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1. KOMITMEN PIMPINAN

2. PARTISIPASI AKTIF

3. RASA MEMILIKI

4. KETERSEDIAAN SUMBER DAYA

5. LINGKUNGANYG KONDUSIF

6. KONSISTENYG BERKELANJUTAN
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1. Memiliki persyaratan dan kelengkapan administrasi sebagai anggota Polri dengan penjelasan sbb:

a. sehat jasmani dan rohani berdasarkan keterangan Dokter

b. Dapat menunjukan indetitas diri (KTA, KTP)

c. Memiliki NPWP

d. Memiliki laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN)

2. Bertanggung jawab atas setiap tugas yang diberikan sesuai dengan Tupoksinya minimal 1 tahun dengan

penjelasan sbb:

a. Absensi kehadiran dengan bukti finger print dan/atau absensi Satker

b. Tidak ada pengaduan atau komplain dari masyarakat terkait dengan perbuatan korupsi

c. Hasil penilaian Sistem Manajemen Kinerja (SMK) kurun waktu 2 tahun

3. Taat pada peraturan perundang-undangan secara konsisten dengan penjelasan sbb:

a. Tidak pernah melanggar disiplin, kode etik Polri dan pidana

b. Menjadi contoh dan teladan bagi keluarga dan/atau masyarakat

4. Mampu memberikan pengaruh positif bagi lingkungan organisasinya dapat berdasarkan nilai

sosiometri minimal 10 anggota Polri

5. Inovatif dan proaktif terkait dengan Tupoksi dalam upaya peningkatan kualitas pelaksanaan budaya anti

korupsi dengan penjelasan sbb:

a. Hasil assesment menunjukan anti korupsi dan sangat anti korupsi

b. Memiliki kreatifitas tinggi dibuktikan dengan dokumen produktifitas kerja

c. Rekomendasi dari rekan kerja

d. Memiliki inovasi dalam mengembangkan tugasnya

e. Memiliki pemikiran cemerlang

6. Memiliki kualitas profesional tinggi dan standar etika
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1. Tahap Penjaringan dilakukan sbb:

a. Pimpinan masing-masing Satker melakukan seleksi internal anggota yang akan dipilih menjadi

agen perubahan

b. Proses dan mekanisme seleksi internal diserahkan kepada pimpinan masing-masing Satker

c. Hasil seleksi internal Satker disampaikan kepada Tim Stakom PBAK Polri

d. Tim Strakom PBAK Polri melakukan penelaahan atas hasil seleksi internal Satker

e. Dalam proses penelaahan ini Tim Strakom PBAK Polri dapat melakukan klarifikasi kepada

Kastker dan individu

f. Apabila diperlukan penilaian khusus oleh Tim Stakom PBAK Polri, maka keputusan diserahakan

kepada Ketua Tim Strakom PBAK Polri

2. Tahap Assessment

a. Dilakukan oleh tim assesment Polri dan LSP Lemdikpol untuk mengetahui kepribadian dan

kemampuan seseorang apakah memenuhi syarat sebagai Agen Perubahan BAK

b. Hasil assessment digunakan sebagai salah satu bahan pertimbangan pengambilan keputusan

pimpinan dalam tahap penetapan formal Agen Perubahan BAK dan tahap pengembangan

karier bagi yang bersangkutan

c. Penilaian dilakukan sesuai dengan mekanisme yang telah ditentukan sesuai dengan pedoman

assessment dari Kemenkominfo

3. Tahapan Penetapan Formal

a. Memilih dan menetapkan secara formal individu-individu Agen Perubahan BAK Polri

berdasarkan Keputusan Kapolri

b. Isi keputusan Kapolri memuat tugas dan fungsi serta jangka waktu sebagai Agen Perubahan

BAK
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• Sebagai katalis, yang bertugas memberikan keyakinan kepada seluruh pegawai di lingkungan unit

kerjanya masing-masing tentang pentingnya perubahan unit kerja menuju ke arah unit kerja yang

lebih baik;

• Sebagai penggerak perubahan, yang bertugas mendorong dan menggerakkan pegawai untuk ikut

berpartisipasi dalam perubahan menuju ke arah unit kerja yang lebih baik;

• Sebagai pemberi solusi, yang bertugas memberikan alternatif solusi kepada para pegawai atau

pimpinan di lingkungan unit kerja yang menghadapi kendala dalam proses berjalannya perubahan

unit kerja menuju unit kerja yang lebih baik.

