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ZONA INTEGRITAS 

predikat yang diberikan kepada instansi 

pemerintah yang pimpinan dan jajarannya 

mempunyai komitmen untuk mewujudkan 

WBK/WBBM melalui reformasi birokrasi, 

khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan 

peningkatan kualitas pelayanan publik 
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Menuju Wilayah 
Bebas dari 

Korupsi (Menuju 
WBK) 

• Predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja 
yang memenuhi sebagian besar manajemen 
perubahan, penataan tatalaksana, penataan 
sistem manajemen SDM, penguatan 
pengawasan, dan penguatan akuntabilitas 
kinerja 

Menuju Wilayah 
Birokrasi Bersih 
dan Melayani 

(Menuju WBBM) 

• predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja 
yang memenuhi sebagian besar manajemen 
perubahan, penataan tatalaksana, penataan 
sistem manajemen SDM, penguatan 
pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, 
dan penguatan kualitas pelayanan publik 

PENGERTIAN UMUM 4 



PENCANANGAN ZI 

•Penandatanganan Pakta 
Integritas oleh seluruh atau 
sebagian besar pegawai 

•Pernyataan komitmen telah 
siap membangun Zona 
Integritas 

PEMBANGUNAN ZI 

•Menetapkan unit kerja yang 
akan diusulkan menuju 
WBK/WBBM 

•Membangun unit kerja 
menuju WBK/WBBM 

PENGUSULAN 

•Penilaian Mandiri oleh Tim 
Penilai Internal (TPI) 

•TPI melaporkan kepada 
pimpinan instansi 

•Pengusulan ke Kemen PAN RB 

Reviu TPN 

•Reviu oleh Tim Penilai Nasional 
(Kemenpan-RB, KPK, dan 
Ombudsman RI) 

Penetapan WBK/WBBM 

•MenPANRB mengusulkan 
kepada Instansi Pemerintah 
agar unit kerja ditetapkan 
menjadi WBK 

•MenPANRB menetapkan unit 
kerja sebagai WBBM 

Pembinaan dan 
Pengawasan 

• Pembinaan dilakukan 
Pimpinan Instansi K/L 

• Pengawasan dilakukan 
oleh Kementerian PANRB 

TAHAPAN KEGIATAN 5 



Catatan : Penetapan WBK/WBBM berlaku satu tahun, dan dapat dicabut apabila terbukti ada hal-hal yang dapat 
menggugurkan   indikator. 

Penilaian 
TPI 

Penandatanganan 
Pakta Integritas  

Penca- 
nangan 

Proses 
pembangunan 

ZI 
WBK Usulan Penilaian 

TPN 
WBBM 

•  6 Indikator proses 
•  2 Indikator hasil 
 

Fasilitasi/dorongan 
dari Sekretaiat 
Jenderal 

Penetapan oleh 
Pimp. K/L/P 

Diusulkan oleh 
Pimp. K/L/P 
(maks. 2 unit) 

• 6 Indikator  pengungkit 
• 2 Indikator hasil 
 

Penetapan oleh 
Menteri PAN dan RB 

Lulus Lulus 

Tidak lulus 
Tidak lulus 

< 30 agst. 

Pengawasan Pemantau independen & masayarakat 

9 DESEMBER – HARI ANTI KORUPSI SEDUNIA 

SEREMONIAL 

Permen 
52/2014 

Reviu TPN Eval TPN 

TAHAPAN PEMBANGUNAN ZI WBK/WBBM 6 



MEKANISME PEMBANGUNAN & 

PENILAIAN ZI MENUJU WBK/WBBM 

7 

Penilaian 

Kantor 

Percontohan 

2015 2016 

WBK/WBBM 

Dit. PTNDP 

mewakili 

DJPK 
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PENATAAN SISTEM 

MANAJEMEN SDM 

PENGUATAN PENGAWASAN 

PENGUATAN 

AKUNTABILITAS KINERJA 

KERANGKA LOGIS PENILAIAN 
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INDIKATOR PENGUNGKIT 9 



SISTEM PENILAIAN INDIKATOR 

PENGUNGKIT 

NILAI KETERANGAN 

C Kegiatan belum dilaksanakan 

B Kegiatan telah dilaksanakan 

A Terdapat inovasi atas kegiatan 

NILAI KETERANGAN 

D Kegiatan belum dilaksanakan 

C Kegiatan dilaksanakan sebagian kecil 

B Kegiatan dilaksanakan sebagian besar 

A Kegiatan dilaksanakan seluruhnya 



Rincian Penilaian-1: Manajemen Perubahan 

(5%) MANAJEMEN PERUBAHAN (5) 5,0     

1 Tim Kerja (1) 1,0     

  a. Apakah unit kerja telah membentuk tim untuk melakukan 

pembangunan Zona Integritas ? 

  

Y/T 

Ya, apabila Tim telah dibentuk di dalam unit kerja 

  b. Apakah penentuan anggota Tim selain pimpinan dipilih melalui 

prosedur/mekanisme yang jelas ? 

 

  

A/B/C 

a. Dengan prosedur/mekanisme yang jelas;  

b. Sebagian menggunakan prosedur;  

c. Tidak di seleksi 

2 Dokumen Rencana Pembangunan Zona Integritas (1) 1,0     

  a. Apakah ada dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas 

menuju WBK/WBBM ? 

  

Y/T 

Ya, apabila memiliki dokumen rencana kerja pembangunan Zona 

Integritas 

  b. Apakah dalam dokumen pembangunan terdapat target-target 

prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM? 

  

A/B/C 

a. Semua target-target prioritas relevan dengan tujuan pembangunan 

WBK/WBBM;  

b. Sebagian target-target prioritas relevan dengan tujuan pembangunan 

WBK/WBBM;  

c. Tidak ada target-target prioritas yang relevan dengan tujuan 

pembangunan WBK/WBBM 

  c. Apakah terdapat mekanisme atau media untuk mensosialisasikan 

pembangunan WBK/WBBM ? 

