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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Korupsi tentu bukan lagi menjadi sebuah fenomena atau permasalahan 

yang baru bagi setiap negara, khususnya pada dunia perpolitikan. Adanya tindak 

korupsi ini tentu banyak memberikan dampak negatif yang dirasakan oleh banyak 

pihak, tidak hanya oleh negara tetapi juga oleh masyarakatnya. Salah satu dampak 

atau pengaruh yang paling besar adalah pada layanan publik. Sebab, dengan 

adanya korupsi ini dapat mempengaruhi kuantitas hingga kualitas pada layanan 

yang akan disediakan dan diberikan oleh negara kepada masyarakatnya (publik). 

Berawal dari melakukan tindak korupsi yang berakibat pada komposisi 

pengeluaran pemerintah yang disalahgunakan hingga mengurangi pendapatan 

pemerintah sehingga layanan yang berikan menurun dari segi kuantitas hingga 

kualitasnya. 1  Padahal pelayanan publik sebenarnya merupakan hak dasar bagi 

masyarakat dan negara memiliki kewajiban untuk memenuhi hak tersebut. Untuk 

itu pelayanan publik merupakan sebuah bagian yang tidak dapat  dipisahkan dari 

kewajiban negara untuk menyejahterakan masyarakatnya.2 

Di Indonesia, kasus korupsi yang sering terjadi justru banyak dilakukan 

oleh pekerja pemerintah itu sendiri, yaitu Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau 

sekarang yang lebih dikenal dengan sebutan Aparatur Sipil Negara (ASN). 

Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan profesi bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) 

dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) yang bekerja pada 

instansi pemerintah. Dimana dalam mengemban tugasnya terdapat hak dan 

kewajiban yang harus dilakukan atau menjadi kewajiban sebagai seorang ASN 

dengan sebaik-baiknya. 3  Namun melihat ASN saat ini, kata baik dan puas dalam 

hal pelayanan masih jauh dari jangkauan. Hal ini diakibatkan karena masih 

                                                        
1 Dincer, Oguzhan, Ozgur Teoman. Does Corruption Kill? Evidence From Half a Century Infant 
Mortality Data. Social Science and Medicine. 2019, p. 332-339 
2 Ulum, Chazienul. 2018. Public Service Tinjauan Teoritis Dan Isu-Isu Strategis Pelayanan 
Publik. Malang: UB Press, halaman 3 
3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara 
halaman 2 
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banyak pihak-pihak yang menjabat atau bekerja sebagai ASN lalai dan melakukan 

tindakan yang menyimpang dari hak dan kewajiban yang seharusnya sebagai 

pekerja negara. Bahkan saat Operasi Tangkap Tangan (OTT) pun masih sering 

ditemui pejabat atau pekerja negara yang melakukan tindakan seperti suap 

ataupun pungutan liar (pungli). Dari adanya penyimpangan hak dan kewajiban ini 

menjadi salah satu penyebab Indonesia belum bisa menjadi negara yang maju, 

adil, dan makmur dalam membangun negaranya. Dan dengan masih banyaknya 

aparatur yang melakukan tindak korupsi ini membuat citra sebagai pekerja negara 

atau pemerintahan semakin buruk dan mengecewakan. Dan hal inilah yang 

mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap negara dan pekerjanya menjadi 

negatif dan akhirnya membuat kepercayaan masyarakat terhadap aparat 

pemerintah  semakin menurun. 

Melihat kondisi birokrasi yang dapat dikatakan krisis kepercayaan ini 

menuntut pemerintah untuk segera melakukan reformasi birokrasi. Reformasi 

yang dilakukan tentu bertujuan untuk memperbaiki dan menata kembali 

penyelenggaraan pemeritahan yang kurang prima menjadi pelayanan yang lebih 

baik, efektif, efisien, dan profesional. Selain karena banyaknya tindak korupsi, 

adanya reformasi ini juga didasari karena masih banyaknya masalah birokrasi 

yang hingga kini masih belum dapat terselesaikan, seperti pada kualitas pelayanan 

publik yang kurang, masih lemahnya dalam hal pengawasan, hingga manajemen 

Sumber Daya Manusia (SDM) dalam meningkatkan profesionalitas pada 

prakteknya masih belum optimal. 4  Dan untuk mengembalikan integritas dan 

kepercayaan masyarakat terhadap negara dan pejabat publik, reformasi birokrasi 

menjadi sebuah solusi dan jalan bagi negara dalam mengatasi masalah 

birokrasinya. Dengan adanya reformasi ini diharapkan negara dapat mengatasi 

masalah yang ada dan menciptakan keadaan dan kesadaran khususnya dalam 

mencegah korupsi dan meningkatkan kualitas pelayanan.  

                                                        
4 Syafira, Dwi Herliana. 2019. “Sosialisasi Dan Evaluasi Pembangunan Zona Integritas WBK dan 
WBBM di Universitas Udayana”, dalam 
https://itjen.ristekdikti.go.id/index.php/2019/07/23/sosialisasi-dan-evaluasi-pembangunan-zona-
integritas-wilayah-bebas-korupsi-wbk-dan-wilayah-birokrasi-bersih-dan-melayani-wbbm-di-
universitas-udayana/ (diakses pada 18 November 2019 pk. 12.12) 
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Pemerintah pun terus melakukan berbagai macam upaya untuk 

menemukan solusi dalam penyelesaian permasalahan tersebut. Salah satunya 

dengan menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand 

Design Reformasi Birokrasi. Adanya peraturan tersebut dimaksudkan agar 

pemerintahan dapat menerapkan dan berpedoman pada prinsip clean government 

dan Good Governance yang nantinya juga dapat dijadikan sebagai percontohan 

penerapan biokrasi yang lebih baik pada unit-unit kerja.5 Dan untuk mewujudkan 

birokrasi yang clean government dan good governance, usaha yang dilakukan 

pemerintah dalam memperbaiki dan menghasilkan kemajuan dalam hal melawan 

korupsi dan memperkuat demokrasi saat ini lebih berfokus kepada perbaikan 

internalnya. Karena penyimpangan berawal dari individu sendiri, sehingga jika 

tidak dimulai dari dalam atau internalnya maka akar permasalahan tidak akan 

dapat terselesaikan. 

 

Tabel 1.1 Usaha Melawan Korupsi dan Memperkuat Demokrasi  
PIHAK ISI 

Pemerintah dan 
Pemerintah 

a. Memperkuat Integritas lembaga-lembaga yang 
bertanggungjawab pada pelayanan publik, pengawasan 
internal, dan penegakan hukum (kepolisian, kejaksaan, 
lembaga permasyarakatan). 
b. Menutup Kesenjangan antara regulasi dengan praktik 
penegakan hukum antikorupsi. 
c. Mendukung dan melindungi masyarakat sipil dan media 
yang bebas dari tekanan dan ancaman pada pengungkapan 
korupsi. 
d. ikut menjaga dan melindungi independensi KPK dalam 
menjalankan fungsi penegakan hukum 

Sumber: ti.or.id–Coruuption Perception Index 2018 
 

Berdasarkan tabel 1.1 menunjukkan bahwa Transparency International 

bersama dengan Transparency International Indonesia membuat strategi atau 

usaha-usaha yang dapat dilakukan dalam mengatasi masalah korupsi di Indonesia. 

Usaha-usaha yang dilakukan dalam melawan korupsi dan memperkuat demokrasi  

ini merupakan sebuah bentuk reformasi sekaligus upaya menciptakan pelayanan 

                                                        
5 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010, Grand Design Reformasi 
Birokrasi 2010-2025 halaman 3 
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yang baik dan memuaskan. Seperti pada poin (a) dan (b) yang memfokuskan pada  

penguatan integritas lembaga pelayanan publik yang sesuai dengan regulasi yang 

telah dibuat.6  Untuk itu, perbaikan dan penguatan integritas ini dilakukan untuk 

memperbaiki citra dan kinerja yang selama ini dianggap buruk, terutama pada 

integritas seorang ASN. Dan untuk meningkatkan dan memperkuat integritas 

lembaga-lembaga pelayanan publik, pemerintah membuat undang-undang baru 

yaitu PermenPANRB No. 60 Tahun 2012 yang kemudian disempurnakan lagi 

melalui PermenPANRB No. 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan 

Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi 

Bersih dan Melayani sebagai peraturan yang dapat menyempurnakan dan juga 

menguatkan agar terwujudnya Grand Design Reformasi Birokrasi.  

Adanya PermenPANRB No.52 Tahun 2014 mengenai Pembangunan 

Zona Integritas ini dibuat dengan tujuan mengoptimalkan peran pemerintah 

sebagai pelayan masyarakat. Dengan melihat performa pelayanan yang selama ini 

masih mengecewakan, hadirnya peraturan ini diharapkan dapat memberikan 

semangat baru bagi instansi pemerintahan untuk dapat memperbaiki sistem serta 

layanan yang diberikan. Zona Integritas (ZI) merupakan sebuah predikat yang 

diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai 

komitmen untuk mewujudkan Wilyah Bebas Korupsi (WBK) atau Wilayah 

Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) sebagai bentuk reformasi birokrasi, 

khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan 

publik. 7  Karena pada hakekatnya Pembangunan Zona Integritas ini ditujukan 

untuk dapat menumbuhkembangkan budaya kerja birokrasi yang anti korupsi dan 

budaya birokrasi yang melayani publik secara baik, serta mampu meningkatkan 

kepercayaan publik terhadap birokrasi di lingkungan instansi pemerintah.  

Melalui Pembangunan Zona Integritas ini, nantinya diharapkan dapat 

mewujudkan sebuah pelayanan yang lebih baik, efektif, efisien, dan profesional 

dan dijadikan sebagai percontohan penerapan biokrasi yang lebih baik pada unit-

                                                        
6 https://ti.or.id/corruption-perception-index-2018/ (diakses pada 28 November 2019) 
7 Peraturan Menteri Pendayagunaan Apartur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia 
Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Birokrasi 
Bersih dan Melayani halaman 7 

https://ti.or.id/corruption-perception-index-2018/
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unit kerja yang lainnya. Selain itu, dengan adanya perbaikan integritas ini 

merupakan hal yang penting dan perlu dilakukan untuk memperbaiki citra 

birokrasi serta peningkatan dalam segi pelayanan di lingkungan instansi 

pemerintahan. Dengan berpatokan pada komitmen yang didasari oleh 3 hal dasar 

yaitu jujur, profesional, dan amanah diharapkan dapat meningkatkan kinerja yang 

nantinya dapat dirasakan manfaatnya oleh seluruh masyarakat. Jujur yang 

dimaksud adalah dengan menjadikan wilayah kerja sebagai Wilayah Bebas 

Korupsi (WBK). Sehingga seluruh jajaran pekerja di dalamnya menjunjung tinggi 

komitmen untuk menjauhi korupsi di kehidupannya. Lalu profesional yang 

dimaksud adalah menjadikan wilayah kerja yang dapat masuk ke dalam wilayah 

Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), sehingga dalam hal kinerja dapat lebih 

ditingkatkan dan manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat. Dua hal 

dasar (jujur dan amanah) tersebut memiliki berhubungan dengan tujuan amanah. 

Dimana ketika dapat bersikap jujur dan profesional maka tujuan dari  melayani 

masyarakat akan terealisasikan secara optimal. 8  Dan untuk mewujudkan 

Pembangunan Zona Integritas, membutuhkan sebuah proses dalam membangun 

sebuah Wilayah  Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih sebagai sasaran 

utamanya. Di dalam proses tersebut dibutuhkan untuk menentukan komponen-

kompenen yang harus di bangun. 

Saat ini penerapan Pembangunan Zona Integritas memang sedang ramai 

dibicarakan dan dicanangkan hampir di seluruh instansi atau badan pemerintahan. 

Meskipun untuk mendapatkan pengakuan sebagai instansi yang berhasil dalam 

Pembangunan Zona Integritas tidaklah mudah, tetapi tetap saja banyak instansi 

yang berlomba-lomba untuk mendapatkan predikat Wilayah Bebas Korupsi 

(WBK) dan Wilayah Birokrasi dan Melayani (WBBM). Namun selain untuk 

mendapatkan predikat tersebut, melalui Pembangunan Zona Integritas ini menjadi 

jalan untuk membuktikan komitmen baik dari diri sendiri (individu) maupun 

instansi dalam memberikan layanan yang lebih baik, efektif, efisien, dan 

profesional. Dan di tahun 2018, Kantor Badan Pertanahan Nasional berhasil 

membuktikannya dengan mendapatkan penghargaan dan pengakuan sebagai salah 
                                                        
8 www.menpan.go.id (diakses pada 26 Oktober 2019 pk.16.46 WIB) 

http://www.menpan.go.id/
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satu instansi pemerintah yang berhasil mendapatkan predikat Pembangunan Zona 

Integritas yang secara langsung diberikan oleh Kementerian Pendayagunaan 

Apartur Negara dan Refofmasi Birokrasi (KEMENPANRB).  

Badan Pertanahan Nasional atau yang sekarang dikenal juga dengan 

Kementerian Agraria dan Tata Ruang ini merupakan sebuah badan pemerintah 

yang bergerak pada bidang pertanahan. Sesuai dengan namanya tentu badan 

pemerintahan ini mengurusi urusan yang berhubungan dengan tanah. Berdasarkan 

pada Peraturan Presiden Republik Indonesia No.17 Tahun 2015 bahwa tugas dari 

Kementeian Agraria dan Tata Ruang memiliki tugas untuk menyelenggarakan 

segala urusan pemerintahan yang berhubungan dengan agraria atau pertanahan 

dan tata ruang untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan 

pemerintahan. 9  Pemberian penghargaan kepada Kantor Badan Pertanahan 

Nasional ini merupakan salah satu bentuk keberhasilan sebuah instansi dalam 

menciptakan Zona Integritas dengan menghasilkan wilayah yang bebas KKN 

serta peningkatan pelayanan yang lebih baik. Hingga saat ini, penghargaan Zona 

Integritas diberikan kepada tiga Kantor Badan Pertanahan Nasional se-Indonesia. 

Dimana ketiga kantor tersebut merupakan pelopor maupun unit percontohan bagi 

unit kerja yang lainnya.  

 

Tabel 1.2 Daftar Unit Kerja Kementerian ATR/BPN Peroleh Penghargaan 
Zona Integritas  

NO UNIT KEMENTERIAN ATR/BPN DAERAH 
1 Kantor Pertanahan Kota Langsa Provinsi Aceh 
2 Kantor Pertanahan Kota bandung Jawa Barat 
3 Kantor Pertanahan Surabaya I Jawa Timur 

Sumber:atrbpn.go.id 
 

Berdasarkan tabel 1.2 menunjukkan bahwa pada tahun 2018 terdapat tiga 

kantor Badan Pertanahan Nasional yang mendapatkan predikat sebagai kantor 

zona integritas. Masing-masing kantor Badan Pertanahan ini mewakili daerahnya 

sebagai kantor percontohan diwilayahnya. Pencapaian predikat zona integritas ini 

melalui perjuangan dan proses yang berat, karena diperlukannya komitmen d level 

                                                        
9 www.atrbpn.go.id (diakses pada 24 Januari 2019 pukul 19.26 WIB) 
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pimpinan serta staf. Dari perwakilan ketiga kantor tersebut menyebutkan kalau 

keberhasilan yang diperoleh berkat adanya proses yang dimulai dengan merubah 

perilaku birokrasi yang melayani dan tidak korupsi,perlu adanya komitmen dari 

seluruh jajaran dalam melaksanakan Pembangunan Zona Integritas, dan niat 

melayani masyarakat secara baik dan ikhlas. Karena dari perjuangan dan 

perbaikan tersebut pelayanan yang diberikan dapat dinilai baik oleh masyarakat.10 

Kota Surabaya menjadi satu-satunya perwakilan Provinsi Jawa Timur 

dari tiga unit kerja yang mendapat penghargaan tersebut untuk unit kerja Badan 

Pertanahan Nasional se-Indonesia. Dari program atau inovasi yang telah dibentuk 

untuk pecapaian Pembangunan Zona Integritas, Kantor Badan Pertanahan 

nasional Surabaya I berhasil meraih predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK). 

Dimana predikat WBK ini diperoleh karena didukung oleh hasil survei eksternal 

Indeks Persepsi Korupsi (IPK) dan Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan (IPKP) 

menyatakan baik.11 Dan dari perolehan atau capaian ini juga menambah prestasi 

yang dimiliki Surabaya sebagai kota pahlawan yang anti korupsi. Pada tahun 

2015, Surabaya mendapatkan sebuah penghargaan Bung Hattta Anti-Corruption 

Award (BHACA) sebagai penghargaan anti korupsi. Penghargaan tersebut 

diserahkan kepada walikota Surabaya, Ibu Tri Rismaharini. Penghargaan tersebut 

diperoleh karena dianggap telah mampu mengembangkan tata kelola kota yang 

baik, bersih dan bertanggungjawab.12  

Namun dari keberhasilan yang diraih oleh Kantor Badan Pertanahan 

Nasional dalam Pembangunan Zona Integritas ini, tidak dapat dipungkiri ada 

beberapa permasalahan yang dihadapi. Permasalahan pertama, adanya 

Pembangunan Zona Integritas ini masih belum dapat menekan tingkat korupsi 

yang dilakukan oleh ASN. Karena dapat dilihat semanjak peraturan telah dibuat 

dan ditetapkan pada tahun 2014, tingkat korupsi yang dilakukan oleh Aparatur 

                                                        
10 www. atrbpn.go.id (diakses pada 1 November 2019 pukul 6.44 WIB) 
11 rbkunwas.menpan.go.id (diakses pada 29 November 2019 pk. 8.59 WIB) 
12 Septianto, Bayu. “Risma Raih Penghargaan Anti Korupsi”, dalam 
https://news.okezone.com/read/2015/11/04/337/1243741/risma-raih-penghargaan-anti-korupsi 
(diakses pada tanggal 17 Januari 2019 pukul 11.51) 

https://news.okezone.com/read/2015/11/04/337/1243741/risma-raih-penghargaan-anti-korupsi
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Sipil Negara masih terus bertambah. Hal inilah yang menjadi permasalahan 

pertama yang perlu diperhatikan pada perwujudan Pembangunan Zona Integritas. 

