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    Dengan mengucap puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa ,
karena dengan segala rahmat dan karunia-Nya sehingga Buku Saku
Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi
(WBK) & Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) dalam
rangka Reformasi Birokrasi di Lingkungan RSUD Dr. Soetomo telah
diselesaikan dengan baik.
     Buku Saku ini disusun sebagai pedoman dengan tujuan
memberikan keseragaman pemahaman dan tindakan untuk seluruh
unsur yang bekerja di RSUD Dr. Soetomo dalam mendukung
Pembangunan Zona Integritas.
    Pembangunan Zona Integritas WBK & WBBM di lingkungan
RSUD Dr. Soetomo dalam rangka reformasi birokrasi bertujuan
untuk mendorong komitmen seluruh unsur yang bekerja di RSUD
Dr. Soetomo dalam pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas
pelayanan publik.
    Demikian tujuan penyusunan Pembangunan Zona Integritas
menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) & Wilayah Birokrasi Bersih
dan Melayani (WBBM) dalam rangka Reformasi Birokrasi di
Lingkungan RSUD Dr. Soetomo, semoga RSUD Dr. Soetomo sebagai
Wilayah Bebas Korupsi (WBK) & Wilayah Birokrasi Bersih dan
Melayani (WBBM) segera terwujud.
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Reformasi Birokrasi (RB) adalah sebuah perubahan besar dalam
paradigma dan tata kelola pemerintahan Indonesia untuk mencapai good
& clean governance menyangkut aspek manajemen pemerintahan yang
meliputi 8 area perubahan.
Zona integritas (ZI) adalah predikat yang diberikan kepada instansi
pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk
mewujudkan WBK/WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam
hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) adalah predikat yang diberikan kepada
suatu unit kerja/ kawasan yang memenuhi sebagian besar manajemen
perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM,
penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja.
Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) adalah predikat yang
diberikan kepada suatu unit kerja/ kawasan yang memenuhi sebagian
besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem
manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabiltas kinerja,
dan penguatan kualitas pelayanan publik
Whistle Blowing System adalah mekanisme penyampaian pengaduan
dugaan tindak pidana korupsi yang telah terjadi, sedang terjadi, atau akan
terjadi yang melibatkan pegawai dan orang lain yang berkaitan dengan
dugaan tindak pidana korupsi.
Unit Pengendali Gratifikasi (UPG) memiliki tugas dalam pengendalian
gratifikasi di lingkungan rumah sakit. Dalam hal ini pengendalian
gratifikasi berkaitan dengan kegiatan sponsorship.
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah Sistem
Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh terhadap
proses perancangan dan pelaksanaan kebijakan serta perencanaan,
penganggaran dan pelaksanaan anggaran di lingkungan Pemerintah
Provinsi Jawa Timur.
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DAFTAR ISTILAH

