
Bobot  % Keterangan Data Dukung

A. PROSES (60) 60.0

I. MANAJEMEN PERUBAHAN 8.0 100.00%

1 1.0 100.00%

a. Apakah unit kerja telah membentuk tim untuk melakukan pembangunan Zona 

Integritas ?

Ya, jika Tim telah dibentuk di dalam unit kerja.

b. Apakah penentuan anggota Tim selain pimpinan dipilih melalui 

prosedur/mekanisme yang jelas ?

a. Jika dengan prosedur/mekanisme yang jelas dan mewakili

    seluruh unsur dalam unit kerja;

b. Jika sebagian menggunakan prosedur yang mewakili sebagian

    besar unsur dalam unit kerja;

c. Jika tidak di seleksi.

2 2.0 100.00%

a. Apakah ada dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas menuju 

WBK/WBBM ?

0.5 Ya, jika memiliki  rencana kerja pembangunan Zona Integritas.

b. Apakah dalam dokumen pembangunan terdapat target-target prioritas yang 

relevan dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM?

0.5
a. Jika semua target-target prioritas relevan dengan

    tujuanpembangunan WBK/WBBM; 

b. Jika sebagian target-target prioritas relevan dengan tujuan

    pembangunan WBK/WBBM; 

c. Jika tidak ada target-target prioritas yang relevan dengan

    tujuan pembangunan WBK/WBBM.

c. Apakah terdapat mekanisme atau media untuk mensosialisasikan pembangunan 

WBK/WBBM ?

1.0

a. Jika telah dilakukan pengelolaan media/aktivitas interaktif yang

    efektif untuk menginformasikan pembangunan ZI kepada 

    internal dan stakeholder secara berkala;

b. Jika pengelolaan media/aktivitas interaktif dilakukan secara 

    terbatas dan tidak secara berkala;

c. Jika pengelolaan media/aktivitas interaktif belum dilakukan.

3 2.0 100.00%

a. Apakah seluruh kegiatan pembangunan sudah dilaksanakan sesuai dengan 

rencana ?

a. Jika semua kegiatan pembangunan telah dilaksanakan sesuai

    dengan rencana; 

b. Jika sebagian besar kegiatan pembangunan telah dilaksanakan

    sesuai dengan rencana; 

c. Jika sebagian kecil kegiatan pembangunan telah dilaksanakan

    sesuai dengan rencana; 

d. Jika belum ada kegiatan pembangunan yang dilakukan sesuai

    dengan rencana.

b. Terdapat monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan Zona Integritas

a. Jika monitoring dan evaluasi melibatkan pimpinan dan

    dilakukan secara berkala;

b. Jika monitoring dan evaluasi melibatkan pimpinan tetapi tidak

    secara berkala;

c. Jika monitoring dan evaluasi tidak melibatkan pimpinan dan

    tidak secara berkala;

d. Jika tidak terdapat monitoring dan evaluasi terhadap

    pembangunan zona integritas.

c. Apakah hasil Monitoring dan Evaluasi telah ditindaklanjuti ?

a. Jika semua catatan/rekomendasi hasil  monitoring dan

    evaluasi tim internal atas persiapan dan pelaksanaan kegiatan

    Unit WBK/WBBM telah ditindaklanjuti; 

b. Jika sebagian besar catatan/rekomendasi hasil monitoring dan

    evaluasi tim internal atas persiapan dan pelaksanaan kegiatan

    Unit WBK/WBBM telah ditindaklanjuti; 

c. Jika sebagian kecil catatan/rekomendasi hasil monitoring dan

    evaluasi tim internal atas persiapan dan pelaksanaan kegiatan

    Unit WBK/WBBM telah ditindaklanjuti; 

d. Jika catatan/rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi tim

    internal atas persiapan dan pelaksanaan kegiatan Unit

    WBK/WBBM belum ditindaklanjuti.

