
I. PENDAHULUAN 

A. Latar  Befakang 

Sumberdaya manusia berperan semakin penting di era globalisasi, 

karena sumber daya manusia menjadi bagian penting dari langkah strategi 

pada organisasi bisnis. Pada era globalisasi dan perdagangan bebas, 

dimana kondisi tingkat persaingan antar negara dan antar perusahaan 

semakin ketat, maka untuk dapat memenangkan persaingan perusahaan 

harus memiliki keunggulan kompetitif dibandingkan dengan para 

pesaingnya. Sumberdaya manusia yang unggul merupakan salah satu 

faktor kunci untuk memenangkan persaingan. Oleh karena itu, perlu 

dilakukan upaya peningkatan kinerja sumberdaya manusia. 

Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kinerja 

sunberdaya manusia adalah melalui penilaian prestasi kerja. Menurut 

Handoko (1987), penilaian prestasi kerja berguna untuk perbaikan prestasi 

kerja, penyesuaian kompensasi, pengambilan keputusan penempatan, 

kebutuhan pelatihan dan pengembangan, perencanaan dan pengembangan 

karier. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa penilaian prestasi kerja 

sangat berpengaruh terhadap pembentukan kinerja pegawai. 

Perbankan sebagai lembaga keuangan merupakan salah satu pelaku 

bisnis utama dalam era globalisasi. Para pemimpin bank pada umumnya 
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telah menyadari bahwa bisnis bank merupakan bisnis jasa pelayanan. 

Dalam ha1 ini pelayanan tidak hanya terbatas pada senyum ramah dari 

petugas customer service atau account of/icer saja. Berbagai faktor kualitas 

pelayanan, baik yang menyangkut produk, prosedur operasional dan 

tingkat keamanan maupun keberadaannya. Jadi faktor sumberdaya 

manusia sangat berperan dan perlu ditangani secara optimal agar perban- 

kan mampu memberikan kualitas pelayanan yang baik. 

PT. Bank BNI merupakan salah satu bank terbesar dan tersehat di 

Indonesia. Dalam mengantisipasi kompetensi yang semakin ketat, PT. 

Bank BNI melakukan berbagai upaya peningkatan kinerja sumber daya 

manusianya. Peningkatan kinerja tersebut dilakukan melalui Penilaian 

Prestasi Kerja Pegawai (PPKP). 

Penilaian Prestasi Kerja Pegawai merupakan bagian dari sistem 

manajemen kinerja PT. Bank BNI yang digunakan tidak hanya 

menyangkut penilaian prestasi kerja, tetapi juga potensi dan pengembangan 

pegawai. Penerapan sistem PPKP tersebut selayaknya mampu menjawab 

dan memenuhi sasaran yang diharapkan. Efektivitas pelaksanaan PPKP 

tersebut ditentukan bagaimana prosedur dapat diterapkan dengan tepat, 

dimana PPKP tersebut seharusnya dibuat pada awal tahun dan dilakukan 

evaluasi setiap catur wulan guna memantau perkembangan dari sasaran 
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yang telah ditetapkan didalam PPKP tersebut, dan pada akhir tahun 

dilakukan penilaian. 

Di PT. Bank BNI wilayah kerja Sumatera Barat, penerapan 

prosedur PPKP tidak berjalan sebagai mana mestinya, ha1 tersebut 

diindikasikan dengan banyak ditemukan pembuatan PPKP dilakukan pada 

pertengahan tahun, bahkan ada yang dibuat pada akhir tahun bersamaan 

dengan penilaian pegawai yang bersangkutan. Dengan demikian, terkesan 

pembuatan PPKP tersebut hanya untuk memenuhi formalitas saja. Dengan 

demikian dirasa penting mengevaluasi sejauh mana penilaian prestasi kerja 

pegawai pada PT. Bank BNI, ha1 ini sesuai dengan salah satu peran sistem 

penilaian pretasi kerja pegawai mampu meningkatkan kinerja sumberdaya 

manusianya. 

B. Perumusan Masalah 

Penilaian prestasi kerja pegawai sangat penting untuk meningkatkan 

kinerja sumber daya manusia. Saat ini PT. Bank BNI merupakan salah satu 

Bank terbesar di Indonesia yang mempekerjakan 13.229 pegawai. Sebagai 

bank yang mempunyai pegawai yang banyak akan menghadapi berbagai 

permasalahan dalam pengelolaan sumber daya manusianya. Untuk itu 

perrnasalahan-permasalahan yang perlu dikaji adalah sebagai berikut : 

http://www.mb.ipb.ac.id



1. Bagaimana peranan penilaian prestasi kerja terhadap kinerja pegawai 

di PT. Bank BNI, 

2. Apakah sistem penilaian prestasi kerja di PT. Bank BNI telah 

mengakomodasi permasalahan yang dihadapi pegawai dalam upayanya 

meningkatkan prestasi kerja pegawai, 

3. Langkah-langkah apa saja yang dapat ditempuh agar permasalahan 

dalam penilaian prestasi kerja dapat diatasi. 

C. Tujuan 

Tujuan dari geladikarya ini adalah untuk mengevaluasi penilaian 

prestasi kerja pegawai pada PT. Bank BNI. Secara rinci tujuan dari 

geladikarya ini adalah sebagai berikut : 

1. Mengevaluasi pelaksanaan penilaian prestasi kerja pegawai, 

2. Melakukan evaluasi terhadap permasalahan yang menyebabkan tidak 

efektifnya pelaksanaan penilaian prestasi kerja pegawai, 

3. Memberikan alternatif pemecahan dalam upaya pembenahan 

pelaksanaan penilaian prestasi kerja pegawai. 

D. Ruang Lingkup 

PT. Bank BNI telah mempunyai sistem penilaian prestasi pegawai 

yang selalu dilakukan penyenlpurnaan. Hal ini dilakukan guna 
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mendapatkan bentuk sistem penilaian yang mencerminkan konsep keadilan 

dan objektifitas penilaian. Sesuai dengan buku kebijaksanaan organisasi 

dan prosedur kerja PT Bank BNI, pengelolaan prestasi kerja, potensi dan 

pengembangan pegawai, penilaian prestasi kerja dibagi dengan tiga bagian 

yaitu : 

PPKP I, yang termdsuk kelompok ini adalah tingkat pimpinan 

cabangfwilayah, pemimpin kelompok dan pengelola serta setingkat 

pemimpin bagian di kantor wilayah, penyelia dan penyelia madya di 

kantor cabang. 

PPKP 11, yang termasuk kelompok ini adalah kelompok non pimpinan 

yaitu pegawai dengan jabatan asisten dan analis. 

PPKP 111, yang termasuk kelompok ini adalah pegawai yang 

mempunyai tugas sebagai pelayan, sopir, teknis dan satpam. 

Pada geladikarya ini, penelitian hanya dilakukan terhadap pegawai 

golongan PPKP I (penilaian prestasi kerja dan potensi pegawai), bagi 

pegawailtenaga pimpinan yang menetapkan sasaran. 
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