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ABSTRAK 

 

EVALUASI INTEGRITAS PELAYANAN PUBLIK MENUJU WILAYAH 

BEBAS KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH MELAYANI DI 

PTSP KOTA METRO 

 

Oleh  

DESTI EKA RAHMAWATI 

 

Etika harus dimiliki oleh pejabat publik. Kurangnya nilai etika, dapat 

menimbulkan berbagai persoalan diantaranya ialah korupsi. Birokrasi masih 

dianggap suatu hal yang negatif dalam pelayanan publik. Untuk itu diperlukan 

adanya reformasi birokrasi. Reformasi ini dapat berupa reformasi pelayanan bebas 

KKN. Reformasi pelayanan  bebas dari KKN melalui integritas pelayanan publik 

menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani. 

Penelitian ini dilakukan di Kantor PTSP Kota Metro serta beberapa instansi 

terkait, seperti Inspektorat Kota Metro dan Ombudsman RI Perwakilan Lampung. 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisi evaluasi integritas pelayanan 

publik di PTSP Kota Metro dan menemukan kendala yang dihadapi PTSP Kota 

Metro dalam implementasi integritas pelayanan publik. Metode yang digunakan 

pada penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang 

digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. 

Hasil dan pembahasan menunjukan bahwa evaluasi integritas pelayanan publik di 

PTSP Kota Metro cukup baik. Target pun telah terpenuhi, namun tidak pada 

penguatan pengawasan. Adapun kendala yang dihadapi adalah adanya peraturan 

dari pemerintah yang berubah, kurangnya sumber daya manusia yang mumpuni 

dan kurangnya ketersediaan anggaran  

 

Kata Kunci : Etika, Korupsi, Birokrasi, Pelayanan Publik, Integritas Pelayanan 

Publik. 

 



 

 

ABSTRACT 

 

EVALUATION INTEGRITY OF PUBLIC SERVICE TOWARDS THE 

REGION FREEOF CORRUPTION AND BUREAUCRATIC AREAS 

CLEAN SERVING AT PTSP OF METRO CITY 

 

By 

DESTI EKA RAHMAWATI 

 

Ethic must be haven by public servant. Public servant who didn’t have ethic could 

be make a problem, its problem is corruption. Bureuctaric considered a something 

problem that negative. So, it needed a reform of bureucratic. Reform of 

bureucratic can be a reform of free servant of KKN. It can be sure with integrity 

of public servant toward the region free of corruption and bureucratic areas clean 

serving. 

This research was conducted in PTSP of Metro City as well as some relevant 

agencies, there are the Inspectorate of Metro City and Ombudsman RI of 

Lampung The purpose of this research was to analyze the evaluation Integrity of 

public service in PTSP of Metro City as well as finding obstacles faced by PTSP 

of Metro City. The methods used in this research was the qualitative approach. 

Data collection techniques used are observation, interview and documentation. 

Result and discussion shows that evaluation integrity of public service in PTSP of 

Metro City is  good enough. All of targets have been well done, but not of 

strengthening supervision. As for the obstacles faced in the implementation 

integrity of public service are changing of regulation that made by government, 

the lack of qualified human resources andthe lack of estimate resources  

 

Keyword : Etich, Corruption, bureucratic, public service, integrity of public 

service 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

 

Etika merupakan fondasi penyelenggaraan pemerintah yang bersih dan baik. Etika 

harus dimiliki oleh seluruh pejabat negara yang bersumber dari diri individu 

masing-masing dengan bermodalkan tahu, mau dan mampu. Menurut John P. 

Noman dalam Widjaja (1999: 56) etika adalah ilmu pengetahuan yang 

memepelajari moralitas perbuatan-perbuatan manusia. Etika disebut juga “moral 

philosophy” atau “philosophia moralitas”. Etika yang telah tertanam pada pejabat 

publik dapat berdampak pada pelayanan publik yang dapat meningkatkan kualitas 

pelayanan publik. Kurangnya nilai etika yang dimiliki oleh pejabat publik dapat 

menimbulkan persoalan dalam pelayanan publik contohnya ialah timbulnya 

praktek korupsi pada institusi pemerintah. Pelayaan publik yang seharusnya 

diberikan kepada masyarakat kini tidak lagi menjadi prioritas utama. Korupsi pada 

penyelenggaraan pemerintah dianggap sebagai kejahatan yang luar biasa.  

 

Menurut Poerwadarminta dalam Wahyudi Kumorotomo (2011: 207) Korupsi 

diartikan sebagai perbuatan yang busuk seperti penggelapan uang, penerimaan 

sogok, dan sebagainya. Maraknya pejabat publik yang melakukan korupsi kini 

dianggap sebagai perilaku yang telah membudaya dan mendarah daging. Hal yang 
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justru dianggap mengherankan adalah korupsi tidak hanya terjadi di organisasi/ 

instansi pemerintah, tetapi juga pada lembaga peradilan. Terlebih dengan 

munculnya kondisi seperti ini menyulitkan badan atau organisasi terkait untuk 

memberantasnya. Korupsi dilakukan sejumlah pejabat negara dan beberapa kepala 

daerah yang ada di Indonesia. Indonesia Corruption Watch (ICW) melakukan 

pemetaan kasus korupsi di Indonesia periode Januari 2016 hingga Juni 2016. 

Sepanjang tahun 2016, sebanyak 210 kasus ditangani dan 500 orang ditetapkan 

sebagai tersangka oleh 3 institusi penegak hukum. Kejaksaan menangani 133 

perkara, kepolisian 59 perkara, dan KPK 18 perkara. Kejaksaan paling banyak 

menangani kasus dengan jumlah kerugian negara Rp 473 miliar dan suap Rp 14 

juta. (sumber : https://news.detik.com/berita/3285348/icw-500-orang-jadi 

tersangka-kasus-korupsi-sepanjang-januari-juni-2016, diakses pada Tanggal 10 

April 2017 pukul 19.15).  

 

Kasus korupsi pada tahun 2016, banyak menyeret beberapa nama pejabat negara 

dan banyak beberapa kepala daerah. Berikut ini beberapa contoh kasus korupsi 

yang terjadi pada di Indonesia tahun 2016: 

Tabel 1.1 Daftar Kasus Korupsi di Indonesia Tahun 2016 

No Nama Koruptor Jabatan Kasus Korupsi 

1. Ojang Suhandi Bupati Subang Korupsi BPJS Kabupaten 

Subang, Gratifikasi dan 

Pencucian Uang 

2. Suparman Bupati Kabupaten 

Rokan Hulu  

korupsi menerima pemberian atau 

janji terkait pembahasan R-

APBD tahun 2014 dan 2015. 

 

3.  Nur Alam Gubernur Sulawesi 

Tenggara 

Penyalahgunaan wewenang 

dalam pemberian izin 

pertambangan nikel 

4. Yan Anton Ferdian Bupati Banyuasin Suap ijon proyek 

https://news.detik.com/berita/3285348/icw-500-orang-jadi%20tersangka-kasus-korupsi-sepanjang-januari-juni-2016
https://news.detik.com/berita/3285348/icw-500-orang-jadi%20tersangka-kasus-korupsi-sepanjang-januari-juni-2016
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5. Bambang Irianto  Walikota Madiun Gratifikasi dalam pemborongan, 

pengadaan, dan penyewaan 

proyek pembangunan Pasar Besar 

Kota Madiun. 

6. Bambang Kurniawan Bupati Tanggamus Suap APBD 2016 

7. Marthen Dira Thome Bupati Sabu Raijua, 

Nusa Tenggara 

Timur 

korupsi dana Pendidikan Luar 

Sekolah (PLS) 

8. Samsu Umar Abdul 

Samiun 

Bupati Buton Suap sengketa Pilkada Buton 

9. Atty Suharti Walikota Cimahi Suap terkait proyek 

pembangunan tahap dua Pasar 

Atas Baru Cimahi. 

 

10. Taifiqurrahman  Bupati Nganjuk Korupsi terkait 5 proyek 

pembangunan infrastruktur 

11. Damayanti Wisnu 

Putranti 

Anggota Komis V 

DPR  

Suap Proyek di Kementria 

Pekerjaan Umum dan Perumahan 

Rakyat Anggaran 2016 

12. Noviyanti Asisten Anggota 

Komisi Hukum DPR 

I  

Menerima Suap Direktur PT 

Faktanusa Ciptagraha 

13. Putu Sudiartana Anggota Komisi 

Hukum DPR I 

Menerima Suap Direktur PT 

Faktanusa Ciptagraha 

14. Siti Marwah Direktur PT 

Berdikari (Persero) 

Menerima Suap pupuk urea 

15. Irman Gusman Ketua DPD Suap Impor Bulog 

Sumber: diolah peneliti 2017 

 

Berdasarkan tabel tersebut, masih banyak kasus korupsi yang terjadi di Indonseia 

pada tahun 2016. Kasus korupsi yang terjadi membawa nama pejabat publik. 

termasuk di dalamnya ialah kepala daerah. kepala daerah yang seharusnya 

menjadi contoh dan panutan untuk rakyatnya, nyatanya menyalahgunakan 

wewenangnya.  

 

Birokrasi di Indonesia dinilai negatif oleh masyarakat, karena perilaku pejabat 

publik yang tidak sesuai dengan apa yang seharusnya dilakukan. Indonesia telah 

melakukan reformasi birokrasi, namun hingga saat ini masih belum mengalami 

perubahan. Tujuan dari adanya Reformasi birokrasi adalah untuk peningkatan 
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kapasitas dan akuntabilitas organisasi, pemerintah yang bersih dan bebas KKN, 

serta peningkatan pelayanan publik. Selain reformasi birokrasi, transformasi 

dalam hal pelayanan publik juga sangat dibutuhkan. Sebagai pelayan publik, 

pejabat publik sering lalai dalam pekerjaannya. Masih terdapat banyaknya 

kecurangan-kecurangan yang terjadi dalam pelayanan publik. Pentingnya 

kesadaran yang harus ditanamkan oleh pejabat publik akan hal pelayanan publik.  

 

Badan-badan pemerintahan dengan segenap jajarannya dalam kebijakan dan 

penyediaan pelayanan publik dituntut untuk selalu menghormati hak-hak asasi 

rakyat, dan tanggap untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan masyarakat. 

Dalam perkembangan yang seperti ini, siapapun yang mengemban tugas 

pemerintahan harus menyadari sepenuhnya norma pemerintahan, bahwa 

kewenangan yang melekat pada instansi birokrasi pemerintahan itu sesungguhnya 

bersumber dari suara rakyat yang diberikan semasa penyelenggaraan pemilihan 

umum. Proses ini merupakan langkah paradigmatik (pandangan) yang menjadikan 

rakyat sebagai ”sang penerima pelayanan” dengan jajaran birokrasi sebagai ”sang 

pelayan”. Berbagai keluhan dan kritik banyak dikeluhkan masyarakat kepada 

lembaga pemerintah penyelenggara pelayanan berkait dengan kondisi pelayanan 

kepada masyarakat baik di tingkat pusat maupun di daerah. 

 

Reformasi pelayanan publik harus menjangkau perubahan yang mendasar dalam 

rutinitas kerja administrasi, budaya birokrasi, dan prosedur kerja instansi 

pemerintah guna memungkinkan dikembangkannya kepemimpinan yang berwatak 

kerakyatan pada birokrasi publik. Dengan mempertimbangkan isu-isu , tuntutan, 

kritik dan keluhan masyarakat akan buruknya kualitas pelayanan publik, maka 
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diperlukan adanya reformasi oleh pemerintah dalam mengatur penyediaan jasa 

pelayanan publik. Beragam pelayanan publik yang responsif, kompetitif dan 

berkualitas kepada warga masyarakat, mutlak harus menjadi mindset bagi setiap 

penyelenggara pelayanan publik. Dalam hal ini juga pelu adanya pelayanan bebas 

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), pelayanan ini dimaksudkan untuk rakyat 

dan menjadi hak rakyat.  

 

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. 

Dalam perjalanannya, terdapat banyak kendala yang dihadapi, diantaranya adalah 

penyalahgunaan wewenang, praktek KKN, dan lemahnya pengawasan. Sejalan 

dengan hal tersebut, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 81 

Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi yang mengatur tentang 

pelaksanaan program reformasi birokrasi. Peraturan tersebut menargetkan 

tercapainya tiga sasaran hasil utama yaitu peningkatan kapasitas dan akuntabilitas 

organisasi, pemerintah yang bersih dan bebas KKN, serta peningkatan pelayanan 

publik. Dalam rangka mengakselerasi pencapaian sasaran hasil tersebut, maka 

instansi pemerintah perlu untuk membangun pilotproject 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. Integritas dalam melayani 

publik harus diciptakan dalam lingkungan instansi pemerintah. Menurut Kamus 

Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Integritas adalah mutu, sifat dan keadaan yang 
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menggambarkan kesatuan yang utuh, sehingga memiliki potensi dan kemampuan 

memancarkan kewibawaan dan kejujuran. 

 

Pembangunan Zona Integritas memerlukan beberapa langkah-langkah, langkah-

langkah yang perlu dilakukan adalah:  

1. Menyelaraskan instrumen Zona Integritas dengan instrumen evaluasi 

Reformasi Birokrasi. 

2. Penyederhanaan pada indikator proses dan indikator hasil yang lebih fokus 

dan akurat.  