• Sebagai mediator, yang bertugas membantu memperlancar proses perubahan, terutama

menyelesaikan masalah yang muncul dalam pelaksanaan reformasi birokrasi dan membina

hubungan antara pihak-pihak yang ada di dalam dan pihak di luar unit kerja terkait dengan proses

perubahan.

• Sebagai penghubung, yang bertugas menghubungkan komunikasi dua arah antara para pegawai di

lingkungan unit kerjanya dengan para pengambil keputusan; dan

• Sebagai teladan (Role Model), yang bertugas sebagai individu yang dapat dijadikan contoh dalam

berprestasi, bertingkahlaku, berpikir dalam pola yang lebih maju.
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Mekanisme 
kerja Kasatker
selaku Angen
Perubahan BAK 
dengan atasan
Kasatker

Mekanisme 
kerja Agen
Perubahan
dengan
anggota Polri

Mekanisme 
kerja dengan 
sesama Agen 
Perubahan

Mekanisme kerja 
dengan agen
perubahan BAK 
dengan Kasatker Polri
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Kasatker selaku Agen Perubahan bertanggungjawab langsung kepada atasan masing-masing

Kasatker selaku Agen Perubahan menyusun rencana tindak individu dan kelompok sesuai 
dengan persyaratan yang telah ditetapkan dan harus mendapat persetujuan dari Tim 
Strakom

Kasatker Agen Perubahan melaksanakan rencana tindaknya dan melaporkan secara berkala 
kepada Kapolri melaluiTim Strakom PBAK.

Kasatker selaku Agen Perubahan BAK menyampaikan permasalahan serta usulan alternatif
solusi kepada atasan Kasatker danTim Strakom PBAK

Memberikan saran dan masukan kepada Kapolri melaluiTim Strakom PBAK Polri tentang
perubahan dan perkembangan BAK di lingkungan kerjanya

Kapolri melaluiTim Strakom PBAK memberikan arahan dan solusi kepada Kasatker selaku
Agen Perubahan   terhadap permasalahan yang dihadapi Agen Perubahan dalam 
mengimplementasikan rencana aksinya.
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Agen perubahan BAK bertanggungjawab langsung kepada masing-masing Kasatker
selaku pihak yang menetapkan

Agen Perubahan menyusun rencana aksi sesuai dengan persyaratan yang telah 
ditetapkan dan harus mendapat persetujuan dari Tim Strakom

Berdasarkan rencana aksi yg disetujui Agen Perubahan dapat melaksanakan rencana 
aksinya dan melaporkan secara berkala kepada Kapolri melalui Tim Strakom PBAK.

Agen Perubahan BAK menyampaikan permasalahan serta usulan alternatif solusi
kepada Kasatker danTim Strakom PBAK

Agen Perubahan dapat memberikan saran dan masukan kpd Kasatker danTim Strakom
PBAK Polri

Kapolri melaluiTim Strakom PBAK memberikan arahan dan solusi kepada Agen 
Perubahan   terhadap permasalahan yang dihadapi Agen Perubahan dalam 
mengimplementasikan rencana aksinya.
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Individu Agen Perubahan dalam suatu Satker dapat bergabung membentuk
kelompok dalam forum Agen Perubahan

Forum Agen Perubahan pada tingkat Satker sebagai sarana melakukan
koordinasi, pertukaran pengetahuan/pengalaman untuk mengevaluasi kegiatan
yang telah dilakukan

Kerjasama individu antar Agen Perubahan dilakukan pada tahap perencanaan
penyusunan rencana aksi, tahap pelaksanaan dan tahap evaluasi
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Agen Perubahan BAK melakukan langkah kongkret melakukan perubahan di
Satkernya melalui rencana aksi yang telah diciptakan

