
Making Change

Making History

DEPUTI BIDANG REFORMASI BIROKRASI, AKUNTABILITAS APARATUR, DAN PENGAWASAN

Integritas ~    Profesional ~    Akuntabel ~    Peduli ~    Inovatif

ZONA INTEGRITAS 
MENUJU WILAYAH BIROKRASI BEBAS 

DARI KORUPSI DAN WILAYAH 

BIROKRASI BERSIH MELAYANI



Birokrasi yang bersih dan 
Akuntabel serta Birokrasi 
yang kapabel

Pelayanan publik yang prima

WBK
(WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI)

Predikat yang diberikan kepada unit kerja pelayanan
percontohan yang mampu mencegah KKN

WBBM
(WILAYAH BIROKRASI BERSIH MELAYANI)

Predikat yang diberikan kepada unit kerja pelayanan
percontohan yang mampu mencegah KKN dan

memberikan pelayanan public berkualitas

UNIT KERJA PELAYANAN 
PERCONTOHAN

KPK

ORI
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ZONA INTEGRITAS



PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS

Indeks Reformasi Birokrasi
Instansi Pemerintah

UNIT 
A

UNIT 
B

UNIT 
C

UNIT 
D

1. Dianggap sebagai unit yang penting/ strategis
dalam melakukan pelayanan publik

2. Mengelola sumber daya yang cukup besar
3. Memiliki tingkat keberhasilan Reformasi Birokrasi

yang cukup tinggi di unit tersebut

UNIT PERCONTOHAN

Miniatur Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di 
Indonesia

Bertujuan untuk membangun program RB
sehingga mampu mengembangkan budaya
kerja birokrasi yang anti korupsi, berkinerja
tinggi, dan memberikan pelayanan publik
yang berkualitas

Membangun percontohan (Role Model) pada 
tingkat unit kerja pada Instansi Pemerintah 
sebagai unit menuju Wilayah Bebas dari 
Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih 
dan Melayani



K r i t e r i a
Komitmen dan budaya kerja yang anti korupsi

dan melayani publik.

Manajemen internal yang efektif, efisien dan

transparan.

Profesionalisme pengelolaan SDM

Akuntabilitas kinerja organisasi dan individu.

Sistem pengawasan internal mampu

meningkatkan kepatuhan dan menurunkan

penyalahgunaan wewenang.

Pelayanan publik yang cepat, mudah, dan terjangkau 

serta kemudahan akses pengaduan.

Hasil survey terhadap persepsi anti korupsi (IPAK) 

tinggi & Persepsi Kualitas Pelayanan

Keterpaduan proses bisnis dan integrasi sistem

layanan antar unit kerja dalam ada di kawasan.

PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS  

STRATEGI PERCEPATAN REFORMASI BIROKRASI
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Kawasan WBK/WBBM: Kawasan yang seluruh unit

kerja yang ada didalamnya berhasil melaksanakan

reformasi birokrasi dengan baik, memenuhi indikasi

bebas dari korupsi, pelayanan publik yang prima,

kinerja yang baik dan terdapat keterpaduan

/integrasi proses bisnis layanan antar unit kerja.

Unit WBK: Unit kerja yang telah

berhasil melaksanakan Refomasi

Birokrasi dengan baik serta memenuhi

indikasi bebas dari korupsi, pelayanan

publik yang prima, dan kinerja yang

baik.

Unit WBBM: Unit kerja yang telah

berhasil melaksanakan Refomasi

Birokrasi dengan baik, memenuhi

indikasi bebas dari korupsi, pelayanan

publik yang prima, dan kinerja yang

baik, serta telah terdapat peningkatan

kualitas tata kelola pemerintahan yang

konsisten dan berkelanjutan.

49

Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan.





