD 

2021 2022 2023 2024 2025 

Penataan 

SDM 

Aparatur 

Birokrasi 

yang Efektif 

dan Efisien 

1. Perencanaan 

kebutuhan 

pegawai sesuai 

dengan 

kebutuhan 

organisasi 

Rencana redistribusi 

pegawai telah disusun dan 

diformalkan; 

hasil perhitungan 

kebutuhan pegawai 

telah dijadikan dasar 

dalam pembuatan 

formasi dan 

penerimaan pegawai 

baru 

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ Badan 

Kepegawai

an Daerah 

dan Bagian 

Organisasi 

Setda 

 Perhitungan kebutuhan 

pegawai telah dilakukan; 

     

 Proyeksi kebutuhan 5 

tahun telah disusun dan 

diformalkan; 

     

 Perhitungan formasi 

jabatan yang menunjang 

kinerja utama instansi 

telah dihitung dan 

diformalkan; 

     

 Perhitungan kebutuhan 

pegawai telah dilakukan 

     



- 137 - 
 

Area 

Perubahan 

Kegiaran 

Pendukung 

Hasil yang diharapkan Ukuran keberhasilan Tahun Pelaksanaan OPD 

2021 2022 2023 2024 2025 

Penataan 

SDM 

Aparatur 

Birokrasi 

yang Efektif 

dan Efisien 

sesuai kebutuhan unit 

kerja; 

 Analisis jabatan dan 

analisis beban kerja telah 

dilakukan; 

     

 Analisis jabatan dan 

analisis beban kerja telah 

sesuai kebutuhan unit 

kerja dan selaras dengan 

kinerja utama; 

     

2. Proses 

penerimaan 

pegawai 

transparan, 

objektif, 

Pengumuman penerimaan 

diinformasikan secara 

luas kepada masyarakat; 

Pelaksanaan 

Penerimaan Pegawai 

terintegrasi melalui 

sisitem CAT 

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 

 Pendaftaran dapat 

dilakukan dengan mudah, 

cepat dan pasti (daring); 
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Area 

Perubahan 

Kegiaran 

Pendukung 

Hasil yang diharapkan Ukuran keberhasilan Tahun Pelaksanaan OPD 

2021 2022 2023 2024 2025 

Penataan 

SDM 

Aparatur 

Birokrasi 

yang Efektif 

dan Efisien 

 akuntabel dan 

bebas KKN 

Persyaratan jelas, tidak 

diskriminatif; 

     

 Proses seleksi transparan, 

objektif, adil, akuntabel 

dan bebas KKN; 

     

 Pengumuman hasil seleksi 

diinformasikan secara 

terbuka. 

     

3. Pengembangan 

pegawai berbasis 

kompetensi 

Telah ada standar 

kompetensi jabatan; 

Dilakukan pemetaan 

talenta yang hasilnya 

digunakan untuk 

proses penempatan 

jabatan kritikal dan 

rencana suksesi 

jabatan; 

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 
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Area 

Perubahan 

Kegiaran 

Pendukung 

Hasil yang diharapkan Ukuran keberhasilan Tahun Pelaksanaan OPD 

2021 2022 2023 2024 2025 

Penataan 

SDM 

Aparatur 

Birokrasi 

yang Efektif 

dan Efisien 

 Telah dilakukan 

asessment pegawai; 

Dilakukan Penerapan 

Manajemen Talenta 

dalam pengisian 

Jabatan Pimpinan 

Tinggi. 

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 

 Telah disusun rencana 

pengembangan 

kompetensi dengan 

dukungan anggaran yang 

mencukupi; 

     

 Telah diidentifikasi 

kebutuhan 

pengembangan 

kompetensi; 

     

 Telah dilakukan 

pengembangan pegawai 

berbasis kompetensi 

sesuai dengan rencana 

dan kebutuhan 
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Area 

Perubahan 

Kegiaran 

Pendukung 

Hasil yang diharapkan Ukuran keberhasilan Tahun Pelaksanaan OPD 

2021 2022 2023 2024 2025 

Penataan 

SDM 

Aparatur 

Birokrasi 

yang Efektif 

dan Efisien 

pengembangan 

kompetensi; 

 Telah dilakukan 

monitoring dan evaluasi 

pengembangan pegawai 

berbasis kompetensi 

secara berkala 

     

4. Promosi jabatan 

dilakukan secara 

terbuka 

Kebijakan promosi 

terbuka telah ditetapkan; 

hasil assessment telah 

dijadikan pertimbangan 

untuk mutasi dan 

pengembangan karir 

pegawai; 

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 

 Promosi terbuka pengisian 

jabatan pimpinan tinggi 

telah dilaksanakan; 

     

 Promosi terbuka 

dilakukan secara 

kompetitif dan obyektif; 
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Area 

Perubahan 

Kegiaran 

Pendukung 

Hasil yang diharapkan Ukuran keberhasilan Tahun Pelaksanaan OPD 

2021 2022 2023 2024 2025 

Penataan 

SDM 

Aparatur 

Birokrasi 

yang Efektif 

dan Efisien 

 Promosi terbuka 

dilakukan oleh panitia 

seleksi yang independent; 

     

 Hasil setiap tahapan 

seleksi diumumkan secara 

terbuka; 

     

5. Penetapan kinerja 

individu 

Capaian kinerja individu 

telah dijadikan dasar 

untuk pemberian 

tunjangan kinerja; 

      

 Penerapan Penetapan 

kinerja individu; 

Pencapaian kinerja 

individu telah menjadi 

dasar dalam pemberian 

tunjangan 

kinerja/penghasilan; 

