
I. PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Sumber daya manusla merupakan unsur terpentlng dalam organlsasl. 

Dlkatakan demlldan karena sumber-sumber lain dalam organlsasl sepertl : 

modal, mesln, metode kerja, bahan, dan lalwlaln, hanya akan bermalma bagl 

organlsasl apablla dlgerakkan atau dlgunakan oleh manusla (Slaglan, 1995). 

ApabUa sumber daya manusla dalam organlsasl dlperhatlkan secara tepat, 

dengan menghargal bakat-baht mereka, mengembagkan kemampuan- 

kemampuan mereka dan menggunakannya secara tepat, akan menjadl 

sumber kekuatan bagl organlsasl untuk berkembang secara dlnamls (Rao, 

1996). 

Bakat, kemampuan dan keterampllan swnber daya manusla suatu 

organJsasVperusahaan dapat dlukur melalul prestasl kerja, pengalaman, dan 

kualttikasi (Pumomo ef al, 1996). Oleh karena itu maka ketersedaan 

lnformasl tentang prestasl kerja pegawal merupakan ha1 yang pentlng 

sehlngga penllalan prestasl kerja pegawal secara formal dan elstematlk 

dlperlukan. 

PT. Bank Bahtera, sebuah Bank temama dl Indonesia, saat in1 memlllki 

sekitar 13.100 tenaga kerja (sumber daya manusla) yang tersebar dl seluruh 

lndonesla sesual dengan keberadaan cabang-cabangnya. KualHlkasl 

pendldlkan pegawal yang dlmlllkl sebaglan besar adalah lulusan perguruan 

tinggl (D3 ke atas), dengan rlnclan 52,31% merupakan tenaga sarjana 
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(51, S2), 7,45% merupakan tenaga Sarjana MudalDlploma dan slsanya 

merupakan tenaga non diploma. Dengan kuallflkasl peljawal yang dlmlllkl 

tersebut, PT. Bank Bahtera mempunyal peluang yang cukup balk untuk 

menghadapl situasl persalngan yang terjadl dalam dunla perbankan saat lnl, 

dan untuk mempertahankan poslslnya dalam jajaran Bank terbesar dl 

Indonesia. 

Dalam mengelola sumber daya manuslanya, PT. Bank Bahtera telah 

melaksanakan berbagal program pemblnaan dan pengembangan pegawal 

dalam rangka menlngkatkan kualltas, mottvasl, dan loyalltas sumber daya 

manuslanya. Salah satu dlantaranya adalah Slstem Penllalan Prestasl Kerja 

den Potensl Pegawal (PPKP). 

Slstem Penllalan Prestasl KerJa dan Potensl Pegawal (PPKP) dl PT. 

Bank Bahtera tertuang dalam Buku Pedoman Perusahaan tentang 

Kepegawalan, yang pada prinslpnya mengggunakan pendekatan Manalemen 

Berdasarkan Sasaran. Pada retlap a w l  tahun pegawal membuat 

sasaranlrencana kerja untuk 1 (satu) tahun ke depan, yang dltuangkan dalam 

fonnulir yang telah standar. Polnt-point sasaranlrencana kerja tersebut 

dlnegosiaslkan dengan atasanlsupelvlsor maslngmaslng. Pada akhlr tahun, 

sasaranlrencana kerja tersebut dlevaluasl untuk menllal dan menentukan 

klnerja maslng-maslng pegawal melalul pengukuran antara has11 yang dlcapal 

dengan sasaranlrencana yang telah dltetapkan berdasarkan negoslasi yang 

dllakukan pada awal tahun. 
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Tujuan dad slstem PPKP sebagalmana teycantum dalam Buku Pedoman 

Kepegawalan PT. Bank Bahtera adalah untuk meningkatkan keterampllan 

pegawal dan memberikan penllalan hasll kerja secara leblh obyektlf 

dengan harapan akan mendorong meningkatnya hasll kerja setlap unlt 

usahdkantor cabang, yang pada akhlrnya akan menlngkatkan usaha PT. 

