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1. Pengertian

Pemilihan Tim Kerja Zona Integritas adalah proses pemilihan
Anggota Tim Kerja Zona Integritas di wilayah kerja Kecamatan
Pekalongan Barat Kota Pekalongan

2. Tujuan

Untuk melaksanakan kegiatan pembangunan Zona Integritas di
Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan.

3. Kebijakan

SK Kepala Camat Pekalongan Barat nomor/

/2017 Tentang

Pembentukan Tim Pelaksana Pembangunan Zona Integritas menuju
Wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani
Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan
4. Referensi
5. Prosedur

a. Camat Pekalongan Barat Kota Pekalongan Menentukan kreteria
Tim Kerja Zona Integritas
b. Camat Pekalongan Barat Kota Pekalongan mengundang calon
Tim Kerja Zona Integritas sesuai dengan kreteria yang telah
ditetapkan
c. Camat Pekalongan Barat memaparkan Uraian Tugas Tim Kerja
Zona Integritas
d. Camat Pekalongan Barat menetapkan Tim Kerja Zona Integritas

6. Bidang Terkait

a. Sekretariat
b. Pemerintahan
c. Kesejahteraan Sosial
d. Pembangunan dan pemberdayaan masyarakat
e. Ketentraman dan ketertiban umum

7. DokumenTerkait

SK Pembentukan Tim

8. Rekaman Historis Perubahan
No

Yang dirubah

Isi Perubahan

Tgl.mulaidiberlakukan

Lampiran

: SOP Pemilihan Tim Kerja Zona Integritas

Nomor

: SOP/KEC BRT/

Tentang

: Kriteria Tim Kerja Zona Integritas

No

Kreteria

1

Disiplin dibuktikan dengan tidak pernah
mendapatkan hukuman Indisipliner

2

Kinerja Baik pada penilaian SKP

3

Integritas............

4

Komitmen..................

5

Mampu bekerja sama dengan Tim

6

Mampu mengkoordinir

/2020

Sesuai / Tidak sesuai

NO

v_

ANGKA

SEBUTAN

Selalu dalam melaksanakan tugas bersifat jujur, ikhlas
dan tidak pernah menyalahgunakan wewenangnya serta
berani menanggung resiko dari tindakan yang dilakukan

91-100

Sangat
baik

Pada umumnya dalam melaksanakan tugas bersifat jujur,
ikhlas dan tidak pernah menyalahgunakan wewenangnya
tetapi berani menanggung resiko dari tindakan yang
dilakukan

76 - 90

Baik

Ada kalanya dalam melaksanakan tugas bersifat cukup
jujur, cukup ikhlas dan kadang-kadang menyalahgunakan
wewenangnya serta cukup berani menanggung resiko
dari tindakan yang dilakukan

61 - 75

Cukup

Kurang jujur kurang ikhlas dalam melaksanakan tugas
dan sering menyalahgunakan wewenangnya tetapi
kurang berani menanggung resiko dari tindakan yang
dilakukan

51-60

Kurang

50 ke bawah

Buruk

URAIAN

Tidak pernah jujur, tidak ikhlas dalam melaksanakan
tugas dan selalu menyalahgunakan wewenangnya tetapi
kurang berani menanggung resiko dari tindakan yang
dilakukan

URAIAN

ANGKA j SEBUTAN

Selalu berusaha dengan sungguh-sungguh menegakkan ideologi
negara pancasila. UUD Negara RI Thun 1945. NKRI.Bhineka Tunggal
Ika dan rencana-rencana pemerintah dengan tujuan untuk dapat
melaksanakan tugasnya secara berdaya guna dan berhasil guna serta
mengutamakan kepentingan kedinasan dari pada kepentingan pribadi
dari-' atau golongan sesuai dengan tugas, fungsi dan tanggung
jawabnya sebagai unsur aparatur negara, terhadap organisasi tempat
dimana ia bekerja

91 -100

Sangat
baik

Pada umumnya berusaha dengan sungguh-sungguh menegakkan
ideologi negara pancasila. UUD Negara RI Thun 1945. NKRI.Bhineka
Tunggal Ika dan rencana-rencana pemerintah dengan tujuan untuk
dapat melaksanakan tugasnya secara berdaya guna dan berhasil
guna seria mengutamakan kepentingan kedinasan dari pada
kepentingan prbadi darV atau golongan sesuai dengan tugas, fungsi
dan tanggung jawabnya sebagai unsur aparatur negara terhadap
organisasi tempat dimana ia bekerja

76 90

Baik

Adakalanya berusaha dengan sungguh-sungguh menegakkan
ideologi negara pancasila. UUD Negara RI Thun 1945. NKRI.Bhineka
Tunggal Ika dan rencana-rencana pemerintah dengan tujuan untuk
dapat melaksanakan tugasnya secara berdaya guna dan berhasil
guna serta mengutamakan kepentingan kedinasan dari pada
kepentingan prbadi dan/ atau golongan sesuai dengan tugas, fungsi
dan tanggung jawabnya sebagai unsur aparatur negara, terhadap

61 - 75

Cukup

n r n a n k a s t la m n a t d im a n a ia h a k a r ia

4

Kurang be-usahe dengan sungguh-sungguh menegakkan
ideolog nega'a pancasila. UUD Negara R! Thun 1945.
NKRI.Bh neka ~l nggallka dan rencana-re n; aria pemer intai
dengari tjjuan untuk dapa. melaksanakan tucasnya secara
becaya guracan berhasil guna sarta menguamakan
kepertingan kedinasan dari pada kepentirgan oribad den' ataj
goongar sesuai dencan tucas fungsi dan tanggung jawabnya
sebacai unsi_r aparatur neca-a. terhadaa organisasi :empat
d in a ra ia nekerja