Untuk itu perlu disusun pedoman pembangunan Zona Integritas dengan Peraturan 

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.  Peraturan 

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 

tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Ingetritas Menuju Wilayah 

Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani di Lingkungan Instansi 

Pemerintah. Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini, Peraturan Menteri 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 60 Tahun 2012 

tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari 

Korupsi dan wilayah Bersih dan Melayani di Kementerian/Lembaga dan 

Pemerintah Daerah dinyatakan dicabut dan tidak berlaku. 

Tabel 1.2 Peraturan Pemerintah Terkait Zona Integritas 

No  Peraturan Tentang  

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 

1999 

Penyelenggara Negara yang Bersih dan 

Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme 

(Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3851). 
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2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 

1999 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 

(Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3874). 

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 

2002 

Komisi Tindak Pidana Korupsi (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2002 

Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4250). 

4. Peraturan Presiden Nomor 55 

Tahun 2012 

Strategi Nasional Pencegahan dan 

Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang 

Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah 

Tahun 2012-2014 (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 

122). 

5. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 

2014 

Aksi Pencegahan dan Pemberantasan 

Korupsi. 

Sumber : Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan 

Wilayah Birokrasi Bersih Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah, 2014  

 

 

Zona Integritas telah diterapkan dan dideklarasikan untuk seluruh instansi baik 

untuk tingkat pusat maupun tingkat daerah. Zona Integritas dimaksudkan agar 

dapat mencegah, meminimalisir dan memberantas korupsi. Adapun tahapan-

tahapan pembangunan Zona Integritas adalah sebagai berikut :  

1. Pencanangan Pembangunan Zona Integritas  

2. Proses Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan 

Wilayah Birokrasi Bersih Melayani ( Manajemen Perubahan, Penataan 

Tatalaksana, Penataan Manajemen Sumber Daya Manusia. Penguatan 

Akuntabilitas Kinerja, Penguatan Pengawasan, Peningkatan Kualitas 

Pelayanan Publik).   

 

Zona Integritas merupakan program untuk seluruh pusat dan daerah. Zona 

integritas sebagai gebrakan diberlakukan melalui undang-undang dan Tipikor 

KPK. Pembangunan unit kerja zona integritas diharapkan dapat menjadi model 

pencegahan korupsi yang lebih efektif, karena pada Unit Kerja ZI inilah dilakukan 
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berbagai upayapencegahan korupsi secara terpadu. Proses pembangunan zona 

integritas difokuskan pada penerapan program manajemen perubahan, penataan 

tatalaksana, penataan manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan 

akuntabilitas kinerja, dan peningkatan kualitas pelayanan publik yang bersifat 

konkret. Dalam membangun zona integritas, pimpinan instansi pemerintah 

menetapkan satu atau beberapa unit kerja yang diusulkan sebagai Wilayah Bebas 

Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) dengan 

memperhatikan beberapa syarat yang telah ditetapkan, diantaranya : 

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

publik. 

2. Mengelola sumber daya yang cukup besar. 

3. Memiliki tingkat keberhasilan reformasi birokrasi yang cukup tinggi di 

unit tersebut. Sehingga, perlunya dilakukan pembinaan dan pengawasan 

yang efektif guna menjaga terpeliharanya predikat Wilayah Bebas Korupsi 

(WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM). 

 

Sejak dikeluarkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 52 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona 

Ingetritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih 

Melayani, praktek pelaksanaan zona integritas telah diimplementasikan di Instansi 

pusat maupun daerah. Adapun instansi yang telah menerapkan zona integritas 

ialah : 
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Tabel 1.3 Daftar Instansi/Lembaga Pusat dan Daerah yang akan 

dicanangkan Pembangunan Zona Integritas 

 
No  Instansi Jumlah 

Instansi 

Target Realisasi Keterangan 

1 Kementrian/

Lembaga 

62 40 24 KemPAN&RB, Kemdagri, 

Kemristek, Kemsos, 

Kemkumham, KemKKP, 

Kemkes, Bappenas, 

Kehutanan, Kem Kem 

Pertanian, Kem 

Perdagangan, Kem Keuangan, 

BPKP, BPOM, Bakosurtanal, 

BSN, BPPT, BAPETEN, 

BATAN, 

LIPI, LAPAN, BN, LAN, 

ANRI 

2. Provinsi 33 33 9 Jatim, Sulut, Sumbar, Bali, 

Jabar, DIY,  SulSel, Kaltim, 

Maluku 

3. Kabupaten 399 33 32 Aceh Tengah, Hulu Sungai 

Selatan, Garut, Bangli, 

Jayapura, Lombok Utara, 

Tanah Datar, Maluku 

Tenggara, Pacitan, Polman, 

Dairi, Bengkulu Sel. 

Donggala, Paser, PPU, Kutai 

Barat, Bulungan, Berau, 

Nunukan, Malinau, Kukar, 

Tanah Tidung, Kutai timur, 

Buru, Buru Sel, Kep Aru, 

Malteng, MaltaraBar, Seram 

Barat, Seram Timur, 

Malbardaya, Pangkep 

4. Kota 98 33 14 Banjar Baru, Sukabumi, 

Metro, Bandar Lampung, 

Jogya, Kediri, Gorontalo. 

Bukit Tinggi, Balikpapan, 

Bontang, Tarakan, 

Samarinda, Ambon, Tual 

 Jumlah 604 139 79  

Sumber : Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, tahun 

2012 

 

Berdasarkan tabel diatas, program zona integritas telah diterapkan di tingkat pusat 

maupun tingkat daerah. Salah satunya adalah Provinsi Lampung yaitu terdapat di 

Kota Bandar Lampung dan Kota Metro. Namun dalam penelitian ini, peneliti 
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memfokuskan pada Kota Metro tepatnya pada Kantor Pelayanan Terpadu Satu 

Pintu (PTSP). Kantor ini telah menerapkan program zona integritas pada tahun 

2012. Namun hingga saat ini, Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kota 

Metro belum mendapatkan predikat Zona Integritas. Kantor ini dipimpin oleh 

Syachri Ramdhan, S.Sos., M.M sebagai pembina Tk. 1. Bapak Syachri 

mengatakan bahwa sebagai lembaga pelayanan publik, Kantor Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu mempunyai motto cepat, mudah dan transparan. Karena mereka merasa 

bahwa mereka bekerja hanya untuk melayani kepentingan publik untuk itu kantor 

ini sangat menghindari adanya korupsi, gratifikasi, pungutan liar dan suap. 

Menurut Bapak Suroto selaku sekertaris kantor PTSP kendala yang dihadapi 

kantor ini terkait dengan belum meraihnya predikat zona integritas ialah 

kurangnya sumber dana yang diberikan oleh Pemerintah Kota Metro dalam 

implementasi zona integritas. Selain itu kurangnya sumber daya manusia yang 

mumpuni pada kantor tersebut. Serta kurangnya pengawasan terkait prosedur 

yang berakibat banyaknya minimarket atau apotek yang belum memiliki izin 

namun tetap beroperasi. 

Tabel 1.4  Data Terkait PTSP Kota Metro 

 

No Isi Berita Kategori Masalah Sumber 

1 Pemerintah Kota Metro Memberikan 

Surat Teguran pada indomaret yang 

tidak memiliki izin PMPTSP Kota Metro 

-Indomaret tetap beroperasi meski tidak 

memiliki surat izin dari kantor PMPTSP 

-Pemerintah kota Metro telah 

memberikan surat teguran hingga tiga 

kali, namun Indomaret tersebut masih 

tetap beroperasi. 

-Prosedur 

 

Radarmetro.com 

tanggal 26 

Oktober 2015 
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2. Kebijakan Pemerintah Kota Metro 

terhadap Persyaratan Pendirian Apotek 

-Kota Metro memiliki 21 apotek dan 5 

diantaranya tidak memiliki izin dari 

kantor PMPTSP 

-alasannya ialah karena syarat yang 

harus dipenuhi, adanya biaya tambahan, 

birokrasi yang rumit dll 

-Prosedur 

-Pengawasan 

Jurnal FH 

UNILA 2014 

3 Dokumen UKL dan UPL Hambat 

Pendirian Apotek di Metro 

-Prosedur 

-Pengawasan 

Tribun Lampung 

tanggal 23 Juni 

2013 

4 PAD 2015 melalui kantor PMPTSP Kota 

Meto Melampaui Target 

Target Kpmptsp.go.id , 

2015 

Sumber : diolah Peneliti, 2016 

 

Berdasarkan tabel tersebut terlihat bahwa masih terdapat kesenjangan antara 

realita dan idealita. Masih terdapat masalah-masalah terutama pada prosedur. Dari 

tabel tersebut diketahui bahwa masih banyaknya usaha-usaha yang berdiri namun 

tidak memiliki izin dari kantor PTSP. Berbagai alasan dilanyangkan mulai dari 

lamanya proses, birokrasi yang berbeli-belit dan sebagainya Dengan banyaknya 

kasus korupsi yang semakin merajalela di Negara ini ditambah dengan sulitnya 

untuk mencegah meminimalisir dan menberantasnya menjadi hal menarik yang 

harus diperbincangkan.  

 

Korupsi tidak hanya terjadi di pusat, bahkan sudah merambah ke berbagai daerah. 

Dengan diterapkannya zona integritas diharapkan dapat mencegah,  memberantas, 

dan meminimalisir terjadi kasus korupsi. Kota metro merupakan kota yang telah 

membangun zona integritas dengan tujuan Kota Metro dapat menjadi wilayah 

bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani dari tahun 2012. Salah 

satunya ialah pada Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Kantor PTSP 

Kota Metro telah meraih beberapa Penghargaan terkait pelayanan yang dinilai 

baik oleh beberapa Lembaga seperti Ombudsman RI Perwakilan Lampung, 
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mendapat penghargaan dari Walikota Metro sebagai Kantor Pelayanan Publik 

yang baik diKota Metro. Namun hingga tahun 2016 Kantor PTSP Kota Metro 

belum meraih predikat zona integritas. Oleh karenanya, peneliti tertarik untuk 

mengadakan penelitian yang berkaitan dengan integritas pelayanan publik menuju 

wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani, dengan melibatkan 

beberapa lembaga di dalamnya yang berfungi sebagai pengawasan. Untuk itu 

judul penelitian ini adalah “Evaluasi Integritas Pelayanan Publik Menuju Wilayah 

Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani di PTSP Kota Metro. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan  latar belakang diatas, maka permasalahan yang akan dikaji oleh 

penulis dalam penelitian ini adalah : 

1. Bagaimana evaluasi Integritas Pelayanan Publik di PTSP Kota Metro? 

2. Apa sajakah kendala yang dihadapi PTSP Kota Metro dalam 

mengimplementasi Integritas Pelayanan Publik? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis evaluasi Integritas 

Pelayanan Publik di PTSP Kota Metro. 

2. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis kendala yang dihadapi PTSP 

Kota Metro dalam mengimplementasi Integritas Pelayanan Publik. 
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D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

a. Menambah Penelitian di bidang sosial dan memahami bagaimana 

mengevaluasi program melalui penelitian yang dilaksanakan sehingga 

dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi pengembangan ilmu 

administrasi negara. 

b. Sebagai bahan pemahaman dan pembelajaran bagi peneliti dan 

mahasiswa lain untuk melakukan penelitian –penelitian seacara lebih 

mendalam mengenai evaluasi implementasi integritas pelayanan publik 

meuju wilayah bebas koruspi dan birokrasi bersih melayani. 

c. Sebagai acuan untuk mencegah, meminimalisir dan memberantas 

korupsi di Indonesia. 

 

2. Manfaat Praktis 

Menjadi bahan masukan dan membantu Kantor PTSP Kota Metro dalam 

mengevaluasi dan membantu dalam meraih predikat zona integritas. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

A. Tinjauan Terhadap Evaluasi  

1.  Pengertian Evaluasi 

Menurut Nugroho (2008 : 471), Evaluasi adalah penilaian sejauh mana 

keefektifan kebijakan publik guna dipertanggungjawabkan kepada konstituen. 

Sejauh mana tujuan tercapai. Sedangkan menurut Dye dalam Parsons (2001 : 

547), evaluasi kebijakan adalah pemeriksaan yang objektif, sistematis, dan 

empiris terhadap efek dari kebijakan dan program publik terhadap targetnya dari 

segi tujuan yang ingin dicapai.Jadi, dapat disimpulkan bahwa evaluasi adalah 

penilaian terhadap seluruh proses yang telah dilalui oleh organisasi yang 

disesuaikan dengan teknik analisis dan yang menjadi fokus organisasi untuk 

dievaluasi serta pemeriksaannya dilakukan secara objektif, sistematis dan empiris. 

Menurut Wibawa, dkk dalam Nugroho (2008 : 477), evaluasi kebijakan publik 

memiliki empat fungsi yaitu: 

1. Eksplanasi. Evaluasi dapat memberikan penjelasan mengenai 

pelaksanaan program dan dapat dibuat suatu generalisasi tentang pola 

hubungan antar dimensi realitas yang diamati. 
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2. Kepatuhan. Evaluasi akan memberikan penjelasan akan prilaku para 

birokrat apakah telah sesuai dengaan standar dan prosedur yang 

ditetapkan oleh kebijakan. 

3. Audit. Melalui evaluasi dapat diketahui, apakah output benar telah 

sampai kepada sasaran kebijakan. 

4. Akunting. Evaluasi akan memberikan informasi akibat social dan 

ekonomi dari kebijakan tersebut. 

