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DASAR PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS ( ZI)

2

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 35, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4168);

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014

tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah

Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 1813);

4. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2010 tentang Susunan 

Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 

Nomor 477);

5. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan

Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor(Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2010 Nomor 478);

6. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Susunan

Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik

Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 558);

7. Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Kep/580/VI/2016 tanggal 9 Juni 2016

tentang Petunjuk Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan

Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di LingkunganPolri.



PENGERTIAN UMUM ZI

3

1. Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Polri adalah alat Negara yang berperan dalam
memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman
dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri;

2. Satuan Fungsi yang selanjutnya disebut Satfung adalah bagian dari unit organisasi Polri yang melaksanakan kegiatan
sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;

3. Satuan Kerja yang selanjutnya disebut Satker adalah bagian dari Unit Organisasi Polri yang melaksanakan satu atau
beberapa kegiatan dari suatu program dan kegiatan Polri, dan selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);

4. Zona Integritas yang selanjutnya disingkat ZI adalah sebutan atau predikat yang diberikan kepada Satfung yang pimpinan
dan jajarannya mempunyai niat/komitmen untuk mewujudkan WBK/WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya
dalam hal upaya pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik;

5. Wilayah Bebas dari Korupsi yang selanjutnya disingkat WBK adalah sebutan atau predikat yang diberikan kepada Satfung
yang memenuhi syarat indikator hasil WBK dan memperoleh hasil penilaian indikator proses diatas 75 pada ZI yang telah
memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari Badan Pemeriksa Keuangan atas laporan keuangannya;

6. Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani yang selanjutnya disingkat WBBM adalah sebutan atau predikat yang diberikan
kepada Satfung yang memenuhi syarat indikator hasil WBBM dan memperoleh hasil penilaian indikator proses diatas 85
pada ZI yang telah memperoleh opiniWajar Dengan Pengecualian (WDP) dari Badan Pemeriksa Keuangan atas laporan
keuangannya;

7. Tim Penilai Internal yang selanjutnya disingkat TPI adalah tim yang dibentuk oleh Polri yang mempunyai tugas melakukan
penilaian Satfung untuk selanjutnya merekomendasikan kepada pimpinan Polri guna dinilai oleh TPN dalam rangka
memperoleh predikat WBK/WBBM;

8. Tim Penilai Nasional yang selanjutnya disingkat TPN adalah tim yang dibentuk oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia yang diberi tugas melakukan penilaian Satfung di lingkungan Polri
dalam memperoleh predikat WBK/WBBM.

9. Tim Penilai Internal yang selanjutnya disingkat TPI adalah tim yang dibentuk oleh Polri yang mempunyai tugas melakukan
penilaian Satfung untuk selanjutnya merekomendasikan kepada pimpinan Polri guna dinilai oleh TPN dalam rangka
memperoleh predikat WBK/WBBM;



PERSYARATAN PEMBANGUNAN ZI MENJADI WBK & WBM DI 
POLRES SINTANG

1. Hasil Akuntabilitas Kinerja Pemerintah ( Akip ) Mendapat Katagori “Cukup Baik “ ( Nilai Diatas> 50-
60)

2. Pejabat Dilingkungan Satker Sudah Melaporkan Lhkpn;
3. Laporan Keuangan Satker Sudah Sesuai Dengan Perundang-undangan;
4. Penilaian Disiplin Personel Disatker Yang Dibuktikan Dengan :

a. Laporan Absensi Hasil Cetak Sidik Jari’;
b. Kehadiran Pada Kegiatan Yang Dilaksanakan Oleh Satker;
c. Data Pemberian Hukuman Bagi Personel Yang Melakukan Pelanggaran Disiplin, Kode Etik, Dan

Tindak Pidana;
d. Data Pemberian Penghargaan Personel Yang Berprestasi Dalam Pelakasanaan Tugas Dan

Fungsi Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
5. Melaksanakan Rekruitmen Terbuka Sesuai Dengan Perkap Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Sisbinkar

Polri
6. Penilaian Kematangan Pengendalian Intern Pemerintah Paling Rendah Level 2



TAHAPAN /PENCANANGAN PEMBANGUNAN ZI MENJADI WBK & 
WBM DI POLRES SINTANG

1. Penandatanganan Dokumen Pakta Integritas;
a. Merupakan Salah Satu Indikator Utama Dalam Penilaian Satker Berpredikat Wbk’
b. Penanda Tanganan Dokumen Pakta Integritas Dilaksanakan Oleh Seluruh Personel

Satker Dalam Melaksanakan Pembangunan Zi;
c. Penandata Tanganan Dokumen Pakta Integritas Bagi Personel Yang Baru Mutasi Dari

Luar Satker
2. Pencanangan Pembagunan Zi Merupakan Deklarasi /Pernyataan Dari Masing-masing

Kasatker Dan Subsatker Bahwa Satker Dimaksud Sudah Siap Menjadi Instansi Yang
Berpredikat Zi :
a. Tidak Menerima Gratifikasi;
b. Menjunjung Tinggi Kode Etik Dalam Pelaksanaan Tugas;
c. Tidak Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme; Dan
d. Memberi Pelayanan Sesuai Peraturan Perundang-undangan
e. Memungut Biaya Hasil Pemberian Layanan Sesuai Dengan Yang Ditetapkan Pada

Peraturan Perundang-undangan.



