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BLU PROMiSe

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan YME, karena berkat
rahmat, hidayah dan karunia-Nya maka Laporan Survei Persepsi Korupsi
BBIA Tahun 2020 telah dapat diselesaikan dengan baik.

Survei Persepsi Korupsi merupakan komitmen Balai Besar lndustri
Agro dalam mewujudkan Zona lntegritas (Zl) menuju Wilayah Bebas dari
Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Hasil
survei dapat digunakan sebagai bahan kajian untuk peningkatan kualitas
layanan publik serta mewujudkan pelaksanaan good governance.
Dalam pelaksanaan kegiatan Survei Persepsi Korupsi, kami menyadari
masih terdapat kekurangan, oleh karena itu kami menerima setiap masukan
untuk perbaikan kegiatan tahun 2021. Kami sampaikan terima kasih kepada
seluruh pihak yang mendukung kegiatan Survei Persepsi Korupsi, semoga
kegiatan ini dapat memberikan manfaat.
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BAB I
PENDAHULUAN

1.

Latar belakang

Kementerian PAN dan RB telah menerbitkan permenpan dan RB
Nomor 60 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona lntegritas
Menuju \Mlayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan
Melayani di Lingkungan lnstansi Pemerintah untuk menilai komitmen
terhadap pencegahan korupsi yang dilakukan dalam mewujudkan komitmen
pencegahan korupsi melalui petaksanaan kegiatan-kegiatan pencegahan
korupsi.

Sejalan dengan peraturan tersebut, Kementerian Perindustrian juga
berupaya menjalankan reformasi birokrasi. Hal ini dituangkan dalam sasaran
reformasi birokrasi Kementerian Perindustrian yang antara lain, tenivujudnya
birokrasi di Kementerian Perindustrian yang bersih dan bebas KKN,
meningkatnya kualitas pelayanan publik serta meningkatnya kapasitas dan
akuntabilitas kinerja Kementerian Perindustrian. Untuk mencapai sasaran
dibuat road map reformasi birokrasi kemenperin yang terdapat 9 aspek
perubahan, salah satunya adalah program peningkatan kualitas pelayanan
publik.

Balai Besar lndustri Agro (BBIA) merupakan salah satu Badan Layanan
bawah Kementerian Perindustrian juga berkomitmen untuk
senantiasa mendukung program reformasi birokrasi tersebut. BBIA turut
membangun Zona lntegritas (Zl) menuju Wlayah Bebas dari Korupsi (WBK)
dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) yang menitikberatkan
pada integritas petugas layanan pelayanan kepada masyarakat. Untuk itu
diperlukan mekanisme penilaian masyarakat terhadap pelaksanaan layanan
melalui Survei Persepsi Korupsi.

Umum

2.

di

Maksud dan tujuan

Maksud kegiatan ini adalah sebagai evaluasi dan masukan dalam
upaya peningkatan kualitas jasa layanan di Balai Besar lndustri Agro.

Tujuan kegiatan ini adalah sebagai berikut:
a. Mengukur lndeks Persepsi Korupsi terhadap jasa layanan di Balai Besar
lndustri Agro
b. Evaluasi dan analisis data lndeks Persepsi Korupsi untuk menghasilkan
rekomendasi/rencana tindak lanjut peningkatan kualitas jasa layanan serta
mewujudkan pelaksanaan pelayanan yang bebas dari korupsi

llSurvei Persepsi Korupsi
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3.

Metode
a. Ruang lingkup kegiatan
Survei Persepsi Korupsi dilakukan terhadap pelanggan seluruh jasa
layanan di Balai Besar lndustri Agro diantaranya Jasa Pengujian, Kalibrasi,
Sertifikasi, Pelatihan, Konsultansi, Rancang Bangun dan perekayasaan
Proses (RBPI), lnspeksi Teknis Kecukupan Panas, Penyelenggara Uji
Profisiensi, serta Penelitian dan Pengembangan.

b.

Persiapan
Kuesioner Survei Persepsi Korupsi menggunakan pendekatan kualitatif
dengan pengukuran Skala Likert, yaitu responden diminta untuk
menentukan tingkat persetujuan mereka terhadap suatu pernyataan
dengan memilih salah satu dari pilihan yang tersedia.

