ZONA INTEGRITAS
PUSLITBANG JALAN DAN
JEMBATAN
•

Menjadikan Puslitbang Jalan dan Jembatan sebagai unit
pelaksana teknis yang bebas KKN dan birokrasi yang
bersih dan melayani
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LATAR BELAKANG
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LATAR BELAKANG
Reformasi birokrasi merupakan salah satu langkah awal untuk melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan
pemerintahan yang baik, efektif dan efisien, sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, dan profesional,
sebagaimana tercermin dalam tiga sasaran hasil utama program Reformasi Birokrasi yaitu (1) Peningkatan
kapasitas dan akuntabilitas organisasi, (2) peme rintah yang bersih dan bebas KKN, (3) serta
peningkatan pelayanan publik. Dalam perjalanannya, banyak kendala yang dihadapi, diantaranya adalah
penyalahgunaan wewenang, praktek KKN, dan lemahnya pengawasan.
Dalam rangka mengakselerasi pencapaian sasaran hasil tersebut, maka instansi pemerintah perlu untuk membangun
pilot project pelaksanaan reformasi birokrasi yang dapat menjadi percontohan penerapan pada unit-unit kerja
lainnya. Untuk itu, perlu secara konkret dilaksanakan program reformasi birokrasi pada unit kerja melalui upaya
pembangunan Zona Integritas.
pilot project

pelaksanaan reformasi birokrasi yang dapat menjadi percontohan penerapan pada

unit-unit kerja lainnya. Untuk itu, perlu secara konkret dilaksanakan program reformasi birokrasi pada unit kerja melalui
upaya pembangunan Zona Integritas.
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Membangun dan mengimplementasikan program reformasi birokasi
secara baik sehingga mampu menumbuh-kembangkan budaya kerja
birokrasi yang anti korupsi dan budaya birokrasi yang melayani publik
secara baik di lingkungan K/L/Pemda

Pembangunan Zona Integritas, dilakukan dengan membangun
percontohan-percontohan pada tingkat unit kerjaK/Ldan
Pemda sebagai Unit MenujuWBK-WBBM
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DASAR HUKUM PERMENPAN

1. UU 28/1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan
Bebas dari Korupsi, Kolusi danNepotisme
2. UU 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi
3. UU 30/2002 tentang Komisi Tindak PidanaKorupsi
4. UU 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
5. UU 25/2009 tentang Pelayanan Publik
6. PP60/2008 tentang Sistem Pengendalian InternalPemerintah
7. Perpres 54/2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
8. Perpres 81/2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi20102025
9. Perpres 55/2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan
Pemberantasan Korupsi Inpres 2/2014 Tentang AksiPencegahan
dan PemberantasanKorupsi
10. Permen PAN dan RB14/2014 tentang PedomanEvaluasi
Pelaksanaan ReformasiBirokrasi

PERMENPAN te n ta n g ZI
Permen PANRB 20 / 2012
tentang Pedoman Umum
Pembangunan ZI menuju
Wilah Bebas dari Korupsi

Permen PANRB 60 / 2012 tentang
Pedoman Pembangunan Zona
Integritas menuju WBK dan W
BBM di Lingkungan K/L dan
Pemda

Permen PANRB 52 / 2014 tentang
Pedoman Pembangunan ZI menuju
WBK dan WBBM di Lingkungan
Instansi Pemerintah

5

predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannyamempunyai
komitmen untuk mewujudkan WBK/WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal
pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik

Menuju Wilayah Bebasdari Korupsi (WBK)adalah
predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja
yang memenuhi sebagian besar kriteria dalam
manajemen perubahan, penataan tatalaksana,
penataan sistem manajemen SDM, penguatan
pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja.

Menuju Wilayah Birokrasi Bersih danMelayani
(MenujuWBBM) adalah predikat yang diberikan
kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagianbesar
kriteria manajemen perubahan, penataan tatalaksana,
penataan sistem manajemen SDM, penguatan
pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, dan
penguatan kualitas pelayananpublik.
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INDEKS RB

ILUSTRASI
PROGRAM REFORMASI &
PEMBANGUNAN ZI - MENUJU
WBK/WBBM
Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan
Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM)
Merupakan predikat yang diberikan kepada unit
kerja pada instansi pemerintah yang memenuhi
indikasi bebas dari korupsi (KKN) dan melayani
publik dengan baik
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KERANGKA LOGIS EVALUASI RB
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KERANGKA LOGIS EVALUASI RB
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PROSES PEMBANGUNAN
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SYARAT PEMILIHAN
UNIT KERJA PERCONTOHAN
Dianggap sebagai unit yang penting/strategis
dalam m elakukan pelayanan publik

