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

UNIT ORGANISASI:

SATKER/SATFUNG:

TAHUN: 

Pilihan 

Jawaban
Jawaban Nilai  % Keterangan

A. PROSES (60)

I. MANAJEMEN PERUBAHAN (5) 5.0 5.00 100.00%

1 1.0 1.00 100.00%

a. Apakah Satker/Satfung telah membentuk 

tim untuk melakukan pembangunan Zona 

Integritas menuju WBK/WBBM ?
Y/T Ya 1

Ya, apabila Tim telah dibentuk di dalam Satker/Satfung

b. Apakah Penentuan anggota tim selain 

pimpinan dipilih melalui 

prosedur/mekanisme yang jelas ?

A/B/C A 1

a. Dengan prosedur/mekanisme yang jelas;

b. Sebagian menggunakan prosedur;

c. Tidak di seleksi

2 1.0 1.00 100.00%

a. Apakah Dokumen rencana kerja 

pembangunan Zona Integritas menuju 

WBK/WBBM telah disusun ? Y/T Ya 1

Ya, apabila memiliki dokumen rencana kerja pembangunan 

Zona Integritas

b. Apakah Dokumen rencana kerja 

pembangunan Zona Integritas menuju 

WBK/WBBM telah memuat target-target 

prioritas yang relevan dengan tujuan 

pembangunan Zona Integritas menuju 

WBK/WBBM?

A/B/C A 1

a. Semua target-target prioritas relevan dengan tujuan 

pembangunan WBK/WBBM;

b. Sebagian target-target prioritas relevan dengan tujuan

pembangunan WBK/WBBM;

c. Tidak ada target-target prioritas yang relevan dengan tujuan

pembangunan WBK/WBBM

c. Apakah Terdapat mekanisme atau media 

untuk mensosialisasikan pembangunan 

Zona Integritas menuju WBK/WBBM?
Y/T Ya 1

Ya, apabila ada media sosialisasi pembangunan WBK/WBBM

3 2.0 2.00 100.00%

a. Apakah Seluruh kegiatan pembangunan 

Zona Integritas dan WBK/WBBM telah 

dilaksanakan sesuai dengan target yang  

direncanakan ?

A/B/C/D A 1

a. Semua kegiatan pembangunan telah dilaksanakan sesuai 

dengan rencana;

b. Sebagian besar kegiatan pembangunan telah dilaksanakan 

sesuai dengan rencana;

c. Sebagian kecil kegiatan pembangunan telah dilaksanakan 

sesuai dengan rencana;

d. Belum ada kegiatan pembangunan yang dilakukan sesuai 

dengan rencana

b. Apakah terdapat monitoring dan evaluasi 

terhadap pembangunan Zona Integritas 

menuju WBK/WBBM A/B/C/D A 1

a. Jika laporan monitoring dan evaluasi tim internal atas 

persiapan dan pelaksanaan kegiatan satker/satfung 

WBK/WBBM dilakukan bulanan;

b. Jika laporan monitoring dan evaluasi tim internal atas 

persiapan dan pelaksanaan kegiatan satker/satfung 
c. Apakah Hasil monitoring dan evaluasi telah 

ditindaklanjuti ?
A/B/C/D A 1

a. Jika semua laporan monitoring dan evaluasi tim internal atas 

persiapan dan pelaksanaan kegiatan satker/satfung WBK/ 

WBBM telah ditindaklanjuti;

b. Jika sebagian besar laporan monitoring dan evaluasi tim 

internal atas persiapan dan pelaksanaan kegiatan satker/ 

4 1.0 1.00 100.00%

a. Apakah Pimpinan berperan sebagai role 

model dalam pelaksanaan pembangunan 

Zona Integritas menuju WBK/WBBM ?
Y/T Ya 1

Ya, jika pimpinan memberi teladan nyata. misalnya 

mengisi/mencatat kehadiran setiap hari seperti anggota lain.

PENILAIAN

Penyusunan Tim Kerja (1)

Dokumen Rencana Pembangunan Zona 

Integritas menuju WBK/WBBM (1)

Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan 

Zona Integritas menuju WBK/WBBM (2)

Perubahan pola pikir dan budaya kerja (1)



b. Apakah Agen Perubahan telah ditetapkan ?

Y/T Ya 1

Ya, jika agen perubahan sudah ditetapkan

c. Apakah Budaya kerja dan pola pikir telah 

dibangun di lingkungan Polri? Y/T Ya 1
Ya, jika dilakukan pelatihan budaya kerja dan pola pikir

d. Apakah Anggota di lingkunan Polri terlibat 

dalam pembangunan Zona Integritas 

menuju WBK/WBBM?

A/B/C/D A 1

a. Jika semua anggota terlibat dalam pembangunan Zona 

Integritas menuju WBK/WBBM dan usulan-usulan dari anggota 

diakomodasikan dalam keputusan;

b. Jika sebagian besar anggota terlibat dalam pembangunan 

Zona Integritas menuju WBK/WBBM;

c. Jika sebagian kecil anggota terlibat dalam pembangunan 

Zona Integritas menuju WBK/WBBM;

d. Jika belum ada anggota terlibat dalam pembangunan Zona 

Integritas menuju WBK/WBBM

II. PENATAAN TATALAKSANA (5) 5.0 5.00 100.00%

1 1.5 1.50 100.00%

a. Apakah Prosedur operasional/ piranti lunak 

mengacu kepada tupoksi satker/ satfung di 

lingkungan Polri

A/B/C/D A 1

a. Jika semua SOP/Pilun/Pilun satker/satfung telah mengacu 

pada tupoksi satker/satfung dan melakukan inovasi pilun;

b. Jika semua SOP/Pilun/Pilun satker/satfung telah mengacu 

pada tupoksi satker/satfung;

c. Jika sebagian besar SOP/Pilun/ Pilunsatker/satfung telah 

mengacu pada tupoksi satker/satfung;

d. Jika sebagian kecil SOP/Pilun/ Pilun satker/satfung telah 

mengacu pada tupoksi satker/satfung

b. Apakah Prosedur operasional 

satker/satfung telah diterapkan

A/B/C/D A 1

a. Jika satker/satfung telah menerapkan seluruh SOP/Pilun 

yang ditetapkan Polri dan juga melakukan inovasi pada 

SOP/Pilun yang diterapkan;

b. Jika satker/satfung telah menerapkan seluruh SOP/Pilun 

yang ditetapkan Polri;

c. Jika satker/satfung telah menerapkan sebagian besar SOP/ 

Pilun yang ditetapkan Polri ;

d. Jika satker/satfung telah menerapkan sebagian kecil SOP/ 

Pilun yang ditetapkan
c. Apakah prosedur operasional 

satker/satfung apakah telah dievaluasi

A/B/C/D A 1

a. Jika seluruh SOP/Pilun utama telah dievaluasi dan telah 

ditindaklanjuti berupa perbaikan SOP/Pilun atau usulan 

perbaikan SOP/Pilun

b. Jika sebagian besar SOP/Pilun utama telah dievaluasi dan 

telah ditindaklanjuti berupa perbaikan SOP/Pilun atau usulan 

perbaikan SOP/Pilun

c. Jika sebagian besar SOP/Pilun utama telah dievaluasi tetapi 

belum ditindaklanjuti;

d. Jika sebagian kecil SOP/Pilun utama telah dievaluasi

2 2.0 2.00 100.00%

a. Apakah Sistem pengukuran kinerja 

satker/satfung sudah berbasis teknologi 

informasi?
A/B/C A 1

a. Jika satker/satfung memiliki sistem pengukuran kinerja yang 

menggunakan teknologi informasi dan juga melakukan inovasi;

b. Jika satker/satfung memiliki sistem pengukuran kinerja 

terpusat yang menggunakan teknologi informasi;
b. Apakah Sistem manajemen SDM sudah 

menggunakan teknologi informasi?
A/B/C A 1

a. Jika  memiliki operasionalisasi manajemen SDM yang 

menggunakan teknologi informasi dan juga melakukan inovasi;

b. Jika memiliki operasionalisasi manajemen SDM yang 

menggunakan teknologi informasi secara terpusat;

c. Belum memiliki operasionalisasi manajemen SDM yang sudahc. Apakah Sistem pelayanan publik sudah 

menggunakan teknologi informasi? A/B/C A 1

a. Jika satker/satfung memberikan pelayanan kepada publik 

dengan menggunakan teknologi informasi dan juga melakukan 

inovasi;

b. Jika satker/satfung memberikan pelayanan kepada publik 
3 1.5 1.50 100.00%

a. Apakah kebijakan tentang keterbukaan 

informasi publik sudah diterapkan di 

lingkungan Polri sesuai dengan Perundang-

undangan

Y/T Ya 1

Ya, jika kebijakan tentang keterbukaan informasi publik sudah 

diterapkan

b. Apakah Monitoring dan evaluasi terhadap 

pelaksanaan kebijakan keterbukan 

informasi publik
Y/T Ya 1

Ya, jika sudah dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan 

kebijakan keterbukaan informasi publik

Prosedur Operasional Tetap/Piranti Lunak 

kegiatan utama (1,5)

E-Office (2)

Keterbukaan Informasi Publik (1,5)



III. 15.0 15 100.00%

1 2.0 2.00 100.00%

a. Apakah Satker/Satfung telah membuat 

rencana kebutuhan personel di 

Satker/Satfungnya dalam hal rasio dengan 

beban kerja, luas wilayah, kerawanan 

daerah dan jumlah penduduk?

Y/T Ya 1

Ya, jika Satker/Satfung telah membuat rencana kebutuhan 

personel di Satker/Satfungnya dalam hal rasio dengan beban 

kerja, luas wilayah, kerawanan daerah dan jumlah penduduk

b. Apakah Satker/Satfung telah menerapkan 

rencana kebutuhaan personel  di 

Satker/Satfungnya?

A/B/C/D A 1

a. Jika Satker/Satfung telah menerapkan seluruh rencana 

kebutuhaan personel  di Satker/ Satfungnya;

b. Jika Satker/Satfung telah menerapkan sebagian besar 

rencana kebutuhaan personel  di Satker/Satfungnya;

c. Jika Satker/Satfung telah menerapkan sebagian kecil 

rencana kebutuhaan personel  di Satker/ Satfungnya ;

d. Jika Satker/Satfung belum menerapkan rencana kebutuhaan 

personel  di Satker/Satfungnya

c. Apakah Satker/Satfung telah menerapkan 

monitoring dan evaluasi terhadap rencana 

kebutuhan personel di Satker/ Satfungnya?
Y/T Ya 1

ya, jika Satker/Satfung telah menerapkan monitoring dan 

evaluasi terhadap rencana kebutuhan personel di Satker/ 

Satfungnya

2 2.0 2.00 100.00%

a. Apakah Satker/Satfung telah menetapkan 

kebijakan pola mutasi internal?

Y/T Ya 1

ya, jika Satker/Satfung telah menetapkan kebijakan pola 

mutasi internal

b. Apakah Satker/Satfung telah menerapkan 

kebijakan pola mutasi internal?

