


Pembangunan sumber daya manusia (SDM) yang menjadi prioritas agenda Presiden 

Jokowi dengan penguatan Budaya Kerja sebagai pondasi perubahan berlandaskan 

Pancasila dalam rangka mencapai visi dan misi Indonesia Maju. Untuk melaksanakan 

ketentuan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 

4 tentang nilai dasar dan Pasal 5 tentang kode etik dan kode prilaku serta sebagai 

tindaklanjut atas Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2021 tentang Implementasi Core Values dan 

Employer Branding Aparatur Sipil Negara, sebagai berikut: 

 

1. Core Values (nilai-nilai dasar) yang harus diterapkan oleh seluruh ASN adalah 

BerAKHLAK; 

2. Employer Branding ASN adalah “Bangga Melayani Bangsa” 

 

 















No Rekomendasi Hasil Evaluasi Rencana Aksi Penanggungjawab Keterangan 

1 Melakukan penguatan dan penajaman program 

reformasi birokrasi pada tingkat Pemerintah Daerah 

hingga ke level OPD. Program-program yang 

dituangkan dalam Road Map Reformasi Birokrasi 

serta rencana kerja pada level OPD diharapkan 

dapat fokus pada upaya-upaya konkret yang akan 

dilakukan dalam mewujudkan tata kelola 

pemerintahan yang bersih dan akuntabel, efisien 

dan efektif serta pelayanan publik yang berkualitas 

- Perbaikan atas rencana kerja pokja area 

perubahan Tim Pelaksana Reformasi 

Birokrasi Kota Batam yang dituangkan 

dalam Road Map Reformasi Birokrasi 

- Perbaikan Rencana Kerja Reformasi 

Birokrasi tingkat OPD 

Pokja Manajemen 

Perubahan/POla Pikir 

(Mind Set) dan BUdaya 

Kerja (Culture Set) 

  

2 Menetapkan agen perubahan secara baik sehingga 

agen perubahan terpilih, dapat menciptakan budaya 

kinerja yang lebih baik pada masing-masing unit 

kerja sesuai dengan target-target yang diharapkan. 

- Menetapkan agen perubahan sesuai 

Perwako tentang Agen Perubahan 

  

Pokja Manajemen 

Perubahan/POla Pikir 

(Mind Set) dan BUdaya 

Kerja (Culture Set) 

  

3 Menyusun rencana aksi reformasi birokrasi berikut 

dengan ukuran keberhasilannya, untuk dijadikan 

acuan oleh pusat dan OPD dalam membangun 

reformasi birokrasi 

- Menyusun Rencana Aksi Reformasi 

Birokrasi tingkat Pemda dan OPD 

Pokja Manajemen 

Perubahan/POla Pikir 

(Mind Set) dan BUdaya 

Kerja (Culture Set) 

  

4 Memetakan kebijakan yang ada agar dapat 

terdeteksi kebijakan yang tidak harmonis, dan 

kebijakan yang tumpang tindih antara kebijakan 

Pusat/Pemda dan OPD, untuk selanjutnya 

disinkronkan atau dicabut. 

- Menyusun pedoman pemetaan kebijakan di 

lingkungan Pemerintah Kota Batam 

Pokja Penguatan 

Peraturan Perundang-

Undangan 

  



Memetakan kebijakan yang ada agar dapat terdeteksi 

kebijakan yang tidak harmonis, dan kebijakan yang 

tumpang tindih antara kebijakan Pusat/Pemda dan 

OPD, untuk selanjutnya disinkronkan atau dicabut. 

- Menyusun pedoman pemetaan kebijakan di 

lingkungan Pemerintah Kota Batam 

Pokja Penguatan 

Peraturan Perundang-

Undangan 

  

Menyusun peta proses bisnis secara menyeluruh dan 

melakukan evaluasi terhadap peta proses bisnis 

berkala untuk memastikan pencapaian kinerja berjalan 

secara optimal serta melakukan optimalisasi 

penerapan e-government yang terintegrasi dengan 

menyusun perencanaan dan evaluasi secara berkala. 

- Menyusun peta proses bisnis secara 

menyeluruh dengan memperhatikan tusi 

- Melaksanakan monev terhadap peta proses 

bisnis secara berkala 

- Menyusun pedoman monev peta proses 

bisnis 

Pokja Penguatan Tata 

Laksana 

  

Meningkatkan pengelolaan sistem manajemen sumber 

daya manusia, antara lain dengan menyusun standar 

kompetensi jabatan, melakukan asesmen pegawai 

secara menyuluh, menyusun HCDP dan pemetaan 

talenta pegawai sebagai dasar penempatan jabatan 

yang bersifat kritikal/suksesi. 

- Melakukan asesmen pegawai secara 

menyeluruh 

- Menyusun HCDP 

- Menyusun pemetaan talenta pegawai 

Pokja Penguatan Sistem 

Manajemen SDM ASN 

  

Meningkatkan kapabilitas APIP untuk menjadi Trusted 

Advisor and Quality Assurance melalui peningkatan 

kuantitas dan kapasitas auditor, serta secara bertahap 

merubah budaya dan cara kerja APIP untuk lebih 

mengawal pencapaian kinerja dan identifikasi 

risikonya dibandingkan sebatas melakukan reviu, audit 

dan evaluasi rutin. 

- Menyesuaikan kuantitas auditor pada 

Inspektorat sesuai gugus tugas yang telah 

ditetapkan 

- Meningkatkan fungsi consulting pada 

Inspektorat 

- Melakukan update terhadap Internal Audit 

Charter (IAC) 

  

Pokja Penguatan Sistem 

Pengawasan 

  



8 Menyusun dan melaksanakan kebijakan 

pengawasan internal, seperti penanganan 

gratifikasi, Whistle Blowing System, 

pengelolaan pengaduan masyarakat, 

benturan kepentingan, serta penerapan 

sistem pengendalian internal pemerintah 

baik di tingkat pemerintah daerah maupun di 

tingkat OPD. 