PERBEDAAN ZI BARU DAN LAMA
Syarat Pengajuan Zona Integritas

SYARAT WBK WBBM

Tingkat Instansi
pemerintah

Opini BPK minimal 
“WDP”

Opini BPK minimal 
“WTP”

Nilai AKIP minimal “B”

Tingkat unit kerja Unit kerja yang diajukan merupakan core 
layanan utama dari instansinya

Mengelola sumber daya yang cukup besar

Memiliki tingkat keberhasilan Reformasi 
Birokrasi yang cukup tinggi di unit tersebut

Telah mendapat
predikat WBK 
sebelumnya

LHKASN dan LHKPN 100%

Permenpan
52/2014

Permen 10/2019

Mandiri



Penetapan Unit Kerja Berpredikat WBK dan WBBM

SYARAT WBK WBBM

Nilai Total (Pengungkit dan Hasil)
minimal

75 85

Nilai komponen hasil 
“Terwujudnya Pemerintah yang 
Bersih dan Bebas KKN” minimal

18 18

Nilai sub-komponen “Survei 
Persepsi Anti Korupsi” minimal

13,5 13,5

Nilai sub-komponen “Persentasi 
TLHP” minimal

3,5 3,5

Nilai komponen hasil 
“Terwujudnya Peningkatan 
Kualitas Pelayanan Publik kepada 
Masyarakat” minimal

- 16

SYARAT WBK WBBM

Nilai Total 75 85

Nilai Minimal Pengungkit 40 48

Bobot nilai minimal per area 
pengungkit

60% 75%

Nilai komponen hasil “Terwujudnya 
Pemerintah yang Bersih dan Bebas 
KKN” minimal

18,50 18,50

Nilai sub-komponen “Survei Persepsi 
Anti Korupsi” minimal

13,50
(survey 3,60)

13,50
(survey 3,60)

Nilai sub-komponen “Persentasi 
TLHP” minimal

5,0 5,0

Nilai komponen hasil “Terwujudnya 
Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 
kepada Masyarakat” minimal

16
(survey 3,20)

18
(survey 3,60)

PERMENPANRB 52/2014 PERMENPANRB 10/2019

Mandatory Mandiri



Mekanisme Penetapan Predikat WBK-WBBM
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Unit Kerja 
Percontohan 

Penilaian TPI

Pemenuhan 
Indikator Hasil

Pemenuhan 
Indikator 

Pengungkit

Reviu TPN

MEMENUHI 
SYARAT

TIDAK MEMENUHI 
SYARAT





PENILAIAN ZONA INTEGRITAS

PENGUNGKIT
MANAJEMEN PERUBAHAN

Upaya Unit Kerja dalam merubah mind set 
dan budaya organisasi memiliki budaya kerja 

yang bersih dan melayani

MANAJEMEN SDM
Upaya Unit Kerja dalam mengelola SDM dan

terus menerus meningkatkan profesionalisme
dan integritas SDM

TATA LAKSANA 
Upaya Unit Kerja dalam mengatur tata kerja

untuk meningkatkan efisiensi kerja

PELAYANAN PUBLIK
Upaya Unit Kerja dalam meningkatkan

pelayanan publik dengan inovasi menjadi
lebih mudah, lebih murah dan lebih cepat

AKUNTABILITAS
Upaya Unit Kerja dalam meningkatkan

efisiensi dan efektifitas penggunaan sumber
daya

PENGAWASAN
Upaya Unit Kerja dalam memastikan seluruh

anggota unit kerja melaksanakan tugas sesuai
dengan aturan dan bebas penyimpangan.

HASIL
PEMERINTAH BERSIH DAN BEBAS KKN

- Survey persepsi anti Korupsi
- Tindak Lanjut Temuan

Pemeriksaan/Pengawasan

KUALITAS PELAYANAN PUBLIK
Survey Persepsi Pelayanan Publik

WBK

1. Survey anti 
Korupsi 90%

2. Tindak lanjut
temuan 100%

3. Survei Kualitas 
pelayanan 
80%

1. Nilai Total Min 
75

WBBM

1. Survey anti 
Korupsi 90%

2. Tindak lanjut
temuan 100%

3. Survey 
kualitas
Pelayanan
90%

4. Nilai Total Min 
85



Sasaran

Pembangunan 

Zona Integritas

Menuju WBK/WBBM              

( 6 area perubahan)