Bentuk jawaban setiap pertanyaan unsur pelayanan dalam kuisioner
menggunakan skala penilaian 1-4. Dimana nilai 1 merupakan skor persepsi
paling rendah dan nilai 4 merupakan skor persepsi paling tinggi dan
mencerminkan kualitas birokrasi yang bersih dan baik dalam melayani..
Tabel 1. Jadwal Pelaksanaan Survei

Kegiatan

No.

1

2
4
A

1

Membu at perencan aan dan
persiapan
Membu at kuesioner survei
Melaksanakan survei
Mengolah data hasil survei
Membuat Laporan Suryei Persepsl
Korupsi 2020

V

v
V
V

Tabel 2. Nilai Persepsi

No-

Nilai
lnterval

Nilai lnterval
Konversi IPK

1

1,00

-

1,75

25

2

1,76

-

2,50

43,76

- 3,25
3,26 - 4,00
2,51

4

-

43,75

Mutu
1

- 62,50

2

- 81,25
81,26 - 100,00

.)

62,51

4

Kinerja
Tidak bersih dai
korupsi
Kurang bersih dari
korupsi
Cukup bersih dari
korupsi
Bersih dari korupsi
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Adapun kuesioner Survei Persepsi Korupsi meliputi

9

pertanyaan,

diantaranya:
1) Manipulasi prosedur : Prosedur pelayanan yang ditetapkan sudah
memadai dan tidak berpotensi menimbulkan korupsi, kolusi, dan
nepotisme (KKN)
2) Perilaku diluar prosedur Petugas pelayanan tidak memberikan
pelayanan di luar prosedur yang telah ditetapkan dengan imbalan
uang/barang.

:

3) Praktek

4)
5)
6)
7)
8)

9)
c.

percaloan/perantara

:

Tidak

terdapat praktik
percaloan/perantara yang tidak resmi
Perilaku diskriminatif : Petugas pelayanan tidak diskriminatif.
Pungutan liar : Tidak terdapat pungutan liar.
Permintaan imbalan uang/barang: Petugas pelayanan tidak meminta/
menuntut imbalan uang/barang terkait pelayanan yang diberikan.
Pemberian hadiah
Petugas pelayanan menolak pemberian
uang/barang terkait pelayanan yang diberikan.
Produk layanan : ProduUjasa layanan yang diterima sesuai dengan
daftar produUjasa layanan yang tersedia.
Diskriminasi penanganan pengaduan : Tidak ada diskriminasi dalam
penanganan pengaduan (bagi yang pernah melakukan pengaduan).

:

Pengumpulan data

Data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data primer yang
dikumpulkan melalui instrumen kuesioner yang disampaikan dengan 2 cara

yaitu wawancara tatap muka dan pengisian kuesioner (melalui google
form). Pengumpulan data dilaksanakan pada rentang waktu bulan Februari
sampai Novembet 2020, selanjutnya data dikumpulkan oleh petugas
pelaksana.

d.

Pengolahan data

Data yang terkumpul akan diolah menggunakan aplikasi Microsoft
excel menggunakan rumus sebagai berikut
lndeks Persepsi

Korupsi -

:

Totat dari Ntlai Persepsi per ur,-sltr

Total

u7.sl.tr

yang

terisi

"x

lumlal Bobot
lumlah lJrLrur

P ef sep s i per u'l-sur
Total unsur yq,tg terlsl

_ T otal d.ai N ilai

x-

1
9
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BAB II
ANALISIS

1. Nilai lndeks Persepsi Korupsi secara umum
Hasil survei persepsi korupsi menunjukkan penilaian masyarakat terhadap
layanan Balai Besar lndustri Agro tahun 2020 adalah sebesar 3,79 (dari skala 4)
yang berarti nilai ini berada pada interval 3,26 - 4,00 sehingga dapat disimpulkan
kinerja layanan 4 (BERSIH DARI KORUPSI).
Tabel 3. lndeks Persepsi Korupsi
(Seluruh Jasa Layanan)
No.
1

2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.

lndeks Persepsi
Koru

Layanan
ian
Kalibrasi
Sertifikasi
Pelatihan
Konsultansi
RBPI
Teknis
Penelitian dan Pen emba

3 71
2

74

3,61

Panas
an

Jumlah Responden

4 00
3 88
J 89
4

390

Melihat tabel 3. lndeks Persepsi Korupsi, layanan litbang (penelitian dan
pengembangan) dan konsultansi mendapat nilai sempurna (nilai 4). Hal ini
menunjukkan bahwa semua unsur/ruang lingkup indikator bebas dari korupsi

telah

diimpelementasikan dengan

baik dan dapat dirasakan oleh

masyarakaUpelanggan.
Secara umum, semua layanan di BBIA telah memperoleh nilai diatas 3,26
artinya layanan tersebut telah BERSIH DARI KORUPSI, meskipun demikian perlu
upaya peningkatan bagi layanan yang memiliki nilai dibawah rata+ata (3,79)
antara lain layanan pengujian, kalibrasi, sertifikasi dan pelatihan.