£1 - 60

Kurang

5

Ticak pernah berusaha dengan sungguh-sungguh menegakkan
ideolog nega-a pansasila. UUD Negara RI “ hun 1945,
NKRI.Bh neka Tunggal Ika dan rencana-rensanapemerintan
dengan tjjuan untuk dapa: melaksanakan tucasnya secara
bexaya guracan berhasil guna serta menguamakan
kepertingan kedinasan dari pada kepentirgan aribad dan' ataj
goongar sesuai dengan tucas fungsi dan tanggung jawabnya
sebacai unsLr aparatur nega'a. terhadaa organisasi :empat
di n a ra ia sekerja

50 se
bawah

Buruk

1

ANGKA

U R A IA N

NO

Selalu m am pu bekerja sam a dengan rekan kerja, atasan, baw ah an baik di

91

100

SEBUTAN
Sangat
baik

dalam m aupun di luar organisasi serta m enghargai d a n m enerim a
pend apat orang lain, bersedia m en e rim a keputusan yang diam bil secara
sah yang te lah m enjadi keputusan bersam a
2

Rada um um nya m am pu bekerja sama dengan rekan kerja, atasan,

76

90

Baik

61

75

Cukup

51

60

Kurang

baw ah an baik di dalam m aupun di luar organisasi serta m enghargai dan
m en e rim a pend apat orang lam. bersedia m en e rim a keputusan yang
diam b il secara sah yang te lah m enjadi keputusan bersama
3

Ada kalanya m am p u bekerja sama dengan rekan kerja, atasan, bawahan
baik di dalam m aupun di luar organisasi serta ada kalanya m enghargai
dan m en e rim a pendapat orang lain, kadang-kadang bersedia m en e rim a
keputusan yang diam bil secara sah yang telah m enjadi keputusan
bersam a

4

Kurang m am pu bekerja sam a dengan rekan kerja, atasan, baw ah an baik di
dalam m aupun di luar organisasi serta kurang m enghargai dan
m en e rim a pen d ap a t orang lain, kurang bersedia m enerim a keputusan
yang diam bil secara sah yang te lah m enjadi keputusan bersam a

5

Tidak pern ah m am pu bekerja sama dengan rekan kerja, atasan, baw ahan
baik di dalam m aupun di luar organisasi serta tidak m enghargai dan

50 ke
bawah

Buruk

m en e rim a pend apat orang lam. tidak bersedia m en e rim a keputusan yang
d iam b il secara sah yang te lah m enjadi keputusan bersama

kedisiplinan
NO

1

2

3

4

S

U R A IA N

Selalu mentaati peraturan perundang-undanpn dan Atau peraturan Kedinasan yang

berlaku dengan rasa tanggung jawab dan selaiu mentaab ketentuan jam kerja serta
mampu menyimpan dan/ atau memelihara barang-barang nyi* negara yang dipercayakan
kepadanya dengan sebaik -baiknya
Pada umumnya mentaab peraturan perundang undanpn dary/atau peraturankedmasan
yang berlaku dengan rasa tanggung jawab, mentaati ketentuan jam kerja serta mampu
menyimpandan/atau memelihara twrang barang mifik negara yang dipercayakan
kepadanya dengan baik
Adakalanya mentaati peraturan perundang-undangan dan/ata u peraturan kedinasan yang
berlaku dengan rasa cukup tanggung jawab, mentaati ketentuan jam kerja serta cukup
mampu menyimpan dar\/ atau memelihara barang-barang milik negara yang dipercayakan
kepadanya dengan cukup baik, serta tidak masuk atau terlambat masuk kerja dan lebih
cepat pulang dari letentuan jam lerja tanpa alasan yang sah selama S sampai dengan 15
hari lerja
Kurangmentaatiperaturanperundang-undangandan/atau peraturan kedinasanyang
berlaku dengan rasa kiaang tanggung jawab, mentaati ketentuan jam kerja serta kurang
mampu menyimpan dan/ atau memekhara barang-barang milik negara yang dipercayakan
kepadanya dengan kurang baik, serta tidak masuk atau tertambat masuk kerja dan lebih
cepat pulang dari ketentuan jam kprja tanpa alasan yang sah selama 16sampai dengan 30
hari keija
Tidak pernah mentaati peraturan penrndang undangan dan/atauperaturan kedinasan yang
berlaku dengan rasa tidak tanggung jawab, mentaati ketentuan jam kerja serta tidak
mampu menyimpan dan/ atau memekhara barang-barang milik negara yang dipercayakan
kepadanya dengan kurang baik, serta bdak masuk atau terlambat masuk kerja dan lebih
cepat pulang dari ketentuan jam lerja tanpa alasan yang sah lebih dari 31 hari lerja

No

Kriteria

1

Disiplin dibuktukan dengan tidak pernah
mendapatkan hukuman Indisipliner

2

Kinerja Baik pada penilaian SKP

3

ANG K A

SEBUTAN

9 1 -1 0 0

Sangat baik

76

90

Baik

61 7S

Cukup

SI - 60

Kurang

50 ke bawah

Buruk

Sesuai / Tidak sesuai
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