4 3.0 100.00%

a. Apakah pimpinan berperan sebagai role model dalam pelaksanaan Pembangunan 

WBK/WBBM ?

ya, jika pimpinan menjadi contoh pelaksanaan nilai-nilai organisasi.

b. Apakah sudah ditetapkan agen perubahan ? a. Jika agen perubahan telah ditetapkan dan  berkontribusi

    terhadap perubahan pada unit kerjanya;

b. Jika agen perubahan telah ditetapkan namun belum

    berkontribusi terhadap perubahan pada unit kerjanya;

c. Jika belum terdapat agen perubahan.

c. Apakah telah dibangun budaya kerja dan pola pikir di lingkungan organisasi? a. Jika telah dilakukan upaya pembangunan budaya kerja dan

    pola pikir dan mampu mengurangi resistensi atas perubahan;

b. Jika telah dilakukan upaya pembangunan budaya kerja dan

    pola pikir tapi masih terdapat resistensi atas perubahan;

c. Jika belum terdapat upaya pembangunan budaya kerja dan

    pola pikir.

d. Apakah anggota organisasi terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju 

WBK/WBBM?

a. Jika semua anggota terlibat dalam pembangunan Zona

    Integritas menuju WBK/WBBM (mis: membuat yel-yel, slogan

    /motto, banner, poster dll ) dan usulan-usulan dari anggota

    diakomodasikan dalam keputusan; 

b. Jika sebagian besar anggota terlibat dalam pembangunan Zona

    Integritas menuju WBK/WBBM (mis: membuat yel-yel, slogan

    /motto banner, poster dll ); 

c. Jika sebagian kecil anggota terlibat dalam pembangunan Zona

    Integritas menuju WBK/WBBM (mis: membuat yel-yel, slogan

    /motto banner, poster dll ); 

d. Jika belum ada anggota terlibat dalam pembangunan Zona

    Integritas menuju WBK/WBBM.

II. PENATAAN TATALAKSANA (7) 7.0 100.00%

1 2.0 100.00%

a. Apakah SOP mengacu pada peta proses bisnis instansi?

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 SOP unit telah mengacu peta proses bisnis; 

d. Jika belum terdapat SOP unit yang mengacu peta proses bisnis.

b. Prosedur operasional tetap (SOP) telah diterapkan? 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;

e. Jika unit belum menerapkan SOP yang telah ditetapkan

    organisasi. 

c. Prosedur operasional tetap (SOP) telah dievaluasi?

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;

e. Jika SOP belum pernah dievaluasi.

2 4.0 100.00%

LEMBAR KERJA ELEKTRONIK EVALUASI ZONA INTEGRITAS (ZI) MENUJU WBK/WBBM

PENGADILAN NEGERI SIBOLGA KELAS II

prosedur operasional tetap (SOP) kegiatan utama (2)

E-Office (4) 

PENILAIAN

Tim Kerja (1)

 Rencana Pembangunan Zona Integritas (2)

Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan WBK/WBBM (2)

Perubahan pola pikir dan budaya kerja (3)

https://drive.google.com/file/d/18n3Oo_qFh8ElqqKo6JLzDLXQWBCIukTP/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1EL6zJ_B-WtYCVRZLLXolOxsnhu1VdHgc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/15UypGIoc12GWVG0lLWFyvATh9zxf8rMB/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1HLDDzCOjEnpmINcHXB5l10_EqXzZOl5X/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1wLCiUkjRc4idEaXdso4moKrh5Pid70Hw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1NURq-qB8aavX5pQ9uvT05fCRXsJGCGAw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1M1B-3vCGNWGzxBnxYSh79ic68MuefbGv/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1c326wAEn2Sp4qZSnIL4_UnVomKjMesAp/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1MwKNoEjtc2cbdNnJI_CrvlCbZIq2RR4l/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1MCNbFNyM9DtT2-UtErZqALXZ_ax3iPg8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17JzJFlGc6AaR7kWlFNQZozOvy0jCR87f/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1hxKHIxP7aLOSTKUcTNphs7BGG1yUEl1O/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1F96c8srBxeByyhedI82TyEEogPPKpgRE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1K936D-lTbIa6EIY6Y5fe1uRwldM_EFaz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1x1xJUh0LPmeaTAeQi59LkkyfSh8aj0Ww/view?usp=sharing


a. Apakah sistem pengukuran kinerja unit sudah menggunakan teknologi informasi?

a. Jika unit memiliki sistem pengukuran kinerja (e-performance/

    e-sakip) yang menggunakan teknologi informasi dan juga

    melakukan inovasi; 

b. Jika unit memiliki sistem pengukuran kinerja (e-performance/

    e-sakip) yang menggunakan teknologi informasi; 

c. Jika belum memiliki sistem pengukuran kinerja (e-performance/

    e-sakip) yang menggunakan teknologi informasi.

b. Apakah operasionalisasi manajemen SDM sudah menggunakan teknologi 

informasi? 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. Jika belum menggunakan teknologi informasi dalam

    operasionalisasi manajemen SDM.

c. Apakah pemberian pelayanan kepada publik sudah menggunakan teknologi 

informasi? a. Jika unit memberikan pelayanan kepada publik dengan

    menggunakan teknologi informasi terpusat/unit sendiri dan

    terdapat inovasi; 

b. Jika unit memberikan pelayanan kepada publik dengan

    menggunakan teknologi informasi secara terpusat; 

c. Jika 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. Jika laporan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan

    teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit,

    operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik

    sudah dilakukan secara berkala;

b. Jika laporan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan

    teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit,

    operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik

    sudah dilakukan tetapi tidak secara berkala;

c. Jika tidak terdapat monitoring dan evaluasi terhadap

    pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja

    unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada

    publik.