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 
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Area 

Perubahan 

Kegiaran 

Pendukung 

Hasil yang diharapkan Ukuran keberhasilan Tahun Pelaksanaan OPD 

2021 2022 2023 2024 2025 

Penataan 

SDM 

Aparatur 

Birokrasi 

yang Efektif 

dan Efisien 

 Terdapat penilaian kinerja 

individu yang terkait 

dengan kinerja organisasi; 

      

 Ukuran kinerja individu 

telah memiliki kesesuaian 

dengan indikator kinerja 

individu level diatasnya; 

Persentase Ukuran 

kinerja individu telah 

berorientasi hasil 

(outcome) sesuai pada 

levelnya; 

100% 100% 100% 100% 100% 

 Pengukuran kinerja 

individu dilakukan secara 

periodik; 

      

 Telah dilakukan 

monitoring dan evaluasi 

atas pencapaian kinerja 

individu; 
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Area 

Perubahan 

Kegiaran 

Pendukung 

Hasil yang diharapkan Ukuran keberhasilan Tahun Pelaksanaan OPD 

2021 2022 2023 2024 2025 

Penataan 

SDM 

Aparatur 

Birokrasi 

yang Efektif 

dan Efisien 

 Hasil penilaian kinerja 

individu telah dijadikan 

dasar untuk 

pengembangan karir 

individu/pemberian 

penghargaan dan sanksi 

lainnya. 

      

6. Penegakan aturan 

disiplin/kode 

etik/kode 

perilaku pegawai 

Aturan disiplin/kode 

etik/kode perilaku 

instansi telah ditetapkan; 

terjadi penurunan 

pelanggaran disiplin 

pegawai; 

     

 Adanya monitoring dan 

evaluasi atas pelaksanaan 

aturan disiplin/kode 

etik/kode perilaku 

instansi; 
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Area 

Perubahan 

Kegiaran 

Pendukung 

Hasil yang diharapkan Ukuran keberhasilan Tahun Pelaksanaan OPD 

2021 2022 2023 2024 2025 

Penataan 

SDM 

Aparatur 

Birokrasi 

yang Efektif 

dan Efisien 

 Adanya pemberian sanksi 

dan imbalan (reward); 

      

7. Pelaksanaan 

evaluasi jabatan 

Informasi faktor jabatan 

telah disusun; 

hasil evaluasi jabatan 

pimpinan tinggi sudah 

disampaikan ke 

menteri/pejabat 

berwenang; 

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 

 Peta jabatan telah 

ditetapkan; 

      

 Kelas jabatan telah 

ditetapkan; 

      

 Unit kerja telah 

mengimplementasikan 

Standar Kompetensi 

Jabatan (SKJ); 

      



- 145 - 
 

Area 

Perubahan 

Kegiaran 

Pendukung 

Hasil yang diharapkan Ukuran keberhasilan Tahun Pelaksanaan OPD 

2021 2022 2023 2024 2025 

Penataan 

SDM 

Aparatur 

Birokrasi 

yang Efektif 

dan Efisien 

 Unit kerja telah 

melaksanakan evaluasi 

jabatan berdasarkan SKJ. 

      

8. Sistem Informasi 

Kepegawaian 

Sistem informasi 

kepegawaian telah 

dibangun sesuai 

kebutuhan; 

Merit System, diukur 

dengan Indeks Sistem 

Merit dari KASN; 

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 

 Sistem informasi 

kepegawaian terus 

dimutakhirkan; 

 Sistem informasi 

kepegawaian digunakan 

sebagai pendukung 

pengambilan kebijakan 

manajemen SDM;  
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Area 

Perubahan 

Kegiaran 

Pendukung 

Hasil yang diharapkan Ukuran keberhasilan Tahun Pelaksanaan OPD 

2021 2022 2023 2024 2025 

Penataan 

SDM 

Aparatur 

Birokrasi 

yang Efektif 

dan Efisien 

 
Sistem informasi 

kepegawaian dapat 

diakses oleh pegawai. 

 ASN Profesional, diukur 

dengan Indeks 

Profesionalitas  

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 

 

 

Tabel 38 Rencana Aksi Penguatan Akuntabilitas 2020-2024 

Area Perubahan Kegiatan 

Pendukung 

Hasil yang 

diharapkan 

Ukuran 

keberhasilan 

Tahun Pelaksanaan OPD 

2021 2022 2023 2024 2025 

Penguatan 

Akuntabilitas 

Birokrasi 

yang 

Bersih dan 

Akuntabel 

1. Penguatan Akuntabilitas 

Kinerja Pemerintahan 

Terlaksan nya 

sistem 

Nilai SAKIP 

(Indikator pusat) 

BB BB A A A BAPPEDA 
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 Pengendalian Pelaksanaan 

Kegiatan Pembangunan 

APBD 

pemerintah an 

yang transparan 

dan akuntabel 

baik kinerja 

maupun 

keuangan 

Nilai EKPPD 

(Indikator daerah) 

3,7 3,8 3,9 3,9 4.0 Bag. 

