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Area 
Perubahan/ 

Program 
Mikro 

Isu Permasalahan Strategis Rencana Kegiatan  

Jadwal Pelaksanaan 

Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sept Okt Nov Des 

Manajemen 
perubahan 

Peran pimpinan dan pegawai 
dalam implementasi reformasi 
birokrasi belum optimal 

Implementasi program RB dalam 
rapat pimpinan dan setiap kegiatan 

            

Monev pelaksanaan RB belum 
dilakukan secara berkala 

Monev pelaksanaan RB secara 
berkala (minimal setahun sekali) 

            

Agen perubahan belum 
menunjukan peran secara aktif 
dalam menerapkan tugas dan 
tanggung jawab-nya 

Mengusulkan diklat agen 
perubahan 

            

Setiap agen perubahan menyusun 
rencana aksi 

            

Monev pelaksanaan 
program/rencana aksi agen 
perubahan 

            

Implementasi kegiatan revolusi 
mental 

Sosialisasi gerakan/kegiatan 
revolusi mental lingkup Ditjen. TP 

            

Monev kegiatan revolusi mental 
secara berkala 

            

Penataan 
peraturan 
Perundang-
undangan 

Evaluasi peraturan perundang-
undangan yang tidak harmonis 
belum dilakukan secara berkala 

Menyusun peta/matrik peraturan 
perundangan yang tidak harmonis 

            

Monev peraturan perundang-
undangan secara berkala 

            



Penyempurnaan peraturan 
perundang-undangan belum 
optimal (termasuk deregulasi 
peraturan perundangan yang 
menghambat) 

Menyempurnakan peraturan 
perundang-undangan bidang 
tanaman pangan 

            

Monev peraturan perundang-
undangan secara berkala 

            

Penataan 
tatalaksana 

SOP yang ada tidak sesuai 
dengan peta bisnis proses 
Kementerian 

Mengintegrasikan SOP yang sudah 
ada dengan peta bisnis proses 
Kementan 

            

Monev SOP tidak dilakukan 
secara berkala (per-semester) 

Monev SOP secara berkala 
(minimal setahun 2 kali) 

            

Implementasi perkembangan                  
e-goverment belum 
terintegrasi 

Melakukan Integrasi e-goverment 
yang sudah 

            

Pengembangan inovasi e-
goverment masih belum 
optimal 

Menyusun peta/matrik                      
e-goverment dan rencana 
pengembangannya 

            

Monev pengembangan                     
e-goverment secara berkala 

            

Penataan 
kelembagaan 

Evaluasi organisasi dan analisis 
duplikasi fungsi masih sebatas 
pembahasan dengan Biro 
(penyusunan Permentan no.43 
tahun 2015 tentang SOTK 
Kementan), belum dilakukan 
secara khusus oleh internal 
Ditjen.TP 

Monev kinerja organisasi pusat 
sampai dengan tingkat eselon IV 
secara berkala 

            

Evaluasi kinerja organisasi UPT 
belum selesai dilaksanakan 

Monev kinerja organisasi UPT 
secara berkala 

            

Penataan 
SDM aparatur 

Pengembangan pegawai 
berbasis kompetensi belum 
optimal dilaksanakan 

Menyusun peta/matrik kebutuhan 
pelatihan pegawai berbasis 
kompetensi sesuai dengan bidang 
tugasnya masing-masing 

            



 Monev pengembangan kompetensi 
pegawai secara berkala 

            

Penilaian kinerja individu (SKP) 
belum sepenuhnya 
berdasarkan capaian kinerja 
masing-masing individu  

Monev penilaian SKP secara 
berkala 

            

Monev pelaksanaan 
aturan/disiplin/kode etik 
belum optimal dilakukan 

Monev penegakan disiplin pegawai 
secara berkala 

            

Penguatan 
akuntabilitas 
kinerja 

Peran pimpinan dalam 
penyusunan rencana strategis, 
PK dan pemantauan capaian 
kinerja belum optimal 
dilakukan 

Melibatkan pimpinan dalam 
penyusunan Renstra, Renja, PK 

            

Monev capaian kinerja oleh 
pimpinan langsung secara berkala 

            

Peningkatan 
pengawasan 

Sistem pengendalian gratifikasi 
belum optimal dilakukan 

Monev pengendalian gratifikasi 
oleh Tim secara berkala 

            

Penanganan pengaduan 
masyarakat belum optimal 
dilakukan 

Monev penanganan pengaduan 
masyarakat oleh Tim secara 
berkala 

            

WBS belum disosialisasikan di 
seluruh unit organisasi 

Sosialisasi WBS             

Monev pelaksanaan WBS             

Peningkatan 
kualitas 
pelayanan 
publik 

Pelayanan publik masih belum 
memanfaatkan teknologi 
informasi secara optimal  

Monev pelayanan publik secara 
berkala 

            

Punishment/reward bagi 
pelaksana layanan dan 
kompensasi bagi penerima 
layanan apabila layanan tidak 
sesuai standar belum 
ditetapkan 

Menyusun usulan penetapan 
punishment and reward bagi 
pelaksana layanan 

            

Menyusun usulan pemberian 
kompensasi bagi penerima layanan 
apabila layanan tidak sesuai 
standar 

            

Monitoring dan evaluasi secara 
berkala 

            



Inovasi pelayanan publik belum 
optimal 

Menyusun peta/matrik usulan 
inovasi pelayanan publik dan 
perkembangannya 

            

Optimalisasi inovasi pelayanan 
publik 

            

Monev inovasi pelayanan publik             

Program 
percepatan 
RB/ Quick 
Wins  

Penetapan salah satu unit kerja 
sebagai quick wins program RB 
belum optimal dilakukan 

Menyusun usulan penetapan unit 
kerja quick wins  

            

Menyusun peta/matrik kebutuhan 
unit kerja yang akan dijadikan 
program quick wins RB 

            

Monev unit kerja quick wins secara 
berkala 
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