Peningkatan
Kualitas

Pelayanan
Publik

(6)

Penataan
Tatalaksana

(2)

Manajemen
Perubahan

(1)

Penguatan
Pengawasan

(4)

Penguatan
Akuntabilitas

(5)

Penataan
Sistem

Manajemen
SDM
(3)

 Meningkatnya kualitas 
pelayanan publik (lebih cepat, 
lebih murah, lebih aman, dan 
lebih mudah dijangkau);

 Meningkatnya standardisasi
pelayanan menjadi berstandar; 
dan

 Meningkatnya indeks kepuasan 
masyarakat terhadap 
penyelenggaraan pelayanan.

 Meningkatnya kepatuhan
terhadap pengelolaan
keuangan negara

 Meningkatnya efektivitas
pengelolaan keuangan negara

 Menurunnya tingkat
penyalahgunaan wewenang

 Meningkatnya efisiensi dan efektivitas proses manajemen 
pemerintahan; 

 Meningkatnya  pemanfaatan teknologi informasi dalam 
proses penyelenggaraan manajemen;

 Meningkatnya transparansi  publik.

 Meningkatnya komitmen seluruh 
jajaran pimpinan dan pegawai unit 
kerja dalam mewujudkan Zona 
Integritas 

 Terjadinya perubahan pola pikir 
dan budaya kerja;

 Menurunnya resiko kegagalan 
yang disebabkan kemungkinan 
timbulnya resistensi terhadap 
perubahan.

 Meningkatnya ketaatan terhadap 
pengelolaan SDM aparatur

 Meningkatnya transparansi dan 
akuntabilitas pengelolaan SDM 
aparatur; 

 Meningkatnya disiplin SDM
 Meningkatnya efektivitas 

manajemen SDM aparatur; 
 Meningkatnya profesionalisme 

SDM aparatur.

 Meningkatnya budaya kinerja
Unit Kerja

 Meningkatnya capaian kinerja
Unit Kerja



Indikator

Area 

Perubahan Zona 

Integritas Menuju

WBK/WBBM

Peningkatan
Kualitas

Pelayanan
Publik

(6)

Penataan
Tatalaksana

(2)

Manajemen
Perubahan

(1)

Penguatan
Pengawasan

(4)

Penguatan
Akuntabilitas

(5)

Penataan
Sistem

Manajemen
SDM
(3)

1. Standar Pelayanan
2. Budaya Pelayanan

Prima
3. Penilaian Kepuasan

Terhadap Masyarakat

1. Pengendalian Gratifikasi
2. Penerapan Sistem

Pengawasan Internal
3. Pengaduan Masyarakat
4. Wistle Blowing System
5. Penanganan Benturan

Kepentingan
6. LHKPN/LHKASN

1. SOP Kegiatan Utama

2. E-Office
3. Keterbukaan Informasi Publik

1. Tim Kerja
2. Dokumen Pembangunan 

Zona Integritas
3. Pemantauan dan Evaluasi

Pembangunan

4. Perubahan Pola Pikir
Budaya Kerja

1. Perencanaan Kebutuhan
Pegawai Sesuai Kebutuhan

2. Pola Mutasi Internal

3. Pembangunan Pegawai
Berbasis Kompetensi

4. Penetapan Kinerja 
Individu

5. Penegakan Aturan
Disiplin/Kode Etik/Kode
Perilaku Pegawai

6. Sistem Informasi
Kepegawaian

1. Keterlibatan
Pimpinan

2. Pengelolaan
Akuntabilitas
Kinerja



Manajemen Perubahan

• Budaya unit kerja yang dapat diimplementasikan dan seperti apa 
hasilnya

• Monev rencana kerja dan pembangunan

Akuntabilitas kinerja

• Selalu pastikan bahwa kinerja utama unit kerja jelas, terukur dan 
berorientasi hasil