Berdasarkan beberapa pengertian mengenai evaluasi, dapat disimpulkan bahwa 

evaluasi adalah suatu proses penilaian terhadap seluruh proses yang dilaksanakan 

oleh organisasi agar dapat diketahui berhasil atau tidak dan tercapainya suatu 

tujuan. 

2. Tipe-tipe Evaluasi Kebijakan Publik 

Menurut Parsons, (2008;349-552) terdapat dua tipe dalam evaluasi : 

1. Formative Evaluation 

Palumbo dalam Parsons (2008;549) mengemukakan bahwa evaluasi 

formatif adalah evaluasi yang dilakukan ketika kebijakan atau program 

sedang diimplementasikan merupakan analisis tentang “seberapa jauh 

sebuah program diimplementasikan dan apa kondisi yang bisa 

meningkatkan keberhasilan implementasi”.fase implmentasi 

membutuhkan evaluasi “formatif” yang akan memonitor cara dimana 

sebuah program dikelola atau diatur untuk menghasilkan umpan balik 

yang bisa berfungsi untuk meningkatkan fase implementasi. Rossi dan 



16 

 

Freeman dalam Parson (2008:550), mendeskripsikan metode evaluasi 

ini sebagai evaluasi pada tiga persoalan, yaitu : 

a. Sejauh mana sebuah program mencapai target populasi yang tepat; 

b. Apakah penyampaian pelayanan konsisten dengan spesifikasi 

desain program atau tidak; 

c. Sumber daya apa yang dikeluarkan dalam pelaksanaan program. 

 

2. Summative Evaluatuion 

Palumbo dalam Parson (2008:552) mendefinisikan evaluasi sumatif 

digunakan untuk mengukur bagaimana sebuah kebijakan atau program 

telah memberikan dampak terhadap masalah yang ditangani. Evaluasi 

sumatif memantau pencapaian tujuan dan target formal setelah suatu 

kebijakan atau program diterapkan untuk jangka waktu tertentu. 

Evaluasi sumatif dilakukan pascaimplementasi, dimana evaluasi 

dimaksudkan untuk memperkirakan   dan membandingkan dampak 

dari intervensi terhadap kelompok dengan kelompok lain. 

3. Kriteria Evaluasi Kebijakan 

Terdapat enam kriteria evaluasi kebijakan, yaitu: 

a. Efektivitas. Menurut Dunn (2012:429) Efektivitas berkenaan dengan 

apakah suatu alternatif mencapai hasil (akibat) yang diharapkan, atau 

mencapai tujuan dari diadakannya tindakan. efektivitas berhubungan 

dengan rasionalitas teknis, selalu diukur dari unit  produk atau layanan 

nilai moneternya. 
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b. Efisiensi. Menurut Dunn (2012:430) Efisiensi berkenaan dengan jumlah 

usaha yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektivitas tertentu. 

Efisiensi, yang merupakan sinonim dari rasionalitas ekonomi, adalah 

merupakan hubungan antara efektivitas dan usaha, yang terakhir 

umumnya diukur dari ongkos moneter. 

c. Kecukupan. Menurut Dunn (2012:430) kecukupan berkenaan dengan 

seberapa jauh suatu tingkat efektivitas memuaskan kebutuhan, nilai, atau 

kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah. Kriteria kecukupan 

menekankan pada kuatnya hubungan antara alternatif kebijakan dan hasil 

yang diharapkan. 

d. Kesamaan (equity). Menurut Dunn (2012:434) kesamaan erat 

berhubungan dengan rasionalitas legal dan sosial dan menunjuk pada 

distribusi akibat dan usaha antara kelompok-kelompok yang berbeda 

dalam masyarakat. Suatu program tertentu mungkin tidak dapat dikatakan 

efektif, efisien dan mencukupi namun mungkin ditolak karena 

menghasilkan distribusi yang tidak merata. Hal ini dapat terjadi dalam 

beberapa kondisi. Mereka yang membutuhkan tidak menerima pelayanan 

sesuai dengan yang diharapkan. 

e. Responsivitas. Menurut Dunn (2012:437) responsivitas berkenaan dengan 

seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi, 

atau nilai kelompok-kelompok masyarakat tertentu. Kriteria responsivitas 

adalah penting karena analis yang dapat memuaskan semua kriteria 

lainnya yakni efektivitas, efisiensi, kecukupan, kesamaan masih gagal jika 

belum menanggapi kebutuhan aktual dari kelompok yang semestinya 
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diuntungkan dari adanya suatu kebijakan. Misalnya program rekreasi 

dapat menghasilkan distribusi fasilitas yang merata tetapi tidak responsif 

terhadap kebutuhan kelompok masyarakat tertentu (misalnya penduduk 

usia lanjut). 

f. Ketepatan. Menurut Dunn (2012:438) Kriteria ketepatan ini menganalisis 

tentang manfaat dari suatu kebijakan, yakni apakah hasil yang dicapai  

benar-benar berguna bagi masyarakat khususnya kelompok sasaran.  

Tabel 2.1 Kriteria Evaluasi 

TIPE KRITERIA PERTANYAAN 

Efektivitas Apakah hasil yang diinginkan telah dicapai? 

Efisiensi Seberapa banyak usaha diperlukan untuk mencapai hasil 

yang diinginkan? 

Kecukupan Seberapa jauh pencapaian hasil yang diinginkan memecahkan 

masalah? 

Perataan Apakah biaya dan manfaat didistribusikan dengan merata 

kepada kelompok-kelompok yang berbeda? 

Responsivitas Apakah hasil kebijakan memuaskan kebutuhan, preferensi 

atau nilai kelompok-kelompok tertentu? 

Ketepatan Apakah hasil (tujuan) yang diinginkan benar-benar berguna 

atau bernilai? 

Sumber: Dunn (2012 : 610) 

 

B. Tinjauan Terhadap Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah 

Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani 

1. Pengertian Integritas 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Integritas adalah mutu, sifat dan 

keadaan yang menggambarkan kesatuan yang utuh, sehingga memiliki potensi 

dan kemampuan memancarkan kewibawaan dan kejujuran. Upaya dalam 

Pemberantasan Korupsi di Indonesia dapat dilakukan dengan memebentuk sistem 

integritas nasional. Menurut Pope (2003:66) sistem integritas nasional melihat 
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pembaharuan sebagai satu keseluruhan, melihat korupsi di sektor publik melalui 

proses-proses pemerintahan (etika kepemimpinan, pembaharuan organisasi, 

pembaharuan hukum, pembaharuan prosedur birokrasi dan sebagainya) dan 

melalui pembaruan masyarakat. Dalam Pope (2003:66) adapun tujuan 

dibentuknya sistem integritas nasional adalah: 

1) Tercapainya pelayanan publik yang efektif dan efisien dan menyumbang 

pada pembangunan berkelanjutan.  

2) Pemerintahan yang berjalan berdasarkan hukum yang melindungi warga 

masyarakat dari kekuasaan sewenang-wenangnya (termasuk pelanggaran 

hak asasi manusia) 

3) Strategi pembangunan yang menghasilkan manfaat bagi negara secara 

keseluruhan, termasuk rakyatnya yang paling miskin dan tidak berdaya, 

bukan hanya bagi para elite.  

 

2. Pengertian Zona Integritas (ZI) 

Dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman 

Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah 

Birokrasi Bersih Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah menyebutkan 

bahwa, Zona Integritas (ZI) merupakan predikat yang diberikan kepada instansi 

pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk 

mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih 

Melayani (WBBM) melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan 

korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik, serta reformasi birokrasi di 
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lingkungan kerja yang menjadi tanggung jawabnya, yang diawali dengan 

penandatanganan Pakta Integritas oleh seluruh pegawainya. 

 

3. Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) 

Dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2012Wilayah Bebas dari Korupsi 

(WBK) adalah sebutan atau predikat yang diberikan kepada unit kerja pada ZI 

yang mempunyai indeks integritas tertentu darihasil survei integritas 

dan telah mampu memenuhi indikator lain yang ditetapkan. Dengan demikian 

bebas korupsi juga diartikan anti korupsi yang setiap pegawainya siap untuk 

melakukan tindakan untuk tidak melakukan korupsi. 

 

Dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman 

Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah 

Birokrasi Bersih Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah, Menuju Wilayah 

Bebas Korupsi (WBK) merupakan predikat yang diberikan kepada suatu unit 

kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, 

penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan dan penguatan 

akuntabilitas kinerja. 

 

4. Menuju Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) 

Dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman 

Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah 
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Birokrasi Bersih Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah, Menuju Wilayah 

Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) merupakan predikat yang diberikan kepada 

suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan 

tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan 

akuntabilitas kinerja, dan penguatan kualitas pelayanan publik. 

 

5. Tahapan-tahapan Pembangunan Zona Integritas 

Dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman 

Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah 

Birokrasi Bersih Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah tahapan-tahapan 

dalam pembangunan zona integritas adalah : 

a. Pencanangan Pembangunan Zona Integritas 

1) Pencanangan Pembangunan Zona Integritas adalah 

deklarasi/pernyataan dari pimpinan suatu instansi pemerintah 

bahwa instansinya telah siap membangun Zona Integritas; 

2) Pencanangan Pembangunan Zona Integritas dilakukan oleh 

instansi pemerintah yang pimpinan dan seluruh atau sebagian 

besar pegawainya telah menandatangani Dokumen Pakta 

Integritas. Penandatanganan dokumen Pakta Integritas dapat 

dilakukan secara massal/serentak pada saat pelantikan, baik 

sebagai CPNS, PNS, maupun pelantikan dalam rangka mutasi 

kepegawaian horizontal atau vertikal. Bagi instansi pemerintah 

yang belum seluruh pegawainya menandatangani Dokumen 
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Pakta Integritas, dapat melanjutkan/melengkapi setelah 

pencanangan pembangunan Zona Integritas; 

3) Pencanangan Pembangunan Zona Integritas beberapa instansi 

pusat yang berada di bawah koordinasi Kementerian dapat 

dilakukan bersama-bersama. Sedangkan Pencanangan 

Pembangunan Zona Integritas di instansi daerah dapat 

dilakukan oleh kabupaten/kota bersama-bersama dalam satu 

provinsi 

4) Pencanangan pembangunan Zona Integritas dilaksanakan 

secara terbuka dan dipublikasikan secara luas dengan maksud 

agar semua pihak termasuk masyarakat dapat memantau, 

mengawal, mengawasi dan berperan serta dalam program 

kegiatan reformasi birokrasi khususnya di bidang pencegahan 

korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik; 

5) Penandatanganan Piagam Pencanangan Pembangunan Zona 

Integritas untuk instansi pusat dilaksanakan oleh pimpinan 

instansi pemerintah; 

6) Penandatanganan Piagam Pencanangan Pembangunan Zona 

Integritas untuk instansi daerah dilaksanakan oleh pimpinan 

instansi pemerintah daerah; 

7) KPK, ORI, unsur masyarakat lainnya (perguruan tinggi, tokoh 

masyarakat/LSM, dunia usaha) dapat juga menjadi saksi pada 

saat pencanangan ZI untuk instansi pusat dan instansi daerah. 
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b. Proses Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas 

Birokrasi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani 

Menurut Peraturan MENPAN-RB Nomor 52 Tahun 2014 Ada enam 

komponen pengungkit yang merupakan komponen yang menjadi 

faktor penentu pencapaian sasaran hasil pembangunan Zona Integritas 

menuju WBK/WBBM, komponen tersebut adalah sebagai berikut : 

a. Manajemen Perubahan 

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. Target yang ingin 

dicapai melalui program ini adalah:  

a. Meningkatnya komitmen seluruh jajaran pimpinan dan 

pegawai unit kerja dalam membangun Zona Integritas 

menuju WBK/WBBM;  

b. Terjadinya perubahan pola pikir dan budaya kerja pada unit 

kerja yang diusulkan sebagai Zona Integritas menuju 

WBK/WBBM;  

 c. Menurunnya resiko kegagalan yang disebabkan 

kemungkinan timbulnya resistensi terhadap perubahan.  

Atas dasar tersebut, maka terdapat beberapa indikator yang 

perlu dilakukan untuk menerapkan manajemen perubahan, 

yaitu: 
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a. Penyusunan Tim Kerja Penyusunan Tim Kerja dilakukan 

dengan memperhatikan hal-hal berikut: 1) Unit kerja telah 

membentuk tim untuk melakukan pembangunan Zona 

Integritas menuju WBK/WBBM; dan 2) Penentuan anggota 

tim selain pimpinan dipilih melalui prosedur/mekanisme 

yang jelas.  

b. Dokumen Rencana Pembangunan Zona Integritas menuju 

WBK/WBBM Penyusunan Dokumen Rencana 

Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM 

dilakukan dengan memperhatikan hal-hal berikut: 1) 

Dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas 

menuju WBK/WBBM telah disusun; 2) Dokumen rencana 

kerja pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM 

telah memuat target-target prioritas yang relevan dengan 

tujuan pembangunan Zona Integritas menuju 

WBK/WBBM; dan 3) Terdapat mekanisme atau media 

untuk mensosialisasikan pembangunan Zona Integritas 

menuju WBK/WBBM. 

c. Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan Zona Integritas 

menuju WBK/WBBM Pemantauan dan Evaluasi 

Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM 

dilakukan dengan memperhatikan hal-hal berikut: 1) 

Seluruh kegiatan pembangunan Zona Integritas dan 

Wilayah Bebas Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih 
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Melayani telah dilaksanakan sesuai dengan target yang 

direncanakan; 2) Terdapat monitoring dan evaluasi 

terhadap pembangunan Zona Integritas menuju 

WBK/WBBM; 3) Hasil monitoring dan evaluasi telah 

ditindaklanjuti. 

d. Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja Perubahan Pola 

Pikir dan Budaya Kerja dilakukan dengan memperhatikan 

hal-hal berikut: 1) Pimpinan berperan sebagai role model 

dalam pelaksanaan pembangunan Zona Integritas menuju 

WBK/WBBM; 2) Agen Perubahan telah ditetapkan; 3) 

Budaya kerja dan pola pikir telah dibangun di lingkungan 

organisasi; dan 4) Anggota organisasi terlibat dalam 

pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM. 

