
A. Latar Belakang 

Era perdagangan bebas akan dimulai. Batas-batas negara akan menjadi 

semakin kabur dengan kemudahan arus barang dan jasa untuk keluar masuk suatu 

negara. Hal tersebut mengakibatkan terjadinya tatanan ekonomi yang baru dimana 

perusahaan dan bangsa bersaing bukan hanya dalam kemampuan untuk 

meningkatkan produktivitas tetapi juga dalam kemampuan untuk menghasilkan 

barang dan jasa yang bermutu, beraneka ragam, sesuai dengan selera pelanggan, 

kemudahan dan kenyamanan, serta ketepatan waktu (Batubara, 1996). 

Perbankan sebagai salah satu pelaku bisnis utama mernegang peranan .. 

penting dalam era globalisasi ini. Dengan bank yang kuat dan tangguh maka akan 

tercipta iklim berusaha yang kondusif sehingga pernbangunan akan dapat berjalan 

dengan baik. Bank dituntut agar bekerja secara efisien dan efektif agar memiliki 

keunggulan kompetitif dan bisa bersaing dalam kancah persaingan intemasional. 

Untuk memenuhi harapan tersebut maka perlu diciptakan iklim yang sehat dan 

sumber daya manusia yang berkualitas. 

Sumber daya rnanusia sebagai salah satu unsur dalam suatu perusahaan 

merupakan faktor penting dan berpengaruh terhadap keberhasilan setiap proses 

kegiatan perusahaan tersebut. Sebagai suatu aset perusahaan, sumberdaya 

manusia yang terampil dan unggul dapat menentukan arah dan kebijakan 

perusahaan sehingga pencapaian tujuan perusahaan rnenjadi efektif. 
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Penilaian prestasi kerja sebagai salah satu aspek dalam manajemen sumber 

daya manusia merupakan suatu alat untuk mengukur kinerja pegawai. Lebih jauh 

lagi, penilaian prestasi kerja sebagai suatu sistem dapat digunakan untuk menilai 

dan mengetahui sejauh mana pegawai telah memahami dan melaksanakan 

tugasnya dengan baik. Penilaian prestasi kerja yang objektif dan adil dapat 

dipergunakan untuk promosi pegawai, mutasi, perencinaan program pelatihan, 

pengembangan, dan penentuan kompensasi. 
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Gambar 1. Perkembangan Usaha PT. BNI 1994-1995 (Milyar Rupiah) 

PT. Bank Negara Indonesia (persero) Tbk merupakan bank milik negara 

terbesar di Indonesia. Beroperasi di hampir seluruh Indonesia dan di luar negeri 

dengan mempunyai 11.719 pegawai (InfoBank, 1996). Perkembangan usaha PT. 

BNI dengan nilai aset, jumlah kredit yang disalurkan dan laba usaha yang semakin 

meningkat dari tahun ke tahun (Gambar 1) merupakan penvujudan dari kerja keras 

segenap sumberdaya manusia PT. BNI. Oleh karena itu, PT. BNI menyadari 

pentingnya pengaturan dan pengelolaan sumberdaya manusia bagi organisasi. 

Sebagai salah satu upaya pengembangan sumberdaya manusianya, PT. BNI telah 

melakukan pelatihan dan pendidikan bagi pegawainya, juga penilaian kinerja yang 

disebut sebagai penilaian prestasi kerja pegawai (PPKP). 
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Manajemen kinerja yang diberlakukan oleh PT. BNI mengacu kepada 

pedoman penilaian prestasi kerja dan pengembangan potensi pegawai PT. BNI. 

Secara garis besar, aturan-aturan mengenai penyelenggaraan penilaian kinerja 

pegawai telah dibuat dengan lengkap. Namun sebagai suatu sistem, penilaian 

prestasi kerja pegawai, mencakup pula aspek dan hal-ha1 lain yang berhasil 

tidaknya akan sangat tergantung di lapangan. Dari wawancara awal dengan pihak 

manajemen didapati adanya kekurangan dari sistem penilaian prestasi kerja di PT. 

BNI yaitu bahwa panduan penilaian prestasi kerja yang ada tidak menguraikan 

secara jelas penentuan kriteria penilaian faktor-faktor yang bersifat kualitatif. 

Agar sistem penilaian prestasi kerja di PT. BNI dapat berjalan dengan baik 

maka perlu dilakukan perbaikan terhadap unsur-unsur pembentuk sistem tersebut. 
b. 

Salahsatu unsur pendukung keberhasilan sistem di atas diantaranya ialah faktor 

kesungguhan dari pihak manajemen dan pegawai dalam melaksanakan penilaian 

prestasi kerja tersebut. 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian dalam latarbelakang di atas, permasalahan- 

permasalahan yang perlu dikaji ialah sebagai berikut : 

1. Apakah sistem penilaian prestasi kerja pegawai yang dilaksanakan telah sesuai 

dengan tujuan perusahaan ? 

2. Bagaimana tanggapanlrespons dari pegawai terhadap penilaian prestasi kerja 

yang dilakukan perusahaan beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya ? 

3. Langkah-langkah perbaikan apa yang harus diternpuh perusahaan agar sistem 

penilaian prestasi kerja tersebut dapat berjalan dengan sempurna ? 
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C. Tujuan 

Tujuan dari geladikarys ini adalah : 

1. Mernpelajari dan menganalisa sistem, pelaksanaan dan hasil penilaian prestasi 

kerja pegawai PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Cabang JPK Bandung 

apakah telah sesuai dengan tujuan perusahaan 

2. Menganalisa tanggapanlrespons dari pegawai tentang penilaian prestasi kerja 

beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya 

3. Menyusun langkah-langkah perbaikan sistem penilaian prestasi kerja terutama 

dari segi pelaksanaannya 

D. Kegunaan Geladi Karya 

.. 1. Bagi perusahaan tempat geladi karya 

Membantu pimpinan perusahaan dalam menganalisa dan mensintesa 

permasalahan yang diadapi perusahaan khususnya dalam aspek penilaian prestasi 

kerja pegawai. Dari hasil geladi karya ini diharapkan akan didapat informasi yang 

bermanfaat, sehingga perusahaan dapat : 

a. Mengetahui kesenjangan antara kondisi ideal dengan kondisi nyata penilaian 

prestasi kerja pegawai yang dilakukan PT. BNI (Persero) Tbk. Cabang JPK 

Bandung 

b. Mengetahui tanggapan dari pegawai tentang penilaian prestasi kerja yang 

dilakukan perusahaan 

c. Menyusun langkah-langkah perbaikan penilaian prestasi kerja terutama dari 

segi pelaksanaannya 
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2. Bagi peserta geladi karya 

Sebagai pengalaman praktis bagi mahasiswa dalam menghayati, 

memahami serta menganalisis kasus-kasus dalam bidang manajemen sumberdaya 

manusia khususnya dalam aspek penilaian prestasi kerja. Kegiatan ini juga 

memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk dapat menerapkan teori-teori yang 

diperoleh selama pendidikan ke dalam dunia nyata. 

E. Ruang Lingkup 

Dalam penyusunan laporan geladikarya ini, kajian difokuskan hanya pada 

aspek penilaian prestasi kerja, sedangkan aspek-aspek sumber daya manusia 

lainnya tidak dillahas secara mendalam. Kajian dilakukan pada PT. Bank Negara 

Indonesia (Persero) Tbk Cabang JPK Bandung. Hasil dari penelitian ini berupa .. 

saran-saran perbaikan pelaksanaan penilaian prestasi kerja, sedangkan 

implementasinya diserahkan sepenuhnya kepada pihak manajemen perusahaan. 
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