3 1.0 100.00%

a. Kebijakan tentang keterbukaan informasi publik telah diterapkan? a. Jika sudah terdapat Pejabat Pengelola Informasi Publik (PPID)

    yang menyebarkan seluruh informasi yang dapat diakses

    secara mutakhir dan lengkap;

b. Jika sudah terdapat PPID yang menyebarkan sebagian

    informasi yang dapat diakses secara mutakhir dan lengkap;

c. Jika belum ada PPID dan belum melakukan penyebaran

    informasi publik.

b. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan 

informasi publik?

a. Jika dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan

    keterbukaan informasi publik dan telah ditindaklanjuti;

b. Jika monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan

    keterbukaan informasi publik telah dilakukan tetapi belum 

    ditindaklanjuti;

c. Jika monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan

    keterbukaan informasi publik belum dilakukan.

III. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM (10) 10.0 100.00%

1 0.5 100.00%

a. Apakah kebutuhan pegawai yang disusun oleh unit kerja mengacu kepada peta 

jabatan dan hasil analisis beban kerja untuk masing-masing jabatan?

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. 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. Jika penempatan pegawai hasil rekrutmen murni tidak

    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?

Ya, jika sudah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap 

penempatan pegawai hasil rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan 

jabatan dalam organisasi telah memberikan perbaikan terhadap 

kinerja unit kerja.

2 1.0 100.00%

a. Dalam melakukan pengembangan karier pegawai, apakah telah dilakukan mutasi 

pegawai antar jabatan?

Ya, jika 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. 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;

e. Jika mutasi pegawai antar jabatan belum 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?

Ya, jika sudah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan 

mutasi yang telah dilakukan dalam kaitannya dengan perbaikan 

kinerja.

3 2.5 100.00%

a. Apakah Unit Kerja melakukan Training Need Analysis Untuk pengembangan 

kompetensi ?

Ya, jika sudah dilakukan Training Need Analysis Untuk 

pengembangan kompetensi.

b. Dalam menyusun rencana pengembangan kompetensi pegawai, apakah 

mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai?

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. Jika 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. 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. 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. Jika 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. 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.

Pengembangan pegawai berbasis kompetensi (2,5)

Keterbukaan Informasi Publik (1)

Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi (0,5)

Pola Mutasi Internal (1)

https://drive.google.com/file/d/1vABBGK5dwqlLAoPAp7iTrSCxnLUitUrD/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1q8CwO3i10GKdldR75fxgprZj9lx-ZbWg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1V6-aHS4md6uRLsKOd2u009CaREYouo4Z/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1dxdFngcUSw549U0KSVLoub0dslhIOlyF/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1F-IVUVMUe8oySN1ko99OW5bXUr17TJ3X/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1NsStRXyAwZKGC5pfIpjkH5xCkB-FUfKQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ZcF3W9Ni7AbLOMeHm6AZ9gLZtQIP9Hqc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1funhhQAi0pGCJXHkrCVQ007jk4HG-L_7/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ERZV7LiOxJEZnjtG2BDLjjslZJymzfCr/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1M1hfWlnVMWNJQGholGJZx5evy50gQcC2/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1GZ3_x-l41nzioeUz2OPz4NQjEUMAxsWe/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1jcKyCirwO-OMM6WR9mV5oqdFTF25QwZw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1uV2OOwP3FRjPsdpTtC4WUaSftdhpomQl/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1KKZNboNKeu-R01Gxvmk4Ff9SClxRnCwP/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1f2hUvorpeB9fwzuHtKGDimSkQ248ZgCa/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10jdAhE9amVvzWD2_dCOaHv5t4-RGBoqU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/14Nej0mvKSuGR9vOWva4adZWvSuklPxyZ/view?usp=sharing


f. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan 

kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja?

a. Jika monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan

    kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja telah

    dilakukan secara berkala; 

b. Jika monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan

    kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja telah

    dilakukan namun tidak secara berkala; 

c. Jika monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan

    kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja belum

    dilakukan.