 

b. Penataan Tatalaksana 

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. Target yang ingin dicapai pada masing-masing 

program ini adalah:  

a. Meningkatnya penggunaan teknologi informasi dalam proses 

penyelenggaraan manajemen pemerintahan di Zona Integritas 

menuju WBK/WBBM;  
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b. Meningkatnya efisiensi dan efektivitas proses manajemen 

pemerintahan di Zona Integritas menuju WBK/WBBM;  

c. Meningkatnya kinerja di Zona Integritas menuju 

WBK/WBBM. 

Atas dasar tersebut, maka terdapat beberapa indikator yang 

perlu dilakukan untuk menerapkan penataan tatalaksana, yaitu: 

a. Prosedur Operasional tetap (SOP) Kegiatan Utama 

Pengukuran indikator ini dilakukan dengan mengacu pada 

kondisi yang seharusnya telah dilakukan, seperti: 1) Prosedur 

operasional tetap mengacu kepada peta proses bisnis instansi; 

2) Prosedur operasional tetap telah diterapkan; dan 3) Prosedur 

operasional tetap telah dievaluasi.  

b. E-Office Pengukuran indikator ini dilakukan dengan 

mengacu pada kondisi yang seharusnya telah dilakukan, yaitu 

1) Sistem pengukuran kinerja berbasis sistem informasi; 2) 

Sistem kepegawaian berbasis sistem informasi; dan 3) Sistem 

pelayanan publik berbasis sistem informasi.  

c. Keterbukaan Informasi Publik Pengukuran indikator ini 

dilakukan dengan mengacu pada kondisi yang seharusnya telah 

dilakukan, seperti:1) Kebijakan tentang keterbukaan informasi 

publik telah diterapkan; dan 2) Monitoring dan evaluasi 

pelaksanaan kebijakan keterbukan informasi publik. 
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c. Penataan Manajemen Sumber Daya Manusia 

Sistem manajemen SDM aparatur bertujuan untuk 

meningkatkan profesionalisme SDM aparatur pada Zona 

Integritas Menuju WBK/WBBM. Target yang ingin dicapai 

melalui program ini adalah: 

 a. meningkatnya ketaatan terhadap pengelolaan SDM aparatur 

pada masing-masing Zona Integritas menuju WBK/WBBM;  

b. meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan 

SDM aparatur pada masing-masing-masing Zona Integritas 

menuju WBK/WBBM. 

c. meningkatnya disiplin SDM aparatur pada masing-masing 

masing Zona Integritas menuju WBK/WBBM. 

d. meningkatnya efektivitas manajemen SDM aparatur pada 

Zona Integritas menuju WBK/WBBM. 

e. meningkatnya profesionalisme SDM aparatur pada Zona 

Integritas menuju WBK/WBBM.  

Atas dasar hal tersebut, maka terdapat beberapa indikator yang 

perlu dilakukan untuk menerapkan penataan manajemen SDM, 

yaitu:  

a. Perencanaan Kebutuhan Pegawai sesuai dengan Kebutuhan 

Organisasi Pengukuran indikator ini dilakukan dengan 

mengacu pada kondisi yang seharusnya dilakukan, seperti: 1) 

Unit kerja telah membuat rencana kebutuhan pegawai di unit 

kerjanya dalam hal rasio dengan beban kerja dan kualifikasi 
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pendidikan; 2) Unit kerja telah menerapkan rencana kebutuhan 

pegawai di unit kerjanya; dan 3) Unit kerja telah menerapkan 

monitoring dan evaluasi terhdap rencana kebutuhan pegawai di 

unit kerjanya. 

b. Pola Mutasi Internal Pengukuran indikator ini dilakukan 

dengan mengacu pada kondisi yang seharusnya dilakukan, 

seperti : 1) unit kerja telah menetapkan kebijakan pola mutasi 

internal; 2) unit kerja telah menerapkan kebijakan pola mutasi 

internal; 3) unit kerja telah memiliki monitoring dan evaluasi 

terhdap kebijakan pola rotasi internal.  

c. Pengembangan Pegawai Berbasis Kompetensi Pengukuran 

indikator ini dilakukan dengan mengacu pada kondisi yang 

seharusnya dilakukan, seperti: 1) Telah melakukan upaya 

pengembangan kompetensi (capacitybuilding/transfer 

knowledge);  2) Terdapat kesempatan/hak bagi pegawai di unit 

kerja terkait untuk mengikuti diklat maupun pengembangan 

kompetensi lainnya. 

d. Penetapan Kinerja Individu Pengukuran indikator ini 

dilakukan dengan mengacu pada kondisi yang seharusnya 

dilakukan, seperti: 1) telah memiliki penilaian kinerja individu 

yang terkait dengan kinerja organisasi; 2) ukuran kinerja 

individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja 

individu level diatasnya; 3) telah melakukan pengukuran 

kinerja individu secara periodik; 4) hasil penilaian kinerja 
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individu telah dilaksanakan/diimplementasikan mulai dari 

penetapan, implementasi dan pemantauan.  

e. Penegakan Aturan Disiplin/Kode Etik/Kode Perilaku 

Pegawai Pengukuran indikator ini dilakukan dengan mengacu 

pada kondisi yang seharusnya dilakukan, seperti pelaksanaan 

Aturan disiplin/kode etik/kode perilaku telah 

dilaksanakan/diimplementasikan; 

f. Sistem Informasi Kepegawaian Pengukuran indikator ini 

dilakukan dengan mengacu pada kondisi yang seharusnya 

dilakukan, seperti pelaksanaan sistem informasi kepegawaian 

pada unit kerja telah dimutakhirkan secara berkala 

 

d. Penguatan Akuntabilitas Kinerja 

Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu 

instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan 

keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan 

dalam mencapai misi dan tujuan organisasi. Program ini 

bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas 

kinerja instansi pemerintah. Target yang ingin dicapai melalui 

program ini adalah:  

a. meningkatnya kinerja instansi pemerintah;  

b. meningkatnya akuntabilitas instansi pemerintah. 

Atas dasar tersebut, maka untuk mengukur pencapaian program 

ini digunakan indikator-indikator:  
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a. Keterlibatan Pimpinan Dalam penyelenggaraan sistem 

akuntabilitas kinerja, salah satu komponen yang termasuk di 

dalamnya adalah dokumen perencanaan strategis unit kerja 

tersebut. Dokumen ini menyajikan arah pengembangan yang 

diinginkan dengan memperhatikan kondisi unit kerja saat ini 

termasuk sumber daya yang dimiliki, strategi pencapaian, serta 

ukuran keberhasilan. Agar penjabaran dokumen perencanaan 

strategis ini dapat terlaksana dengan baik dibutuhkan 

keterlibatan pimpinan instansi. Beberapa hal yang harus 

dilakukan oleh pimpinan instansi, sebagai berikut: 1) Unit kerja 

telah melibatkan pimpinan secara langsung pada saat 

penyusunan perencanaan; 2) Unit kerja telah melibatkan secara 

langsung pimpinan saat penyusunan penetapan kinerja; dan 3) 

Pimpinan telah memantau pencapaian kinerja secara berkala. 

b. Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja Pengelolaan akuntabilitas 

kinerja terdiri dari pengelolaan data kinerja, pengukuran 

kinerja, dan pelaporan kinerja. Untuk mengukur pencapaian 

program ini digunakan indikator di bawah ini: 1) Unit kerja 

telah memiliki dokumen perencanaan; 2) Dokumen 

perencanaan telah berorientasi hasil; 3) Indikator kinerja telah 

memiliki kriteria Specific, Measurable, 

Acheivable, Relevant and Time bound (SMART); 4) Unit kerja 

telah menyusun laporan kinerja tepat waktu; 5) Pelaporan 

kinerja telah memmberikan informasi tentang kinerja; dan 6) 
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Unit kerja telah berupaya meningkatkan kapasitas SDM yang 

menangangi akuntabilitas kinerja. 

 

e. Penguatan Pengawasan 

Penguatan pengawasan bertujuan untuk meningkatkan 

penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN 

pada masing-masing instansi pemerintah. Target yang ingin 

dicapai melalui program ini adalah:  

a. meningkatnya kepatuhan dan efektivitas terhadap 

pengelolaan keuangan negara oleh masing-masing instansi 

pemerintah; 

b. meningkatnya status opini BPK terhadap pengelolaan 

keuangan negara pada masing-masing instansi pemerintah;  

c. menurunnya tingkat penyalahgunaan wewenang pada 

masingmasing instansi pemerintah.  

Atas dasar hal tersebut, maka terdapat beberapa indikator yang 

perlu dilakukan untuk menerapkan penguatan pengawasan, 

yaitu: 

 a. Pengendalian Gratifikasi Pengukuran indikator ini dilakukan 

dengan mengacu pada kondisi yang seharusnya dilakukan, 

seperti: 1) unit kerja telah memiliki public campaign tentang 

pengendalian gratifikasi; dan2) unit kerja telah 

mengimplementasikan pengendalian gratifikasi.  

b. Penerapan Sistem Pengawasan Internal Pemerintah (SPIP) 

Pengukuran indikator ini dilakukan dengan mengacu pada 
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kondisi yang seharusnya dilakukan, seperti: 1) unit kerja telah 

membangun lingkungan pengendalian; 2) unit kerja telah 

melakukan penilaian risiko atas unit kerja; 3) unit kerja telah 

melakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir 

risikoyang telah diidentifikasi; dan 4) unit kerja telah 

mengkomunikasikan dan mengimplementasikan SPI kepada 

seluruh pihak terkait. 

c. Pengaduan Masyarakat Pengukuran indikator ini dilakukan 

dengan mengacu pada kondisi yang seharusnya dilakukan, 

seperti: 1) unit kerja telah mengimplementasikan kebijakan 

pengaduan masyarakat; 2) unit kerja telah melaksanakan tindak 

lanjut atas hasil penanganan pengaduan masyarakat; 3) unit 

kerja telah melakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan 

pengaduan masyarakat; dan 4) unit kerja telah menindaklanjuti 

hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat.  

d. Whistle Blowing System Pengukuran indikator ini dilakukan 

dengan mengacu pada kondisi yang seharusnya dilakukan, 

seperti: 1) unit kerja telah menerapkan whistle blowing system; 

2) unit kerja telah melakukan evaluasi atas penerapan whistle 

blowing system; dan 3) unit kerja menindaklanjuti hasil 

evaluasi atas penerapan whistle blowing system. 

e. Penanganan Benturan Kepentingan Pengukuran indikator ini 

dilakukan dengan mengacu pada kondisi yang seharusnya 

dilakukan, seperti: 1) Unit kerja telah mengidentifikasi 
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benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama;2) Unit kerja 

telah menyosialisasikan penanganan benturan kepentingan; 3) 

Unit kerja telah mengimplementasikan penanganan benturan 

kepentingan; 4) Unit kerja telah melakukan evaluasi atas 

penanganan benturan kepentingan; dan 5) Unit kerja telah 

menindaklanjuti hasil evaluasi atas penanganan benturan 

kepentingan. 

f. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 

Peningkatan kualitas pelayanan publik merupakan suatu upaya 

untuk meningkatkan kualitas dan inovasi pelayanan publik 

pada masing-masing instansi pemerintah secara berkala sesuai 

kebutuhan dan harapan masyarakat. Disamping itu, 

peningkatan kualitas pelayanan publik dilakukan untuk 

membangun kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara 

pelayanan publik dalam rangka peningkatan kesejahteraan 

masyarakat dengan menjadikan keluhan masyarakat sebagai 

sarana untuk melakukan perbaikan pelayanan publik. Target 

yang ingin dicapai melalui program peningkatan kualitas 

pelayanan publik ini adalah:  

a. meningkatnya kualitas pelayanan publik (lebih cepat, lebih 

murah, lebih aman, dan lebih mudah dijangkau) pada instansi 

pemerintah;  

b. meningkatnya jumlah unit pelayanan yang memperoleh 

standardisasi pelayanan internasional pada instansi pemerintah; 
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c. meningkatnya indeks kepuasan masyarakat terhadap 

penyelenggaraan pelayanan publik oleh masing-masing instansi 

pemerintah.  

