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DAFTAR ISI :  

1. Rencana Kerja pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM Biro Perencanaan dan 

Keuangan Tahun 2022. 



SASARAN RENCANA AKSI Rencana Kegiatan yang akan dilaksanakan
(langkah-langkah tindak lanjut)

I. Januari
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

1, Tersusunnya tim kerja  zona integritas di Unit Kerja Biro 
Renkeu

a. Pembentukan tim pembangunan zona integritasi unit Biro 
Renkeu

a. Rapat pembentukan tim
b. Pengajuan Nota Dinas SK Tim Pembangunan Zona   
    Integritas ke Sekretaris Jenderal MK.
c.. Penetepan tim pembangunan zona integritas 

a. Menyusun dokumen rencana kerja pembangunan zona 
integritas menuju WBK/WBBM

a. Penyusunan dokumen zona integritas yang melibatkan semua 
pegawai unit kerja
b. Memastikan penyusunan dokumen pembangunan 
menyesuaikan dengan target prioritas dalam pencapaian 
pembangunan wilayah bebas korupsi

b. Menyusun mekanisme penyebaran informasi Biro Renkeu 
dalam rangka pembangunan zona integritas menuju Wilayah 
Bebas Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani) 
WBBM.

Menyusun mekanisme  penyebaran informasi Biro Renkeu dalam 
rangka pembangunan zona integritas.

c. Surat pernyataan komitmen zona integritas Membuat komitmen zona integritas unit Biro Renkeu

d. sosialisasi pembangunan zona integritas menuju WBK dan 
WBBM (baik untuk pihak internal maupun eksternal)

Melaksanakan sosialisasi sedang dilakukan pada unit kerja yang 
terdiri dari ASN, Mancadaya dan juga pihak eksternal

a. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan zona 
integritas

a. Menyusun kertas kerja monitoring dan evaluasi
b. Melaksanakan proses monitoring dan evaluasi
c. Menyusun laporan hasil monitoring dan evaluasi

b. Menindaklanjuti hasil monitoring evaluasi pelaksanaan zona 
integritas

Menyusun laporan tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi

c. Menyusun laporan pelaksanaan rencana kerja ZI masing-
masing tim

Menyusun laporan pelaksanaan rencana kerja ZI

a.  Mendokumentasikan role model (Allita & Sylvia) Biro 
Renkeu

Mendokumentasikan (Allita & Sylvia) selalu hadir tepat waktu, tidak 
pernah terlambat karena selalu mencatat kehadiran setiap hari, 
berpakaian rapi sesuai dengan peraturan sekretaris jenderal 
tentang disiplin pegawai

b. Menyusun/Mengumpulkan dokumen budaya kerja dan pola 
pikir di Biro Renkeu

a. Menerapkan nilai organisasi di lingkungan Biro Renkeu (Akhlak 
Mulia, Mengutamakan ibadah)
b. Melaksanakan sharing session dalam rangka meningkatkan 
kreativitas, inovasi, motivasi yang mengarah pada produktivitas 
kerja

c. Menandatangani pakta integritas seluruh pegawai 1. Menandatangani pakta integritas seluruh pegawai unit Biro 
Renkeu
2. Membuat ND dari Karo Renkeu ke Inspektur perihal pegawai 
Biro Renkeu telah menandatangani pakta integritas

d. Melaksanakan Sosialisasi budaya organisasi melalui media 
penyebaran informasi (microsite, instagram, dll) Biro Renkeu

Melaksanakan sosialisasi budaya organisasi melalui media 
penyebaran informasi (microsite, instagram dll) Biro Renkeu

e. Melaksanakan pemilihan agent of change Unit Biro Renkeu a. Membuat mekanisme pemilihan agent of change
b. membuat berita acara agent of change
c. Mengusulkan agent of change unit kerja ke Sekretaris Jenderal
d. Menetapkan agent of change

II.
a. Mendokumentasikan Peta proses bisnis MK dan SOP Biro 
Renkeu.

a. Melakukan inventarisasi terhadap  peta proses bisnis MK
b. Melakukan inventarisasi terhadap SOP yang sudah ada 
c. Menyusun SOP terhadap standar pelayanan Biro Renkeu.
d. Melakukan review terhadap peta proses bisnis MK

b. Mendokumentasikan penerapan SOP dalam pekerjaan 
sehari-hari

Mendokumentasikan penerapan SOP dalam pekerjaan sehari-hari 
pegawai Biro Renkeu

c. Melaksanakan Evaluasi SOP a. Melaksanakan Evaluasi SOP
b. Melaksanakan tindak lanjut hasil evaluasi SOP

PROSES (60)

April

Tim Kerja (1)

Oktober November DesemberMANAJEMEN PERUBAHAN (5) Februari Mei Juni Juli Agustus September

Dokumen Rencana Pembangunan Zona 
Integritas (1)

Tersusunnya dokumen rencana kerja unit Biro Renkeu dalam 
rangka pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas 
Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani) 
WBBM.