4 4.0 100.00%  

a. Terdapat penetapan kinerja individu yang terkait dengan kinerja organisasi?

a. Jika seluruh penetapan kinerja individu terkait dengan kinerja

    organisasi serta perjanjian kinerja selaras dengan sasaran kinerja

    pegawai (SKP); 

b. Jika sebagian besar penetapan kinerja individu terkait dengan

    kinerja organisasi; 

c. Jika sebagian kecil penetapan kinerja individu terkait dengan

    kinerja organisasi; 

d. Jika belum ada penetapan kinerja individu terkait dengan kinerja

    organisasi.

b. Ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja 

individu level diatasnya?

a. Jika seluruh ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian

    dengan indikator kinerja individu level diatasnya serta

    menggambarkan logic model; 

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. Jika ukuran kinerja individu belum memiliki kesesuaian dengan

    indikator kinerja individu level diatasnya.

c. Pengukuran kinerja individu dilakukan secara periodik? a. Jika pengukuran kinerja individu dilakukan secara bulanan;

b. Jika pengukuran kinerja individu dilakukan secara triwulanan;

c. Jika pengukuran kinerja individu dilakukan secara semesteran;

d. Jika pengukuran kinerja individu dilakukan secara tahunan;

e. Jika pengukuran kinerja individu belum dilakukan.

d. Hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian reward 

(pengembangan karir individu, penghargaan dll)?

Ya, jika hasil hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar 

untuk pemberian reward (pengembangan karir individu, penghargaan 

dll).

5. 1.5 100.00%

a. Aturan disiplin/kode etik/kode perilaku telah dilaksanakan/diimplementasikan? 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

    aturan disiplin/kode etik/kode perilaku yang ditetapkan

    organisasi;

d. Jika unit kerja belum mengimplementasikan aturan disiplin/kode

    etik/kode perilaku yang ditetapkan organisasi.

6. 0.5 100.00%

a. Data informasi kepegawaian unit kerja telah dimutakhirkan secara berkala? a. Jika data informasi kepegawaian unit kerja dapat diakses oleh 

pegawai dan dimutakhirkan setiap ada perubahan data pegawai; 

b. Jika data informasi kepegawaian unit kerja dapat diakses oleh 

pegawai dan  dimutakhirkan namun secara berkala; 

c. Jika data informasi kepegawaian unit kerja belum dimutakhirkan.

IV. PENGUATAN AKUNTABILITAS (10) 10.0 100.00%

1 5.0 100.00%

a. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perencanaan? a. Jika seluruh pimpinan unit kerja terlibat dalam penyusunan

    perencanaan;

b. Jika sebagian pimpinan  unit kerja terlibat dalam penyusunan

    perencanaan;

c. Jika tidak ada keterlibatan pimpinan dalam penyusunan

    perencanaan.

b. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Penetapan 

Kinerja?

a. Jika seluruh pimpinan unit kerja terlibat dalam penyusunan

    perjanjian kinerja;

b. Jika sebagian pimpinan unit kerja terlibat dalam penyusunan

    perjanjian kinerja;

c. Jika tidak ada keterlibatan pimpinan dalam penyusunan 

    perjanjian kinerja.

c. pakah pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkal? a. Jika seluruh pimpinan unit kerja terlibat dalam pemantauan

    pencapaian kinerja dan menindaklanjuti hasil pemantauan;

b. Jika seluruh pimpinan unit kerja terlibat dalam pemantauan

    pencapaian kinerja tetapi tidak ada tindak lanjut hasil

    pemantauan;

c. Jika sebagian pimpinan unit kerja terlibat dalam pemantauan

    pencapaian kinerja;

d. Jika tidak ada keterlibatan pimpinan dalam memantau pencapaian

    kinerja.

2 5.0 100.00%

a. Apakah dokumen perencanaan sudah ada?

ya, jika unit kerja memiliki dokumen perencanaan lengkap.

b. Apakah dokumen perencanaan telah berorientasi hasil?

ya, jika perencanaan telah berorientasi hasil.

c. Apakah terdapat Indikator Kinerja Utama (IKU)? ya, jika unit kerja memiliki IKU.

d. Apakah indikator kinerja telah SMART?