- Menyusun pedoman pengawasan 

internal (WBS, penanganan 

gratifikasi, benturan kepentingan, 

pengelolaan pengaduan masyarakat 

- Meningkatkan penerapan SPIP pada 

tingkat Pemda dan OPD  

Pokja area perubahan 

Pengawasan 

  

9 Meningkatkan kualitas pelayanan publik 

salah satunya dengan menindaklanjuti hasil 

penilaian survei kepuasan masyarakat yang 

dilakukan secara menyeluruh dan 

mendorong lahirnya inovasi-inovasi dalam 

hal pelayanan agar mampu memberikan 

kepuasan secara maksimal kepada 

masyarakat. 

- Menyusun rencana aksi dari hasil 

penilaian survei kepuasan 

masyarakat 

- Mengupayakan pelayanan publik 

yang telah ada ke arah pelayanan 

prima. 

    



Harmonis

Akuntabel 
Kami bertanggung jawab atas  

kepercayaan yang diberikan 

Berorientasi  
Pelayanan 

Kami berkomitmen memberikan pelayanan 
prima demi kepuasan masyarakat 

Kompeten 
Kami terus belajar dan 

mengembangkan kapabilitas 

Loyal 
Kami berdedikasi dan  
mengutamakan kepentingan  
bangsa dan negara 

Adaptif 
Kami terus berinovasi dan  
antusias dalam menggerakan  
ataupun menghadapi  
perubahan 

Kolaboratif 
Kami membangun kerja sama yang  
sinergis 

Kami saling peduli dan menghargai 
perbedaan 



Definisi Core Values ASN BerAKHLAK : 

 
∙ Berorientasi Pelayanan, yaitu komitmen memberikan pelayanan 

prima demi kepuasan masyarakat; 

∙ Akuntabel, yaitu bertanggungjawab atas kepercayaan yang 

diberikan; 

∙ Kompeten, yaitu terus belajar dan mengembangkan kapabilitas; 

∙ Harmonis, yaitu saling peduli dan menghargai perbedaan; 

∙ Loyal, yaitu berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa 

dan negara; 

∙ Adaptif, yaitu terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan 

serta menghadapi perubahan; 

∙ Kolaboratif, yaitu membangun kerja sama yang sinergis; 
 



SOSIALISASI CORE VALUES BerAKHLAK 
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                     SOSIALISASI CORE VALUES BerAKHLAK 

1. Setelah sosialisasi secara nasional oleh Kemendagri 

tanggal 25 Februari 2022, Pemko Batam melalui 

Sekda Kota Batam telah melakukan sosialisasi ke 

seluruh Perangkat Daerah etrkait core values 

BerAKHLAK. 

2. Setiap PD diharapkan segera melaporkan progress 

internalisasi dan menyertakan bukti dukung berupa foto atau 

tangkapan layar website, dan bukti lainnya. 

Ekspektasi kepada seluruh K/L/D 



                     SOSIALISASI CORE VALUES BerAKHLAK 

1. Segera melakukan penyesuaian Core Values K/L/D yang 

ada dan melakukan internalisasi dengan tidak 

merubah, menambah atau  mengurangi butir-butir Core 

Values yang ada, termasuk panduan  perilakunya 

2. Setiap K/L/D diperkenankan untuk merumuskan 

contoh perilaku  spesifik untuk setiap butir panduan 

perilaku yang ada sesuai  kebutuhan 

Ekspektasi kepada seluruh K/L/D 



                     SOSIALISASI CORE VALUES BerAKHLAK 

1. Ayo bersama-sama menjadi Change Leader bagi ASN 

2. Tidak cukup hanya menjadi role model, tapi harus menjadi  

guardian bagi Core Values ASN sesuai panduan perilaku  

BerAKHLAK 

 

Ekspektasi kepada seluruh unsur Pimpinan K/L/D 



                     SOSIALISASI CORE VALUES BerAKHLAK 

1. Segera pahami dan selaraskan perilaku Anda dengan 

Core Values  ASN mengacu kepada panduan perilaku 

yang sudah ditetapkan,  karena ke depannya ini akan 

sangat menentukan masa depan  Anda sebagai ASN, 

mencakup dan tidak terbatas pada aspek  terka it evaluasi 

kinerja, Tunkin, Bonus, Talent Class, peluang  

pengembangan karir dan kesempatan untuk learning &  

development. 

2. Ayo Bersama-sama kita bangun Employer Branding 

ASN yang  kuat di masyarakat : “Bangga Melayani 

Bangsa” 

Ekspektasi kepada seluruh ASN 



TOTAL TRANSFORMATION MODEL 

STRUKTUR 

RENSTRA 

STRATEGI 

SISTEM 

VISI MISI DAN TARGET 

PERILAKU 

NILAI-NILAI 

KEYAKINAN 

PELAKSANAAN  

KINERJA 

BUDAYA KERJA 

ANDA 
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TWIBBON ASN BERAKHLAK KOTA BATAM 



Video Youtube CORE VALUE ASN BERAKHLAK 

https://www.youtube.com/watch?v=PLWLd3AEptg 



RENCANA VIDEO SOSIALISASI ASN BERAKLAK KOTA BATAM 

Video Panduan Core Values BerAKHLAK  https://www.youtube.com/watch?v=PLWLd3AEptg 



APLIKASI SIMASBRO 

https://simasbro.batam.go.id/ 
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