
Mudjlarto, 0602606.11. Kajlan Pdakeanaan Psnllalan Prsetarl Kerja 
Pegawal pada PT. Bank Bahtera Dibawah Bimbingan SjaM Mangkuprawira 
dan Moelyadi. 

Sumber daya manusla merupakan asset terpenting dalam perusahaan, 

apabila dikelola dengan tepat akan menjadi sumber kekuatan bag1 

perusahaan untuk berkembang secara dlnamis. Bakat, kemampuan den 

keteramplian sumber daya manusia perusahaan dapat dlukur meialul prestasi 

kerja, pengalaman dan kuaimkasl. Penllaian prestasl kerja merupakan salah 

satu kegiatan manajemen sumber daya manusla untuk mendorong kinerja 

sumber daya manusia perusahaan, dalam rangka memantau kemampuan dan 

potensl mereka, yang berguna bag1 manajemen untuk melakukan penempatan 

yang sesuai, dalam rangka mencapai tujuan perusahaan. 

fT. Bank Bahtera, sebuah Bank temama dl Indonesia, saat ini memillki 

sekitar 13.100 sumber daya manusia yang tersebar diseluruh Indonesia 

sesuai dengan keberadaan cabang-cabagnya. PT. Bank BaMera teiah 

memiliki sistem penilaian prestasi kerja yang menggunakan metode peniiaian 

berdasarkan sasaran. Tujuan dari sistem penilaian tersebut adalah untuk 

meningkatkan keteramplian pegawal dan memberikan penilalan hasll kerjanya 

secara lebih obyekttf, dengan harapan akan mendorong meningkatnya hasii 

kerja setiap unl usahalkantor cabang, yang pada akhirnya akan 

meningkatkan usaha PT. Bank Bahtera secara keseluruhan. 

Namun demikian, dalam pelaksanaannya, khususnya untuk tingkat 

penyella ke bawah masih terjadi penylmpangan dari prosedur yang 

diientukan, antara laln : pembuatan rencana kerja yang pada umumnya 

teriambat sampai melampaui pertengahan tahun; adanya pembuatan rencana 

kerja yang dllakukan pada saat pengukuran hasil hendak dilaksanakan; dan 

laporan perkembangan pencapaian sasaran secara berkaia sebagai alaU 
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sarana pemantauan tldak dllaksanakan. 

Geladlkarya In1 dllakukan untuk melakukan evaluasl dan 

menglnventarlsasl faldor-faldor yang menyebabkan kendala pelaksanaan 

slstem penllalan tersebut, dan mengkajl pendekatan masalah untuk 

menyempumakan pelaksanaannya. Metode penelltlan yang dllakukan adalah 

kajl manajemen, yaltu membandlngkan antara prosedur normatif yang h a m  

dlpenuhl bag1 terlaksananya penllalan prestasi kerJa yang balk, dengan 

praktek pelaksanaanya. 

Darl has11 geladlkarya yang dllakukan dlIdentMkas1 faldor-faktor yang 

menyebabkanlmenjadl kendala dalam pelaksanaanlpenerapan slstem 

penllalan prestasl kerja yang berlaku yalu : (1) maslh lemahnya komltmen 

dan dlslplln pegawal untuk menlngkatkan kualltas pelaksanaan slstem 

penllalan prestasl kerja yang dlsebabkan oleh : (a) penllaian yang 

dllaksanakan dlrasakan tldak obyektif dan tldak sepenuhnya dilakukan 

berdasarkan rencana kerja pegaml, sehlngga rencana kerja yang telah 

dlbuat tldak diyakini perannya, (b) peranan penualan prestasi temadap 

pengembangan pegawal dlrasakan kecll sehlngga kurang membangkltkan 

dorongan untuk menuntut pelaksanaan slstem penllalan prestasl yang leblh 

balk dan leblh berkualltas, (c) pegawal belum memahaml secara mendalam 

slstem penllalan prestasl kerja yang berlaku, (d) tldak ada sanksi untuk 

keterlambatan penyelesalan rencana kerja yang akan dlgunakan untuk menllal 

klnerja pegawal. (2) Kurangnya keberanian dan tanggung jamb penilal untuk 

melakukan penllalan secara jujur, yang dlsebabkan oleh : (a) tldak beranl 

menanggung beban moral untuk menllal dengan keadaan yang sebenamya, 

karena tldak lngln menghambat kepangkatan pegawal dengan ketatnya 

slstem kepangkatan yang berlaku, (b) tldak dapat memberlkan penllalan yang 

tlnggl kepada semua pegawal yang benar-benar berhak, karena adanya 

pembatasan jumlah pegawai yang boleh dlnllal dengan yudicium tinggi, 

akibatnya penllalan cendemng memusat (rata-rata) dan dlrasakan tldak adll. 
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Untuk mengellmlnirlmemlnlmalkan kelemahan yang terjadl dalam 

pelaksanaan slstem penllalan prestasl kerja dl PT. Bank Bahtera, dlajukan 

beberapa saran pemecahan masalah sebagal berlkut : (1) Melakukan 

pelatlhan kepada seluruh jajaran pegawal mengenal slatem penllal prestasl 

kerja yang berlaku, agar diperoleh pemahaman yang rnendalam dan terclpta 

kesamaan pemahaman sehlngga akan menlngkatkan komitmen pegawal 

untuk menlngkatkan kualitas pelaksanaannya, menlngkatkan keberanlan dan 

tanggung jawab penllal untuk melakukan penllalan secara jujur, dan 

memberlkan keberanlan kepada pegawal untuk menerlma penllalan 

yang benar-benar obyektif; (2) Merubah persyaratan kenalkan pangkat 

dengan slstem kedit berdasarkan akumulasl jumlah nllal terbobot, karena 

dlnllai leblh fieksibel dan leblh mampu memberlkan pembedaan terhadap 

pegawal yang leblh produktK dengan yang kwang pmduktK, dan dapat 

mengellmlnlr kelemahan penllalan y a y  dlaklbatkan oleh kecenderungan 

memusat, sehlngga dlharapkan kepercayaan pegawal terhadap slstem 

penllalan akan menlngkat yang akan mendorong menlngkatnya komitmen 

pegawal untuk melaksanakan slstem penillan dengan leblh baik; (3) 

Menyedlakan penjenjangan karler untuk pegawal penyella ke bawah yang 

dlkaitkan dengan penllalan prestasl kerja, karena dengan memberlkan 

kesempatan berkembang melalul penllaian prestasl kerja akan menlngkatkan 

kepercayaan pegawal terhadap manfaat slstem penllalan, sehlngga akan 

menumbuhkan komitmen pegawal untuk menlngkatkan kualltas 

pelaksanaannya; (4) Menerapkan sanksl terhadap keterlambatan pembuatan 

rencana kerja, berupa pengurangan nllal atas jumlah nllai terbobot hasll 

penllalan, yang dlperhitungkan sesual dengan harWm1nggu keterlambatannya, 

tujuan darl penerapan sanksl In1 adalah untuk membangun kedlspllnan dan 

melatih pegawal untuk mampu mengatur waktu dan mengatur diri sendlrl (se/l 

management), agar penllalan dapat dllakukan dengan leblh tertlb dan lancar; 

(5) Menyedlakan medla bandlng kepada pegawal untuk mengajukan 

keberatan atas hasll penllalan prestasl kerja melalul lnstansl yang leblh tlnggl 
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(Kantor Wllayah), tujuannya adalah untuk mehdorong agar penllal berslkap 

telltl dan hatChatl dalam melakukan penllalan, aehlngga,obyektivltas penllalan 

dapat leblh dloptlmalkan. 
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