  

Y/T 

Ya, apabila ada media sosialisasi pembangunan WBK/WBBM 
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3 Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan WBK/WBBM (2) 2,0     

  a. Apakah seluruh kegiatan pembangunan sudah 

dilaksanakan sesuai dengan rencana ? 

  

A/B/C/D 

a. Semua kegiatan pembangunan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana;  

b. Sebagian besar kegiatan pembangunan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana;  

c. Sebagian kecil kegiatan pembangunan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana;  

d. Belum ada kegiatan pembangunan yang dilakukan sesuai dengan rencana 

  b. Terdapat monitoring dan evaluasi terhadap 

pembangunan Zona Integritas 

  

A/B/C/D 

a. Jika laporan monitoring dan evaluasi tim internal atas persiapan dan pelaksanaan 

kegiatan Unit WBK/WBBM dilakukan bulanan;  

b.  Jika laporan monitoring dan evaluasi tim internal atas persiapan dan pelaksanaan 

kegiatan Unit WBK/WBBM dilakukan triwulan;  

c.  Jika laporan monitoring dan evaluasi tim internal atas persiapan dan pelaksanaan 

kegiatan Unit WBK/WBBM dilakukan semesteran;  

d.  Jika laporan monitoring dan evaluasi tim internal atas persiapan dan pelaksanaan 

kegiatan Unit WBK/WBBM dilakukan tahunan 

  c. Apakah hasil Monitoring dan Evaluasi telah 

ditindaklanjuti ? 

  

A/B/C/D 

a. Jika semua laporan monitoring dan evaluasi tim internal atas persiapan dan 

pelaksanaan kegiatan Unit WBK/WBBM telah ditindaklanjuti;  

b.  Jika sebagian besar laporan monitoring dan evaluasi tim internal atas persiapan dan 

pelaksanaan kegiatan Unit WBK/WBBM telah ditindaklanjuti;  

c. Jika sebagian kecil laporan monitoring dan evaluasi tim internal atas persiapan dan 

pelaksanaan kegiatan Unit WBK/WBBM telah ditindaklanjuti;  

d. Jika laporan monitoring dan evaluasi tim internal atas persiapan dan pelaksanaan 

kegiatan Unit WBK/WBBM belum ditindaklanjuti 

4 Perubahan pola pikir dan budaya kerja (1) 1,0     

  a. Apakah pimpinan berperan sebagai role model dalam 

pelaksanaan Pembangunan WBK/WBBM ? 

  
Y/T 

Ya, jika pimpinan memberi teladan nyata. misalnya mengisi/mencatat kehadiran setiap hari 

seperti pegawai lain.  

  b. Apakah sudah ditetapkan agen perubahan ?   Y/T Ya, jika agen perubahan sudah ditetapkan 

  c. Apakah telah dibangun budaya kerja dan pola pikir di 

lingkungan organisasi? 

  
Y/T 

Ya, jika dilakukan pelatihan budaya kerja dan pola pikir 

  d. Apakah anggota organisasi terlibat dalam 

pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM? 

  

A/B/C/D 

a. Jika semua anggota terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM dan 

usulan-usulan dari anggota diakomodasikan dalam keputusan;  

b. Jika sebagian besar anggota terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju 

WBK/WBBM;  

c. Jika sebagian kecil anggota terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju 

WBK/WBBM;  

d. Jika belum ada anggota terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM 
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Rincian Penilaian-2: Penataan Tatalaksana 

(5%) PENATAAN TATALAKSANA (5) 

  

  

5,0 

  

  

1 prosedur operasional tetap (SOP) 

kegiatan utama (1,5) 

1,5 
  

  

  a. Apakah SOP mengacu pada peta proses 

bisnis instansi 

  

A/B/C/D 

a. Jika semua SOP unit telah mengacu peta proses bisnis dan juga melakukan inovasi 

yang selaras;  

b. Jika semua SOP unit telah mengacu peta proses bisnis;  

c. Jika sebagian besar SOP unit telah mengacu peta proses bisnis;  

d. Jika sebagian kecil SOP unit telah mengacu peta proses bisnis 

  b. Prosedur operasional tetap (SOP) telah 

diterapkan  

  

A/B/C/D 

a. Jika unit telah menerapkan seluruh SOP yang ditetapkan organisasi dan juga 

melakukan inovasi pada SOP yang diterapkan;  

b. Jika unit telah menerapkan seluruh SOP yang ditetapkan organisasi ;   

c. Jika unit telah menerapkan sebagian besar SOP yang ditetapkan organisasi ;   

d. Jika unit telah menerapkan sebagian kecil SOP yang ditetapkan organisasi  

  c. Prosedur operasional tetap (SOP) telah 

dievaluasi 

  

A/B/C/D 

a. Jika seluruh SOP utama telah dievaluasi dan telah ditindaklanjuti berupa perbaikan 

SOP atau usulan perbaikan SOP 

b. Jika sebagian besar SOP utama telah dievaluasi dan telah ditindaklanjuti berupa 

perbaikan SOP atau usulan perbaikan SOP 

c. Jika sebagian besar SOP utama telah dievaluasi tetapi belum ditindaklanjuti; 

d. Jika sebagian kecil SOP utama telah dievaluasi  
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E-Office (2) 2,0 
  

  

a. 

Apakah sistem pengukuran kinerja unit 

sudah menggunakan teknologi informasi? 

  

A/B/C 

a. Jika unit memiliki sistem pengukuran kinerja yang menggunakan teknologi informasi dan juga 

melakukan inovasi;  

b. Jika unit memiliki sistem pengukuran kinerja terpusat yang  menggunakan teknologi informasi;  

c. Belum memiliki sistem pengukuran kinerja yang menggunakan teknologi informasi 

b. 

Apakah operasionalisasi manajemen SDM 

sudah menggunakan teknologi informasi? 