• Seluruh anggota unit kerja memahami kinerja sesuai dengan levelnya

• Telah dilaksanakan monev atas capaian kinerja berkala yang dipantau 
oleh pimpinan



Tata laksana

• Proses bisnis telah disusun sesuai dengan kinerja yang telah 
ditetapkan

• SOP direviu berkala dan disederhanakan 

Manajemen SDM

• Pengembangan kompetensi seluruh unit kerja

• Disiplin pegawai

• Layanan kepegawaian 



Pengawasan 

• Peta risiko 

• Pembangunan lingkungan pengendalian

• Keefektifan dalam Pengelolaan atas dumas dan WBS

Pelayanan Publik

• Kompetensi petugas layanan

• Upaya untuk mempermudah layanan 

• Mekanisme kompensasi atas layanan

• Kemampuan untuk self improvement



5 Langkah Strategi  Membangun ZI

KOMITMEN
Komitmen

pimpinan dan 
semua karyawan

dengan
melibatkan

bawahan dalam
pelaksanaan

reformasi
birokrasi dan 

menularkan
semangat dan visi

yang sama

1

2

KEMUDAHAN 

PELAYANAN

Menyediakan
Fasilitas

Lebih Baik
dan 

Semangat
Hospitallitty

untuk
kepuasan

publik

3

PROGRAM YANG 

MENYENTUH 

MASYARAKAT

Membuat program 
yang membuat
unit kerja lebih

dekat ke
masyarakat

sehingga
masyarakat
merasakan

kehadiran unit 
kerja tersebut

4

MONITORING 

DAN EVALUASI

Melakukan
pemantauan
dan evaluasi

berkelanjutan
untuk

memastikan
bahwa program 

yang sedang
dijalankan tetap

di jalurnya

5

MANAJEMEN 

MEDIA

Menetapkan strategi
komunikasi untuk

memastikan bahwa
setiap aktivitas dan 
inovasi perubahan

yang telah
dilakukan diketahui

oleh masyarakat



1. Pahami Apa yang menjadi kinerja layanan 
Utama Unit

2. Pastikan bahwa hasil kinerja layanan utama dari 
unit tersebut berkontribusi atas capaian kinerja 

Organisasi

1. Pahami Risiko besar yang dapat mengganggu 
integritas

2. Pastikan telah dibangun lingkungan 
pengendalian baik

Hal-hal utama yang perlu ditekankan ketika berbicara inovasi

INOVASI



6 POIN TAMBAHAN DALAM PENILAIAN

Kondisi Sarana dan Prasana Media Handling Laporan dan aduan

Komitmen dan kompetensi pimpinan 
beserta anggota

Replikasi dan pengakuan Program Menyentuh masyarakat



Belum terlihat
pemahaman yang 

utuh terhadap subtansi
6 area perubahan

Belum terlihat
terjadinya perubahan 
pola pikir dan budaya 
kerja, hanya mengejar

nilai/penghargaan

Keterlibatan pimpinan
secara aktif dalam

Monev pelaksanaan
pembangunan ZI masih

rendah

Pemahaman dan 
Keterlibatan pimpinan
dalam implementasi
manajemen kinerja

masih rendah

Implementasi sistem
pengawasan yang 

belum mantap,  masih
pada  sekedar public 

campaign  dan  belum
pada  pembangunan

secara sistemik

Inkonsistensi
implementasi

pelayanan  kepada  
publik menurut kertas
kerja evaluasi internal   
dengan kondisi nyata di 