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. Jika belum ada indikator kinerja unit kerja yang SMART.

e. Apakah laporan kinerja telah disusun tepat waktu? Ya, jika unit kerja telah menyusun laporan kinerja tepat waktu.

f. Apakah pelaporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja?

a. Jika seluruh pelaporan kinerja telah memberikan informasi

    tentang kinerja; 

b. Jika sebagian pelaporan kinerja belum memberikan informasi

    tentang kinerja; 

c. Jika seluruh pelaporan kinerja belum memberikan informasi

    tentang kinerja.

g. Apakah terdapat upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani 

akuntabilitas kinerja?

ya, jika terdapat upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani 

akuntabilitas kinerja.

Keterlibatan pimpinan (5)

Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja (5)

Penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai (1,5)

Sistem Informasi Kepegawaian (0,5)

Penetapan kinerja individu (4)

https://drive.google.com/file/d/11DjxHgNQP_YVGoIHOlYBCMCdAULqZYow/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1NVQUkkjrI5x2QCmGo7_87xye9isTl0n4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1y5KGuuzaxkA2BRJMSYLUeTT5b77aGwNm/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/13Powp_pzL8pTXZDFdgWxHqZh84HZEAvh/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1I7RGrlVjOuSgielLz4QhjbNz11neqILB/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1fhpgzw30Hc_jT1UE7srwgTZPpdM2ZsJ0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_7KEhJSABSUl_zffkgs18K32d3gmKgS8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1MFsYJZKuYYkqpSBg-jT6akBJk-gtY1Kw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1UP48U7Uh7kQ1HZo5GadSsxc2LZ6qrgHc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1EEFftMLJMcdSgEM6xjxgl8nofPWDM13t/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ugYdevPgS4GR3KlZChm2Cytv0Ifr_UU9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1wg2btPvl5MpfQn9zpxRGhZeSjFCemotO/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1dorPH1r1EYcTc_go2IOBIUrwfUY0RCLw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1j5kboZv21SWZu3Aw2cVfGe79gBjWAL1Y/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1o6Z1Mhh9azS__9resZgUQj74fNwornxj/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-4s8skN1-oHDlAPpCkIeTBrwTclYyUdG/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1XaIaKMC4Hafv804GSTmUJN8tr5mCE4Sa/view?usp=sharing


h Apakah pengelolaan akuntabilitas kinerja dilaksanakan oleh SDM yang 

kompeten? a. Jika pengelolaan akuntabilitas kinerja dilaksanakan oleh seluruh

    SDM yang kompeten; 

b. Jika pengelolaan akuntabilitas kinerja dilaksanakan oleh  sebagian 

SDM yang kompeten; 

c. Jika pengelolaan akuntabilitas kinerja belum dilaksanakan oleh

    seluruh SDM yang kompeten.

V. PENGUATAN PENGAWASAN (15) 15.0 93.33%

1 3.0 100.00%

a. Apakah telah dilakukan public campaign tentang pengendalian gratifikasi?

1

a. Jika public campaign telah dilakukan secara berkala;

b. Jika public campaign dilakukan tidak secara berkala;

c. Jika belum dilakukan public campaign.

b. Apakah pengendalian gratifikasi telah diimplementasikan?

2

a. Jika Unit Pengendalian Gratifikasi, pengendalian gratifikasi telah

    menjadi bagian dari prosedur;

b. Jika Unit Pengendalian Gratifikasi, upaya pengendalian gratifikasi

    telah mulai dilakukan;

c. Jika telah membentuk Unit Pengendalian Gratifikasi tetapi belum

    terdapat prosedur pengendalian;

d. Jika belum memiliki Unit Pengendalian Gratifikasi.

2 3.0 100.00%

a. Apakah telah dibangun lingkungan pengendalian?

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; 

e. Jika unit kerja belum membangun lingkungan pengendalian.

b. Apakah telah dilakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan?

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;

e. Jika unit kerja belum melakukan penilaian resiko.

c. Apakah telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang 

telah diidentifikasi?

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 kegiatan pengendalian untuk

    meminimalisir resiko.

d. Apakah SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak 

terkait?

a. Jika SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada

    seluruh pihak terkait;

b. Jika SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada

    sebagian pihak terkait;

c. Jika SPI belum diinformasikan dan dikomunikasikan kepada pihak

    terkait.

3 3.0 66.67%

a. Apakah kebijakan Pengaduan masyarakat telah diimplementasikan? 0.5

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 belum mengimplementasikan kebijakan pengaduan

    masyarakat.

b. Penanganan Pengaduan Masyarakat 0.5 Penilaian ini menghitung realisasi penanganan pengaduan 

masyarakat yang harus diselesaikan.

c. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan 

masyarakat?