Whistle Blower adalah seseorang yang melaporkan perbuatan yang
berindikasi Tindak Pidana Korupsi yang terjadi di dalam organisasi
tempatnya bekerja atau pihak terkait lainnya yang memiliki akses
informasi yang memadai atas terjadinya indikasi tindak pidana korupsi.
Benturan kepentingan adalah situasi dimana terdapat konflik kepentingan
seseorang yang memanfaatkan kedudukan dan wewenang yang
dimilikinya (baik dengan sengaja maupun tdak sengaja) untuk
kepentingan pribadi, keluarga, atau golongannya sehingga tugas yang
diamanatkan tidak dapat dilaksanakan dengan obyektif dan berpotensi
menimbulkan kerugian.
LHKASN adalah daftar seluruh harta kekayaan ASN yang dituangkan
dalam formulir LHKASN yang ditetapkan oleh Kementrian Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
LHKPN adalah daftar seluruh harta kekayaan Penyelenggara Negara yang
dituangkan di dalam formulir LHKPN yang ditetapkan oleh Komisi
Pemberantasan Korupsi (KPK). LHKPN tidak hanya mencakup harta
seorang penyelenggara negara, namun juga keluarga inti seperti
pasangan dan anak yang masih menjadi tanggungan.
Agen Perubahan (Agent of Change) adalah individu atau kelompok
anggota organisasi dari tingkat pimpinan sampai dengan pegawai untuk
dapat menggerakkan perubahan pada lingkungan kerjanya dan sekaligus
dapat berperan sebagai teladan (role model) bagi setiap individu
organisasi yang lain dalam berperilaku sesuai dengan nilai-nilai yang
dianut organisasi.
Budaya Organisasi adalah sistem nilai bersama dalam suatu organisasi
yang menjadi acuan bagaimana para pegawai melakukan kegiatan untuk
mencapai tujuan atau cita-cita organisasi.
Budaya Kerja adalah sikap dan perilaku individu dan kelompok yang
didasari atas nilai-nilai yang diyakini kebenarannya dan telah menjadi
sifat serta kebiasaan dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan sehari-
hari.
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Standar Prosedur Operasional (SPO) adalah serangkaian instruksi tertulis
yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan aktivitas
organisasi, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa
dilakukan.
Peta proses bisnis adalah diagram yang menggambarkan hubungan kerja
yang efektkif dan efisien antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja
sesuai dengan pendirian organisasi agar menghasilkan keluaran yang
bernilai tambah bagi pemangku kepentingan.
Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola,
dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan
penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai
dengan UU serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan
publik.
Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) adalah rencana kinerja dan target yang
akan dicapai oleh seorang pegawai yang harus dicapai setiap tahun.
Indikator Kinerja adalah ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari
kinerja program dan kegiatan yang telah direncanakan.
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah
rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang
dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data,
pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi
pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja
instansi pemerintah.
Standar Pelayanan adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai
pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas
pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat
dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan
terukur.
Maklumat pelayanan adalah pernyataan tertulis yang berisi keseluruhan
rincian kewajiban dan janji yang terdapat dalam standar pelayanan.
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Pengaduan adalah penyampaian keluhan yang disampaikan pengadu
kepada pengelola pengaduan pelayanan publik atas pelayanan pelaksana
yang tidak sesuai dengan standar pelayanan, atau pengabaian kewajiban
dan/atau pelanggaran larangan oleh penyelenggara. 
Inovasi Pelayanan Publik adalah terobosan jenis pelayanan baik yang
merupakan gagasan/ide kreatif orisinal dan/atau adaptasi/ modifikasi yang
memberikan manfaat bagi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak
langsung.
Kepuasan Masyarakat adalah hasil pendapat dan penilaian masyarakat
terhadap kinerja pelayanan yang diberikan kepada aparatur penyelenggara
pelayanan publik.
Survei Kepuasan Masyarakat adalah kegiatan pengukuran secara
komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas
layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik.
Indeks Kepuasan Masyarakat adalah hasil pengukuran dari kegiatan Survei
Kepuasan Masyarakat berupa angka. Angka ditetapkan dengan skala 1
(satu) sampai dengan 4 (empat)
Pelayanan Publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan
oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan
kebutuhan penerima pelayanan, maupun dalam rangka pelaksanaan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
Reward adalah suatu bentuk penghargaan atau imbalan balas jasa yang
diberikan kepada seseorang atau kelompok karena telah berperilaku baik,
melakukan suatu keunggulan atau prestasi, memberikan suatu
sumbangsih, atau berhasil melaksanakan tugas yang diberikan sesuai
target yang ditetapkan.
Punishment adalah ancaman hukuman yang bertujuan untuk memperbaiki
kinerja karyawan pelanggar, memelihara peraturan yang berlaku dan
memberikan pelajaran kepada pelanggar.
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VISI MISI
RSUD DR. SOETOMO

Menjadi rumah sakit tersier yang terpercaya, aman,
bermutu tinggi, dan mandiri.

VISI

Menyelenggarakan pelayanan dan jejaring pelayanan
sebagai rumah sakit rujukan tersier yang aman, bermutu
tinggi dan terjangkau;
Menyelenggarakan pendidikan dan penelitian tenaga
kesehatan yang berintegritas tinggi, profesional,
inovatif dan melakukan jejaring pendidikan penelitian
yang terintegrasi (Academic Health Care), pusat
pengembangan bidang kesehatan yang bermutu tinggi
serta mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang
handal;
Mewujudkan kehandalan sarana dan prasarana
penunjang pelayanan yang terstandar serta lingkungan
kerja yang aman dan nyaman;
Menyelenggarakan tata kelola organisasi yang
terintegrasi, efektif, efisien dan akuntabel.

1.

2.

3.

4.

MISI
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RSUD DR. SOETOMO
CORPORATE CULTURE

ETIKA
Nilai yang dijunjung tinggi dalam  pergaulan dengan
pasien dan  keluarga, antar sesama staf, antar 
 karyawan dengan pimpinan, maupun  antar individu,
dalam menjalankan profesi kesehatan.

INTEGRITAS
Keselarasan antara perkataan dan perbuatan sesuai
moral dan kemanusiaan.

PROFESIONALISME
Kompeten dan bertanggungjawab dalam
menjalankan tugas untuk memberikan yang terbaik.