Administrasi 

Pembangunan 

 Perencanaan pembangunan 

kewilayahan 

DPA sesuai 

dokumen sumber 

(APBD) dan 

distribusi tepat 

waktu 

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ BKAD 

 Pengendalian, monitoring dan 

evaluasi perencanaan 

pembangunan daerah 

SP2D tepat waktu 

berdasarkan 

aturan yang 

berlaku 

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 

 Penyusunan Laporan 

Penyelenggaraan Pemerintah 

Daerah (LPPD) 

Target Pendapatan 

dari bunga deposito 

tercapai 

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 

 Monitoring dan Evaluasi 

Otonomi Daerah 

Terlaksananya 

kegiatan pada 

SKPD sesuai 

dengan peraturan 

Walikota 

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 
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 Pencermatan dan Penerbitan 

DPA SKPD 

Terlaksananya 

kegiatan pada 

SKPD sesuai 

dengan peraturan 

Walikota 

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 

 Penerbitan SP2D Kegiatan 

dilaksanakan 

sesuai dengan 

Perda APBD 

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 

 Peningkatan Manajemen 

Investasi Daerah 

Kegiatan 

dilaksanakan 

sesuai dengan 

Perwal Penjabaran 

APBD 

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 

 Penyusunan Kebijakan dan 

Pedoman Pelaksanaan APBD 

Kegiatan 

dilaksanakan 

sesuai dengan 

Perda Perubahan 

APBD 

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 
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 Penyusunan Standarisasi 

Harga Barang dan Jasa 

Pemerintah 

Kegiatan 

dilaksanakan 

sesuai dengan 

Perwal Penjabaran 

Perubahan APBD 

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 

 Penyusunan Rancangan 

Peraturan Daerah tentang 

Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah 

Disahkankan Perda 

Pertanggungja 

waban APBD 

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 

 Penyusunan Rancangan 

Peraturan Walikota tentang 

Penjabaran Anggaran 

Pendapatan dan Belanja 

Daerah 

Disahkannya 

Perwal 

Pertanggungja 

waban APBD 

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 

 Penyusunan Rancangan 

Peraturan Daerah tentang 

Perubahan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja 

Daerah 

 Penyusunan Rancangan 

Peraturan Walikota tentang 
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Perubahan Penjabaran 

Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah 

 Penyusunan Rancangan 

Peraturan Daerah tentang 

Pertanggungjawaban 

Pelaksanaan APBD 

 Penyusunan Rancangan 

Peraturan KDH tentang 

Penjabaran 

Pertanggungjawaban 

Pelaksanaan APBD 

2. Pengelolaan Akuntabilitas 

Kinerja; 

Terdapat upaya 

peningkatan 

kapasitas SDM 

yang menangani 

akuntabilitas 

kinerja; 

Persentase 

Anggaran yang 

berhasil 

direfocussing 

untuk mendukung 

tercapainya kinerja 

utama organisasi 

80% 85% 90% 95% 95% BKAD 

 Pedoman 

akuntabilitas 

aplikasi yang 

terintegrasi telah 

✔ ✔ ✔ ✔ ✔  
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kinerja telah 

disusun; 

dimanfaatkan 

untuk menciptakan 

efektifitas dan 

efisiensi anggaran. 

 Pemutakhiran 

data kinerja 

dilakukan secara 

berkala; 

hasil 

capaian/monitoring 

Perjanjian Kinerja 

telah dijadikan 

dasar sebagai 

pemberian reward 

and punishment 

bagi organisasi; 

✔ ✔ ✔ ✔ ✔  

 

Tabel 39 Rencana Aksi Penguatan Pengawasan 2020-2024 

Area 

Perubahan 

Kegiatan 

Pendukung 

Hasil yang 

diharapkan 

Ukuran 

keberhasilan 

Tahun Pelaksanaan OPD 

2021 2022 2023 2024 2025 

Penguatan 

Pengawasan 

Birokrasi yang 

Bersih dan 

Akuntabel 

1. Penguatan Pengawasan 

penanganan Gratifikasi 

Meningkatkan sistem 

integritas di 

Telah terdapat 

kebijakan 

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ Inspektorat 
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Area 

Perubahan 

Kegiatan 

Pendukung 

Hasil yang 

diharapkan 

Ukuran 

keberhasilan 

Tahun Pelaksanaan OPD 

2021 2022 2023 2024 2025 

Penguatan 

Pengawasan 

Birokrasi yang 

Bersih dan 

Akuntabel 

pemerintah daerah 

dalam upaya 

pencegahan KKN 

penanganan 

gratifikasi; 

 Telah dilakukan 

public campaign; 

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 

 Penanganan 

gratifikasi telah 

diimplementasikan; 

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 

 Telah dilakukan 

evaluasi atas 

kebijakan 

penanganan 

gratifikasi; 

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 

 Hasil evaluasi atas 

penanganan 

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 
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Area 

Perubahan 

Kegiatan 

Pendukung 

Hasil yang 

diharapkan 

Ukuran 

keberhasilan 

Tahun Pelaksanaan OPD 

2021 2022 2023 2024 2025 

Penguatan 

Pengawasan 

Birokrasi yang 

Bersih dan 

Akuntabel 

gratifikasi telah 

ditindaklanjuti. 

 Persentase 

penyampaian 

Laporan Harta 

Kekayaan Pejabat 

Negara (LHKPN) 

100% 100% 100% 100% 100% 

 Persentase 

penyampaian 

Laporan Harta 

Kekayaan Aparatur 

Sipil Negara 

(LHKASN) 

100% 100% 100% 100% 100% 

2. Implementasi SPIP maturitas SPIP Telah terdapat 

peraturan Pimpinan 

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 
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Area 

Perubahan 

Kegiatan 

Pendukung 

Hasil yang 

diharapkan 

Ukuran 

keberhasilan 

Tahun Pelaksanaan OPD 

2021 2022 2023 2024 2025 

Penguatan 

Pengawasan 

Birokrasi yang 

Bersih dan 

Akuntabel 

organisasi tentang 

SPIP 

Telah dibangun 

lingkungan 

pengendalian; 