A/B/C/D A 1

a. Jika Satker/Satfung telah menerapkan seluruh kebijakan 

pola mutasi internal;

b. Jika Satker/Satfung telah menerapkan sebagian besar 

kebijakan pola mutasi internal;

c. Jika Satker/Satfung telah menerapkan sebagian kecil 

kebijakan pola mutasi internal;

d. Jika Satker/Satfung belum menerapkan kebijakan pola 

mutasi internal

c. Apakah Satker/Satfung telah memiliki 

monitoring dan evaluasi terhadap kebijakan 

pola rotasi internal?
Y/T Ya 1

ya, jika Satker/Satfung telah memiliki monitoring dan evaluasi 

terhadap kebijakan pola rotasi internal

3 3.0 3.00 100.00%

a. Apakah satker telah mengusulkan 

anggotanya untuk mengikuti 

dikbangspes/dikjur/pelatihan atau 

melaksanakan secara mandiri untuk 

pengembangan kompetensi (capacity 

building/transfer knowledge) ?

Y/T Ya 1

ya, jika telah melakukan upaya  pengembangan kompetensi 

(capacity building/transfer knowledge)

b. Apakah dalam menyusun rencana 

pengembangan kompetensi sudah 

mempertimbangkan hasil evaluasi kinerja A/B/C/D A 1

a. Jika semua rencana pengembangan kompetensi anggota 

mempertimbangkan hasil evaluasi kinerja;

b. Jika sebagian besar rencana pengembangan kompetensi 

anggota mempertimbangkan hasil evaluasi kinerja;

c. Jika sebagian kecil rencana pengembangan kompetensi 
c. Persentase kesenjangan kompetensi 

pegawai yang ada dengan

standar kompetensi yang ditetapkan untuk 

masing-masing

jabatan

A/B/C/D A 1

a. Jika persentase kesenjangan kompetensi pegawai dengan 

standar kompetensi yang ditetapkan sebesar <25% ;

b. Jika persentase kesenjangan kompetensi pegawai dengan 

standar kompetensi yang ditetapkan sebesar >25%-50% ;

c. Jika sebagian besar kompetensi pegawai dengan standar 

kompetensi yang ditetapkan untuk masing-masing jabatan 

PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM (15)

Perencanaan kebutuhan personel sesuai 

dengan kebutuhan Polri (2)

Pola Mutasi Internal (2)

Pengembangan personel berbasis 

kompetensi (3)



d. Pegawai di Unit Kerja telah memperoleh 

kesempatan/hak untuk

mengikuti diklat maupun pengembangan 

kompetensi lainnya.

A/B/C/D A 1

a. Jika seluruh pegawai di Unit Kerja telah memperoleh

kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun 

pengembangan kompetensi lainnya;

b. Jika sebagian besar pegawai di Unit Kerja telah memperoleh 

kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun 
e. Dalam pelaksanaan pengembangan 

kompetensi, apakah satker melakukan 

upaya pengembangan kompetensi kepada 

anggota (dapat melalui pengikutsertaan 

pada lembaga pelatihan, in-house training, 

atau melalui coaching, atau mentoring, dll)

A/B/C/D A 1

a. Jika satker melakukan upaya pengembangan kompetensi 

kepada seluruh anggota;

b. Jika satker melakukan upaya pengembangan kompetensi 

kepada sebagian besar anggota;

c. Jika satker melakukan upaya pengembangan kompetensi 

kepada sebagian kecil anggota;

d. Jika satker belum melakukan upaya pengembangan 

kompetensi kepada anggota
f. Apakah telah dilakukan monitoring dan 

evaluasi terhadap hasil pengembangan 

kompetensi dalam kaitannya dengan 

perbaikan

kinerja?

A/B/C/D A 1

a. Jika laporan monitoring dan evaluasi terhadap hasil 

pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan 

kinerja dilakukan bulanan;

b. Jika laporan monitoring dan evaluasi terhadap hasil 

pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan 

kinerja dilakukan triwulan;

4 4.0 4.00 100.00%
 

a. Apakah telah memiliki sistem penilaian 

kinerja individu yang terkait dengan kinerja 

Polri (Sistem Manajemen Kinerja bagi 

anggota Polri dan Penilaian Prestasi Kerja 

bagi PNS Polri) 

A/B/C/D A 1

a. Jika telah memiliki seluruh sistem penilaian kinerja individu 

yang terkait dengan kinerja Polri;

b. Jika telah memiliki sebagian besar  sistem penilaian kinerja 

individu yang terkait dengan kinerja Polri;

c. Jika  telah memiliki sebagian kecil sistem penilaian kinerja 

individu yang terkait dengan kinerja Polri ;

d. Jika  belum memiliki sistem penilaian kinerja individu yang 

terkait dengan kinerja Polri

b. Apakah Ukuran kinerja individu telah 

memiliki kesesuaian dengan indikator 

kinerja individu level diatasnya
A/B/C/D A 1

a. Jika  Ukuran kinerja individu telah memiliki seluruh 

kesesuaian dengan indikator kinerja individu level diatasnya;

b. Jika  Ukuran kinerja individu telah memiliki sebagian besar 

kesesuaian dengan indikator kinerja individu level diatasnya;c. Apakah telah melakukan pengukuran 

kinerja individu secara periodik A 1

a. Jika Satker/Satfung telah melakukan pengukuran kinerja 

individu secara bulanan;

b. JJika Satker/Satfung telah melakukan pengukuran kinerja 

individu secara triwulan;

A/B/C/D/E

Penetapan kinerja individu (4)



d. Apakah hasil penilaian kinerja individu 

telah dilaksanakan/ diimplementasikan 

mulai dari penetapan, implementasi dan 

pemantauan

A/B/C/D A 1

a. Jika hasil penilaian kinerja individu telah 

dilaksanakan/diimplementasikan mulai dari penetapan, 

implementasi dan pemantauan;

b. Jika Satker/Satfung Ukuran kinerja individu telah memiliki 

sebagian besar kesesuaian dengan indikator kinerja individu 

level diatasnya;

c. Jika Satker/Satfung Ukuran kinerja individu telah memiliki 

sebagian kecil kesesuaian dengan indikator kinerja individu 

level diatasnya ;

d. Jika Satker/Satfung belum memiliki Ukuran kinerja individu 

yang memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu 

level diatasnya

5. 3.0 3.00 100.00%

a. Pengukuran indikator ini dilakukan dengan 

mengacu pada kondisi yang seharusnya 

dilakukan, seperti pelaksanaan aturan 

disiplin/kode etik/kode perilaku telah 

dilaksanakan/ diimplementasikan
A/B/C/D A 1

a. Jika Pengukuran indikator ini telah dilakukan dengan 

mengacu pada kondisi yang seharusnya dilakukan, seperti 

pelaksanaan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku telah 

dilaksanakan/ diimplementasikan;

b. Jika Pengukuran indikator ini sebagian besar telah dilakukan 

dengan mengacu pada kondisi yang seharusnya dilakukan, 

seperti pelaksanaan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku 

telah dilaksanakan/ diimplementasikan;

c. Jika Pengukuran indikator ini sebagian kecil telah dilakukan 

dengan mengacu pada kondisi yang seharusnya dilakukan, 

seperti pelaksanaan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku 6. 1.0 1.00 100.00%

a. Pengukuran indikator ini dilakukan dengan 

mengacu pada kondisi yang seharusnya 

dilakukan, seperti pelaksanaan sistem 

informasi personel pada Satker/Satfung 

telah dimutakhirkan secara berkala.

A/B/C/D A 1

a. Jika Pengukuran indikator ini telah dilakukan dengan 

mengacu pada kondisi yang seharusnya dilakukan, seperti 

pelaksanaan sistem informasi personel pada Satker/Satfung 

telah dimutakhirkan secara berkala;

b. Jika Pengukuran indikator ini sebagian besar telah dilakukan 

dengan mengacu pada kondisi yang seharusnya dilakukan, 

seperti pelaksanaan sistem informasi personel pada 

Satker/Satfung telah dimutakhirkan secara berkala;

c. Jika Pengukuran indikator ini sebagian kecil dilakukan 

dengan mengacu pada kondisi yang seharusnya dilakukan, 

seperti pelaksanaan sistem informasi personel pada 

Satker/Satfung telah dimutakhirkan secara berkala;

d. Jika Pengukuran indikator ini belum dilakukan dengan 

mengacu pada kondisi yang seharusnya dilakukan, seperti 

pelaksanaan sistem informasi personel pada Satker/Satfung 

telah dimutakhirkan secara berkala.

IV.PENGUATAN AKUNTABILITAS (10) 10.0 10.00 100.00%

1 5.0 5.00 100.00%

a. Apakah Satker/Satfung telah melibatkan 

Pimpinan/Kasatker secara langsung pada 

saat penyusunan perencanaan
Y/T Ya 1

Ya, jika pimpinan terlibat secara langsung pada saat 

penyusunan Perencanaan

b. Apakah Satker/Satfung telah melibatkan 

secara langsung Pimpinan/Kasatker saat 

penyusunan penetapan kinerja
Y/T Ya 1

Ya, jika pimpinan terlibat secara langsung pada saat 

penyusunan Penetapan Kinerja

c. Apakah Pimpinan/Kasatker telah 

memantau pencapaian kinerja secara 

berkala

Y/T Ya 1

Ya, jika pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala

Penegakan aturan disiplin/kode etik/kode 

perilaku personel (3)

Sistem Informasi Kepegawaian (1)

Keterlibatan pimpinan (5)



2 5.0 5.00 100.00%

a. Apakah Satker/Satfung telah memiliki 

dokumen perencanaan A/B/C A 1

a. Jika satker/satfung kerja telah memiliki seluruh dokumen 

perencanaan (Rencana Strategis, Rencana Kerja Tahunan dan 

Penetapan Kinerja) ;

b. Jika satker/satfung kerja hanya memiliki Rencana Strategis 
b. Apakah Dokumen perencanaan telah 

berorientasi hasil

A/B/C/D A 1

a. jika seluruh dokumen perencanaan telah berorientasi hasil                                                 

b. jika sebagian besar dokumen perencanaan telah berorientasi 

hasil                                             

c. jika sebagian kecil dokumen perencanaan telah berorientasi 

hasil                                                

d. belum ada dokumen perencanaan yang berorientasi hasil       c. Apakah Terdapat Indikator Kinerja Utama 

(IKU) yang memiliki kriteria Specific, 

Measurable, Acheivable, Relevant and Time 

bound (SMART)

A/B/C A 1

a. Jika satker/satfung kerja memiliki IKU yang ditetapkan Polri 

dan juga membuat IKU tambahan yang sesuai dengan 

karakteristik satker/satfung kerja ;

b. Jika satker/satfung kerja memiliki IKU yang ditetapkan Polri;

c. Jika satker/satfung kerja belum memiliki IKU
d. Apakah IKU telah memiliki kriteria Specific, 

