
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS 

 RANCANG BANGUN BIROKRASI MODEREN YANG BERWIBAWA 

OLEH 

Muhammad Sopalatu, S.H 

(Hakim Pengadilan Agama Bangil Kelas I.B) 

 

Landasan Pemikiran: 

Pembangunan Zona Integritas merupakan suatu dekonstruksi gagasan 

yang dikembangkan untuk mengubah paradigma birokrasi yang klasik, stagnan, 

dan kaku, menjadi paragdigma tentang postur birokrasi yang dinamis dan 

komprehensif. Dengan demikian penulis mencoba menggunakan diksi “Rancang 

Bangun” sebagai formula pemahaman esensial yang dihubungkan dengan prasa 

‘Pembangunan’ dengan maksud untuk menyelaraskan persepsi kita tentang apa 

yang dimaksud dengan semiotik dari Pembangunan Zona Integritas itu. Sebagai 

lokomotif dari suatu perubahan, maka Fikiran/Pola Fikir (Main Set) sebagai lokus 

dari perubahan disetiap  peradaban, maka dalam peradaban bernegara, hal 

utama yang menjadi perhatian kita adalah Pembangunan berfikir yang tentunya 

tidak terlepas dari peran Manusia sebagai mahkluk yang berfikir. Dalam 

masyarakan mederen dikenal dengan Pembangunan Manusia (Human 

Development). Pola Fikir (Main set) yang baik tentunya akan melahirkan budaya 

kerja (culture set) yang efektif, sehingga dalam konteks Pembangunan perlu 

adanya pembenahan pola fikir dan pola kerja/budaya kerja, yang bertujuan untuk 

membentuk karakter birokrasi yang berwibawa. 

Pasca bergulirnya Reformasi tahun 1998, dengan berakhirnya rezim orde 

baru, maka Reformasi harus ditularkan dalam segala bentuk praktek bernegara, 

maka sebagai Elemen dari Negara, Kalangan Birokrat harus mempunyai standar 

pengelolaan birokrasi yang efektif dan efisien, dan berkelanjutan (Continuity). 

Pembangunan Zona Intergritas berdasar pada Peraturan Menteri 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 

sebagai perubahan dari Permenpan RB Nomor 52 tahun 2014 tentang Pedoman 

Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah 



Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM). Sedangkan di Kementerian 

Keuangan diatur berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 

426/KMK.01/2017 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju 

Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani 

(WBK/WBBM). 

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi sejak tahun 2009 terus dijalankan secara 

konsisten dan berkelanjutan. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 

2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025, saat ini pelaksanaan 

Reformasi Birokrasi telah memasuki periode kedua dan akan menuju periode 

ketiga atau periode terakhir masa berlaku Road Map. Pada periode pertama 

hingga periode kedua telah tercapai banyak kondisi yang mendukung sasaran 

Reformasi Birokrasi, yaitu birokrasi yang bersih, akuntabel, dan berkinerja tinggi; 

birokrasi yang efektif dan efisien; dan birokrasi yang mempunyai pelayanan publik 

yang berkualitas.  

Birokrasi sebagai pelaksana tugas pemerintah terus melakukan perubahan 

dalam mencapai sasaran Reformasi Birokrasi dengan meningkatkan kualitas 

pelayanan publik serta memudahkan dan mendekatkan pelayanan kepada 

masyarakat. Agar masyarakat merasakan hasil percepatan Reformasi Birokrasi 

yang telah dilakukan pemerintah, terutama pada unit kerja, Kementerian 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PAN 

RB) telah menerbitkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan 

Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih 

Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah. 

Identifikasi Masalah : 

Dari Landasan Pemikiran tersebut diatas, Penulis akan mengungkap beberapa 

variable tentang Pembangunan Zona Intergritas yang yang selanjutnya 

diidentifikasi  sebagai berikut : 

A. Apa Argumen Fhilosofi tentang Pembangunan Zona Integritas ? 



B. Bagaiman konstruksi Normatif Pembangunan Zona Integritas ? 

C. Sejauh mana Kontekstualisasi Pembangunan Zona Integritas ? 

Hal-hal yang dirumuskan dalam Indentifikasi Masalah tersebut akan diulas lebih 

lanjut dalam pembahasan berikut : 

A. Argumen Filoshofi tentang Pembangunan Zona Integritas. 

Berpijak dari suatu gagasan perubahan, dalam hal ini adalah perubahan 

dalam praktek bernegara dengan baik, maka harus ada suatu gerak Trasendental 

yang titik tumpuhnya ada pada perubahan cara berfikir warga Negara. Perubahan 

Pola Fikir sejatinya ditunjang oleh Penguasaan terhadap Ilmu Pengetahuan, serta 

kemampuan intuisi yang membentuk mentalitas moral.  