0.5

a. Jika penanganan pengaduan masyarakat dimonitoring dan

    evaluasi secara berkala;

b. Jika penanganan pengaduan masyarakat dimonitoring dan

    evaluasi tetapi tidak secara berkala;

c. Jika penanganan pengaduan masyarakat belum di monitoring dan

    evaluasi.

d. Apakah hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah 

ditindaklanjuti?

0.5 a. Jika seluruh hasil evaluasi atas penanganan pengaduan telah

    ditindaklanjuti oleh unit kerja;

b. Jika sebagian hasil evaluasi atas penanganan pengaduan telah

    ditindaklanjuti oleh unit kerja;

c. Jika hasil evaluasi atas penanganan pengaduan belum

    ditindaklanjuti.

4 3.0 100.00%

a. Apakah Whistle Blowing System sudah di internalisasi? Ya, jika Whistle Blowing System telah di internalisasi di unit kerja.

b. Apakah Whistle Blowing System telah diterapkan? 

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 kebijakan Whistle Blowing System

    sesuai dengan yang ditetapkan organisasi ; 

c. Jika unit kerja belum menerapkan kebijakan Whistle Blowing

    System.

c. Apakah telah dilakukan evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System?

a. Jika penerapan Whistle Blowing System dimonitoring dan evaluasi

    secara berkala; 

b. Jika penerapan Whistle Blowing System dimonitoring dan evaluasi

    tidak secara berkala;

c. Jika penerapan Whistle Blowing System belum di monitoring dan

    evaluasi.

d. Apakah hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah 

ditindaklanjuti? 

a. Jika seluruh hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing

    System telah ditindaklanjuti oleh unit kerja;

b. Jika sebagian hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing

    System telah ditindaklanjuti oleh unit kerja;

c. Jika hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System belum

    ditindaklanjuti.

5 3.0 100.00%

a. Apakah telah terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas 

fungsi utama?

a. Jika sudah terdapat  identifikasi/pemetaan benturan kepentingan

    tetapi pada seluruh tugas fungsi utama;

b. Jika sudah terdapat  identifikasi/pemetaan benturan kepentingan

    tetapi pada sebagian besar tugas fungsi utama;

c. Jika sudah terdapat  identifikasi/pemetaan benturan kepentingan

    tetapi pada sebagian kecil tugas fungsi utama;

d. Jika belum terdapat  identifikasi/pemetaan benturan kepentingan

    dalam tugas fungsi utama.

Penanganan Benturan Kepentingan (3)

Whistle-Blowing System (3)

Pengendalian Gratifikasi (3)

Penerapan SPIP (3)

Pengaduan Masyarakat (3)

https://drive.google.com/file/d/1yG4TsytozviRjaGZfkDSiN8IOM8DyZ0i/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16dPoNcq4zzq3xOni29d-M0OKiTfgpTwj/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1FHt4hwO_u7PW4Uu6bWIv8UWsS9uq45B9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1OJ8jzUIXepWxA32kG4xrFNAXjLmV0n6X/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1fYqlym2h0jPeEmcgXKTHjc2Co_Tef21t/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zBuFl0mPwN6sxOyuWIcre1k6fFVB4u_J/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1OlnyBdMS9i6CGlQIEC3ZM_MLa49NEObf/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1eqUfnmNDEVaxpdQQYJb_CipJa-PHs6nv/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Ldwk1dCtHAHKL3GyyhPy84R5tr9DEhpw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1R9wRkQ6-DBqbSjXZ4nKibn1VX4UTLSX1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1CG82sovAOjr4BBiTKVN_-TixT8mKQY25/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1eMWzfZRMyZ0d3xohw26Z2Qab5tC-psx3/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16-X6CGMttULb711kOJRdvDFRPmTXZqBI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ejVwrTgLehJQN8eDcdBYuFfz50FEpr8D/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-ldzeXSLA1lOw3XoMMTofqzMSN87Iv3L/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1revPNIyh4V4TG0M_wJbMo-dbP_nin_xi/view?usp=sharing


b. Apakah penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan/internalisasi? a. Jika penanganan Benturan Kepentingan disosialiasikan/

    diinternalisasikan ke seluruh layanan;

b. Jika penanganan Benturan Kepentingan disosialiasikan/

    diinternalisasikan ke sebagian besar layanan;

c.  Jika penanganan Benturan Kepentingan disosialiasikan/

    diinternalisasikan ke sebagian kecil layanan;

d.  Jika penanganan Benturan Kepentingan belum disosialiasikan/

    diinternalisasikan ke seluruh layanan.