 

Grafik 1.1 Data Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Instansi 
Sumber: acch.kpk.go.id 

 

Berdasarkan Grafik 1.1 menunjukkan bahwa data dari Anti Corruption 

Clearing House tahun 2018 mengenai tindak pidana korupsi di Indonesia dari 

tahun 2004-2018 semakin tinggi dengan jumlah keseluruhan mencapai 887 kasus 

dimana tingkat korupsi yang dilakukan oleh berbagai pihak yang berada di 

instansi pemerintahan semakin banyak di tiap tahunnya. Pada tahun 2004 

sebanyak 2 kasus, tahun 2005 sebanyak 19 kasus, tahun 2006 sebanyak 27 kasus, 

tahun 2007 sebanyak 24 kasus, tahun 2008 sebanyak 47 kasus, tahun 2009 37 

kasus, tahun 2010 sebanyak 40 kasus, tahun 2011 sebanyak 39 kasus, tahun 2012 

sebanyak 48 kasus, tahun 2013 sebanyak 70 kasus, tahun 2014 sebanyak 58 kasus, 

tahun 2015 sebanyak 57 kasus, tahun 2016 sebanyak 99 kasus, tahun 2017 

sebanyak 121 kasus, dan tahun 2018 sebanyak 199 kasus. Dan dari banyaknya 

kasus di tiap tahunnya, tingkat korupsi paling banyak terjadi di tahun 2018 

sebanyak 199 kasus dengan korupsi dilakukan oleh DPR dan DPRD sebanyak 4  

kasus, Kementerian atau Lembaga melakukan 47 kasus korupsi, lalu BUMN atau 

BUMD melakukan sebanyak 5 kasus korupsi, lalu pemerintah provinsi melakukan 
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29 kasus, dan Pemkab atau pemkot melakukan sebanyak 114 kasus korupsi. Dari 

kasus-kasus korupsi yang terjadi pada tiap tahunnya, kasus korupsi mengalami 

peningkatan yang cukup tinggi terutama pada instansi kementerian atau lembaga 

yang mencapai 321 kasus korupsi dan yang paling kecil pada komisi sebanyak 20 

kasus saja.13  

Permasalahan kedua, dimana dalam perkembangannya untuk dapat 

menjadi bagian dan diakui sebagai unit kerja yang berpredikat Wilayah Bebas 

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

Pembangunan Zona Integritas sendiri tidak mudah. Karena dari penghargaan yang 

diberikan tersebut adanya tanggungjawab besar untuk menjaga kepercayaan dan 

integritas kepada publik terhadap pelayanan berkualitas. Sulitnya dalam 

mendapatkan predikat Zona Integritas ini dapat dilihat dan dibuktikan melalui 

rekapitulasi  yang terjadi pada tahun 2014 hingga 2018, penghargaan yang 

diberikan atau dinyatakan lulus sebagai unit kerja yang diakui WBK atau WBBM 

masih kurang dari setengah dari total usulan pemberian penghargaan, 

 

Tabel 1.3 Rekapitulasi dan Perkembangan Pembangunan Zona Integritas 
Tahun 2014-2018 

Tahun 2014 2015 2016 2017 2018 Total 
Pengusulan 33 51 174 485 910 1.653 

WBK 12 11 15 71 200 309 
WBBM 9 1 2 6 5 23 

Sumber: bbibsingosaro.ditjenpenkh.pertanian.go.id 
 

Bedasarkan Tabel 1.3 menunjukkan bahwa dari banyaknya pengusulan 

sebagai calon unit kerja yang WBK dan WBBM dengan total 1.653 dari tahun 

2014 hingga 2018 tidak semuanya mendapat penghargaan tersebut. Bahkan pada 

unit kerja yang diakui sebagai Wilayah Bersih Bebas dan Melayani (WBBM) 

sangat sedikit tiap tahunnya. Namun tiap tahunnya pengusulan unit kerja menuju 

Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Bersih Bebas dan Melayani (WBBM) 

bertambah tiap tahunnya. Dimana secara otomatis unit kerja yang lolos sebagai 

WBK dan WBBM pun juga bertambah di tiap tahunnya. Pada tahun 2014 dari 33 

                                                        
13 www.acch.kpk.go.id (diakses pada 23 Oktober 2018 pk.18.34 WIB) 
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pengusulan unit kerja yang lolos sebagai unit kerja yang WBK sebanyak 12 unit 

kerja dan 9 unit kerja yang WBBM. Pada Tahun 2015 dari 51 unit kerja yang 

diusulkan, yang lolos sebanyak 11 unit WBK dan 1 unit WBBM. Lalu pada tahun 

2016 terdapat 15 unit kerja WBK dan 2 WBBM dari 174 usulan. Di tahun 2017 

dari total pengusulan sebanyak 485 unit kerja yang mendapat predikat WBK 

sebanyak 71 unit kerja dan WBM sebanyak 6 unit kerja. Dan pada tahun 2018, 

tahun dimana pengusulan terbanyak dari tahun-tahun sebelumnya yaitu sebanyak 

910 usulan, predikat WBK diraih sebanyak 200 unit kerja dan WBM sebanyak 5 

unit kerja.14 

Permasalahan ketiga, dari penelitian yang telah dilakukan sebelumnya 

ditemukan bahwa kesiapan Sumber Daya Manusia (SDM) dan satuan kerja yang 

dinilai masih kurang dalam mewujudkan Pembangunan Zona Integritas. Sebab 

untuk menentukan suatu instansi tersebut siap dan sukses dalam 

mengimplemetasikan kebijakan dilihat dan sangat ditentukan dari kesiapan 

sumber dayanya. Dan permasalahan ketiga inilah yang dapat dikatakan mengapa 

permasalahan pertama dan kedua masih dapat ditemukan pada Pembangunan 

Zona Integritas. Permasalahannya antara lain, 

1. Masih belum adanya pelatihan khusus seperti pelatihan pola pikir dan 

pelatihan budaya kerja yang diberikan kepada pegawai meski sudah 

dilaksanakan sosialisasi terkait pedoman pelaksanaan zona integritas, kode 

etik seorang ASN, dan sanksi hukum atas pelanggaran peraturan Zona 

Integritas kepada selurus ASN. Padahal pelatihan ini sangat dibutuhkan untuk 

menerapkan budaya pelayanan yang efektif, efisien, dan profesional namun 

pelatihan budaya kerja tersebut masih sebatas usulan perencanaan dan belum 

diterapkan.15  

2. Reformasi birokrasi telah dilaksanakan tetapi pemahaman dan komitmen 

belum dapat terlaksana secara optimal karena adanya pengetahuan dan 

                                                        
14 bbibsingosaro.ditjenpenkh.pertanian.go.id (diakses pada 26 Oktober pk. 14.15 WIB) 
15 Gustin, Ningsih Telaumbanua. 2018. Implementasi Pembangunan Zona Integritas Menuju 
Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani di Kantor Kementrian Agama 
Kota Medan. Medan: Universitas Sumatera Utara, halaman 54-56 
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keragaman pemahaman dalam pelaksanaan Zona Integritas sehingga perlu 

dilakukan pemantauan dalam implementasinya.16 

3. Makna agen perubahan belum benar-benar dapat dipahami sehingga aktivitas 

yang harus dilakukan, pola pikir, dan budaya kerja pegawai masih belum 

jelas.17 

4. Belum adanya usaha dalam memanajemen Sumber Daya Manusia agar dapat 

lebih kuat dan profesional.18 

5. Rangkap jabatan melalui tugas dan wewenang bisa berdampak pada 

pelaksanaan tugas dan tanggungjawab implementator khususnya tim Zona 

Integritas, dengan adanya kesibukan dan kompleksitas tugas mengakibatkan 

fokus pada pelaksanaan zona integritas terkendala.19 

6. Alokasi anggaran yang masih kurang dalam mendukung Pembangunan Zona 

Integritas berlangsung.20 

7. Kompetensi yang tidak memadai dan lingkungan kerja, dalam Pembangunan 

Zona Integritas diperlukannya penilaian internal dalam mengidentifikasi unit 

kerja berpredikat menuju WBK/WBBM yang kemudian diusulkan dan 

dilakukan penilaian mandiri oleh Tim Penilai Internal. Namun masih 

ditemukannya kompetensi yang tidak memadai pada seorang auditor untuk 

melakukan audit yang benar. Dimana karena hubungan kerja antara auditor 

dengan auditi (hubungan kolega) memberi pengaruh pada independensi 

seorang auditor dan juga mempengaruhi hasil pengawasan.21 

Dari permasalahan kesiapan Sumber Daya Manusia (SDM) dan satuan 

kerja yang telah diuraikan diatas, pada penelitian yang telah dilakukan oleh 

Mercel Hendrik Lahiang lebih berfokus untuk mengetahui kualitas satuan 

pengawas internal dengan melihat kendala-kendala yang dihadapi satuan 

pengawas internal dalam membangun Zona Integritas di RSUP Prof. Dr. R. D 

                                                        
16 Ibid 
17 Ibid 
18 Ibid 
19 Hendrik, Mercel Lahiang. 2018. Analisis Kendala-Kendala Yang Dihadapi Satuan Pengawasan 
Intenrnal Dalam Membangun Zona Integritas Di RSUP Prof. R. D Kandou Manado. Manado: 
Magister Akuntansi Universitas Sam Ratulangi, halaman 7-8 
20 Ibid 
21 Ibid 
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Kandou Manado. Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Ningsih Gustin 

Telaumbanua berfokus pada implementasi Pembangunan Zona Integritas di 

Kantor Kementerian Agama Kota Medan. Sedangkan pada penelitian ini, lebih 

memfokuskan pada kesiapan instansi pemerintah dalam Pembangunan Zona 

Integritas. 

Dengan melihat pencapaian yang telah diraih oleh Kantor Badan 

Pertanahan Nasional dan dari permasalahan yang ada, peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan membandingkan kesiapan pada Pembangunan Zona 

Integritas di Kantor Badan Pertanahan Nasional Surabaya I yang sudah 

mendapatkan predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dengan Kantor Badan 

Pertanahan Surabaya II yang mencanangkan Pembangunan Zona Integritas 

melalui Innovation Readiness Level. Innovation Readiness Level (IRL) sendiri 

merupakan suatu sistem yang digunakan untuk melihat, menilai, dan menentukan 

tingkat kesiapan suatu instansi pemerintah dalam melaksanakan inovasi. Dimana 

mengetahui sebuah kesiapan memang perlu dan penting dilakukan karena dari 

kesiapan sendiri harus dipastikan terlebih dahulu apakah siap atau tidak dalam 

mendukung sebuah akusisi yang mendukung misi-misinya. 22 Dari pendeskripsian 

tersebut diharapkan dapat dijadikan informasi bagaimana pembangunan Zona 

Integritas dalam perwujudan Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi 

Bersih Melayani di Kantor Badan Pertanahan Nasional Surabaya I dan kantor 

Badan Pertanahan Nasional Surabaya II dilihat dari Innovation Readiness Level 

(IRL). 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan, maka rumusan 

masalah yang diambil dari penelitian ini adalah: 

                                                        
22 Dwi, Admaja Herlambang,dkk. 2018. Evaluasi Kesiapan Implementasi Program Smart City di 
Pemerintah Kabupaten Malang Dengan Menggunakan E-Readiness. Malang: Universitas 
Brawijaya 
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1. Bagaimana perbandingan tingkat kesiapan dalam Pembangunan Zona 

Integritas di Kantor Badan Pertanahan Nasional Surabaya I dan Kantor Badan 

Pertanahan Nasional Surabaya II dilihat dari Innovation Readiness Level? 

2. Bagaimana pengaruh Pembangunan Zona Integritas di Kantor Badan 

Pertanahan Nasional Surabaya I dan Kantor Badan Pertanahan Nasional 

Surabaya II dilihat dari Innovation Readiness Level? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan dan rumusan masalah 

yang telah disusun, yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: 

1. Mendeskripsikan Pembangunan Zona Integritas dalam perwujudan Wilayah 

Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani dengan 

membandingkan tingkat kesiapan Kantor Badan Pertanahan Nasional 

Surabaya I dan kantor Badan Pertanahan Nasional Surabaya II dilihat dari 

Innovation readiness level. 

2. Mengetahui pengaruh Pembangunan Zona Integritas di Kantor Badan 

Pertanahan Nasional Surabaya I dan Kantor Badan Pertanahan Nasional 

Surabaya II dilihat dari Innovation Readiness Level 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Adapun dari penelitian ini mampu memberikan manfaat yang dapat 

diperoleh baik pada manfaat akademis maupun manfaat praktis. Manfaat tersebut 

antara lain: 

 

1.4.1 Manfaat Akademis : 

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan dan menambah 

pengetahuan, pengalaman, dan wawasan. Dengan adanya penelitian ini 

diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis sebagai bahan rujukan penelitian 

dan pengembangan yang lebih lanjut dalam penerapan ilmu khususnya pada 

tingkat kesiapan atau Innovation readiness level (IRL) dalam penerapan 
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Pembangunan Zona Integritas di instansi pemerintahan. Dengan mengambil 

rujukan terdahulu milik Mercel Hendrik Lahiang dengan judul Analisis Kendala-

Kendala yang Dihadapi Satuan Pengawasan Internal Dalam Membangun Zona 

Integritas di RSUP Prof. Dr. R. D Kandou Manado. Kesimpulan dari penelitian 

Mercel tersebut yaitu dalam membangun Zona Integritas, sebagai Satuan 

Pengawasan Internal masih banyak ditemui kendala seperti kompetensi Sumber 

Daya Manusia dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dalam pengawasan dan 

pengendalian di rumah sakit masih belum memadai, pengalokasian anggaran 

untuk pengembangan kompetensi Sumber Daya Manusia belum tercukupi, 

lingkungan kerja yang mempengaruhi kewenangan dan independensi pengawas 

internal, dan rangkap jabatan yang membuat konsentrasi terhadap tugasnya 

sepagai pengawas internal terganggu. 

Selain itu, penelitian terdahulu yang juga menjadi rujukan peneliti adalah 

milik Ningsih Gustin Telaumbanua dengan judul Implementasi Pembangunan 

Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih 

Melayani di Kantor Kementerian Agama Kota Medan. Kesimpulan dari penelitian 

tersebut menunjukkan bahwa dalam pemahaman mengenai maksud Pembangunan 

Zona Integritas sudah dipahami dengan baik, tetapi untuk menunjang 

keterampilan Sumber Daya Manusia belum dilakukannya pelatihan budaya kerja 

tetapi masih dalam bentuk sosialisasi yang dilakukan sekali oleh Inspektorat 

Jendral Sumut. Masih ditemukannya beberapa hal yang menjadi kendala dalam 

mengimplementasikannya meskipun kantor sudah melakukan berbagai upaya 

dalam penerapan Pembangunan Zona Integritas, seperti pemahaman tim kerja 

yang dibentuk yang masih kurang atau adanya penafsiran yang berbeda dalam 

mengisi atau menyiapkan dokumen yang dibutuhkan untuk lembar kerja evaluasi 

dari pusat akibat komunikasi yang tidak rutin atau tidak adanya koordinasi dengan 

pusat dan hanya berpatokan dari buku pedoman yang sudah disediakan dan waktu 

untuk sosialisasi oleh pusat dalam memberi penilaian lembar kerja evaluasi Zona 

Integritas dirasa masih kurang. Selain itu penilaian dari program masih belum 

dapat maksimal akibat penguatan pengawasan yang masih kurang baik karena 

bentuk pengendalian gratifikasi kantor masih berada pada tahap himbauan melalui 



 IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA  

I-15 
SKRIPSI INNOVATION READINESS LEVEL… LYILA KURNIA F 

banner, spanduk, public campaign yang tidak dilakukakan secara berkala, dan 

belum adanya lingkungan pengendalian gratifikasi seperti belum dilaksanakan 

whistle-Blowing ataupun penangan benturan kepentingan. Meskipun pada 

Pembangunan Zona Integritas masih ditemukan beberapa kendala tetapi dengan 

adanya pembangunan ini juga membawa perubahan yang sifatnya baik bagi 

instansi ataupun individu, seperti adanya efisiensi pelayanan, pegawai memiliki 

kinerja yang semakin meningkat dan lebih disiplin, integritas pegawai dan 

kualitas pelayanan juga meningkat. 

Penelitian yang dilakukan oleh Mercel Hendrik Lahiang lebih berfokus 

untuk mengetahui kualitas satuan pengawas internal dengan melihat kendala-

kendala yang dihadapi satuan pengawas internal dalam membangun Zona 

Integritas di RSUP Prof. Dr. R. D Kandou Manado. Selanjutnya penelitian yang 

dilakukan oleh Ningsih Gustin Telaumbanua berfokus pada implementasi 

Pembangunan Zona Integritas di Kantor Kementerian Agama Kota Medan. 

Sedangkan pada penelitian ini, lebih memfokuskan pada kesiapan 

instansi pemerintah dalam Pembangunan Zona Integritas. Pada penelitian ini, 

peneliti ingin menggali lebih dalam mengenai tingkat kesiapan instansi 

pemerintah dalam penerapan Pembangunan Zona Integritas dengan melihat dan 

membandingkan instansi yang telah berhasil memperoleh predikat WBK dan 

menuju WBBM dengan instansi yang masih menerapkan Pembangunan Zona 

Integritas menuju WBK/WBMM dengan melihat aspek kepemimpinan, 

organisasi, Sumber Daya Manusia, dan implementasi. Selain itu peneliti juga 

mencoba menggali lebih dalam dengan mengetahui pengaruh dari adanya 

Pembangunan Zona Integritas di instansi tersebut. 

 
1.4.2 Manfaat Praktis : 

Penelitian ini memberikan gambaran dan informasi mengenai tigkat 

kesiapan instansi pemerintah atau Innovation readiness level (IRL) dalam 

Pembangunan Zona Integritas, khususnya pada Kantor Badan Pertanahan 

Nasional Surabaya I dan Kantor Badan Pertanahan Nasional Surabaya II. 
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Sehingga dapat menjadi bahan masukan serta rujukan bagi pemerintah atau 

instansi untuk meningkatkan kesiapan instansi dalam Pembangunan Zona 

Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih 

dan Melayani (WBBM), terlebih pada kedua intsansi yang terlibat dalam 

pembangunan zona integritas yaitu Kantor Badan Pertanahan (BPN) Surabaya I 

dan Kantor Badan Pertanahan (BPN) Surabaya II.  

 

1.5 Landasan Teori 

Untuk dapat lebih memahami mengenai permaslahan dalam penelitian 

ini, tentu diperlukannya sebuah landasan berpikir atau biasa disebut dengan 

kerangka teori. Teori sendiri merupakan sebuah serangkaian asumsi, konsep, 

konstruksi, definisi, dan proposisi untuk menerangkan suatu fenomena sosial 

secara sistematis dengan cara merumuskan hubungan antar konsep. 