  

A/B/C 

a. Jika unit memiliki operasionalisasi manajemen SDM yang menggunakan teknologi informasi dan juga 

melakukan inovasi;  

b. Jika unit memiliki operasionalisasi manajemen SDM yang menggunakan teknologi informasi secara 

terpusat;  

c. Belum memiliki operasionalisasi manajemen SDM yang sudah menggunakan teknologi informasi 
c. 

Apakah pemberian pelayanan kepada 

publik sudah menggunakan teknologi 

informasi? 

  

A/B/C 

a. Jika unit memberikan pelayanan kepada publik dengan menggunakan teknologi informasi dan juga 

melakukan inovasi;  

b. Jika unit memberikan pelayanan kepada publik dengan menggunakan teknologi informasi secara 

terpusat;  

c. Belum memberikan pelayanan kepada publik dengan menggunakan teknologi informasi 
d 

Apakah telah dilakukan monitoring dan 

dan evaluasi terhadap pemanfaatan 

teknologi informasi dalam pengukuran 

kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan 

pemberian layanan kepada publik? 

  

A/B/C/D 

a. Jika laporan monitoring dan evaluasiterhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran 

kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik dilakukan bulanan;  

b.  Jika laporan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran 

kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik dilakukan triwulan;  

c.  Jika laporan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran 

kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik dilakukan semesteran;  

d.  Jika laporan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran 

kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik dilakukan tahunan 

Keterbukaan Informasi Publik (1,5) 1,5     
a. 

Kebijakan tentang  keterbukaan informasi 

publik telah diterapkan 

  
Y/T 

Ya, jika kebijakan tentang  keterbukaan informasi publik sudah diterapkan 

b. 

Melakukan monitoring dan evaluasi 

pelaksanaan kebijakan keterbukaan 

informasi publik  

  

Y/T 

Ya, jika sudah dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik  
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Rincian Penilaian-3: Penataan Sistem Manajemen 

SDM (15%) 
PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM (15) 15,0     

1 Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan 

kebutuhan organisasi (2) 

2,0 
  

  

  a. Apakah kebutuhan pegawai yang disusun oleh unit kerja 

mengacu kepada peta jabatan dan hasil analisis beban 

kerja untuk masing-masing jabatan? 

  

Y/T 

Ya, jika kebutuhan pegawai yang disusun oleh unit kerja mengacu kepada peta jabatan dan hasil 

analisis beban kerja untuk masing-masing jabatan 

  b. Apakah penempatan pegawai hasil rekrutmen murni 

mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun 

per jabatan? 

  

A/B/C/

D 

a. Jika semua penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan pegawai 

yang telah disusun per jabatan;  

b. Jika sebagian besar penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan 

pegawai yang telah disusun per jabatan;  

c. Jika sebagian kecil penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan 

pegawai yang telah disusun per jabatan;  

d. Tidak ada penempatan pegawai hasil rekrutmen murni yang mengacu kepada kebutuhan 

pegawai yang telah disusun per jabatan. 

  c. Apakah telah dilakukan monitoring dan dan evaluasi 

terhadap penempatan pegawai rekrutmen untuk 

memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi telah 

memberikan perbaikan terhadap kinerja unit kerja? 

  

Y/T 

Ya, jika sudah dilakukan monitoring dan dan evaluasi terhadap penempatan pegawai rekrutmen 

untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi telah memberikan perbaikan terhadap 

kinerja unit kerja 

2 Pola Mutasi Internal (2) 2,0     

  a. Dalam melakukan pengembangan karier pegawai, apakah 

telah dilakukan mutasi pegawai antar jabatan? 

  
Y/T 

Ya, jika ada dilakukan mutasi pegawai antar jabatan sebagai wujud dari pengembangan karier 

pegawai 

  b. Apakah dalam melakukan mutasi pegawai antar jabatan 

telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti 

pola mutasi yang telah ditetapkan? 

  

A/B/C/

D 

a. Jika semua mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan dan 

mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan organisasi dan juga unit kerja memberikan 

pertimbangan terkait hal ini;  

b. Jika semua mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan dan 

mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan organisasi;  

c. Jika sebagian besar mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan 

dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan organisasi; 

d. Jika sebagian kecil semua mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi 

jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan organisasi 

  c. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap 

kegiatan mutasi yang telah dilakukan dalam kaitannya 

dengan perbaikan kinerja? 

  

Y/T 

Ya, jika sudah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang telah dilakukan 

dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja 
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3 Pengembangan pegawai berbasis kompetensi (3)  3,0 

 

  

  a. Apakah Unit Kerja melakukan Training Need Analysis 

Untuk pengembangan kompetensi ? 
Y/T 

Ya, jika sudah dilakukan Training Need Analysis Untuk pengembangan kompetensi 

  b. Dalam menyusun rencana pengembangan kompetensi 

pegawai, apakah mempertimbangkan hasil 

pengelolaan kinerja pegawai? 

A/B/C/

D 

a. Jika semua rencana pengembangan kompetensi pegawai mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja 

pegawai;  

b. Jika sebagian besar rencana pengembangan kompetensi pegawai mempertimbangkan hasil pengelolaan 

kinerja pegawai;  

c. Jika sebagian kecil rencana pengembangan kompetensi pegawai mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja 

pegawai;  

d. Belum ada rencana pengembangan kompetensi pegawai yang mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja 

pegawai 

  c. Persentase kesenjangan kompetensi pegawai yang 

ada dengan standar kompetensi yang ditetapkan untuk 

masing-masing jabatan 
A/B/C/

D 

a. Jika persentase kesenjangan kompetensi pegawai dengan standar kompetensi yang ditetapkan sebesar <25% ;  

b. Jika persentase kesenjangan kompetensi pegawai dengan standar kompetensi yang ditetapkan sebesar >25%-

50% ;  

c. Jika  sebagian besar kompetensi pegawai dengan standar kompetensi yang ditetapkan untuk masing-masing 

jabatan >50%-75%;  

d. Jika persentase kesenjangan kompetensi pegawai dengan standar kompetensi yang ditetapkan sebesar >75%-

100% 

  d. Pegawai di Unit Kerja telah memperoleh 

kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun 

pengembangan kompetensi lainnya. 