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 

Telah 

mengidentifikasi 

lingkungan 

pengendalian; 

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 

Telah dilakukan 

penilaian risiko atas 

organisasi/unit 

kerja; 

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 

Telah dilakukan 

kegiatan 

pengendalian untuk 

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 
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Area 

Perubahan 

Kegiatan 

Pendukung 

Hasil yang 

diharapkan 

Ukuran 

keberhasilan 

Tahun Pelaksanaan OPD 

2021 2022 2023 2024 2025 

Penguatan 

Pengawasan 

Birokrasi yang 

Bersih dan 

Akuntabel 

meminimalisir 

risiko yang telah 

diidentifikasi; 

SPI telah 

diinformasikan dan 

dikomunikasikan 

kepada seluruh 

pihak terkait; 

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 

Telah dilakukan 

pemantauan 

pengendalian 

intern; 

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 

Unit kerja telah 

melakukan evaluasi 

atas Penerapan SPI: 

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 
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Area 

Perubahan 

Kegiatan 

Pendukung 

Hasil yang 

diharapkan 

Ukuran 

keberhasilan 

Tahun Pelaksanaan OPD 

2021 2022 2023 2024 2025 

Penguatan 

Pengawasan 

Birokrasi yang 

Bersih dan 

Akuntabel 

3. Pengaduan Masyarakat Telah disusun 

kebijakan pengaduan 

masyarakat; 

persentase 

penanganan 

pengaduan 

masyarakat. 

50% 75% 100% 100% 100% 

Penanganan 

pengaduan 

masyarakat telah 

diimplementasikan; 

      

Hasil penanganan 

pengaduan 

masyarakat telah 

ditindaklanjuti; 

     

Telah dilakukan 

evaluasi atas 

penanganan 
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Area 

Perubahan 

Kegiatan 

Pendukung 

Hasil yang 

diharapkan 

Ukuran 

keberhasilan 

Tahun Pelaksanaan OPD 

2021 2022 2023 2024 2025 

Penguatan 

Pengawasan 

Birokrasi yang 

Bersih dan 

Akuntabel 

pengaduan 

masyarakat; 

Hasil evaluasi atas 

penanganan 

pengaduan 

masyarakat telah 

ditindaklanjuti. 

     

4. Whistle-Blowing System Telah terdapat Whistle 

Blowing System; 

Adanya kebijkan 

yang mendukung 

Whistle Blowing 

System di lingkup 

Pemerintah Daerah 

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 

Whistle Blowing 

System telah 

disosialisasikan; 
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Area 

Perubahan 

Kegiatan 

Pendukung 

Hasil yang 

diharapkan 

Ukuran 

keberhasilan 

Tahun Pelaksanaan OPD 

2021 2022 2023 2024 2025 

Penguatan 

Pengawasan 

Birokrasi yang 

Bersih dan 

Akuntabel 

Whistle Blowing 

System telah 

diimplementasikan; 

Telah dilakukan 

evaluasi atas Whistle 

Blowing System; 

Hasil evaluasi atas 

Whistle Blowing 

System telah 

ditindaklanjuti.. 

5. Penanganan Benturan 

Kepentingan 

Telah terdapat 

Penanganan Benturan 

Kepentingan; 

Adanya prosedur 

penanganan 

benturan 

kepentingan yang 

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 

Penanganan Benturan 

Kepentingan telah; 
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Area 

Perubahan 

Kegiatan 

Pendukung 

Hasil yang 

diharapkan 

Ukuran 

keberhasilan 

Tahun Pelaksanaan OPD 

2021 2022 2023 2024 2025 

Penguatan 

Pengawasan 

Birokrasi yang 

Bersih dan 

Akuntabel 

Penanganan Benturan 

Kepentingan telah 

diimplementasikan; 

telah dirancang dan 

diformalkan 

Telah dilakukan 

evaluasi atas 

Penanganan Benturan 

Kepentingan; 

Hasil evaluasi atas 

Penanganan Benturan 

Kepentingan telah 

ditindaklanjuti. 

6. Pembangunan Zona 

Integritas 

Telah dilakukan 

pencanangan zona 

integritas; 

Adanya Komitmen 

Pembangunan ZI 

(Akumulatif) 

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 

Telah ditetapkan unit 

yang akan 

Dilakukannya 

Pemetaan Unit 

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 
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Area 

Perubahan 

Kegiatan 

Pendukung 

Hasil yang 

diharapkan 

Ukuran 

keberhasilan 

Tahun Pelaksanaan OPD 

2021 2022 2023 2024 2025 

Penguatan 

Pengawasan 

Birokrasi yang 

Bersih dan 

Akuntabel 

dikembangkan 

menjadi zona 

integritas; 

Kerja untuk 

membangun ZI 

 

Telah dilakukan 

pembangunan zona 

integritas; 

Peningkatan 

Jumlah WBK 

1 2 2 3 4 

Telah dilakukan 

evaluasi atas zona 

integritas yang telah 

ditentukan; 

Peningkatan 

Jumlah WBBM 

1 2 2 3 4 

Telah terdapat unit 

kerja yang ditetapkan 

sebagai “menuju 

WBK/WBBM”. 
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Area 

Perubahan 

Kegiatan 

Pendukung 

Hasil yang 

diharapkan 

Ukuran 

keberhasilan 

Tahun Pelaksanaan OPD 

2021 2022 2023 2024 2025 

Penguatan 

Pengawasan 

Birokrasi yang 

Bersih dan 

Akuntabel 

7. Aparat Pengawasan Intern 

Pemerintah (APIP) 

Rekomendasi APIP 

didukung dengan 

komitmen pimpinan; 

Indeks Internal 

Audit Capability 

Model (IACM) 

3 3.5 3.5 4 4 

APIP didukung dengan 

SDM yang memadai 

secara kualitas dan 

kuantitas; 

APIP telah 

menjalankan fungsi 

konsultatif 

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 

APIP didukung dengan 

anggaran yang 

memadai; 

APIP memberikan 

saran masukan 

terkait peningkatan 

kinerja unit kerja. 