 

1.5.1 Paradigma Baru Administrasi Negara 

1.5.1.1 Good Governance 

Paradigma konsep government mengalami pergeseran konsep ke arah 

governance akibat adanya pergeseran yang awalnya pemerintah memiliki peran 

yang sangat dominan dalam pembangunan nasional menjadi peran masyarakat 

dan swasta lebih besar . Konsep governance lebih menekankan pada kolaborasi 

dalam kesetaraan dan keseimbangan anatara pemerintah, sektor swasta, dan 

masyarakat (civil society). Berkaitan dengan ini maka dikembangkan pandangan 

atau paradigma baru administrasi negara dengan kepemerintahan yang baik (good 

governance).23 

“Good” dalam good governance memiliki dua pengertian, yaitu nilai-

nilai yang berorientasikan pada keinginan rakyat dan nilai-nilai yang mampu 

meningkatkan kemampuan rakyat seperti kemandirian, pembangunan 

berkelanjutan, dan keadilan sosial sebagai bentuk pencapaian tujuan (nasional) 

serta aspek-aspek fungsional dari pemerintahan yang efektif dan efisien dalam 

                                                        
23 Miahasa, Teddy Putra. 2019. Pelayanan Publik dan Ketahanan Nasional. Jakarta: Gramedia 
Widiasarana Indonesia, halaman 33 
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pelaksanaan tugas untuk mencapai tujuan. Berdasarkan pada pengertian ini, 

Lembaga Administrasi Negara (LAN) mengartikan good governance memiliki 

orientasi pada ideal negara yang mengarah pada pencapaian tujuan nasional dan 

pemerintahan yang efektif dan efisien dalam melakukan upaya pencapaian tujuan 

nasional.24 

Kata “governance” sendiri bermakna suatu wacana yang berkaitan 

dengan tata kelola yang ideal di dalam pemerintahan. Dengan konteks wacana ini 

good governance memiliki berbagai pemaknaan seperti, good governance 

dimaknai dengan penggunaan wewenang ekonomi, politik, dan administrasi untuk 

mengelola segala urusan negara di semua tingkat.25 Good Governance atau tata 

pemerintahan yang baik pasti akan selalu diakui sebagai alat penting dalam 

memajukan pembangunan dan juga dianggap sebagai elemen penting untuk 

dimasukkan pada strategi pembangunan. Untuk membangun tata pemerintahan 

yang baik, maka diperlukannya: 

1. Akuntanbilitas 

2. Transparansi 

3. Efisiensi 

4. Supremasi hukum di semua tingkatan 

5. Memungkinkan pengelolaan sumber daya manusia, alam, ekonomi, dan 

keuangan yang efisien guna menciptakan pembangunan yang adil dan 

berkelanjutan 

6. Menjamin partisipasi masyarakat sipil dalam proses pengambilan keputusan.  

Hal ini sejalan dengan Uni Eropa (2001) yang mendefinisikan prinsip-

prinsip good governance dengan menyatakan bahwa unsur-unsur yang penting 

dalam memahami governance adalah keterbukaan, partisipasi, akuntanbilitas, 

efektivitas, dan koherensi. 26  Oleh karena itu, tata pemerintahan yang baik 

memiliki keterkaitan dan pembangunan berkelanjutan memiliki keterkaitan. 

                                                        
24 Ibid 
25 Hakim, Luqman. 2013. Problem Demokratisasi Dan Good Governance di Era Reformasi. 
Malang: UB Press, halaman 10-11 
26 Kardos, Mihaela. The Reflection Of Good Governance In Sustainable Development Strategies. 
Social and Behavioral Sciences. 2012, p.1166-1173 
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The United Nations Development Program (1997), memahami tata 

pemerintah sebagai pelaksanaan otoritas ekonomi, politik, dan administrasi untuk 

mengelola urusan suatu negara di semua tingkatan. Tingkatan ini terdiri 

mekanisme, proses, dan institusi dimana sebagai warga negara atau kelompok 

dapat mengartikulasikan kepentingan mereka, menggunakan hak-hak hukum 

mereka, memenuhi kewajiban dan memediasi perbedaan, dan juga 

mengidentifikasi karakteristik inti dari good governance yaitu partisipasi, 

supremasi hukum, daya tangkap, orientasi konsensus, kesetraraan, efektivitas dan 

efisiensi, akuntanbilitas, dan visi startegis. Dan World Bank (1992) memahami 

bahwa tata kelola adalah cara dimana kekuasaan dilakukan dalam rangka 

pengelolaan ekonomi dan sumber daya sosial suatu negara untuk pembangunan. 

Sebagaimana yang tertuang dalam karya Kaufmann, Kraay, dan Mastruzzi (2006), 

mengoperasikan serangkaian indikator tata kelola berdasarkan pada efektivitas 

pemerintah minimum, adanya regulasi, supremasi hukum, dan adanya upaya 

secara nyata untuk menghilangkan tindakan penyuapan dan korupsi. 27 

Dengan demikian institusi pada governance terdiri dari tiga domain 

yaitu, state (negara) dimana sebagai pemerintah yang berfungsi dalam 

menciptakan  lingkungan politik dan hukum yang kondusif, private sector (sektor 

swasta) yang menciptakan lapangan pekerjaan maupun pendapatan, dan society 

(masyarakat) yang memiliki peran positif dalam interaksi sosial, ekonomi dan 

politik, seta mengajak kelompok-kelompok dalam masyarakt untuk mau ikut 

berpartsipasi dalam aktivitas ekonomi, sosial, dan politik.28 

Dan dari beberapa konsep mengenai kepemerintahan yang baik (good 

governance) dapat disimpulkan merupakan tata kelola dengan penggunaan 

wewenang ekonomi, politik, dan administrasi untuk mengelola segala urusan 

negara di semua tingkat dengan meibatkan pemerintah, sektor swasta, dan 

masyarakat. 

 

 
                                                        
27 Ibid  
28 Hakim, Luqman. 2013. Problem Demokratisasi Dan Good Governance di Era Reformasi. 
Malang: UB Press, halaman 10-11 
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1.5.1.2  Inovasi Dalam Layanan Publik 

Inovasi layanan publik dibentuk dengan berbagai tujuan yang beragam. Di 

Inggris dan juga di negara lainnya, pemberian layanan publik dapat berubah 

secara terus-menerus sebagai akibat adanya perdebatan dan kontestasi antara 

berbagai perspektif dan keyakinan politik, filosofis, dan sosial. Untuk itu inovasi 

layanan publik dipandang perlu untuk dapat mengatasi tantangan sosial dan 

kesejahteraan yang kompleks. Inovasi tidak hanya dibentuk melalui negara atau 

publik tetapi juga logika pasar dan masyarakat sipil.29 

Inovasi memang selalu memiliki arti dan diartikan secara beragam, 

khususnya oleh para ahli. Dari beragamnya pengertian mengenai inovasi ini, dapat 

dipahami bahwa inovasi merupakan sebuah penemuan baru, dimana penemuan itu 

berbeda dari sebelumnya yang berupa hasil dari pemikiran dan ide yang dapat 

dikembangkan dan diimplementasikan agar manfaatnya dapat dirasakan oleh 

banyak pihak. Dan inovasi yang digunakan pada sektor publik ini merupakan 

salah satu jalan atau breakthrough  agar dapat mengatasi kemacetan ataupun 

kebuntuan organisasi di sektor publik. inovasi dalam lembaga publik dapat 

diartikan dengan penerapan (upaya dalam membawa) ide-ide baru ke dalam 

implementasi, dicirikan dengan adanya perubahan langkah yang cukup besar, 

berlangsung lama dan skalanya cukup umum sehingga pada proses implementasi 

memiliki dampak yang cukup besar bagi organisasi dan tata hubungan 

organisasi.30 

Meninjau secara lebih khusus, inovasi dalam pelayanan publik merupakan 

prestasi dalam meraih, meningkatkan, dan memperbaiki efektivitas, efisiensi, dan 

akuntanbilitas dalam pelayanan publik yang dihasilkan dari inisiatif pendekatan, 

metodologi, maupun alat baru dalam pelayanan masyarakat.31 Dengan kata lain, 

inovasi pelayanan publik adalah teorobosan di bidang pelayanan yang berupa 

gagasan atau ide kreatif orisinal ataupun adaptasi atau modifikasi yang memberi 

                                                        
29 Vickers, Ian, dkk. Public Service Innovation And Multiple Institutional logics: The Case Of 
Hybrid Social Enterprise Providers Of Health And Wellbeing. 2017. P. 1755-1768 
30 Sumanjoyo, Simon Hutagalung, Hermawan, Dedy.2018. Membangun Inovasi Pemerintah 
Daerah. Yogyakarta: Deepublish, halaman 23-24,34-35 
31 Ibid. 
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manfaat kepada masyarakat, baik secara langsung taupun tidak langsung. Inovasi 

pelayanan publik tidak hanya merupakan penemuan baru tetapi juga berupa 

perluasan maupun peningkatan kualitas pada inovasi yang sudah ada sebelumya.32 

Untuk mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik, maka perlu 

dilakukan pembangunan dan pengembangan inovasi pelayanan publik pada 

kementerian atau lembaga hingga pemerintah daerah. Pembangunan inovasi 

pelayanan publik ini menjadi salah satu upaya untuk menjaring dan 

menumbuhkembangkan pengetahuan dan juga terobosan dalam rangka percepatan 

peningkatan kualitas pelayanan publik. Strategi yang dilakukan pada 

pembangunan inovasi pelayanan publik ini melalui:33 

1. Kompetisi inovasi pelayanan publik, yaitu dengan adanya kegiatan seleksi, 

penilaian, dan pemberian penghargaan yang diberikan kepada inovasi jenis 

pelayanan publik yang dilakukan oleh kementerian atau lembaga atau 

pemerintah daerah. Kompetisi ini merupakan kegiatan periodik yang dikelola 

oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 

ataupun instansi lain untuk mendorong tumbuhnya inovasi pelayanan publik 

dari kemeterian atau lembaga dan pemerintah daerah tiap tahunnya. 

2. Sistem informasi inovasi pelayanan publik (SiNoviK), yang merupakan 

sistem berbasis web dimana didalamnya memuat jaringan informasi dan 

dokumentasi untuk memfasilitasi pembangunan inovasi pelayanan publik. 

 

1.5.2 Innovation Readiness Level (IRL) 

1.5.2.1 Pengertian Innovation Readiness Level (IRL) 

Adanya Innovation Readiness memiliki tujuan untuk dapat mengetahui 

kecenderungan organisasi dalam membuat dan melaksanakan sebuah inovasi. 

Kesiapan inovasi ini ditentukan oleh lima indikator kesiapan, yaitu:34 

1. Business Case. 

                                                        
32 Sony, Toman Tambunan, 2016. Glosarium Istilah Pemerintahan. Jakarta: Prenadamedia Group, 
halaman 164-165 
33 Ibid 
34 Desai, Jatin. 2013. Innovation Egine: Driving Execution for Breakthrough Results. Canada: 
John Wiley&Sons,Inc., Hoboken, New Jersey 



 IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA  

I-21 
SKRIPSI INNOVATION READINESS LEVEL… LYILA KURNIA F 

2. Sustained sponsorship. Menentukan siapa yang memiliki tanggungjawab 

berkelanjutan dalam membuat inovasi. 

3. Culture and systems. Melihat kemampuan seseorang, proses, struktur, dan 

sistem untuk mengadaptasi prinsip dan praktek saat inovasi sedang berjalan. 

4. Financial resources. Penganggaran yang dibentuk untuk meluncurkan dan 

mempertahankan program inovasi. 

5. Program management. Manajemen yang tepat untuk melaksanaan rencana 

implementasi. 

Innovation Readiness Level (IRL) merupakan suatu sistem yang memiliki 

tujuan untuk dapat mengetahui tingkat kesiapan suatu instansi pemerintah dalam 

melaksanakan inovasi. Untuk mengejar ketertinggalan dimana instansi pemerintah 

masih belum mampu menghasilkan cara kerja dan produk-produk yang inovatif, 

diperlukannya penggantian cara kerja baru yang nantinya dapat menghasilkan 

produk baru yang bisa membawa manfaat yang dapat dirasakan secara lebih cepat 

dan luas. Untuk itu inovasi merupakan sebuah pilihan dalam menjawab 

permasalahan ini.35 

Melalui pengukuran Innovation Readiness Level atau yang disingkat 

dengan IRL ini merupakan sebuah pengukuran tingkat kesiapan instansi 

pemerintah dalam berinovasi dan melaksanakan inovasi tersebut. Dimana dari 

hasil Innovation Readiness Level ini memperlihatkan tingkat IRL yang 

menunjukkan seberapa jauh tingkat kesiapan organisasi dalam berinovasi dan 

menjalankan dan mengembangkan inovasi tersebut. Pengukuran dilakukan 

dengan cara menilai kesiapan aspek organisasi seperti visi, kepemimpinan, 

kemampuan organisasi dalam berkolaborasi, budaya kerja Sumber Daya Manusia 

(SDM), dan keterukuran impementasi pelaksaan kegiatan. Karena dengan 

memahami peta kesiapan dalam masing-masing aspek ini akan lebih memudahkan 

instansi pemerintah dalam elaksanakan pembenahan-pembeahan, khususnya 

pembenahan internal menuju instansi pemerintah yang inovatif dan pelayanan 

yang prima. Dan untuk bisa meningkatkan Innovation Readiness Level ini setiap 

                                                        
35 Basseng, Abdul Muis, dkk. 2016. Panduan Penilaian Innovation Readiness Level. Jakarta: Pusat 
INTAN. Halaman 4 
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organisasi perlu melakukan pemfokusan dalam pengembangan kapasitas kepada 

empat aspek IRL yaitu kepemimpinan, organisasi, Sumber Daya Manusia, dan 

implementasinya.36 

 

1.5.2.2 Unsur-Unsur Innovation Readiness Level (IRL) 

Pada Innovation Readiness Level ini menurunkan masing-masing aspek 

ke dalam empat level yaitu mulai dari level sangat siap, siap, cukup siap, sampai 

dengan level kurang siap. Keempat level ini mengikuti sistem level yang sudah 

ditetapkan. Keterkaitan antara aspek-aspek dengan keempat level turunannya 

dapat dilihat melalui tabel berikut,37 

 

Tabel 1.5 Keterkaitan Aspek Dengan Keempat Level Turunan Innovation 
Readiness Level 

Aspek atau Level Level 4: 
Sangat Siap 

Level 3: 
Siap 

Level 2: 
Cukup Siap 

Level 1:  
Kurang Siap 

Kepemimpinan 
dan Visi 

    

Organisasi dan 
Kolaborasi 

    

Sumber Daya 
Manusia dan 
Budaya Kerja 

    

Implementasi dan 
Pengukuran 

    

Sumber: Panduan Penilaian Innovation Readiness Level – Tingkat Kesiapan Pemerintah Dalam 
Berinovasi 

 

1.5.2.2.1 Kepemimpinan dan Visi 

Sebagai seorang pemimpin tentu harus memiliki kemampuan dalam 

mengelola organisasi secara efektif, efisien, menguntungkan, dan dapat 

mengantisipasi semua kemungkinan yang akan dihadapi. Untuk itu kemampuan 

profesional, adanya komitmen yang kuat, dan terampil dalam memecahkan 

masalah menjadi modal utama bagi pemimpin dalam menentukan kebijakan yang 

sejalan dengan visi dan misi organisasi. Kepemimpinan yang kuat adalah 

pemimpin yang memiliki visi yang jelas untuk pencapaian cita-cita. Dan untuk itu 

                                                        
36 Ibid. 
37 Ibid 
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visi seorang pemimpin harus sejalan dengan visi organisasi. Visi yang telah dibuat 

oleh organisasi sebagai kebijakan dan keputusan menjadi acuan penyusunan 

program kerja tentu menjadi tanggung jawab pemimpin untuk dapat 

mewujudkannya.38 Dan pada penilaian Innovation Readiness Level ini, indikator 

yang dilihat pada aspek kepemimpinan dan visi dilihat pada:39 

a. Visi 

Pada indikator visi ini penilaian dilakukan dengan menilai sejauh mana 

ambisi yang diiliki oleh pemimpin untuk membawa manfaat kepada 

stakeholder maupun organisasinya. 

b. Sinergi Internal 

Pada indikator sinergi internal ini penilaian dilakukan dengan menilai 

kemampuan yang dimiliki oleh piemimpin untuk mensinergikan unit-unit 

kerjanya dalam organisasinya. 

c. Pelaku Inovasi 

Pada Indikator pelaku inovasi ini penilaian dilakukan dengan menilai 

kemampuan yang dimiliki oleh pemimpin dalam memfasilitasi muncul atau 

lahirnya inovator-inovator di dalam organisasinya. 

 

1.5.2.2.2 Organisasi dan Kolaborasi 

Kolaborasi merupakan bentuk kerjasama, interaksi, ataupun 

kompromi dari elemen-elemen yang terkait, seperti individu, lembaga, atau juga 

pihak-pihak yang menerima akibat dan manfaat, baik secara langsung ataupun 

tidak. Kolaborasi biasa dilakukan oleh organisasi untuk memperoleh suatu hasil 

yang tidak dapat dicapai jika dikerjakan sendiri atau masing-masing pihak. Selain 

dalam kerjasama, adanya kolaborasi ini diharapkan dapat menghasilkan sesuatu 

yang inovatif, terobosan, ataupun prestasi kolektif yang memuaskan.40 Dan pada 

                                                        
38 Sagala, Syaiful. 2018. Pendekatan Dan Model Kepemimpinan. Jakarta: Prenadamedia group, 
halaman 398 
39 Basseng, Abdul Muis, dkk. 2016. Panduan Penilaian Innovation Readiness Level. Jakarta: Pusat 
INTAN. Halaman 7 
40 Budi, gerardo Satya, dkk. 2018. Makalah Manajemen Desain Organisasi Dan Kolaborasi. 
Politeknik Keuangan Negara STAN. Halaman 12 
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penilaian Innovation Readiness Level ini, indikator yang dilihat pada aspek 

orgaisasi dan kolaborasi dilihat pada:41 

a. Kolaborasi dengan instansi pemerintah 

Pada indikator ini penilaian dilakukan dengan menilai kemampuan yang 

dimiliki organisasi dalam membangun kerjasama eksternal dengan instansi 

pemerintah. 

b. Kolaborasi dengan swasta  

Pada indikator ini penilaian dilakukan dengan menilai kemampuan yang 

dimiliki organisasi dalam membangun sebuah kerjasama eksternal dengan 

pihak swasta. 

c. Kolaborasi dengan perguruan tinggi 

Pada indikator ini penilaian dilakukan dengan menilai kemampuan organisasi 

dalam membangun kerjasama eksternal dengan perguruan tinggi. 

d. Kolaborasi dengan masyarakat sipil 

Pada indikator ini penilaian dilakukan dengan menilai kemampuan yang 

dimiliki organisasi dalam membangun kerjasama eksternal dengan 

masyarakat sipil. 

