
11. TINJAUAN PUSTAKA 

A. Landasan Teori 

1. Peranan sumber daya manusia dalam organisasi 

Semakin kerasnya kompetisi bisnis dewasa ini memaksa 

perusahaan-perusahaan untuk memberdayakan dan mengoptimalkan 

segenap sumber daya yang dimiliki guna mempertahankan 

kelangsungan hidup mereka. Pada dasarnya sumber daya yang dimiliki 

perusahaan adalah terbatas, dan perusahaan-perusahaan yang 

mengelola sumber-sumber dayanya secara tidak efisien dan tidak 

efektif akan mengakibatkan rendahnya kinerja perusahaan dan 

kelambatan aktivitas yang ada. Perusahaan-perusahaan seperti itu akan 

menggali kubur kehancurannya. Bertumbangannya banyak perusahaan 

besar tidak terlepas dari sejarah suram pengelolaan sumber-sumber 

daya yang serampangan. Kendati perusahaan-perusahaan tersebut 

tampak memiliki sumber-sumber daya yang melimpah. 

Apapun jenis sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan, 

sumber daya manusia tetaplah menempati kedudukan paling strategik 

dan penting di antara sumber-sumber daya lainnya (Barra, 1992). 

Sumber daya manusialah yang mengalokasikan dan mengelola segenap 

sumber daya lainnya tersebut. Dengan demikian, bagaimanapun 
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berlimpahnya kondisi sumber-sumber daya yang bersifat teknis, tanpa 

didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas, maka proses 

penyusutan sumber-sumber daya tersebut sebenamya telah dimulai. 

Sebaliknya, terbatasnya sumber-sumber daya yang lain apabila 

didukung oleh sumber daya manusia yang kompeten, dapat dijamin 

untuk tetap survive di celah-celah sengitnya persaingan bisnis dewasa 

ini. 

Sejarah kehancuran dan keberhasilan perusahaan-perusahaan 

terkemuka di dunia tidak terlepas dari arti penting yang inheren dalam 

sumber daya manusia. Namun demikian: beberapa perusahaan tetap 

saja tidak menyadari betapa berharganya sumber daya manusia untuk 

kelangsungan hidup mereka. Mogok kerja, manajer kutu loncat, 

produktivitas yang merosot, daya saing perusahaan yang rendah, 

profesionalisme kerja yang tidak memadai, dan praktik 

pembangkangan etika bisnis yang sehat, hanyalah sedikit fenomena 

permasalahan dalam pengelolaan sumber daya manusia di dalam 

perusahaan. Tidak mengetahui posisi strategik sumber daya manusia 

tampaknya menjadi sebab utama. Karena itulah maka pemahaman 

akan arti pentingnya sumber daya manusia perlu bagi semua orang, 

khususnya orang-orang yang terlibat dalam aktivitas pengelolaan 
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sumber daya manusia didalam organisasil perusahaan (Simamora 

Berdasarkan uraian di atas berarti bahwa pandangan terhadap 

manusia sebagai pelaku organisasi membutuhkan perlakuan yang jelas, 

terencana dan mampu mengangkat harkat sebagai insan yang 

membutuhkan perhatian. Dalam keterkaitan tersebut di atas, lebih 

lanjut Simamora (1995) merumuskan model-model manajemen 

sumber daya manusia dapat dibagi dalam enam model yang dapat 

digunakan untuk menyusun berbagai aktivitas manajemen sumber daya 

manusia. Tujuan manajemen sumber daya manusia dan tipe aktivitas 

yang ditekankan dalam setiap model tersebut memberikan berbagai 

kemungkinan arah manajemen sumber daya manusia dimasa 

mendatang yaitu : 

1) Model klerikal (Clerical model). Dalam model ini, hngsi 

departemen surnber daya manusia yang terutama adalah 

memperoleh dan memelihara laporan, data, catatan-catatan, dan 

melaksanakan tugas-tugas rutin. Fungsi departemen sumber daya 

manusia menangani kertas kerja yang dibutuhkan, mematuhi 

berbagai peraturan, dan melaksanakan tugas-tugas kepegawaian 

rutin. Peran departemen sumber daya manusia cenderung pasif dan 
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lemah dalam model ini. Apabila ada permasalahan sumber daya 

manusia yang kompleks dan mendesak, maka masalah tersebut 

akan diserahkan kepada menejer senior dan bawahan mereka, atau 

bahkan diabaikan. 

2) Model legal (legal model). Dalam model ini, operasi sumber daya 

manusia memperoleh kekuatannya dari keahlian dibidang hukum. 

