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1. Judul Kegiatan 

“Sosialisasi Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi” 

2. Pendahuluan 

Esensi dari pelaksanaan reformasi birokrasi di Politeknik Negeri Bali adalah 

terjadinya perubahan mental aparatur yang menganut azas bersih dan melayani. dalam 

rangka pembangunan zona integritas menuju WBK dengan selalu berusaha mengikuti 

irama reformasi birokrasi sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden 

Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 dan 

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 

Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019. Oleh sebab itu, 

membangun suatu mekanisme sosialisasi pembangunan WBK di area lingkungan 

Politeknik Negeri Bali dipandang perlu untuk dilakukan.  

Dalam pelaksanaan sosialisasi pembangunan WBK ini, terdapat beberapa media 

sosialisasi yang digunakan dalam memberikan perubahan secara sistematis dan konsisten 

mekanisme kerja, pola pikir (mindset) dan budaya kerja (culture set) setiap individu agar 

menjadi lebih baik sesuai dengan tujuan dan sasaran pembangunan zona integritas. 

Media sosial digital dan juga media cetak menjadi instrument dalam penyebaran misi 

Politeknik Negeri Bali menuju zona integritas WBK. Media sosial digital yang dapat 

digunakan yakni seperti facebook, Instagram, youtube, twibbon, SMS blast dan media 

cetak seperti banner serta pamflet yang telah dibuat dalam rangka sosialisasi ini. 

Pelaksanaan melalui beberapa media publikasi ini diharapkan nantinya akan memberikan 

gambaran dan memperkenalkan budaya sistem kerja yang bersih, integritas dan bebas 

dari korupsi. Program sosialisasi ini telah memberikan dampak yang nyata akan 

pentingnya lingkungan kerja yang berintegritas dan mengutamakan pelayan yang prima 

dalam melayani masyarakat dan civitas akademika di lingkungan Politeknik Negeri Bali.  

3. Tujuan Kegiatan 

Adapun tujuan dari kegiatan sosialisasi ini adalah: 

3.1. Memberikan deskripsi tentang kegiatan ZIWBK. 

3.2. Memberikan informasi terkait ZIWBK di lingkungan Politeknik Negeri Bali. 

3.3. Mensosialisasikan kesiapan Politeknik Negeri Bali dalam menuju ZIWBK.  

4. Tempat Kegiatan 

Sosialisasi tim ZIWBK dilakukan di lingkungan Politeknik Negeri Bali.  

 

 

 



5. Waktu Kegiatan 

Kegiatan sosialisasi dilaksanakan secara berkala dari pertengahan tahun 2019 hingga saat 

ini. 

No Daftar Kegiatan 2020 2021 

5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 

1 Pembuatan Desain Pamflet                  

2 Pembuatan Desain Banner                 

3 Pencetakan Pamflet dan Banner                 

4 Pemasangan Banner dan pamflet              

5 Pembuatan design media sosial              

6 
Sosialisasi ZIWBK di Media 

sosial 

             

7 
Sosialisasi ZIWBK secara 

webinar di acara DIES PNB ke-33 

             

8 
Sosialisasi ZIWBK menggunakan 

Twibbon 

             

9 
Pelaksanaan SMS blast ke civitas 

akademika 

             

10 

Sosialisasi melalui media televisi 

di setiap jurusan, unit dan lobby 

pusat 

             

 

6. Bentuk Kegiatan 

Kegiatan sosialisasi dilakukan dalam bentuk pemberian informasi menggunakan 

pamphlet dan banner di sekitar lingkungan Politeknik Negeri Bali, serta menggunakan 

media sosial seperti Facebook dan webinar pada kegiatan Dies Natalis PNB ke-33 serta 

sosialisasi menggunakan twibbon yang digunakan oleh seluruh civitas akademika di 

tahun 2020 ini. Pemberian sosialisasi menggunakan banner dan pamphlet di lakukan 

mulai pertengah tahun 2020 setelah terbentuknya tim ZIWBK pada awal tahunnya. 

Setelah pelaksanaan sosialisasi ini dilakukan, tim manajemen perubahan mulai merambat 

kearah sosial media guna memberikan dampak yang lebih besar kepada para civitas 

akademika PNB beserta masyarakat umum. Pelaksanaan sosialisasi melalui media 

sosialisasi mulai gencar dilaksanakan pada pertengan tahun 2020 hingga akhir tahun 

yang juga mengkombinasikan media ZOOM untuk melaksakan simakrama sosialisasi 

ZIWBK oleh pimpinan PNB kepada seluaruh civitas akademika yang pada saat itu juga 

bertepatan dengan diadakannya Dies Natalis PNB ke-33. Sosialisasi dalam bentuk 

penggunaan twibbon yang digunakan oleh civitas akademika yang di share di setiap 

media sosial mereka juga memberikan dampak yang sangat besar dalam kegiatan 

sosialisasi ZIWBK ini. Selanjutnya di awal tahun 2021 tim ZIWBK mulai menerapkan 

media sosialisasi yang baru dengan menggunakan sms blast yang di sebarkan ke civitas 



akademika. Selain itu tim juga menggunakan media televisi yang dipasangkan di setiap 

jurusan untuk mensosialisasikan tentang ZI-WBK ini. Hal ini dilakukan untuk teteap 

memberikan informasi serta sosialisasi yang berkaitan dengan pelaksanaan ZIWBK ini. 