Mengelola sumber daya yang cukup besar

Mem iliki tingkat keberhasilanReformasi
Birokrasi yang cukup tinggi di unit tersebut
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PROSES PEMILIHAN AWAL

membentuk kelompok kerja/tim untuk melakukan
identifikasi terhadap unit kerja yang berpotensi
sebagai unit kerja berpredikat menuju WBK/WBBM
oleh pimpinan instansi

Berdasarkan hasil identifikasi, kelompok
kerja/tim mengusulkan unit kerja kepada pimpinan
instansi untuk ditetapkan sebagai calon unit kerja
berpredikat Zona Integritas menuju WBK/WBBM
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LANGKAH MEMBANGUN UNIT KERJA MENUJU W B K/W BB M

1

Instansi Pemerintah Menetapkan unit kerja percontohan yang akan dijadikan Zona Integritas Menuju Wilayah
Bebas dari Korupsi (WBK)/ Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Unit Kerja percontohan yang ditetapkan menyusun rencana aksi Pembangunan Zona IntegritasMenuju
WBK/WBBM mengacu pada pemenuhan kriteria indikator WBK/WBBM. (Indikator Pengungkit dan Hasil)
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5

6

3

Unit kerja percontohan melaksanakan Rencana Aksi Pembangunan yang telah ditetapkan.
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Unit kerja percontohan melakukan monitoring dan evaluasi berkala atas capaian pelaksanaan Rencana
Aksi Pembangunan.

Tim Penilai Internal melakukan penilaian kepada Unit kerja percontohan atas hasil PembangunanZona
Integritas Menuju WBK/WBBM yang dilakukan.

Apabila Hasil Penilaian Tim Internal , Unit Kerja dinyatakan berhasil memenuhi predikat WBK/WBBM, Unit
Kerja tersebut Diajukan Kepada Kementerian PANRB, selaku Tim Penilai Eksternal untuk dilakukan evaluasi.

13

SYARAT PENGAJUAN W B K /W BB M
SYARAT

WBK
Opini BPK“WTP”

TINGKAT INSTANSI
PEMERINTAH

WBBM
Opini BPK“WTP” selama
minimal 2 tahun berturutturut
Nilai AKIP minimal “CC”
Setingkat Es. I s.d Es. III

Peran dan penyelenggaraan fungsi pelayanan strategis
TINGKAT UNITKERJA

Melaksanakan program-program reformasi birokrasi secara
baik
Mengelola sumber daya yang cukup besar
Telah sebelumnya mendapat
predikat WBK
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Manajemen Perubahan
TUJUAN

TARGET YANG AKANDICAPAI

Manajemen perubahan bertujuan untuk
mengubah secara sistematis dan
konsisten mekanisme kerja, pola pikir
(mind set), serta budaya kerja (culture
set) individu pada unit kerja yang
dibangun, menjadi lebih baik sesuai
dengan tujuan dan sasaran
pembangunan zona integritas.

1. Meningkatnya komitmen seluruh jajaran
pimpinan dan pegawai unit kerja dalam
membangun Zona Integritas menuju
WBK/WBBM;
2. Terjadinya perubahan pola pikir dan
budaya kerja pada unit kerja yang
diusulkan sebagai Zona Integritas
menuju WBK/WBBM;
3. Menurunnya resiko kegagalan yang
disebabkan kemungkinan timbulnya
resistensi terhadap perubahan.
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Indikator
ManajemenPerubahan
Tim PembangunanZIWBK/WBBM
21

• Unit kerja telah membentuk tim untuk melakukan pembangunan Zona Integritas
menuju WBK/WBBM;
• Penentuan anggota tim selain pimpinan dipilih melalui prosedur/mekanisme yang
jelas.

Dokumen Rencana PembangunanZI WBK/WBBM
• Dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM telah
disusun;
• Dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM telah
memuat target-target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan Zona
Integritas menuju WBK/WBBM;
• Terdapat mekanisme atau media untuk mensosialisasikan pembangunan Zona
Integritas menuju WBK/WBBM.
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Indikator
ManajemenPerubahan
Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan ZIWBK/WBBM
22

• Seluruh kegiatan pembangunan Zona Integritas dan Wilayah Bebas Korupsi/Wilayah
Birokrasi Bersih Melayani telah dilaksanakan sesuai dengan target yang direncanakan;
• Terdapat monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan Zona Integritas menuju
WBK/WBBM;
• Hasil monitoring dan evaluasi telahditindaklanjuti.