INOVATIF
Menghasilkan yang terbaik, kreatif dan berkelanjutan.
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REFORMASI
BIROKRASI (RB)

MANAJEMEN PERUBAHAN Birokrasi dengan integritas dan kinerja yang tinggi

PENGUATAN ORGANISASI
Organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran (right
sizing)

PENATAAN TATALAKSANA Sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas,
efektif, efisien, terukur

PERATURAN PERUNDANGAN Regulasi yang lebih tertib, tidak tumpang tindih
dan kondusif

PENATAAN SDM APARATUR
SDM aparatur yang berintegritas, netral, kompeten,
kapabel, profesional, berkinerja tinggi dan
sejahtera

PENGUATAN PENGAWASAN Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan
yang bersih dan bebas KKN

PENGUATAN AKUNTABILITAS Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja
birokrasi

PELAYANAN PUBLIK Layanan prima sesuai kebutuhan dan harapan
masyarakat

Peningkatan kapasitas dan akuntabilitas organisasi
Pemerintah yang bersih dan bebas KKN
Peningkatan pelayanan publik.

Reformasi Birokrasi merupakan langkah pemerintah yang
dilakukan untuk penataan sistem penyelenggaraan pemerintah
yang baik, efektif, dan efisien sehingga dapat melayani masyarakat
secara tepat dan profesional.

Target capaiannya adalah 3 sasaran hasil utama, yaitu:
1.
2.
3.
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Zona Integritas dan Reformasi Birokrasi 
bukan merupakan dua hal yang terpisah.

 

Pembangunan Zona Integritas merupakan 
bagian dari Reformasi Birokrasi, 

yang bertujuan untuk mewujudkan 
Grand Design Reformasi Birokrasi

PELAYANAN PUBLIK

PEMBANGUNAN ZI 
DALAM RANGKA 
REFORMASI BIROKRASI

MANAJEMEN PERUBAHAN

PENGUATAN ORGANISASI

PENATAAN TATALAKSANA

PERATURAN PERUNDANGAN

PENATAAN SDM APARATUR

PENGUATAN PENGAWASAN

PENGUATAN AKUNTABILITAS

MANAJEMEN PERUBAHAN

PENATAAN TATALAKSANA

PENATAAN SDM APARATUR

PENGUATAN PENGAWASAN

PENGUATAN AKUNTABILITAS

PELAYANAN PUBLIK

8 AREA PERUBAHAN
REFORMASI BIROKRASI

6 AREA PERUBAHAN
ZONA INTEGRITAS

2 area perubahan RB ini
tidak termasuk dalam 
area perubahan ZI
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Komitmen pimpinan dan semua karyawan
Pelayanan yang mudah, cepat, dan transparan
Program/inovasi yang menyentuh masyarakat
Monitoring dan evaluasi yang berkelanjutan
Manajemen media

ZONA 
INTEGRITAS

Penetapan sebagai Wilayah Bebas dari Korupsi berdasarkan
penilaian yang dilakukan oleh Tim Penilai Nasional (TPN), yang
terdiri dari: KemenpanRB, KPK, dan Ombudsman RI.

PENILAIAN

STRATEGI PEMBANGUNAN ZI
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Manajemen Perubahan
Penataan Tatalaksana
Penataan Sistem Manajemen SDM
Penguatan Akuntabilitas Kinerja
Penguatan Pengawasan

Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) adalah predikat yang
diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian
program:

1.
2.
3.
4.
5.

Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) adalah
predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang
memenuhi sebagian besar kelima program pada WBK di atas
ditambah dengan program Peningkatan Kualitas Pelayanan
Publik.

WBK DAN WBBM

WBK

WBBM
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Manajemen Perubahan (5%)
Penataan Tatalaksana (5%)
Penataan Sistem Manajemen SDM (15%)
Penguatan Akuntabilitas Kinerja (10%)
Penguatan Pengawasan (15%)
Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik (10%)

1.
2.
3.
4.
5.
6.

PENGUKURAN
KEBERHASILAN
PEMBANGUNAN ZI

KOMPONEN PENGUNGKIT (60%)

Terwujudnya Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN
yang diukur dengan nilai persepsi korupsi (survey
eksternal) dan persentase penyelesaian Tindak Lanjut Hasil
Pemeriksaan (TLHP) (20%)
Terwujudnya  Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang
diukur melalui nilai persepsi kualitas pelayanan (survei
eksternal) (20%)

1.

2.

KOMPONEN HASIL (40%)
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Penggelapan/ penyelewengan harta milik perusahaan ataupun
milik negara untuk kepentingan diri sendiri (pribadi) maupun
untuk kepentingan orang lain.

Pemufakatan/ kerjasama secara melawan hukum antar
penyelenggara negara/ antar penyelenggara negara dan pihak
lain yang merugikan orang lain, masyarakat, dan/atau negara.

Setiap perbuatan Penyelenggara Negara secara melawan
hukum yang menguntungkan kepentingan keluarganya
dan/atau kroninya di atas kepentingan masyarakat, bangsa,
dan negara.