PELAKSANAAN PEMBANGUNAN ZI MENJADI WBK & WBM DI 
POLRES SINTANG

1. Setelah Paling Sedikit Sebagian Personel Di Lingkungan Satfung Menandatangani
Dokumen Pakta Integritas;

2. Dilaksanakan Secara Terbuka Dan Dipublikasikan Secara Luas Kepada Penerima Layanan;
3. Waktu Pencanangan Pembangunan Zona Integritas Satfung Paling Lambat Pada Bulan

September;
4. Dilaksanakan Oleh Kepala Satfung Dan Disaksikan Oleh Wakil Kemenpan RB, KPK, Dan

Ombudsman RI
5. Acara Pencanangan Disesuaikan Dengan Kondisi Yang Ada;
6. Bukti Dukung Pencanangan Pembangunan ZI Paling Sedikit, Meliputi Fotocopy Lapgiat

Pencanangan ZI, Penyataan Deklarasi Dan Piagam Pencananangan Pembangunan ZI Yg
Telah Di Tanda Tangani, Absensi, Jadwal Giat Dan Sambutan Dari Kasatfung Serta
Banner/Spanduk Brosur Pencanangan ZI



KOMPONEN PENGUNGKIT PEMBANGUNAN ZI MENJADI WBK & 
WBM DI POLRES SINTANG ( 60%)

Komponen Pengungkit Dilengkapi Dengan Bobot Penilaian Sebesar 60% (Enam Puluh 
Persen), Meliputi:

a. Manajemen Perubahan, Bobot Penilaian 5% (Lima Persen);
b. Penataan Tata Laksana, Bobot Penilaian 5%;
c. Penataan Sistem Manajemen Sumberdaya Manusia, Bobot Penilaian 15% (Lima Belas 

Persen);
d. Penguatan Akuntabilitas Kinerja, Bobot Penilaian 10% (Sepuluh Persen);
e. Penguatan Pengawasan, Bobot Penilaian 15% (Lima Belas Persen); Dan
f. Penguatan Kualitas Pelayanan Publik, Bobot Penilaian 10% (Sepuluh Persen).



KOMPONEN PENGUNGKIT MANAJEMEN PERUBAHAN

1. Manajemen perubahan, merupakan pengelolaan untuk merubah secara sistematis dan konsisten, mekanisme kerja, pola pikir dan 
budaya kerja dalam membangun ZI untuk menuju wilayah WBK/WBBM.

2. Capaian hasil manajemen perubahan, meliputi:
a. meningkatnya komitmen seluruh pimpinan dan anggota Satfung dalam membangun ZI;
b. merubah pola pikir dan budaya kerja di lingkungan Satfung;
c. meminimalkan risiko kegagalan dalam pencapaian tujuan organisasi.

3. Langkah kerja dalam membangun manajemen perubahan, meliputi:
a. pembentukan tim kerja pembangunan ZI;
b. menyusun dokumen rencana pembangunan ZI;
c. pemantauan dan evaluasi capaian hasil pembangunan ZI; dan
d. perubahan pola pikir dan budaya kerja.

A. Tugas tim Kerja:
a. penggerak dan pendorong pembangunan ZI;
b. pendorong terbangunnya inovasi; dan
c. menyusun dokumen pembangunan ZI;

a) Tahapan Pembentukan Tm Kerja :
a. pembuatan surat perintah Kepala Satfung yang melibatkan seluruh personel di lingkungan Satfung
b. Pembuatan surat perintah Kepala Satfung tentang  penetapan tim kerja pembangunan ZI

b) Bukti Dukung embentukan tim kerja :
a. surat perintah;
b. surat undangan rapat kepada seluruh personel yang terlibat untuk melaksanakan rapat pembentukan tim kerja;
c. laporan hasil rapat; dan
d. dokumentasi;
a. surat perintah kepala Satfung tentang penetapan tim kerja pembangunan ZI



