
 
 

N O T A  D I N A S 
 

Yth : (Ketua Tim ZI Kementerian Perindustrian) 
Dari : (SMK-SMAK Makassar) 
Hal :  Laporan Monitoring dan Evaluasi Satuan Kerja SMK-SMAK Makassar 

Triwulan I  Tahun 2021     
Tanggal :   (05  April 2021) 
 
 

Sesuai dengan surat nomor (B284/SJ-IND.3/OT/III/2020) tanggal 13 TRIWULAN 

2020) perihal (Pemberitahuan Agen Perubahan dan Laporan Triwulan), berikut ini kami 

sampaikan laporan bulanan mengenai pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan pada 

satuan kerja SMK-SMAK Makassar , sebagai berikut: 

1. Penilaian Mandiri Pelaksanaan Zona Integritas 

a. sudah dilakukan monitoring dan evaluasi pembangunan Zona Integritas pada satuan 

kerja SMK-SMAK Makasar pada TRIWULAN I tahun 2021 oleh tim zona integritas pada 

area perubahan manajemen . (lampiran) 

b. Sudah dilakukan perbaikan SOP pada satuan kerja SMK-SMAK Makassar pada 

TRIWULAN I tahun 2021 oleh tim zona integritas pada area perubahan penataan tata 

laksana . (Lampiran) 

c.  Sudah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi 

sebagai alat pengukur kinerja unit, operasional SDM dan pemberian pelayanan kepada 

publik pada satuan kerja SMK-SMAK Makasar  pada TRIWULAN  I tahun 2021. 

(Lampiran) 

d. Pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik sudah  dilakukan pada satuan 

kerja SMK-SMAK Makassar  pada bulan TRIWULAN tahun 2021 

e. Rekrutmen pegawai pada satuan kerja SMK-SMAK Makasar pada bulan TRIWULAN 

tahun 2021 sebanyak 0 (nol) pegawai, dan telah sesuai dengan kebutuhan jabatan 

dalam organisasi 

f. Sudah dilakukan kegiatan mutasi pada satuan kerja SMK-SMAK Makasar pada 

TRIWULAN I  tahun 2021 sebanyak 0 (Nol) pegawai dalam kaitannya dengan perbaikan 

kinerja 

g. Sudah  dilaksanakan pengembangan kompetensi pada satuan kerja SMK-SMAK 

Makasar pada TRIWULAN I tahun 2021 kepada pegawai dengan tujuan perbaikan 

kinerja 



h. Penanganan pengaduan masyarakat di satuan kerja SMK-SMAK Makasar pada 

TRIWULAN I  tahun 2021 terdapat 0 (Nol) laporan aduan yang telah ditindak lanjuti 

i. Telah dilakukan monitoring dan evaluasi penerapan whistle blowing system pada 

satuan kerja SMK-SMAK Makasar pada TRIWULAN I  tahun 2021 sebanyak 0 (Nol) 

laporan 

j. Penanganan gratifikasi pada satuan kerja SMK-SMAK Makassar pada TRIWULAN I 

tahun 2021 terdapat 0 (Nol) permasalahan yang sudah diselesaikan 

k. Penanganan benturan kepentingan pada satuan kerja SMK-SMAK Makassar pada 

TRIWULAN I tahun 2021 terdapat 0 (Nol) permasalahan yang sudah diselesaikan 

l. sudah dilakukan perbaikan standar pelayanan dan SOP pada satuan kerja SMK-SMAK 

Makasar pada bulan TRIWULAN, tahun 2021 sesuai dengan standar pelayanan prima 

(seluruh data dukung disiapkan sesuai dengan LKE ZI) 

 

Demikian, kami sampaikan hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi pada satuan kerja 

SMK-SMAK Makassar  periode bulan TRIWULAN  I Tahun 2021. Atas perhatian dan kerja 

sama Saudara kami ucapkan terima kasih. 
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      Kepala SMK-SMAK MAKASSAR 

 

      MUHAMMAD NADAR , ST  
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