Dalam Literatur, Perubahan merupakan suatu gerak (Gerak Trasendental). 

Gerak dalam pengertian “menuju ke arah menjadi” (Becoming), jika sesuatu yang 

tidak menuju kearah menjadi berarti “diam” (stagnasi) atau hanya sekedar ada 

(Being). DR Ali Sariati, dalam Profile Pemikiran Revolusi) mengatakan bahwa 

”Manuasia yang tidak berupaya melakukan suatu Perubahan, sesungguh 

Manuasia Itu hanyalah mahkluk yang sekedar ada  (Basaar) atau tidak mengenal 

potensi Kemanusiannya.  Sedangkan Manusia yang senatiasa bergerak untuk 

menemui hakikat kehidupan, maka Manusia itu sesungguhnya mengarah kepada 

gerak Menajdi (Insani)”.   

Berikut tiga hal fundamental yang melandasi integritas personal  yakni :  

1) Ketajaman Berfikir, yaitu ciri khas berfikir yang sesuai dengan kaidah-kaidah 

pengetahuan, yakni Rasional, Kritis, Analitik, Implementatif dan Universal. 

2) Estetika Penuturan, yaitu kemampuan bertutur/percakapan yang dapat 

mengungkap makna dari apa yang dituturkan, sehingga orang yang 

mendengar percakapan itu mudah mengerti, dan percakapan harus memiliki 

daya tarik terhadap yang mendengar.  

3) Kepastian dalam tindakan, yaitu tindakan harus mencerminkan pemikiran, 

maksudnya apa ada dalam fikiran harus terwujud dalam tindakan atau dengan 

kata lain tindakan merupakan bentuk actual dari fikiran, tindakan harus 



bedasar pada system nilai yang universal, misalnya Keadilan, Kejujuran, 

Rendah Hati, Mandiri, Profesional, dll. 

Terbentuknya Integritas personal yang baik adalah adanya keselarasan 

antara Fikiran, Ucapan, dan Tindakan. Jika mampu untuk mengintegrasikan tiga 

hal tersebut, maka kita akan menjadi seorang pribadi yang Unggul. 

Zona Integritas merupakan suatu kawasan yang terbentuk dengan dua 

keunggulan karakter yakni Karakter Moral dan Karakter Kinerja. Suatu kinerja 

tidak akan tercapai secara maksimal jika tidak ditunjang oleh adanya Karakter 

Moral yang baik. 

Skema Korelasi Prinsip-prinsip Idial pembentuk Integritas Moral: 

 

 

 

 

 

Skema Pembangunan Zona Integritas Perspektif Penulis: 

 

 

 

  

 

 

 



B. Konstruksi Normatif Pembangunan Zona Integritas 

Sebagai negara yang menganut Hukum Positif, maka dalam 

menyelenggaraan bernegara harus ditetapkan ketentuan-ketentuan normatif 

berupa landasan hukum, jadi Pembangunan Integritas di Instansi/birokrasi 

Pemerintah itu didasarkan pada ketentuan, ketentuan sebagai berikut : 

1. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan 

Nepotisme. 

2. Nomor 55 tahun 2012, tentang Strategi Nasional Pencegahan dan 

Pemberantasan Korupsi. 

3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2018 tentang 

Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK).  

4. Peraturan   Presiden   Nomor   81   Tahun   2010   tentang   Grand   Design 

Reformasi   Birokrasi   yang   mengatur   tentang   pelaksanaan   program 

reformasi  birokrasi.  Peraturan  tersebut  menargetkan  tercapainya  tiga 

sasaran  hasil  utama   yaitu  peningkatan  kapasitas  dan  akuntabilitas 

organisasi,  pemerintah  yang  bersih  dan  bebas  KKN,  serta  peningkatan 

pelayanan  publik.  

5. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 10 tahun 2019, perubahan kedua 

atas, Permenpan RB, Nomor 60 tahun 2012 dan Nomor 52 Tahun 2014 

tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari 

Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di lingkungan Instansi 

Pemerintah. 

6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 58/KMA/SK/III/2009 tentang 

Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju wilayah Bebas Korupsi 

(WBK) dan Wilayah Birokrasi bersih Melayani (WBBM) Pada Mahkamah 

Agung dan Wilayah Peradilan dibawahnya. 