Atas dasar hal tersebut, maka terdapat beberapa indikator yang 

perlu dilakukan untuk menerapkan peningkatan kualitas 

pelayanan publik, yaitu:  

a. Standar Pelayanan Pengukuran indikator ini dilakukan 

dengan mengacu pada kondisi yang seharusnya dilakukan, 

seperti:1) Unit kerja telah memiliki kebijakan standar 

pelayanan; 2) Unit kerja telah memaklumatkan standar 

pelayanan; 3) Unit kerja telah memiliki SOP bagi pelaksanaan 

standar pelayanan; dan 4) Unit kerja telah melakukan reviu dan 

perbaikan atas standar pelayanan dan SOP.  

b. Budaya Pelayanan Prima Pengukuran indikator ini dilakukan 

dengan mengacu pada kondisi yang seharusnya dilakukan, 

seperti: 1) Unit kerja telah melakukan sosialisasi/pelatihan 

berupa kode etik, estetika, capacity building dalam upaya 

penerapan budaya pelayanan prima; 2) Unit kerja telah 

memiliki informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui 

berbagai media; 3) Unit kerja telah memiliki sistem reward and 

punishment bagi pelaksana layanan serta pemberian 

kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai 

standar; 4) Unit kerja telah memiliki sarana layanan 
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terpadu/terintegrasi; dan 5) Unit kerja telah melakukan inovasi 

pelayanan.  

c. Penilaian Kepuasan Terhadap Pelayanan Pengukuran 

indikator ini dilakukan dengan mengacu pada kondisi yang 

seharusnya dilakukan, seperti: 1) Unit kerja telah melakukan 

survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan; 2) Hasil 

survey kepuasan masyakat dapat diakses secara terbuka; dan 3) 

Unit kerja telah melakukan tindak lanjut atas hasil survey 

kepuasan masyarakat. 

Tabel 2.2 Bobot Komponen Pengungkit Menuju WBK/WBM 

No KOMPONEN PENGUNGKIT BOBOT 

(60%) 

1. Manajemen Perubahan 5% 

2. Penataan Tatalaksana 5% 

3. Penataan Sistem Manajemen SDM 15% 

4. Penguatan Akuntabilitas Kinerja 10% 

5. Penguatan Pengawasan 15% 

6. Penguatan Kualitas Pelayanan Publik 10% 

Sumber : Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas     

Korupsi da Wilayah Birokrasi Bersih Melayani di Lingkungan Instansi 

Pemerintah, 2014  

 

Selain itu, terdapat dua komponen hasil  : 

Dalam pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas 

dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani, fokus 

pelaksanaan reformasi birokrasi tertuju pada dua sasaran 

utama, yaitu:  

1. Terwujudnya Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN 

Sasaran terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas 

KKN diukur dengan menggunakan ukuran: a. Nilai persepsi 
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korupsi (survei eksternal); dan b. Presentase penyelesaian 

TLHP.  

2. Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik kepada 

Masyarakat Sasaran Terwujudnya peningkatan kualitas 

pelayanan publik kepada masyarakat diukur melalui nilai 

persepsi kualitas pelayanan (survei eksternal) 

 

Tabel 2.3 Rincian Bobot Indikator Hasil Unit Kerja 

Berpredikat Menuju WBK/Menuju WBBM 

 
No UNSUR INDIKATOR HASIL UNSUR 

INDIKATOR 

HASIL 

1. Terwujudnya Pemerintahan yang Bersih dan 

Bebas KKN 

20% 

2. Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan 

Publik kepada Masyarakat 

20% 

Sumber : Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah 

Bebas     Korupsi da Wilayah Birokrasi Bersih Melayani di Lingkungan 

Instansi Pemerintah, 2014  

 

6. Syarat dan Mekanisme Penetapan Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK 

dan WBBM 

Dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman 

Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah 

Birokrasi Bersih Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah, ada beberapa 

syarat dan mekanisme dalam penetapan unit kerja berpredikat zona integritas, 

yaitu : 

a. Syarat Pengajuan Predikat Menuju WBK dan Menuju WBBM 

Instansi Pemerintah yang mengajukan unit kerjanya sebagai Zona 

Integritas harus memenuhi syarat yang telah ditentukan, baik syarat 
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yang dibebankan untuk instansi pemerintah itu sendiri maupun syarat 

untuk unit kerja yang diusulkan. Untuk dapat mengajukan usulan 

predikat WBK, maka syarat yang harus dipenuhi adalah:  

a. Pada level instansi pemerintah  

1) Mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK atas 

opini laporan keuangan;  

 2)Mendapatkan Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemeirntah 

(AKIP) minimal “CC”.  

b. Pada level unit kerja yang diusulkan  

1) Setingkat eselon I sampai dengan eselon III;  

2) Memiliki peran dan penyelenggaraan fungsi pelayanan strategis;  

3) Dianggap telah melaksanakan program-program reformasi birokrasi 

secara baik;  

 4) Mengelola sumber daya yang cukup besar.  

 

Adapun mekanisme yang harus dilalui oleh instansi pemerintah untuk 

mengusulkan unit kerjanya sebagai WBK adalah sebagai berikut:  

a. Tim penilai internal instansi pemerintah melakukan penilaian 

mandiri terhadap unit kerja yang diusulkan untuk mendapat predikat 

WBK; 

 b. Apabila hasil penilaian mandiri mendapat predikat WBK maka unit 

kerja tersebut diusulkan ke Kementerian pendayagunaan Aparatur 

Negara dan Reformasi Birokrasi untuk dilakukan review;  

c. Apabila hasil review unit kerja tersebut memebuhi syarat WBK, 

maka Kementerian pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 
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Birokrasi akan memberikan rekomendasi kepada instansi pengusul 

agar unit kerja tersebut ditetapkan sebagai unit kerja menuju WBK;  

d. Apabila hasil review menyatakan bahwa nilai unit kerja tidak 

memenuhi nilai minimal WBK, maka Kementerian pendayagunaan 

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi merekomendasikan kepada 

instansi pengusul agar unit kerja tersebut dibina kembali.  

Sedangkan untuk dapat mengajukan usulan predikat WBBM, maka 

syarat yang harus dipenuhi adalah: 

a. Pada level instansi pemerintah  

1) Mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK atas 

opini laporan keuangan selama minimal 2 tahun berturut-turut;  

2) Mendapatkan nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 

(AKIP) minimal “CC”.  

b. Pada level unit kerja yang diusulkan, merupakan unit kerja yang 

sebelumnya telah mendapatkan predikat WBK.  

 

Adapun mekanisme yang harus dilalui oleh instansi pemerintah untuk 

mengusulkan unit kerjanya sebagai WBBM adalah sebagai berikut:  

a. Tim penilai internal instansi pemerintah mengusulkan unit kerja 

yang telah berpredikat WBK kepada Kementerian Pendayagunaan 

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sebagai unit kerja 

berpredikat WBBM;  

b. Tim Penilai Nasional yang terdiri dari Kementerian Pendayagunaan 

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi beserta Komisi 
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Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Ombudsman RI (ORI) melakukan 

penilaian terhadap unit kerja yang diusulkan;  

c. Apabila hasil evaluasi unit kerja tersebut memenuhi syarat WBBM, 

maka Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi akan menetapkan unit kerja tersebut sebagai unit kerja 

berpredikat WBBM; 

d. Apabila hasil evaluasi tidak memenuhi syarat WBBM, maka 

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi merekomendasikan kepada instansi pengusul agar unit kerja 

tersebut dibina kembali. 

 

b. Mekanisme Pengajuan Predikat Menuju WBK dan Menuju 

WBBM 

1. Pengusulan Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK/WBBM 

Pimpinan instansi pemerintah mengusulkan satu atau beberapa unit 

kerja berpredikat menuju WBK/WBBM ke Menteri Pendayagunaan 

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk dilakukan reviu untuk 

WBK atau evaluasi untuk WBBM dengan melampirkan hasil penilaian 

internal disertai dengan bukti pendukung. 

 

2. Penilaian WBK 

Penilaian terhadap unit kerja yang akan diusulkan untuk mendapat 

predikat WBK menggunakan Lembar Kerja Evaluasi (LKE) yang 

memuat indikator pengungkit dan indikator komponen hasil. Secara 

rinci, hasil reviu dapat diuraikan sebagai berikut: 1. Apabila hasil reviu 
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unit kerja tersebut memenuhi syarat WBK, maka Menteri akan 

memberikan rekomendasi kepada pimpinan instansi pemerintah agar 

unit kerja tersebut ditetapakan sebagai unit kerja menuju WBK; dan 2. 

Apabila hasil reviu menyatakan bahwa nilai unit kerja tidak memenuhi 

nilai minimal WBK, maka Menteri merekomendasikan kepada 

pimpinan instansi pemerintah agar unit kerja tersebut dilakukan 

pembinaan. 

 

3. Penilaian WBBM 

 Penilaian terhadap unit kerja yang diusulkan untuk mendapat predikat 

WBBM dilakukan oleh TPN dengan menggunakan Lembar Kerja 

Evaluasi (LKE) yang memuat indikator pengungkit dan indikator 

komponen hasil. Secara rinci, hasil evaluasi dapat diuraikan sebagai 

berikut: 1. Apabila hasil evaluasi unit kerja tersebut memenuhi syarat 

WBBM, maka Menteri akan menetapkan unit kerja tersebut sebagai 

unit kerja berpredikat menuju WBBM; dan 2. Apabila hasil evaluasi 

tidak memenuhi nilai minimal WBBM, maka Menteri 

merekomendasikan kepada pimpinan instansi pemerintah agar unit 

kerja tersebut dilakukan pembinaan. 

 

4. Penetapan 

4.1 Penetapan WBK 

Berdasarkan rekomendasi dari TPI, pimpinan instansi pemerintah 

dapat menetapkan unit kerja tersebut sebagai unit kerja berpredikat 

WBK. Syarat unit kerja yang dapat ditetapkan sebagai WBK adalah : 

1) Memiliki nilai total (pengungkit dan hasil) minimal 75; 
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2) Memiliki nilai komponen hasil “Terwujudnya Pemerintah yang 

Bersih dan Bebas KKN” minimal 18, dengan nilai sub komponen 

Survei Persepsi Anti Korupsi minimal 13,5 dan sub komponen 

Persentasi TLHP minimal 3,5.  

 

Penetapan unit kerja berpredikat WBK dituangkan dalam keputusan 

pimpinan instansi pemerintah. Penetapan predikat WBK berlaku sesuai 

yang tertera dalam Surat Keputusan pimpinan instansi pemerintah 

yang bersangkutan, dan dapat dicabut apabila ternyata setelah 

penetapannya terdapat kejadian/peristiwa yang mengakibatkan tidak 

dapat dipenuhinya lagi indikator bebas dari korupsi. 

4.2 Penetapan WBBM 

Berdasarkan hasil evaluasi, Menteri menetapkan unit kerja tersebut 

sebagai unit kerja berpredikat WBBM. Syarat unit kerja yang dapat 

ditetapkan sebagai WBBM adalah:  

1) Memiliki nilai total (pengungkit dan hasil) minimal 85;  

2) Memiliki nilai komponen hasil “Terwujudnya Pemerintah yang 

Bersih dan Bebas KKN” minimal 18, dengan nilai sub komponen 

Survei Persepsi Anti Korupsi minimal 13,5 dan sub komponen 

Persentasi TLHP minimal 3,5;  

3) Memiliki nilai komponen hasil “Terwujudnya Peningkatan 

Kualitas Pelayanan Publik kepada Masyarakat” minimal 16. 

Penetapan unit kerja berpredikat WBBM dituangkan dalam 

Keputusan Menteri.  
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Penetapan predikat WBBM berlaku sesuai yang tertera dalam Surat 

Keputusan Menteri, dan dapat dicabut apabila ternyata setelah 

penetapannya terdapat kejadian/peristiwa yang mengakibatkan 

tidak dapat dipenuhinya lagi indikator birokrasi bersih dan 

melayani. 

C. Tinjauan Terhadap Etika Aparatur Publik 

1. Pengertian Etika 

Etika menurut bahasa Sansekerta lebih berorientasi kepada dasar-dasar, prinsip, 

aturan hidup (sila) yang lebih baik (su). Etika menurut Bertens dalam Pasolong 

(2007: 190) adalah kebiasaan, adat atau akhlak dan watak. Dari definisi tersebut 

dapatdisimpulkan bahwa masalah etika selalu berhubungan dengan kebiasaan atau 

watak manusia (sebagai individu atau dalam kedudukan tertentu), baik kebiasaan 

atau watak yang baik maupun kebiasaan atau watak buruk. Watak baik yang 

termanifestasikan dalam kelakuan baik, sering dikatakan sebagai sesuatu yang 

patut atau sepatutnya. Sedangkan watak buruk yang termanifestasikan dalam 

kelakuan buruk, sering dikatakan sebagai sesuatu yang tidak patut atau tidak 

sepatutnya. 

 

Menurut John P. Noman dalam Widjaja (1999: 56) etika adalah ilmu pengetahuan 

yang memepelajari moralitas perbuatan-perbuatan manusia. Etika disebut juga 

“moral philosophy” atau “philosophia moralitas”. Menurut Solomon dalam 

Wahyudi Kumorotomo (2011: 7) etika merujuk pada dua hal, yang pertama etika 

berkenaan dengan disiplin ilmu yang mempelajari nilai-nilai yang dianut oleh 

manusia beserta pembenarannya dan dalam hal ini etika merupakan salah satu 

cabang filsafat. Yang kedua, etika merupakan pokok permasalahan di dalam 
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disiplin ilmu itu sendiri yaitu nilai-nilai hidup dan hukum-hukum yang mengatur 

tingkah laku manusia.  Dengan demikina etika itu mempelajari perbuatan-

perbuatan tertentu dan jenis-jenis tingkah laku manusia tentang baik dan buruk, 

benar dan salah yang mempergunakan norma-norma atau ukuran nilai sebagai 

kriterianya.   