 

1.5.2.2.3 Sumber Daya Manusia dan Budaya Kerja 

Sumber Daya Manusia merupakan kunci keberhasilan suatu 

organisasi, sebab efektivitas organisasi dapat tercapai ketika Sumber Daya 

Manusianya secara terus menerus dikembangkan. Budaya kerja sendiri 

merupakan cara pandang yang diyakini pegawai dalam mewujudkan prestasi kerja 

yang baik. Dengan adanya budaya kerja ini maka SDM memiliki kesadaran dalam 

melakukan pekerjaan dengan baik dan benar. Untuk itu, pengembangan Sumber 

Daya Manusia dan budaya kerja sangat perlu dilakukan dalam organisasi untuk 

meningkatkan profesionalitas dan menghasilkan kinerja yang baik untuk 

                                                        
41 Basseng, Abdul Muis, dkk. 2016. Panduan Penilaian Innovation Readiness Level. Jakarta: 
Pusat INTAN. Halaman 13 
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organisasi. Dan pada penilaian Innovation Readiness Level ini, indikator yang 

dilihat pada aspek Sumber Daya Manusia dan Budaya Kerja dilihat pada:42 

a. Keragaman Sumber Daya Manusia 

Pada indikator ini penilaian dilakukan dengan menilai keragaman Sumber 

Daya Manusia dengan melihat dari disiplin ilmu, suku, agama, dan gender. 

b. Kompetesi Sumber Daya Manusia 

Pada indikator ini penilaian dilakukan dengan menilai intensitas 

pengembangan kompetensi yang dialami oleh Sumber Daya manusia. 

c. Pemberian reward 

Pada indikator ini penilaian dilakukan dengan menilai adanya pemberian 

reward yang diberikan kepada Sumber Daya Manusia yang dianggap inovatif. 

d. Komitmen Sumber Daya Manusia 

Pada indikator ini penilaian dilakukan dengan menilai tingkat komitmen yang 

dimiliki Sumber Daya Manusia terhadap pemecahan masalah di organisasi. 

 

1.5.2.2.4 Implementasi dan Pengukuran 

Implementasi merupakan sebuah aktivitas yang dilakukan secara 

sungguh-sungguh dan terencana guna mencapai suatu tujuan kegiatan dari 

organisasi atau instansi. Melalui pengukuran maka dapat menganalisis apakah 

kegiatan yang dilakukan oleh organsasi atau instansi atau implementasinya sudah 

berjalan secara efisien dan efektif. Dan pada penilaian Innovation Readiness Level 

ini, indikator yang dilihat pada aspek implementasi dan pengukuran dilihat pada:43 

a. Ketersediaan anggaran 

Pada indikator ini penilaian dilakukan dengan menilai ketersediaan anggaran 

yang dimiliki dalam suatu organisasi. 

b. Ketersediaan fasilitas 

Pada indikator ini penilaian dilakukan dengan menilai ketersediaan sarana 

dan prasarana yang dimiliki dalam pelaksanaan kegiatan organisasi. 

                                                        
42 Basseng, Abdul Muis, dkk. 2016. Panduan Penilaian Innovation Readiness Level. Jakarta: 
Pusat INTAN. Halaman 14 
43 Ibid. 
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c. Jadwal pelaksanaan kegiatan 

Pada indikator ini penilaian dilakukan dengan menilai adanya perencanaan 

yang komprehensif sebelum kegiatan dilaksanakan. 

d. Pengukuran kinerja 

Pada indikator ini penilaian dilakukan dengan menilai adanya sistem 

manajemen kinerja di suatu organisasi. 

 

1.5.2.3 Tingkat Kesiapan Berinovasi 

Dalam  menetapkan tingkat kesiapan suatu instansi di Innovation 

Readiness Level ini dibagi menjadi 4 tingkatan level, yaitu level 4, sangat siap 

dengan rentang nilai 84 kurang dari sama dengan 100, level 3, siap, dengan 

rentang nilai 68-84, level 2, cukup siap, dengan rentang nilai 51-67, dan level 1, 

kurang siap, dengan rentang nilai kurang dari sama dengan 50. Dimana jika 

dalam penelitiannya yang IRL berada di level 1 dan 2 diartikan bahwa instansi 

tidak kondusif dalam melaksanakan inovasi. Dan dibutuhkannya pengembangan 

kapasitas internal pada instansi pemerintahannya.44 

Panduan dalam IRL ini melakukan penilaian terhadap 4 aspek yaitu, 

kepemimpinan dengan parameter visi kepemimpinan, organisasi dengan 

parameter kolaborasi organisasi dengan organisasi eksternal, sumber daya 

manusia dengan parameter budaya kerja, dan implementasi dengan parameter 

pengukuran kerja.45 

 

Tabel 1.6 Empat Aspek Penilaian Dalam Innovation Readiness Level (IRL) 
Innovation 

Readiness Level 
Deskripsi 

Level 4:  
Sangat Siap 

Organisasi yang sangat siap ditandai dengan adanya ambisi dari 
pimpinan untuk memberi manfaat kepada stakeholder, kerjasama 
yang luas hingga internasional, memiliki budaya kerja yang inovatif 
dalam pengelolaan Sumber Daya Manusia, dan pengukuran kinerja 
hingga outcome. 

Level 3: 
Siap 

Organisasi yang siap ditandai dengan adanya ambisi dari pimpinan 
untuk memberi manfaat kepada organisasi, kerjasama secara luas 
hingga regional, adanya budaya kerja yang inovatif dalam 

                                                        
44 ibid, halaman 7 
45 Ibid 
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pengelolaan Sumber Daya Manusia  pada sebagian besar unit kerja, 
dan pengukuran kinerja hingga Ioutput. 

Level 2: 
Cukup Siap 

Organisasi yang cukup siap ditandai dengan adanya kemauan dari 
pimpinan untuk memberi manfaat kepada sebagian besar unit kerja, 
kerjasama yang terbatas pada tingkat nasional, budaya kerja yang 
inovatif dalam pengelolaan Sumber Daya Manusianya hanya pada 
sebagian kecil unit kerja, dan pengukuran kinerja hanya sampai 
proses. 

Level 1: 
Kurang Siap 

Oranisasi yang tidak siap karena pimpinan tidak mempunyai visi, 
tidak adanya kerjasama dengan organisasi lain, tidak ada budaya 
kerja yang inovatif, dan tidak adanya pengukuran kinerja sama 
sekali. 

Sumber: Panduan Penilaian Innovation Readiness Level – Tingkat Kesiapan Pemerintah Dalam 
Berinovasi 

 

Kemudian, dari setiap indikator yang telah diuraikan dan dijelaskan 

diatas juga diturunkan kedalam empat level. Dari deskripsi indikator untuk level 4 

dengan sangat siap, level 3 dengan siap, level 2 dengan cukup siap, sampai 

dengan deskripsi indikator level 1 dengan kurang siap. Keterkaitan dari masing-

masing indikator dengan keempat level turunannya dapat dilihat dari tabel 

berikut,46 

 
1. Aspek Kepemimpinan 

Indikator atau 
Level 

Level 4 Level 3 Level 2 Level 1 

1. Visi 
 

Adanya visi 
yang 
dapatmemberi 
manfaat bagi 
stakeholder 

Adanya visi 
yang dapat 
memberi 
manfaat bagi 
organisasi 

Adanya visi 
yang dapat 
memberi 
manfaat bagi 
sebagian besar 
unit 
organisasinya 

Adanya visi 
yang dapat 
memberi 
manfaat bagi 
sebagian kecil 
unit 
organisasinya 

2. Sinergi 
Internal 

Adanya 
sinergi 
internal di 
semua unit 

Adanya 
sinergi 
internal di 
sebagian besar 
unit kerja 

Adanya 
sinergi 
internal di 
sebagian unit 
kerja 

Tidak adanya 
sinergi internal 

3.  Pelaku 
Inovasi 

 

Inovasi 
dilakukan 
semua unit 
kerja 

Inovasi 
dilakuakan 
sebgian besar 
unit kerja 

Inovasi 
dilakukan 
sebagian kecil 
unit kerja 

Inovasi 
dilakukan 
individu 

 

 
                                                        
46 Ibid, halaman 15-20 
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2.  Aspek Organisasi 

Indikator atau 
Level 

Level 4 Level 3 Level 2 Level 1 

1. Kolaborasi 
dengan 
instansi 
pemerintah 

 

Adanya 
kerjasama 
dengan 
instansi 
pemerintah 
dalam hal 
negara, 
regional, 
maupun 
internasional 

Adanya 
kerjasama 
dengan 
instansi 
pemerintah 
dalam hal 
negara dan 
regional 

Adanya 
kerjasama 
dengan instansi 
pemerintah 
dalam hal 
negara 

Tidak adanya 
kerjasama 
dengan 
organisasi 
eksternal sama 
sekali 

2. Kolaborasi 
dengan 
pihak 
swasta 

 

Adanya 
kerjasama 
dengan pihak 
swasta dalam 
hal negara, 
regional, 
maupun 
internasional 

Adanya 
kerjasama 
dengan pihak 
swasta dalam 
hal negara, 
reginal atau 
internasional 

Adanya 
kerjasama 
dengan pihak 
swasta dalam 
hal negara 

Tidak adanya 
kerjasma 
dengan pihak 
swasta sama 
sekali 

3. Kolaborasi 
dengan 
perguruan 
tinggi 

 

Adanya 
kerjasama 
dengan 
perguruan 
tinggi dalam 
hal negara, 
regional, 
maupun 
internasional 

Adanya 
kerjasama 
dengan 
perguruan 
tinggi dalam 
hal negara dan 
regional 

Adanya 
kerjasama 
dengan 
perguruan 
tinggi dalam 
hal negara 

Tidak adanya 
kerjasama 
dengan 
perguruan 
tinggi sama 
sekali 

4. Kolaborasi 
dengan 
masyarakat 
sipil 

 

Adanya 
kerjasama 
dengan 
masyarakat 
sipil dalam hal 
negara, 
regional, 
maupun 
internasional 

Adanya 
kerjasama 
dengan 
masyarakat 
sipil dalam hal 
negra dan 
regional 

Adanya 
kerjasama 
dengan 
masyarakat 
sipil dalam hal 
negara 

Tidak adanya 
kerjasama 
dengan 
masyarakat 
sipil sama 
sekali 

 

3. Aspek Sumber Daya Manusia 

Indikator atau 
Level 

Level 4 Level 3 Level 2 Level 1 

1. Keragaman 
Sumber 
Daya 
Manusia 

 

Adanya 
keragaman 
discipline 
ilmu, suka, 
agama, gender, 

Adanya 
keragaman 
discipline 
ilmu, suku, 
maupun agama 

Adanya 
keragaman 
discipline ilmu 

Tidak adanya 
keragaman  
discipline ilmu, 
suku, agama, 
gender, 
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maupun usia maupun usia 
2. Kompetensi 

Sumber 
Daya 
Manusia 

 

Pengembanga
n ompetensi 
pegawai 
dilakukan 80 
jam 
pertahunnya 

Pengembanga
n ompetensi 
pegawai 
dilakukan 40 
jam per 
tahunnya 

Pengembangan 
ompetensi 
pegawai 
dilakukan 20 
jam per 
tahunnya 

Pengembangan 
ompetensi 
pegawai 
dilakukan 
kurang dari 20 
jam per 
tahunnya 

3. Pemberian 
reward 

 

Adanya 
reward yang 
diberikan 
kepada 
inovator 
berupa 
sertifikat, 
kenaikan 
pangkat, 
maupun dalam 
bentuk insentif 

Adanya 
reward yang 
diberikan 
kepada 
inovator 
berupasertifika
t atau kenaikan 
gaji 

Adanya 
reward yang 
diberikan 
kepada 
inovator 
berupa 
kenaikan 
pangkat 

Adanya reward 
yang diberikan 
kepada inovator 
berupa 
sertifikat 

4. Komitmen 
Sumber 
Daya 
Manusia 

 

Adanya 
pegawai di 
seluruh unit 
kerja yang 
memberikan 
solusi 
alternatif dari 
permasalahan 
organisasi 

Adanya 
pegawai di 
sebagian besar 
unit kerja yang 
memberikan 
solusi 
alternatif dari 
permasalahan 
organisasi 

Adanya 
pegawai di 
sebagaian kecil 
unit yang 
memberikan 
solusi alternatif 
dari 
permasalahan 
organisasi 

Tidak adanya 
pegawai yang 
memberikan 
solusi alternatif 
dari 
permasalahan 
organisasi 

 

4. Aspek Implementasi 

Indikator atau 
Level 

Level 4 Level 3 Level 2 Level 1 

1. Ketersediaan 
anggaran 
 

Adanya 
anggaran 
mengenai 
pelaksaan 
kegiatan di 
semua unit 
kerja 

Adanya 
anggaran 
mengenai 
pelaksaan 
kegiatan di 
sebagian besar 
unit kerja 

Adanya 
anggaran 
mengenai 
pelaksaan 
kegiatan di 
sebagian kecil 
unit kerja 

Tidak adanya 
anggaran 
mengenai 
pelaksaan 
kegiatan  

2. Ketersediaan 
teknologi 
informasi 

 

Adanya 
teknologi 
informasi di 
semua unit 
kerja 

Adanya 
teknologi 
informasi di 
sebagian besar 
unit kerja 

Adanya 
teknologi 
informasi di 
sebagian kecil 
unit kerja  

Tidak adanya 
teknologi 
informasi 

3. Jadwal 
Pelaksanaan 
Kegiatan 

 

Adanya jadwal 
mengenai 
pelaksanaan 
kegiatan di 
semua unit 

Adanya jadwal 
mengenai 
pelaksanaan 
kegiatan di 
sebagian besar 

Adanya jadwal 
mengenai 
pelaksanaan 
kegiatan 
disebagian 

Tidak adanya 
jadwal 
mengenai 
pelaksaan 
kegiatan 
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kerja unit kerja kecil unit kerja 
4. Pengukuran 

kinerja 
 

Adanya 
pengukuran 
kinerja 
mengenai 
input, proses, 
output, dan 
outcome 

Adanya 
pengukuran 
kinerja 
mengenai 
input, proses, 
dan output 

Adanya 
pengukuran 
kinerja 
mengenai 
input dan 
proses 

Tidak adanya 
pengukuran 
kinerja 

 

1.5.2.4 Mekanisme dan Penilaian 

Dalam penilaian Innovation Readiness Level, tentu dilaksanakan oleh 

sebuah tim penilai untuk menjaga obyektivitas. Dimana tim penilai dibagi 

menjadi 2 tim. Dalam pelibatan tim penilai ini untuk menghadirkan mekanisme 

yang check and balance. Tim penilai bertugas untuk mengumpulkan data dan 

evidence untuk masing-masing indikator aspek dan nantinya memberikan 

penilaian yang sifatnya self-assesment. Tugas berikutnya adalah memberikan 

penilaian mengenai keabsahan data dan evidence, memperhatikan nilai self-

assesment, dan memberi nilai final. Penilaian dalam Innovation Rediness ini 

dilakukan secara berjenjang, dimulai dengan penilaian indikator, penilaian aspek, 

sampai dengan penilaian akhir atau penilaian IRL.47 

1. Penilaian Indikator 

Penilaian yang dilakukan pada setiap indikator didasarkan atas evidence 

atau bukti. Karena dalam dokumen diperlukannya bukti-bukti yang kuat. Oleh 

karena itu, setiap pernyatan lisan yang keluar dari seorang responden harus tetap 

dibuktikan melalui dokumen pada akhirnya. Dan dalam penilaian Innovation 

Readiness Level ini dibutuhkannya dokumen-dokumen dalam menilai setiap 

indikator sepeti, 

 
a. Aspek kepemimpinan dan Visi 

Indikator Bukti Tata Cara Penilaian 
1. Visi 

 
1. Dokumen 

Renstra 
2. Naskah Pidato 
3. Transkrip 

Rekaman 

1. Organisasi akan ada di level 4 ketika ada 
visi yang secara tegas menyatakan untuk 
melakukan peningkatan pelayanan 
kepada stakeholder atau masyarakat 

2. Organisasi akan ada di level 3 ketika ada 

                                                        
47 Ibid, halaman 21-37 
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 visi yang secara tegas menyatakan untuk 
melakukan pembenahan internal di unit 
organisasi. 

3. Organisasi akan ada di level 2 ketika ada 
visi yang secara tegas untuk melakukan 
pembenahan internal di sebian unit kerja. 

4. Organisasi akan ada di level 1 ketika ada 
visi yang secara tegas untuk melakukan 
pembenahan internal di segaian kecil unit 
kerja. 

2. Sinergi 
Internal 

 

1. Dokumen 
Pelaksanaan 
Kegiatan  

2. Notulen Rapat 
3. Foto Pelaksanaan 

Kegiatan 
4. Video 

Pelaksanaan 
Kegiatan 

5. Daftar Hadir 
Rapat 

6. Transkrip 
Rekaman 

1. Organisasi akan ada di level 4 ketika ada 
kegiatan yang melibatkan seluruh unit 
kerja. 

2. Organisasi akan ada di level 3 ketika ada 
kegiatan yang melibatkan sebagian besar 
unit kerja. 

3. Organisasi akan ada di level 2 ketika ada 
kegiata yang melibatkan sebagian kecil 
unit kerja. 

4. Organisasi akan ada di level 1 ketika 
setiap unit kerja melakukan tugasnya 
sendiri-sendiri tanpa adanya sinergi 
dengan unit kerja yang lain. 

3. Pelaku 
Inovasi 

 

Dokumentasi 1. Organisasi akan ada di level 4 ketika 
pelaku inovasi berada di seluruh unit 
kerja. 