Secara normatif, Pembangunan Zina Integritas harus bersandar pada 

ketentuan yang ditetapkan diatas,  yang substansinya adalah menciptakan ruang 

birokrasi berbasis melayani dan bebas dari praktek Korupsi, Kolusi, dan 



Nepotisme (KKN) atau Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi 

Bersih Melayani (WBBM). 

Untuk menciptakan wilayah bebas korupsi (WBK) dan wilayah bebas 

korupsi (WBBM), maka segenap birokrat/Penyelengara Birokrasi Negara harus 

tunduk dan patus terhadap asas-asas sebagamana yang tertuang dalam pasal 3 

Undang-undang Nomor 28 tahun 1999, yakni Asas-asas umum penyelenggaraan 

negara meliputi:  

1. Asas Kepastian Hukum; 

2. Asas Tertib Penyelenggaraan Negara; 

3. Asas Kepentingan Umum; 

4. Asas Keterbukaan; 

5. Asas Proporsionalitas; 

6.  Asas Profesionalitas; dan 

7. Asas Akuntabilitas. 

Yang dimaksud Penyelenggara Negara dalam pasal tersebut adalah  

Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan 

pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan 

negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Sedangkan Penyelenggara Negara yang bersih adalah Penyelenggara Negara 

yang menaati asas-asas umum penyelenggaraan negara dan bebas dari praktek 

korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta perbuatan tercela lainnya. 

C. Konteksstualisasi Pembangunan Zona Integritas. 

Konteksstualisasi atau Implementasi Pembangunan Zona Integritas adalah 

mewujud nyatakan prinsip-prinsip penyelengaraan birokrasi melalui perwujudan 

Fikiran, perilaku dan tindakan aparatur, yang mengacu pada prinsip-prinsip umum 

Penyelengaraan Negara itu. Semua prinsip harus terintegrasi dalam satu formula 

atau satu kesamaan persepsi demi terciptanya Wilayah Bebas Korupsi (WBK) 

dan Wilayah Birokrasi bersih Melayani (WBBM). 

Untuk mengimplementasikan Pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan 

WBBM, Mahkamah Agung RI merumuskan Lima strategi sebagai berikut : 



1. Komitmen, menurut Uji pimpinan dan karyawan harus terlibat dalam 

melaksanakan RB dan menularkan semangat dan visi yang sama.  

2. Kemudahan pelayanan. Semua pihak harus bersemangat dalam memberikan 

fasilitas yang lebih baik dan meningkatkan hospitality dalam memberikan 

kepuasan publik,  

3. Ciptakan program yang menyentuh masyarakat. Program-program yang 

membuat masyarakat lebih dekat dengan lembaga sehingga masyarakat bisa 

merasakan lembaga tersebut benar-benar hadir, 

4. Monitoring dan evaluasi, dan  

5. Manajemen media,  

Ketua Mahkamah Agung Prof. Dr. H.M. Hatta Ali, SH., MH, dalam Sekapur 

Sirih di Laporan Tahunan Mahkamah Agung Tahun 2015 bahwa pembaruan 

peradilan tidak hanya harus diwujudkan, tetapi juga harus terlihat diwujudkan. 

Untuk itulah pentingnya mengatur media dan menetapkan strategi komunikasi 

untuk memastikan setiap aktivitas dan inovasi perubahan yang telah dilakukan 

bisa diketahui oleh masyarakat. (Azh/RS). 

 

Tahapan-tahapan Implentasi Pembangunan ZI: 

Implementasi/Penerapan Pembangunan Zona Integritas dilakukan 

berdasarkan Pedoman Pelaksaanaan sebagaimana tertuang dalam Permenpan 

RB Nomor 10 tahun 2019, perubahan atas Permenpan RB 60 2012 dan 

perubahan kedua Permenpan RB Nomor 52 tahun 2014 tentang Pedoman 

Pembangunan Zona Integritas menuju WBK WBBM. 

a. Pencanangan Pembangunan Zona Integritas  

1) Pencanangan Pembangunan Zona Integritas adalah deklarasi/pernyataan 

dari pimpinan suatu instansi pemerintah bahwa instansinya telah siap 

membangun Zona Integritas;  

2) Pencanangan Pembangunan Zona Integritas dilakukan oleh instansi 

pemerintah yang pimpinan dan seluruh atau sebagian besar pegawainya 

telah menandatangani Dokumen Pakta Integritas. Penandatanganan 

dokumen Pakta Integritas dapat dilakukan secara massal/serentak pada 

saat pelantikan, baik sebagai CPNS, PNS, maupun pelantikan dalam 



rangka mutasi kepegawaian horizontal atau vertikal. Bagi instansi 

pemerintah yang belum seluruh pegawainya menandatangani Dokumen 

Pakta Integritas, dapat melanjutkan/melengkapi setelah pencanangan 

pembangunan Zona Integritas; 

