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? 
 

    

ZONA 
INTEGRITAS 

WBK 

WBBM 

GRATIFIKASI 

whistle 
blowing 
system pelayanan 

prima 

Tenang.... 
Kita uraikan satu per satu ya... 

Fakultas Teknik kenapa? 
Ada apa?  
Gimana niiih...? 
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ZONA INTEGRITAS (ZI) adalah predikat yang diberikan kepada instansi 

pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk 

mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih 

Melayani (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 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 yang memenuhi sebagian 

besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem 
manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas 
kinerja, dan penguatan kualitas pelayanan publik. 

Lalu... 
Mengapa Fakultas Teknik 

dinilai  
MAMPU dan LAYAK 

Menjadi ZI WBK/ WBBM? 

 

Simak terus ya... 
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Fakultas Teknik Universitas 

Diponegoro merupakan salah satu 

unit kerja di lingkungan Universitas 

Diponegoro yang ditunjuk sebagai 

unit kerja Percontohan Wilayah 

Bebas Korupsi (WBK) dengan 

komitmen tinggi menyusun Rencana 

Pembangunan Zona Integritas 

Wilayah Bebas Korupsi. Rencana 

Pembangunan Zona Integritas 

Wilayah Bebas Korupsi dimaksudkan 

sebagai upaya pemenuhan komitmen 

bersama dalam rangka mewujudkan 

Wilayah Bebas dari Korupsi di 

Lingkungan Kementerian Pendidikan 

dan Kebudayaan. 

ZI WBK/WBBM merupakan Zona 

Integritas Wilayah Bebas Korupsi 

menuju Wilayah Birokrasi Bersih 

Melayani yang merupakan predikat 

yang diberikan kepada instansi 

pemerintah dimana pimpinan dan 

jajarannya memiliki komitmen untuk 

mewujudkan WBK/WBBM melalui 

reformasi birokrasi, khususnya dalam 

hal pencegahan korupsi dan 

peningkatan kualitas pelayanan 

publik.  
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Fakultas Teknik merupakan bagian dari 

Universitas Diponegoro yang mempunyai nilai-

nilai yang dimiliki Pangeran Diponegoro yaitu 

jujur, berani, peduli, dan adil.  

Berdasarkan Renstra 2019-2024, Visi Fakultas Teknik 

adalah  

“Menjadi Fakultas yang Unggul di Tingkat 

Internasional Berbasis Riset pada Tahun 2024”. 

Visi Fakultas Teknik Undip yang unggul di tingkat internasional dapat 

memiliki arti bahwa Fakultas Teknik Undip memiliki daya saing di tingkat 

internasional. 

Fakultas Teknik merupakan fakultas terbesar di Universitas Diponegoro dengan 

jumlah mahasiswa mencapai lebih dari 9000 orang. Saat ini Fakultas Teknik 

mempunyai 25 program studi yang terdiri dari S1, S2, S3, dan profesi.  
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Dalam melaksanakan tugas pokok 

dan fungsinya, Fakultas Teknik 

didukung sumber daya manusia 

terdiri dari tenaga dosen yang 

berjumlah 311 orang dan tenaga 

kependidikan yang berjumlah 

207 orang.  

Fakultas Teknik dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan 

menjadi Unit Kerja ZI WBK / WBBM di lingkungan Universitas Diponegoro. 

Terdapat enam komponen pengungkit yang menjadi dasar penilaian dan 

selebihnya adalah berdasarkan survei kepuasan dari para pengguna 

(stakeholder) yang berhubungan erat dengan Fakultas Teknik.  