Aspek. hukum memiliki sejarah panjang yang berawal dari 

hubungan perburuhan (labor relation), di mana negosiasi kontrak, 

pengawasan, dan kepatuhan merupakan hngsi pokok disebabkan 

adanya hubungan yang sering bertentangan antara manajer dan 

karyawan. Dewasa ini, kebutuhan perusahaan untuk memenuhi 

berbagai peraturan perundang-undangan dan pertimbangan atas 

berbagai per-soalan sosial. 

3) Model finansial (Financial model). Aspek finansial manajemen 

sumber daya manusia belakangan ini semakin berkembang karena 

para manajer menjadi semakin sadar akan pengaruh yang besar 

dari biaya sumber daya manusia terhadap perusahaan. Biaya-biaya 

sumber daya manusia ini meliputi biaya kompensasi tidak 

langsung seperti biaya asuransi kesehatan, pensiun, asuransi jiwa, 

liburan dan sebagainya. Kebutuhan akan keahlian dalam 
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mengelola bidang yang semakin kompleks ini merupakan 

penyebab utama mengapa peran manajer sumber daya manusia 

semakin meningkat. 

4) Model manajerial (Managerial model). Model rnanajerial ini 

memiliki dua versi. Versei pertama, manajer sumber daya rnanusia 

rnemahami kerangka acuan Vi.amework) kerja manajer lini yang 

berorientasi pada produktivitas. Manajer sumber daya manusia 

bekerja pada lini bawah organisasi. Mereka berbagi tujuan, nilai, 

dan pandangan dengan manajer lini dan membuat keputusan yang 

bersesuaian. Versi kedua, manajer lini melaksanakan beberapa 

fungsi sumber daya manusia. Departemen sumber daya manusia 

melatih manajer lini dalam keahlian yang diperlukan untuk 

menangani fungsi-fungsi kunci sumber daya manusia seperti 

pengangkatan, evaluasi kerja, dan pengembangan. Tingkat 

pendidikan formal manajer yang sernakin meningkat menyebabkan 

mereka ingin dan mampu untuk melaksanakan fungsi sumber daya 

manusia. Karena karyawan pada umurnnya lebih senang 

berinteraksi dengan manajer mereka sendiri dibandingkan dengan 

pegawai staf maka beberapa departemen sumber daya manusia 
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dapat menunjuk manajer lini untuk berperan sebagai pelatih dan 

fasilitator. 

5) Model humanistik (Humanistic model). Ide sentral dalam model 

ini adalah bahwa departemen sumber daya manusia dibentuk untuk 

mengembangkan dan membantu perkembangan nilai dan potensi 

sumber daya manusia didalam organisasi. Spesialis sumber daya 

manusia hams memahami individu karyawan dan membantunya 

memaksimalkan pengembangan diri dan peningkatan karir. Model 

ini mengambarkan tumbuhnya perhatian organisasi terhadap 

pelatihan dan pengembangan karyawan mereka. 

6) Model ilmu perilaku (Behavioral science model). Model ini 

menganggap bahwa ilmu perilaku seperti psikologi dan perilaku 

organisasi merupakan dasar aktivitas sumber daya manusia. 

Prinsipnya adalah bahwa sebuah pendekatan sains terhadap 

perilaku manusia dapat diterapkan pada hampir semua permasa- 

lahan sumber daya manusia. 

2. Manajemen Kinerja 

Organisasi di dalam mencapai tujuannya sangat dipengaruhi oleh 

keberhasilan upaya yang dilakukan oleh anggotanya. Baik upaya 
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tersebut yang tercermin dalam tugas yang diberikan kepadanya, 

maupun upaya-upaya yang berasal dari dalam dirinya yang memiliki 

dorongan kuat untuk tercapainya tujuan organisasi tersebut. Upaya- 

upaya yang dilakukan oleh anggota organisasi yang demikianlah dapat 

membedakan organisasi yang berhasil dengan organisasi yang gaga1 

mencapai tujuannya (Kertonegoro 1994 ). 

a. Batasan dan pengertian 

Manajemen kinerja menurut berbagai pustaka manajemen dapat 

diperolah batasan dan pengertian manajemen kinerja yang berbeda- 

beda dan masih belum diperoleh kata sepakat batasan dan pengertian 

menejemen kinerja tersebut. Namun demikian perbedaan tersebut tidak 

jauh berbeda satu sama lainnya, atau dapat dikatakan saling 

melengkapi. Berdasarkan definisinya manajemen kinerja (performance 

management) diartikan suatu proses atau seperangkat proses untuk 

menciptakan pemahaman bersama mengenai apa yang harus dicapai 

dan bagaimana ha1 itu hams dicapai, serta bagaimana mengatur orang 

dengan cara yang dapat meningkatkan kemungkinan tercapainya 

tujuan (Simamora 1995). 