3) Pencanangan Pembangunan Zona Integritas beberapa instansi pusat yang 

berada di bawah koordinasi Kementerian dapat dilakukan bersama-

bersama. Sedangkan Pencanangan Pembangunan Zona Integritas di 

instansi daerah dapat dilakukan oleh kabupaten/kota bersama-bersama 

dalam satu provinsi; 

4) Pencanangan pembangunan Zona Integritas dilaksanakan secara terbuka 

dan dipublikasikan secara luas dengan maksud agar semua pihak termasuk 

masyarakat dapat memantau, mengawal, mengawasi dan berperan serta 

dalam program kegiatan reformasi birokrasi khususnya di bidang 

pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik; 

5) Penandatanganan Piagam Pencanangan Pembangunan Zona Integritas 

untuk instansi pusat dilaksanakan oleh pimpinan instansi pemerintah; 

6) Penandatanganan Piagam Pencanangan Pembangunan Zona Integritas 

untuk instansi daerah dilaksanakan oleh pimpinan instansi pemerintah 

daerah; dan 7. KPK, ORI, unsur masyarakat lainnya (perguruan tinggi, 

tokoh masyarakat/LSM, dunia usaha) dapat juga menjadi saksi pada saat 

pencanangan ZI untuk instansi pusat dan instansi daerah. 

b. Proses Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM  

Proses pembangunan Zona Integritas merupakan tindak lanjut 

pencanangan yang telah dilakukan oleh pimpinan instansi pemerintah. Proses 

pembangunan Zona Integritas difokuskan pada penerapan program 

Manajemen Perubahan, Penataan Tatalaksana, Penataan Manajemen SDM, 

Penguatan Pengawasan, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, dan Peningkatan 

Kualitas Pelayanan Publik yang bersifat konkrit.  

Dalam membangun Zona Integritas, pimpinan instansi pemerintah 

menetapkan satu atau beberapa unit kerja yang diusulkan sebagai 

WBK/WBBM. Pemilihan unit kerja yang diusulkan sebagai WBK/WBBM 



memperhatikan beberapa syarat yang telah ditetapkan, diantaranya:1) 

Dianggap sebagai unit yang penting/strategis dalam melakukan pelayanan 

publik; 2) Mengelola sumber daya yang cukup besar, serta 3) Memiliki tingkat 

keberhasilan Reformasi Birokrasi yang cukup tinggi di unit tersebut. Proses 

pemilihan unit kerja yang berpotensi sebagai Zona Integritas dilakukan dengan 

membentuk kelompok kerja/tim untuk melakukan identifikasi terhadap unit kerja 

yang berpotensi sebagai unit kerja berpredikat menuju WBK/WBBM oleh 

pimpinan instansi. 

Setelah melakukan identifikasi, kelompok kerja/tim mengusulkan unit 

kerja kepada pimpinan instansi untuk ditetapkan sebagai calon unit kerja 

berpredikat Zona Integritas menuju WBK/WBBM. Selanjutnya dilakukan 

penilaian mandiri (self assessment) oleh TPI. Setelah melakukan penilaian, TPI 

melaporkan kepada Pimpinan instansi tentang unit yang akan di usulkan ke 

Kementerian sebagai unit kerja berpredikat Menuju WBK/WBBM. Apabila unit 

kerja yang diusulkan memenuhi syarat sebagai Zona Integritas Menuju 

WBK/WBBM, maka langkah selanjutnya adalah penetapan. Setelah unit kerja 

yang diusulkan sebagai Zona Integritas menuju WBK/WBBM ditetapkan, maka 

hal yang selanjutnya dilakukan adalah menentukan komponen-komponen yang 

harus dibangun. Terdapat dua jenis komponen yang harus dibangun dalam unit 

kerja terpilih, yaitu komponen pengungkit dan komponen hasil.  

Dalam permenpan tersebut Pembangunan ZI menitikberatkan pada dua 

Indikator utama yakni Indokator Pengungkit dan Indikator Hasil.  