Penerapan aksi perubahan BAK dimulai dari Kasatker selaku Agen Perubahan
selanjutnya secara bertahap Agen Perubahan mengajak anggota lainnya untuk
mengikuti perubahan perilaku yang baik sesuai dengan nilai-nilai budaya anti
korupsi

Agen Perubahan secara aktif melakukan internalisasi nilai-nilai budaya anti
korupsi dan melakuan rencana aksi di Satker masing-masing melalui berbagai cara
seperti pertemuan rutin dalam sharing knowledge, sosialisasi, pelatihan kantor
sendiri; dll
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• Rencana aksi harus disampaikan kepada Kapolri melalui Tim

Strakom PBAK

• Penyusunan rencana aksi Agen Perubahan sesuai dengan kebutuhan

di satuan kerja masing-masing Satker

• Penyusunan rencana Agen Perubahan harus berdasarkan nilai-nilai

budaya anti korupsi dan nilai-nilai organisasi

• Penyusunan rencana Agen Perubahan memperhatikan prinsip-prinsip

sbb:

a. Spesifik

b. Terukur

c. Logis

d. Periode waktu

• Rencana aksi Agen perubahan terintegrasi dengan rencana kerja

(RENJA) Satker
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• Pemahaman tentang program pencegahan korupsi

• Pemahaman tentang teori dan implementasi integritas 
dan nilai-nilai inti organisasi lainnya

• Teknik dan strategi  komunikasi mempengaruhi orang 
lain

• Materi lainnya yang terkait dengan subtansi program 
reformasi birokrasi

PEMBINAAN

• Perlunya dibentuk Forum Agen Perubahan BAK pada
tingkat Satker dan Sub Satker

• Forum Agen Perubahan BAK pada tingkat Satker di 
bawah koordinasi pimpinan Satker

• Forum Agen Perubahan melakukan kegiatan secara
berkala/sewaktu-waktu bila dibutuhkan

FORUM

• pemberian promosi jabatan

• pemberian kesempatan melakukan studi banding 
dalam/luar negeri;

• tugas belajar;

• bentuk-bentuk penghargaan lainnya yang wajar dari
sumber yang syah dan dapat dipertanggungjawabkan

PENGHARGAAN
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Peningkatan
kemampuan

• pelatihan; benchmarking; workshop; 
seminar; Forum Group Discussion, dan
sebagainya.

Peningkatan
jumlah Agen
Perubahan

• rekruitmen baru dilakukan secara
berkala setahun sekali
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Subtansi Monev

Monev dilakukan secara 
berkala dengan tujuan untuk 
mengukur efektivitas proses 
dan hasil atas pelaksanaan 

perubahan serta memberikan 
umpan balik (feedback) 

perbaikan secara 
berkelanjutan dalam 

membangun Agen Perubahan 
yang handal.

Apabila terdapat
permasalahan dan kendala
dalam pelaksanaan rencana 

tindak implementasi
perubahan, individu Agen

Perubahan dapat
menyampaikan

permasalahan serta usulan
alternatif solusinya kepada
pimpinan secara tertulis 
langsung dan berjenjang.  
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• Setiap individu Agen Perubahan memonitor perkembangan 
capaian hasil dan proses  pelaksanaan rencana tindak individu  
dan kelompok Agen Perubahan yang telah ditetapkan

• Hasil pelaksanaan monev dituangkan dalam bentuk laporan 
tertulis secara sederhana. 

• Laporan monev disampaikan kepada pimpinan Satker
selanjutnya Kasatker memberikan arahan dan solusi kepada
agen perubahan tentang kendala yang dihadapi

Monev 
Internal  

Agen 
Perubahan

• Pelaksanaan monev dilakukan secara berkala (triwulan, 
semester dan tahunan)

• Pelaksanaan monev dilakukan melalui penelaahan laporan 
yang diterima dari Agen Perubahan dan pengolahan informasi 
yang diperoleh langsung di lapangan 

• Pelaksanaan Monev disampaikan kepada Kapolri melalui Tim 
Strakom PBAK.

Monev 
Eksternal 

Agen 
Perubahan
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