KKN 
(KORUPSI, KOLUSI,
NEPOTISME)

KORUPSI

KOLUSI

NEPOTISME

TUJUH 
KLASIFIKASI 
KORUPSI
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Tindakan yang dilakukan oleh pegawai negeri / penyelenggara
negara dengan maksud menguntungkan diri sendiri / orang lain
secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan
kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu,
membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan,
atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri.

Mencari keuntungan dengan cara melawan hukum dan
merugikan negara.
Menyalahgunakan jabatan untuk mencari keuntungan dan
merugikan negara.

MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA

Tindakan pemberian uang atau menerima uang/hadiah yang
dilakukan  oleh pejabat pemerintah untuk melakukan atau tidak
melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya.

SUAP

Pejabat Penyelenggara Negara melakukan penggelapan uang,
memalsukan dokumen pemeriksaan administrasi, membantu,
membiarkan atau diri sendiri merusak bukti.

PENYALAHGUNAAN DALAM JABATAN

PEMERASAN

Tindakan curang oleh Pemborong Ahli Bangunan, Pengawas
Proyek, Rekanan yang merugikan negara, serta pejabat
penyelenggara negara menyerobot tanah.

PERBUATAN CURANG

PENJELASAN ATAS 
TUJUH KLASIFIKASI KORUPSI 13



Kebijakan yang bepihak akibat pengaruh/ hubungan dekat/
ketergantungan/ pemberian gratifikasi;
Pemberian izin yang diskriminatif;
Pengangkatan pegawai berdasarkan hubungan dekat/ balas
jasa/ rekomendasi/ pengaruh dari pejabat pemerintah.
Pemilihan partner/ rekanan kerja berdasarkan keputusan yang
tidak profesional;
Melakukan komersialisasi pelayanan publik;
Penggnaan aset dan informasi rahasia untuk kepentingan
pribadi/ golongan;
Pengawas ikut menjadi bagian dari pihak yang diawasi;
Melakukan pengawasan/ penilaian atas pengaruh pihak lain
dan tidak sesuai norma, standar, dan prosedur;
Menjadi bagian dari pihak yang memiliki kepentingan atas
sesuatu yang dinilai;
dan lain-lain.

Situasi dimana seorang penyelenggara negara mendapatkan
kekuasaan dan kewenangan berdasarkan peraturan perundang-
undangan memiliki / diduga memiliki kepentingan pribadi atas
setiap penggunaan wewenang yang dimilikinya sehingga dapat
mempengaruhi kualitas dan kinerja yang seharusnya.
Beberapa bentuk konflik kepentingan yang sering terjadi:

BENTURAN KEPENTINGAN

Pemberian uang, barang, rabat (diskon), komisi, pinjaman tanpa
bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata,
pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya.
Suatu pemberian menjadi gratifikasi yang dianggap suap jika
terkait dengan jabatan dan bertentangan dengan kewajiban atau
tugas penerima. 

GRATIFIKASI
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Whistle Blowing System adalah mekanisme penyampaian pengaduan
dugaan tindak pidana korupsi yang telah terjadi, sedang terjadi, atau
akan terjadi yang melibatkan pegawai dan orang lain yang berkaitan
dengan dugaan tindak pidana korupsi.
Whistle Blower adalah seseorang yang melaporkan perbuatan yang
berindikasi Tindak Pidana Korupsi yang terjadi di dalam organisasi
tempatnya bekerja atau pihak terkait lainnya yang memiliki akses
informasi yang memadai atas terjadinya indikasi tindak pidana korupsi
tersebut.

Masalah yang diadukan (what)
Pihak yang bertanggungjawab (who)
Lokasi kejadian (where)
Waktu kejadian (when)
mengapa terjadi penyimpangan (why)
Bagaimana modus penyimpangan (how)

Lingkup pengaduan meliputi segala tindakan korupsi di lingkungan
RSUD Dr. Soetomo. whistle Blower harus memberikan informasi yang
dapat dipertanggungjawabkan, meliputi:

WHISTLE BLOWING
SYSTEM (WBS)

PENGERTIAN

RUANG LINGKUP

Pelaporan dapat dilakukan melalui website SIMPP :
http://172.9.1.15/simpp di menu Zona Integritas
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Tim penyelesai Aduan sesuai kewenangannya adalah SPI
Whistle blower menyampaikan laporan menyebutkan identitas
lengkap dan bukti pendukung.
SPI menyusun telaah singkat atas pengajuan kepada Direktur
Utama sekaligus rekomendasi tindak lanjut
Diberikan perlindungan atas kerahasiaan identitas whistle blower