B. Menyusun Dokumen Rencana Pembangunan ZI:
a. dokumen yang disusun oleh tim kerja bersama-sama dengan seluruh/perwakilan personel di lingkungan Satfung; dan
b. dokumen disusun dalam bentuk naskah dilengkapi dengan peta jalan berisi target prioritas yang relevan dengan tujuan

pembangunan ZI, terdiri atas rencana aksi dan target capaian setiap komponen yang menjadi sasaran pembangunan ZI
a) Bukti dukung penyusunan dokumen pembangunan ZI paling sedikit :

a. undangan rapat rencana penyusunan pembangunan ZI;
b. absensi kehadiran;
c. laporan hasil pelaksanaan rapat; dan
d. dokumentasi;
e. dokumen rencana pembangunan ZI yang telah disahkan

b) Pemantauan dan Evaluasi Capaian Hasil Pembangunan ZI dilakukan dalam bentuk :
a. asistensi;
b. supervisi;
c. pengawasan intern; dan/atau
a. pengawasan ekstern

c) Bukti dukung pemantauan dan evaluasi capaian hasil pembangunan ZI paling sediki, meliputi fotocopy
 laporan hasil pemantauan pembangunan ZI, dilengkapi dengan
a. bukti rekomendasi;
b. undangan rapat;
c. absensi kehadiran;
d. laporan hasil pelaksanaan rapat; dan
e. dokumentasi.
 laporan hasil tindak lanjut perbaikan atas permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan ZI, dilngkapi dengan:

a. undangan rapat;
b. absensi kehadiran;
c. laporan hasil pelaksanaan rapat; dan
d. dokumentasi.

C. Perubahan pola pikir dan budaya kerja
Perubahan pola pikir dan budaya kerja pembangunan ZI, dilakukan melalui:
a. pimpinan berperan menjadi contoh dalam perubahan pola pikir dan budaya kerja;
b. menetapkan agen perubahan;
c. membangun budaya kerja dan pola pikir; dan
d. keterlibatan seluruh anggota di lingkungan Satfung dalam pembangunan ZI.

Lanjutan...1



Lanjutan...2

a. Pimpinan berperan menjadi contoh dan teladan dalam perubahan pola pikir dan budaya kerja indikator capaian adalah:
a. keteladanan yang ditunjukan pimpinan untuk menjadi panutan bagi bawahannya;
b. meningkatkan kerja sama dengan Satfung dan/atau instansi terkait Satfung yang melaksanakan pembangunan ZI;
c. kepedulian pimpinan dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi Satfung; dan
d. terlibat langsung dalam kegiatan-kegiatan yang memerlukan putusan dari pimpinan.

 Bukti dukung pimpinan berperan menjadi contoh dalam perubahan pola pikir dan budaya kerja paling sedikit, meliputi fotocopy:
a. laporan kegiatan Satfung dalam pembangunan ZI dihadiri oleh pimpinan Satfung;
b. disposisi keputusan pimpinan atas pembangunan ZI;
c. arahan/sambutan pimpinan tentang pembangunan ZI; dan
a. perjanjian kerja sama untuk mendukung pelaksanaan tugas Satfung

b. Menetapkan agen perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b, merupakan personel di lingkungan Satfung yang 
ditunjuk untuk bertugas mendorong dalam percepatan proses perubahan di lingkungan Satfung dan penerima layanan Satfung 
dengan indikator capaian :
 penunjukan personel sebagai agen perubahan  dilakukan dengan  melaksanakan  rapat  di lingkungan Satfung;
 penetapan agen perubahan harus memenuhi persyaratan:

a. menumbuhkan keinginan seluruh anggota di lingkungan Satfung untuk melakukan perubahan;
b. membina hubungan baik di lingkungan Satfung;
c. mendorong terciptanya keinginan berubah yang dilakukan dengan tindakan nyata;
d. membangun/melakukan terus menerus perubahan di lingkungan Satfung;
e. Menidiagnosa permasalahan untuk dilakukan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat; dan
f. memberi keyakinan memadai  kepada  penerima  layanan, bahwa personel  di lingkungan Satfung telah berubah dan 

dalam pemberian pelayanan sudah sesuai peraturan perundang-undangan.
 Bukti dukung menetapkan agen perubahan paling sedikit, meliputi fotocopy:

a. laporan penetapan personel sebagai agen perubahan, dilengkapi:
 surat undangan;
 absensi kehadiran;
 laporan hasil rapat penetapan agen perububahan;
 dokumentasi; dan
 calon agen perubahan dilengkapi catatan personel, sistem penilaian kinerja personel, dan riwayat hidup singkat;
 surat perintah penetapan agen perubahan; dan
 laporan hasil kegiatan yang dilakukan oleh personel yang ditetapkan sebagai agen perubahan.



Lanjutan...3

c. Membangun budaya kerja dan pola pikir , indikator capaian:
a. menyusun program dan kegiatan untuk membangun budaya kerja dan pola pikir dengan melibatkan seluruh anggota di 

lingkungan Satfung yang disesuaikan dengan rencana  yang ditetapkan Satker;
b. melibatkan seluruh anggota untuk meningkatkan target capaian dalam budaya kerja dan pola pikir; dan
c. analisis dan evaluasi atas capaian target yang ditetapkan dalam budaya kerja dan pola pikir.