2. Organisasi akan ada di level 3 ketika 
pelaku inovasi berada di sebagian besar 
unit kerja. 

3. Organisasi akan ada di level 2 ketika 
pelaku inovasi berada di sebagian kecil 
unit kerja 

4. Organisasi akan ada di level 1 ketika 
tidak adanya pelaku inovasi. 

 

b. Aspek Organisasi dan Kolaborasi 

Indikator Bukti Tata Cara Penilaian 
1. Kolaborasi 

dengan 
instansi 
pemerintah 

1. Memorandum of 
understanding 

2. Surat Perjanjian 
Kerjasama 

3. Undangan untuk 
Kerjasama 

4. Foto Kegiatan  
5. Video Kegiatan 

1. Organisasi akan ada di level 4 ketika 
ada kerjasama dalam skala nasional, 
regional, dan internasional. 

2.  Organisasi akan ada di level 3 ketika 
ada kerjasama dalam skala nasional 
dan regional. 

3. Organisasi akan ada di level 2 ketika 
ada kerjasama dalam skala nasional 

4. Organisasi akan ada di level 1 ketika 
tidak adanya kerjasama. 

2. Kolaborasi 
dengan pihak 

1. Memorandum 
of 

1. Organisasi akan ada di level 4 ketika 
ada kerjasama dalam skala nasional, 
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swasta understanding 
2. Surat Perjanjian 

Kerjasama 
3. Undangan 

untuk 
Kerjasama 

4. Foto Kegiatan 
5. Video Kegiatan 

regional, dan internasional. 
2.  Organisasi akan ada di level 3 ketika 

ada kerjasama dalam skala nasional 
dan regional. 

3. Organisasi akan ada di level 2 ketika 
ada kerjasama dalam skala nasional 

4. Organisasi akan ada di level 1 ketika 
tidak adanya kerjasama. 

5. Kolaborasi 
dengan 
perguruan 
tinggi 

1. Memorandum 
of 
understanding 

2. Surat Perjanjian 
Kerjasama 

3. Undangan 
untuk 
Kerjasama 

4. Foto Kegiatan 
5. Video Kegiatan 

1. Organisasi akan ada di level 4 ketika 
ada kerjasama dalam skala nasional, 
regional, dan internasional. 

2.  Organisasi akan ada di level 3 ketika 
ada kerjasama dalam skala nasional 
dan regional. 

3. Organisasi akan ada di level 2 ketika 
ada kerjasama dalam skala nasional 

4. Organisasi akan ada di level 1 ketika 
tidak adanya kerjasama. 

5. Kolaborasi 
dengan 
masyarakat 
sipil 

1. Memorandum 
of 
understanding 

2. Surat Perjanjian 
Kerjasama 

3. Undangan 
untuk 
Kerjasama 

4. Foto Kegiatan 
5. Video Kegiatan 

1. Organisasi akan ada di level 4 ketika 
ada kerjasama dalam skala nasional, 
regional, dan internasional. 

2.  Organisasi akan ada di level 3 ketika 
ada kerjasama dalam skala nasional 
dan regional. 

3. Organisasi akan ada di level 2 ketika 
ada kerjasama dalam skala nasional 

4. Organisasi akan ada di level 1 ketika 
tidak adanya kerjasama. 

 

c. Aspek Sumber Daya Manusia dan Budaya Kerja 

Indikator Bukti Tata Cara Penilaian 
1. Keragaman 

Sumber 
Daya 
Manusia 
 

1. Data 
Kepegawaian 

2. Biodata 
Pegawai 

1. Organisasi akan ada di level 4 ketika 
adanya keragaman discipline ilmu, 
suku, agama, gender, dan usia. 

2. Organisasi akan ada di level 3 ketika 
ada keragaman discipline ilmu, suku, 
dan agama. 

3. Organisasi akan ada di level 2 ketika 
ada keragaman discipline ilmu. 

4. Organisasi akan ada di level 1 ketika 
tidak ada keragaman baik di discipline 
ilmu, suku, agama, gender, dan usia. 

2. Kompetensi 
Sumber 
Daya 
Manusia 
 

1. Surat penugasan 
mengikuti 
pelatihan 

2. Surat penugasan 
mengikuti rapat 

3. Surat penugasan 
melaksanakan 

1. Organisasi kan ada di level 4 ketika 
rata-rata dalam alokasi waktu untuk 
pengembangan kompetensi pegawai 
sebanyak 80 jam pelajaran atau lebih 
per tahunnya. 

2. Organisasi akan ada di level 3 ketika 
rata-rata dalam alokasi waktu untuk 
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tugas pada 
instansi lain 

4. Foto kegiatan 
rapat atau berbagi 
pengetahuan 

pengembangan kompetensi pegawai 
sebanyak 40 jam pelajaran per 
tahunnya. 

3. Organisasi akan ada di level 2 ketika 
rata-rata dalam alokasi waktu untuk 
pengembangan kompetensi pegawai 
sebanyak 20 jam pelajaran per 
tahunnya. 

4. Organisasi akan ada di level 1 ketika 
rata-rata dalam alokasi waktu untuk 
penembangan kompetensi pegawai 
kurang dari 20 jam pelajaran per 
tahunnya. 

3. Pemberian 
reward 
 

1. Surat Keputusan  
2. Sertifikat 
3. Bukti Insentif 
4. Foto 
5. Video 

1. Organisasi akan ada di level 4 ketika 
ada reward yang diberikan bagi 
innovator berupa sertifikat, kenaikan 
pangkat, dan insentif finansial. 

2. Organisasi akan ada di level 3 ketika 
ada reward yang diberikan bagi 
innovator berupa sertifikat dan 
kenaikan pangkat. 

3. Organisasi akan ada di level 2 ketika 
ada reward yang diberikan bagi 
innovator berupa sertifikat. 

4. Organisasi akan ada di level 1 ketika 
tidak ada sama sekali reward yang 
akan diberikan bagi innovator  

4. Komitmen 
Sumber 
Daya 
Manusia 

1. Telaah staf 
2. Notulen 
3. Video 

1. Organisasi akan ada di level 4 ketika 
ada pegawai aktif dapat 
mengidentifikasikan masalah dan atau 
juga memberikan solusi. Dan pegawai 
seperti ini terdapat di seluruh unit kerja. 

2. Organisasi akan ada di level 3 ketika 
ada pegawai aktif dapat 
mengidentifikasikan masalah dan atau 
juga memberikan solusi. Dan pegawai 
seperti ini terdapat di sebagian besar 
unit kerja. 

3. Organisasi akan ada di level 2 ketika 
ada pegawai aktif dapat 
mengidentifikasikan masalah dan atau 
juga memberikan solusi. Dan pegawai 
seperti ini terdapat di sebagian kecil 
unit kerja. 

4. Organisasi akan ada di level 1 ketika 
tidak ada pegawai yang peduli dengan 
permasalahan yang ada di organisasi. 
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d. Aspek Implementasi dan Pengukuran 

Indikator Bukti Tata Cara Penilaian 
1. Ketersediaan 

anggaran 
 

Alokasi anggaran 1. Organisasi akan ada di level 4 ketika 
ada anggaran pelaksanaan kegiatan 
di semua unit kerja 

2. Organisasi akan ada di level 3 ketika 
adanya anggaran pelaksanaan 
kegiatan di sebagian besar unit kerja. 

3. Organisasi akan ada di level 2 ketika 
ada anggaran pelaksanaan kegiatan 
di sebagian kecil unit kerja. 

4. Organisasi akan ada di level 1 ketika 
tdak ada sama sekali alokasi 
anggaran pelaksaan kegiatan. 

2. Ketersediaan 
fasilitas 

 

Daftar inventaris 
kantor 

1. Organisasi akan ada di level 4 ketika 
ada teknologi informasi di semua 
unit kerja. 

2. Organisasi akan ada di level 3 ketika 
ada teknologi informasi di sebagian 
besar unit kerja. 

3. Organisasi akan ada di level 2 ketika 
ada teknologi informasi di sebagian 
kecil unit kerja. 

4. Organisasi akan ada di level 1 ketika 
tidak ada sama sekali teknologi 
informasi. 

3. Jadwal 
pelaksanaan 
kegiatan 

 

Jadwal pelaksanaan 
kegiatan  

1. Organisasi akan ada di level 4 ketika 
ada jadwal pelaksaan kegiatan di 
semua unit kerja. 

2. Organisasi akan ada di level 3 ketika 
ada jadwal pelaksaan kegiatan di 
sebagian besar unit kerja. 

3. Organisasi akan ada di level 2 ketika 
ada jadwal pelaksanaan kegiatan di 
sebagian kecil unit kerja. 

4. Organisasi akan ada di level 1 ketika 
tidak ada sama sekali jadwal 
pelaksanaan kegiatan.  

4. Pengukuran 
kinerja 

 

1. Hasil 
pengumpulan 
data 

2. Hasil 
pengolahan 
data 

3. Hasil 
pengukuran 

1. Organisasi akan ada di level 4 ketika 
ada pengukuran kinerja berupa input, 
proses, output, dan outcome. 

2. Organisasi akan ada di level 3 ketika 
ada pengukuran kinerja berupa input, 
proses, dan output. 

3. Organisasi akan ada di level 2 ketika 
ada pengukuran kinerja berupa input 
dan proses. 

4. Organisasi akan ada di level 1 ketika 
tidak ada sama sekali pengukuran 
kinerja. 
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2. Rekapitulasi Nilai Akhir 

Untuk dapat menentukan tingkatan pada Innovation Readiness Level 

diperlukannya nilai akhir. Dari apa yang telah diperoleh sebelumnya, maka 

terlebih dahulu  menentukan nilai aspek. Pertama, jumlah pada nilai aspek  

kepemimpinan dihitung berdasarkan atas nilai total atau keseluruhan indikator 

yang kemudian dibagi dengan jumlah indikator. Penghitungan dilakukan dengan 

menggunakan formulir seperti:48 

 

Tabel 1.7  Rekapitulasi Nilai Aspek Kepemimpinan 

No Indikator Nilai 
1. Visi  
2. Sinergi Internal  
3. Pelaku Inovasi  

Total nilai indikator  
Nilai akhir aspek  

Sumber: Panduan Penilaian Innovation Readiness Level – Tingkat Kesiapan Pemerintah Dalam 
Berinovasi 

 

Kedua, jumlah pada nilai akhir pada aspek organisasi dihitung 

berdasarkan atas nilai total atau keseluruhan indikator yang kemudian dibagi 

dengan jumlah indikator. Penghitungan dilakukan dengan menggunakan formulir 

seperti: 

 

Tabel 1.8 Rekapitulasi Nilai Aspek Organisasi 

No Indikator Nilai 
1. Kolaborasi dengan instansi pemerintah  
2. Kolaborasi dengan pihak swasta  
3. Kolaborasi dengan perguruan tinggi  
4. Kolaborasi dengan masyarakat sipil  

Total nilai indikator  
Nilai akhir aspek  

Sumber: Panduan Penilaian Innovation Readiness Level – Tingkat Kesiapan Pemerintah Dalam 
Berinovasi 

 

                                                        
48 Ibid, halaman 34 
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Ketiga, jumlah pada nilai akhir pada aspek Sumber Daya Manusia 

dihitung berdasarkan atas nilai total atau keseluruhan indikator yang kemudian 

dibagi dengan jumlah indikator. Penghitungan dilakukan dengan menggunakan 

formulir seperti: 

 

Tabel 1.9 Rekapitulasi Nilai Aspek Sumber Daya Manusia 

No Indikator Nilai 
1. Keragaman Sumber Daya Manusia  
2. Kompetensi Sumber Daya Manusia  
3. Pemberian reward  
4. Komitmen Sumber Daya Manusia  

Total nilai indikator  
Nilai akhir aspek  

Sumber: Panduan Penilaian Innovation Readiness Level – Tingkat Kesiapan Pemerintah Dalam 
Berinovasi 

 

Dan yang terakhir, jumlah nilai akhir pada aspek implementasi dihitung 

berdasarkan atas nilai total atau keseluruhan indikator yang kemudian dibagi 

dengan jumlah indikator. Penghitungan dilakukan dengan menggunakan formulir 

seperti: 

 

Tabel 1.10  Rekapitulasi Nilai Aspek Implementasi 

No Indikator Nilai 
1. Ketersediaan anggaran  
2. Ketersediaan fasilitas  
3. Jadwal pelaksanaan kegiatan  
4. Pengukuran kinerja  

Total nilai indikator  
Nilai akhir aspek  

Sumber: Panduan Penilaian Innovation Readiness Level – Tingkat Kesiapan Pemerintah Dalam 
Berinovasi 

 

Nilai akhir pada Innovation Readiness Level ini dapat dihitung dengan 

mengacu pada nilai akhir dari aspek-aspek diatas. Nilai akhir IRL dihitung 

berdasarkan pada nilai total atau keseluruhan aspek yang kemudian dibagi dengan 

jumlah aspek. Penghitungan tersebut dilakuakn dengan menggunakan formulir 

seperti: 
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Tabel 1.11 Rekapitulasi Nilai Innovation Readiness Level (IRL) 

No Indikator Nilai 
1. Kepemimpinan  
2. Organisasi  
3. Sumber Daya Manusia  
4. Implementasi  

Total nilai IRL  
Nilai akhir IRL  

Sumber: Panduan Penilaian Innovation Readiness Level – Tingkat Kesiapan Pemerintah Dalam 
Berinovasi 

 

3. Penetapan Nilai Akhir 

Berdasarkan apa yang telah dijelaskan di nilai akhir IRL seblumnya, 

maka tingkat Innovation Readiness Level pada suatu instansi pemerintah dapat 

ditentukan sesuai dengan tingkatan level kesiapan. Dimana dapat dikatakan 

instansi tersebut berada di Level 4 – Sangat Siap ketika nilai akhir IRLnya 84,1 – 

100, Level 3-Siap ketika nilai akhir IRLnya 67,1-84, Level 2 – Cukup Siap 

ketika nilai akhir IRLnya 50,1 – 67, dan sebuah instansi berada di Level 1 – 

Kurang Siap ketika nilai akhir IRLnya kurang dari atau sama dengan 50.49 

 

1.5.3 Pembangunan Zona Integritas (PZI) 

1.5.3.1 Pengertian Pembangunan Zona Integritas (PZI) 

Seseorang akan dikatakan memiliki integritas ketika tindakan dan ucapan 

sesuai dengan nilai, keyakinan dan juga prinsip yang dipegang dalam menjalani 

kehidupannya. Integritas sendiri merupakan sikap yang konsisten antara tindakan 

dengan nilai-nilai dan prinsip kebaikan dan ucapan. Di dalam etika juga dijelaskan 

bahwa integritas merupakan sebuah kejujuran dan kebenaran dari tindakan 

seseorang. Menjadi seorang pemimpin perlu memiliki syarat utama atau karakter 

yang integritas. Sebab hanya pemimpin dengan integritas yang akan mampu 

mendapatkan kepercyaan dari bawahannya dan juga semua unsur yang 

berhubungan dengan organisasinya.50 

                                                        
49 Ibid, halaman 37 
50 Mahardi, Dedi. 2015. Integritas Bangsaku Dulu, Kini, Dan Nanti. Jakarta: PT Elex Media 
Komputindo 
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Integritas publik menuntut seorang pejabat publik untuk memiliki 

komitmen moral dengan mempertibangkan keseimbangan atara penilaian 

kelembagaan, dimensi-dimensi pribadi, dan kebijakan di dalam pelayanan publik. 

Integritas publik merupakan sebuah bentuk tindak dari etika publik. Etika publik 

erat kaitannya secara langsung oleh pelayanan publik, terutama dengan masalah 

integritas publik yang dimiliki para pejabat. Seseorang tentu memiliki integritas 

pribadi, dimana integritas pribadi tersebut tumbuh di keluarga dan dapat teruji di 

dalam dunia profesional seperti keterlibatannya di berbagai organisasi. 

Berhubungan dengan tanggungjawab pelayanan publik, integritas pribadi itulah 

yang menjadi dasar integritas publik yang akan menghasilkan sebuah 

akuntanbilitas dan profesionalisme. Namun korupsi mengakibatkan pejabat 

mengabaikan kepentingan publik dan lebih memperdulikan kepentingan diri 

sendiri atau kelompoknya. Dari kepentingan inilah yang melemahkan komitmen 

pejabat publik dari nilai-nilai etika. Sehingga pelayanan publik nyaris tidak 

memiliki kualitas yang baik, relevann, dan juga responsif. Lemahnya komitmen 

yang dimiliki para pejabat dan politisi ini yang menggerogoti integritas mereka.51 

Pembangunan Zona Integritas merupakan sebuah program yang dibentuk 

oleh pemerintah dalam peningkatan transparansi dan akuntanbilitas seorang 

aparatur yang memiliki integritas tinggi. Pembangunan unit kerja ini merupakan 

wujud dari reformasi birokrasi yang nantinya dapat menjadi model pencegahan 

korupsi yang lebih efektif, karena unit kerja ini melakukan berbagai upaya dalam 

pencegahan korupsi secara konkret dan terpadu. Karena inti dari adanya reformasi 

birokrasi adalah mewujudkan pelaksanaan birokrasi menjadi lebih baik dan bebas 

dari tindak Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), serta mempunyai komitmen 

dan integritas supaya mampu memberikan pelayanan yang baik dan profesional 

kepada masyarakat. 52  Khususnya instansi pemerintah yang selama ini banyak 

ditemui berbagai masalah dan kendala berupa penyalahguaan wewenang, praktek 

                                                        
51 Haryatmoko. 2011. Etika Publik Untuk Integritas Pejabat Publik dan Politisi. Jakarta: PT 
Gramedia Pustaka Utama 
52 Alfisyahrin, Muhammad. 2017. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik di Indonesia. Jakarta: 
Yayasan Pustaka Obor Indonesia, halaman 124 
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KKN, dan lemahnya dalam hal pengawasan yang membuat keprercayaan atau 

integritas sebagai instansi pemerintah kepada rakyat semakin berkurang.  

Zona Integritas (ZI) merupakan sebuah predikat yang diberikan kepada 

instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk 

mewujudkan Wilyah Bebas Korupsi (WBK) atau Wilayah Birokrasi Bersih dan 

Melayani (WBBM) sebagai bentuk reformasi birokrasi, khususnya dalam hal 

pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.  Dimana dalam 

prosesnya difokuskan pada penerapan program manajemen perubahan, penataan 

tatalaksana, penataan manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan 

akuntanbilitas kinerja, dan peningkatan kualitas pelayanan publik yang sifatnya 

konkrit. Sehingga sebuah instansi dikatan sebagai Wilayah Bebas Korupsi  ketika 

unit kerja dianggap memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan 

tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan 

penguatan akuntanbilitas kinerja. Dan instansi dikatan sebagai Wilayah Birokrasi 

Bersih dan Melayani ketika unit kerja ketika telah memenuhi sebagian besar 

manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, 

penguatan pengawasan, penguatan akuntanbilitas kinerja, dan penguatan kualitas 

pelayanan publik. 53  

 

1.5.3.2 Unsur-Unsur Pembangunan Zona Integritas (PZI) 

Dalam membangun Zona Integritas, dilakukannya penetapan satu atau 

beberapa unit kerja sebagai Wiayah Bebas Korupsi atau pun Wilayah Birokrasi 

Bersih Melayani yang diusulkan oleh pimpinan instansi pemerintah. Unit kerja 

yang dipilih dan diusulkan sebagai Wilayah Bebas Korupsi atau Wilayah 

Birokrasi Bersih Melayani memilki beberapa syarat yang telah ditetapkan dan 

perlu diperhatikan, diantaranya:54 

                                                        
53 Peraturan Menteri Pendayagunaan Apartur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia 
Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Birokrasi 
Bersih dan Melayani 
54 Alfisyahrin, Muhammad. 2017. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik di Indonesia. Jakarta: 
Yayasan Pustaka Obor Indonesia 
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1. Dianggap sebagai unit kerja yang penting atau strategis dalam melaksanakan 

pelayanan publik, 

2. Mengelola sumber daya yang cukup besar, 

3. Mempunyai tingkat keberhasilan dalam reformasi birokrasi yang cukup tinggi 

di unit tersebut. 