2,

Maret

3, Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan 
WBK/WBBM (2)

Terlaksananya monitoring dan evaluasi pelaksanaan Zona 
Integitas unit Biro Renkeu dalam rangka menuju 
WBK/WBBM.

4,

PENATAAN TATALAKSANA (5)

Perubahan pola pikir dan budaya kerja (1) Terlaksananya pola pikir dan budaya kerja Biro Renkeu

1, Prosedur operasional tetap (SOP) kegiatan 
utama (1,5)

Diterapkannya Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam 
pelaksanaan tugas sehari-hari pegawai Biro Renkeu.

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS DALAM RANGKA MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM)



a. Mendokumentasikan penilaian kinerja pegawai Biro Renkeu 
menggunakan sistem informasi

a. Mendokumentasikan pengisian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) 
Biro Renkeu bulanan
b. Mendokumentasikan pengisian e-kinerja pegawai Biro Renkeu

b. Mendokumentasikan penggunaan teknologi dalam meng-
akses operasional manajemen Sumber Daya Manusia (SDM) 
Biro Renkeu (jika kita tidak bs mengakses sendiri, maka kita 
berkomunikasi dengan unit kerja penanggung jawab sistem 
tsb)

a. Mendokumentasikan surat pengajuan cuti melalu sikd.mkri.id
b. Mendokumentasikan absensi pegawai melalui rtsikap.mkri.id
c. Mendokumentasikan pengelolaan gaji pegawai sigapp.mkri.id
d. Mendokumentasikan data pegawai di simpeg.mkri.id
e. Membuat usulan inovasi pengembangan aplikasi manajemen 
SDM

c. Mendokumentasikan permintaan Penghasilan Pegawai 
melalui SIKD

a. Mendokumentasikan pencatatan kehadiran atau presensi 
peserta menggunakan scan barcode yg ada pada ID Card peserta
b. Mendokumentasikan peserta ketika mengerjakan soal pre-test, 
post test, serta mengisi kuesioner evaluasi kegiatan
c. Mendokumentasikan simulasi akses peserta ke dalam menu 
sistem informasi menggunakan scan barcode pada ID Card 
peserta

d. Mendokumentasikan penggunaan aplikasi SIGAPP dalam 
pemenuhan data dukung pengisian SPT pegawai

a. Mendokumentasikan proses registrasi peserta: pengecekan data 
peserta, foto KTP, foto diri peserta, pengisian form data kesehatan 
peserta hingga tanda tangan digital peserta pada form registrasi
b. Mendokumentasikan proses pembagian kamar peserta dan 
pencetakan ID Card peserta

e. Mendokumentasikan permintaan Uang Muka Kerja pada 
Aplikasi SIVIKA

Mengumpulkan foto dan rekaman video penggunaan videotron 
dalam kegiatan pembelajaran di Aula Grha Konstitusi 3 setelah 
berkoordinasi dengan MKTV

f. Melaksanakan monitoring dan evaluasi penggunaan 
teknologi dalam pengukuran kinerja, operasionalisasi SDM, 
dan pemberian pelayanan publik di Biro Renkeu

Melaksanakan monitoring dan evaluasi penggunaan teknologi 
dalam pengukuran kinerja, operasionalisasi SDM, dan pemberian 
pelayanan publik

a. Melaksanakan kebijakan keterbukaan informasi publik a. Menginventarisir kebijakan informasi publik
b. Mendokumentasikan penerapan keterbukaan informasi publik
c. Melaksanakan keterbukaan informasi publik

b. Monitoring dan Evaluasi kebijakan keterbukaan informasi 
publik unit Biro Renkeu

Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan 
kebijakan keterbukaan informasi publik

III.
a. Mendokumentasikan hasil analisis beban kerja dan peta 
jabatan

Berkoordinasi dengan unit kerja terkait dokumen analisis beban 
kerja dan peta jabatan

b. Mengumpulkan data penempatan pegawai disesuaikan 
kebutuhan tiap jabatan

Berkoordinasi dengan unit kerja terkait dokumen penerimaan 
jabatan baru 

c. Melaksanakan monitoring dan evaluasi  terhadap 
penempatan pegawai rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan 
jabatan dalam organisasi

Melakukan monitoring dan evaluasi penempatan pegawai 
rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi

a. Mengumpulkan data mutasi internal di Biro SDMO Mengumpulkan data mutasi internal di Biro SDMO

2,

PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM (15)

E-Office (2) Diterapkannyya penggunaan teknologi dalam pengukuran 
kinerja, manajemen Sumber Daya Manusia (SDM), dan 
pelayanan publik.

Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai 
dengan kebutuhan organisasi (2)

Terencananya kebutuhan pegawai disesuaikan dengan 
kebutuhan unit Biro Renkeu

3, Keterbukaan Informasi Publik (1,5) Terwujudnya keterbukaan informasi Biro Renkeu untuk 
publik.