 Bukti dukung budaya kerja dan pola pikir paling sedikit, meliputi fotocopy:
laporan hasil penyusunan program dan kegiatan serta analisis dan evaluasi, dilengkapi:
 surat undangan;
 absensi kehadiran;
 laporan hasil rapat; dan
 dokumentasi.
perencanaan Satker, terdiri atas:
• rencana strategi;
• rencana kerja;
• indikator kinerja;
• laporan akuntabilitas kinerja; dan
• hasil analisis dan evaluasi capaian kinerja.

d. Keterlibatan seluruh anggota di lingkungan Satfung dalam pembangunan ZI , indikator capaian dalam kegiatan ini yaitu setiap 
kegiatan pembangunan ZI diikuti oleh seluruh personel di lingkungan Satfung.

 Bukti dukung, meliputi kopi absensi kehadiran personel dalam setiap laporan rapat pembangunan ZI



1. Penataan tata laksana , merupakan peningkatan efisiensi dan efektivitas yang terukur atas target sasaran prioritas masing-masing 
program dilakukan melalui:

a. penyusunan prosedur operasional tetap/piranti lunak untuk mendukung pelaksanaan tugas Satfung, berupa pengendalian dalam 
bentuk peraturan pelaksanaan tugas dan fungsi Satfung;

b. ketersediaan e-office dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Satfung; dan
c. keterbukaan informasi publik.

a) Penyusunan prosedur operasional tetap/piranti lunak untuk mendukung pelaksanaan tugas Satfung, berupa pengendalian dalam 
bentuk peraturan pelaksanaan tugas dan fungsi Satfung indikator capaian :
• pembentukan tim kerja penyusunan peraturan;
• penyusunan konsep peraturan;
• analisis evaluasi peraturan perundang-undangan yang tersedia telah atau belum dapat meminimalkan risiko tugas dan fungsi 

Satfung
Bukti dukung paling sedikit, meliputi fotocopy:
laporan hasil penyusunan peraturan dan analisis evaluasi peraturan, dilengkapi:
i. surat perintah penunjukan tim kerja penyusunan peraturan;

• surat undangan;
• absensi kehadiran;
• laporan hasil rapat; dan

• dokumentasi.
ii. peraturan tugas dan fungsi Satfung yang telah disahkan;

iii. laporan hasil pelaksanan tugas dan fungsi sesuai peraturan;
iv hasil analisis evaluasi atas peraturan Satfung yang telah atau belum dapat meminimalkan resiko tugas dan fungsi Satung; dan
v tindak lanjut atas hasil evaluasi berupa penyusunan perubahan atau revisi peraturan Satfung.
b) Ketersediaan e-office dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Satfung, meliputi penggunaan teknologi dalam pelaksanaan tugas dan 

fungsi Satfung dengan indikator capaian penggunaan teknologi informasi di bidang:
• pengukuran kinerja;
• sistem manajemen sumber daya manusia; dan
• sistem pelayanan publik



Lanjutan...

Bukti dukung ketersediaan e-office dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Satfung paling sedikit, meliputi fotocopy:
• screenshoot atau cetak foto, Web/media sosial aplikasi pengukuran kinerja individu di lingkungan Satfung;
• screenshoot atau cetak foto, Web/media sosial aplikasi yang disediakan oleh fungsi sumber daya manusia;
• screenshoot atau cetakfoto, Web/media sosial aplikasi pelayanan yang diberikan Satfung; dan
• laporan sosialisasi penggunaan e-office Satfung melaksanakan tugas dan fungsi, dilengkapi:

> surat perintah penunjukan tim kerja;
> surat undangan;
> absensi kehadiran;
> laporan hasil rapat; dan
> dokumentasi.

c. Keterbukaan informasi publik indikator capaian tersedianya :
> perjanjian kerja sama dengan media elektronik dan cetak;
> menginformasikan kegiatan Satfung, dalam media sosial yang disediakan Polri; dan
> monitoring atas pelaksanaan keterbukaan informasi publik

1. Bukti dukung keterbukaan informasi publik paling sedikit, meliputi fotocopy:
> peraturan tentang keterbukaan informasi publik;
> perjanjian kerja sama dengan media elektronik dan cetak tentang keterbukaan informasi publik;
> kegiatan dan fungsi Satfung yang tersedia dalam media sosial;

2. Laporan rapat monitoring tentang keterbukaan informasi publik, meliputi:
> surat perintah penunjukan tim kerja;
> surat undangan;
> absensi kehadiran;
> laporan hasil rapat; dan
> dokumentasi.

