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PENCANANGAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS 

DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 

Jakarta, 6 Januari 2016 

 

 

 

(Jakarta,6/1-2016)--Menkominfo melakukan  Pencanangan 

Pembangunan Zona Integritas disaksikan oleh Menpan & RB, salah satu 

Deputi Komisi Pemberantasan Korupsi dan Ombudsman, ditandai 

dengan Penandatanganan Piagam yang merupakan tindak lanjut dari 

Instruksi  Presiden   Nomor  2  Tahun  2014  tentang  Aksi  Pencegahan  

dan Pemberantasan Korupsi serta Peraturan Menteri PAN&RB Nomor 52 

Tahun 2014 tentang Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah 

Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani 

(WBBM) di Lingkungan Instansi Pemerintah. Pencanangan Pembangunan 

Zona Integritas di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika. 

pencanangan ini berarti kita semua berkomitmen untuk membangun 

zona integritas guna mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan 

bersih (good governance dan clean government) di lingkungan masing-

masing yang terangkum di dalam predikat WBK (Wilayah Bebas dari 
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Korupsi) dan meningkat ke predikat WBBM (Wilayah Birokrasi Bersih dan 

Melayani).  

Pembangunan Zona Integritas dilakukan melalui pelaksanaan atas 

program-program reformasi birokrasi serta kegiatan-kegiatan lainnya 

yang mengarah kepada penciptaan lingkungan kerja yang bebas dari 

korupsi serta lingkungan kerja yang mampu memberikan pelayanan 

prima kepada masyarakat.Pembangunan zona integritas ini juga 

diharapkan dapat lebih meningkatkan kepercayaan stakeholder dan 

seluruh masyarakat terhadap pemerintah dan khususnya terhadap 

Kominfo. Dengan pembangunan zona integritas, maka pelaksanaan 

kegiatan Kementerian akan dilakukan secara lebih terbuka dan 

dipublikasikan secara luas, sehingga semua pihak dapat memantau, 

mengawal, mengawasi, dan bahkan berperan serta di dalamnya, 

khususnya di dalam pelaksanaan reformasi birokrasi serta pencegahan 

korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.             

Upaya pembangunan integritas di lingkup Kementerian sebenarnya telah 

cukup lama dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan 

Informatika, yaitu antara lain melalui : 

1. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada 8 (delapan) area perubahan 

yaitu organisasi, tatalaksana, peraturan perundang-undangan, 

sumber daya manusia, pengawasan, akuntabilitas, pelayanan publik, 

mindset dan cultural set aparatur yang di-supervisi oleh Kelompok-

Kelompok Kerja; 

2. Penerbitan beberapa peraturan/kebijakan yang terkait dengan upaya 

peningkatan akuntabilitas dan pencegahan tindak pidana korupsi. 

 Selain itu Kementerian Komunikasi dan Informatika juga telah 

menyusun Pedoman Strakom PBAK (Strategi Komunikasi Pendidikan dan 

Budaya Anti Korupsi) bagi Kementerian/Lembaga dan Pemerintah 

Daerah dalam rangka menjalankan amanat Perpres RI No. 55 Tahun 2012 

dan Inpres No. 1 Tahun 2013 terkait Aksi PPK (Pencegahan dan 

Pemberantasan Korupsi). Kementerian Komunikasi dan Informatika juga 

telah melaksanakan proses rekrutmen pegawai serta promosi jabatan 

eselon I dan II secara terbuka, melaksanakan e-procurement, dan 

menjalankan keterbukaan informasi publik, penyederhanaan perizinan 

bidang komunkasi dan informatika ditujukan mendorong kemudahan 
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dalam bisnis dan memperbaiki kualitas dari layanan publik. “Sebagai 

salah satu bentuk reformasi birokrasi di Kementerian Kominfo, saat ini 

izin penyelenggaraan jasa telekomunikasi dan izin prinsip jasa 

penyediaan konten dari yang semula 60 hari kalender kerja bisa 

dipersingkat menjadi paling lama 14 hari kerja. 

  

 