Hasil telaah atas pengaduan yang memenuhi kriteria dilakukan
audit investigatif atas penugasan khusus Direktur Utama
Direktur Utama memberikan kebijakan penanganan aduan untuk
diselesaikan SPI melalui koordinasi dengan pihak terkait.
SPI dapat meggali informasi dan berkomunikasi dengan pihak
terkait dengan tetap menjaga kerahasiaan whistle blower
Hasil penanganan aduan dilaporkan kepada Direktur Utama

Jika dirasa perlu, Direktur Utama mengundang ekspose internal
yang isinya rapat bersama antara SPI, pihak yang dilaporkan, dan
unit kerja terkait.
Apabila telah diputuskan bahwa aduan whistle blower dapat
dibuktikan, maka dilakukan ekspose eksternal khusus untuk
pelanggaran berupa tindakan korupsi.

MEKANISME PENGADUAN
1.
2.

3.

4.
MEKANISME TINDAK LANJUT

1.

2.

3.

4.
MEKANISME EKSPOSE HASIL AUDIT INVESTIGASI

1.

2.

WHISTLE BLOWING
SYSTEM

MEKANISME
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6 AREA PERUBAHAN

ZONA INTEGRITAS

Manajemen Perubahan

Penataan Tatalaksana

Penataan Sistem
Manajemen SDM

Penguatan Akuntabilitas

Penguatan Pengawasan

Peningkatan Kualitas 
Pelayanan Publik
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Manajemen Perubahan bertujuan mengubah secara sistematis dan
konsisten tentang mekanisme kerja, pola pikir (mindset)  serta budaya
kerja (culture set) individu menjadi lebih baik sesuai dengan tujuan dan
sasaran Pembangunan. ZI. Budaya kerja dimaksud adalah memahami
dan melaksanakan Corporate Culture (Nilai-nilai Korporat) sebagai
budaya organisasi untuk mengungkit kinerja dalam mencapai visi RSUD
Dr. Soetomo.

Pimpinan berperan sebagai role model dalam pelaksanaan
pembangunan ZI menuju WBK-WBBM.
Menetapkan agen perubahan.
Membangun budaya kerja dan pola pikir di lingkungan organisasi.
Melibatkan seluruh anggota organisasi dalam pembangunan ZI
menuju WBK-WBBM

Perubahan pola pikir (mindset) dan budaya kerja (culture set) dilakukan
dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1.

2.
3.
4.

Komitmen nyata pimpinan dan semua karyawan dalam

melaksanakan budaya kerja serta monitoring dan evaluasi

secara berkelanjutan.

MANAJEMEN PERUBAHAN

Meningkatkan komitmen seluruh jajaran pimpinan dan
pegawai dalam membangun ZI menuju WBK dan WBBM.

Terjadinya perubahan pola pikir (mindset) dan budaya
kerja (culture set)

Menurunnya risiko kegagalan yang disebabkan
kemungkinan timbulnya resistensi terhadap perubahan.

TA
R

G
ET
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Untuk mempercepat perubahan dan penerapan nilai organisasi di
setiap unit kerja diperlukan beberapa individu yang dapat menjadi
penggerak sekaligus sebagai contoh dalam berperilaku bagi seluruh
individu di unit kerja, yang selanjutnya disebut Agen Perubahan.

Komitmen nyata pimpinan dan semua karyawan dalam

melaksanakan budaya kerja serta monitoring dan evaluasi

secara berkelanjutan.

MANAJEMEN PERUBAHAN

Faktor penting perubahan pola pikir dan budaya kerja di lingkungan
suatu organisasi adalah adanya keteladanan berperilaku yang nyata
dari pimpinan dan individu anggota organisasi. 

Agen Perubahan harus menciptakan kedisiplinan dalam organisasi,
memberikan solusi jika ada permasalahan yang muncul di unit kerja,
melihat dengan jelas masalah yang tengah dihadapi oleh pegawai, dan
bisa menjadi mediator untuk memberikan masukan kepada yang lain.

PERAN AGEN PERUBAHAN
Meyakinkan pegawai di lingkungan kerjanya tentang
perubahan menuju kondisi yang lebih baik.

Pemberi alternatif solusi bagi pegawai yang
mengalami kendala dalam proses perubahan menuju 
 kondisi yang lebih baik.

KATALIS

PEMBERI
SOLUSI

Mendorong dan menggerakkan pegawai untuk ikut
berpartisipasi dalam perubahan menuju kondisi yang
lebih baik.
Menyelesaikan masalah yang muncul, dan membina
hubungan  dengan pihak internal maupun eksternal

Penghubung antara plaksana dengan pemberi amanat,
yang membutuhkan peran pimpinan secara langsung

PENGHUBUNG
SUMBER DAYA

MEDIATOR

PENGGERAK
PERUBAHAN
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Agen perubahan tidak harus seorang kepala instalasi atau kepala
ruangan, dapat juga seorang staf, yang mampu menjadi penggerak
rekan kerja di sekitarnya.