Untuk menetapkan unit kerja yang memenuhi syarat dan nantinya 

diusulkan sebagai Zona Integritas menuju WBK/WBBM, perlu dilakukan 

identifikasi dan penilaian mandiri (self asessment) yang dilakukan oleh Tim 

Penilai Internal (TPI). Dan langkah selanjutnya adalah dengan menentukan 

komponen-komponen, yaitu komponen pengungkit dan komponen hasil yang 

harus dibangun dalam unit kerja yang terpilih yang nantinya diharapkan dapat 

mewujudkan birokrasi yang bersih melayani. 

 

Gambar 1.2 Model Korelasi Zona Integritas WBK/WBBM dengan 
Peningkatan Pelayanan Publik 
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Dengan melihat gambar 1.1 menjelaskan bahwa di dalam mewujudkan 

Pembangunan Zona Integritas terdapat 2 komponen yang perlu diperhatikan, yaitu 

komponen pengungkit dan kompenen hasil. Kompenen pengungkit ini merupakan 

komponen penting  yang nantinya menjadi faktor utama sekaligus penentu dari 

pencapaian sasaran hasil pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM. 

Dimana didalamnya terdiri dari program manajemen perubahan, penataan 

tatalaksana, penataan manajemen SDM, penguatan akuntanbilitas kinerja, 

penguatan pengawasan, dan peningkatan kualitas pelayanan publik diharapkan 

dapat menghasilkan sasaran pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN dan 

juga dapat menghasilkan peningkatan kualitas dalam pelayanan publik.55  

Pada komponen Pengungkit terdapat rincian bobot komponen dalam 

penilaian unit kerja yang berpredikat menuju WBK/WBBM,56 

 

Tabel 1.12  Rincian Bobot Komponen Pengungkit Penilaian Unit Kerja 
Berpredikat Menuju WBWK/WBBM 

NO KOMPONEN PENGUNGKIT BOBOT (60%) 
1 Manajemen Perubahan 5% 
2 Penataan tatalaksana 5% 
3 Penataan Sistem manajemen SDM 15% 
4 Penguatan Akuntanbilitas Kinerja 10% 
5 Penguatan Pengawasan 15% 
6 Penguatan Kualitas Pelayanan Publik 10% 

Sumber: Lampiran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 
Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas 

menuju wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan 
Instansi Pemerintah 

 

Dalam Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi 

dan Wilayah Birokrasi bersih Melayani memiliki fokus pelaksaan reformasi 

birokrasi yang tertuju dalam 2 sasaran utama, yaitu terwujudnya pemerintahan 

yang bersih dan bebas KKN dan terwujudnya peningkatan dalam kualitas 

pelayanan publik kepada masyarakat. Dimana sasaran terwujudnya pemerintahan 

yang bersih dan bebas KKN dapat diukur dengan menggunakan ukuran nilai 

persepsi korupsi (survei eksternal) dan presentase penyelesaian TLHP. Dan 

                                                        
55 Ibid 
56 Ibid 



 IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA  

I-42 
SKRIPSI INNOVATION READINESS LEVEL… LYILA KURNIA F 

sasaran terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat 

dapat diukur dengan menggunakan persepsi kualitas pelayanan (survei 

eksternal).57 

 

Tabel 1.13  Rincian Bobot Indikator Hasil Unit Kerja Berpredikat Menuju 
WBK/WBBM 

NO UNSUR INDIKATOR HASIL BOBOT (40%) 
1 Terwujudnya Pemerintahan yang bersih dan Bebas 

KKN 
20% 

2 Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 
kepada Masyarakat 

20% 

Sumber: Lampiran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 
Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas 

menuju wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan 
Instansi Pemerintah 

 

1.5.3.2.1 Manajemen Perubahan 

Sebagai aparatur negara tentu harus memiliki kemampuan dalam 

menghadapi globalisasi yang menuntu sebuah perubahan, baik pada sistem dan 

juga mekanisme penyelenggaraan pemerintahan. Berbagai perkembangan ini 

menyebabkan organisasi pemerintah harus bersifat dinamis dalam mengikuti 

perubahan dan perkembangan dalam melakukan fungsi pelayanan publik. Untuk 

mewujudkan organisasi pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel maka 

diperlukannya budaya kerja yang baik, khususnya untuk meningkatkan etos kerja 

semua pegawai dan para pejabat yang terlibat pada suatu organisasi. Untuk 

membangun budaya kerja yang baik pada tatarannya mencakup 2 hal yaitu, sikap 

(cara merasa atau cara memahami) dan mindset (cara pandang atau cara berpikir 

sehingga mampu menghasilkan perubahan perilaku dan tindakan pada arah yang 

lebih baik). Perubahan dan perkembangan ini sangat diperlukan untuk dapat 

mengikuti perkembangan dan perubahan jaman yang tidak dapat dihindari dan 

harus dihadapi agar organisasi dapat bertahan dan berjalan.58  

Manajemen perubahan memiliki tujuan untuk mengubah mekanisme 

kerja, pola pikir (mind set), dan budaya kerja (culture set) individu pada unit kerja 

                                                        
57 Ibid 
58 Suwadono, Yusup, dkk. 2019. Manajemen Perubahan menuju Organisasi Berkinerja Tinggi. 
Yogyakarta: Deepublish, halaman 4-6 
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yang dibangun secara sistematis dan konsisten agar menjadi lebih baik dan sesuai 

dengan tujuan dan sasaran Pembangunan Zona Integritas. Sebab target yang ingin 

dicapai melalui manajemen perubahan ini adalah untuk dapat meningkatkan 

komitmen seluruh jajaran baik dari pimpinan dan pegawai, perubahan pola pikir 

dan budaya kerja pada unit kerja yang diusulkan, dan untuk menurunkan resiko 

kegagalan yang dikarenakan oleh timbulnya resistensi terhadap perubahan. 

 

1.5.3.2.2 Penataan tatalaksana 

Penataan tatalaksana memiliki tujuan untuk meningkatkan efisiensi 

dan efektivitas dari suatu sistem, proses, hingga prosedur kerja yang jelas, efektif, 

efisien, dan terukur dalam Zona Integritas. Penataan ini dilakukan melalui 

beberapa proses dari anaisis dan perbaikan tata kelola birokrasi yang ditujukan 

untuk dapat meningkatkan efisiensi maupu efektivitas sistem, proses, dan 

prosedur kerja yang jelas dan terukur. Selain itu, dalam penyelenggaraan 

pemerintahan, perbaikan tata kelola ini meliputi perbaikan yang dilakukan pada 

sistem penyelenggaraan layanan pemerintah kepada pemangku kepentingan 

sehingga nantinya dapat terjadi reformasi layanan. Dan target yang ingin dicapai 

dari penataan tatalaksana ini adalah agar dapat meningkatkan penggunaan 

teknologi informasi dalam proses penyelenggaraan manajemen pemerintahan, 

meningkatkan efisensi dan efektivitas pada proses manajemenpemerintahan, dan 

meningkatkan kinerja di Zona Integritas menuju WBK/WBBM. 

 

1.5.3.2.3 Penataan Sistem Manajemen SDM 

Manajemen Sumber daya Manusia ada untuk dapat merealisasikan 

tujuan dari perusahaan atau organisasi, memenuhi kebutuhan karyawan dan 

keluarga, serta memenuhi tuntutan masyarakat umum. Tugas dari Manajemen 

SDM ini untuk memadukan dan mengintegrasikan ketiga tuntutan tersebut yang 

mencakup tujuan perusahaan, kebutuhan karyawan, dan tuntutan masyarakat. 

Proses dari SDM sendiri adalah keseluruhan proses yang memiliki keterkaitan 

dengan usaa perusahaan yang menyangkut SDM mulai dari perencanaan, 

pengadaan (rekrutmen), seleksi, pengenalan, dan penempatan yang kemudian 
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dilanjutkan dengan proses pengembangan yaitu pelatihan dan pengembangan 

karir.59 

Penataan sistem manajemen SDM memeiliki tujuan untuk 

meningkatkan profesionalisme dari SDM apatur itu sendiri pada Zona Integritas. 

Karena target yang ingin dicapai dari penataan sistem manajemen SDM ini adalah 

agar dapat meningkatkan ketaatan terhadap pengelolaan SDM aparatur di masing-

masing Zona Integritas, dapat meningkatkan transparansi maupun akuntanbilitas 

pengelolaan SDM aparatur, dapat meningkatkan disiplin SDM aparatur, dapat 

meningkatkan efektivitas manajemen SDM aparatur, dan dapat meningkatkan 

rofesionalisme SDM aparatur di Zona Integritas menuju WBK/WBBM. 

 

1.5.3.2.4 Penguatan Akuntanbilitas 

Akuntanbilitas pegawai dan lembaga pemerintah perlu dilakuakn 

perbaikan dan ditegakkan sebab pada sistem pemerintahan yang demokratis ini, 

akuntanbilitas dapat menjadi instrumen agar pegawai memiliki perilaku dan 

bertindak sesuai dengan keinginan masyarakat. Selain itu akuntanbilitas publik 

penting agar pegawai atau lembaga pemerintah tidak lalai dalam menjalankan 

kewajiban supaya kesejahteraan masyarakat dapat tercapai secara optimal dan 

masyarakat diperlakukan secara adil. Dan pentingnya akuntanbilitas publik 

ditegakkan agar efisiensi penggunaan sumber daya pubik dapat tercapai dan 

menghindari adanya tindakan“non-feasance”, ketika lembaga atau pegawai tidak 

melaksanakan kewajiban, seperti malas ataupun perilaku korup yang merugikan 

masyarakat, “malfaesance”,  ketika lembaga atau pegawai pemerintah kewajiban 

tetapi dengan cara yang tidak efisien karena lalai ataupun karena ketidakmampuan 

sehingga mengakibatkan kerugian bagi masyarakat, dan “over-feasance”, ketika 

lembaga atau pegawai pemerintah melakukan tugasnya melebihi dari yang 

diamanatkan oleh Undang-Undang atau peraturan sehingga dapat merugikan 

masyarakat. Dengan adanya akuntanbilitas publik ini, maka jaminan bahwa 

masyarakat memiliki jaminan bahwa pemerintah akan memenuhi hak-hak 

                                                        
59 Batjo, Nurdin, Mahadin Saleh. 2018. Manajemen Sumber Daya manusia. Makasar: Aksara 
Timur 
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masyarakat termasuk juga penyediaan layanan publik yang sesuai harapan 

masyarakat.60 

Penguatan akuntanbilitas merupakan sebuah perwujudan kewajiban 

suatu instansi untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau juga kegagalan 

dalam pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai misi dan tujuan 

organisasi. Dengan adanya penguatan akuntanbilitas initentu memiliki tujuan 

untuk meningkatkan kapasitas dan akuntanbilitas kinerja dari instansi pemerintah. 

Dan hal ini sejalan dengan target yang ingin dicapai adalah agar dapat 

meningkatkan kinerja instansi pemerintah dan dapat meningkatkan akuntanbilitas 

instansi pemerintah itu sendiri. 

 

1.5.3.2.5 Penguatan Pengawasan 

Sistem pengawasan merupakan sebuah peran penting untuk dapat 

memastikan segala sesuatunya berjalan sesuai visi, misi, tujuan, dan juga target-

target yang diinginkan organisasi. Dengan adanya pengawasan ini dapat 

membantu manajemen dalam meningkatkan kinerja organisasi, memberikan opini 

atas kinerja organisasi, dan mengarahkan manajemen agar melakukan koreksi atas 

masalah-masalah pencapaian kinerja yang ada (Subarsono,2011). Oleh karena itu, 

elalui pengawasan ini dapat menghasilkan masukan bagi pengambil kebijakan 

untuk meniadakan kesalah, penyimpangan, pemborosan, hambatan, kemudian 

mencegah terulangnya kesalahan, penyimpnagan, pempemborosan, hambatan 

tersebut, dan mendapatkan cara yang lebih baik untuk mencapai tujua dalam 

melaksanakan tugas pokok dan fungsi organisasi dan pencapaian visi dan misi 

organisasi. (LAN,2003).61 Untuk dapat mencapai tujuan pembangunan nasional 

maka perlunya dilakukan pengawasan internal. Penguatan pengawasan sendiri 

merupakan program yang penting untuk dijalankan untuk mendukung reformasi 

birokrasi. Pengawasan dilakukan sebagai sarana agar dapat meningkatkan 

                                                        
60 Imbaruddin, Amir. 2019. Birokrasi Akutanbilitas Kinerja. Yogyakarta: Deepublish, halaman 
108-109 
61 Hebarsuki. Identifikasi Kondisi Dan Upaya penguatan Pengawasan Dalam rangka Reformasi 
Birokrasi Di Kabupaten Pekalongan. Jurnal Manajemen dan Kebijakan Publik, ISSN 2460-9714 
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efisiensi dalam melaksanakan sebuah kegiatan yang didalamnya termasuk unsur 

pencegahan terhadap penyimpangan-penyimpangan yang mungkin terjadi. 

Penguatan pengawasan memiliki tujuan untuk dapat meningkatkan 

pemerintahan yang bersih dan bebsar dari KKN pada penyelenggaraannya di 

masing-masing instansi pemerintah. Karena target yang ingi dicapai dari 

penguatan pengawasan ini adalah agar dapat meningkatkan kepatuhan mengenai 

pengelolaan keuangan negara, meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan 

negara, meningkatkan status opini BPK terhadap pengelolaan keuangan negara, 

dan menurunnya tingkat penyalahgunaan wewenang di masing-masing instansi 

pemerintahan. 

 

1.5.3.2.6 Peningkatan Kualitas Pelayanan 

Pelayanan publik merupakan sebuah indikator penting dalam penilaia 

kinerja pemerintah, baik pemerintah  tingkat pusat ataupun tingkat daerah. 

Penyelenggaraan pemerintahan akan dikatakan baik ketika pelayanan publik itu 

sendiri berorientasikan pada kepentingan masyarakat. Pelayanan yang baik dan 

berkualitas mampu memberi implikasi kepuasan kepada masyarakat dan 

masyarakat dapat secara langsung menilai kinerja pelayanan yang diberikan.  

Strategi yang dapat dilakukan dalam peningkatan pelayanan publik adalah dengan 

memperbaiki manajemen kualitas jasa (service quality management), yaitu 

meminalisasi kesenjangan antara tingkat layanan yang disediakan dengan 

keinginan atau harapan customer atau masyarakat sebagai pengguna. Untuk 

memperbaiki kualitas layanan, seorang manajemen harus menerapkan teknik-

teknik manajemen yang oientasinya kepada kebutuhan customer. Melalui 

pendekatan citizen’s charter (maklumat pelayanan) kebutuhan ataupun 

kepenntingan pengguna layanan harus menjadi pertimbangan utama pada seluruh 

proses penyelenggaraan pelayanan publik.62 

Peningkatan kualitas pelayanan merupakan sebuah upaya dalam 

meningkatkan kualitas dan inovasi pelayanan publik di masing-masing instansi 

                                                        
62 Sellang, Kamaruddin. 2019. Strategi Dalam Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik- Dimensi, 
Konsep, Indikator, dan Implementasinya. Pasuruan: Qiara Media Partner 



 IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA  

I-47 
SKRIPSI INNOVATION READINESS LEVEL… LYILA KURNIA F 

pemerintah secara berkala yang sesuai dengan kebutuhan dan harapan dari 

masyarakat. Selain itu, peningkatan kualitas ini dilakukan agar dapat membangun 

kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara pelayanan publik dalam rangka 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan menjadikan keluhan dari 

masyarakat sebagai sarana dalam melakukan perbaikan pelayanan itu sendiri. 

Karena target yang ingin dicapai dari peningkatan kualitas pelayanan ini adalah 

dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan pelayanan yang lebih 

cepat,murah,aman,dan lebih mudah dijangkau, meningkatkan jumlah unit 

pelayanan yang memperoleh standardisasi pelayanan internasional, dan 

meningkatkan indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan 

publik di masing-masing instansi pemerintah. 

 

1.5.3.3 Aparatur Sipil Negara (ASN) 

Untuk dapat mewujudkan tujuan nasional seperti yang dicantumkan pada 

Pembukaan UUD 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh 

tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan 

kehidupan bangsa, dan ikut serta dalam melaksanakan ketertiban dunia 

berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, diperlukannya 

Aparatur Sipil negara yang profesional, bebas dari segala intevensi politik, 

bersikap bersih dari korupsi maupun nepotisme, mampu menyelenggarakan 

pelayanan publik dan mampu menjalankan peran sebagai perekat kesuatan dan 

persatuan bangsa. Dimana Pegawai Aparatur Sipil Negara diberi tugas dalam 

melaksanakan tugas pelayanan publik, tugas pemerintahan, hingga tugas 

pembangunan tertentu. Tugas pelayanan publik dilakukan dengan memberi 

pelayanan atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan 

Pegawai Aparatur Sipil Negara. Kemudian tugas pemerintahan berupa 

penyelenggaraan fungsi umum pemerintahan yang meliputi pendayagunaan 

kelembagaan, kepegawaian, dan ketatalaksanaan. Dimana pada tugas 

pembangunan tertentu dilakukan melalui pembangunan bangsa (culture and 

political development) dan melalui pembangunan ekonomi sosial (economic and 
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social development) dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran 

seluruh masyarakat. 

Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan sebuah profesi bagi Pegawai 

Negeri Sipil (PNS) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) yang 

bekerja pada instansi pemerintah.63 Dimana dalam mengemban tugasnya terdapat 

hak dan kewajiban yang harus dilakukan atau menjadi kewajiban sebagai seorang 

ASN dengan sebaik-baiknya. Aparatur Sipil Negara sendiri terbagi menjadi dua 

kategori, yaitu:  

1. Pegawai Aparatur Sipil Negara atau juga yang disebut ASN adalah pegawai 

negeri sipil dan pegawai pemerintah yang memiliki perjanjian kerja yang 

diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diberi atau diserahi tugas 

dalam suatu jabatan pemerintahan atau pun tugas negara lainnya dan digaji 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pegawai Negeri Sipil yang 

juga disingkat PNS merupakan Warga Negara Indonesia yang telah 

memenuhi syarat tertentu kemudian diangkat sebagai Pegawai ASN secara 

tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan 

pemerintahan. 

2. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang disingkat PPPK 

merupakan warga negara Indonesia yang telah memenuhi syarat tertentu 

kemudian diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertu 

dalam rangka melaksanakan tugas-tugas pemerintahan. 

Seorang pegawai Aparatur Sipil Negara memiliki peran sebagai 

perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan 

dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik 

yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari berbagai praktik 

korupsi, kolusi, dan nepotisme. Untuk itu seorang pegawai Aparatur Sipil Negara 

harus bebas dari segala pengarh maupun intervensi dari semua golongan dan 

partai politik. Dan pegawai Aparatur Sipil Negara juga melaksanakan segala 

kebijakan yang telah ditetapkan oleh pimpinan Instansi Pemerintah. Selain peran, 

                                                        
63 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara 
halaman 2 
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seorang Aparatur Sipil Negara juga memiliki fungsi sebagai pelaksana kebijakan 

publik, pelayanan publik, dan perekat maupun pemersatu bangsa.64  

Mengenai upaya dalam menjaga netralitas seorang Aparatur Sipil Negara 

dari berbagai pengaruh partai politik, serta mampu memusatkan segala perhatian, 

pemikiran, dan tenaga pada tugas yang akan dibebankan, dan demi menjaga 

keutuhan, kekompakan dan persatuan Aparatur Sipil Negara, Aparatur Sipil 

Negara tidak diperbolehkan atau dilarang untuk menjadi anggota ataupun 

pengurus di partai politik. Dan untuk meningkatkan produktivitas dan menjamin 

kesejahteraan Aparatur Sipil Negara maka dalam Undang-Undang telah 

ditegaskan bahwa Apartur Sipil Negara mempunyai hak untuk memperoleh gaji 

yang adil dan layak sesuai dengan beban kerja, tanggungjawab, hingga resiko 

yang akan dialami dalam pekerjaannya. Selain itu Aparatur Sipil Negara juga 

berhak dalam memperoleh jaminan sosial. 

Aparatur Sipil Negara sebagai profesi berdasarkan pada prinsip sebagai 

berikut: 

a. Nilai dasar 

b. Kode etik dan kode perilaku 

c. Komitmen, integritas moral, dan tanggungjawab pada pelayanan publik 

d. Kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidangtugas 

e. Kualifikasi akademik 

f. Jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas, dan 

g. Profesinalitas jabatan 

 

1.5.4 Hubungan Antara Innovation Readiness Level (IRL) Dengan 

Pembangunan Zona Integritas (PZI) 

Seperti apa yang telah diuraikan sebelumnya, dalam mewujudkan 

Pembangunan Zona Integritas sendiri diperlukannya 2 komponen penting, yaitu 

komponen pengungkit serta komponen hasil. Dimana dalam komponen 

pengungkit (manajemen perubahan, penata tatalaksana, penataan sistem Sumber 

Daya Manusia, penguatan akuntanbilitas kinerja, penguatan pengawasan, dan 
                                                        
64 Ibid 
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penguatan kualitas pelayanan publik) tersebut merupakan poin penting terhadap 

keberhasilan dalam Pembangunan Zona Integritas yang menghasilkan 

peningkatan pada layanan publik dan pemerintahan yang bebas dan bersih dari 

KKN. Namun, selain mengacu pada perencanaan dalam perwujudan 

Pembangunan Zona Integritas dengan membuat perubahan dan perbaikan pada 

komponen-komponen pengungkit juga diperlukannya pengukuran kesiapan 

instansi dalam menerapkan atau menjalankan Pembangunan Zona Integritas. 

Hubungan antara Innovation Readiness Level dan Pembangunan Zona 

Integritas ini adalah melihat kesiapan instansi dalam Pembangunan Zona 

Integritas dengan menggunakan parameter Innovation Readiness Level. 

Pengukuran Kesiapan ini penting dilakukan, khususnya pada konteks 

Pembangunan Zona Integritas ini agar instansi itu sendiri mengetahui seberapa 

siap instansi dan juga Sumber Daya Manusia di dalamnya dalam menjalankan 

Pembangunan Zona Integritas. Dan dengan dilakukan pengukuran kesiapan ini 

akan lebih dapat mengoptimalkan pencapaian hasil pada Pembangunan Zona 

Integritas  yang bebas dan bersih dari KKN dan meningkatnya pelayanan publik. 

Pada Innovation Readiness Level ini mengukur kesiapan pada Pembangunan Zona 

Integritas dengan melihat pada aspek kepemimpinan dan visi, organisasi dan 

kolaborasi, sumber daya manusia dan budaya kerja, maupun implementasi dan 

pengukuran. 

 

1.6 Definisi Konsep 

Konsep merupakan sebuah instrumen yang cukup penting dalam 

melakukan sebuah penelitian. Konsep adalah suatu fakta, fenomena, dan gejala-

gejala yang menjadi perhatian dalam sebuah penelitian. Dan dari penjelasan yang 

telah diterangkan dalam sub-bab sebelumnya, konsep-konsep yang relevan 

dengan konteks penelitian ini sebagai berikut: 

1. Good Governance 

Tata kelola dengan penggunaan wewenang ekonomi, politik, dan administrasi 

untuk mengelola segala urusan negara di semua tingkat dengan meibatkan 

pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. 
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2. Inovasi dalam Layanan Publik 

Teorobosan di bidang pelayanan yang berupa gagasan atau ide kreatif atau 

modifikasi dalam meraih, meningkatkan, dan memperbaiki efektivitas, 

efisiensi, dan akuntanbilitas dalam pelayanan publik yang memberi manfaat 

kepada masyarakat, baik secara langsung taupun tidak langsung. 

3. Innovation Readiness Level 

Sebuah sistem yang dilakukan untuk dapat mengetahui kecenderungan 

organisasi dalam membuat dan melaksanakan sebuah inovasi dengan 

beberapa aspek penilaian guna menentukan seberapa jauh tingkat kesiapan 

suatu organisasi atau instansi dalam menjalankan dan mengembangkan 

inovasi. 

4. Kepemimpinan dan Visi 

Penilaian yang dilakukan dengan melihat ambisi maupun kemampuan 

pemimpin dalam membawa manfaat bagi organisasi, mensinergikan unit-unit 

kerja, dan memfasilitasi lahirnya inovator-inovator dalam organisasi. 

5. Organisasi dan Kolaborasi 

Penilaian yang dilakukan dengan melihat kemampuan organisasi dalam 

membangun kerjasama eksternal dengan instansi pemerintah, swasta, 

perguruan tinggi, dan masyarakat sipil. 

6. Sumber Daya Manusia dan Budaya Kerja 

Penilaian yang dilakukan dengan melihat keragaman sumber daya manusia, 

pengembangan kompentensi, pemberian reward dan tingkat komitmen yang 

dimiliki sumberdaya manusia pada organisasi. 

7. Implementasi dan Pengukuran 

Penilaian yang dilakukan dengan melihat ketersediaan anggaran dan sarana-

prasarana, adanya sistem manajemen kinerja, dan perencanaan yang 

komprehensif dalam mendukung pelaksanaan kegiatan. 

8. Pembangunan Zona Integritas (PZI) 

Predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan 

jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan Wilyah Bebas Korupsi 

(WBK) atau Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) sebagai 
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bentuk reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan 

peningkatan kualitas pelayanan publik. 

9. Manajemen Perubahan 

Perubahan mekanisme kerja, pola pikir (mind set), dan budaya kerja (culture 

set) individu pada unit kerja yang dibangun secara sistematis dan konsisten 

agar menjadi lebih baik. 

10. Penata tatalaksana 

Meningkatkan efisiensi dan efektivitas dari suatu sistem, proses, hingga 

prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, dan terukur. 

11. Penataan Sitem Sumber Daya Manusia 

Meningkatkan profesionalisme dari Sumber Daya Manusia apatur itu sendiri 

pada Zona Integritas. 

12. Penguatan Akuntanbilitas Kinerja 

Perwujudan kewajiban suatu instansi untuk mempertanggungjawabkan 

keberhasilan atau juga kegagalan dalam pelaksanaan program dan kegiatan 

dalam mencapai misi dan tujuan organisasi. 

13. Penguatan pengawasan 

Meningkatkan pemerintahan yang bersih dan bebsar dari KKN pada 

penyelenggaraannya di masing-masing instansi pemerintah. 

14. Penguatan Kualitas Pelayanan Publik 

Membangun kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara pelayanan 

publik dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan 

menjadikan keluhan dari masyarakat sebagai sarana dalam melakukan 

perbaikan pelayanan itu sendiri. 

15. Aparatur Sipil Negara 

Setiap Warga Negara Indonesia yang bekerja di sebuah instansi atau lembaga 

pemerintahan dan bertugas dalam pelayanan publik dimana gaji yang 

diterima sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan pemerintah dan sesuai 

dengan peraturan PeruUndang-Undangan. 

16. Hubungan Antara Innovation Readiness Level (IRL) Dengan Pembangunan 

Zona Integritas (PZI) 
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Pengukuran kesiapan instansi dan Sumber Daya Manusia pada Innovation 

Readiness Level dilakukan untuk dapat lebih mengoptimalkan pencapaian 

hasil pada Pembangunan Zona Integritas, yaitu berupa Wilayah Bebas 

Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani. 

 

1.7 Metode Penelitian 

Salah satu prasyarat yang harus dilakukan dalam membuat penelitian 

dengan tujuan untuk dapat mengungkap suatu fenomena adalah dengan 

menggunakan sebuah metode penelitian. Metode merupakan cara yang teratur 

dimana penggunaanya digunakan untuk melaksanakan suatu pekerjaan agar dapat 

tercapai sesuai dengan apa yang diinginkan atau dikehendaki. Sedangkan yang 

dimaksudkan dengan metode penelitian adalah suatu cara untuk mencari 

kebenaran dan asas-asas gejala pada alam, masyarat, atau kemauasiaan 

berdasarkan pada disiplin ilmu yang bersangkutan. Metode penelitian ini 

bersangkutan pada metode atau teknik yang digunakan dalam melakukan 

penarikan sampel (sampling technique), pengumpulan data, menentukan alat 

analisis (tools of analysis) dan cara membuktikan hipotesis Cornelis,1994).65 

Berdasarkan pada rumusan masalah dan tujuan dalam penelitian ini 

berusaha untuk memperoleh gambaran, mengetahui dan memperoleh pemahaman 

mengenai suatu fenomena konstruksi sosial yang terjadi. Oleh karena itu, metode 

penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian kualitatif. Penggunaan metode 

penelitian kualitatif ini didasarkan pada maksud dari penelitian ini yaitu untuk 

dapat mengetahui, memahami, dan menggambarkan mengenai Innovation 

Readiness Level pada pembangunan zona integritas di Kantor Badan Pertanahan 

Nasional Surabaya I dan Kantor Badan Pertanahan Nasional Surabaya II. 

Penggunaan pendekatan kualitatif pada penelitian ini berusaha untuk 

dapat mengungkapkan dan memahami suatu fenomena dibalik fenomena 

pembangunan zona integritas yang masih banyaknya instansi pemerintah yang 

belum mendapat predikat atau sukses dalam melaksanakan inovasi tersebut 

                                                        
65 Fatihudin, Didin. 2015. Metode Penelitian Untuk Ilmu Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi. 
Sidoarjo: Zifatama ,halaman 19 
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dengan baik dan sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan. Sehingga perlu 

dilakukannya penelitian tentang Innovation Readiness Level (IRL) dalam 

Pembanguan Zona Integritas di kantor yang telah mendapatkan predikat 

Pembangunan Zona Integritas dan yang belum 

Metodologi kualitatif merupakan sebuah prosedur penelitian yang 

menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-kata baik secara tertulis maupun 

lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Penggunaan metode kualitatif 

ini peneliti lebih mengandalkan prinsip-prinsip ilmu sosial interpretatif atau kritis. 

Peneliti berbicara dengan bahasa “kasus dan konteks” dan juga makna budaya. 

Penekanan dalam metode ini adalah dengan melakukan pemeriksaan terperinci 

dari berbagai kasus tertentu yang muncul secara alamiah dalam kehidupan 

sosial.66 Dalam metode penelitian kualitatif dapat digunakan untuk memahami, 

mengungkapkan, dan mendapatkan wawasan mengenai sesuatu yang baru sedikit 

diketahui. Dan dengan menggunakan metode ini juga dapat memperoleh rincian 

yang kompleks mengenai fenomena yang susah untuk diungkapkan oleh metode 

kuantitatif. 

Oleh karena itu, dengan menggunakan metode penelitian kualitatif pada 

peneltian ini peneliti dapat memperoleh data untuk dapat memperdalam wawasan 

mengenai Innovation Readiness Level pada Pembangunan Zona Integritas di 

Kantor Badan Pertanahan Surabaya (studi pada Kantor Badan Pertanahan 

Nasional Surabaya I dan Kantor Badan Pertanahan Surabaya II). 

 

1.7.1 Tipe Penelitian 

Berdasarkan pada rumusan masalah pada penelitian ini, maka tipe 

penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif. 

Penelitian deskriptif dalam penelitian ini berusaha untuk bisa menggambarkan 

mengenai tentang Innovation Readiness Level pada Pembangunan Zona Integritas 

di Kantor Badan Pertanahan Surabaya I Dan Kantor Badan Pertanahan Surabaya 

II yang dideskripsikan oleh masing-masing kantor terkait sehingga dari adanya 

                                                        
66 Neuma, W. Lawrence. 2011. Metodologi Penelitian Social: Pendekatan Kualitatif dan 
Kuantitatif. Terjemahan olehEdina T. Sofia. Jakarta: PT Indeks. Halaman 187 
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gambaran-gambaran tersebut dapat mengetahui level kesiapan pada Pembangunan 

Zona Integritas tersebut. 

Tipe pada penelitian deskriptif ini menyajikan gambaran yang terperinci 

mengenai satu situasi khusus, setting sosial, atau hubungan. Selain bertujuan 

memberikan gambaran secara cermatdari suatu permasalahan yang diteliti, 

penelitian deskriptif juga fokus pada pertanyaan dasar “bagaimana” dengan 

berusaha agar mendapatkan dan dapat menyampaikan fakta-fakta secara jelas, 

teliti, dan lengkap tanpa banyak detail yang dirasa tidak penting, seperti yang 

terdapat pada penelitian eksplorasi. 

Dengan demikian, dalam laporan penelitian ini berisikan data-data yang 

memberi gambaran yang mendukung penyajian laporan tersebut. Data-data 

tersebut berasal dari wawancara yang dilakukan dengan para informan, hasil dari 

observasi di lapangan, perekam suara yang digunakan selama wawancara 

berlangsung, dan dokumen-dokumen resmi yang ditunjukkan dari instansi 

terkait.Sehingga dengan menggunakan metode penelitian deskriptif pada 

penelitian ini, peneliti dapat menyajikan dan memberi gambaran secara jelas dan 

terperinci mengenai Innovation Readiness Level padaPembangunan Zona 

Integritas di antor Badan Pertanahan Surabaya I dan Kantor badan pertanahan 

Surabaya II. 

 

1.7.2 Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian merupakan suatu tempat atau wilayah dimana peneliti 

melakukan penelitiannya. Penentuan lokasi ini dilakukan secara purposive, 

dimana penentuannya sesuai dengan permasalahan yang ada dalam penelitian ini. 

Lokasi penelitian ini dilakukan di instansi yang terkait dengan Pembangunan 

Zona Integritas. Dan instansi yang terkait tersebut adalah Kantor Badan 

Pertanahan nasional Surabaya I dan Kantor Badan Pertanahan Surabaya II sebagai 

instansi yang sama-sama mencanangkan Pembangunan Zona Integritas, dimana 

salah satunya telah mendapatkan predikat Wilayah Bebas Korupsi. 

Kantor Badan Pertanahan Nasional Surabaya, khususnya Kantor Badan 

Pertanahan Nasional Surabaya I merupakan pelopor predikat Wilayah Bebas 
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Korupsi dalam Pembangunan Zona Integritas yang disusun dan dibuat oleh 

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam 

PermenPANRB dalam No. 60 Tahun 2012 yang kemudian disempurnakan lagi 

melalui PermenPANRB No. 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan 

Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi 

Bersih dan Melayani. Kantor Badan Pertanahan Nasional sendiri merupakan 

instansi pemerintah yang memiliki tugas untuk menyelenggarakan urusan-urusan 

pemerintahan pada bidang agraria atau pertanahan dan juga tata ruang untuk 

membantu presiden dalam menyelenggakan pemerintahan. 67 

Dengan adanya pertimbangan tersebut, berikut instansi atau kantor yang 

menjadi lokasi dalam penelitian ini: 

1. Kantor Badan Pertanahan Nasional Surabaya I 

Jl. Taman Puspa Raya No. 10, Sambikerep, Kecamatan Sambikerep, 

Surabaya 

2. Kantor Badan Pertanahan Nasional Surabaya II 

Jl. Krembangan Barat No. 57, Krembangan Selatan, Kecamatan 

Krembangan, Surabaya 

Sedangkan mengenai masalah waktu penelitian yang dimulai dari 

menyusun rancangan penelitian hingga pelaksanaan penelitian, penulisan laporan, 

seminar hasil penelitian, ujian hasil akhir, dan perbaikan pada laporan penelitian 

berlangsung hingga penelitian ini selesai. 