1. Manajemen Perubahan 

Fakultas Teknik telah membentuk tim kerja, menyusun dokumen rencana 

kerja, target indikator dan sosialisasi serta menjadikan Dekan Fakultas Teknik 

menjadi role model yang membangun budaya kerja Wilayah Bebas Korupsi 

(WBK) berikut dengan penunjukan beberapa agen perubahan untuk 

meningkatkan keterlibatan anggota dalam pembangunan WBK. Pencanangan 

Zona Integritas oleh Rektor pada 28 Mei 2020 serta penandatanganan Pakta 

Integritas oleh dosen dan staf di lingkungan Fakultas Teknik 

 

 

 

 

 

 

ZI WBK/ 
WBBM

membangun 
kebiasaan

membangun 
perilaku

membangun 
budaya
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2. Penataan Tata Laksana  

Fakultas Teknik telah menyusun dan mengimplementasikan SOP dan 

perbaikan SOP secara berkelanjutan. Semua lini operasional telah berbasis IT 

dan sistem infomasi yang terintegrasi. Informasi publik disajikan secara 

terbuka dan terus dilakukan monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaannya.  

Dalam rangka mendukung terwujudnya tata kelola yang baik, maka sejak 

tahun 2005 Fakultas Teknik Undip telah mengembangkan Sistem Informasi 

Fakultas Teknik (SIFT) secara berkesinambungan untuk menunjang kinerja dan 

tata kelola Fakultas Teknik secara keseluruhan.  

Disamping 

sistem informasi tersebut, Fakultas Teknik juga 

menggunakan sistem informasi terpusat dari Universitas Diponegoro yang 

menggunakan Teknologi Single-Sign-On (SSO). SSO adalah teknologi yang 

mengizinkan pengguna jaringan agar dapat mengakses sumber daya dalam 

jaringan hanya dengan menggunakan satu akun pengguna saja. Sistem yang 



 

 

7 

BUKU SAKU | ZONA INTEGRITAS WILAYAH BEBAS KORUPSI MENUJU WILAYAH BIROKRASI BERSIH MELAYANI 

tergabung dalam SSO adalah sistem informasi pendidikan, penelitian dan 

pengabdian (SIAP), sistem penganggaran (RKAT), sistem realisasi anggaran 

(RSA), sistem kinerja pegawai (SKP), sistem penilaian kireja dosen (BKD), 

sistem informasi manajemen aset (Simaset), sistem perhitungan pendapatan 

(Sitampan), sistem billing (simbiku), dan sistem informasi pajak penghasilan 

(SIP3) 

 

3. Penataan Sistem Manajemen SDM 

Perencanaan kebutuhan pegawai 

disesuaikan dengan kebutuhan 

organisasi, agar efektif dan efisien 

dalam pelaksanaan pekerjaan. Fakultas 

Teknik juga terus melakukan inovasi 

dan pola mutasi internal dalam rangka 

refreshment dan peningkatan kinerja 

organisasi.  
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Selain itu, pengembangan pegawai juga dilakukan dengan berbasis kompetensi 

dan updating data kepegawaian dilakukan secara periodik dan tersistem 

integrasi.  

Dan yang paling 

penting, penegakan 

aturan disiplin, kode 

etik sebagai dosen 

maupun tenaga 

kependidikan diterapkan 

dan dievaluasi. 

Peningkatan kapasitas 

SDM yang menangani 

akuntabilitas kinerja 

dilaksanakan melalui kegiatan capacity building berupa pelatihan dan juga 

workshop berkala dengan melibatkan narasumber yang kompeten dalam hal 

akuntabilitas kinerja. 
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4. Penguatan Akuntabilitas  

Akuntabilitas sebuah organisasi mutlak 

dilakukan. Melalui keterlibatan pimpinan 

dalam penyusunan, penetapan dan 

pemantauan capaian kinerja membuat 

Fakultas Teknik selalu melakukan inovasi-

inovasi secara periodik minimal triwulan. 

Pimpinan dapat melakukan pemantauan 

kinerja individu melalui SSO (single sign on) 

karena dalam sistem ini memuat presensi dan 

kinerja harian baik dosen maupun tenaga 

kependidikan  

Selain itu, tiap Departemen juga dibekali 

dengan Gugus Tim Penjamin Mutu (GPM) 

yang bertugas untuk mengawasi, menitoring 

dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan 

Tri Dharma Perguruan Tinggi. Keseluruhan 

proses pengendalian mutu tersebut termonitor 

oleh Tim Penjamin Mutu Fakultas (TPMF) 

yang memastikan bahwa pengelolaan 

akuntabilitas berjalan dengan semestinya 

sesuai dengan Indikator Kinerja Undip (IKU). 