lapangan

Pengelolaan terhadap
media untuk

menginformasikan
pembangunan ZI 

kepada internal dan 
stakeholder

ekstenal/masyarakat
belum dilakukan

secara efektif

program dan kegiatan
Inovasi pelayanan

belum bisa menjawab
isu strategis yang sesuai

dengan harapan 
stakeholder

Pelaksanaan survei kepuasan
masyarakat hanya bersifat

formalitas dan belum dapat
digunakan untuk

meningkatkan kualitas
pelayanan sesuai harapan

masyarakat

19

Beberapa Kelemahan Berdasarkan Hasil Evaluasi



Beberapa Rekomendasi kepada 
unit kerja WBK/WBBM yang 
belum berhasil

20

Meningkatkan
pemahaman dan 

komitmen pimpinan
serta pegawai pada 
unit kerja terhadap
substansi tiap-tiap

area perubahan

Meningkatkan
keterlibatan

pimpinan unit kerja
dalam implementasi
manajemen kinerja

Menyusun peta 
risiko di setiap unit 

kerja dengan
memperhatikan

potensi terjadinya
penyimpangan

integritas

Memperbaiki
strategi komunikasi

dari setiap unit 
kerja untuk

meningkatkan
kedekatan mereka

dengan masyarakat
atau pemangku

kepentingan
dengan cara

mengefektifkan
pengelolaan media 

Melakukan inovasi
pelayanan yang 

sifatnya
mendekatkan, 

mempermudah dan 
mempercepat

waktu layanan, 
serta hospitality 
petugas kepada

masyarakat sesuai
core business unit 

kerja

Melakukan survey 
kepuasan

masyarakat secara
berkala atas
kualitas dan 

integritas
pelayanan

Membangunan dan 
mengimplementasi

kan  sistem 
pelayanan 

terintegrasi antar 
unit kerja yang ada 

dalam  suatu 
kawasan; 



Juli

• Pengajuan

• Seleksi adm &-
kerangka logis

Agt

• Seleksi adm &-
kerangka logis

Sept

• Survey eks

• Desk eval

Okt

• Verlap

Nov

• Panel TPN

• Penyusunan 
laporan

Des

• Penyampaian 
hasil

TIMELINE PELAKSANAAN EVALUASI ZONA INTEGRITAS



MEKANISME PELAKSANAAN SURVEI

22

SHPRBZI

Validasi Survei
dengan

Telesurvei

Pelaksanaan pencacahan

menggunakan metode self  
enumeration, yaitu responden

mengisi sendiri kuesioner yang telah

disiapkan dalam aplikasi

Penerima layanan/stakeholder yang 

datanya telah diinput oleh petugas

dalam daftar customer list akan

menerima tautan (link) melalui email 

atau pun pesan pendek melalui SMS 

atau WA yang dikirim ke

alamat/nomor yang telah didaftarkan

Melalui tautan (link) tersebut, 

responden dapat mengakses secara

langsung dan mengisi kuesioner

yang telah disiapkan

Semua data akan

langsung masuk dalam tabulasi

melalui aplikasi SHPRBZI



MEKANISME PELAKSANAAN SURVEI
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Masing-masing unit kerja yang disurvei baik untuk keperluan RB maupun ZI 

akan diberikan akun untuk mengakses aplikasi SHPRBZI (Aplikasi Survei

Hasil Penilaian RB dan ZI Kementerian PAN dan RB)

Unit Kerja yang telah mendapatkan akun aplikasi SHPRBZI dapat

mengakses aplikasi melalui laman website https://shprbzi.menpan.go.id

Unit Kerja yang telah login ke dalam aplikasi SHPRBZI bertugas

memasukkan (input) data responden survei, dengan ketentuan berikut :

1

2

3



MEKANISME PELAKSANAAN SURVEI

24

Data-data responden yang perlu diinputkan unit kerja ke dalam aplikasi

SHPRBZI adalah sebagai berikut :



REKOMENDASI BPS TERKAIT SHPRBZI

25



Permohonan reviu pembangunan ZI 
kepada TPN menggunanakan PMPZI 

melalui alamat website
pmpzi.menpan.go.id.

Tujuan:
Mempercepat proses pembangunan dan pengajuan Zona Integritas yang 
dilakukan oleh masing-masing K/L dan Pemda dalam hal pengumpulan

data, pengolahan data, evaluasi data, dan monitoring.

http://www.pmpzi.menpan.go.id/