PerubahanPola Pikir dan Budaya Kerja
• Pimpinan berperan sebagai role model dalam pelaksanaan pembangunan Zona
Integritas menuju WBK/WBBM;
• Agen Perubahan telahditetapkan;
• Budaya kerja dan pola pikir telah dibangun di lingkungan organisasi;
• Anggota organisasi terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM.
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P e n a t a a n Ta t a l a k s a n a

TARGET YANG AKAN DICAPAI

TUJUAN
23

1.

Penataan tatalaksana
bertujuan untuk
meningkatkan efisiensi
dan efektivitas sistem,
proses, dan prosedur
kerja yang jelas,efektif,
efisien, dan terukur
pada Zona Integritas
Menuju WBK/WBBM.

2.

3.

Meningkatnya penggunaan
teknologi informasi dalam
proses penyelenggaraan
manajemen pemerintahan di
Zona Integritas menuju
WBK/WBBM;
Meningkatnya efisiensi dan
efektivitas proses manajemen
pemerintahan di Zona
Integritas menuju
WBK/WBBM; dan
Meningkatnya kinerja di Zona
Integritas menuju
WBK/WBBM.
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Indikator
Penataan Tatalaksana
Prosedur Operasional tetap (SOP)Kegiatan Utama
24

• Prosedur operasional tetap mengacu kepadapeta
proses bisnis instansi;
• Prosedur operasional tetap telah diterapkan; dan
• Prosedur operasional tetap telahdievaluasi.
E-Office
• Sistem pengukuran kinerja berbasis sisteminformasi;
• Sistem kepegawaian berbasis sistem informasi; dan
• Sistem pelayanan publik berbasis sisteminformasi.
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Indikator
Penataan Tatalaksana
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Keterbukaan Informasi Publik
• Kebijakan tentang keterbukaan informasi publiktelah
diterapkan; dan
• Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan
keterbukan informasi publik.
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Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur
TUJUAN

TARGET YANG AKANDICAPAI

26

Penataan sistem
manajemen SDM aparatur
bertujuan untuk
meningkatkan
profesionalisme SDM
aparatur pada Zona
Integritas Menuju
WBK/WBBM

1. meningkatnya ketaatan terhadap pengelolaan
SDM aparatur pada masing-masing Zona
Integritas menuju WBK/WBBM;
2. meningkatnya transparansi dan akuntabilitas
pengelolaan SDM aparatur pada masingmasing masing Zona Integritas menuju
WBK/WBBM;
3. meningkatnya disiplin SDM aparatur pada
masing-masing masing Zona Integritas menuju
WBK/WBBM;
4. meningkatnya efektivitas manajemen SDM
aparatur pada Zona Integritas menuju
WBK/WBBM;
5. meningkatnya profesionalisme SDM aparatur
pada Zona Integritas menuju WBK/WBBM.
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Indikator
Penataan Sistem Manajemen SDM
Perencanaankebutuhanpegawai sesuaidengan kebutuhan
27

• Unit kerja telah membuat rencana kebutuhan pegawai di unit kerjanya dalam hal rasio
dengan beban kerja dan kualifikasi pendidikan;
• Unit kerja telah menerapkan rencana kebutuhan pegawai di unit kerjanya;dan
• Unit kerja telah menerapkan monitoring dan evaluasi terhdap rencana kebutuhan
pegawai di unit kerjanya.

Pola Mutasi internal
• unit kerja telah menetapkan kebijakan pola mutasi internal;
• unit kerja telah menerapkan kebijakan pola mutasi internal; dan
• unit kerja telah memiliki monitoring dan evaluasi terhdap kebijakan pola rotasi internal.

Pengembangan pegawai berbasiskompetensi
• Telah melakukan upaya pengembangan kompetensi (capacity building/transfer
knowledge); dan
• Terdapat kesempatan/hak bagi pegawai di unit kerja terkait untuk mengikuti diklat
maupun pengembangan kompetensi lainnya.
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Indikator
Penataan Sistem Manajemen SDM
PengukuranKinerjaPegawai
28

• telah memilikipenilaiankinerjaindividuyang terkaitdengan kinerjaorganisasi;
• ukuran kinerjaindividutelah memilikikesesuaian dengan indikatorkinerjaindividu level diatasnya;
• telah melakukan pengukurankinerjaindividusecaraperiodik;dan
• hasilpenilaian kinerjaindividu telah dilaksanakan/diimplementasikanmulai dari penetapan,

implementasi danpemantauan.