c. Apakah penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan? a. Jika penanganan Benturan Kepentingan diimplementasikan ke

    seluruh layanan;

b. Jika penanganan Benturan Kepentingan diimplementasikan ke

    sebagian besar layanan;

c. Jika penanganan Benturan Kepentingan diimplementasikan ke

    sebagian kecil layanan;

d. Jika penanganan Benturan Kepentingan belum 

    diimplementasikan ke seluruh layanan.

d. Apakah telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan? a. Jika penanganan Benturan Kepentingan dievaluasi secara berkala

    oleh unit kerja;

b. Jika penanganan Benturan Kepentingan dievaluasi tetapi tidak

    secara berkala oleh unit kerja;

c. Jika penanganan Benturan Kepentingan belum dievaluasi oleh

    unit kerja.

e. Apakah hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah 

ditindaklanjuti?

a. Jika seluruh hasil evaluasi atas Penanganan Benturan

    Kepentingan telah ditindaklanjuti oleh unit kerja;

b. Jika sebagian hasil evaluasi atas Penanganan Benturan

    Kepentingan telah ditindaklanjuti oleh unit kerja;

c. Jika belum ada hasil evaluasi atas Penanganan Benturan

    Kepentingan yang ditindaklanjuti unit kerja.

6 0.0 %

a.  Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN)?

b. Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN)?

VI. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK (10) 10.0 100.00%

1 3.0 100.00%

a. Apakah terdapat kebijakan standar pelayanan? 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. Apakah standar pelayanan telah dimaklumatkan?

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;

e. Jika belum terdapat standar pelayanan yang telah 

    dimaklumatkan.

c. Apakah terdapat SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan?

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;

e. Jika unit kerja belum mempunyai SOP tentang pelaksanaan

    standar pelayanan.

d. Apakah telah dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP? 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 4.0 100.00%

a. Apakah telah dilakukan sosialisasi/pelatihan dalam upaya penerapan Budaya 

Pelayanan Prima?

a. Jika sudah terdapat sosialisasi/pelatihan dalam upaya penerapan

    budaya pelayanan prima pada sseluruh pegawai yang memberikan

    pelayanan;

b. Jika sudah terdapat sosialisasi/pelatihan dalam upaya penerapan

    budaya pelayanan prima pada sebagian besar pegawai yang

    memberikan pelayanan;

c. Jika sudah terdapat sosialisasi/pelatihan dalam upaya penerapan

    budaya pelayanan prima pada sebagian kecil pegawai yang

    memberikan pelayanan;

d. Jika belum terdapat  sosialisasi/pelatihan dalam upaya penerapan

    Budaya Pelayanan Prima.

b. Apakah informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media? a. Jika informasi pelayanan dapat diakses melalui berbagai media

    (misal: papan pengumuman, website, media sosial, media cetak,

    media televisi, radio dsb);

b. Jika informasi pelayanan dapat diakses melalui beberapa media

    (misal: papan pengumuman, selebaran, dsb);

c. Jika informasi pelayanan belum dapat diakses melalui berbagai

    media.

c. Apakah telah terdapat sistem punishment(sanksi)/reward bagi pelaksana layanan 

serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai 

standar?

a. Jika telah terdapat sistem sanksi/reward bagi pelaksana layanan

    serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila

    layanan tidak sesuai standar dan sudah diimplementasikan;

b. Jika telah terdapat sistem sanksi/reward bagi pelaksana layanan

    serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila

    layanan tidak sesuai standar ada namun belum

    diimplementasikan;

c. Jika belum terdapat sistem sanksi/reward bagi pelaksana layanan

    serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila

    layanan tidak sesuai standar.

d. Apakah telah terdapat sarana layanan terpadu/terintegrasi? a. Jika seluruh pelayanan sudah dilakukan secara 

terpadu/terintegrasi;

b. Jika sebagian besar pelayanan sudah dilakukan secara 

terpadu/terintegrasi;

c. Jika sebagian kecil pelayanan sudah dilakukan secara 

terpadu/terintegrasi;

d. Jika tidak ada pelayanan yang dilakukan secara 

terpadu/terintegrasi.