 

2. Pengertian Etika Administrasi Publik 

Dalam lingkup pelayanan publik, etika administrasi publik 

(Pasolong, 2007: 193) diartikan sebagai filsafat dan profesional 

standar (kode etik) atau right rules of conduct (aturan berperilaku yang benar) 

yang seharusnya dipatuhi oleh pemberi pelayanan publik atau administrasi publik. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa etika administrasi publik adalah 

aturan atau standar pengelolaan, arahan moral bagi anggota organisasi atau 

pekerjaan manajemen; aturan atau standar pengelolaan yang merupakan arahan 

moral bagi administrator publik dalam melaksanakan tugasnya melayani 

masyarakat. Aturan atau standar dalam etika administrasi negara tersebut 

terkait dengan kepegawaian, perbekalan, keuangan, ketatausahaan, dan hubungan 

masyarakat. 

 

Menurut Widjaja (1999: 57) sebagai aparatur bertugas mengayomi dan mendidik 

rakyat. Oleh karena itu beberapa hal yang harus diperhatikan oleh aparatur yaitu : 

a. Dalam perbuatan atau tingkah laku sehari-hari selaku memeberi contoh 

dan teladan sebagai panutan. 

b. Dalam usaha sehari-hari selalu memperhatikan kemajuan lahir dan 

batin masyarakat. 
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D. Tinjauan Terhadap Korupsi  

1. Pengertian Korupsi 

Korupsi berasal dari kata Latin corrumpere, corruptio atau corruptus. Arti harfiah 

dari kata ini adalah penyimpangan dari kesucian, tindakan tak bermoral, 

kebejatan, kebusukan, kerusakan, ketidakjujuran atau kecurangan.  

Menurut Poerwadarminta dalam Wahyudi Kumorotomo (2011: 207) Korupsi 

diartikan sebagai perbuatan yang busuk seperti penggelapan uang, penerimaan 

sogok, dan sebagainya.Istilah korupsi di Indonesia pada mulanya hanya 

terkandung dalam khazanah perbincangan umum untuk menunjukan 

penyelewangan-penyelewengan yang dilakukan pejabat negara. Namun, karena 

pemerintah memandang bahwa masalah ini dapat menghambat kelancaran tugas-

tugas pemerintah dan merugikan ekonomi negara, maka dirumuskan peraturan 

khusus tetang korupsi sehingga pengertian korupsi menjadi perbincangan masalah 

kenegaraan. Untuk pertama kalinya korupsi menjadi yuridis dalam Peraturan 

Penguasa Militer PRT/PM/06/1957 tentang pemberantasan korupsi (Wahyudi 

Kumorotomo2011: 207).  Di dalam peraturan ini, koruspi diartikan sebagai 

perbuatan yang merugikan kauangan dan perekonomian negara. Selanjutnya 

dirumuskan pula tindakan-tindakan yang dapat dikategorikan sebagai korusi, 

antara lain : 

a. Setiap perbuatan yang dilakukan oleh siapapun juga untuk kepentingan 

diri sendiri, untuk kepentingan orang lain, atau untuk kepentingan suatu 

badan yang langsung menyebabkan kerugian bagi keuangan dan 

perekonomian negara. 
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b. Setiap perbuatan yang dilakukan oleh seorang pejabat yang menerima gaji 

atau upah dari keuangan negara ataupun dari suatu badan yang menerima 

bantuan dari keuangan negara atu daerah yang dengan mempergunakan 

kesempatan atau kewenangan atu kekuasan yang diberikan kepadanya oleh 

jabatan, langsung atau tidak langsung membawa keuntungan atau material 

baginya.  

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan korupsi adalah perbuatan mengambil 

uang atau barang yang bukan miliknya melainkan milik instansi atau organisasi 

dengan tujuan untuk menjadikan hak milik pribadi. 

 

2. Pengaruh dan Akibat Korupsi 

Menurut Linclon Steffens dkk dalam Wahyudi Kumorotomo (2011: 232-234) 

Korupsi membawa pengaruh dan akibat bagi suatu negara, terlebih untuk negara 

berkembang, namun terlebih dahulu kita mengetahui apa itu dampak positif dari 

korupsi, yang tampaknya dapat menjadi saran keluar dari kemelut akibat tidak 

berjalannya sistem ekonomi dan admnistrasi, yaitu : 

a. Dapat menghambat investasi pihak swasta. Maka dengan membuat 

administrasi pemerintahan yang tidak efektif, korupsi memaksakan 

pilihan-pilihan uang lebih baik, memperbaiki pelayanan umum, dan 

menggantikan sistem pekerjaan umum atau sistem kesejahteraan. 

Pendapat ini akan menarik secara tegas antara spoil system dengan 

family sistem yang merupakan dua macam fenomena nepotisme yang 

berlainan dalam pemerintahan. Sistem kekeluargaan sama sekali bukan 

sistem yang buruk jika digunakan sebagaimana mestinya. 
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b. Korupsi berfungsi sebagai sumber pembentukan modal, 

mempersingkat birokrasi, memberikan rangsangan tersendiri kepada 

para pengusaha, menyalurkan modal kepada wirausaha yang berjuang 

untuk hidup, memperkecil pemborosan sumber daya, merenggut 

pengendalian perdagangan dan industri dari orang asing dan 

mendoirong penenaman modsl melalui politisi. dengan demikian 

korupsi memberikan dorongan langsung pada birokrasi untuk 

mngerahkan tenaga untuk mengambil tindakan yang diinginkan oleh 

pengusaha.  

c. Sebagai hasilnya korupsi dapat mendorong pemerintah untuk 

menunjang kegiatan yang dapat melancarkan pembangunan  ekonomi. 

Kebijakan atau kebebasan yang diinginkan oleh kaum pengusaha akan 

dapat membantu pembangunan, sedangkan kebijakan yang bertujuan 

lain dapat dikesampingkan. 

d. Korupsi mendorong perkembangan politik dalam memperkuat partai 

polutik, meningkatkan integrasi nasional, memberikan alternatif yang 

dapat diterima terhadap kekerasan, serta meningkatkan keikutsertaan 

publik dalam urusan negara.  

e. Korupsi membawa serta unsur persaingan dan tekanan untuk bekerja 

lebih efisien ke dalam kehidupan ekonomi yang kurang berkembang 

karena pembayaran tertinggi merupakan salah satu ukuran bagi 

pembagian ini, kemampuan untuk menyediakan dana, apakah diambil 

dari dana cadangan atau dari anggaran untuk tahun berjalan, sangatlah 

perlu.tekanan untuk bersaing sangat diperlukan bagi negara yang 
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kurang berkembang sebab di pasar produksi iasanya terdapat 

monopoli. 

f. Terkadang kabijakan yang dibuat pemerintah untuk memperbaiki 

perekonomian, masih salah arah dan tidak mencapai sasaran yang 

dikehendaki. Hal tersebut menjadikan korupsi sebagai pelindung 

terhadap kerugian yang lebih besar. Korupsi dapat menjamin bahwa 

pemerintah tetap bersikeras untuk berjalan ke arah yang salah masih 

ada yang diselamatkan.  

 

E. Tinjauan Terhadap Pelayanan Publik 

Menurut Thoha dalam Sahya Anggara (2012: 568)  menjelaskan bahwa pelayanan 

publik merupakan suatu usaha yang dilakukan oleh seseorang/sekelompok 

orang/institusi tertentu untuk memberikan bantuan kemudahan kepada masyarakat 

dalam rangka mencapai tujuan tertentu.   

 

Pengertian pelayanan umum menurut Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan 

Aparatur Negara ( Men-PAN ) Nomor 81 Tahun 1993 dalam Sahya Anggara 

(2012: 568)   adakah segala bentuk kegiatan pelayanan umum yang dilaksanakan 

oleh instansi pemerintah pusat, di daerah, dan lingkungan Badan Usaha Milik 

Negara / Daerah dalam bentuk barang dan jasa, baik  dalam rangka upaya 

pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka upaya pemenuhan 

kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan 

perundang – undangan. 
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Berdasarkan defenisi pelayanan di atas dapatlah disimpulkan bahwa pelayanan 

adalah kegiatan yang dilakukan oleh organisasi atau instansi yang ditujukan 

untuik kepentingan masyarakat yang dapat berbentuk uang, barang, ide, atau 

gagasan ataupun surat-surat atas dasar keikhlasan, rasa senang, jujur, 

mengutamakan rasa puas bagi yang menerima layanan. 

 

F. Tinjauan Terhadap Reformasi Birokrasi  

1. Pengertian Birokrasi 

Birokrasi dalam bahasa ingris, bureaucracy, berasal dari kata bureau berarti meja 

dan cratein berarti kekuasaan dalam kata lain berarti kekuasaan pada orang-orang 

yang di belakang meja. Menurut pendapat Fritz Morstein Marx dalam Sahya 

Anggara (2012: 392) mengemukakan bahwa birokrasi adalah tipe organisasi yang 

dipergunakan pemerintahan modern untuk melaksanakan berbagai tugas yang 

bersifat spesialisasi, dilaksanakan dalam sistem administrasi yang khususnya oleh 

aparatur pemerintahan.   

 

Menurut Mouzelis dalam Sahya Anggara (2012: 392) mengemukakan bahwa 

dalam birokrasi terdapat aturan-aturan yang rasional, struktur organisasi dan 

proses berdasarkan pengetahuan teknis dan dengan efisiensi dan setingi-tingginya.  

 

Dapat disimpulkan pengertian birokrasi adalah suatu prosedur yang efektif dan 

efisien, yang didasari oleh teori dan aturan yang berlaku serta memiliki 

spesialisasi sesuai tujuan yang telah disepakati dalam sebuah 

organisasi/instansi/lembaga berada. 
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2. Pengertian Reformasi Birokrasi 

Menurut Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 

Reformasi Birokrasi hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan 

dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama 

menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (business 

prosess) dan sumber daya manusia aparatur. 

Menurut Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan, mengatakan bahwa 

reformasi birokrasi adalah upaya perubahan, dimana perubahan yang dilakukan 

terkait reformasi birokrasi yaitu : 

1. Perubahan cara berfikir 

2. Penataan peraturan perundang-undangan, 

3. Penguatan organisasi 

4. Penataan tata laksana 

5. Manajemen SDM aparatur 

6. Penguatan pengawasan 

7. Penguatan akuntabilitas kinerja 

8. dan Peningkatan kualitas pelayanan publik. 

 

Dapat disimpulkan bahwa Reformasi Birokrasi adalah upaya untuk melakukan 

pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan 

pemerintahan menjadi lebih baik dari yang sebelumnya. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A.  Tipe penelitian 

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif dengan pendekatan 

kualitatif. Penelitian kualitatif menurut Moleong (2013 : 6), adalah penelitian 

yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh 

subjek penelitian misalnya perilaku, presepsi, motivasi, tindakan secara holistic 

dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks 

khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. 

Penelitian ini menggunakan tipe deskriptif dengan pendekatan kualitatif. 

dikarenakan penelitian ini ingin mengkaji secara detail dan mendeskripsikan 

evaluasi integritas pelayanan publik menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah 

birokrasi bersih melayani di PTSP Kota Metro. 

B.  Fokus Penelitian 

Fokus penelitian berguna untuk membatasi studi dan membatasi dalam 

pengumpulan data. Tanpa adanya fokus penelitian, peneliti akan terjebak oleh 

banyaknya data yang diperoleh di lapangan. Oleh karena itu fokus peneliti 

akanberperan sangat penting dalam memandang dan mengarahkan peneliti. 

Menurut Moleong (2013 : 94), dengan penetapan fokus yang jelas dan mantap, 
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seorang peneliti dapat membuat keputusan yang tepat tentang data mana yang 

dikumpulkan dan mana yang tidak perlu dijamah ataupun mana yang akan 

dibuang. Fokus pada penelitian telah dilakukan analisis dengan menggunakan 

evaluasi Integritas Pelayanan Publik Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah 

Birokrasi Bersih Melayani, yaitu melalui beberapakomponen pengungkit Menurut 

peraturan MENPAN Nomor 52 tahun 2014 yang di dalamnya juga terdapat 

indikator-indikator,  diantaranya : 

1. Penataan Tatalaksana. 

Terdapat 3 target yang harus dicapai, yakni : 

a. Meningkatnya penggunaan teknologi informasi dalam proses integritas 

pelayanan publik 

b. Meningkatnya efisiensi dan efektivitas dalam integritas pelayanan 

publik 

c. Meningkatnya kinerja dalam integritas pelayanan publik 

2. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. 

Terdapat 3 target yang harus dicapai, yakni : 

a. meningkatnya kualitas pelayanan publik (lebih cepat, lebih murah, lebih 

aman, dan lebih mudah dijangkau) dalam integritas pelayanan publik;  

b. meningkatnya jumlah unit pelayanan yang memperoleh standardisasi 

pelayanan dalam Integritas pelayanan publik; 

c. meningkatnya indeks kepuasan masyarakat. 