Sosialisasi lainnya juga dilakukan dengan cara membuat x-banner yang berisikan tentang 

transparansi anggaran dari setiap jurusan, unit dan bagian kepegawaian pusat. Hal ini 

dilakukan sebagai bentuk integritas PNB dalam menuju WBK. Setelah pelaksaan 

sosialisasi yang telah dilakukan dari tahun 2020, pada bulan mei 2021 tim menyebarkan 

survey pemahaman untuk mengetahui seberapa besar tingkat pengetahuan civitas 

akademika terhadap kegiatan ZIWBK ini. 

7. Metode Pelaksanaan 

Kegiatan ini diawali dengan membuat suatu design kreatif berbasis karikatur 

yang mana nantinya mampu menarik perhatian civitas akademika PNB dalam membaca 

dan mencari tahu informasi yang diberikan mengenai ZI-WBK tersebut. Selanjutanya 

proses pencetakan banner dan pamphlet dilakukan dan setelah itu diikuti dengan 

pemasangan di beberapa spot tempat yang mampu menjangkau mata perhatian dari 

civitas akademika PNB. Setelah pelaksanaan sosialisasi menggunakan banner dan 

pamphlet dengan design karikatur yang menarik terlaksana, para tim selanjutnya ingin 

menyentuh ke ranah digital yaitu dengan menggaungkan kegiatan ZIWBK ini di laman 

media sosial milik PNB sendiri. Dengan mulai melakukan pembaharuan design yang 

lebih eye-catching dan foto-foto kegiatan yang lebih riil, tim selanjutnya mulai menjejali 

laman media sosial PNB dengan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan ZIWBK. 

Kegiatan ini berujung pada dilaksanakannya webinar simakrama pada penghujung tahun 

2020 yang mana juga bertepatan dengan Dies Natalis PNB yang ke-33. Pada saat 

webinar, para narasumber yang juga merupakan pimpinan dari PNB memberikan 

gambaran secara detail tentang ZIWBK dan apa yang harus dicapai PNB untuk meraih 

gelar itu. Pelaksanaan webinar berlangsung selama 90 menit. Di akhir tahun, tim juga 

menggunakan media twibbon yang disebarkan ke civitas akademika yang selanjutnya 

mereka bagikan twibbon tersebut di sosial media mereka. Di awal tahun, tim mulai 

menggunakan metode baru dalam men sosialisasikan kegiatan ZIWBK ini menggunakan 

sms blast yang berisi informasi dan tautan yang dapat memberikan berita dan gambaran 

tentang kegiatan yang dilaksanakan PNB dalam kaitannya dengan ZIWBK. Selain itu tim 

juga menggunakan media televisi yang dipasangkan di setiap jurusan untuk 

mensosialisasikan tentang ZI-WBK ini. Sosialisasi lainnya juga dilakukan dengan cara 

membuat x-banner yang berisikan tentang transparansi anggaran dari setiap jurusan, unit 

dan bagian kepegawaian pusat. Hal ini dilakukan sebagai bentuk integritas PNB dalam 

menuju WBK. 

 

 

 



8. Hasil Survey Pemahaman ZIWBK 

Pelaksanaan survey pemahaman ZIWBK ini dilakukan pada pertengahan bulan 

Mei tahun 2021. Survey yang melibatkan seluruh civitas akademika Politeknik Negeri 

Bali diisi oleh 537 orang civitas yang meliputi pimpinan, dosen, tenaga kependidikan dan 

staff.  Survey yang disebarkan secara online mengunakan google form terdiri dari 4 

pertanyaan yang mewakili tingkat pengetahuan civitas akademika terhadap ZI-WBK. 

Dari hasil yang didapat terlihat rata-rata pengetahuan dari civitas akademika PNB 

terhadap ZI-WBK sudah mencapai 87%.  Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa 

penerapan sosialisasi yang diberikan dari tahun 2020 hingga saat ini menunjukkan 

dampak yang signifikan. Hasil data yang lebih lengkap dapat dilihat pada table dan 

grafik dibawah ini: 

No. Indikator Nilai   

1 
Apakah anda mengetahui Politeknik Negeri Bali menuju Kampus 

dengan zona integritas dan wilayah bebas korupsi? 
87% 

  

2 Apakah anda mengetahui singkatan dari ZI-WBK? 85%   

3 
Apakah di jurusan atau unit kerja kegiatan anda telah di sosialisasikan 

tentang kegiatan ZI-WBK? 
85% 

  

4 

Apakah anda mengetahui tentang pelaksanaan ZI-WBK dari Banner, 

sticker dan phamplet yang dipasang di lingkungan Politeknik Negeri 

Bali serta informasi di sosial media PNB? 

91% 

  
 

      

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     



9. Penutup 

Demikianlah laporan kegiatan ini kami buat, semoga dapat dipergunakan sebagaimana 

mestinya. 

10. Dokumentasi Kegiatan 

Data dukung berupa bukti kegiatan sosialisasi dapat dilihat di lampiran bukti dukung 

kegiatan. 

 