ASAS PEMBANGUNAN AGEN PERUBAHAN
KOMITMEN DAN

KETERLIBATAN PIMPINAN
PARTISIPASI AKTIF

SELURUH KOMPONEN

RASA MEMILIKI
ORGANISASI

KETERDEDIAAN 
SUMBER DAYA

LINGKUNGAN 
YANG KONDUSIF

Berstatus sebagai ASN/TNI/POLRI
Tidak sedang menjalani hukuman disiplin pegawai
Bertanggungjawab atas setiap tugas yang diberikan sesuai dengan
bidang tugas dan fungsinya
Taat aturan disiplin dan kode etik pegawai serta konsisten
terhadap penegakan aturan disiplin dan kode etik
Mampu memberikan pengaruh positif bagi lingkungan
organisasinya
inovatif dan proaktif terkait dengan pelaksanaan tugas fungsi dan
upaya peningkatan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi

KRITERIA AGEN PERUBAHAN

MEKANISME KERJA AGEN PERUBAHAN

Agen Perubahan menyusun, melaksanakan, dan melaporkan hasil rencana
tindak perubahan kepada pimpinan instansi melalui Tim RB-ZI
Pimpinan instansi mendukung dan memonitor rencana tindak Agen
Perubahan, serta memberikan solusi atas permasalahan.

DENGAN PIMPINAN INSTANSI

Tergabung dalam Forum Agen Perubahan,  untuk melakukan koordinasi
dan pertukaran pengalaman, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan,
hingga evaluasi rencana tindak.

SESAMA AGEN PERUBAHAN

Internalisasi rencana tindak agen perubahan, reformasi birokrasi, dan
pembangunan zona integritas 
Mengajak pegawai lain untuk mengikuti perubahan perilaku yang baik
sesuai dengan nilai-nilai dan budaya kerja organisasi

DENGAN PEGAWAI LAINNYA
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SASARAN INDIKATOR 
KINERJA

TARGET KEGIATAN WAKTU

Adanya monitoring
dan evaluasi atas
pelaksanaan aturan
disiplin/ kode etik/
kode perilaku

Jumlah pegawai
yang melanggar
kode etik/ disiplin

0 orang Monitoring jumlah
pelanggaran
dispilin pegawai di
unit kerja

bulanan

Telah dilakukan
sosialisasi tentang
penanganan
gratifikasi dan
benturan
kepentingan

Jumlah pegawai
yang diberikan
sosialisasi tentang
penanganan
gratifikasi dan
benturan
kepentingan

Seluruh
pegawai
di unit
kerja

Sosialisasi lanjutan
tentang
penanganan
gratifikasi dan
benturan
kepentingan di unit
kerja

Juli 2021

Telah dilakukan
evaluasi tentang
penanganan
gratifikasi dan
benturan
kepentingan

Julah pegawai yang
menerima
gratifikasi dan
benturan
kepentingan

0 orang Monitoring jumlah
pegawai yang
menerima
gratifikasi dan
benturan
kepentingan di unit
kerja

bulanan

Pengaduan
masyarakat di unit
kerja telah
ditangani dan
ditindaklanjuti

Persentase jumlah
komplain
masyarakat
terhadap pelayanan
di unit kerja yang
ditindaklanjuti

100% Monitoring
persentase
penyelesaian
pengaduan
masyarakat di unit
kerja

bulanan

Pengumpulan SKP
tepat waktu

Persentase jumlah
pegawai PNS dan
BLUD yang
mengumpulkan
SKP tepat waktu

100% Monitoring
persentase
pengumpulan SKP
PNS dan BLUD
tepat waktu

bulanan

Terdapat inovasi
atas permasalahan
yang dihadapi di
unit kerja

Jumlah inovasi atas
permasalahan yang
dihadapi di unit
kerja

Minimal 1
inovasi

Evaluasi jumlah
inovasi di unit kerja

tahunan
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PERUBAHAN YANG INGIN DICAPAI RENCANA TINDAK LANJUT

RENCANA TINDAK AGEN PERUBAHAN

Format rencana tindak Agen Perubahan sesuai dengan PermenpanRB No. 27 Tahun 2014
tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan di Instansi Pemerintah.
Agen Perubahan melakukan monitoring di unit kerjanya masing-masing dan melaporkan
hasilnya kepada Pimpinan Rumah Sakit melalui Tim Pembangunan RB-ZI setiap 6 bulan.