Bank Bahtera secara keseluruhan. Selaln mengatur tentang standar formullr 

yang dlpergunakan, Slstem PPKP tersebut Juga mengatur tentang prosedur 

dan skedul pembuatan rencana kerja, pemantauan pencapalan sasaran 

setlap empat bulanan, Jadwal evaluasl akhlr, keputusan tentang penllalan dan 

pemberian Imbalan, serta pelaporan ke unlt organlsasl yang leblh tlnggl (ke 

Kantor Wlayah den Kator Besar bag1 setlap Kantor Cabang). 

Dalam pelaksanaannya, khususnya untuk tlngkat penyella kebawah, 

maslh terjadi penyimpangan dari prosedur yang dltentukan, antara lain : 

Pembuatan sasaranlrencana kerja pada awal tahun pada umumnya 

terlambat (melampaul catuwlan pertama tahun kerja ybs, bahkan 

sampal pertengahan tahun), demlkian pula dengan pelaksanaan evaluasl 

kinerja pada akhlr tahun oleh penyella. 

Adanya pembuatan sasaranlrencana kerja yang baru dllakukan pada saat 

evaluasl kinerja hendak dllaksanakan, sehlngga slfatnya menjadi sekedar 

formalkas. 

Laporan perkembangan pencapalan sasaran yang harus dllakukan setlap 

catur wulan oleh para penyella tidak dllaksanakan. 
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Terjadlnya penylmpangan tersebut menglndlkaslkan adanya kendala 

dalam pelaksanaan slstem PPKP yang berlaku dl PT. Bank Bahtera, yang 

mendorong perlunya dllakukan pengkajlan untuk mengetahul penyebab 

tlmbulnya penylmpangan yang terjadl terhadap prosedur yang telah 

dltetapkan perusahaan. 

8. Perurnusan Masalah 

Bertltlk tolak darl kondlsl tersebut dlatas, dapat dlrumuskan 

permasalahan yang dlhadapl berkenaan dengan Slstem Penllalan Prestasl 

Kerja dan Potensl Pegawal PT. Bank Bahtera , sebagal berlkut : 

1. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadlnya penyimpangan 

penerapan slstem penilalan prestasl kerja dl PT. Bank Bahtera. 

2. Langkah-langkah apa yang perlu dilakukan agar para pegawal leblh 

termotlvasl untuk melaksanakan slstem PPKP tersebut dengan leblh balk, 

sehlngga slstem yang telah dlrancang dapat berjalan leblh efektif. 

C. Tujuan Penelitlan 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut diatas, geladlkarya in1 

dllaksanakan dengan tujuan : 

1. Menglnventarislsasl faktor-faktor yang menlmbulkan kendala dalam 

pelaksanaanlpenerapan Slstem Penllalan Prestasl Kerja dan Potensl 

Pegawal PT. Bank Bahtera yang berlaku saat lnl. 

2. Mengkajl pendekatakpendekatan masalah dalam penyempumaan pelak- 

sanaanlpenerapan Slstem PPKP yang berlaku saat lnl. 
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D. Ruang Llngkup Penrt lan 

1. Kajlan In1 difokuskan pada pelaksanaan Slstem Penllalan Prestasl Kerja 

dan Potensl Pegawal (PPKP) pada tlngkat Penyella/Supervlsor ke bawah 

kecuallpegawai dasar (pelayan, soplr dan yang setlngkat) dl 3 (tlga) 

cabang m Bank Bahtera yaitu Kantor Cabang Bondowoso, Jember dan 

Sltubondo 

2. Kajlan dalam peneiitlan In1 hanya sampal tahap pemberlan saran yang 

dlharapkan dapat membantu penyempumaan pelaksanaanlpenerapan 

sistem PPKP dlmaksud, sedangkan lmplementaslnya dlserahkan kepada 

PT. Bank Bahtera. 
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