3. Laporan tindak lanjut hasil monitoring, dilampirkan fotocopy laporan kegiatan



Penataan sistem manajemen sumberdaya manusia sebagaimana dimaksud dalam merupakan pembangunan pengelolaan sumber daya 
manusia, untuk:

a. meningkatkan ketaatan terhadap pengelolaan sumber daya manusia;
b. meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan sumber daya manusia;
c. meningkatnya disiplin sumber daya manusia;
d. meningkatnya efektifitas manajemen sumber daya manusia;
e. meningkatnya profesionalisme pengelolaan sumber daya manusia

Langkah kerja penataan sistem manajemen sumber daya manusia, dilakukan melalui:
a. perencanaan kebutuhan personel yang disesuaikan dengan kebutuhan organisasi;
b. pola mutasi organisasi;
c. pengembangan personel berbasis kompetensi;
d. penetapan kinerja individu;
e. penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku personel; dan
f. sistem informasi personel.

a. Perencanaan kebutuhan personel yang disesuaikan dengan kebutuhan organisasi merupakan pembangunan peta jabatan dalam 
merencanakan kebutuhan personel yang disesuaikan dengan analisis beban kerja Satfung dalam pelaksanaan tugas fungsi, 
indikator capaian:

 perencanaan kebutuhan personel disesuaikan dengan kesesuaian rasio beban kerja, luas wilayah, kerawanan dan jumlah 
penerima layanan Satfung;

 pelaksanaan perencanaan kebutuhan personel; dan
 penerapan monitoring dan evaluasi terhadap rencana kebutuhan personel

Bukti dukung perencanaan kebutuhan personel yang disesuaikan dengan kebutuhan organisasi paling sedikit, meliputi fotocopy
• peta jabatan Satfung, berisi minimal data personel sesuai daftar susunan personel dibandingkan riil setiap jabatan, jabatan yang

terisi dan belum terisi personel;
• peraturan tentang sistem analisis beban kerja;
• laporan penyusunan analisis beban kerja Satfung dalam penetapan kebutuhan personel
• struktur organisasi berisi tugas, fungsi, dan jumlah personel yang dibutuhkan dalam Satfung;
• pemutakhiran data personel
• dokumen penempatan personel hasil rekrutmen disusun per jabatan
• laporan monitoring dan evaluasi terhadap rencana kebutuhan personel



Lanjutan....1
b. Pola mutasi organisasi, indikator capaian:

• adanya kebijakan tentang pola mutasi organisasi;
• penerapan aturan tentang pola mutasi organisasi; dan

• monitoring evaluasi penerapan tentang pola mutasi organisasi.
Bukti dukung mutasi jabatan di lingkungan Satfung paling sedikit, meliputi fotocopy:
• peraturan dan kebijakan tentang penggunaan personel, paling sedikit yaitu peraturan tentang pengangkatan dan pemberhentian, 

Mutasi, kenaikan pangkat, Assessment Center, penilaian kinerja, pemberlakuan jabatan fungsional dan struktur organisasi dan tata 
kerja;

• dokumen proses perencanaan sampai hasil pelaksanaan mutasi jabatan yang diumumkan terbuka di lingkungan Polri;
• laporan keikutsertaan kepala Satfung dalam kegiatan pembinaan personel di lingkungan Satfung;
• laporan hasil kegiatan mutasi jabatan
• laporan pelaksanaan Assessment Center bagi personel yang berminat untuk mengikuti seleksi jabatan sesuai telegram 
• keputusan pejabat yang berwenang menetapkan hasil keputusan dewan kebijakan;
• telegram tentang penetapan personel untuk diangkat dan diberhentikan dari dan ke jabatan yang ditetapkan berdasarkan hasil 

keputusan dewan kebijakan; dan
• telegram tentang penetapan personel untuk diangkat dan diberhentikan dari dan ke jabatan yang mudah diakses oleh seluruh 

personel di lingkungan Polri
• laporan monitoring evaluasi penerapan tentang pola mutasi organisasi

c. Pengembangan personel berbasis kompetensi indikator capaian:
• telah dilakukan pengembangan personel berbasis kompetensi; dan

• telah memberikan kesempatan personel untuk mengembangkan kompetensinya.
Bukti dukung paling sedikit, meliputi fotocopy:
• peraturan tentang sistem pendidikan;
• data personel yang telah/belum mengikuti pendidikan dan latihan; dan

• laporan peningkatan personel untuk mengikuti pendidikan dan latihan di lingkungan Satfung dan di luar lingkungan Satfung/Polri,
• laporan monitoring dan evaluasi pengembangan kompetensi personel dalam peningkatan kinerja Satfung setiap bulan, triwulan,

semester dan tahunan

d. Penetapan kinerja individu, indikator capaian
• sistem penilaian kinerja;
• ukuran kinerja yang dilengkapi indikator kinerja di bawah sesuai dengan yang diatasnya;
• pelaksanaan pengukuran kinerja setiap bulan, triwulan, semester dan tahunan; dan
• penilaian kinerja individu dilaksanakan/diimplementasikan pada proses penetapan, implementasi dan pemantauan



Lanjutan....2
d. Penetapan kinerja individu, indikator capaian

• sistem penilaian kinerja;
• ukuran kinerja yang dilengkapi indikator kinerja di bawah sesuai dengan yang diatasnya;
• pelaksanaan pengukuran kinerja setiap bulan, triwulan, semester dan tahunan; dan
• penilaian kinerja individu dilaksanakan/diimplementasikan pada proses penetapan, implementasi dan pemantauan

Bukti dukung paling sedikit, meliputi fotocopy:
• screenshoot atau cetak foto sistem kinerja personel sesuai peraturan perundang- undangan;
• screenshoot atau cetak foto untuk mengelola dan menilai kinerja personel;
• laporan penilaian kinerja bulanan, triwulan, semester dan tahunan; dan
• hasil penilaian kinerja;
• laporan pemberian penghargaan atau hukuman dihadiri oleh personel di lingkungan dan di luar Satfung.

e. Penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku personel indikator capaian mengimplementasikan peraturan 
tentang disiplin/kode etik/kode perilaku personel.