Standar Pelayanan (3)

Budaya Pelayanan Prima (3)

Penyampaian Laporan Harta Kekayaan pegawai

area V/5a.pdf
https://drive.google.com/file/d/1FMSKxjAwZTdI8D9QC1kNsdfF8RS4uTQZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16ELIkO2kPwXuRGUEP9lvxDU6-fQebLEY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1u8z5zhHLSd1srGUn1iDohf4pktciD06N/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1s5rwhVmGrXv2X2RPxKFnYPJSlFgyw65B/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1QAmfDmJw3tYryQpl_e8JyYmasYAoPN_x/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1mrccUVO5DG-Zep3RwdrJX5MGv3a_T1aE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17W0SeFs-IQcjz8u4t1KEaErGnsk5U5m8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1MUos0Ztq6rttBQCbvP7sXAet0Xn8Hptj/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/166K2jvMCASMHxnrdMv1PwXau9eDzSytk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1XRezlGR1rb4wpEKULH93k77ACAaDlhOA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1F-Sq_KrNXG3cST6gDbUHS273mSNALliw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1abufaDRNheem0jbdS3ZfQ9EeH7T6Tr1N/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1VEgPjZH4wOJMoCF-8jTrso0Ncfkxc4Z-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-Hj6JctPv5rzUP9jn5Fb6QzgAOc-mcx_/view?usp=sharing


e. Apakah terdapat inovasi pelayanan?

a. Jika unit kerja telah memiliki inovasi pelayanan yang  berbeda

    dengan unit kerja lain dan mendekatkan pelayanan dengan

    masyarakat serta telah direplikasi

b. Jika unit kerja telah memiliki inovasi pelayanan yang  berbeda

    dengan unit kerja lain dan mendekatkan pelayanan dengan

    masyarakat;

c. Jika unit kerja memiliki inovasi yang merupakan replikasi dan 

pengembangan dari inovasi yang sudah ada 

d. Jika unit kerja telah memiliki inovasi akan tetapi merupakan 

pelaksanaan inovasi dari instansi pemerintah 

e. Jika  unit kerja belum memiliki inovasi pelayanan.

3 3.0 100.00%

a. Apakah telah dilakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan? a. Jika survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan dilakukan

    secara berkala;

b. Jika survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan tidak

    berkala;

c. Jika belum ada survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan.

b. Apakah hasil survey kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka? a. Jika hasil survei kepuasan masyarakat dapat diakses melalui

    berbagai media (misal: papan pengumuman, website, media sosial,

    media cetak, media televisi, radio dsb);

b. Jika hasil survei kepuasan masyarakat dapat diakses melalui

    beberapa media (misal: papan pengumuman, selebaran, dsb);

c. Jika hasil survei kepuasan masyarakat belum dapat diakses

    melalui berbagai media.

c. Apakah dilakukan tindak lanjut atas hasil survey kepuasan masyarakat? a. Jika dilakukan tindak lanjut atas seluruh hasil survey kepuasan

    masyarakat;

b. Jika dilakukan tindak lanjut atas sebagian besar hasil survey

    kepuasan masyarakat;

c. Jika dilakukan tindak lanjut atas sebagian kecil hasil survey

    kepuasan masyarakat;

d. Jika belum dilakukan tindak lanjut atas hasil survey kepuasan

    masyarakat.

60.0

HASIL (40)

I. PEMERINTAH YANG BERSIH DAN BEBAS KKN (20) 20.0 98%

1. Nilai Survey Persepsi Korupsi (Survei Eksternal) (15) 15.0
97.53% Diisi dengan nilai hasil Survei Eksternal atas Persepsi Korupsi

2. 5.0
100.00%

II. KUALITAS PELAYANAN PUBLIK (20) 20.0 88%

1. Nilai Persepsi Kualitas Pelayanan (Survei Eksternal) (20) 20.0
87.75% Diisi dengan Nilai Hasil Survei Eksternal Kualitas Pelayanan

40.0 92.95%

NILAI PEMBANGUNAN ZI

Penilaian kepuasan terhadap pelayanan (4)

TOTAL PENGUNGKIT

Persentase temuan hasil pemeriksaan (Internal dan eksternal) yang 

ditindaklanjuti (5)

TOTAL HASIL

https://drive.google.com/file/d/1GJYtaI8HY54_C906k92c8EeUn6-eAbfs/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1jBO2MS4A6rwtgwOLpT1SL1KOAq6UwcFi/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1UPvLBljxK-e_H_VGTdT1C0zcppEZknsb/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11toS5WRPhXO_URht87lj5a3N49ftK10-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1u-TpeoqnT7BBsi4g_lR7o38no4wlPPDr/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1TjwECYWknLZoZHqO5JyUBr7VHqAoBXe4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1PRHSWWIDrqucucolJF1uuXCoanUBDBRo/view?usp=sharing

