
Pelaksanaan Reward dan Punishment 

Di LPMP DKI Jakarta  

Tahun 2020 

 

Sasaran: Unit Kerja  

No Jenis Reward dan 

Punishment 

Indikator/Kriteria Penilaian Skor Keterangan 

1 “Unit Kerja Berintegritas” 

Tahun 2020 

 Unit kerja dengan keterlaksanaan 

program terbaik/tertinggi 

 

 Unit kerja yang memiliki daya serap 

anggaran output terbaik/tertinggi 

 

 Unit kerja yang memiliki dokumen 

laporan kegiatan yang sesuai, lengkap, 

dan tepat waktu 

 

 Unit kerja tertib administrasi terbaik 

(Sinde & e-SKP) 

 

 

 

30 

 

 

 

30 

 

 

 

30 

 

 

10 

Pelaksanaan dilakukan setahun sekali 

(akhir tahun/awal tahun 2021) 

 

Data/bahan penilaian cukup jelas 

 

Skor akhir bersifat akumulasi. Untuk 

perolehan tertinggi mendapat nilai 

sempurna, dan peringkat dibawahnya 

mendapat skor yang dikurang 2-3 poin dst 

 

Reward berupa sertifikat/piagam 

penghargaan, yang diberikan saat apel 

bersama 

 

2 “Unit Kerja Inspirasi dan 

Inovasi” Tahun 2020 

Unit kerja yang mampu melaksanakan 

program atau kegiatan yang 

menaikkan citra dan atau kinerja 

- Pelaksanaan dilakukan setahun sekali 

(akhir tahun/awal tahun 2021) 

 



No Jenis Reward dan 

Punishment 

Indikator/Kriteria Penilaian Skor Keterangan 

lembaga, di luar dari program umum 

biasanya.  

Adanya penghargaan atau apresiasi atau 

sertifikat dari pihak eksternal 

 

Produk bisa berupa program/kegiatan, 

kemitraan, produk barang/jasa, hasil ilmiah 

yang terimplementasikan dsb 

 

Reward berupa sertifikat/piagam 

penghargaan, yang diberikan saat apel 

bersama 

 

 

  



Sasaran: Individu Pegawai (ASN/PPNPN) 

No Jenis Reward dan 

Punishment 

Indikator/Kriteria 

Penilaian 

Skor Instrumen Penilaian Keterangan 

1 Abang None Integritas 

LPMP DKI Jakarta” 

Tahun 2020 (untuk 

ASN) 

 

 

 

 

 

 

 

“PPNPN 

Berintegritas” (untuk 

PPNPN) 

 Kedisiplinan 

 

 

 

 Kinerja 

 

 

 

 

 

 

 Kepribadian dan Sosial 

20 

 

 

 

50 

 

 

 

 

 

 

30 

Rekap kehadiran (presensi) 

 

 

 

Penilaian rekan sejawat di 

unit kerja dengan 

instrumen (termasuk 

pimpinan/koordinator) 

 

 

 

Penilaian seluruh ASN dan 

PPNPN LPMP DKI Jakarta 

dengan instrumen 

 

Pelaksanaan dilakukan setahun 

sekali (akhir tahun/awal tahun 

2021) 

 

Skor akhir bersifat akumulasi. 

Untuk perolehan tertinggi 

mendapat nilai sempurna, dan 

peringkat di bawahnya mendapat 

skor yang dikurang 2-3 poin dst 

 

 

Untuk indikator 3 (kepribadian dan 

sosial) juga bisa digunakan sebagai 

dasar pemlilihan bagi “Pegawai 

Favorit” dengan catatan dapat 

terbaca peringkat 3 teratas  

 

Reward berupa sertifikat/piagam 

penghargaan, yang diberikan saat 

apel bersama dan cendera mata 

yang disesuaikan 

 

 



2 “Pegawai Inspirasi 

dan Inovasi” Tahun 

2020 

Pegawai yang mampu 

menghasilkan  produk yang 

bermanfaat, baik bagi 

internal lembaga maupun 

eksternal 

- Produk bisa berupa 

program/kegiatan, 

kemitraan, produk 

barang/jasa, hasil ilmiah 

yang terimplementasikan 

dsb 

Pelaksanaan dilakukan setahun 

sekali (akhir tahun/awal tahun 

2021) 

 

Reward berupa sertifikat/piagam 

penghargaan, yang diberikan saat 

apel bersama dan cendera mata 

yang disesuaikan 

 

3 PDKT 2020 

(Pegawai Datang Kantor 

Telat) 

Pegawai dengan tingkat 

kehadiran telat tertinggi 

(diambil 3 tertinggi) 

 

Bahan pertimbangan adalah 

rekap keterlambatan dalam 

triwulan melebihi 30 menit 

 Rekap kehadiran  Pelaksanaan dilakukan per triwulan 

(triwulan I = PDKT I 2020, 

triwulan II = PDKT II, dst) 

 

Pegawai yang PDKT dalam 2 

triwulan secara berturut-turut akan 

diberikan peringatan kedisiplinan 

 

Jakarta, Agustus 2020 

Kepala, 

 

 

Moch. Salim Somad, S.Kom., M.Pd.  
NIP. 197410062003121001 

 


