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MONITORING DAN EVALUASI TERHADAP 

PELAKSANAAN SURVEY PERSEPSI KORUPSI SEMESTER III 

PADA PENGADILAN NEGERI TENGGARONG KELAS IB TAHUN 2021 

 

 

I. PENDAHULUAN 

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang 

Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 menyebutkan bahwa pada 

tahun 2021 diharapkan dapat diwujudkan :   

- Kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih, dan bebas 

KKN.    

- Pelayanan publik yang semakin maju dan mampu   bersaing secara 

global.   

- Kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi makin baik.  

- SDM aparatur semakin profesional.        

- Pola pikir dan budaya kerja yang mencerminkan integritas yang makin 

tinggi.  

Pada tahun 2025 sebagai target jangka panjang akan terwujud tata 

pemerintahan yang baik dengan birokrasi pemerintahan yang profesional, 

berintegritas tinggi, menjadi pelayan masyarakat dan abdi negara. Untuk itu, 

perlu secara konkret dilaksanakan program reformasi birokrasi pada unit kerja 

melalui upaya pembangunan Zona Integritas.  

Zona Integritas (ZI) adalah predikat yang diberikan kepada instansi 

pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk 

mewujudkan WBK/WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal 

pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan public, sedangkan 

yang dimaksud Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (Menuju WBK) adalah 

predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian 
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besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem 

manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas 

kinerja.  Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (Menuju WBBM) 

adalah predikat  yang  diberikan  kepada  suatu  unit  kerja  yang  memenuhi 

sebagian besar manajemen perubahan, penataan tata laksana penataan 

sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan 

akuntabilitas kinerja, dan penguatan kualitas pelayanan publik.  

Dari pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa “Membangun Zona 

Integritas” adalah mewujudkan aparat dalam wilayah tertentu menjunjung 

tinggi nilai-nilai luhur kejujuran, kebenaran, bebas dari korupsi, suap, pungli 

dan menerima gratifikasi, sehingga terbangun pemerintahan/lembaga yang 

bersih dan meningkatnya pelayanan publik secara baik dan konsisten 

sebagaimana dimaksud dalam Permenpan RB Nomor 52 Tahun 2014. 

Salah satu bagian terpenting dalam pembangunan Zona Intergritas 

adalah pelaksanaan Survey Persepsi Korupsi untuk mengukur tingkat 

keberhasilan suatu unit kerja dalam melaksanakan Pembangunan Zona 

Integritas itu sendiri. 
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II. PELAKSANAAN SURVEY PERSEPSI KORUPSI  

Dari hasil survei Persepsi Korupsi yang telah dilakukan Satuan Kerja 

Pengadilan Negeri Tenggarong Kelas IB diperoleh informasi bahwa pada 

Pengadilan Negeri Tenggarong Kelas IB memiliki Indeks Persepsi Korupsi 

3.942 atau masuk pada kategori BERSIH DARI KORUPSI 

Indeks persepsi tersebut merupakan komposit dari indeks 10 indikator 

yang masing-masing memiliki indeks sebagai berikut: 

1. Indikator Manipulasi Peraturan, mendapat indeks 3.93 

2. Indikator Penyalahgunaan Jabatan, mendapat indeks 3,87 

3. Indikator Menjual Pengaruh, mendapat indeks 3.93 

4. Indikator Transaksi Biaya, mendapat indeks 4 

5. Indikator Biaya Tambahan, mendapat indeks 3,96 

6. Indikator Hadiah, mendapat indeks 3,96 

7. Indikator Transparansi Biaya, mendapat indeks 4 

8. Indikator Pencaloan, mendapat indeks 3.93 

9. Indikator Perbuatan Curang, mendapat indeks 3.84 

10. Indikator Transaksi Rahasia, mendapat indeks 4 
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III. EVALUASI 

Merujuk pada hasil indeks persepsi pada setiap indikator terhadap 

pelayanan di Satuan Kerja Pengadilan Negeri Tenggarong Kelas IB Tahun 

2020 tersebut di atas, menunjukkan bahwa mayoritas indikator memiliki 

indeks di 3.942 atau masuk pada persepsi BERSIH DARI KORUPSI 

Namun dari sepuluh indikator penyusun tersebut menunjukkan bahwa 

indikator perbuatan curang memiliki indeks paling rendah diantara indikator 

lainnya, oleh karenanya indicator terendah tersebut diharapkan agar para 

petugas PTSP mauapun aparatur Pengadilan Negeri Tenggarong Kelas IB 

senantiasa menjaga integritas dan propesionalisme dalam memberikan 

pelayanan kepada masyarakat serta menghindarkan diri dari perbuatan 

tercela. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