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 

APIP berfokus pada 

client dan audit 

berbasis risiko; 
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Tabel 40 Rencana Aksi Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 2020-2024 

Area 

Perubahan 

Kegiatan 

Pendukung 

Hasil yang diharapkan Ukuran 

keberhasilan 

Tahun Pelaksanaan OPD 

2020 2021 2022 2023 2024 

Peningkatan 

Kualitas 

Pelayanan 

Publik 

Peningkatan 

Kualitas 

Pelayanan Publik 

Berkualitas 

1. Kebijakan Standar Pelayanan Terdapat kebijakan 

standar pelayanan; 

Integritas Pelayanan 

(indicator pusat) 

7.0-8.5 Bagian 

Organisasi 

 Standar pelayanan 

telah dimaklumatkan; 

Tingkat Kepatuhan 

terhadap standart 

pelayanan (indicator 

pusat) 

Zona 

Hijau 

Zona 

Hijau 

Zona 

Hijau 

Zona 

Hijau 

Zona 

Hijau 

 

 Dilakukan reviu dan 

perbaikan atas standar 

pelayanan. 

       

2. Memiliki Budaya Pelayanan 

Prima 

Telah dilakukan 

berbagai upaya 

peningkatan 

kemampuan dan/atau 

kompetensi tentang 

Penilaian Tingkat 

Kepatuhan 

Terhadap Standar 

Pelayanan Publik 

Sesuai Undang-

Zona 

hijau 

Zona 

hijau 

Zona 

hijau 

Zona 

hijau 

Zona 

hijau 

Bagian 

Organisasi 
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penerapan budaya 

pelayanan prima; 

Undang 25 Tahun 

2009. 

 Informasi tentang 

pelayanan mudah 

diakses melalui 

berbagai media; 

      

 Telah terdapat system 

pemberian 

penghargaan dan 

sanksi bagi petugas 

pemberi pelayanan; 

      

 Telah terdapat system 

pemberian kompensasi 

kepada penerima 

layanan bila layanan 

tidak sesuai standar; 

      

 Telah terdapat sarana 

layanan 

terpadu/terintegrasi; 

      

 Terdapat inovasi 

pelayanan. 
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3. Pengelolaan Pengaduan Terdapat media 

pengaduan dan 

konsultasi pelayanan; 

penanganan 

pengaduan 

pelayanan dan 

konsultasi 

dilakukan melalui 

berbagai 

kanal/media secara 

responsif dan 

bertanggung jawab. 

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ Bagian 

Organisasi 

 Terdapat unit yang 

mengelola pengaduan 

dan konsultasi 

pelayanan; 

      

 Telah dilakukan tindak 

lanjut atas seluruh 

pengaduan pelayanan 

untuk perbaikan 

kualitas pelayanan; 

      

 Telah dilakukan 

evaluasi atas 

penanganan 

keluhan/masukan dan 

konsultasi. 

      

4. Kegiatan Penilaian kepuasan 

terhadap pelayanan 

Dilakukan survei 

kepuasan masyarakat 

terhadap pelayanan; 

Survei Kepuasan 

Masyarakat (IKM) 

83 84 85 86 87 Bagian 

Organisasi 
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 Hasil survei kepuasan 

masyarakat dapat 

diakses secara terbuka; 

       

 Dilakukan tindak 

lanjut atas hasil survei 

kepuasan masyarakat 

       

5. Pemanfaatan Teknologi 

Informasi 

Telah menerapkan 

teknologi informasi 

dalam memberikan 

pelayanan; 

Terdapat pelayanan 

publik yang 

:mendorong 

perbaikan:  

1) Kesesuaian 

Persyaratan  

2) Kemudahan 

Sistem, 

Mekanisme, dan 

Prosedur;  

3) Kecepatan 

Waktu 

Penyelesaian;  

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ Masing-

masing 

OPD/Unit 

Kerja 

 Telah dilakukan 

perbaikan secara terus 

menerus. 
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4) Kejelasan 

Biaya/Tarif, 

Gratis;  

5) Kualitas Produk 

Spesifikasi 

Jenis 

Pelayanan;  

6) Kompetensi 

Pelaksana/We;  

7) Perilaku 

Pelaksana/We;  

8) Kualitas Sarana 

dan prasarana;  

9) Penanganan 

Pengaduan, 

Saran dan 

Masukan. 
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Tabel 41 Rencana Aksi Quick Wins 2020-2024 

No. Jenis 

Quick 

Wins 

Nama Kegiatan Quick Wins Tahun pelaksanaan Quick Wins OPD/ Unit Kerja 

terkait 2021 2022 2023 2024 2025 

3.  Quick Wins 

Mandatory 

Penyederhanaan Birokrasi, dengan memangkas prosedur 

dan birokrasi yang panjang, dan penyederhanaan 

eselonisasi 

V V V   Tim Pelaksana Reformasi 

Birokrasi 

Pembangunan SDM dengan mental pekerja keras yang 

dinamis, produktif, terampil, memiliki kapabilitas ilmu 

pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama 

industri dan talenta global 

V V V V V Tim Pelaksana Reformasi 

Birokrasi 

Penyederhanaan regulasi dalam tingkat Pemerintah 

Daerah Kota Mojokerto dengan pendekatan Omnibus Law 

V V V V V Bagian Hukum Setda 

Transformasi Digital berdasarkan perkembangan 

teknologi berdampak pada pelaksanaan tugas dan fungsi 

pemerintahan dengan pemanfaatan teknologi, 

khususnya teknologi digital. 