Bukti dukung paling sedikit, meliputi fotocopy:

• peraturan tentang disiplin/kode etik/kode perilaku personel;
• laporan absensi hasil cetak sidik jari personel Satfung diserahkan kepada fungsi profesi dan pengamanan;
• laporan kegiatan di lingkungan Satfung yang dilaporkan kepada kepala Satfung atau kepala Polri;
• laporan pengelolaan pengaduan masyarakat dan whistle blower system yang dilakukan personel di lingkungan Satfung sesuai

peraturan perundang-undangan; dan
• surat dari personel kepada kepala Satfung untuk melakukan pengecekan atas pelanggaran aturan disiplin/kode etik/kode perilaku

sebelum diterbitkan surat perintah tugas karena ia merasa tidak kompeten, contoh seorang pengawas merasa tidak objektif bila
ditugaskan ke Satker A.

f. Sistem informasi personel indikator capaian diimplementasikannya sistem informasi personel dan selalu
dimuktahirkan secara berkala.

Bukti dukung paling sedikit, meliputi fotocopy:
• peraturan tentang sistem informasi personel;
• screenshoot atau cetak foto untuk sistem informasi personel; dan
• screenshoot atau cetak foto pemutakhiran informasi personel setiap bulan, triwulan, semester dan tahunan



Penguatan akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban Satker atas keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program
dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam mencapai misi Satker secara terukur
dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan
1. Langkah kerja penguatan Akuntabilitas, dilakukan melalui

a. keterlibatan kepala Satker; dan
b. pengelolaan akuntabilitas kinerja.

a. Keterlibatan kepala Satker dalam penguatan akuntabilitas , indikator capaian:
• keterlibatan kepala Satker dalam penyusunan perencanaan;
• keterlibatan kepala Satker dalam penyusunan penetapan kinerja; dan
• keterlibatan kepala Satker dalam memantau pencapaian kinerja secara berkala.

Bukti dukung paling sedikit, meliputi fotocopy:
• keterlibatan kepala Satker dalam penyusunan perencanaan laporan kegiatan penyusunan dan evaluasi perencanaan strategi,

rancangan rencana kerja, rencana kerja, dan rencana kerja anggaran, laporan kegiatan
• keterlibatan kepala Satker dalam penyusunan penetapan kinerja/kesepakatan kinerja antara atasan dan bawahan untuk
• mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan sumber daya yang dikelola, laporan kegiatan penyusunan penetapan

kinerja/kesepakatan kinerja antara atasan dan bawahan, laporan kegiatan
• keterlibatan kepala Satker dalam memantau pencapaian kinerja berupa laporan kegiatan

b. Pengelolaan akuntabilitas kinerja dalam penguatan akuntabilitas Satker indikator capaian
• dokumen perencanaan;
• dokumen perencanaan berorientasi hasil;
• dokumen indikator kinerja utama yang memenuhi kriteria secara umum, measurable, acheivable, relevan dan time bound;
• dokumen indikator kinerja specific yang memiliki kriteria specific, measurable, acheivable, relevan dan time bound;
• laporan kinerja disusun sesuai waktu yang ditetapkan dalam peraturan perundang- undangan;
• laporan kinerja yang memberikan informasi tentang kinerja; dan
• peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang menangani akuntabilitas kinerja.



Lanjutan,...
Bukti dukung paling sedikit, meliputi fotocopy:
• dokumen perencanaan yang telah ditandatangani
• dokumen hasil evaluasi atas dokumen perencanaan berorientasi hasil;
• dokumen indikator kinerja utama yang telah ditandatangani memenuhi kriteria specific, measurable, acheivable, relevan dan time

bound;
• dokumen indikator kinerja utama yang telah ditandatangani dan diimplementasikan dalam dokumen perencanaan, penetapan

kinerja/kesepakatan kinerja dan laporan kinerja;
• tanggal pengesahan laporan kinerja instansi pemerintah sesuai yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
• laporan kinerja yang memberikan informasi tentang kinerja sesuai dengan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
• laporan hasil evaluasi kinerja instansi pemerintah yang diberikan oleh fungsi pengawas intern Polri; dan
• sertifikat sumber daya manusia yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan fungsi perencanaan dibanding jumlah personel

pengemban fungsi perencanaan pada Satker.