A/B/C/

D 

a. Jika seluruh pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun 

pengembangan kompetensi lainnya;  

b. Jika sebagian besar pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun 

pengembangan kompetensi lainnya;  

c. Jika sebagian kecil pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun 

pengembangan kompetensi lainnya;  

d. Belum ada pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun 

pengembangan kompetensi lainnya 

  e. Dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi, 

apakah unit kerja melakukan upaya pengembangan 

kompetensi kepada pegawai (dapat melalui 

pengikutsertaan pada lembaga pelatihan, in-house 

training, atau melalui coaching, atau mentoring, dll) ? 

A/B/C/

D 

a. Jika unit kerja melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada seluruh pegawai;  

b. Jika unit kerja melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada sebagian besar pegawai;  

c. Jika unit kerja melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada sebagian kecil pegawai;  

d. Jika unit kerja belum melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada pegawai 

  f. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi 

terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam 

kaitannya dengan perbaikan kinerja? 

A/B/C/

D 

a. Jika laporan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan 

perbaikan kinerja dilakukan bulanan;  

b.  Jika laporan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan 

perbaikan kinerja dilakukan triwulan;  

c.  Jika laporan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan 

perbaikan kinerja dilakukan semesteran;  

d.  Jika laporan monitoring dan evaluasi laporan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan 

kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja dilakukan tahunan 
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4 Penetapan kinerja individu (4) 4,0    

  a. Terdapat penetapan kinerja individu yang terkait 

dengan kinerja organisasi  A/B/C/

D 

a. Jika seluruh penetapan kinerja individu yang terkait dengan kinerja organisasi ;  

b. Jika sebagian besar penetapan kinerja individu yang terkait dengan kinerja organisasi ;  

c. Jika sebagian kecil penetapan kinerja individu yang terkait dengan kinerja organisasi ;  

d. Belum ada penetapan kinerja individu yang terkait dengan kinerja organisasi  

  b. Ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian 

dengan indikator kinerja individu level diatasnya A/B/C/

D 

a. Jika seluruh ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level diatasnya ;  

b. Jika sebagian besar ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level diatasnya ;  

c. Jika sebagian kecil ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level diatasnya ;  

d. Belum ada ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level diatasnya  

  c. Pengukuran kinerja individu dilakukan secara 

periodik 
A/B/C/

D/E 

a. Pengukuran kinerja individu dilakukan secara bulanan 

b. Pengukuran kinerja individu dilakukan secara triwulanan 

c. Pengukuran kinerja individu dilakukan secara semesteran 

d. Pengukuran kinerja individu dilakukan secara tahunan 

e. Pengukuran kinerja individu belum dilakukan 

  d. Hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan 

dasar untuk pemberian reward (pengembangan 

karir individu, penghargaan dll). 
A/B/C/

D 

a. Hasil penilaian kinerja individu seluruhnya telah dijadikan dasar pemberian reward 

b. Hasil penilaian kinerja individu sebagian besar telah dijadikan dasar pemberian reward 

c. Hasil penilaian kinerja individu sebagian kecil telah dijadikan dasar pemberian reward 

d. Hasil penilaian kinerja individu belum dijadikan dasar pemberian reward 

5. Penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku 

pegawai (3) 
3,0  

  

  a. Aturan disiplin/kode etik/kode perilaku telah 

dilaksanakan/diimplementasikan 

A/B/C/

D 

a. Jika unit kerja telah mengimplementasikan seluruh aturan disiplin/kode etik/kode perilaku yang ditetapkan organisasi 

dan juga membuat inovasi terkait aturan disiplin/kode etik/kode perilaku yang sesuai dengan karakteristik unit kerja. 

b. Jika unit kerja telah mengimplementasikan seluruh aturan disiplin/kode etik/kode perilaku yang ditetapkan organisasi ;  

c. Jika unit kerja telah mengimplementasikan sebagian besar aturan disiplin/kode etik/kode perilaku yang ditetapkan 

organisasi ; 

d. Jika unit kerja telah mengimplementasikan sebagian kecil aturan disiplin/kode etik/kode perilaku yang ditetapkan 

organisasi  

6. Sistem Informasi Kepegawaian (1) 1,0    

  a. Data informasi kepegawaian unit kerja telah 

dimutakhirkan secara berkala. 
A/B/C/

D 

a. Jika data informasi kepegawaian unit kerja telah dimutakhirkan secara bulanan;  

b.  Jika data informasi kepegawaian unit kerja telah dimutakhirkan secara triwulan;  

c.  Jika data informasi kepegawaian unit kerja telah dimutakhirkan secara semesteran;  

d.  Jika data informasi kepegawaian unit kerja telah dimutakhirkan secara tahunan 
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Rincian Penilaian-4: Penguatan Akuntabilitas (10%) 
IV. PENGUATAN AKUNTABILITAS (10)  10,0   

1 Keterlibatan pimpinan (5)  5,0   

  a. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat 

penyusunan Perencanaan 
Y/T 

Ya, jika pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perencanaan 

  b. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat 

penyusunan Penetapan Kinerja 
Y/T 

Ya, jika pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Penetapan Kinerja 

  c. Apakah pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala Y/T Ya, jika pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala 

2 Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja (5)  5,0   

  a. Apakah dokumen perencanaan sudah ada 

A/B/C 

a. Jika unit kerja telah memiliki seluruh dokumen perencanaan (Rencana Strategis, Rencana Kerja Tahunan dan 