Atas dasar pengertian dan batasan di atas maka di dalam 

manajemen kinerja ini mencakup tatacara mengatur orang dan unsur- 
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unsur apa saja yang termasuk di dalamnya. Dengan demikian, maka 

dalam proses manajemen kinerja tersebut meliputi (Mitrani, 1995) : 

Strategi dan sasaran, 

Pembatasan organisasi, 

Penentuan sasaran, 

Pelatihan dan pemberian arahan, 

Evaluasi terhadap kinerja, 

Pelatiahan ketrampilan, 

Penggajian berdasarkan kinerja, 

Pelatihan dan pengembangan. 

Di dalam manajemen kinerja yang dibutuhkan bukanlah proses 

tunggal unsur di atas, malainkan keterpaduan dari setiap unsur yang 

ada. Selanjutnya Mitrani (1995) rnengemukakan, manajemen kinerja 

sebagai suatu proses yang terpadu yang berupaya agar para karyawan : 

sadar akan apa yang diharapkan dari mereka dan bagaimana 

sumbangan mereka melengkapi 'gambar besar'; 

telah terlibat dalam menentukan sasaran yang harus mereka capai; 

mendapatkan dukungan dan pelatihan yang diperlukan selama 

jangka waktu tertentu; 
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memahami bagaimana kinerja mereka akan diukur dan dapat 

melacak sejauh mana mereka berhasil; 

diberi tantangan yang mereka rasakan penting tetapi dapat dicapai; 

diberi penghargaan dan imbalan yang sesuai dengan apa yang 

mereka capai. 

Lebih jelas Mitrani (1995) menggambarkan proses manajemen Kinerja 

seperti yang tersaji pada Gambar 1 berikut ini. 

3. Penilaian kinerja 

Di dalam menejemen kinerja suatu organisasi, aspek penting 

perlu diperhatikan adalah kondisi kinerja pegawai yang terdapat di 

dalam organisasi tersebut. Oleh karenanya untuk mengetahui kondisi 

kinerja pegawai tersebut, perlu dilakukan penilaian terhadap kinerja 

pegawai-pegawai yang dimiliki organisasi. Di dalam penilaian kinerja 

(performance appraisal) pegawai terdapat perbedaan dengan evaluasi 

pekerjaan cob evaluation). Penilaian kinerja secara keseluruhan 

berkenaan dengan seberapa jauh pegawai telah mengerjakan tugas dan 

tanggung jawab yang diberikan organisasi kepadanya. Sedangkan 

evaluasi pekerjaan merupakan aktivitas yang ditujukan untuk 

menentukan seberapa besar peran dan tingginya harga suatu pekerjaan 
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terhadap organisasi, sehingga dapat ditentukan kompensasi yang 

sesuai untuk diberikan pada pekerjaan tersebut (Simamora 1996). 

Perencanaan Kinerja 

-- - 
Jawab Peke rjaan 

~ P e n e n t u a n  Tujuan 

upemantauan Kemajuan 

I uUmpan Balik 

'-1 Tinjauan Atas Kinerja k- 
I 

- - 

rrHasil Kierja dibandingkan 
denganHarapan 

Penerapan Fungsi 
Personalia 

Rencana 
Penealihan I Rosedur Disiplin 

Gambar 1: Proses manajemen kinerja-siklus yang terpadu 

Lebih jauh Simamora, 1995 mengatakan, terdapat beberapa ha1 

yang mempengaruhi penilaian kinerja, yaitu : 
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1) Karakteristik keragaan situasi 

Keragaan situasi saat dilakukan penilaian sangat besar 

pengaruhnya terhadap penilaian kinerja. Dimana dalam penilaian 

kinerja, keragaan situasi yang berpengaruh dikelompokkan dalam 

situasi lingkungan dan situasi internal organisasi. 

Lingkungan menempatkan tuntutan-tuntutan organisasi dan 

para karyawannya terhadap produktivitas. Dalam lingkungan yang 

kompetitif, tuntutan produktivitas organisasi maupun pegawai 

menjadi sedemikian tingginya. Oleh karenanya kebutuhan kinerja 

yang handal menjadi kebutuhan utama yang tidak dapat ditawar- 

tawar lagi, ha1 ini berdampak pada penilai agar melakukan 

penilaian secara teratur dan disertai dengan kecermatan yang 

tinggi (Rao, 1996). 