Measurable, Acheivable, Relevant and Time 

bound (SMART) A/B/C/D A 1

a. jika seluruh indikator kinerja unit kerja telah SMART

b. jika sebagian besar indikator kinerja unit kerja telah SMART                                                           

c. jika sebagian kecil indikator kinerja unit kerja telah SMART                                                           

d. belum ada indikator kinerja unit kerja yang SMART

e. Apakah Satker/Satfung telah menyusun 

laporan kinerja tepat waktu Y/T Ya 1
YA, jika unit kerja telah menyusun laporan kinerja tepat waktu

f. Apakah pelaporan kinerja telah 

memberikan informasi tentang

kinerja

A/B/C/D A 1

a. Jika seluruh pelaporan kinerja telah memberikan informasi 

tentang kinerja ;

b. Jika sebagian besar pelaporan kinerja telah memberikan 

informasi tentang kinerja ;

c. Jika sebagian kecil pelaporan kinerja telah memberikan 

informasi tentang kinerja ;

d. Belum ada pelaporan kinerja yang memberikan informasi 

tentang kinerja

g. Apakah terdapat upaya peningkatan 

kapasitas SDM yang

menangani akuntabilitas kinerja

A/B/C/D A 1

a. Jika unit kerja berupaya meningkatkan seluruh kapasitas 

SDM yang menangani akuntabilitas kinerja ;

b. Jika unit kerja berupaya meningkatkan sebagian besar 

kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja ;

c. Jika unit kerja berupaya meningkatkan sebagian kecil 

kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja ;

d. Unit kerja belum berupaya meningkatkan kapasitas SDM 

yang menangani akuntabilitas kinerja
h.Pengelolaan akuntabilitas kinerja 

dilaksanakan oleh SDM yang

kompeten
A/B/C A 1

a. Jika pengelolaan akuntabilitas kinerja dilaksanakan oleh 

seluruh SDM yang kompeten ;

b. Jika pengelolaan akuntabilitas kinerja dilaksanakan oleh 

sebagian SDM yang kompeten ;

Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja (5)



V. PENGUATAN PENGAWASAN (15) 15.0 15.00 100.00%

1 3.0
3.00 100.00%

a. Apakah Satker/satfung telah memiliki 

public campaign tentang pengendalian 

gratifikasi A/B/C A 1

a. Public campaign telah dilakukan secara berkala

b. Public campaign dilakukan tidak secara berkala

c. Belum dilakukan public campaign

b. Apakah Satker/satfung telah 

mengimplementasikan pengendalian 

gratifikasi

A/B/C A 1

a. Jika satker/satfung kerja mengimplementasikan 

pengendalian gratifikasi sesuai dengan yang ditetapkan Polri 

dan juga membuat inovasi terkait pengendalian gratifikasi yang 

sesuai dengan karakteristik satker/satfung kerja ;

b. Jika satker/satfung kerja mengimplementasikan 

pengendalian gratifikasi sesuai dengan yang ditetapkan Polri;

c. Jika satker/satfung kerja belum mengimplementasikan 

pengendalian2 3.0
3.00 100.00%

a. Apakah Satker/Satfung telah membangun 

lingkungan pengendalian berupa Peraturan 

Perundang-undangan

A/B/C/D A 1

a. Jika satker/satfung kerja membangun seluruh lingkungan 

pengendalian sesuai dengan yang ditetapkan Polri dan juga 

membuat inovasi terkait lingkungan pengendalian yang sesuai 

dengan karakteristik satker/satfung kerja;

b. Jika satker/satfung kerja membangun seluruh lingkungan 

pengendalian sesuai dengan yang ditetapkan Polri;

c. Jika satker/satfung kerja membangun sebagian besar 

lingkungan pengendalian sesuai dengan yang ditetapkan Polri;

d. Jika satker/satfung kerja membangun sebagian kecil 

lingkungan pengendalian sesuai dengan yang ditetapkan Polri.

b. Apakah Satker/Satfung telah melakukan 

penilaian risiko atas Satker/Satfung berupa 

daftar identifikasi risiko yang dihadapi 

dalam pencapaian tujuan Polri
A/B/C/D A 1

a. Jika satker/satfung kerja melakukan penilaian risiko atas 

seluruh pelaksanaan kebijakan sesuai dengan yang ditetapkan 

Polri dan juga membuat inovasi terkait lingkungan pengendalian 

yang sesuai dengan karakteristik satker/satfung kerja;

b. Jika satker/satfung kerja melakukan penilaian risiko atas 

seluruh pelaksanaan kebijakan sesuai dengan yang ditetapkan 
c. Apakah Satker/Satfung telah melakukan 

kegiatan pengendalian untuk 

meminimalisir risiko yang telah 

diidentifikasi berupa daftar identifikasi 

risiko termasuk pengendalian dampak yang 

mungkin terjadi

A/B/C A 1

a. Jika satker/satfung kerja melakukan kegiatan pengendalian 

untuk

meminimalisir resiko sesuai dengan yang ditetapkan Polri dan 

juga membuat inovasi terkait kegiatan pengendalian untuk 

meminimalisir resiko yang sesuai dengan karakteristik 

satker/satfung kerja ;

b. Jika satker/satfung kerja melakukan kegiatan pengendalian 

untuk meminimalisir resiko sesuai dengan yang ditetapkan 

Polri;

c. Jika satker/satfung kerja belum melakukan seluruh kegiatan 

pengendalian untuk meminimalisir resiko

d. Apakah Satker/Satfung telah 

mengkomunikasikan dan 

mengimplementasikan SPIP kepada seluruh 

pihak terkait berupa Peraturan Kapolri 

Nomor 2 Tahun 2013 tentang Sistem 

Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

A/B/C A 1

a. SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada 

seluruh pihak terkait

b. SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada 

sebagian pihak terkait

c. Belum ada pihak terkait yang mendapatkan informasi dan 

komunikasi mengenai SPI

3 3.0 3.00 100.00%

a. Apakah Satker/Satfung telah 

mengimplementasikan kebijakan 

pengaduan masyarakat   

A/B/C/D A 1

a. Jika satker/satfung kerja mengimplementasikan seluruh 

kebijakan pengaduan masyarakat sesuai dengan yang 

ditetapkan Polri dan juga

membuat inovasi terkait pengaduan masyarakat yang sesuai 

dengan

karakteristik satker/satfung kerja;

b. Jika satker/satfung kerja telah mengimplementasikan 

seluruh kebijakan pengaduan masyarakat sesuai dengan yang 

ditetapkan Polri;

c. Jika satker/satfung kerja telah mengimplementasikan 

Pengaduan Masyarakat (3)

Penerapan Sistem Pengawasan Internal 

Pemerintah (SPIP)  (3)

Pengendalian Gratifikasi (3)



b. Apakah Satker/Satfung telah 

melaksanakan tindak lanjut atas hasil 

penanganan pengaduan masyarakat A/B/C/D A 1

a. Jika seluruh hasil penanganan pengaduan masyarakat 

ditindaklanjuti oleh satker/satfung kerja;

b. Jika sebagian besar Hasil penanganan pengaduan 

masyarakat ditindaklanjuti oleh satker/satfung kerja;

c. Jika sebagian kecil Hasil penanganan pengaduan masyarakat 
c. Apakah Satker/Satfung telah melakukan 

monitoring dan evaluasi atas penanganan 

pengaduan masyarakat A/B/C/D A 1

a. Jika monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan 

masyarakat dilakukan bulanan;

b. Jika monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan 

masyarakat dilakukan triwulan;

c. Jika monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan 
d. Apakah Satker/Satfung telah 

menindaklanjuti hasil evaluasi atas 

penanganan pengaduan masyarakat A/B/C A 1

a. Jika seluruh hasil evaluasi atas penanganan pengaduan 

masyarakat telah ditindaklanjuti oleh satker/satfung kerja;

b. Jika sebagian hasil evaluasi atas penanganan pengaduan 

masyarakat telah ditindaklanjuti oleh satker/satfung kerja;

c. Jika belum ada hasil evaluasi atas penanganan pengaduan 
4 3.0

3.00 100.00%

a. Apakah whistle blowing system telah 

diinternalisasi?
Y/T Ya 1

Ya, jika Whistle Blowing System telah di internalisasi di unit 

kerja

b. Apakah whistle Blowing System telah 

diterapkan

A/B/C/D A 1

a. Jika satker menerapkan seluruh kebijakan WBS dan 

membuat inovasi terkait dengan pelaksanaanWBS sesuai 

dengan karakteristik wilayah/satker;

b. Jika satker menerapkan seluruh kebijakan WBS namun 

belum membuat dengan pelaksanaan WBS sesuai dengan 

karakteristik wilayah/satker;

c. Jika satker menerapkan sebagian besar kebijakan WBS;

d. Jika satker menerapkan sebagian kecil kebijakan WBS.

c. Apakah Satker/Satfung telah melakukan 

evaluasi atas penerapan whistle blowing 

system? A/B/C/D A 1

a. Jika evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System 

dilakukan bulanan;

b. Jika evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System 

dilakukan triwulan;

c. Jika evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System 
d. Apakah Satker/Satfung menindaklanjuti 

hasil evaluasi atas penerapan whistle 

blowing system? A/B/C/D A 1

a. jika seluruh hasil evaluasi atas penerapan whistle blowing 

system telah ditindaklanjuti oleh unit kerja                                                        

b. jika sebagian besar hasil evaluasi atas penerapan whistle 

blowing system telah ditindaklanjuti oleh unit kerja                           

c. jika sebagian kecil hasil evaluasi atas penerapan whistle 
5 3.0

3.00 100.00%

a. Apakah Satker/Satfung telah 

mengidentifikasi benturan kepentingan 

dalam pelaksanaan tupoksi
Y/T Ya 1

Ya, Jika satker/satfung kerja telah 

mengidentifikasi/memetakan benturan

kepentingan dalam tugas fungsi utama

b. Apakah Satker/Satfung telah 

menyosialisasikan penanganan benturan 

kepentingan berupa Surat Edaran Nomor 8 

Tahun 2015 tentang Penanganan benturan 

kepentingan

A/B/C/D A 1

a. Jika penanganan Benturan Kepentingandisosiali asikan/ 

diinternalisasikan ke seluruh satker/satfung kerja

b. Jika penanganan Benturan Kepentingan disosialiasikan/ 

diinternalisasikan ke sebagian besar satker/satfung kerja;

c. Jika penanganan Benturan Kepentingan disosialiasikan/ 

diinternalisasikan ke sebagian kecil satker/satfung kerja
c. Apakah Satker/Satfung telah 

mengimplementasikan penanganan 

benturan kepentingan A/B/C/D A 1

a. Jika penanganan Benturan Kepentingan diimplementasikan 

keseluruh satker/satfung kerja

b. Jika penanganan Benturan Kepentingan diimplementasikan 

kesebagian besar satker/satfung kerja;

c. Jika penanganan Benturan Kepentingan diimplementasikan 
d. Apakah Satker/Satfung telah melakukan 

evaluasi atas penanganan benturan 

kepentingan
A/B/C A 1

a. Jika penanganan Benturan Kepentingan dievaluasi secara 

berkala oleh satker/satfung kerja;

b. Jika penanganan Benturan Kepentingan dievaluasi tidak 

secara berkala oleh satker/satfung kerja;
e. Apakah Satker/satfung telah 

menindaklanjuti hasil evaluasi atas 

penanganan benturan kepentingan A/B/C/D A 1

a. Jika seluruh hasil evaluasi atas Penanganan Benturan 

Kepentingan

telah ditindaklanjuti oleh satker/satfung kerja;

b. Jika sebagian besar hasil evaluasi atas Penanganan Benturan 

Kepentingan telah ditindaklanjuti oleh satker/satfung kerja;
VI.PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK (10) 10.0 10.00 100.00%