I. Indikator Pengungkit mencakup Lima Area dengan bobot persentase 60 

% yang terdiri dari: 

1. Manajemen Perubahan 

2. Penataan Tatalaksana 

3. Penataan Manajemen SDM 

4. Penguatan Akuntabilitas Kinerja 

5. Penguatan Pengawasan dan 

6. Peningkatan kualitas pelayanan public. 



Manajemen perubahan bertujuan untuk mengubah secara sistematis dan 

konsisten mekanisme kerja, pola pikir (mind set), serta budaya kerja (culture set) 

individu pada unit kerja yang dibangun, menjadi lebih baik sesuai dengan tujuan 

dan sasaran pembangunan zona integritas. Target yang ingin dicapai melalui 

program ini adalah:  

a. Meningkatnya komitmen seluruh jajaran pimpinan dan pegawai unit kerja 

dalam membangun Zona Integritas menuju WBK/WBBM; 

b. Terjadinya perubahan pola pikir dan budaya kerja pada unit kerja yang 

diusulkan sebagai Zona Integritas menuju WBK/WBBM; dan  

c. Menurunnya resiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan timbulnya 

resistensi terhadap perubahan. 

Penataan tatalaksana bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan 

efektivitas sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, dan 

terukur pada Zona Integritas Menuju WBK/WBBM. Target yang ingin dicapai pada 

masing-masing program ini adalah: 

a. Meningkatnya penggunaan teknologi informasi dalam proses 

penyelenggaraan manajemen pemerintahan di Zona Integritas menuju 

WBK/WBBM; 

b. Meningkatnya efisiensi dan efektivitas proses manajemen pemerintahan di 

Zona Integritas menuju WBK/WBBM; dan c. Meningkatnya kinerja di Zona 

Integritas menuju WBK/WBBM. 

Penataan sistem manajemen SDM aparatur bertujuan untuk meningkatkan 

profesionalisme SDM aparatur pada Zona Integritas Menuju WBK/WBBM. Target 

yang ingin dicapai melalui program ini adalah:  

a. Meningkatnya ketaatan terhadap pengelolaan SDM aparatur pada masing-

masing Zona Integritas menuju WBK/WBBM; 

b. Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan SDM aparatur 

pada masing-masing masing Zona Integritas menuju WBK/WBBM; 

c. Meningkatnya disiplin SDM aparatur pada masing-masing masing Zona 

Integritas menuju WBK/WBBM; 



d. Meningkatnya efektivitas manajemen SDM aparatur pada Zona Integritas 

menuju WBK/WBBM; dan 

e. Meningkatnya profesionalisme SDM aparatur pada Zona Integritas menuju 

WBK/WBBM. 

Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi 

pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan 

pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai misi dan tujuan organisasi. 

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja 

instansi pemerintah. Target yang ingin dicapai melalui program ini adalah:  

a. Meningkatnya kinerja instansi pemerintah; dan  

b. Meningkatnya akuntabilitas instansi pemerintah. 

Penguatan pengawasan bertujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan 

pemerintahan yang bersih dan bebas KKN pada masing-masing instansi 

pemerintah. Target yang ingin dicapai melalui program ini adalah:  

a. Meningkatnya kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan negara oleh 

masing-masing instansi pemerintah; 

b. Meningkatnya efektivitas pengelolaan keuangan negara pada masing-

masing instansi pemerintah; 

c. Meningkatnya status opini BPK terhadap pengelolaan keuangan negara 

pada masing-masing instansi pemerintah; dan 

d. Menurunnya tingkat penyalahgunaan wewenang pada masing- masing 

instansi pemerintah. 

Peningkatan kualitas pelayanan publik merupakan suatu upaya untuk 

meningkatkan kualitas dan inovasi pelayanan publik pada masing-masing instansi 

pemerintah secara berkala sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat. 

Disamping itu, peningkatan kualitas pelayanan publik dilakukan untuk 

membangun kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara pelayanan publik 

dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan menjadikan 

keluhan masyarakat sebagai sarana untuk melakukan perbaikan pelayanan 

publik. 

 

II.  Indikator Hasil dengan bobot persentase 40 %: 



Hasil Dalam pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari 

Korupsi dan WBBM, fokus pelaksanaan reformasi birokrasi tertuju pada dua 

sasaran utama, yaitu:  

1. Terwujudnya Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN Sasaran terwujudnya 

pemerintahan yang bersih dan bebas KKN diukur dengan menggunakan 

ukuran:  

a. Nilai persepsi korupsi (survei eksternal); dan  

b. Presentase penyelesaian TLHP.  

2. Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik kepada Masyarakat 

Sasaran Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik kepada 

masyarakat diukur melalui nilai persepsi kualitas pelayanan (survei eksternal). 

Demikian tulisan singkat ini disajikan sebagai suguhan pemikiran, kritik dan 

saran merupakan bentuk stimulasi untuk melengkapi kekuarangan penulis. 

 

Wassalam  

By Muhammad Sopalatu, S.H 

 

  