Karakteristik organisasi memungkinkan sistem penilaian 

akan berbeda dari satu organisasi dengan organisasi lainnya,. 

karena karakteristik organisasi ini akan menentukan siapa menilai 

siapa. Dalam organisasi yang birokratis dapat diketahui dengan 

jelas penilai dan yang dinilai. Dalam organisasi birokratis setiap 

unit organisasi dapat tergambar dengan jelas rentang kendali dari 

pegawai hingga manajemen puncak (Rao, 1996). 
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Selain karakteristik organisasi, iklim organisasi dapat 

berpengaruh terhadap sistem penilaian kinerja. Iklim 

organisasional disini meliputi sistem kompensasi, gaya 

kepemimpinan, dan proses penentuan tujuan. Keadaan iklim 

organisional tidak hanya menentukan siapa menilai siapa, 

melainkan penekanan pada pengembangan dan sikap para pegawai 

atau anggota organisasi terhadap sistem penilaian. 

2) Penggunaan analisis pekerjaan 

Dalam analisis pekerjaan menghasilkan diskripsi pekerjaan, 

spesifikasi pekerjaan, dan standar kinerja suatu pekerjaan. Dengan 

demikian, maka analisis pekerjaan yang disertai pertimbangan 

keragaan situasi mempakan tolak ukur yang dijadikan dasar 

melakukan penilaian kinerja. Dengan dasar tersebut penilaian 

dapat diukur dengan jelas, adil dan obyektif. Dengan penilaian 

yang mengandung aspek kejelasan, keadilan dan abyektivitas ini 

akan menghindarkan hasil penilaian yang justm merugikan tujuan 

penilaian kinerja itu sendiri (Simamora, 1995). 

3) Tujuan penilaian kinerja 

Tujuan penilaian kinerja ini digolongkan pada dua tujuan 

utama, yaitu evaluasi dan pengembangan. Suatu yang sulit untuk 
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mencapai kedua tujuan ini sekaligus, karena satu pihak penilai 

dituntut untuk melakukan penilaian yang obyektif dan apa adanya, 

namun demikian penilai segaligus sebagai atasan berperan 

mencarikan sarana untuk meningkatkan kinerja bawahannya. 

Tujuan evaluasi, hasil evaluasi kinerja memungkinkan 

organisasi menentukan pegawainya layak atau tidak untuk 

dipromosikan, efektif atau tidak dalam bekerja, dan seterusnya 

sampai dengan proses penentuan gaji pegawai tersebut. Dengan 

demikian, maka pendekatan evaluasi ini merupakan kegiatan 

penelitian yang umum digunakan dan memiliki peran yang penting 

dalam kebijaksanaan hngsi personalia (Mitrani, 1995). 

Tujuan pengembangan, informasi yang dihasilkan oleh 

sistem penilaian kinerja, data digunakan sebagai upaya 

mengembangkan kinerja pribadi anggota organisasi. Hasil 

penilaian yang sekaligus input bagi pimpinan organisasi terdiri 

dari dua bentuk masukan, yaitu jika informasi mengindikasikan 

bahwa pegawai bekerja secara efektif, maka umpan balik dari 

informasi tersebut dapat menguntungkan pegawai dengan perasaan 

kebanggaan diri dan kompetensinya dapat meningkat. Selain itu 

apabila informasi dapat menemukan bidang lemah dari seorang 
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pegawai, maka ha1 ini dapat dijadikan dasar menentukan 

kebutuhan pelatihan dan pengembangan untuk rnengantisipasi 

kelemahan pegawai tersebut. 

4. Penilaian prestasi kerja 

Penilaian prestasi kerja memiliki makna yang sangat penting 

bagi suatu organisasi maupun individu yang dinilai. Untuk 

memperjelas ha1 ini, selanjutnya akan disajikan teori yang berkaitan 

dengan penilaian prestasi kerja. 

a. Tujuan penilaian prestasi kerja 

Tujuan utama sistem penilaian prestasi kerja adalah 

mengasilkan informasi yang akurat dan valid berkenaan dengan 

perilaku dan kinerja anggota organisasi. Semakin akurat dan valid 

informasi yang dihasilkan oleh sistem penilaian kinerja, semakin 

besar potensi nilainya terhadap organisasi. Hasil-hasil dari 

penilaian kinerja sering berfungsi sebagai basis bagi evaluasi 

reguler terhadap kinerja anggota organisasi. Apakah seorang 

individu dinilai kornpeten atau tidak kompeten, efektif atau tidak 

efektif, dapat dipromosikan atau tidak dapat dipromosikan, dan 

seterusnya adalah didasarkan informasi yang dihasilkan oleh 

sistem penilaian kinerja (Simamora, 1995) 

Secara umum penilaian prestasi kerja (Gibson, et al, 1991) 

dapat dibedakan sebagai berikut : 
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Trait system, menitik beratkan pada ciri proses penyelesaian 

tugas sesuai dengan uraian tugas yang dibebankan kepada 

pegawai yang dinilai. 