1 3.0 3.00 100.00%

a. Apakah Satker/Satfung telah memiliki 

kebijakan standar pelayanan

A/B/C A 1

a. Jika satker/satfung kerja memiliki kebijakan standar 

pelayanan yang ditetapkan Polri dan juga membuat inovasi 

terkait standar pelayanan yang sesuai dengan karakteristik 

satker/ satfung kerja ;

b. Jika satker/satfung kerja memiliki kebijakan standar 

pelayanan yang ditetapkan Polri;
b. Apakah Satker/Satfung telah 

memaklumatkan standar pelayanan

A/B/C/D A 1

a. Jika satker/satfung kerja memaklumatkan seluruh standar 

pelayanan sesuai dengan yang ditetapkan Polri dan juga 

membuat inovasi terkait maklumat standar pelayanan yang 

sesuai dengan karakteristik satker/satfung kerja;

b. Jika satker/satfung kerja memaklumatkan seluruh standar 

pelayanan sesuai dengan yang ditetapkan Polri;

c. Jika satker/satfung kerja memaklumatkan sebagian besar 

standar pelayanan sesuai dengan yang ditetapkan Polri ;

Whistle-Blowing System (WBS) (3)

Penanganan Benturan Kepentingan (3)

Standar Pelayanan (3)



c. Apakah Satker/Satfung telah memiliki 

Peraturan Kasatker/SOP/Pilun bagi 

pelaksanaan standar pelayanan

A/B/C/D A 1

a. Jika satker/satfung kerja menerapkan seluruh SOP/Pilun 

sesuai dengan yang ditetapkan Polri dan juga membuat inovasi 

terkait SOP/Pilun yang sesuai dengan karakteristik 

satker/satfung kerja;

b. Jika satker/satfung kerja menerapkan seluruh SOP/Pilun 

sesuai dengan yang ditetapkan Polri;

c. Jika satker/satfung kerja menerapkan sebagian besar 

SOP/Pilun sesuai dengan yang
d. Apakah Satker/Satfung telah melakukan 

reviu dan perbaikan atas standar pelayanan 

dan Peraturan Kasatker/SOP/Pilun

A/B/C A 1

a. Jika satker/satfung kerja melakukan reviu dan perbaikan 

atas standar pelayanan dan SOP/Pilun sesuai dengan yang 

ditetapkan Polri dan juga satker/satfung kerja berinisiatif 

melakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan 

SOP/Pilun ;

b. Jika satker/satfung kerja melakukan reviu dan perbaikan 

atas standar pelayanan dan SOP/Pilun sesuai dengan yang 

ditetapkan Polri;

2 3.0 3.00 100.00%

a. Apakah Satker/Satfung telah melakukan 

sosialisasi/pelatihan dalam upaya 

penerapan budaya pelayanan prima

A/B/C/D A 1

a. Seluruh sosilisasi/pelatihan telah dilakukan dalam upaya 

penerapan budaya pelayanan prima

b. Sebagian besar sosialisasi/pelatihan telah dilakukan dalam 

upaya penerapan budaya pelayanan prima

c. Sebagian kecil sosialisasi/pelatihan telah dilakukan dalam 

upaya penerapan budaya pelayanan prima

d. Seluruh sosilisasi/pelatihan belum dilakukan dalam upaya 

penerapan budaya pelayanan prima

b. Apakah Satker/Satfung telah memiliki 

informasi tentang pelayanan mudah 

diakses melalui berbagai media
A/B/C A 1

a. Informasi pelayanan dapat diakses melalui berbagai media 

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

media televisi, radio dsb)

b. Informasi pelayanan dapat diakses melalui beberapa media 

(misal: papan pengumuman, selebaran, dsb)c. Apakah Satker/Satfung telah memiliki 

sistem reward and punishment bagi 

pelaksana layanan serta pemberian 

kompensasi kepada penerima layanan 

apabila layanan tidak sesuai standar

A/B/C A 1

a. Telah terdapat sistem sanksi/reward bagi pelaksana layanan 

serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila 

layanan tidak sesuai standar dan sudah diimplementasikan

b. Telah terdapat sistem sanksi/ reward bagi pelaksana layanan 

serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila 

layanan tidak sesuai standar ada namun belum 

diimplementasikan
d. Apakah Satker/Satfung telah memiliki 

sarana layanan terpadu/terintegrasi

A/B/C/D A 1

a. Apabila seluruh pelayanan sudah dilakukan secara terpadu

b. Apabila sebagian besar pelayanan sudah dilakukan secara 

terpadu

c. Apabila sebagian kecil pelayanan sudah dilakukan secara 

terpadu

d. Apabila tidak ada pelayanan yang dilakukan secara terpadu

Budaya Pelayanan Prima (3)



e. Apakah Satker/Satfung telah melakukan 

inovasi pelayanan

A/B/C/D A 1

a. Jika satker/satfung kerja telah memiliki inovasi pelayanan 

yang seluruhnya berbeda dengan satker/satfung kerja lain;

b. Jika satker/satfung kerja telah memiliki inovasi pelayanan 

yang sebagian besar sama dengan satker/satfung kerja lain;

c. Jika satker/satfung kerja telah memiliki inovasi pelayanan 

sama dengan satker/satfung kerja lain ;

d. Jika satker/satfung kerja belum memiliki inovasi pelayanan

3 4.0 4.00 100.00%

a. Apakah Satker/Satfung telah melakukan 

survey kepuasan masyarakat terhadap 

pelayanan
A/B/C A 1

a. Survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan dilakukan 

secara berkala

b. Survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan tidak 

berkala
b. Apakah Hasil survey kepuasan masyakat 

dapat diakses secara terbuka A/B/C A 1

a. Hasil survei kepuasan masyarakat dapat diakses melalui 

berbagai media (misal: papan pengumuman, website, media 

sosial, media cetak, media televisi, radio dsb)

b. Hasil survei kepuasan masyarakat dapat diakses melalui 
c. Apakah Satker/Satfung telah melakukan 

tindak lanjut atas hasil survey kepuasan 

masyarakat

A/B/C/D A 1

a. Dilakukan tindak lanjut atas seluruh hasil survey kepuasan 

masyarakat

b. Dilakukan tindak lanjut atas sebagian besar hasil survey 

kepuasan masyarakat

c. Dilakukan tindak lanjut atas sebagian kecil hasil survey 

kepuasan masyarakat

d. Belum dilakukan tindak lanjut atas hasil survey kepuasan 

masyarakat

60.0 60.00

B. HASIL (40)

I.
20.0 20.00 100%

1.
15.0 0-4 4 15.00 100.00%

Diisi dengan nilai hasil Survei Eksternal atas Persepsi Korupsi

2.

5.0 0-100% 100 5.00 100.00%

II. KUALITAS PELAYANAN PUBLIK (20) 20.0 20.00 100%

1.
20.0 0-4 4 20.00 100.00%

Diisi dengan Nilai Hasil Survei Eksternal Kualitas Pelayanan

40.0 40.00 1

100.0
100.00

Persentase temuan hasil pemeriksaan 

(Internal dan eksternal) yang 

ditindaklanjuti (5)

TOTAL HASIL

NILAI EVALUASI REFORMASI BIROKRASI

Penilaian kepuasan terhadap pelayanan (4)

Nilai Survey Persepsi Korupsi (Survei 

Eksternal) (15)

Nilai Persepsi Kualitas Pelayanan (Survei 

Eksternal) (20)

PEMERINTAH YANG BERSIH DAN BEBAS KKN 

(20)

TOTAL PENGUNGKIT



Bukti Dukung Saran

SKEP KASATKER/KASARTFUNG tentang pembentukan tim untuk melakukan pembangunan ZI menuju WBK/WBBM Contoh SKEP dan struktur tim 

pembangunan ZI (satker/satfung)

A. Dengan prosedur/mekanisme yang jelas;

1) Tersedianya SOP tentang penentuan pimpinan dan anggota tim pembangunan ZI menuju WBK/WBBM

2) Adanya laporan proses seleksi bagi seluruh anggota tim pembangunan ZI menuju WBK/WBBM

B. Sebagian menggunakan prosedur;

1) Tersedianya SOP tentang penentuan pimpinan dan anggota tim pembangunan ZI menuju WBK/WBBM

2) Adanya proses seleksi bagi sebagian anggota tim pembangunan ZI menuju WBK/WBBM

C. Tidak tersedianya SOP tentang penentuan pimpinan dan anggota tim pembangunan ZI menuju WBK/WBBM dan tidak adanya proses seleksi bagi anggota tim WBK/WBBM

1. Contoh SOP Kastker/Kasatfung 

(berisi tentang struktur, persyaratan 

keanggotaan/kompetensi anggota Tim 

dan mekanisme pemilihan anggota 

tim).

2. Sistematika pelaporan

1) SKEP ttg Renja pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM;

2) Telah tersusunnya Renja pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM secara lengkap (Outcomes, Outputs, Kegiatan, Indikator, anggaran dan waktu pelaksanaan).

1) Membentuk pokja pembangunan 

penyusunan renja ZI menuju WBK/ 

WBBM.                                

2) Contoh renja pembangunan ZI 

menuju WBK/WBBM

SKEP tentang Renja pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM Contoh renja pembangunan ZI 

menuju WBK/WBBM yang memuat 6 

area perubahan

media sosialisasi telah ada dalam bentuk website, media sosial, buku/laporan/jurnal Jika jawabannya "Ya" maka 

cara/media sosialisasi : 1) Sosialisasi 

langsung (arahan, rakernis), Media 

Sosial, elektronik dan cetak 

(buku/laporan/jurnal)

A. Semua kegiatan pembangunan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana;

1) Dokumen Renja Vs Realisasi Renja (Laporan Monitoring Evaluasi Target)

2) 95%-100% kegiatan pembangunan ZI menuju WBK/WBBM terlaksana sesuai dengan target yang direncanakan.

B. Sebagian besar kegiatan pembangunan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana;

1) Dokumen Renja Vs Realisasi Renja

2) 51% - 94% kegiatan pembangunan ZI menuju WBK/WBBM terlaksana sesuai dengan target yang direncanakan.

C. Sebagian kecil kegiatan pembangunan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana;

1) Dokumen Renja Vs Realisasi Renja

2) 26% - 50% kegiatan pembangunan ZI menuju WBK/WBBM terlaksana sesuai dengan target yang direncanakan.

D. Belum ada kegiatan pembangunan yang dilakukan sesuai dengan rencana

1) Dokumen Renja Vs Realisasi Renja

2) Kurang dari 25% kegiatan pembangunan ZI menuju WBK/WBBM terlaksana sesuai dengan target yang direncanakan.