3. Penguatan Pengawasan. 

Terdapat 3 target yang harus dicapai, yakni: 
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a. meningkatnya kepatuhan dan efektivitas terhadap pengelolaan keuangan 

dalam integritas pelayanan publik 

b. meningkatnya status opini BPK terhadap pengelolaan keuangan negara 

dalam integritas pelayanan publik;  

c. menurunnya tingkat penyalahgunaan wewenang dalam integritas 

pelayanan publik 

Selain itu, juga menggunakan evaluasi menurut Wiliam Dunn yakni : 

1. Efektivitas. Apakah hasil yang diinginkan telah mencapai target integritas 

pelayanan publik. 

2. Efisiensi. Berapa banyak usaha yang telah dilakukan untuk mencapai integritas 

pelayanan publik. 

3. Ketepatan. apakah hasil yang dicapai  benar-benar berguna bagi masyarakat 

khususnya kelompok sasaran.  

 

Selain itu juga apa saja kendala yang dihadapi Kantor PTSP Kota Metro dalam 

pelasanaan integritas pelayanan publik. 

 

C. Lokasi Penelitian 

Menurut Moleong (2013 : 128), lokasi penelitian merupakan tempat di mana 

peneliti melakukan penelitian terutama dalam rangka mendapatkan data-data 

penelitan yang akurat. Dalam penentuan lokasi penelitian, cara terbaik yang perlu 

ditempuh dalam penentuan lokasi penelitian adalah dengan jalan 

mempertimbangkan fokus serta rumusan masalah penelitian. Dalam penelitian ini 

yang telahmenjadi lokasi penelitian adalah Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu 
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(PTSP) yang beralamat di Jl. H. Arsyad, Metro. Alasan memilih kantor ini ialah 

karena Kantor PTSP telah menerapkan Pembangunan Zona Integritas namun 

belum mendapatkan predikat Zona Integritas. Kota metro sendiri sebagai kota 

yang telah menerapkan Zona Integritas di Lampung sejak tahun 2012. 

D.  Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini data diperoleh berasal dari data primer dan data sekunder: 

1. Data Primer 

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari informan atau 

obyek penelitian. Penentuan informan kunci tidak hanya didasarkan atas 

keterwakilan sampel tetapi ditentukan oleh dua hal pokok yakni good informant 

dan keterlibatan. Dalam penelitian ini data primer diperoleh dari informan dengan 

menggunakan teknik : 

a. Wawancara 

Wawancara adalah salah satu teknik pengumpulan data yang digunakan untuk 

memperoleh informasi langsung dari sumber data atau seorang informan. 

Wawancara yang telah penulis lakukan dengan teknik wawancara berstruktur dan 

tidak struktur. Wawancara berstruktur dengan cara menggunakan panduan 

wawancara sehingga informasi yang diperoleh tidak menyimpang dan mampu 

menjawab permasalahan penilitian. Sedangkan wawancara tidak terstruktur adalah 

mewawancarai informan mengenai apa saja yang berkaitan dengan permasalahan 

penelitian tanpa panduan pertanyaan yang dimaksudkan untuk memperoleh 

informasi secara lebih mendalam. Adapun yang telah menjadi Informan dalam 

penelitian ini adalah :  
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Tabel 3.1 Data Informan Penelitian 

No. Informan Jabatan Informan  Data yang diambil Tanggal 

Wawancara 

1.  Suroto Kepala Sub Bagian 

Tata usaha Kantor 

Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Kota 

Metro 

Profil kantor PTSP 

Kota Metro, evaluasi 

zona integritas tahun 

2012-2015, kode etik 

pegawai  

2 September 

2016 

3 Eko Carito Kepala Sub Bagian 

Program Pelaporan 

dan Evaluasi 

Inspektorat Kota 

Metro 

Laporan hasil Tim 

Penilai Internal (TPI) 

Inspektorat Kota 

Metro 

22 Agustus 2016 

4 Doddy 

Hermanto 

Assisten Bidang 

Penyelesaian 

Laporan 

Ombudsman RI 

Lampung 

Nilai Kepatuhan 

Pemerintah Daerah 

Dalam Pemenuhan 

Komponen Standar 

Pelayanan Publik 

Sesuai Undang – 

Undang Nomor 25 

Tahun 2009 Tentang 

Pelayanan Publik 

31 Agustus 2016 

5. Cairul 

Chaniago 

Masyarakat - 12 April 2017 

6. Muhammad 

Ricardo 

Masyarakat - 12 April 2017 

7. Egi Masyarakat - 12 April 2017 

Sumber : diolah Peneliti, 2016 

 

b.  Observasi 

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui pengamatan 

secara langsung terhadap gejala-gejala yang hendak di teliti. Sesuai dengan tujuan 

penelitian, direncanakan dan dicatat secara sistematis, dan dikontrol 

reliabilitasnya dan validitasnya. Dalam penelitian ini peneliti mengamati 

bagaimana evaluasi Integritas Pelayanan Publik pada  Kantor PTSP Kota Metro 

apakah telah mampu untuk mencapai tujuan diimplementasikannya integritas 

pelayanan publik menuju wilayah bebas korupsi dan birokrasi bersih melayani 

dan mendapatkan predikat Zona Integritas pada Kantor PTSP Kota Metro. 

. 
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2. Data Sekunder 

Selain menggunakan data primer, peneliti juga memanfaatkan data sekunder. 

Menurut Sugiyono (2013 : 225) bahwa data sekunder merupakan sumber data 

yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat 

orang lain atau lewat dokumen. Adapun data sekunder dalam penelitian ini berupa 

dokumen-dokumen. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah: 

a. Dokumentasi 

Selain dengan menggunakan wawancara, penelitian ini juga melakukan 

dokumentasi sebagai sumber data penelitian. Dokumentasi dilakukan dengan 

mencari data penunjang dari pengumpulan data yang menghasilkan catatan 

penting. Untuk melengkapi data yang dibutuhkan, maka peneliti juga telah 

melakukan teknik pengumpulan data dengan dokumentasi.  

Tabel 3.2 Data Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian 

No.  Dokumen-dokumen Substansi 

1. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 

2010 Tentang Grand Design 

Reformasi Birokrasi yang mengatur 

tentang Pelaksanaan Program 

Reformasi Birokrasi.  

Berisi Acuan Bagi 

Kementrian/Lembaga/Pemerintah 

Daerah dalam rangka mewujudkan tata 

kelola pemerintahan yang baik 

2. Peraturan Menteri Pendayagunaan 

Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi Republik Indonesia Nomor 

52 Tahun 2014 tentang Pedoman 

Pembangunan Zona Integritas Menuju 

Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah 

Birokrasi Bersih Melayani di 

Lingkungan Instansi Pemerintah 

Berisi acuan bagi pejabat di lingkungan 

instansi pemerintha dalam rangka 

Membangun dan mengevaluasi Zona 

Integritas menuju Wilayah Bebas 

Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih 

Melayani 

3. Profil Kantor Penanaman Modal dan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota 

Metro 

Berisi visi dan msi, tujuan dan sasaran, 

dasar hukum, struktur organisasi, 

sasaran dan strategi, mekanisme 

pelayanan perizinan, laporan realisasi 

PAD dan indeks kepuasan masyarakat. 

4. Laporan hasil Tim Penilai Internal 

(TPI) Inspektorat Kota Metro 

Berisi evaluasi atas Zona Integritas 

Kantor PMPTSP Kota Metro pada tahun 

2014 

5. Nilai Kepatuhan Pemerintah Daerah 

Dalam Pemenuhan Komponen Standar 

Berisi nilai kepatuhan pada tiap SKPD 

Kota Metro 
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Pelayanan Publik Sesuai Undang – 

Undang Nomor 25 Tahun 2009 

Tentang Pelayanan Publik 

Sumber : diolah Peneliti, 2016 

 

 

 

E.  Teknik Analisis Data 

Menurut Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2013 : 246) mengemukakan 

bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan 

berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. 

Teknik analisis data yang digunakan terdiri dari tiga komponen berupa: 

1. Reduksi Data (Data Reduction) 

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, 

memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan 

demikian data yang telah direduksi akan memberikan pengertian yang 

lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan 

data selanjutnya. Reduksi data berlangsung secara terus menerus selama 

proses penelitian berlangsung. Selanjutnya membuat ringkasan, 

mengkode, menelusuri tema, membuat gugusan-gugusan dan menulis 

memo. Dalam tahapan ini peneliti memilah-milah mana data yang 

dibutuhkan dalam penelitianevaluasi integtritas pelayanan publik menuju 

wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani di kantor 

PTSP Kota Metro. Selanjutnya peneliti akan memisahkan data yang tidak 

perlu dan memfokuskan data yang benar-benar berhubungan dengan 

evaluasi integritas pelayanan publik menuju wilayah bebas korupsi dan 

wilayah birokrasi bersih melayani di kantor PTSP Kota Metro. 
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2. Penyajian Data (Data display) 

Penyajian data akan mempermudah apa yang terjadi, merencanakan kerja 

selanjutnya yang didasarkan dengan apa yang telah dipahami. Penyajian 

data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan 

antarkategori, dan flowchart. Penyajian data dilakukan dengan cara 

memaparkan hasil temuan dalam wawancara terhadap informan yang 

memahami terkait evaluasi integritas pelayanan publik menuju wilayah 

bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani di kantor PTSP Kota 

Metro. 

3. Penarikan Kesimpulan (conclusion Drawing/Verification) 

Penarikan kesimpulan yaitu teknik analisis data yang melakukan 

verification secara terus menerus sepanjang proses penelitian berlangsung, 

yaitu sejak awal memasuki lokasi penelitian dan selama proses 

pengumpulan data. Penulis berusaha untuk menganalisis data yang 

dikumpulkan dengan cara mencari pola, tema, hubungan persamaan hal-

hal yang sering muncul dan dituangkan dalam kesimpulan yang bersifat 

tentative, akan tetapi dengan bertambahnya data melalui proses verifikasi 

secara terus menerus dan setiap kesimpulan senantiasa dilakukan verifikasi 

selama berlangsungnya penelitian. Kesimpulan akhir penelitian ini berupa 

teks naratif yang mendeskripsikan hasil evaluasi integritas pelayanan 

publik menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih 

melayani di kantor PTSP Kota Metro. 

 

 



58 

 

F. Teknik Keabsahan Data 

Untuk menetapkan keabsahan data diperlukan teknik pemeriksaan. Pelaksanaan 

teknik pemeriksaan didasarkan atas sejumlah kriteria tertentu. Terdapat empat 

kriteria yang digunakan, yaitu derajat kepercayaan (credibility), keteralihan 

(transferability), kebergantungan (dependability), dan kepastian (confirmability). 

Menurut Moeloeng (2011 : 324) 4 (empat) kriteria tersebut dijelaskan sebagai 

berikut:  

1. Derajat Kepercayaan (credibility) 

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang 

memanfaatkan sesuatu yang lain. Diluar data itu untuk keperluan 

pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Denzim dalam 

Moeloeng (2011 : 330) membedakan empat macam triangulasi sebagai 

teknik pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan sumber, metode, 

penyidik dan teori. Dalam upaya memeriksa keabsahan data, peneliti 

melakukan pengecekan dari berbagai sumber, yaitu dengan mewawancarai 

beberapa informan yang berasal dari kalangan yang berbeda. Wawancara 

ini telah dilakukan dengan Kantor PTSP Kota Metro, Inspektorat Kota 

Metro dan Ombudsman RI Perwakilan Lampung. Teknik pengumpulan 

data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi juga telah dilakukan 

untuk mendapatkan data yang akurat.  
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Tabel 3.3 contoh tabel triangulasi Evaluasi Zona Integritas di Kantor 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Metro 

 

No  Informan Sumber Data 

Wawancara  dokumentasi observasi 

- Tanggapan terhadap zona integritas 

1. Bapak Eko Carito 

selaku Kepala Sub 

Bagian Program 

Pelaporan dan 

Evaluasi 

Inspektorat Kota 

Metro 

Tanggapan terhadap 

WBK & WBBM, pihak 

inspektorat sangat 

menyetujui adanya 

program ini yang 

diterapkan pada level 

bawah. Pimpinan 

puncak sudah 

berkomitmen, namun 

secara integritas yang 

nyata yang sifatnya 

dokumentasi telah 

menandatangani pakta 

integritas yang artinya 

sanggup 

melakukankegiatan anti 

korupsi tanpa 

terkecuali. Namun 

harus adanya gerakan 

yang digerakan oleh 

pimpinan puncak 

dimanapun organisasi 

itu berada. Intinya 

adalah adanya 

komitmen dari 

pimpinan puncak untuk 

menggerakan SKPD. 

Terlebih harus adanya 

kesadaran dari setiap 

individu. 

Peraturan 

Menteri 

Pendayagunaan 

Aparatur 

Negara dan 

Reformasi 

Birokrasi 

Nomor 60 

tahun 2012 

yang diganti 

dengan 

Peraturan 

Nomor 52 

tahun 2014 

tentang 

Pedoman 

Pembangunan 

Zona Integritas 

menuju 

Wilayah Bebas 

Korupsi dan 

Wilayah 

Birokrasi 

Bersih 

Melayani di 

lingkungan  

Instasi 

Pemerintah 

- 

Kesimpulan: inspektorat sangat menyambut baik dengan adanya zona integritas yang 

telah diimplementasikan di Kota Metro, khusunya pada Kantor PTSP. Pembangunan 

zona integritas di instansi pemerintah harus adanya komitmen dari pemimpin. Hal ini 

juga tercantum dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparataur Negara Nomor 

52 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah 

Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani di lingkungan  Instasi 

Pemerintah. 