Penetapan Kinerja) ;  

b.  Jika unit kerja hanya memiliki Rencana Strategis dan Penetapan Kinerja ;  

c.  Jika unit kerja belum memiliki dokumen perencanaan 

  b. Apakah dokumen perencanaan telah berorientasi hasil 

A/B/C

/D 

a. Jika seluruh dokumen perencanaan telah berorientasi hasil ;  

b. Jika sebagian besar dokumen perencanaan telah berorientasi hasil ;  

c. Jika sebagian kecil dokumen perencanaan telah berorientasi hasil ;  

d. Belum ada dokumen perencanaan yang berorientasi hasil  

  c. Apakah terdapat Indikator Kinerja Utama (IKU)  

A/B/C 

a. Jika unit kerja memiliki IKU yang ditetapkan organisasi dan juga membuat IKU tambahan yang sesuai dengan 

karakteristik unit kerja ; 

b. Jika unit kerja memiliki IKU yang ditetapkan organisasi; 

c. Jika unit kerja belum memiliki IKU 

  d. Apakah indikator kinerja telah SMART 

A/B/C

/D 

a. Jika seluruh indikator kinerja unit kerja telah SMART;  

b. Jika sebagian besar indikator kinerja unit kerja telah SMART ;  

c. Jika sebagian kecil indikator kinerja unit kerja telah SMART ;  

d. Belum ada indikator kinerja unit kerja yang SMART  

  e. Apakah laporan kinerja telah disusun tepat waktu Y/T Ya, jika unit kerja telah menyusun laporan kinerja tepat waktu 

  f. Apakah pelaporan kinerja telah memberikan informasi tentang 

kinerja A/B/C

/D 

a. Jika seluruh pelaporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja ;  

b. Jika sebagian besar pelaporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja ;  

c. Jika sebagian kecil pelaporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja ;  

d. Belum ada pelaporan kinerja yang memberikan informasi tentang kinerja 

  g. Apakah terdapat upaya peningkatan kapasitas SDM yang 

menangani akuntabilitas kinerja A/B/C

/D 

a. Jika unit kerja berupaya meningkatkan seluruh kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja ;  

b. Jika unit kerja berupaya meningkatkan sebagian besar kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja ;  

c. Jika unit kerja berupaya meningkatkan sebagian kecil kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja ;  

d. Unit kerja belum berupaya meningkatkan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja 

  h Pengelolaan akuntabilitas kinerja dilaksanakan oleh SDM yang 

kompeten A/B/C 

a. Jika pengelolaan akuntabilitas kinerja dilaksanakan oleh seluruh SDM yang kompeten ;  

b. Jika pengelolaan akuntabilitas kinerja dilaksanakan oleh sebagian SDM yang kompeten ;  

c. Pengelolaan akuntabilitas kinerja belum dilaksanakan oleh seluruh SDM yang kompeten 
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Rincian Penilaian-5: Penguatan Pengawasan (15%) 
V. PENGUATAN PENGAWASAN (15)  15,0   

1 Pengendalian Gratifikasi (3)  3,0   

  a. Telah dilakukan public 

campaign tentang 

pengendalian gratifikasi 
A/B/C 

a. Public campaign telah dilakukan secara berkala 

b. Public campaign dilakukan tidak secara berkala 

c. Belum dilakukan public campaign  

  b. Pengendalian gratifikasi telah 

diimplementasikan 
A/B/C 

a. Jika unit kerja mengimplementasikan pengendalian gratifikasi sesuai dengan yang ditetapkan organisasi dan juga 

membuat inovasi terkait pengendalian gratifikasi yang sesuai dengan karakteristik unit kerja ; 

b. Jika unit kerja mengimplementasikan pengendalian gratifikasi sesuai dengan yang ditetapkan organisasi; 

c. Jika unit kerja belum mengimplementasikan pengendalian gratifikasi 

2 Penerapan SPIP (3)  3,0   

  a. Telah dibangun lingkungan 

pengendalian 

A/B/C/D 

a. Jika unit kerja membangun seluruh lingkungan pengendalian sesuai dengan yang ditetapkan organisasi dan juga 

membuat inovasi terkait lingkungan pengendalian yang sesuai dengan karakteristik unit kerja;  

b. Jika unit kerja membangun seluruh lingkungan pengendalian sesuai dengan yang ditetapkan organisasi ;  

c. Jika unit kerja membangun sebagian besar lingkungan pengendalian sesuai dengan yang ditetapkan organisasi ;  

d. Jika unit kerja membangun sebagian kecil lingkungan pengendalian sesuai dengan yang ditetapkan organisasi  

  b. Telah dilakukan penilaian risiko 

atas pelaksanaan kebijakan 

A/B/C/D 

a. Jika unit kerja melakukan penilaian risiko atas seluruh pelaksanaan kebijakan sesuai dengan yang ditetapkan 

organisasi dan juga membuat inovasi terkait lingkungan pengendalian yang sesuai dengan karakteristik unit kerja;  

b. Jika unit kerja melakukan penilaian risiko atas seluruh pelaksanaan kebijakan sesuai dengan yang ditetapkan 

organisasi ;  

c. Jika melakukan penilaian risiko atas sebagian besar pelaksanaan kebijakan sesuai dengan yang ditetapkan 

organisasi ;  

d. Jika melakukan penilaian risiko atas sebagian kecil pelaksanaan kebijakan sesuai dengan yang ditetapkan 

organisasi  

  c. Telah dilakukan kegiatan 

pengendalian untuk 

meminimalisir risiko yang telah 

diidentifikasi 
A/B/C 

a. Jika unit kerja melakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir resiko sesuai dengan yang ditetapkan 

organisasi dan juga membuat inovasi terkait kegiatan pengendalian untuk meminimalisir resiko yang sesuai dengan 

karakteristik unit kerja ; 

b. Jika unit kerja melakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir resiko sesuai dengan yang ditetapkan 

organisasi; 

c. Jika unit kerja belum melakukan seluruh kegiatan pengendalian untuk meminimalisir resiko 