Contoh laporan monitoring evaluasi 

kinerja kegiatan pembangunan ZI 

menuju WBK

A. dokumen Laporan Hasil Monev Bulanan

B. dokumen Laporan Hasil Monev Triwulan

C. dokumen Laporan Hasil Monev Semesteran

D. dokumen Laporan Hasil Monev Tahunan

Membuat contoh laporan hasil monev 

bulanan, triwulan, semesteran dan 

tahunan

A. Seluruh Laporan hasil Monev  (95%-100%) telah dianalisa dan ditindaklanjuti beserta rekomendasinya.

B. Sebagian besar Laporan hasil Monev (51% - 94%) telah dianalisa dan ditindaklanjuti beserta rekomendasinya

C. Sebagian kecil Laporan hasil monev (26% - 50%) telah dianalisa dan ditindaklanjuti beserta rekomendasinya

D. Tidak ada laporan hasil Monev (Kurang dari 25%) yang dianalisa dan ditindaklanjuti serta tidak ada rekomendasi

Contoh laporan monitoring evaluasi 

kinerja kegiatan pembangunan ZI 

menuju WBK

1) Daftar kehadiran pimpinan setiap hari kerja (absensi) sesuai jam kerja

2) Daftar kehadiran pimpinan saat upacara/apel

3) Daftar keberadaan pimpinan (Sprin, Undangan dll) 



SKEP Kasatker/kasatfung yang berisi nama-nama agen perubahan yang telah melalui proses seleksi, sertifikat/Sprin mengikuti pelatihan sbg agen perubahan Implementasi agen-agen perubahan 

dari SDM dan Kasatker

1. Dokumen laporan kegiatan pelatihan budaya kerya dan pola pikir

2. Adanya modul pelatihan budaya kerja dan pola pikir

SOP laporan kegiatan

A. Laporan dan nama-nama Anggota di lingkungan Polri terlibat dalam pembangunan ZI menuju WBK/WBBM, 95%-100%  Anggota di lingkungan Polri terlibat dalam pembangunan 

ZI menuju WBK/WBBM, dan usulan-usulan dari anggota diakomodasikan dalam keputusan

B. Laporan dan nama-nama Anggota di lingkungan Polri terlibat dalam pembangunan ZI menuju WBK/WBBM, 51% - 94%  Anggota di lingkungan Polri terlibat dalam pembangunan 

ZI menuju WBK/WBBM

C. Laporan dan nama-nama Anggota di lingkungan Polri terlibat dalam pembangunan ZI menuju WBK/WBBM, 26% - 50%  Anggota di lingkungan Polri terlibat dalam pembangunan 

ZI menuju WBK/WBBM

D. Laporan dan nama-nama Anggota di lingkungan Polri terlibat dalam pembangunan ZI menuju WBK/WBBM, Kurang dari 25% Anggota di lingkungan Polri terlibat dalam 

pembangunan ZI menuju WBK/WBBM

A. Satker/Satfung melaksanakan seluruh Perkap/Peraturan Kasatfung/SOP yang disusun oleh Mabes Polri, Pembina Fungsi, dan Peraturan Kapolda maupun Peraturan Kasatfung 

tingkat Polda serta inovasi Pilun yang dibuat oleh Satuan Kerja, sebagai data pendukungnya adalah Laporan evaluasi tingkat Mabes: Peraturan Kapolri, Peraturan Kasatfung, 

Peraturan Kasatker, tingkat Polda: Peraturan Kapolda, Peraturan Kasatfung tingkat Polda, Peraturan Kapolres, dan Inovasi SOP;                                                                                                            

B. Satker/Satfung melaksanakan seluruh Perkap Satker/Satfung melaksanakan seluruh Perkap/Peraturan Kasatfung/SOP yang disusun oleh Mabes Polri, Pembina Fungsi, dan 

Peraturan Kapolda maupun Peraturan Kasatfung tingkat Polda, sebagai data pendukungnya adalah Laporan evaluasi tingkat Mabes: Peraturan Kapolri, Peraturan Kasatfung, 

Peraturan Kasatker, tingkat Polda: Peraturan Kapolda, Peraturan Kasatfung tingkat Polda dan Peraturan Kapolres;                                                                                                                      

C. Satker/Satfung melaksanakan seluruh Perkap Satker/Satfung melaksanakan seluruh Perkap/Peraturan Kasatfung/SOP yang disusun oleh Mabes Polri, Pembina Fungsi, dan 

Peraturan Kapolda, sebagai data pendukungnya adalah Laporan evaluasi tingkat Mabes: Peraturan Kapolri, Peraturan Kasatfung, Peraturan kasatker, tingkat Polda: Peraturan 

Kapolda, dan Peraturan Kasatfung tingkat Polda;                                                                                                                                                                                                                                 

D. Satker/Satfung melaksanakan seluruh Perkap Satker/Satfung melaksanakan seluruh Perkap/Peraturan Kasatfung/SOP yang disusun oleh Mabes Polri, sebagai data 

pendukungnya adalah Laporan evaluasi tingkat Mabes: Peraturan Kapolri, Peraturan Kasatfung dan Peraturan Kasatker.

Contoh SOP inovasi 

A. Dokumen hasil monitoring dan evaluasi terhadap seluruh Pilun   (Peraturan Kapolri/Peraturan Kasatfung/Peraturan Kasatker/Peraturan Kapolda/Peraturan Kapolres dan SOP 

serta inovasi) yang diterapkan sepenuhnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

B. Dokumen hasil monitoring dan evaluasi terhadap seluruh Pilun   (Peraturan Kapolri/Peraturan Kasatfung/Peraturan Kasatker/Peraturan Kapolda/Peraturan Kapolres dan SOP) 

diterapkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;                                                                                                    

C.  Dokumen hasil monitoring dan evaluasi sebagian besar Pilun   (Peraturan Kapolri/Peraturan Kasatfung/Peraturan Kasatker/Peraturan Kapolda/Peraturan Kapolres dan SOP) 

sebagian besar diterapkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;                                                                   

D. Dokumen hasil monitoring dan evaluasi sebagian kecil Pilun   (Peraturan Kapolri/Peraturan Kasatfung/Peraturan Kasatker/Peraturan Kapolda/Peraturan Kapolres dan SOP) 

sebagian kecil diterapkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.

SOP hasil monitoring dan evaluasi 

piranti lunak

A. Adanya dokumen hasil evaluasi terhadap Perkap/Peraturan Kasatfung/SOP yang disusun oleh Mabes Polri, Pembina Fungsi, dan Peraturan Kapolda maupun Peraturan Kasatfung 

tingkat Polda serta inovasi Pilun yang dibuat oleh Satuan Kerja dan adanya dokumen pendukung terhadap peraturan yang telah dilakukan perbaikan;                                                                                                                    

B.  Adanya dokumen hasil evaluasi terhadap Perkap/Peraturan Kasatfung/SOP yang disusun oleh Mabes Polri, Pembina Fungsi, dan Peraturan Kapolda maupun Peraturan Kasatfung 

tingkat Polda  yang dibuat oleh Satuan Kerja dan adanya dokumen pendukung terhadap peraturan yang telah dilakukan perbaikan;                                                                                                                                                                                                                

C. Adanya dokumen hasil evaluasi terhadap Perkap/Peraturan Kasatfung/SOP yang disusun oleh Mabes Polri, Pembina Fungsi, dan Peraturan Kapolda yang dibuat oleh Satuan Kerja 

dan belum ditindaklanjuti;                                                                                                                              

D. Adanya dokumen hasil evaluasi terhadap Perkap/Peraturan Kasatfung/SOP yang disusun oleh Mabes Polri, dan Pembina Fungsi,  yang dibuat oleh Satuan Kerja dan belum 

ditindaklanjuti.

SOP hasil monitoring dan evaluasi 

piranti lunak

A. Adanya sistem aplikasi tentang pengukuran kinerja Kesatuan, Unit Kerja, perorangan dan adanya inovasi yang dibuat oleh Satuan Kerja/Satuan Fungsi;                                                                                                                             

B.  Adanya sistem aplikasi tentang pengukuran kinerja Kesatuan, Unit Kerja, dan perorangan  yang dibuat oleh Satuan Kerja/Satuan Fungsi;                   

C. Sistem pengukuran kinerja Kesatuan/Satuan Fungsi, Unit Kerja, dan perorangan  masih dilaksanakan secara manual.                                                                                                                         

SOP sistem aplikasi pengukuran 

kinerja satuan/satker/perorangan

A. Adanya sistem aplikasi manajemen SDM secara terpusat dan terintegrasi dengan satuan atas, serta adanya  inovasi yang dibuat oleh Satuan Kerja/Satuan Fungsi;                                                                                                                             

B.  Adanya sistem aplikasi manajemen SDM secara terpusat dan terintegrasi dengan satuan atas yang dibuat oleh Satuan Kerja/Satuan Fungsi;                                                                                                                                                                         

C. manajemen SDM dilaksanakan secara manual.

SOP sistem aplikasi manajemen SDM 

secara terpusat dan terintegrasi 

A. Adanya sistem aplikasi pelayanan publik yang terintegrasi, serta adanya  inovasi yang dibuat oleh Satuan Kerja/Satuan Fungsi;                                                                                                                             

B.  Adanya sistem aplikasi pelayanan publik yang terintegrasi yang dibuat oleh Satuan Kerja/Satuan Fungsi;                                                                                                                    

C. pelayanan publik dilaksanakan secara manual.

SOP sistem aplikasi pelayanan publik 

yang terintegrasi

Ya (Y).  Apabila adanya dokumen kebijakan yang tertuang dalam Rencana Kerja dan SOP tentang keterbukaan informasi publik yang diterbitkan oleh Satuan Kerja/satuan Fungsi;                                                                              

Tidak (T).   Apabila tidak ada kebijakan dan SOP tentang keterbukaan informasi publik yang diterbitkan oleh Satuan Kerja/satuan Fungsi.

SOP tentang keterbukaan informasi 

publik

Ya (Y).  Apabila adanya dokumen hasil monitoring dan evaluasi terhadap kebijakan dan SOP tentang keterbukaan informasi publik yang disusun oleh Satuan Kerja/satuan Fungsi;                                                                               

Tidak (T).  Apabila tidak melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kebijakan dan SOP tentang keterbukaan informasi publik oleh Satuan Kerja/satuan Fungsi;

SOP monitoring dan evaluasi 

pelaksanaan keterbukaan informasi 

publik



Dokumen Renbut personil dgn pertimbangan beban kerja, luas wilayah, kerawanan daerah & jumlah penduduk, dokumen analisa beban kerja, peta wilayah kerja,  (luas wilayah & 

tipelogi wilayah), peta kerawanan daerah, dokumen jumlah penduduk.

Pembentukan tim Pokja ABK (Srena & 

SDM Polri) sesuai Perkap Nomor 15 

Tahun 2014

A. Jika Satker/Satfung telah menerapkan seluruh rencana kebutuhaan personel  di Satker/Satfungnya;

1. Dokumen Renbut personil Satker/Satfung dan daftar personil riil

2. 95%-100% personil riil sesuai dgn jumlah personil ideal.

B. Jika Satker/Satfung telah menerapkan sebagian besar rencana kebutuhaan personel  di Satker/Satfungnya

1. Dokumen Renbut personil Satker/Satfung dan daftar personil riil

2. 51% - 94% personil riil sesuai dgn jumlah personil ideal.

C. Jika Satker/Satfung telah menerapkan sebagian kecil rencana kebutuhaan personel  di Satker/Satfungnya;

1. Dokumen Renbut personil Satker/Satfung dan daftar personil riil

2. 26% - 50% personil riil sesuai dgn jumlah personil ideal.

D. Jika Satker/Satfung belum menerapkan rencana kebutuhaan personel  di Satker/Satfungnya

Perlu kepastian untuk daftar personil 

ideal mengacu kpd DSP/ABK:                                   

DSP untuk wilayah perbatasan, 

sedangkan ABK berkaitan dengan 

jumlah penduduk/demografi dan 

tindak kejahatan.