V V V   Tim Pelaksana Reformasi 

Birokrasi 

4.  Quick Wins 

Mandiri 

Inovasi Si Mojo (Sistem Monitoring Pelayanan Dan 

Perizinan Online) 

V V V V V Dinas Penanaman Modal 

dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu dan Tenaga 

Kerja 
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No. Jenis 

Quick 

Wins 

Nama Kegiatan Quick Wins Tahun pelaksanaan Quick Wins OPD/ Unit Kerja 

terkait 2021 2022 2023 2024 2025 

Inovasi Bapak Samerto (Bayar Pajak Pakai Sampah di 

Kota Mojokerto) 

V V V V V Badan Pendapatan 

Pengelolaan Keuangan 

dan Aset 

Inovasi GAYATRI (Inovasi Gerbang Layanan Informasi 

Terpadu dan Terintegrasi) 

V V V V V  

Inovasi BU IKA GEMILANG (Bekerjasama untuk 

Identifikasi, Kawal, Anak Lahir, Segera Memiliki Identitas 

Langsung) 

V V V V V Dinas Kependudukan 

dan Pencatatan Sipil 

Inovasi PAKMO (Pelayanan Penduduk Kota Mojokerto 

Online) 

V V V V V Dinas Kependudukan 

dan Pencatatan Sipil 

Inovasi POSKO PAMAN (Program Oke Singkirkan 

Kesakitan Diare dengan Observasi Pangan Aman, 

Mencuci Tangan Pakai Sabun dan Air Minum Aman) 

V V V V V UPTD Puskesmas Wates 

Kota Mojokerto 

Inovasi Pusyar (Program Pembiayaan Usaha Syariah) V V V V V Bank Pembiayaan 

Rakyat Syariah (BPRS) 

Kota Mojokerto 

  Aplikasi “SI MOKER” V V V V V BKD Kota Mojokerto 

 

 



BAB V 

MANAJEMEN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI 

 

1. UMUM 

Agar pelaksanaan Reformasi Birokrasi dapat berjalan dengan baik, maka perlu 

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

untuk melakukan pengelolaan Reformasi Birokrasi agar seluruh rencana aksi dapat 

dilaksanakan sesuai dengan target dan jadwal yang telah ditentukan. Organisasi 

pelaksanaan Reformasi Birokrasi sesuai dengan level pelaksaan program Reformasi 

Birokrasi itu sendiri, yaitu makro, meso, dan mikro. 

Pada implementasinya setiap pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada level mikro 

dikoordinasikan oleh Sekretaris Jenderal/Sekretaris Utama/Sekretaris 

kementerian/lembaga/pemerintah daerah. Hal ini untuk memastikan bahwa 

program-program mikro RB telah dilaksanakan secara masif dan komprehensif oleh 

semua unit kerja di pemerintah Kota Mojokerto. Sedangkan monitoring dan evaluasi 

pelaksanaan Reformasi Birokrasi di internal dilaksanakan oleh Inspektorat 

Jenderal/Inspektorat Utama/Inspektorat/Satuan Pengawas Internal di 

kementerian/lembaga/pemerintah daerah.  Dalam rangka untuk memastikan 

kegiatan program mikro serta monitoring dan evaluasi atas implementasinya sesuai 

dengan yang diharapkan, setiap  kementerian/lembaga/ pemerintah daerah dapat 

membentuk Tim Reformasi Birokrasi di internal kementerian/lembaga/ pemerintah 

daerah. 

Gambar 13 Pelaksana Reformasi Birokrasi Level Mikro 

 

Sumber: Permenpan RB Nomor 25 Tahun 2020 

 

Tim ini berperan sebagai penggerak, pelaksana, dan pengawal pelaksanaan 

Reformasi Birokrasi di masing-masing kementerian/lembaga/pemerintah daerah 

beserta jajaran unit kerja di dalamnya. Tugas dari Tim Pelaksana ini adalah: 
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a. Merumuskan Road Map pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan 

Instansi dan unit kerja. Dalam Road Map ini memuat: 

- Rencana kerja lima tahunan Reformasi Birokrasi dan rencana aksi tahunan 

yang selaras dengan Road Map Nasional 2020-2024 serta Rencana Strategis 

kementerian/lembaga/pemerintah daerah; 

- Program-program Reformasi Birokrasi dan rencana aksi Instansi dan Unit 

kerja yang sesuai dengan tingkat kemajuan Reformasi Birokrasi serta isu-

isu satrategis setiap instansi dan unit kerja;  

- Tim yang memiliki tugas untuk mengawal pelaksanaan RB di lingkungan 

kementerian/lembaga/pemerintah daerah; dan 

- Agen perubahan (Reform the Reformers).  

b. Melaksanakan Road Map Reformasi Birokrasi dan program-program prioritas 

di setiap kementerian/lembaga/pemerintah daerah serta Unit kerja;  

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

d. Melakukan monitoring dan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan Reformasi 

Birokrasi di instansi dan unit kerjanya;  

e. Melakukan penyesuaian-penyesuaian yang diperlukan agar target yang 

dihasilkan selalu dapat menyesuaikan kebutuhan stakeholders. 