Sumber: diolah peneliti (2017) 

 

 

 

 

 



60 

 

2. Keteralihan (transferability) 

Teknik ini berbeda dengan validitas eksternal dari nonkualitatif. Konsep 

validitas menyatakan bahwa generalisasi suatu penemuan dapat berlaku 

atau diterapkan pada semua konteks dalam populasi yang sama atas dasar 

penemuan yang diperoleh pada sampel yang secara representative 

mewakili populasi itu. Dengan demikian, pembaca menjadi jelas atas hasil 

penelitian tersebut, sehingga dapat memutuskan dan dapat atau tidaknya 

mengaplikasikan hasil penelitian tersebut ke tempat lain. Untuk melakukan 

keteralihan peneliti berusaha mencari dan mengumpulkan data kejadian 

empiris dalam konteks yang sama dalam mengukur pelaksanaan evaluasi 

integritas pelayanan publik yang terjadi pada kantor PTSP Kota Metro.  

 

3. Kebergantungan (dependability) 

Kebergantungan merupakan substitusi istilah reliabilitas dalam penelitian 

yang nonkualitatif. Pada cara nonkualitatif, realibilitas ditunjukan dengan 

jalan mengadakan replikasi studi. Peneliti dalam melakukan pengulangan 

dalam suatu studi dua atau beberapa kali dalam suatu kondisi yang sama 

dan hasilnya secara esensial sama, maka dikatakan realibilitasnya tercapai. 

Persoalan yang amat sulit dicapai disini ialah bagaimana mencari kondisi 

yang benar-benar sama dengan hasil penelitian dan fenomena yang terjadi 

dilapangan. Oleh karena itu hasil penelitian ini benar atau tidak, maka 

penulis selalu mendiskusikannya dengan pembimbing.  
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4. Kepastian (comfirmability) 

Menguji kepastian (comfirmability) berarti menguji hasil penelitian, 

dikaitkan dengan proses yang ada dalam penelitian, jangan sampai proses 

tidak ada tetapi hasilnya ada. Derajat ini dapat dicapai melalui audit atau 

pemeriksaan yang cermat terhadap seluruh komponen dan proses 

penelitian serta hasil penelitiannya. Kepastian yang dimaksud berasal dari 

konsep objektivitas, sehingga dengan disepakati hasil penelitian oleh 

banyak orang maka hasil tidak lagi subjektif tetapi sudah objektif. Hal ini 

dapat terlihat dari apa yang telah dilakukan peneliti dalam menguji 

kepastian ini adalah dengan seminar tertutup dan terbuka dengan 

mengundang teman sejawat dan pembimbing. 
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BAB IV 

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

 

A. GAMBARAN KOTA METRO 

Kota Metro dibentuk berdasarkan Undang-Undang No. 12 Tahun 1999 dengan 

luas wilayah 6.874 Ha. Kota Metro terdiri dari 5 Kecamatan dengan 22 kelurahan, 

yang pembentukannya berdasarkan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 25 

Tahun 2000. Dengan data luas lahan, kecamatan dengan provinsi luas paling 

tinggi adalah Kecamatan Metro Utara dengan Luas 1964 Ha atau meliputi 29 % 

total luas Kota Metro. Sementara kecamatan lainnya memiliki luas yang relatif 

merata antara 17 %  sampai dengan 21 % terhadap luas seluruh Kota. Kondisi ini 

berarti adanya proporsi yang tidak terlalu jauh berbeda di tiap kecamatan 

berkaitan dengan luas wilayahnya yang dapat diisi dengan penyebaran penduduk 

yang merata juga untuk memperoleh tingkat kepadatan yang merata dan rencana 

distribusi alokasi sumber daya yang seimbang di tiap wilayah 5 kecamatan serta 

22 kelurahan. 

Kota Metro memiliki Luas wilayah 68,74 km2 atau 6.874 ha, dengan jumlah 

penduduk 150.950 jiwa yang tersebar dalam 5 wilayah kecamatan dan 22 

kelurahan dengan batas wilayah : 
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 Sebelah Utara : Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah dan 

Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur. 

 Sebelah Selatan : Kecamatan Metro Kibang Kabupaten Lampung Timur. 

 Sebelah Timur : Kecamatan Pekalongan dan Kecamatan Batanghari 

Kabupaten LampungTimur. 

 Sebelah Barat : Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah 

Kondisi Administratif Kota Metro berdasarkan data luas lahan, kecamatan dengan 

provinsi luas paling tinggi adalah Kecamatan Metro Utara dengan Luas 1964 Ha 

atau meliputi 28,57 % total luas Kota Metro. Sementara kecamatan lainnya 

memiliki luas yang relatif merata antara 17 % sampai dengan 20 % terhadap luas  

seluruh Kota. Kondisi ini berarti adanya proporsi yang tidak terlalu jauh berbeda 

di tiap kecamatan berkaitan dengan luas wilayahnya yang dapat diisi dengan 

penyebaran penduduk yang merata juga untuk memperoleh tingkat kepadatan 

yang merata dan rencana distribusi alokasi sumber daya yang seimbang di tiap 

wilayah 5 kecamatan serta 22 kelurahan. 

B. GAMBARAN KANTOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 

Kantor pelayanan terpadu satu pintu dibentuk berdasarakan Peraturan Daerah 

Nomor 12 tahun 2010 tanggal 10 November 2010 tentang perubahan atas 

Peraturan Daerah Nomor 07 tahun 2008 tentang pembentukan organisasi dan tata 

kerja perangkat daerah Kota Metro dan berdasarkan peratura Walikota Metro 

Nomor 09 tahun 2008 tentang pelimpahan sebagian kewenangan di bidang 

perizinan kepada Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu  Kota Metro. 

Untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat Kota Metro memiliki 
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Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang bertujuan ntuk memberikan 

pelayanan yang terbaik bagi masyarakat. Di kantor ini masyarakat dapat mengurus 

berbagai perizinan secara cepat, tepat, transparan dan mudah.Kantor PTSP 

(telepon 0725-49638) melayani perizinan penyelenggaraan hiburan, 

penyelenggaraan reklame, IMB, peruntukan penggunaan tanah, gangguan HO, 

surat izin trayek, retribusi wajib daftar perusahaan, retribusi tanda daftar gudang, 

retribusi tanda daftar industri, retribusi koperasi, retribusi izin usaha industri, 

retribusi SIUP, surat izin usaha angkutan. 

Berdasarkan Profil Kantor PTSP Kota Metro tahun 2015, Terdapat Sumber Daya 

Manusia pada Kantor PTSP Kota Metro yang mendukung dalam upaya pelayanan 

publik di Kota Metro. Jumlah pegawai Kantor PTSP Kota Metro hingga tahun 

2012 berjumlah 22 orang yang dibantu oleh 14 tim teknis yang berasal dari 

Dinas/Instansi Leading Sektor dan ditempatkan di Kantor PTSP Kota Metro .  

1. Visi dan Misi Kantor Pelayanan Terpadu Satu PintuKota Metro 

Kantor pelayanan terpadu satu pintu Kota Metro memiliki visi yaitu 

Mudahnya Berinvestasi dan Pelayanan PerizinanYang Prima. 

a. Investasi adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh 

penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing, untuk 

melakukan usaha diwilayah Republik Indonesia. 

b. Pelayanan Perizinan  adalah kegiatan yang dilakukan pemerintah 

dalam rangka pemenuhan hak-hak masyarakat maupun kebutuhan 

dasar masyarakat dibidang perizinan yang merupakan pengendalian 



65 

 

dari pemerintah daerah yang bertujuan untuk melindungi masyarakat 

sesuai dengan Peraturan Daerah yang telah ditetapkan. 

c. Primadimaksudkan memenuhi standar kepuasan masyarakat yang 

meliputi transparan, efisien, efektif dan tepat waktu serta 

profesionalisme petugas perizinan dalam melaksanakan pelayanan 

dibidang perizinan.  

Adapun misi yang akan dilaksanakan Kantor pelayanan terpadu satu 

pintu Kota Metro adalah : 

a. Memberikan kemudahan dan transparansi kepada masyarakat. 

Peningkatan Minat Investasi sangat dipengaruhi oleh tingkat 

keparcayaan masyarakat terhadap sistem pelaksanaan kegiatan 

pelayanan perizinan. Oleh sebab itu diperlukan suatu transparansi 

dalam sistem pengurusan perizinan baik yang menyangkut tentang 

biaya maupun proses penerbitan izin. 

b. Penyederhanakan prosedur dan mekanisme pelayanan perizinan 

dan investasi. 

Penyederhanaan Prosedur dan mekanisme penerbitan izin 

merupakan faktor utama terwujudnya efisiensi dan efektifitas 

pelaksanaan pelayanan perizinan dan penanaman modal. Semua 

kendala yang berkaitan dengan kepuasan masyarakat akan proses 

penerbitan izin akan terjawab manakala prosedur dan mekanisme 

perizinan dapat disederhanakan dan dipermudah sesuai dengan 
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Peraturan yang berlaku. Dengan demikian diharapkan diwujudkan 

peningkatan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang 

diberikan. 

c. Menyediakan sarana dan prasarana pelayanan perizinan dan 

penanaman modal. 

Peningkatan pelayanan perizinan tak terlepaskan dari penyediaan 

sarana dan prasarana pelayanan itu sendiri. Kemudahan dan 

kenyamanan proses pelayanan dan penerbitan izin serta pelayanan 

penanaman modal sangat bergantung dari fasilitas sarana prasarana 

yang mendukung kegiatan operasional penerbitan perizinan. Hal 

inilah yang mendasari diharuskannya penyedian sarana dan 

prasarana yang memadai dalam rangka meningkatkan pelayanan 

yang diberikan kepada masyarakat guna mendukung kegiatan 

pembangunan Kota Metro. 

d. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan melalui 

pelayanan perizinan dan penanaman modal. 

Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan melalui 

pelayanan perizinan dan penanaman modal akan sangat membantu 

terwujudnya pembangunan Kota Metro sesuai dengan visi Kota 

Metro yang telah ditetapkan. Kesadaran masyarakat akan 

pentingnya perizinan merupakan awal dari partisipasi dalam 

pembangunan. Secara sengaja atau tidak disengaja kesadaran akan 
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penting perizinan ini merupakan bentuk partisipasi masyarakat 

yang paling riil dalam menyokong mewujudkan Visi kota Metro. 

 

Gambar 4.1 Struktur Organisasi Kantor PTSP Kota Metro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Profil Kantor PTSP Kota Metro tahun 2012 
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BAB VI 

PENUTUP 

 

A. KESIMPULAN 

Upaya pemberantasan korupsi terus menerus dilakukan, namun upaya tersebut 

belum mendapatkan hasil yang diinginkan. Salah satu upaya tersebut ialah 

pembangunan zona integritas. Zona integritas telah diimplemetasikan di Kantor 

PTSP Kota Metro. Namun hingga tahun 2016, kantor PTSP Kota Metro belum 

mendapatkan predikat zona integritas. Evaluasi peneliti terhadap integritas 

pelayanan publik di Kantor PTSP Kota Metro hasilnya ialah cukup baik. Hal ini 

dilihat dari tiga indikator dari PERMENPAN-RB Nomor 52 tahun 2014 yaitu: 

1.Penataan Tata Laksana telah memenuhi ketiga target yang dicapai yakni 

teknologi yang meningkat, terdapat SOP dan adanya pengukuran kinerja melalui 

e-office. 

2. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik telah memenuhi ketiga target yakni 

pelayanan prima dan terdapat indeks kepuasan ayarakat 

3. Penguatan Pengawasan yang tidak memenuhi ketiga target yakni tentang 

pelaporan keuangan. 

Selain itu juga kriteria evaluasi menurut William Dunn yaitu: 

1. Efektivitas integritas pelayanan publik dalam melayani masyarakat namun 

belum mencapai tujuan karena belum tercapainya program zona integritas 
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2. Efisiensi dalam usaha untuk mencapai integritas pelayanan publik yang telah 

baik 

3. Ketepatan yang berkaitan dengan tujuan yang telah beguna untuk masyarakat. 

 

Kendala yang dihadapi Kantor PTSP selama implementasi integritas pelayanan 

publik yakni, peraturan yang berubah dari tingkat pusat, kurangnya ketersediaan 

anggaran dalam pelaksanaan integritas pelayanan publik dan kurangnya sumber 

daya manusia yang mumpuni 

 

B. SARAN 

1. Peraturan tentang zona integritas yang mengalami perubahan membuat 

instansi yang mengimplementasikannya harus beradaptasi dengan 

peraturan yang baru, lalu kuarngnya sosialisasi terhadap peraturan baru 

tersebut, sebaiknya pemerintah yang dalam hal ini berkaitan dengan 

Inspketorat Kota Metro perlu mensosialisaikan peraturan baru tersebut dan 

lebih menegaskan mana peraturan yang akan ditetapkan dan akan dipakai.  

2. Pelaksanaan diklat atau pelatihan yang memakai kuota, sebaiknya 

tambahkan kuota untuk pegawai yang akan mengikuti diklat tersebut. 

3. Perlunya diadakan sosialisasi zona integritas ke masyarakat Kota Metro 

karena masih banyak masyarakat yang belum mengetahui tentang program 

zona integritas. 
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