Dokumen laporan hasil monev SOP laporan hasil monev, SOP anev 

penerimaan diktuk/ rekruitmen dan 

SOP anev mutasi jabatan

Dokumen Perkap sisbinkar dan Perkap mutasi jabatan terbuka Kep Kapolri Nomor: 

Kep/1304/XII/2016 ttg Promosi 

jabatan secara terbuka di lingk Polri 

(DPK). TR monev terhadap pola 

rotasi/mutasi. 

A. Jika Satker/Satfung telah menerapkan seluruh kebijakan pola mutasi internal

1. Dokumen rencana mutasi

2. Surat Perintah DPK (Dewan Pertimbangan Karir) 

3. Berita acara DPK

B. Jika Satker/Satfung telah menerapkan sebagian besar kebijakan pola mutasi internal;

1. Dokumen rencana mutasi dan Surat Perintah DPK (Dewan Pertimbangan Karir) atau Surat Perintah DPK (Dewan Pertimbangan Karir) dan Berita acara mutasi, atau Dokumen 

rencana DPK dan Berita acara DPK

C. Jika Satker/Satfung telah menerapkan sebagian kecil kebijakan pola DPK internal ;

1. Dokumen rencana mutasi, atau Surat Perintah DPK (Dewan Pertimbangan Karir) atau Berita acara DPK

D.  Jika Satker/Satfung belum menerapkan kebijakan pola mutasi internal

Dokumen laporan hasil monev SOP laporan hasil monev                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

(Catatan : nilai harus dijawab Ya, 

karena jika dijawab Tidak akan error)

1) Dokumen Perencana latihan dan jadwal pelaksanaan latihan serta kejuruan, Laporan hasil pelaksanaan latihan/kejuruan, dan modul/kurikulum pelatihan/kejuruan.

2. Surat usulan mengikuti pendidikan.

SOP perencanan pelatihan dan 

pelaksanaannya dikoordiasikan 

dengan Lemdiklat Polri.

A. Polri dengan SMK nilai minimal 37-40 dan PNS dengan SKP nilai minimal 75-80;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

B. Polri dengan SMK nilai minimal 33-36 dan PNS dengan SKP nilai minimal 70-74;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

C. Polri dengan SMK nilai minimal 30-32 dan PNS dengan SKP nilai minimal 65-69;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

D. Polri dengan SMK nilai minimal 27-29 dan PNS dengan SKP nilai minimal 60-64;  

SOP hasil penilaian kinerja individu

A. S1/S2/Dikbangspes/Dikjur/Pelatihan <25%

B. S1/S2/Dikbangspes/Dikjur/Pelatihan >25%-50%

C. S1/S2/Dikbangspes/Dikjur/Pelatihan >50%-75%

D. S1/S2/Dikbangspes/Dikjur/Pelatihan >75%-100%



A. usulan mengikuti Dikbangspes/Dikjur/Pelatihan 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

B. usulan mengikuti Dikbangspes/Dikjur/Pelatihan 50-99%                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

C. usulan mengikuti Dikbangspes/Dikjur/Pelatihan 1-49%                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

D. tidak ada usulan mengikuti Dikbangspes/Dikjur/Pelatihan 

A. Latfung tingkat Polres 100%

B. Latfung tingkat Polres 50-99%

C. Latfung tingkat Polres 1-49%

D. Tidak dilaksanakan Latfung tingkat Polres

A. Jika laporan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja dilakukan bulanan;

B. Jika laporan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja dilakukan triwulan;

C. Jika laporan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja dilakukan semesteran;

D. Jika laporan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja dilakukan tahunan

SOP sistematika Monev ttg 

pengembangan kompetensi (data 

monev triwulan)

 

dokumen SMK (sistem Manajeman Keinerja) personel, dokumen SKP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

A. Jika telah memiliki seluruh sistem penilaian kinerja individu yang terkait dengan kinerja Polri;

1. Dokumen Perkap ttg SMK, dan dokumen SKP ASN

2. 95%-100% sistem penilaian kinerja terkait dgn kinerja Polri

B. Jika telah memiliki sebagian besar  sistem penilaian kinerja individu yang terkait dengan kinerja Polri;

1. Dokumen Perkap ttg SMK,  dan dokumen SKP ASN

2. 51% - 94% sistem penilaian kinerja terkait dgn kinerja Polri

C. Jika  telah memiliki sebagian kecil sistem penilaian kinerja individu yang terkait dengan kinerja Polri ;

1. Dokumen Perkap ttg SMK,  dan dokumen SKP ASN

2. 26% - 50% sistem penilaian kinerja terkait dgn kinerja Polri 

D. Jika  belum memiliki sistem penilaian kinerja individu yang terkait dengan kinerja Polri

1. Dokumen Perkap ttg SMK,  dan dokumen SKP ASN

2. Kurang dari 25%  sistem penilaian kinerja terkait dgn kinerja Polri 

dokumen SMK atasan dan bawahan, dokumen perjanjian kinerja, dokumen penetapan kinerja. 

dokumen SMK periodik perbulan, pertriwulan, persemester, dan pertahun. SOP SMK periodik, Perkap Nomor 16 

Tahun 2011 (dalam proses 

penyusunan sistem aplikasi SMK)



A. Jika hasil penilaian kinerja individu telah dilaksanakan/diimplementasikan mulai dari penetapan, implementasi dan pemantauan;

1. Dokumen penetapan kinerja

2. Laporan hasil pemantauan kinerja (rekapitulasi hasil penilaian kinerja)

B. Jika Satker/Satfung Ukuran kinerja individu telah memiliki sebagian besar kesesuaian dengan indikator kinerja individu level diatasnya;

1. Perjanjian Kinerja, formulir penilaian kinerja spesifik, formulir penilaian generik

2. 51% - 100% Ukuran kinerja individu pd Satker/Satfung telah sesuai dgn indikator kinerja individu level diatasnya

C.  Jika Satker/Satfung Ukuran kinerja individu telah memiliki sebagian kecil kesesuaian dengan indikator kinerja individu level diatasnya ;

1. Perjanjian Kinerja, formulir penilaian kinerja spesifik, formulir penilaian generik

2. 26%- 50% Ukuran kinerja individu pd Satker/Satfung telah sesuai dgn indicator kinerja individu level diatasnya

D. Jika Satker/Satfung belum memiliki Ukuran kinerja individu yang memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level diatasnya

1. Perjanjian Kinerja, formulir penilaian kinerja spesifik, formulir penilaian generik

2. kurang dari 25% Ukuran kinerja individu pd Satker/Satfung telah sesuai dgn indicator kinerja individu level diatasnya

SOP hasil penilaian kinerja individu

A. Perkap ttg pelaksanaan aturan disiplin, Perkap Nomor 14 Tahun 2011 ttg kode etik profesi Polri, berkas sidang disiplin, dan berkas sidang kode etik, laporan pelaksanaan aturan 

disiplin/kode etik/kode perilaku, surat keputusan hasil sidang, dan surat keputusan rehabilitasi.

Buat SOP penjabaran Perkap  Nomor 

14 Tahun 2011 khususnya 

pelaksanaan aturan disiplin/kode 

etik/kode perilaku.                    Dasar: 

PP Nomor 1 Tahun 2003 ttg 

Pemberhentian anggota polri, Perkap 

Nomor 2 Tahun 2016 ttg Displin 

anggota Polri, PP Nomor 2 Tahun 2003 

ttg Penanganan pelanggaran disiplin.

A. Jika Pengukuran indikator ini telah dilakukan dengan mengacu pada kondisi yang seharusnya dilakukan, seperti pelaksanaan sistem informasi personel pada Satker/Satfung telah 

dimutakhirkan secara berkala;

1. 95% - 100%  sistem informasi personel pada Satker/Satfung telah dimutakhirkan

2. Pemutakhiran dilakukan secara berkala

B. Jika Pengukuran indikator ini sebagian besar telah dilakukan dengan mengacu pada kondisi yang seharusnya dilakukan, seperti pelaksanaan sistem informasi personel pada 

Satker/Satfung telah dimutakhirkan secara berkala;

1. 51% - 94% sistem informasi personel pada Satker/Satfung telah dimutakhirkan

2. Pemutakhiran dilakukan secara berkala

C. Jika Pengukuran indikator ini sebagian kecil dilakukan dengan mengacu pada kondisi yang seharusnya dilakukan, seperti pelaksanaan sistem informasi personel pada 

Satker/Satfung telah dimutakhirkan secara berkala;

1. 26% - 50% sistem informasi personel pada Satker/Satfung telah dimutakhirkan

2. Pemutakhiran dilakukan secara berkala

D. Jika Pengukuran indikator ini belum dilakukan dengan mengacu pada kondisi yang seharusnya dilakukan, seperti pelaksanaan sistem informasi personel pada Satker/Satfung 

telah dimutakhirkan secara berkala.

1. Kurang dari 25% sistem informasi personel pada Satker/Satfung telah dimutakhirkan

2. Tidak pernah dilakukan pemutakhiran secara berkala. 

Perkap 5 Tahun 2015 ttg Sistem 

Informasi Personel Polri (SIP)

1. sprin tim pokja, 

2. rapat, 

3. laporan kegiatan penyusunan perencanaan dan 

4. daftar hadir pimpinan saat penyusunan perencanaan (Notulensi, foto kegiatan)

Perkap tentang Sisrenstra Polri.

1. sprin tim pokja, 

2. rapat,

3. laporan kegiatan penyusunan perencanaan dan 

4. daftar hadir pimpinan saat penyusunan perencanaan (Notulensi, foto kegiatan)

Laporan hasil anev pencapaian kinerja bulanan, triwulan, semesteran, dan tahunan.



A. telah memiliki seluruh dokumen perencanaan (Rencana Strategis, Rencana Kerja dan Penetapan Kinerja) 

B. hanya memiliki Rencana Strategis dan Penetapan Kinerja ;

C. belum memiliki dokumen perencanaan

A. Nilai LKIP Kategori BB >70-80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

B. Nilai LKIP Kategori B >60-70                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

C. Nilai LKIP Kategori CC >50-60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

D. Nilai LKIP Kategori C >30-50  

Dasar:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Permenpan-RB Nomor 53 tahun 2014 

tentang Petunjuk teknis penyusunan 

LKIP.                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Perkap Nomor 7 Tahun 2015.

A. telah memiliki IKU yang terukur  

B. telah memiliki IKU yang ditetapkan Polri dan di revisi;

C. belum memiliki IKU

A. Nilai LKIP Kategori BB >70-80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

B. Nilai LKIP Kategori B >60-70                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

C. Nilai LKIP Kategori CC >50-60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

D. Nilai LKIP Kategori C >30-50  

Dasar:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Permenpan-RB Nomor 53 tahun 2014 

tentang Petunjuk teknis penyusunan 

LKIP.                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Perkap Nomor 7 Tahun 2015.