Penguatan pengawasan , merupakan peningkatan penyelenggaraan kinerja Satfung yang bersih dan bebas korupsi,
kolusi dan nepotisme, dengan target capaian
• meningkatnya kepatuhan pengelolaan keuangan negara;
• meningkatnya efektivitas pengelolaan keuangan negara;
• menurunnya tingkat penyalahgunaan wewenang; dan
• mempertahankan opini dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia wajar tanpa pengecualian atas hasil pemeriksaan laporan

keuangan negara.
langkah kerja penguatan pengawasan, dilakukan melalui:
a. pengendalian gratifikasi sesuai surat edaran Kapolri Nomor : SE/9/X/2015 tentang Pengendalian gratifikasi;
b. penerapan sistem pengendalian intern pemerintah;
c. pengaduan masyarakat;
d. whistleblowing system; dan
e. penanganan benturan kepentingan sesuai surat edaran Kapolri Nomor : SE/8/X/2015 tentang Jukrah pencegahan benturan 

kepentingan.

a. Pengendalian gratifikasi, indikator capaian:
• publikasi Satfung tentang pengendalian gratifikasi; dan
• implementasi pengendalian gratifikasi.

Bukti dukung paling sedikit, meliputi fotocopy
• publikasi Satfung tentang pengendalian gratifikasi
• implementasi pengendalian gratifikasi

b. Penerapan sistem pengendalian intern pemerintah indikator capaian:
• pembangunan lingkungan pengendalian;
• melakukan penilaian risiko;
• pembangunan pengendalian untuk meminimalkan risiko; dan

• mengkomunikasikan dan mengimplementasikan sistem pengendalian intern pemerintah kepada seluruh pihak terkait.



Lanjutan,....1

Bukti dukung paling sedikit, meliputi fotocopy:
• pembangunan lingkungan pengendalian
• melakukan penilaian risiko dan pembangunan pengendalian untuk meminimalkan risiko
• mengkomunikasikan dan mengimplementasikan sistem pengendalian intern pemerintah kepada seluruh pihak terkait
• screenshoot atau cetak foto dalam implementasi sistem pengendalian intern pemerintah

c. Pengaduan masyarakat, indikator capaian:
• implementasi kebijakan pengaduan masyarakat;
• tindak lanjut penanganan pengaduan masyarakat;
• telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat; dan
• tindak lanjut evaluasi pengaduan masyarakat

Bukti dukung paling sedikit, meliputi fotocopy:
• peraturan tentang penanganan pengaduan masyarakat
• laporan tindak lanjut penanganan pengaduan masyarakat;
• laporan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat;
• laporan tindak lanjut evaluasi pengaduan masyarakat; dan
• screenshoot atau cetak foto dalam implementasi.

d. Whistle blowing system, indikator capaian:
• penerapan Whistle blowing system;
• evaluasi penerapan Whistle blowing system;
• tindak lanjut hasil evaluasi atas penerapan Whistle blowing system.

Bukti dukung paling sedikit, meliputi fotocopy:
• peraturan tentang Whistle blowing system;
• laporan tentang penanganan Whistle blowing system;
• laporan evaluasi penerapan Whistle blowing system;
• laporan tindak lanjut hasil evaluasi atas penerapan Whistle blowing system; dan
• screenshoot atau cetak foto dalam implementasi.

e. Penanganan benturan kepentingan indikator capaian:
• identifikasi benturan kepentingan yang terjadi di lingkungan Satfung;
• sosialisasi peraturan tentang benturan kepentingan;
• implementasi peraturan tentang benturan kepentingan;
• evaluasi atas penanganan benturan kepentingan; dan
• tindak lanjut atas penanganan benturan kepentingan.



Lanjutan,....2

Bukti dukung paling sedikit, meliputi fotocopy:
• laporan identifikasi benturan kepentingan yang terjadi di lingkungan Satfung;
• laporan sosialisasi peraturan tentang benturan kepentingan
• laporan implementasi peraturan tentang benturan kepentingan;
• laporan evaluasi atas penanganan benturan kepentingan; dan

• laporan tindak lanjut atas penanganan benturan kepentingan.



Peningkatan kualitas pelayanan publik merupakan kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam pemenuhan kebutuhan 
pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, 
dan/atau pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
Langkah kerja peningkatan kualitas pelayanan publik, dilakukan melalui:
a. standar pelayanan;
b. budaya pelayanan prima; dan
c. penilaian kepuasan terhadap pelayanan

1. Penanganan benturan kepentingan, indikator capaian:
a. peraturan tentang standar pelayanan;
b. maklumat tentang standar pelayanan;
c. peraturan tentang persyaratan pelaksana pelayanan; dan
d. reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan peraturan.