KETERANGAN
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STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL

PENATAAN TATALAKSANA
Pelaksanaan pekerjaan sesuai Standar Prosedur Operasional

(SPO)  dengan memanfaatkan teknologi informasi, serta

keterbukaan informasi publik

PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI

KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

Segala pekerjaan atau tindakan harus berdasarkan SPO
SPO disusun sesuai proses bisnis rumah sakit.
Melaksanakan dan mengevaluasi kepatuhan implementasi SPO
dalam pekerjaan sehari-hari.
Mengubah SPO jika diperlukan, dengan mengikuti ketentuan dan
peraturan yang berlaku.

Mencantumkan dokumen dan informasi publik pada website

Back office
Front office
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Mutasi pegawai antar jabatan merupakan salah satu pengembangan
karir pegawai yang dilakukan dengan memperhatikan kompetensi
jabatan dan pola mutasi yang telah ditetapkan.
Setiap pegawai berhak memperoleh pengembangan kompetensi
untuk perbaikan kinerja berdasarkan Training Need Analysis.
Setiap pegawai di unit kerja memperoleh kesempatan atau hak untuk
mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya
meliputi in house training, coaching, dan mentoring.
Pelaksanaan diklat pegawai difasilitasi oleh Bidang Diklat.

PERENCANAAN KEBUTUHAN DAN MUTASI PEGAWAI

PENATAAN SISTEM
MANAJEMEN SDM
Perencanaan rekrutmen dan mutasi pegawai sesuai

kebutuhan, pengembangan kompetensi pegawai, penetapan

kinerja individu, dan penegakan disiplin pegawai, serta

penggunaan sistem informasi kepegawaian

PENGEMBANGAN PEGAWAI BERBASIS KOMPETENSI

Perencanaan kebutuhan SDM disusun berdasarkan kebutuhan
organisasi dengan mengacu pada analisis jabatan, analisis beban
kerja dan peta jabatan.
Pemenuhan kebutuhan pegawai berdasarkan hasil perencanaan
kebutuhan dilaksanakan melalui proses rekrutmen maupun mutasi.

SISTEM INFORMASI KEPEGAWAIAN
Data informasi kepegawaian harus selalu dimutakhirkan secara
berkala pada sistem.
Sistem Informasi Kepegawaian yang digunakan meliputi: E-Master, E-
PTTPK, RS Online, dan SIKEDU.
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Penilaian kinerja pegawai dilakukan dengan mengukur hasil kinerja
dibandingkan dengan target indikator kinerja yang telah disusun
sebelumnya.
Penilaian kinerja pegawai diukur secara periodik dan saat ini telah
memanfaatkan IT, E-Master untuk pegawai berstatus PNS, dan E-
PTTPK untuk pegawai berstatus BLUD Non PNS.

Setiap Pegawai (PNS, CPNS, dan Pegawai BLUD Non PNS) di
lingkungan RSUD Dr. Soetomo diwajibkan mentaati kewajiban dan
menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-
undangan dan/atau peraturan kedinasan, apabila tidak ditaati atau
dilanggar dapat dijatuhi hukuman disiplin.
Sanksi diberikan sesuai tingkat dan jenis hukuman disiplin, dengan
melalui prosedur pemanggilan, pemeriksaan, penjatuhan, dan
penyampaian hukuman disiplin sesuai ketentuan yang berlaku.
Penjatuhan sanksi hukuman disiplin berakibat pada pola karir dan
perolehan take home pay pegawai.
Atasan langsung masing-masing pegawai wajib melakukan
pengawasan dan penegakan disiplin kepada bawahannya, dan
melaporkan adanya pelanggaran disiplin kepada pimpinan Rumah
Sakit

PENETAPAN KINERJA INDIVIDU

PENATAAN SISTEM
MANAJEMEN SDM
Perencanaan rekrutmen dan mutasi pegawai sesuai

kebutuhan, pengembangan kompetensi pegawai, penetapan

kinerja individu, dan penegakan disiplin pegawai, serta

penggunaan sistem informasi kepegawaian

PENEGAKAN DISIPLIN PEGAWAI
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Penetapan target kinerja dan penyusunan
dokumen perencanaan RS dilakukan bersama
Direksi.
Pelaksanaan evaluasi capaian kinerja secara
berkala dipimpin oleh Direksi.

Menyusun dan melaporkan laporan kinerja secara
tepat waktu.
Laporan kinerja dilengkapi dengan analisis
keberhasilan atau penghambat dalam pencapaian
target kinerja.
Laporan kinerja Seksi/Sub Bagian dan Bidang/Bagian
dilengkapi tanggapan dan masukan oleh atasan
langsung

PENGUATAN
AKUNTABILITAS

PERAN PIMPINAN DALAM PENETAPAN KINERJA

Melibatkan pimpinan dalam penetapan kinerja  dan dokumen

perencanaan serta melaksanakan evaluasi kinerja secara

berkala.