1,

2, Pola Mutasi Internal (2) Terdokumentasinya pola mutasi pegawai unit Biro Renkeu



b. Menyusun data mutasi pegawai pusdik berdasarkan 
kompetensi jabatan

a. Mengumpulkan DUK Biro renkeu
b. Menyusun data mutasi pegawai pusdik berdasarkan kompetensi 
jabatan

c. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan 
mutasi terkait dengan perbaikan kinerja

a. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan 
mutasi Biro Renkeu Tahun 2021
b. Melaksanakan telaah usulan mutasi pegawai pusdik

d. Memutakhirkan DUK Biro Renkeu a. Memutakhirkan DUK Pegawai Biro Renkeu
b. Mengumpulkan daftar riwayat hidup mancadaya
c. Membuat database DUK Mancadaya

a. Menyusun analisis kebutuhan diklat untuk pengembangan 
kompetensi pegawai Biro Renkeu

a.  Mendokumentasikan Usulan kebutuhan diklat pegawai Biro 
Renkeu Tahun 2021
b. Mengumpulkan data self assesment  Biro Renkeu
c. Menyusun telaah gap kompetensi
d. Menyusun hasil analisis kebutuhan diklat pegawai Biro Renkeu 
Tahun berikutnya

b. Mendokumentasikan usulan terkait rencana pengembangan 
kompetensi

a. Mengumpulkan nota dinas usulan pengembangan kompetensi 
pegawai pusdik terkait kinerja pegawai
b. Mengajukan kebutuhan pengembangan kompetensi pegawai 
pusdik terkait kiinerja pegawai tahun berikutnya

c. Menyusun dokumen presentase kesenjangan kompetensi 
pegawai dengan standar kompetensi

Menyusun dokumen presentase kesenjangan kompetensi pegawai 
dengan standar kompetensi

d. Menginventarisir pelaksanaan diklat yang sudah diikuti 
pegawai Biro Renkeu

a. Mengumpulkan edaran Biro SDMO terkait pelaksanaan 
pengembangan kompetensi pegawai
b.  Mengumpulkan Peraturan rintisan gelar 
c. Mengumpulkan dokumen izin belajar pegawai Pusdik
d. Mengumpulkan pengumuman peserta yang ikut internship
e. Mengumpulkan pengumuman peserta yang ikut rintisan gelar 
kerjasama dengan luar negeri
f. Mengumpulkan nota dinas keikutsertaan kursus Bahasa Inggris

e. Mengumpulkan dokumen pengembangan kompetensi 
Pegawai Biro Renkeu

a. Mendokumentasikan usulan pengembangan kompetensi 
pegawai Biro Renkeu
b. Menyusun usulan pengembangan kompetensi seluruh pegawai  
Pusdik untuk tahun berikutnya

f. Monitoring dan evaluasi pengembangan kompetensi 
pegawai yang sudah mengikuti diklat terhadap perbaikan 
kinerja

a. Menyusun dokumen monitoring dan evaluasi pengembangan 
kompetensi pegawai yang sudah mengikuti diklat terhadap 
perbaikan kinerja
b. Melaksanakan kegiatan sharing session untuk pegawai Pusdik

a. Mendokumentasikan Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi 
pegawai

Mendokumentasikan Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi pegawai

b. Mendokumentasikan cascading kinerja pegawai Biro 
Renkeu

Mendokumentasikan cascading kinerja pegawai Biro Renkeu

c. Melaksanakan penilaian kinerja individu secara online dan 
berkala setiap bulan

Melaksanakan penilaian kinerja individu secara online dan berkala 
setiap bulan

d. Mengumpulkan dokumen terkait pemberian reward terhadap 
hasil penilaian kinerja individu

Mengumpulkan dokumen terkait pemberian reward terhadap hasil 
penilaian kinerja individu

a. Mendokumentasikan laporan disiplin pegawai Biro Renkeu Mendokumentasikan laporan disiplin pegawai Biro Renkeu

b. Melaksanakan sosialisasi disiplin/kode etik/kode perilaku 
pegawai terbaru

Melaksanakan sosialisasi disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai  
terbaru

c. Membuat mekanisme pemilihan employee of the month Membuat mekanisme pemilihan employee of the month

6, Meningkatkan keakuratan data informasi pegawai Biro 
Renkeu

a. Melakukan update data informasi kepegawaian Biro Renkeu a. Melakukan update data informasi kepegawaian Biro Renkeu 
terkait kehadiran
b. Melakukan update data informasi kepegawaian Biro Renkeu 
terkait cuti

         

Pengembangan pegawai berbasis 
kompetensi (3)

Meningkatnya kualitas pegawai didasarkan analisis 
kebutuhan pengembangan kompetensi pegawai Biro Renkeu

3,

4, Penetapan kinerja individu (4) Meningkatnya ketaatan yang terukur dan akuntabel pada 
kinerja pegawai Biro Renkeu

5, Penegakan aturan disiplin/kode etik/kode 
perilaku pegawai (3)

Meningkatnya disiplin pegawai Biro Renkeu

Sistem Informasi Kepegawaian (1)
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