 

1.7.3 Teknik Penentuan Informan 

Pada penelitian kualitatif, hal yang paling utama adalah mengenai 

keleluasaan, cakupan rentangan informasi, dan menggunakan istilah informan 

sebagai penentuan sampel. Teknik penentuan informan ini merupakan suatu aspek 

yang penting dalam penelitian kualitatif karena banyak informasi yang harus 

digali dan diperoleh oleh pihak-pihak yang berkaitan dengan permasalahan 

tersebut. Dan pada penelitian ini teknik penentuan informan dilakukan dengan 

teknik purposive, dimana informan yang terpilih merupakan pihak yang dianggap 
                                                        
67 https://www.atrbpn.go.id (diakses pada 4 maret 2020, pk. 15.12 WIB) 

https://www.atrbpn.go.id/
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mampu dan paling mengerti dan memahami mengenai permasalahan yang 

diangkat dalam penelitian ini. Adapun yang menjadi key informan dalam 

penelitian ini anatara lain: 

1. Sekretariat Pembangunan Zona Integritas Kantor Badan Pertanahan 

Nasional Surabaya I yaitu Ibu Faradina Mirzana Apriani, A.M.Md 

2. Ketua Kelompok Kerja Manajemen Perubahan Pembangunan Zona 

Integritas Kantor Badan Pertanahan Nasional Surabaya I yaitu Bapak 

Samsul Bahri, A.Ptnh., MH. 

3. Anggota kelompok Kerja Penataan Tata Laksana Pembangunan Zona 

Integritas Kantor Badan Pertanahan Nasional Surabaya I yaitu Bapak 

Naradyan Wahyu Radite, S.H. 

4. Anggota Kelompok Kerja Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia 

Pembangunan Zona Integritas Kantor Badan Pertanahan Nasional 

Surabaya I yaitu Ibu Gadis Tri Puspitasari. 

5. Anggota Kelompok Kerja Akuntanbilitas Kinerja Pembangunan Zona 

Integritas Kantor Badan Pertanahan Nasional Surabaya I yaitu Ibu Ety 

Agustina S.ST. 

6. Anggota Kelompok Kerja Peguatan Pengawasan Pembangunan Zona 

Integritas yaitu Bapak Randy Oktrianto, S.S. 

7. Anggota Kelompok Kerja Penguatan Kualitas Pelayanan Publik 

Pembangunan Zona Integritas Kantor Badan Pertanahan Nasional 

Surabaya I yaitu Ibu Emy Haniah, S.H. 

8. Sekretaris Pembangunan Zona Integritas Kantor Badan Pertanahan 

Nasional Surabaya II yaitu Ibu Arie Sulistyowati, S.H., MH. 

9. Ketua Kelompok Kerja Akuntanbilitas Kinerja Pembangunan Zona 

Integritas Kantor Badan Pertanahan Nasional Surabaya II yaitu Bapak 

Mochmammad Fatchurrochim, S.H., M.H. 

Dari informan-informan yang telah dipilih ini, peneliti mendapatkan 

informasi-informasi yang terkait dengan kesiapan pada Pembangunan Zona 

Integritas yang memang peneliti butuhkan untuk mendukung data-data lainnya 
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yang juga diperoleh melalui berbagai sumber seperti observasi maupun studi 

dokumen yang dilakukan peneliti. 

 

1.7.4 Teknik Pengumpulan Data 

Untuk dapat menjawab pertanyaan pada rumusan masalah secara empirik 

dalam penelitian ini, maka diperlukannya data yang relevan dengan Innovation 

Readiness Level pada Pembangunan Zona Integritas di Kantor Badan Pertanahan 

Nasional Surabaya I dan Kantor Badan Pertanahan Nasional Surabaya II. Data 

sangat dibutuhkan pada sebuah penelitian ini guna mengetahui secara langsung 

fenomena sosial yang tejadi di lapangan yang kemudian dianalisis menggunakan 

teori-teori yang digunakan sesuai dengan permasalahan pada penelitian ini. 

Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian kualitatif ini 

melibatkan empat strategi antara lain:68 

a. Observasi Kualitatif 

Observasi kualitatif adalah sebuah observasi dimana di dalamnya peneliti 

langsung turun lapangan untuk melakukan pengamatan pada perilaku dan 

aktivitas individu-individu yang ada di lokasi penelitian. Peneliti merekam atau 

pun mencatat dengan cara terstruktur atau semistruktur. Dengan observasi 

langsung ke lapangan ini, maka seluruh kegiatan yang sedang berlangsung tidak 

luput dari perhatian peneliti dan dapat dilihat secara nyata sehingga objek maupun 

kondisi penunjang lainnya dapat diamati dan dicatat. Oleh karena itu, peneliti 

mampu memperoleh informasi dan data secara relevan sehingga mampu 

menguatkan dan mendukung hasil dari wawancara. 

Di konteks penelitian ini, informasi atau data yang telah dikumpulkan 

melalui observasi secara langsung adalah informasi mendalam mengenai 

Innovation Readiness Level pada Pembangunan Zona Integritas di Kantor Badan 

Pertanahan Nasional Surabaya I dan Kantor Badan Pertanahan Nasional Surabaya 

II. Observasi yang dilakukan juga berdasarkan pada pedoman yang sudah 

ditentukan peneliti sebelumnya, diantaranya: 

                                                        
68 Creswell, John W. 2017. Research Design (Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, Dan 
Campuran. Terjemahan oleh Achmad Fawaid. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, halaman 254 
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1. Publikasi mengenai Pembangunan Zona Integritas di Kantor Badan 

Pertanahan Nasional Surabaya baik untuk ASN maupun masyarakat 

2. Keberadaan infrastruktur di Kantor Badan Pertanahan Nasional Surabaya I 

dan Kantor Badan Pertanahan Nasional Surabaya II yang dapat menunjang 

dan mendukung pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas 

3. Sosialisasi mengenai Pembangunan Zona Integritas kepada para ASN agar 

mampu menanamkan dan mengaplikasikan setiap pekerjaan kepada 

Pembangunan Zona Integritas 

4. Kegiatan pengembangan Pembangunan Zona Integritas lebih lanjut dalam 

upaya mengembangkan Pembangunan Zona Integritas agar tata laksana kerja 

dapat berjalan secara efektif, efisien, dan terukur 

5. Pelayanan yang diberikan kepada masyarakat yang memiliki permasalahan 

mengenai urusan agraria atau pertanahan 

b. Dokumen-Dokumen Kualitatif 

Pemanfaatan dokumen tertulis adalah salah satu teknik pengumpulan 

data di dalam metode penelitian kualitatif. Di tahap ini peneliti mengumpulkan 

berbagai dokumen yang relevan dan mampu menjelaskan maupun 

mengungkapkan permasalahan yang ada di penelitian ini. Dokumen yang 

dikumpulkan yaitu dokumen publik, seperti koran, makalah, dan laporan kantor. 

Setelah dokumen-dokumen tersebut terkumpul, maka dilakukan sebuah analisis 

konten atau isi terhadap dokumen tersebut. Kajian isi merupakan teknik apapun 

yang digunakan untuk dapat menarik kesimpulan melalui usaha dalam 

menemukan karakteristik pesan, dan dilakukan dengan objektif dan sistematis. 

Dan pada penelitian ini, penulis akan mengumpulkan dan mencatat data 

yang berupa dokumen-dokumen yang berhubungan pada Pembangunan Zona 

Integritas, antara lain: 

1. Rencana strategi Pembagunan Zona Integritas Kantor Badan Pertanahan 

Nasional Surabaya I dan Kantor Badan Pertanahan Nasional Surabaya II, 

2. Dokumen pelaksanaan kegiatan Pembangunan Zona Integritas di Kantor 

Badan Pertanahan Nasional Surabaya I dan Kantor Badan Pertanahan 

Nasional Surabaya II. 
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3. Daftar pegawai di Kantor Badan Pertanahan Nasional Surabaya I dan Kantor 

Badan Pertanahan Nasional Surabaya II, 

4. Laporan Pengembangan kompetensi Kantor Badan Pertanahan Nasional 

Surabaya I dan Surabaya II. 

5. Laporan anggaran dan fasilitas Kantor Badan Pertanahan Nasional Surabaya I 

dan Kantor Badan Pertanahan Nasional Surabaya II, 

6. Rencana kerja dalam strategi mewujudkan unit kerja berpredikat Zona 

Integritas menuju WBK/WBBM di lingkungan Kantor Badan Pertanahan 

Nasional Surabaya I dan Kantor Badan Pertanahan Nasional Surabaya II, 

7. Lembar kerja evaluasi Zona Integritas menuju WBK/WBBM Kantor Badan 

Pertanahan Nasional Surabaya I dan Kantor Badan Pertanahan Nasional 

Surabaya II, 

8. PowerPoint Pembangunan Zona Integritas Kantor Badan Pertanahan 

Nasional Surabaya I dan Kantor Badan Pertanahan Nasional Surabaya II. 

c. Wawancara 

Wawancara merupakan teknik dalam pengumpulan data yang biasa 

digunakan pada penelitian kualitatif. Dengan adanya wawancara berarti 

melakukan interaksi dengan pihak informan dengan tujuan untuk dapat 

menghimpun informasi. Dalam wawancara tentu dilakukan sebuah percakapan 

yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang tugasnya 

mengajukan petanyaan dan terwawancara (interviewee) yang memberi jawaban 

dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan. Wawancara sendiri dapat dilakukan 

dengan face-to-face melalui telepon maupun focus group discussion. 

Pendekatan wawancara yang digunakan di dalam penelitian ini adalah 

dengan wawancara mendalam (depth interview), dimana peneliti memperoleh 

informasi guna kepentingan penelitian melalui dialog yang sifatnya terbuka dan 

tidak terstruktur supaya informan atau narasumer dapat berbicara sesuai dengan 

pengalaman, pengetahuan, maupun pandangannya mengenai permasalahan yang 

menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini. Agar wawancara dapat fokus 

dan tidak meluas, maka instrumen yang digunakan dalam wawancara ini adalah 

dengan pedoman wawancara (interview guide). Pedoman wawancara yang 
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dimaksud disini adalah garis-garis besar dari permasalahan yang akan ditanyakan 

kepada informan atau narasumber tersebut. Sehingga pedoman wawancara ini 

menyajikan kerangka kerja yang nantinya dikembangkan oleh peneliti. 

Data atau informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini secara garis 

besar berkaitan dengan Innovation Readiness Level pada Pembangunan Zona 

Integritas di kantor Badan Pertanahan Nasional Surabaya I dan Kantor Badan 

Pertanahan Nasional Surabaya II. Penjelasan dan opini dari para informan yang 

terlibat dalam Pembangunan Zona Integritas ini adalah ASN sebagai aktor 

Pembangunan Zona Integritas. 

d. Materi Audio dan Visual Kualitatif 

Pada materi audio dan visual kualitatif  ini, data dapat berupa foto, objek 

seni, videotape, atau segala jenis yang berhubungan dengan suara atau bunyi. 

Selain itu, prosedur dalam pengumpulan data kreatif ini dapat dikategorikan 

kedalam etnografi visual dan juga mencakup kisah hidup, naratif visual metafora, 

dan juga arsip digital. Dan dalam konteks penelitian ini, data yang dikumpulkan 

yaitu berupa foto atau dokumentasi yang ada kaitannya dengan Pembangunan 

Zona Integritas di Kantor Badan Pertanahan Nasional Surabaya I dan Kantor 

Badan Pertanahan Nasional Surabaya II. 

 

1.7.5 Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data 

Untuk melakukan sebuah penelitian maka dibutuhkan sebuah 

pembuktian yang nantinya dapat dijadikan sebagai pertanggungjawaban baik 

secara ilmiah ataupun secara praktis. Untuk membuktikan data pada penelitian 

kualitatif sendiri agar dapat dipercaya disebut dengan keabsahan data. Di dalam 

penelitian ini, teknik yang digunakan dalam pemeriksaan keabsahan data 

menggunakan teknik triangulasi data. Triangulasi sendiri merupakan teknik 

pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Adanya 

pengecekan atau memeriksa ulang sebuah data, baik dilakukan sebelum atau 

sesudah data dianalisis menjadikan triangulasi menjadi cara terbaik untuk 

menghilangkan perbedaan-perbedaan konstruksi kenyataan yang ada di dalam 

konteks suatu strudi saat mengumpulkan data mengenai berbagai kejadian dan 
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hubugan dari berbagai pandangan. Dengan kata lain peneliti dapat me-recheck 

temuannya dengan membandingkannya dari berbagai sumber, metode, maupun 

teori. Dan dengan menggunakan teknik triangulasi ini nantinya dapat 

meningkatkan derajat kepercayaan maupun akurasi sebuah data.69 

Triangulasi sumber yang dilakukan pada penelitian ini adalah dengan 

cara membandingkan dan melakukan pemeriksaan kembali dari data-data yang 

terkumpul melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif. 

Dimana hal tersebut dapat dicapai dengan menggunakan cara: 

a. Membandingkan data dari hasil pengamatan (observasi) dengan data dari 

hasil wawancara yang dilakukan secara mendalam. Pada proses ini, peneliti 

membandingkan apa yang sudah diamati dengan hasil wawancara pada kedua 

instansi mengenai Innovation Readiness Level pada Pembangunan Zona 

Integritas di Kantor Badan Pertanahan Nasional Surabaya I dan Kantor Badan 

Pertanahan Nasional Surabaya II. 

b. Membandingkan data yang berasal dari dokumen tertulis dengan hasil 

wawancara yang dilakukan secara mendalam. Peneliti membandingkan 

informasi yang diperoleh dengan menggunakan hasil wawancara mengenai 

Innovation Readiness Level pada Pembangunan Zona Integritas dibandingkan 

dengan dokumen-dokumen pendukung yang sesuai, yaitu Pedoman 

Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan 

Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani dalam PermenPANRB nomor 52 

tahun 2014. 

c. Membandingkan data dari hasil wawancara yang dilakuan secara mendalam 

dari berbagai informan atau narasumber. Di dalam penelitian ini, peneliti 

membandingkan dari hasil wawancara yang berkaitan dengan Pembangunan 

Zona Integritas dari sudut pandang Kantor Badan Pertanahan Nasional 

Surabaya I dengan pihak Kantor Badan Pertanahan Nasional Surabaya II. 

 

 

                                                        
69Helaludin, Hengki Wijaya. 2019. Analisis Data Kualitatif - Sebuah Tinjauan Teori dan Praktik.  
Makasar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, halaman 135 
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1.7.6 Teknik Analisis Data 

Pada penelitian kualitatif, data dapat diperoleh melalui berbagai sumber 

dengan menggunakan teknik wawancara mendalam, observasi, studi dokumentasi, 

maupun matei audio dan visual. Setelah peneliti mendapatkan data dan informasi 

yang dibutuhkan untuk mendukung penelitian tersebut, maka langkah selanjutnya 

yang perlu dilakukan adalah menganalisis data maupun informasi tersebut untuk 

nantinya ditarik menjadi sebuah kesimpulan. 

Miles, Matthew B, A. Michael Huberman, and Johnny Saldana 

berpendapat bahwa analisis data adalah kegiatan analisis yang terdiri dari tiga 

komponen yaitu Data Condensation, Data Display, dan Drawing and Verifying 

conclusion.70 

a. Data Condensation 

Data Condensation atau yang dapat diartikan dengan kegiatan memilih, 

memfokuskan, menyederhanakan, abstraksi, atau juga mengubah data yang 

muncul secara keseluruhan pada catatan lapangan, wawancara secara mendalam, 

studi dokumen, dan materi empiris lainnya. Dengan adanya penggunaan 

kondensasi data ini dapat semakin memperkuat data yang sudah ditemukan oleh 

peneliti. Data Condensation sebagai proses pengumpulan data meliputi penulisan, 

ringkasan, pengkodean, pengembangan tema, membuat kategori, ataupun 

melakukan penulisan memo analisis. Proses kondensasi ini berlanjut setelah 

penelitian berakhir atau hingga laporan akhir selesai. Kondensasi data merupakan 

suatu bentuk analasisis untuk mempertajam, mengurutkan, memfokuskan, 

membuang yang dianggap tidak perlu, dan mengatur data sedemikian rupa agar 

dapat menarik kesimpulan akhir dan verifikasi. Untuk itu, kondensasi data ini 

bukanlah sesuatu yang dapat terpisah dari analisis melainkan merupakan bagian 

dari proses analisis itu sendiri. 

b. Data Display 

Setelah melakukan kondensasi data, langkah yang diambil selanjutnya 

adalah penyajian data. Penyajian data ini sering digunakan pada data kualitatif 

                                                        
70B, Mattew Miles, A. Michael Huberman, and Johnny Saldana. 2014. Qualitative Data Analysis A 
Methods Sourcebook Edition 3. SAGE Publication, halaman 12-14 
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yaitu dalam bentuk teks yang sifatnya naratif. Penyajian data dapat berupa grafik, 

diagram, bagan, matrik atau juga berbentuk jaringan. Dan dengan adanya 

penyajian data akan membantu dalam memahami apa yang terjadi dan apa yang 

harus dilakukan kemudian. Semua dirancang kedalam bentuk ringkas dalam 

rangka mengumpulkan informasi agar mudah diakses dan dimengerti. Oleh karena 

itu peneliti akan mampu melihat apa yang sebenarnya sedang terjadi dan dapat 

menarik sebuah kesimpulan. 

c. Drawing and Verifying conclusion 

Sejak awal pengumpulan data, peneliti akan mulai menginterpretasikan 

arti dari tiap benda, pola, penjelasan, hubungan sebab-akibat, maupun 

proposisinya. Dan pada tahap ini merupakan langkah terakhir pada analisis data 

kualitatif, yaitu kegiatan penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal 

merupakan kesimpulan yang sifatnya masih sementara. Kesimpulan yang telah 

dikemukakan di tahap awal jika didukung oleh bukti-bukti yang dianggap valid 

dan konsisten maka kesimpulan tersebut merupakan kesimpulan yang kredibel, 

namun akan dapat berubah bila tidak ditemukannya bukti-bukti yang memperkuat 

dan mendukung di tahap pengumpulan data berikunya. Kesimpulan pada 

penelitian kualitatif merupakan temuan baru dimana sebelumnya belum pernah 

ada.  

Dalam penelitian ini akan ditarik kesimpulan yang dipaparkan secara 

ringkas dan terperinci mengenai Innovation Readiness Level pada Pembangunan 

Zona Integritas di Kantor Badan Pertanahan Nasional Surabaya dengan studi pada 

Kantor Badan Pertanahan Nasional Surabaya I dan Kantor Badan Pertanahan 

Surabaya II. Dan di penelitian ini diperoleh gambaran mengenai tingkat kesiapan 

Kantor Badan Pertanahan Nasional Surabaya I dan Kantor Pertanahan Nasional 

Surabaya II dalam Pembangunan Zona Integritas. Data yang terkumpul dalam 

penelitian ini akan dianalisis dengan menggunakan metode analisis deskriptif 

sehingga dapat menjelaskan maupun mendeskripsikan fenomena yang berkaitan 

dengan masalah yang diteliti. 