Penegakan Disiplin
• kondisiyang seharusnya dilakukan, seperti pelaksanaan Aturan disiplin/kodeetik/kodeperilaku telah

dilaksanakan/diimplementasikan

SistemInformasi Kepegawaian
• Pengukuran indikator ini dilakukandengan mengacu pada kondisiyang seharusnya dilakukan, seperti

pelaksanaan sisteminformasikepegawaian padaunit kerja telah dimutakhirkan secaraberkala
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PenguatanAkuntabilitas Kinerja
TUJUAN
29

Meningkatkan kapasitas
dan akuntabilitas
kinerja unit kerja

TARGET YANG AKANDICAPAI

Meningkatnya
Akuntabilitas KinerjaUnit
Kerja
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Indikator
Penguatan Akuntabilitas Kinerja
keterlibatanpimpinan
30

• Pimpinan Unit kerja telah melibatkan diri secara langsung penyusunan
perencanaan strategis;
• Pimpinan Unit kerja telah melibatkan diri secara langsung penyusunan
penetapan kinerja;dan
• Pimpinan telah memantau pencapaian kinerja secaraberkala.

Pengelolaan AkuntabilitasKinerja
• Unit kerja telah memiliki dokumenperencanaan;
• Dokumen perencanaan telah berorientasihasil;
• Indikator kinerja telah memiliki kriteria Specific,Measurable,Acheivable,Relevant
and Time bound(SMART);
• Unit kerjatelah menyusunlaporan kinerja tepatwaktu;
• Pelaporankinerjatelah memberikan informasi tentangkinerja;dan
• Unit kerjatelah berupayameningkatkankapasitas SDM yangmenangangi
akuntabilitas kinerja.
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Penguatan Pengawasan
TUJUAN

meningkatkan
penyelenggaraan
pemerintahan yangbersih
dan bebas KKN pada
masing-masing Unit Kerja
instansi pemerintah

TARGET YANG AKANDICAPAI

1. meningkatnya kepatuhan terhadap
pengelolaan keuangan negara oleh
masing-masing instansi pemerintah;
2. meningkatnya efektivitas pengelolaan
keuangan negara pada masing-masing
instansi pemerintah;
3. meningkatnya status opini BPK
terhadap pengelolaan keuangan negara
pada masing-masing instansi
pemerintah;
4. menurunnya tingkat penyalahgunaan
wewenang pada masing-masing
instansi pemerintah.
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Indikator
Penguatan Pengawasan
Pendalian Gratifikasi
• unit kerja telah memiliki publiccampaign tentang pengendalian gratifikasi;
• unit kerja telah mengimplementasikan pengendaliangratifikasi.

Penerapan SPIP
• unit kerja telah membangun lingkungan pengendalian;
• unit kerja telah melakukan penilaian risikoatas unit kerja;
• unit kerja telah melakukan kegiatan pengendalianuntuk meminimalisir risikoyangtelah

diidentifikasi;dan
• unit kerja telah mengkomunikasikan dan mengimplementasikan SPI kepada seluruh pihakterkait.

Pengaduan Masyarakat
• unit kerja telah mengimplementasikan kebijakan pengaduan masyarakat;
• unit kerja telah melaksanakan tindak lanjutatas hasil penanganan pengaduan masyarakat;
• unit kerja telah melakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat; dan
• unitkerja telah menindaklanjuti hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat.
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Indikator
Penguatan Pengawasan

PenangananBenturanKepentingan
• Unit kerjatelah mengidentifikasi benturankepentingan dalam tugas fungsi utama
• Unitkerja telah menyosialisasikan penanganan benturan kepentingan;
• Unitkerja telah mengimplementasikan penanganan benturan kepentingan;
• Unit kerjatelah melakukan evaluasiatas penangananbenturan kepentingan;dan
• Unit kerjatelah menindaklanjuti hasil evaluasi atas penangananbenturan
kepentingan.
Whistle-BlowingSystem
• unit kerjatelah menerapkanwhistle blowingsystem;
• unit kerjatelah melakukanevaluasiatas penerapanwhistle blowingsystem;dan
• unit kerjamenindaklanjuti hasil evaluasi atas penerapan whistle blowingsystem.
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Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
TUJUAN

meningkatkan kualitas dan
inovasi pelayanan publik pada
masing-masing instansi
pemerintah secara berkala sesuai
kebutuhan dan harapan
masyarakat, sehingga mampu
membangun kepercayaan
masyarakat terhadap
penyelenggara pelayanan publik
dalam rangka peningkatan
kesejahteraan masyarakat

TARGET YANG AKAN DICAPAI

1. meningkatnya kualitas pelayanan publik
(lebih cepat, lebih murah, lebih aman,
dan lebih mudah dijangkau) pada
instansi pemerintah;
2. meningkatnya jumlah unit pelayanan
yang memperoleh standardisasi
pelayanan internasional pada instansi
pemerintah; dan
3. meningkatnya indeks kepuasan
masyarakat terhadap penyelenggaraan
pelayanan publik oleh masing-masing
instansi pemerintah.
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Indikator
Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
StandarPelayanan
• Unit kerja telah memilikikebijakan standar pelayanan;
• Unit kerja telah memaklumatkan standar pelayanan;
• Unit kerja telah memilikiSOPbagi pelaksanaan standar pelayanan; dan
• Unit kerja telah melakukan reviu dan perbaikanatas standar pelayanan dan SOP.