Bukti dukung paling sedikit, meliputi fotocopy:
• peraturan tentang standar pelayanan yang dipublikasikan
• maklumat tentang standar pelayanan yang dipublikasikan;
• peraturan tentang persyaratan pelaksana pelayanan; dan
• reviu dan perbaikan atas standar pelayanan, maklumat dan peraturan
• sertifikat ISO 9001:2008 dalam menyelenggarakan pelayanan publik dengan ruang lingkup semua jenis mengacu Undang-Undang 

Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan Publik (bila ada); dan
• menerapkan Sistem Manajemen Mutu, sertifikat ISO 9001:2008 (bila ada

2. Penanganan benturan kepentingan, indikator capaian:
• sosialisasi/pelatihan dalam upaya penerapan budaya prima;
• informasi pelayanan publik yang mudah diakses melalui berbagai media;
• pemberian penghargaan atau hukuman bagi pelaksana pelayanan publik;
• tersedianya layanan terpadu/terintegrasi; dan
• inovasi layanan.



Lanjutan,......

Bukti dukung paling sedikit, meliputi fotocopy:
• laporan sosialisasi/pelatihan dalam upaya penerapan budaya prima kepada penerima layanan, bila dilaksanakan melalui forum diskusi 
• screenshoot atau cetak foto dalam menginformasikan pelayanan publik;
• data pemberian penghargaan bagi personel yang berprestasi dan data pemberian hukuman bagi personel yang melakukan penggaran 

disiplin, kode etik dan tindak pidana;
• screenshoot atau cetak foto atas inovasi dalam pemberian layanan publik.

3. Penanganan benturan kepentingan, indikator capaian:
• survei kepuasan penerima layanan atas pelayanan yang diberikanSatfung;
• survei kepuasan penerima layanan mudah diakses; dan
• tindak lanjut atas hasil survei kepuasan penerima layanan.

Bukti dukung paling sedikit, meliputi fotocopy:
• survei kepuasan penerima layanan atas pelayanan yang diberikan Satfung sesuai peraturan dan bila menggunakan apikasi dilengkapi 

kopi screenshoot atau cetak foto;
• laporan tindak lanjut atas hasil survei kepuasan penerima layanan 
• perubahan yang dilakukan Satfung sesuai laoran hasil tindak lanjut atas hasil survei kepuasan penerima layanan



KOMPONEN HASIL PEMBANGUNAN ZI ( 40%)

Komponen hasil merupakan komponen yang digunakan untuk mengukur efektifitas pencegahan korupsi, dilengkapi 
dengan bobot penilaian sebesar 40% (empat puluh persen), meliputi:
1. terwujudnya aparatur Satfung yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme dengan bobot sebesar 20% (dua puluh 

persen); dan
2. terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat dengan bobot sebesar 20% (dua puluh persen)

1. Terwujudnya aparatur Satfung yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, indikator capaian:
• nilai survei persepsi korupsi dari eksternal; dan

• persentase temuan hasil pemeriksaan internal dan eksternal yang ditindaklanjuti.
Bukti dukung paling sedikit, meliputi fotocopy:
• laporan hasil penilaiansurvei persepsi korupsi dari eksternal; dan
• laporan persentase temuan hasil pemeriksaan internal dan eksternal yang ditindaklanjuti.

2. Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat, indikator capaian nilai persepsi kualitas 
pelayanan dari eksternal.

Bukti dukung laporan hasil penilaian persepsi kualitas pelayanan dari eksternal



PROSES PENILAIAN DAN PENETAPAN

Unit Kerja 
Percontohan 

Penilaian 
TPI

Pemenuhan 
Indikator 

Hasil

Pemenuhan 
Indikator 

Proses

Reviu TPN

MEMENUHI 
SYARAT

TIDAK 
MEMENUHI 

SYARAT

MWBK

MWBBM



Syarat untuk menjadi WBK/WBBM 

Nilai Total  
(pengungkit+hasil)

Min.75

Nilai komponen hasil 
“Terwujudnya Pemerintah 

yang Bersih dan Bebas KKN” 
Min. 18

Nilai sub komponen 
Survei Persepsi Anti 

Korupsi 
Min. 13,5

Nilai sub komponen 
Persentasi TLHP 

Min. 3,5

Wilayah Bebas 
Korupsi

Wilayah 
Birokrasi Bersih 
dan Melayani

Nilai Total  
(pengungkit+hasil)

Min. 85

Nilai komponen hasil 
“Terwujudnya Pemerintah 

yang Bersih dan Bebas KKN” 
Min. 18

Nilai sub komponen 
Survei Persepsi Anti 

Korupsi 
Min. 13,5

Nilai sub komponen 
Persentasi TLHP 

Min. 3,5
Nilai komponen hasil 

“Terwujudnya Peningkatan 
Kualitas Pelayanan Publik 

kepada Masyarakat” 
Min. 16 



KERANGKA LOGIS PENILAIAN

H A S I L  ( 4 0 % )P E N G U N G K I T  ( 6 0 % )
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PENATAAN MANAJEMEN 
SDM (15)

PENGUATAN PENGAWASAN
(15)

PENGUATAN AKUNTABILITAS 
KINERJA (10)

Nilai persepsi korupsi 
(survei eksternal) (15)

Presentase penyelesaian 
TLHP (5)

Nilai persepsi kualitas 
pelayanan (survei eksternal) 

(20)
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