  d. SPI telah diinformasikan dan 

dikomunikasikan kepada 

seluruh pihak terkait 
A/B/C 

a. SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait 

b. SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada sebagian pihak terkait 

c. Belum ada pihak terkait yang mendapatkan informasi dan komunikasi mengenai SPI 
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   3. Pengaduan Masyarakat (3)  3,0   

a. Kebijakan Pengaduan 

masyarakat telah 

diimplementasikan    
A/B/C/

D 

a. Jika unit kerja mengimplementasikan seluruh kebijakan pengaduan masyarakat sesuai dengan yang ditetapkan organisasi dan juga 

membuat inovasi terkait pengaduan masyarakat yang sesuai dengan karakteristik unit kerja;  

b. Jika unit kerja telah mengimplementasikan seluruh kebijakan pengaduan masyarakat sesuai dengan yang ditetapkan organisasi ;  

c. Jika unit kerja telah mengimplementasikan sebagian besar kebijakan pengaduan masyarakat sesuai dengan yang ditetapkan organisasi ;  

d. Jika  unit kerja telah mengimplementasikan sebagian kecil kebijakan pengaduan masyarakat sesuai dengan yang ditetapkan organisasi  

b. Hasil penanganan pengaduan 

masyarakat telah ditindaklanjuti  A/B/C/

D 

a. Jika seluruh hasil penanganan pengaduan masyarakat ditindaklanjuti oleh unit kerja; 

b. Jika sebagian besar Hasil penanganan pengaduan masyarakat ditindaklanjuti oleh unit kerja; 

c. Jika sebagian kecil Hasil penanganan pengaduan masyarakat ditindaklanjuti oleh unit kerja; 

d. Jika seluruh hasil penanganan pengaduan masyarakat belum ditindaklanjuti oleh unit 

c. Telah dilakukan monitoring dan 

evaluasi atas penanganan 

pengaduan masyarakat 
A/B/C/

D 

a. Jika monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat dilakukan bulanan;  

b.  Jika monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat dilakukan triwulan;  

c.  Jika monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat dilakukan semesteran;  

d.  Jika monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat dilakukan tahunan 

d. Hasil evaluasi atas penanganan 

pengaduan masyarakat telah 

ditindaklanjuti  
A/B/C 

a. Jika seluruh hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti oleh unit kerja; 

b. Jika sebagian hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti oleh unit kerja; 

c. Jika belum ada hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti unit kerja 

   4. Whistle-Blowing System (3)  3,0   

a. Apakah Whistle Blowing System 

sudah di internalisasi ? 
Y/T 

Ya, jika Whistle Blowing System telah di internalisasi di unit kerja 

b. Whistle Blowing Systemtelah 

diterapkan  
A/B/C/

D 

a. Jika unit kerja menerapkan seluruh kebijakan Whistle Blowing System sesuai dengan yang ditetapkan organisasi dan juga membuat inovasi 

terkait pelaksanaan Whistle Blowing System yang sesuai dengan karakteristik unit kerja;  

b. Jika unit kerja menerapkan seluruh kebijakan Whistle Blowing System sesuai dengan yang ditetapkan organisasi ;  

c. Jika unit kerja menerapkan sebagian besar kebijakan Whistle Blowing System sesuai dengan yang ditetapkan organisasi ;  

d. Jika  unit kerja menerapkan sebagian kecil kebijakan Whistle Blowing System sesuai dengan yang ditetapkan organisasi  

c. Telah dilakukan evaluasi atas 

penerapan Whistle Blowing 

System 
A/B/C/

D 

a. Jika evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System dilakukan bulanan;  

b.  Jika evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System dilakukan triwulan;  

c.  Jika evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System dilakukan semesteran;  

d.  Jika evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System dilakukan tahunan 

d. Hasil evaluasi atas penerapan 

Whistle Blowing System telah 

ditindaklanjuti  
A/B/C/

D 

a. Jika seluruh hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti oleh unit kerja; 

b. Jika sebagian besar hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti oleh unit kerja; 

c. Jika sebagian kecil hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti oleh unit kerja; 

d. Jika belum ada hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System yang ditindaklanjuti unit kerja 
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5. Penanganan Benturan Kepentingan (3) 3,0    

a. Telah terdapat identifikasi/pemetaan benturan 

kepentingan dalam tugas fungsi utama 
Y/T 

Ya, Jika unit kerja telah mengidentifikasi/memetakan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama 

b. Penanganan Benturan Kepentingan telah 

disosialisasikan/internalisasi A/B/C/

D 

a. Jika penanganan Benturan Kepentingan disosialiasikan/diinternalisasikan ke seluruh unit kerja  

b. Jika penanganan Benturan Kepentingan disosialiasikan/diinternalisasikan ke sebagian besar unit kerja; 

c.  Jika penanganan Benturan Kepentingan disosialiasikan/diinternalisasikan ke sebagian kecil unit kerja 

d.  Jika penanganan Benturan Kepentingan belum disosialiasikan/diinternalisasikan ke seluruh unit kerja 

c. Penanganan Benturan Kepentingan telah 

diimplementasikan A/B/C/

D 

a. Jika penanganan Benturan Kepentingan diimplementasikan ke seluruh unit kerja  

b. Jika penanganan Benturan Kepentingan diimplementasikan ke sebagian besar unit kerja; 

c.  Jika penanganan Benturan Kepentingan diimplementasikan ke sebagian kecil unit kerja 

d.  Jika penanganan Benturan Kepentingan belum diimplementasikan ke seluruh unit kerja 

d. Telah dilakukan evaluasi atas Penanganan 

Benturan Kepentingan A/B/C 

a. Jika penanganan Benturan Kepentingan dievaluasi secara berkala oleh unit kerja; 

b. Jika penanganan Benturan Kepentingan dievaluasi tidak secara berkala oleh unit kerja; 

c. Jika penanganan Benturan Kepentingan belum dievaluasi oleh unit kerja 

e. Hasil evaluasi atas Penanganan Benturan 

Kepentingan telah ditindaklanjuti 

A/B/C/

D 

a. Jika seluruh hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti oleh unit kerja; 

b. Jika sebagian besar hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti oleh unit 

kerja; 

c. Jika sebagian kecil hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti oleh unit 

kerja; 

d. Jika belum ada hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan yang ditindaklanjuti unit kerja 
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Rincian Penilaian-6: Penguatan Pengawasan (10%) 
VI. PENINGKATAN KUALITAS 