2. Nilai lndeks Persepsi Korupsi per unsur
Hasil survei kepuasan pelanggan apabila dinilai per unsur/ruang lingkup
kuesioner, semua unsur mendapat nilai pada interval 3,26 - 4,00. Dengan
demikian dapat disimpulkan layanan BBIA telah BERSIH DARI KORUPSI secara
menyeluruh pada semua unsur.

4lSurvei Persepsi Korupsi

2O2O

Tabel 4. lndeks Persepsi Korupsi per unsur
(Seluruh Jasa Layanan)
No.

Pertanyaan

1

t

2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.

Nilai Rata-rata
r Unsur
3 71

Perilaku diluar rosedur
Pra
loan/perantara
Perilakudiskriminatif
Pu
liar
Permintaan imbalan uan
Pemberian hadiah
Produk la nan
DiskriminasiDenanoanan

2 78

3 86
B8

3,87
3.80
.'
80

Melihat tabel 4. lndeks persepsi korupsi per unsur, unsur pungutan liar
dan Permintaan imbalan uang/barang mendapatkan penilaian yang paling baik
diantara unsur lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakaUpelanggan
merasa petugas pelayanan BBIA telah mengimplementasikan tarif layanan sesuai
dengan peraturan yang berlaku tanpa adanya biaya "tambahan" diluar aturan.
Selain itu, upaya sosialisasi kepada masyarakaupelanggan dinilai efektif, antara
lain informasi tarif pada website, larangan pemberian hadiah/gratifikasi pada meja
layanan dan penggunaan pin zona integritas oleh petugas layanan.
Sedangkan unsur Manipulasi prosedur dan Perilaku diluar prosedur
perlu mendapatkan perhatian karena nilainya lebih rendah dibandingkan dengan
unsur lainnya.
menunjukkan masih terdapat responden
(masyarakaupelanggan) yang belum mengetahui prosedur layanan yang berlaku,
sehingga sosialisasi prosedur layanan perlu ditingkatkan.

Hal ini
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BAB III
KESIMPULAN DAN SARAN

1.

Kesimpulan
a. lndeks Persepsi Korupsi Balai Besar lndustri Agro tahun 2020 adalah 3,79
(dari skala 4) artinya BERSIH DARI KORUPSI.
b. Hasil penilaian persepsi korupsi per unsur pada 9 unsur/ruang lingkup
kuesioner, antara lain :
1) Manipulasi prosedur (3,7'1)
2) Perilaku diluar prosedur (3,78)
3) Praktek percaloaniperantara (3,86)
4) Perilaku diskriminatif (3,86)
5) Pungutan liar (3,88)
6) Permintaan imbalan uang/barang (3,87)
7) Pemberian hadiah (3,80)
8) Produk layanan (3,80)
9) Diskriminasi penanganan pengaduan (3,81)
Dengan demikian, layanan BBIA telah BERSIH DARI KORUPSI (nilai
interval 3,26 - 4,00) secara menyeluruh pada semua unsur

2.

Saran
a. Meningkatkan sosialisasi pelayanan bebas korupsi, diantaranya

:

1)Sosialisasi kepada masyarakaUpelanggan khususnya prosedur
Iayanan. lnformasi prosedur layanan dapat ditampilkan pada halaman
website www.bbia o.id dan sosial media (lnstagram, Facebook dan
Youtube)
2) Sosialisasi kepada seluruh pegawai Balai Besar lndustri Agro yang
dilakukan secara berkala (Min. '1 tahun sekali)
b. Melaksanakan survei persepsi korupsi secara berkala dan konsisten

sebagai bahan evaluasi pelaksanaan layanan bebas dari korupsi

di

lingkungan Balai Besar lndustri Agro.
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