Ya, apabila laporan kinerja disusun pada bulan februari TAB

A. apabila sesuai dengan sistematika pelaporan kinerja berdasarkan perkap Nomor 7 tahun 2015 ttg perubahan atas Perkap No 20 tahun 2012 ttg Penyusunan Laporan Akuntabilitas 

Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Kepolisian Negara RI                                                                        

B. apabila memenuhi sebagian besar dengan sistematika pelaporan kinerja berdasarkan perkap Nomor 7 tahun 2015 ttg perubahan atas Perkap No 20 tahun 2012 ttg Penyusunan 

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Kepolisian Negara RI                                                      

C. apabila memenuhi sebagian kecil dengan sistematika pelaporan kinerja berdasarkan perkap Nomor 7 tahun 2015 ttg perubahan atas Perkap No 20 tahun 2012 ttg Penyusunan 

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Kepolisian Negara RI                                                     

D. belum memenuhi dengan sistematika pelaporan kinerja berdasarkan perkap Nomor 7 tahun 2015 ttg perubahan atas Perkap No 20 tahun 2012 ttg Penyusunan Laporan 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Kepolisian Negara RI     

A. 1. melaksanakan pelatihan mandiri

2. mengusulkan mengikuti pendidikan

3. mengikuti pelatihan, 

4.memiliki sertifikat dan

5. membuat laporan pelaksanaan

B. minimal 4 dari 5 pada huruf a 

C. minimal 3 dari 5 pada huruf a  belum ada pada huruf a                                                                      

A. 50-100% personil perencanaan telah memiliki sertifikat/sprin                  

B. 1-49% personil perencanaan telah memiliki sertifikat/sprin         

C. belum memiliki sertifikat/sprin



A. laporan/foto/screenshot/hasil rekaman/hasil cetak tentang banner yang terpasang dan media massa (media elektronik, media online dan media cetak) yang 

disiarkan/dipublikasikan secara periodik (tahunan/semesteran/triwulanan/bulanan) 

B. laporan/foto/screenshot/hasil rekaman/hasil cetak tentang banner yang terpasang, dan media massa (media elektronik, media online dan media cetak) yang 

disiarkan/dipublikasikan sewaktu-waktu

Menentukan konten banner dan 

media massa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Surat Edaran Nomor 9 Tahun 2015  

tentang penyelenggaraan gratifikasi

A. adanya sprin UPG, laporan ada/tidaknya gratifikasi tiap triwulan sesuai surat Kapolri kepada Satker di lingkungan Polri dan adanya inovasi berupa link dengan KPK terkait laporan 

gratifikasi

B. adanya sprin UPG, laporan ada/tidaknya gratifikasi tiap triwulan sesuai surat Kapolri kepada Satker di lingkungan Polri dan tanpa inovasi

C. tidak adanya sprin UPG, tidak membuat laporan ada/tidaknya gratifikasi

Surat Kapolri kepada jajaran untuk 

membentuk tim UPG, membuat 

format laporan ada tidaknya 

gratifikasi dan inovasi  berupa link 

dengan KPK terkait laporan gratifikasi 

sesuai MoU Polri dengan KPK tahun 

2017.  

A. 1. peraturan Kapolri tentang kode etik, laporan sosialisasi, laporan  personel yang  bermasalah,  laporan evaluasi dan pemantauan atas personel yang bermasalah setiap 

tahun/semester/triwulan, usulan revisi peraturan kode etik 

2. peraturan tentang standar kompetensi, laporan sosialisasi, laporan promosi jabatan sesuai ketentuan, data promosi jabatan sesuai ketentuan, usulan revisi peraturan kompetensi

3. peraturan SMK bagi anggota Polri dan PNS Polri, laporan sosialisasi, laporan pemberian tunjangan kinerja, laporan evaluasi SMK

4. peraturan struktur organisasi dan tata kerja, laporan sosialisasi, usulan revisi struktur organisasi dan tata kerja 

5. peraturan tentang pendelegasian wewenang, laporan sosialisasi, laporan pelaksanaan pendelegasian wewenang  dan usulan revisi peraturan pendelegasiaan wewenang

6. peraturan tentang SDM; laporan sosialisasi, evaluasi siklus SDM,  dan usulan revisi peraturan tersebut

7. piagam audit atau kebijakan pengawasan, laporan sosialisasi, tabulasi temuan dan laporan pemantauan tindak lanjut audit intern dan ekstern.

8. peraturan tentang HTCK, laporan sosialisasi, laporan evaluasi dan usulan revisi peraturan HTCK 

9.  adanya inovasi terkait dengan delapan lingkungan pengendalian tersebut di atas  

B. sama dengan atas tanpa inovasi                                                                                           

C. minimal 5 dari 8 sub unsur lingkungan pengendalian terpenuhi sesuai dengan di atas

D. kurang dari 5 dari 8 sub unsur lingkungan pengendalian terpenuhi sesuai dengan di atas

A. laporan daftar risiko tingkat jabatan perwira pada setiap fungsi di lingkungan satker sesuai surat irwasum Polri tentang permintaan penyusunan daftar risiko dan adanya inovasi 

penilaian risiko (antara lain database aplikasi penilaian risiko)

B. sama dengan di atas tanpa inovasi

C. 51% laporan daftar risiko tingkat jabatan perwira setiap fungsi di lingkungan satker

D. kurang dari 50% laporan daftar risiko tingkat jabatan perwira setiap fungsi di lingkungan satker

A. 1. PK dan Tapkin dengan kegiatan sosialisasi, laporan reviu dan laporan evaluasi 

2. Ketentuan DSP sesuai dgn SOTK, persyaratan jabatan, standar kinerja dan usulan komposisi SDM sesuai peraturan

3. kebijakan Kasatfung/Kasatker pelaksanaan tupoksi, laporan sosialisasi, implementasi peraturan tersebut, dan usulan revisi peraturan Kasatfung/Kasatker tupoksi.

4. peraturan Kasatfung/Kasatker teknis pengamanan aset dari hilang/ pencurian/kehilangan/penyalahgunaan aset; laporan sosialisasi; hasil pengamatan pengmanan aset sesuai 

peraturan; laporan evaluasi peraturan dan/atau pelaksanaan dan revisi peraturan dan perbaikan atas pengamanan aset 

5. Indikator Kinerja Utama (IKU), laporan sosialisasi, IKU  tercantum pada seluruh produk perencanaan, laporan evaluasi, serta usulan  revisi IKU.

6. memisahkan fungsi-fungsi yang terindikasi penyimpangan pada SOTK, laporan sosialisasi, laporan evaluasi dan usulan revisi peraturan

7. peraturan tentang otorisasi atas transaksi dan kejadian penting tentang keuangan, barang, SDM, perijinan dan pendapatan, laporan sosialisasi, laporan evaluasi dan usulan revisi 

peraturan tersebut

8. peraturan tentang transaksi dan kejadian penting yang akurat dan tepat waktu; laporan sosialisasi; pencatatan transaksi dan kejadian penting telah akurat dan tepat waktu sesuai 

peraturan; laporan evaluasi dan revisi atau usulan revisi sesuai situasi dan kondisi dan pemantauan telah dilakukan secara otomatis

9. pembatasan akses sistem SDM; laporan sosialisasi, peraturan pembatasan konten akses sistem SDM, laporan evaluasi dan usulan revisi atas pengamanan aplikasi SDM

10. dokumentasi tentang penyelenggaraan SPI serta transaksi dan kejadian penting, laporan evaluasi dan revisi atau usulan revisi untuk dokumentasi penyelenggaraan SPI serta 

transaksi dan kejadian penting

11. adanya inovasi terhadap 10 sub unsur lingkungan pegendalian untuk meminimalisir risiko yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi

b. sama dengan di atas tanpa inovasi                                             

A. Laporan sosialisasi peraturan SPI kepada 75% - 100% personel di lingkungan Satker yang menjadi sasaran ZI

B. Laporan SPI telah disosialisasikan kepada 41% - 74% personel di lingkungan Satker yang menjadi sasaran ZI 

C. laporan SPI telah disosialisasikan kepada 20% - 40% personel di lingkungan Satker yang menjadi sasaran ZI

A. 1 peraturan tentang Dumas,

2. jumlah data dumas

3.tindak lanjut laporan penanganan Dumas 

4. jumlah pengaduan masyarakat yang diselesaikan, 

5. jawaban kepada masyarakat

6.inovasi dumas online, surat pemberitahuan tindak lanjut dumas online

B. sama dengan di atas tanpa inovasi

C. maksimal 4 dari 6 jawaban huruf a  

D. maksimal 2 dari 6 jawaban huruf a  



A. penyelesaian dumas 100%

B. penyelesaian dumas  51% - 99%

C. penyelesaian dumas  1% - 50%; 

D. penyelesaian dumas 0% 

A. laporan monitoring dan evaluasi penanganan Dumas di lingkungan Satker sasaran ZI dilakukan setiap bulan

B. laporan monitoring dan evaluasi penanganan Dumas di lingkungan Satker sasaran ZI dilakukan setiap triwulan

C. laporan monitoring dan evaluasi penanganan Dumas di lingkungan Satker sasaran ZI dilakukan setiap semester

D. laporan monitoring dan evaluasi penanganan Dumas di lingkungan Satker sasaran ZI dilakukan setiap tahun

A. laporan evaluasi penanganan dumas yang telah ditindaklanjuti 100% 

B. laporan evaluasi penanganan dumas yang telah ditindaklanjuti 51-99%                                                                                               

C. laporan evaluasi penanganan dumas yang telah ditindaklanjuti 1-50% 

D. laporan evaluasi penanganan dumas yang telah ditindaklanjuti 0%

Jika YA : 1) adanya laporan pelaksanaan internalisasi WBS melalui banner, liflet, APP, rapat kerja teknis satker; 2) adanya peraturan/kebijakan tentang penyelenggaraan WBS, 

laporan ada/tidaknya WBS/WBS online

A. Jika satker menerapkan seluruh kebijakan WBS dan membuat inovasi terkait dengan pelaksanaanWBS sesuai dengan karakteristik wilayah/satker; 

1) Laporan kegiatan WBS lengkap dan 

2) inovasi penerapan WBS sesuai dengan karakteristik wilayah/satker.

B. Jika satker menerapkan seluruh kebijakan WBS namun belum membuat inovasi dengan pelaksanaan WBS sesuai dengan karakteristik wilayah/satker; 

1) Laporan kegiatan WBS lengkap

C. Jika satker menerapkan sebagian besar kebijakan WBS; 

1) Laporan kegiatan WBS tertentu

D. Jika satker menerapkan sebagian kecil kebijakan WBS. 

1) Laporan kegiatan WBS (tidak mengacu pada SOP)

1) SOP tentang laporan kegiatan WBS                                           

2) SOP inovasi WBS

A. laporan evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System dilakukan bulanan;

B. laporan evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System dilakukan triwulan;

C. laporan evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System dilakukan semesteran;

D. laporan evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System dilakukan tahunan

A. seluruh hasil evaluasi atas penerapan whistle blowing system telah ditindaklanjuti 100%                                                                     

B. sebagian besar hasil evaluasi atas penerapan whistle blowing system telah ditindaklanjuti 51%-99%                                                       

C. sebagian kecil hasil evaluasi atas penerapan whistle blowing system telah ditindaklanjuti 1-50%                                                             

D. belum ada hasil evaluasi atas penerapan whistle blowing system yang ditindaklanjuti 0%

YA,                                                                                            

apabila ada laporan tentang benturan kepentingan sesuai dengan surat  Kapolri yang diterbitkan setiap tahun dan surat edaran Kapolri Nomor 8 Tahun 2015 tentang benturan 

kepentingan.