Budayapelayananprima
• Unit kerja telah melakukan sosialisasi/pelatihanberupakode etik,estetika,capacity building

dalam upaya penerapan budaya pelayanan prima;
• Unit kerja telah memilikiinformasitentangpelayanan mudah diakses melaluiberbagai media;
• Unit kerja telah memilikisistem rewardand punishmentbagi pelaksana layanan serta pemberian
kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar;
• Unitkerja telah memiliki sarana layanan terpadu/terintegrasi; dan
• Unit kerja telah melakukan inovasipelayanan.

Penilaian kepuasan pelanggan
• Unit kerja telahmelakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan;
• Hasil survey kepuasan masyakat dapat diakses secara terbuka;dan
• Unit kerja telah melakukan tindak lanjut atas hasil survey kepuasan masyarakat.
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INDIKATOR HASIL

Pemerintah
yang Bersih dan
Bebas KKN
Kualitas
Pelayanan
Publik

• Nilai persepsi korupsi (survei eksternal)
• Presentase penyelesaian TLHP

• Nilai Persepsi KualitasPelayanan
(Survei Eksternal)
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PERKEMBANGAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
s/d TAHUN 2017
▪ 58 K/L
▪ 16 Provinsi
▪ 23 Kota
▪ 126 Unit kerja

▪ 52 Kabupaten

Pencanangan
ZI

Pembangunan
ZI di Unit
Kerja

Evaluasi
Unit Kerja
WBK/WBBM

108 Unit
WBK
18 Unit
WBBM

▪32 Kementerian

Usulan WBK/WBBM
sampai saat ini

▪58 K/L – 322

▪21 LPNK
▪11 Sekretariat/Lembaga

▪ 500 Unit Kerja K/L

UK
▪16 Prov – 40

TinggiNegara

▪ 53 Unit Kerja Provinsi

▪24 Provinsi

▪ 219 Unit Kerja

UK

▪230 Kabupaten

Kabupaten/Kota

▪59 Kota

▪77 Kab/Kota –
167 UK

*data per 31 Desember 2017
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TUPOKSI
Sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No 15/PRT/M/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat,
Tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang jalan dan jembatan

Fungsi :
a.
pelaksanaan bimbingan teknis perencanaan sistem penyediaan air minum;
b.
pelaksanaan bimbingan teknis pemberdayaan kelembagaan pengelolaan sistem penyediaan
air minum;
c.
pelaksanaan fasilitasi dan penyebarluasan penerapan teknologi rancang bangun pengolahan sistem penyediaan air
minum; Penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran penelitian dan pengembangan di bidang jalan dan
jembatan;
d.
Pelaksanaan penelitian dan pengembangan, pelayanan uji laboratorium dan lapangan, sertifikasi, inspeksi, kalibrasi, dan
advis teknis di bidang jalan dan jembatan;
e.
Pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil penelitian dan pengembangan di bidang jalan dan jembatan;
f.
Pelaksanaan urusan peningkatan kapasitas sumber daya manusia penelitian dan pengembangan di bidang jalan dan
jembatan;
g.
Pelaksanaan pengelolaan sarana kelitbangan;
h.
Pelaksanaan urusan keuangan, ketatausahaan, dan umum;
i.
Penyiapan penyusunan standar dan pedoman;
j.
Pelaksanaan diseminasi dan kerja sama penelitian dan pengembangan di bidang jalan dan jembatan; dan
k.
Penyelenggaraan pangkalan data dan pengembangan konsep sistem data teknis jalan dan jembatan
l.
pengelolaan laboratorium dan bengkel kerja bidang air minum; dan
m. penyusunan program dan anggaran, pengelolaan kepegawaian, keuangan, tata persuratan dan tata kearsipan,
perlengkapan, pengelolaan barang milik negara, pengelolaan penerimaan negara bukan pajak serta urusan rumah
tangga Balai.
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STRUKTUR ORGANISASI TIM PEMBANGUNAN ZONA
INTEGRITAS

35