Selain itu, untuk memastikan bahwa program Reformasi Birokrasi internal 

pemerintah Kota Mojokerto berjalan secara masif dan dilaksanakan sampai unit-unit 

kerja, maka diperlukan keterlibatan aktif dari setiap pimpinan unit kerja sehingga 

program Reformasi Birokrasi internal dilaksanakan secara bersama-sama.  

  

2. MONITORING DAN EVALUASI  

Monitoring adalah proses kegiatan pengawasan terhadap implementasi kebijakan 

yang meliputi keterkaitan antara implementasi dan hasil-hasilnya (outcomes) 

(Hogwood and Gunn, 1989). William N. Dunn (1994), menjelaskan bahwa monitoring 

mempunyai beberapa tujuan, sebagai berikut.  

a. Compliance (kesesuaian/kepatuhan) Menentukan apakah implementasi 

kebijakan tersebut sesuai dengan standard dan prosedur yang telah 

ditentukan. 

b. Auditing (pemeriksaan) Menentukan apakah sumber-sumber/pelayanan 

kepada kelompok sasaran (target groups) memang benar-benar sampai kepada 

mereka.  

c. Accounting (Akuntansi) Menentukan perubahan sosial dan ekonomi apa saja 

yang terjadi setelah implementasi sejumlah kebijakan publik dari waktu ke 

waktu. 

d. s (Penjelasan) Menjelaskan mengenai hasil-hasil kebijakan publik berbeda 

dengan tujuan kebijakan publik.  

Monitoring berkaitan erat dengan evaluasi, karena evaluasi memerlukan hasil dari 

monitoring yang digunakan dalam melihat kontribusi program yang berjalan untuk 

dievaluasi. 
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Monitoring pelaksanaan Reformasi Birokrasi dilakukan dalam tingkatan lingkup 

unit/satuan kerja, lingkup kementerian/lembaga/pemerintah daerah serta lingkup 

nasional. Monitoring dilakukan untuk mempertahankan agar rencana aksi yang 

dituangkan dalam Road Map Reformasi Birokrasi dapat berjalan sesuai dengan 

jadwal, target-target, dan tahapan sebagaimana telah ditetapkan. Dari proses 

monitoring, berbagai hal yang perlu dikoreksi dapat langsung dikoreksi pada saat 

kegiatan/program Reformasi Birokrasi dilaksanakan, sehingga tidak terjadi 

penyimpangan dari target-target yang telah ditentukan.  

Monitoring dilakukan melalui beberapa media sebagai berikut:  

a. Pertemuan rutin pada tingkat Tim Pengarah Reformasi Birokrasi nasional 

untuk memantau perkembangan Reformasi Birokrasi masih sesuai dengan 

target-target yang ada dalam Grand Design Reformasi Birokrasi.  

b. Pertemuan rutin pada tingkat unit pengelola Reformasi Birokrasi nasional 

untuk memantau perkembangan Reformasi Birokrasi pada setiap 

kementerian/lembaga/pemerintah daerah agar konsisten dengan Road Map 

nasional dan memberikan laporan kepada tim pengarah hasil dari monitoring 

dan evaluasi Reformasi Birokrasi.  

c. Pertemuan rutin pada tingkat Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi Instansi 

untuk: 

1) Membahas kemajuan, hambatan yang dihadapi, dan penyesuaian yang 

perlu dilakukan untuk merespon permasalahan atau perkembangan 

lingkungan strategis; 

2) Pengukuran target-target kegiatan Reformasi Birokrasi sebagaimana 

diuraikan dalam Road Map dengan realisasinya; 

3) Survei terhadap kepuasan masyarakat dan persepsi anti korupsi; 

4) Pertemuan dalam rangka Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi 

Birokrasi, yang dikoordinasikan oleh Inspektorat yang kemudian hasilnya 

dilaporkan ke unit pengelola Reformasi Birokrasi nasional. 

Evaluasi merupakan bagian dari sistem manajemen yaitu perencanaan, 

organisasi, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi. Tanpa evaluasi, maka tidak akan 

diketahui bagaimana kondisi objek evaluasi tersebut dalam rancangan, pelaksanaan 

serta hasilnya. Istilah evaluasi sudah menjadi kosa kata dalam bahasa Indonesia, 

akan tetapi kata ini adalah kata serapan dari bahasa Inggris yaitu evaluation yang 

berarti penilaian atau penaksiran (Echols dan Shadily, 2000). Sedangkan menurut 

pengertian istilah “evaluasi merupakan kegiatan yang terencana untuk mengetahui 

keadaan sesuatu obyek dengan menggunakan instrumen dan hasilnya dibandingkan 

dengan tolak ukur untuk memperoleh kesimpulan” (Yunanda : 2009). 

Pemahaman mengenai pengertian evaluasi dapat berbeda-beda sesuai dengan 

pengertian evaluasi yang bervariatif oleh para pakar evaluasi. Menurut Stufflebeam 

dalam Lababa (2008), evaluasi adalah “the process of delineating, obtaining, and 

providing useful information for judging decision alternatives," Artinya evaluasi 

merupakan proses menggambarkan, memperoleh, dan menyajikan informasi yang 

berguna untuk merumuskan suatu alternatif keputusan. Masih dalam Lababa 
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(2008), Worthen dan Sanders mendefenisikan “evaluasi sebagai usaha mencari 

sesuatu yang berharga (worth). Sesuatu yang berharga tersebut dapat berupa 

informasi tentang suatu program, produksi serta alternatif prosedur tertentu”. Tague-

Sutclife (1996 : 1-3), mengartikan evaluasi sebagai "a systematic process of 

determining the extent to which instructional objective are achieved by pupils". 