A. Laporan sosialisasi peraturan SE benturan kepentingan 75% - 100% personel di lingkungan Satker yang menjadi sasaran ZI

B. Laporan sosialisasi peraturan SE benturan kepentingan 51% - 75% personel di lingkungan Satker yang menjadi sasaran ZI. 

C. Laporan sosialisasi peraturan SE benturan kepentingan 26% - 50% personel di lingkungan Satker yang menjadi sasaran ZI

D. Laporan sosialisasi peraturan SE benturan kepentingan 0% - 25% personel di lingkungan Satker yang menjadi sasaran ZI

A. Laporan penanganan benturan kepentingan 75% - 100% sub satker

B. Laporan penanganan benturan kepentingan 51% - 75% sub satker

C. Laporan penanganan benturan kepentingan kurang dari 50% sub satker

D. Laporan penanganan benturan kepentingan 0% sub satker 

A. laporan evaluasi benturan kepentingan oleh seluruh sub Satker secara berkala (tahun/semester/ triwulan/bulan)

B. laporan evaluasi benturan kepentingan oleh seluruh sub Satker tidak secara  berkala  

C. tidak ada laporan evaluasi benturan kepentingan

A. Laporan tindak lanjut penanganan benturan kepentingan 75% - 100%  

B. Laporan tindak lanjut penanganan benturan kepentingann 51% - 75%  

C. Laporan tindak lanjut penanganan benturan kepentingan 26% - 50% 

D. Laporan tindak lanjut penanganan benturan kepentingan 0% - 25% 

A. 1) Tersedianya SOP tentang kebijakan standar pelayanan yang ditetapkan polri

2) Adanya perencanaan inovasi layanan publik yang mengacu kepada kebijakan standar pelayanan yang ditetapkan polri

3) adanya surat perintah tim pelaksana kerja inovasi layanan publik       

B. Tersedianya SOP tentang kebijakan standar pelayanan yang ditetapkan polri

C. Tidak tersedianya SOP tentang kebijakan standar pelayanan yang ditetapkan polri

A. 1) tersedianya maklumat untuk seluruh standar pelayanan publik yang ada di satker/satfung kerja yang telah ada penetapan oleh polri 

2) adanya perencanaan pelaksanaan inovasi yang terkait dengan maklumat standar pelayanan publik yang sesuai dengankarakteristik satker/satfung kerja.

3) adanya sprin tim pelaksana inovasi sesuai maklumat yang telah dibuat 

4) laporan pelaksanaan kegiatan inovasi                                           

B. tersedianya maklumat untuk seluruh standar pelayanan publik yang ada di satker/satfung kerja yang telah ada penetapan oleh polri

C. 51% - 94% tersedianya maklumat standar pelayanan publik yang ada di satker/satfung kerja.

D. tersedianya Sebagian kecil maklumat standar pelayanan publik (26% - 50%) dari pelayanan publik yang ada di satker/satfung



A. 1) diterapkanya SOP/Pilun untuk seluruh standar pelayanan publik yang ada di satker/satfung kerja yang telah ada penetapan oleh polri 

2) adanya perencanaan pelaksanaan inovasi yang terkait dengan SOP/Pilun standar pelayanan publik yang sesuai dengankarakteristik satker/satfung kerja.

3) adanya sprin tim pelaksana inovasi sesuai SOP/Pilun standar pelayanan publik yang telah dibuat dan penetapan oleh polri

4) laporan pelaksanaan kegiatan inovasi                                              

B. tersedianya SOP/Pilun untuk seluruh standar pelayanan publik yang ada di satker/satfung kerja yang telah ada penetapan oleh polri

C. 51% - 94% tersedianya SOP/Pilun standar pelayanan publik yang ada di satker/satfung kerja.

D. tersedianya Sebagian kecil SOP/Pilun standar pelayanan publik (26% - 50%) dari pelayanan publik yang ada di satker/satfung

A. 1) adanya laporan hasil reviu atas standar pelayanan dan SOP/Pilun

2) Adanya laporan hasil perbaikan atas hasil reviu standar pelayan dan SOP/Pilun

3) adanya surat perintah tim pelaksana reviu dan perbaikan atas standar layanan publik dan SOP/Pilun                                                   

4) adanya rencana kerja terhadap pelaksanaan monitoring, reviu dan perbaikan atas standar pelayanan publik dan SOP/Pilun      

B. 1) adanya laporan hasil reviu atas standar pelayanan dan SOP/Pilun

2) Adanya laporan hasil perbaikan atas hasil reviu standar pelayan dan SOP/Pilun

C. Tidak melaksanakan revieu dan perbaikan terhadap standar pelayan publik dan  SOP/Pilun tentang kebijakan standar pelayanan yang ditetapkan polri

a.SKEP KASATKER/KASATFUNG tentang pembentukan tim sosialisasi/pelatihan penerapan budaya pelayanan prima;  

b. Sprin kasatker/Kasatfung tentang pelaksanaan sosialisasi/pelatihan penerapan budaya pelayanan prima                                                                           

 A. Laporan dan nama-nama Anggota di lingkungan Polri terlibat dalam sosialisasi/pelatihan penerapan budaya pelayanan prima,( 95%-100%  Anggota di lingkungan Polri terlibat 

dalam sosialisasi/pelatihan)

B. Laporan dan nama-nama Anggota di lingkungan Polri terlibat dalam sosialisasi/pelatihan penerapan budaya pelayanan prima, (51% - 94%  Anggota di lingkungan Polri terlibat 

dalam sosialisasi/pelatihan)

C. Laporan dan nama-nama Anggota di lingkungan Polri terlibat dalam sosialisasi/pelatihan penerapan budaya pelayanan prima, (26% - 50%  Anggota di lingkungan Polri terlibat 

dalam sosialisasi/pelatihan)

D. Laporan dan nama-nama Anggota di lingkungan Polri terlibat dalam sosialisasi/pelatihan penerapan budaya pelayanan prima, (Kurang dari 25% Anggota di lingkungan Polri 

terlibat dalam sosialisasi/pelatihan)

A. media sosialisasi telah ada dalam bentuk website, media sosial, buku/laporan/jurnal                                                 

B. media sosialisasi telah ada dalam bentuk spanduk, banner, brosur, stiker                                                                             

C. media sosialisasi hanya berupa papan pengumuman

A. adanya dokumen Piagam Penghargaan/sejenisnya bagi pelaksana dan penerima layanan disertai data dukung pelaksanaan layanan  yang tidak sesuai standar                                                      

B. tidak adanya dokumen piagam penghargaan/sejenisnya bagi pelaksana dan penerima layanan namun data dukung  data dukung pelaksanaan layanan  yang tidak sesuai standar                                

C. tidak ada dokumen penghargaan/sejenisnya bagi pelaksana dan penerima layanan dan juga tidak adanya data dukung pelaksanaan layanan yang tidaksesuai standar                

A. Semua sarana layanan telah terpadu/terintegrasi;

1) Dokumen mekanisme kegiatan Vs dokumen pelaksanaan kegiatan (Laporan Monitoring Evaluasi Target)

2) 95%-100% kegiatan pelayanan  ZI menuju WBK/WBBM terlaksana sesuai dengan target yang direncanakan.

B. Sebagian besar sarana layanan telah terpadu/terintegrasi;

1)  Dokumen mekanisme kegiatan Vs dokumen pelaksanaan kegiatan (Laporan Monitoring Evaluasi Target)

2) 51% - 94% kegiatanpelayanan ZI menuju WBK/WBBM terlaksana sesuai dengan target yang direncanakan.

C. Sebagian kecil sarana layanan telah terpadu/terintegrasi;

1) Dokumen mekanisme kegiatan Vs dokumen pelaksanaan 

2) 26% - 50% kegiatan pelayanan ZI menuju WBK/WBBM terlaksana sesuai dengan target yang direncanakan.

D. Belum ada sarana layanan telah terpadu/terintegrasi

1) Dokumen mekanisme kegiatan Vs dokumen pelaksanaan 

2) Kurang dari 25% kegiatan pembangunan ZI menuju WBK/WBBM terlaksana sesuai dengan target yang direncanakan.



A. masing masing layanan mempunyai inovasi yang berbeda;

1) Dokumen kegiatan layanan  Vs dokumen kegiatan layanan lainnya(Laporan Monitoring Evaluasi Target)

2) 95%-100% kegiatan pelayanan  ZI menuju WBK/WBBM terlaksana sesuai dengan target yang direncanakan.

B.sebagian besar  layanan mempunyai inovasi yang sama;

1)  Dokumen kegiatan layanan  Vs dokumen kegiatan layanan lainnya(Laporan Monitoring Evaluasi Target)

2) 51% - 94% kegiatanpelayanan ZI menuju WBK/WBBM terlaksana sesuai dengan target yang direncanakan.

C. Sebagian kecil layanan mempunyai inovasi yang sama;

1) Dokumen kegiatan layanan  Vs dokumen kegiatan layanan lainnya(Laporan Monitoring Evaluasi Target)

2) 26% - 50% kegiatan pelayanan ZI menuju WBK/WBBM terlaksana sesuai dengan target yang direncanakan.

D. Belum ada layanan yang melaksanakan inovasi

1) Dokumen mekanisme kegiatan 

2) Kurang dari 25% kegiatan pembangunan ZI menuju WBK/WBBM terlaksana sesuai dengan target yang direncanakan.

A. terdapat dokumen hasil survey secara berkala   

B. terdapat dokumen hasil survey namun  tidakdilakukan secara berkala                                                                        

C. tidak terdapat dokumen hasil survey   

A. media sosialisasi telah ada dalam bentuk website, media sosial, buku/laporan/jurnal                                                     

B. media sosialisasi telah ada dalam bentuk spanduk, banner, brosur, stiker                                                                             

C. media sosialisasi hanya berupa papan pengumuman                                                           

A. seluruh dokumen tindak lanjut sesuai dengan hasil survey  ;

1) Dokumen tindak lanjut  Vs hasil survey (Laporan Monitoring Evaluasi Target)

2) 95%-100% kegiatan pelayanan  ZI menuju WBK/WBBM terlaksana sesuai dengan target yang direncanakan.

B. sebagian besar hasil survey telah ada dokumen tindak lanjutnya ;

1)  Dokumen tindak lanjut  Vs hasil survey (Laporan Monitoring Evaluasi Target)

2) 51% - 94% kegiatanpelayanan ZI menuju WBK/WBBM terlaksana sesuai dengan target yang direncanakan.

C. Sebagian kecil hasil survey telah ada dokumen tindak lanjutnya;

1) Dokumen tindak lanjut  Vs hasil survey (Laporan Monitoring Evaluasi Target)

2) 26% - 50% kegiatan pelayanan ZI menuju WBK/WBBM terlaksana sesuai dengan target yang direncanakan.

D. Belum ada hasil survey yang terdapat dokumen tindaklanjutnya;

1) Dokumen tindak lanjut  Vs hasil survey (Laporan Monitoring Evaluasi Target);

2) Kurang dari 25% kegiatan pembangunan ZI menuju WBK/WBBM terlaksana sesuai dengan target yang direncanakan.

IPK Minimal 90%

TLHP Minimal 3,5% dan Maksimal 5%

IPP Minimal 90%