PELAYANAN PUBLIK (10)   

  
 10,0 

1 Standar Pelayanan (3)  3,0   

  a. Terdapat kebijakan standar 

pelayanan 
A/B/C 

a. Jika unit kerja memiliki kebijakan standar pelayanan yang ditetapkan organisasi dan juga membuat inovasi terkait 

standar pelayanan yang sesuai dengan karakteristik unit kerja ; 

b. Jika unit kerja memiliki kebijakan standar pelayanan yang ditetapkan organisasi; 

c. Jika unit kerja belum memiliki kebijakan standar pelayanan  

  b. Standar pelayanan telah 

dimaklumatkan 

A/B/C/D 

a. Jika unit kerja memaklumatkan seluruh standar pelayanan sesuai dengan yang ditetapkan organisasi dan juga 

membuat inovasi terkait maklumat standar pelayanan yang sesuai dengan karakteristik unit kerja;  

b. Jika unit kerja memaklumatkan seluruh standar pelayanan  sesuai dengan yang ditetapkan organisasi ;  

c. Jika unit kerja memaklumatkan sebagian besar standar pelayanan sesuai dengan yang ditetapkan organisasi ;  

d. Jika  unit kerja telah memaklumatkan sebagian kecil standar pelayanan sesuai dengan yang ditetapkan organisasi  

  c. Terdapat SOP bagi 

pelaksanaan standar 

pelayanan A/B/C/D 

a. Jika unit kerja menerapkan seluruh SOP sesuai dengan yang ditetapkan organisasi  dan juga membuat inovasi terkait 

SOP yang sesuai dengan karakteristik unit kerja;  

b. Jika unit kerja menerapkan seluruh SOP sesuai dengan yang ditetapkan organisasi;  

c. Jika unit kerja menerapkan sebagian besar SOP sesuai dengan yang ditetapkan organisasi ;  

d. Jika  unit kerja menerapkan sebagian kecil SOP sesuai dengan yang ditetapkan organisasi  

  d. Dilakukan reviu dan 

perbaikan atas standar 

pelayanan dan SOP A/B/C 

a. Jika unit kerja melakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP sesuai dengan yang ditetapkan 

organisasi dan juga unit kerja berinisiatif melakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP ; 

b. Jika unit kerja melakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP sesuai dengan yang ditetapkan 

organisasi ; 

c. Jika unit kerja belum melakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP  

2 Budaya Pelayanan Prima (3)  3,0   

  a. Telah dilakukan 

sosialisasi/pelatihan dalam 

upaya penerapan Budaya 

Pelayanan Prima 
A/B/C/D 

a. Seluruh sosilisasi/pelatihan telah dilakukan dalam upaya penerapan budaya pelayanan prima 

b. Sebagian besar sosialisasi/pelatihan telah dilakukan dalam upaya penerapan budaya pelayanan prima 

c. Sebagian kecil sosialisasi/pelatihan telah dilakukan dalam upaya penerapan budaya pelayanan prima 

d. Seluruh sosilisasi/pelatihan belum dilakukan dalam upaya penerapan budaya pelayanan prima 

 

  b. Informasi tentang pelayanan 

mudah diakses melalui 

berbagai media  
A/B/C 

a. Informasi pelayanan dapat diakses melalui berbagai media (misal: papan pengumuman, website, media sosial, media 

cetak, media televisi, radio dsb) 

b. Informasi pelayanan dapat diakses melalui beberapa media (misal: papan pengumuman, selebaran, dsb) 

c. Informasi pelayanan sulit diakses melalui berbagai media 
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2. Budaya Pelayanan Prima (3) 3,0    

c. Telah terdapat sistem 

punishment(sanksi)/reward bagi pelaksana 

layanan serta pemberian kompensasi kepada 

penerima layanan bila layanan tidak sesuai 

standar 

A/B/C 

a. Telah terdapat sistem sanksi/reward bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima 

layanan bila layanan tidak sesuai standar dan sudah diimplementasikan  

b. Telah terdapat sistem sanksi/reward bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima 

layanan bila layanan tidak sesuai standar ada namun belum diimplementasikan  

c. Belum terdapat sistem sanksi/reward bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima 

layanan bila layanan tidak sesuai standar  

d. Telah terdapat sarana layanan 

terpadu/terintegrasi 
A/B/C/

D 

a. Apabila seluruh pelayanan sudah dilakukan secara terpadu 

b. Apabila sebagian besar pelayanan sudah dilakukan secara terpadu 

c. Apabila sebagian kecil pelayanan sudah dilakukan secara terpadu 

d. Apabila tidak ada pelayanan yang dilakukan secara terpadu 

 

e. Terdapat inovasi pelayanan 

A/B/C/

D 

a. Jika unit kerja telah memiliki inovasi pelayanan yang seluruhnya berbeda dengan unit kerja lain;  

b. Jika unit kerja telah memiliki inovasi pelayanan yang sebagian besar sama dengan unit kerja lain;  

c. Jika unit kerja telah memiliki inovasi pelayanan sama dengan unit kerja lain ;  

d. Jika  unit kerja belum memiliki inovasi pelayanan 

3. Penilaian kepuasan terhadap pelayanan (4)  4,0   

a. Dilakukan survey kepuasan masyarakat 

terhadap pelayanan A/B/C 

a. Survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan dilakukan secara berkala 

b. Survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan tidak berkala 

c. Belum ada survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan 

b. Hasil survey kepuasan masyarakat dapat 

diakses secara terbuka 

A/B/C 

a. Hasil survei kepuasan masyarakat dapat diakses melalui berbagai media (misal: papan pengumuman, 

website, media sosial, media cetak, media televisi, radio dsb) 

b. Hasil survei kepuasan masyarakat dapat diakses melalui beberapa media (misal: papan pengumuman, 

selebaran, dsb) 

c. Hasil survei kepuasan masyarakat sulit diakses melalui berbagai media 

c. Dilakukan tindak lanjut atas hasil survey 

kepuasan masyarakat A/B/C/

D 

a. Dilakukan tindak lanjut atas seluruh hasil survey kepuasan masyarakat 

b. Dilakukan tindak lanjut atas sebagian besar hasil survey kepuasan masyarakat 

c. Dilakukan tindak lanjut atas sebagian kecil hasil survey kepuasan masyarakat 

d. Belum dilakukan tindak lanjut atas hasil survey kepuasan masyarakat 
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INDIKATOR HASIL 



Indikator Terwujudnya Pemerintahan 
yang Bersih dan Bebas KKN 

Nilai Persepsi Korupsi (Survei Eksternal) 
(minimal nilai 13,5 dari 15  90%) 

Presentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil 
Pemeriksaan  

(minimal nilai 3,5 dari 5  70%) 

INDIKATOR HASIL (1) 25 



Indikator Terwujudnya Peningkatan Kualitas 
Pelayanan Publik Kepada Masyarakat 

Nilai Persepsi Kualitas Pelayanan (Survei 
Eksternal) 

(untuk WBBM minimal nilai 16 dari 20  80%) 

INDIKATOR HASIL (2) 26 
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SURVEI KEPUASAN PELAYANAN MASYARAKAT 

Pertanyaan-pertanyaan Kuesioner: 
1. Bagaimana pendapat Saudara tentang kemudahan prosedur pelayanan di instansi ini? 

2. Bagaimana pendapat Saudara tentang kedisiplinan petugas dalam memberikan 

pelayanan? 

3. Bagaimana pendapat Saudara tentang tanggung jawab petugas dalam memberikan 

pelayanan? 
4. Bagaimana pendapat Saudara tentang kemampuan petugas dalam memberikan 

pelayanan? 

5. Bagaimana pendapat Saudara tentang kecepatan pelayanan di instansi ini? 

6. Bagaimana pendapat Saudara tentang kesopanan dan keramahan petugas dalam 
memberikan pelayanan? 

7. Apakah ada pungutan atas jasa pelayanan yang diberikan di instansi ini? 

8. Bagaimana pendapat Saudara tentang ketepatan penyelesaian pelayanan terhadap 

janji waktu pelayanan? 
9. Bagaimana pendapat Saudara tentang kenyamanan di lingkungan unit pelayanan? 

10.Bagaimana pendapat Saudara tentang sarana dan prasarana pelayanan? 

 

Pilihan Ganda skala 4 
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SURVEI PERSEPSI KORUPSI 

Pertanyaan-pertanyaan Kuesioner: 
1. Menurut Saudara apakah masih terdapat praktek percaloan dalam pengurusan layanan di instansi 

ini? 

2. Apakah Saudara mengeluarkan biaya tambahan diluar dari biaya resmi layanan? 

3. Apakah Saudara pernah ditawarkan untuk memperoleh pelayanan yang lebih cepat/mudah 

dengan memberikan imbalan tertentu? 

4. Apakah Saudara masih dimintakan komisi dalam pengurusan layanan di instansi ini? 

5. Apakah Saudara memberikan tanda terima kasih atas pelayanan yang Saudara terima (meskipun 

tidak diminta)? 

6. Apakah Saudara pernah melihat dan atau mendengar masih terjadinya praktek KKN di instansi ini? 

7. Secara umum, menurut Saudara apakah dalam pengurusan layanan di instansi ini masih terdapat 

praktek KKN? 
 

Pilihan Ganda skala 3 (tidak ada sama sekali, kadang-kadang, selalu/masih) 
 

8. Apakah unit layanan yang Saudara datangi memiliki kegiatan/media anti korupsi? 

 Pilihan: Tidak ada, 1-2 kegiatan/media, Lebih dari tiga kegiatan/media 
  

9. Apa Bentuk Kampanye/Media Anti Korupsi yang Saudara lihat? (jawaban boleh lebih dari satu) 

       Pilihan: Stiker/poster/spanduk, Memutar video/film/iklan anti korupsi, Buku/modul/komik, dll 

tentang anti korupsi, Atribut   anti korupsi (pin, baju, topi, dll), Workshop/seminar petugas, 

Workshop/seminar masyarakat 



Tahun 2013, 2014, 2015 Kementerian 
Keuangan mengajukan 5 unit kerja 
dengan hasil sebagai berikut: 

N

o 

UNIT PREDIKAT 

1. Pusat LPSE Setjen WBBM 

2. KPP Wajib Pajak Besar 

Tiga Jakarta 

WBBM 

3. KPPBC Tipe Madya 

Cukai Kediri 

WBBM 

4. KPPN Malang WBBM 

5. KPKNL Jakarta V WBBM 
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NO. UNIT PREDIKAT 

1. Direktorat Dana Perimbangan WBBM 

2. KPP Purwokerto WBBM 

3. KPP Bojonegoro WBK 

4. KPPBC Kudus WBK 

5. KPPBC Purwakarta WBK 

6. KPPN Semarang II WBBM 

7. KPPN Bangko WBK 

8. KPKNL Surabaya WBK 

9. KPKNL Banda Aceh WBBM NO

. 

UNIT PREDIKAT 

1. KPPN AMLAPURA WBK 

2013 2014 

2015 



TERIMA KASIH 
DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN 

KEMENTERIAN KEUANGAN 
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