DOKUMEN PERENCANAAN

PELAPORAN KINERJA

Menyusun dokumen perencanaan berorientasi hasil
secara tepat waktu.
Setiap tahun di RSUD Dr. Soetomo dilakukan penilaian
akuntabilitas kinerja atau yang biasa disebut SAKIP
oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
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·RSUD Dr. Soetomo telah memiliki Unit
Pengendali Gratifikasi (UPG) sebagai bentuk
Pengendalian Gratifikasi.
Pelaporan adanya gratifikasi dalam hal ini terkait
sponsorship dapat dilaporkan ke UPG melalui
dashboard LUAR BIASA pada laman :
http://172.9.1.15/simpp

·RSUD Dr. Soetomo telah mempunyai Sistem Pengendalian Internal
Pemerintah (SPIP) untuk melakukan pengendalian risiko di
lingkungan rumah sakit dan melakukan pengawasan secara
menyeluruh yang dilakukan oleh Satuan Pengawas Internal (SPI)
RSUD Dr. Soetomo.
Penerapan SPIP meliputi : 
1) Lingkungan Pengendalian
2) Identifikasi Risiko
3) Penilaian Risiko
4) Mitigasi Risiko (melakukan pemeriksaan)

PENGENDALIAN GRATIFIKASI

PENGUATAN PENGAWASAN
Mengidentifikasi dan melakukan pengendalian atas

gratifikasi, potensi benturan kepentingan, serta menangani

pengaduan internal maupun eksternal

PENERAPAN SPIP
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Unit pelayanan memasang alur
pengaduan masyarakat 
Pengaduan dapat disampaikan melalui
website, media sosial maupun surat
Pengaduan eksternal dikoordinir oleh
Instalasi PKRS dan Humas, dievaluasi
dan dilaporkan secara berkala beserta
tindak lanjut penyelesaiannya.

·Pegawai dapat melaporkan adanya
penyalahgunaan wewenang,
pelanggaran displin pejabat/ pegawai
dan tindak pidana KKN oleh
pejabat/pegawai
Pelaporan dapat dilakukan melalui
website SIMPP :
http://172.9.1.15/simpp di menu Zona
Integritas

PENGADUAN MASYARAKAT

PENGUATAN PENGAWASAN
Mengidentifikasi dan melakukan pengendalian atas

gratifikasi, potensi benturan kepentingan, serta menangani

pengaduan internal maupun eksternal

WHISTLE BLOWING SYSTEM (WBS)
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PENGUATAN PENGAWASAN
Mengidentifikasi dan melakukan pengendalian atas

gratifikasi, potensi benturan kepentingan, serta menangani

pengaduan internal maupun eksternal

PROSEDUR PENANGANAN WHISTLE BLOWING SYSTEM



Pegawai dapat melaporkan adanya Benturan
Kepentingan secara tertulis disertai dengan
bukti kepada Satuan Pengawas Internal (SPI).
Dan selanjutnya akan ditindaklanjuti oleh SPI
dengan berkoordinasi dengan unit terkait

·Pelaporan LHKASN dan LHKPN sebagai
bentuk transparansi ASN
ASN yang wajib menyampaikan LHKASN
adalah Pejabat Eselon III dan IV

BENTURAN KEPENTINGAN

PENGUATAN PENGAWASAN
Mengidentifikasi dan melakukan pengendalian atas

gratifikasi, potensi benturan kepentingan, serta menangani

pengaduan internal maupun eksternal

LHKASN DAN LHKPN
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STANDAR PELAYANAN

PENINGKATAN KUALITAS
PELAYANAN PUBLIK
Standar pelayanan, inovasi pelayanan, survei kepuasan

masyarakat.

PENILAIAN KEPUASAN

Unit kerja memasang dan melaksanakan maklumat standar pelayanan
Adanya reward bagi pelaksana layanan yang sesuai standar dan
punishment bagi pelaksana layanan yang tidak sesuai standar.
Melakukan review dan perbaikan SPO jika diperlukan

BUDAYA PELAYANAN PRIMA
Sosialisasi/pelatihan budaya
pelayanan prima
Informasi pelayanan dapat diakses
di media online (website,
instagram, dll) dan media offline.
Unit kerja memiliki inovasi untuk
kinerja yang lebih baik, efektif, dan
efisien.

Melakukan survei kepuasan masyarakat dan survei kepuasan
karyawan
Mempublikasikan hasil survei kepuasan masyarakat
Melakukan upaya perbaikan tindak lanjut hasil survei kepuasan
masyarakat
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