Evaluasi bukan sekadar menilai suatu aktivitas secara spontan dan insidental, 

melainkan merupakan kegiatan untuk menilai sesuatu secara terencana, sistematik, 

dan terarah berdasarkan tujuan yang jelas. Dari definisi evaluasi di atas dapat ditarik 

kesimpulan bahwa evaluasi adalah penerapan prosedur ilmiah yang sistematis untuk 

menilai rancangan, selanjutnya menyajikan informasi dalam rangka pengambilan 

keputusan terhadap implementasi dan efektifitas suatu program. Evaluasi meliputi 

mengukur dan menilai yang digunakan dalam rangka pengambilan keputusan. 

Hubungan antara pengukuran dan penilaian saling berkaitan. 

Dari pengertian-pengertian tentang evaluasi yang telah dikemukakan beberapa ahli 

di atas, dapat ditarik benang merah tentang evaluasi yakni evaluasi merupakan 

sebuah proses yang dilakukan oleh seseorang untuk melihat sejauh mana 

keberhasilan sebuah program. Keberhasilan program itu sendiri dapat dilihat dari 

dampak atau hasil yang dicapai oleh program tersebut. Karenanya, dalam 

keberhasilan ada dua konsep yang terdapat didalamnya yaitu efektifitas dan efisiensi. 

“Efektifitas merupakan perbandingan antara output dan inputnya sedangkan 

efisiensi adalah taraf pendayagunaan input untuk menghasilkan output lewat suatu 

proses” (Sudharsono dalam Lababa, 2008). Jadi evaluasi bukan merupakan hal baru 

dalam kehidupan manusia sebab hal tersebut senantiasa mengiringi kehidupan 

seseorang. Seorang manusia yang telah mengerjakan suatu hal, pasti akan menilai 

apakah yang dilakukannya tersebut telah sesuai dengan keinginannya semula. 

Evaluasi terhadap pelaksanaan Reformasi Birokrasi level nasional ditentukan oleh 

KPRBN. Sementara untuk kementerian/lembaga/pemerintah daerah, evaluasi 

dilakukan setiap enam bulan dan tahunan. Evaluasi dilakukan untuk menilai 

kemajuan pelaksanaan Reformasi Birokrasi secara keseluruhan termasuk tindak 

lanjut hasil monitoring yang dilakukan pada saat pelaksanaan kegiatan.  

Evaluasi dilakukan melalui beberapa tahapan mulai dari unit kerja sampai pada 

tingkat instansi, sebagai berikut:  

a. Evaluasi 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;  

b. Evaluasi tahunan di setiap tingkat instansi yang dipimpin langsung oleh Ketua 

UPRBN;  

c. Evaluasi tahunan di tingkat Nasional, yang dipimpin langsung oleh Ketua 

TRBN. 
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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/Pengawas Internal. 

Hasil evaluasi diharapkan dapat secara terus menerus memberikan masukan 

terhadap pelaksanaan Reformasi Birokrasi di tahun-tahun berikutnya.  

Disamping itu, hasil evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi disetiap instansi 

menjadi dasar dalam pemberlakuan insentif bagi instansi terkait. Kebijakan terkait 

ini dilaksanaan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.  

3. 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. Disamping itu, bagi pemerintah daerah, pos Dana Alokasi 

Khusus (DAK)/Dana Alokasi Umum (DAU) untuk Reformasi Birokrasi yang diberikan 

adalah berdasarkan implementasi Reformasi Birokrasi pada Pemerintah Daerah. 

 

4. SINKRONISASI ROAD MAP DENGAN RENCANA STRATEGIS  

Untuk menjaga keselarasan, komitmen, dan keberlanjutan pelaksanaan 

Reformasi Birokrasi di setiap lini, maka penting bagi setiap 

kementerian/lembaga/pemerintah daerah untuk menyelaraskan program Reformasi 

Birokrasi dengan program jangka menengah dan tahunan instansi. 

Keselarasan perlu dijaga dan dikontrol pelaksanaannya baik oleh instansi yang 

berperan dan bertanggung jawab di level makro, meso, hingga mikro. 
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BAB VI 

PENUTUP 

  

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi ditujukan untuk menciptakan pemerintahan 

yang bersih, akuntabel, dan kapabel, sehingga dapat melayani masyarakat secara 

cepat, tepat, profesional, serta bersih dari praktek KKN. 

Reformasi Birokrasi juga mendorong setiap kementerian/lembaga/pemerintah 

daerah agar manfaat keberadaannya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Di 

tengah tuntutan masyarakat yang semakin tinggi, Reformasi Birokrasi mendesak 

kementerian/lembaga/pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kualitas 

pelayanan publik. Perubahan mindset dan culture set harus terus didorong agar 

birokrasi mampu menujukan performa/kinerjanya.   

Untuk mewujudkan hal tersebut, kesuksesan Reformasi Birokrasi merupakan 

tanggungjawab segenap elemen pemerintahan, dan harus disadari serta dibangun 

bersama oleh seluruh stakeholder terkait di lingkungan Pemerintah Kota Mojokerto. 

Guna mewujudkan visi kota mojokerto Yang Berdaya Saing, Mandiri, Demokratis, 

Adil, Makmur, Sejahtera Dan Bermartabat yang pada akhirnya mampu mendukung 

mewujudkan visi Indonesia Maju.   

 

 

WALIKOTA MOJOKERTO, 

ttd. 

IKA PUSPITASARI 