Fakultas Teknik juga dimonitor oleh BAN PT 

dan ISO 2015. Dengan berbagai pengendalian 

tersebut diharapkan tercipta akuntabilitas 

kinerja yang baik di Fakultas Teknik.   
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5. Penguatan Pengawasan 

Public campaign tentang pengendalian 

gratifikasi telah dilakukan, dan juga 

dilakukan pemantauan secara berkala. 

Fakultas Teknik mengimplementasikan 

pengendalian gratifikasi sesuai pedoman 

pengendalian gratifikasi dan juga membuat 

inovasi terkait pengendalian gratifikasi, 

yakni membentuk tim unit pengendalian 

gratifikasi (UPG), sistem informasi 

pengadaan barang dan jasa serta pelaporan 

penerimaan gratifikasi melalui website 

fakultas teknik.  

Dalam rangka penguatan pengawasan, Fakultas 

Teknik selalu dipantau oleh Satuan Pengawas 

Internal (SPI), Tim Penjaminan Mutu Fakultas dan 

Tim Gusus Penjaminan Mutu Departemen.  

Whistleblowing System telah diinternalisasi melalui penyediaan formulir 

laporan online, yang linknya dapat diakses melalui website FT. Fakultas Teknik 

telah mengidentifikasi/memetakan benturan kepentingan (conflict of interest) 

dalam tugas fungsi utama, dengan adanya kebijakan penanganan benturan 

kepentingan secara tertulis.  
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6. Peningkatan Kualitas 

Pelayanan Publik 
Peningkatan kualitas pelayanan publik 

dituangkan dalam penyusunan 

kebijakan publik berupa dokumen 

standar mutu terpadu yang telah 

disusun dan didistribusikan kepada 

parastakeholder pada tahun 2019.  

Tidak hanya itu saja, Fakultas Teknik 

juga memberikan penghargaan kepada 

mahasiswa berprestasi, Departemen 

berprestasi, serta melakukan kegiatan 

pengabdian kepada masyarakat 

sebagai wujud dari peningkatan 

kualitas pelayanan publik.  

Survei kepuasan mutlak dilakukan 

untuk mendapatkan feedback dari 

pengguna dan para stakeholder, selain 

itu juga dilakukan audit internal 

secara berkala oleh lembaga audit 

yang terpercaya dan juga oleh Badan 

Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.  

Survei mengenai kepuasan pelayanan dan persepsi korupsi terus dilakukan. 

Survei tidak hanya dilakukan secara internal namun juga dilakukan secara 

eksternal kepada para stakeholder Fakultas Teknik. Jadi, kepuasan pelanggan 

lah yang menjadi tolak ukur pertama dalam penentuan kebijakan kami. 
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Fakultas Teknik adalah unit kerja yang terus berbenah ke arah yang lebih baik. 

Fakultas Teknik belajar dari berbagai evaluasi yang dilakukan oleh 

Kementerian PAN RB demi mewujudkan tatanan birokrasi yang tidak hanya 

bebas korupsi namun juga bersih dalam melayani.  

 

 

 

 

Pada akhirnya....  

Fakultas Teknik SIAP menuju Zona Integritas 

Wilayah Bebas Korupsi menuju  

Wilayah Birokrasi Bersih Melayani 
 

 

 

 

 

 

Segala bentuk kecurangan yang terjadi di lingkungan Fakultas Teknik mohon 

dapat disampaikan melalui http://ft.undip.ac.id/zona-integritas/ .  

BERANI JUJUR, HEBAT! 

http://ft.undip.ac.id/zona-integritas/
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Sekretariat: 
Gedung Dekanat Baru GKU Fakultas Teknik Universitas Diponegoro 
Jl. Prof. Sudharto SH, Kampus UNDIP Tembalang Semarang 50275 
Telp 024 - 7460053, Fax 024 - 7460055. Email teknik [at] undip.ac.id 