Result Oriented System, menitik beratkan pada hasil akhir, 

parameter kuantitatip digunakan sebagai kriteria hasil kerja, 

sehingga lebih mudah mengambil keputusan. 

Behavioral Descriptive System, adanya unsur judgement 

(pertimbangan perasaan) yang menggambarkan perilaku yang 

dinilai ke dalam hasil akhir. Sistem ini mempertimbangkan 

aspek non teknis dan kualitas perilaku yang mempengaruhi 

penilaian seseorang. 

b. Persyaratan Penilaian Kinerja Yang Baik 

Untuk mengukur prestasi hasil kerja masa yang lalu dan 

meramalkan masa yang akan datang, diperlukan adanya kriteria- 

kriteria penilaian yang berisi titik-titik penting yang akan dinilai. 

Menurut Simamora (1995), secara legal dan ilmiah, persyaratan 

kunci dari setiap penilaian adalah relevansi, sensitivitas dan 

keandalan. Dalam konteks operasi yang berkelanjutan, persyaratan 

kuncinya adalah kemamputerimaan dan kepraktisan sebagai 

berikut: 
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a) Relevansi (relevace), menyiratkan bahwa terdapat kaitan yang 

jelas antara standar kinerja untuk suatu pekerjaan tertentu dan 

tujuan organisasi dan kaitan yang jelas antara elemen-elemen 

kerja yang kritis yang diindentifikasi melalui suatu analisis 

pekerjaan dan dimensi yang akan dinilai pada formulir 

penilaian. Secara garis besar kriteria relevan disini artinya bisa 

diukur aspek-aspek yang menjadi ukuran bagi suatu maksud 

tertentu. 

b) Sensitivitas (sensitivity), menyatakan bahwa suatu sistem 

penilaian kinerja mampu membedakan antara pelaksana yang 

efektif dengan yang tidak efektif. 

c) Keandalan (reliability), dalam kontek konsistensi penilaian 

yang harus saling bersesuaian, penilaian yang andal berarti 

bebas dari kelemahan-kelemahan signifikan. Penilaian 

haruslah berisikan subyektivitas minimal yang menyebabkan 

distorsi. 

d) Kernamputerimaan (acceptability), merupakan persaratan 

yang paling penting dari semuanya karena program SDM 

hams mendapat dukungan dari semua lapisan yang akan 

menggunakannya. 
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e) Kepraktisan (practicality), artinya instrumen penilaian 

mudah untuk dipahami dan digunakan oleh manager dan 

pegawai. 

Dari lima persyaratan dasar dari penilaian kinerja, tidak 

satupun darinya dapat diabaikan. Relevansi, sensitivitas dan 

keandalan merupakan komponen teknis dari suatu sistem penilaian 

kinerja yang dirancang untuk membuat suatu keputusan men- 

yangkut pegawai. Lebih banyak perhatian yang harus diberikan 

untuk memastikan kemamputerimaan dan kepraktisan dari suatu 

sistem penilaian. 

c. Kesalahan-kesalahan dalam penilaian prestasi kerja 

Beberapa jenis kesalahan dalam penilaian umurnnya 

ditemukan, baik disadari maupun tidak menurut Dessler (1994) 

adalah sebagai berikut : 

a) Leniency error, kesalahan jenis ini terjadi apabila seorang 

penilai memberikan nilai kepada semua orang dalam suatu 

kelompok kerja lebih tinggi dari pada yang seharusnya. 

b) Strictness error, kesalahan jenis ini tanpak, apabila seorang 

penilai memberikan penilaian yang kurang menguntungkan 

tanpa memandang tingkat prestasi sesungguhnya. 
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c) Halo atid horn errors, iiaIo error terjadi apabila seorang 

memiliki nilai yang sangat baik pada satu aspek, kemudian 

penilai memberikan penilaian yang cenderung sama dari 

kesemua aspek lainnya. Kebaikannya adalah horn error yaitu 

penilaian yang buruk dari satu aspek menutupi prestasi yang 

baik. 

d) Central and tendency error, kesalahan ini terjadi karena 

penilai cenderung memberikan angka rata-rata, walupun 

prestasi baik atau buruk. 

e) Primacy and recency effects, terjadi karena frekwensi 

penilaian yang jarang, di mana seorang penilai telah 

melakukan pengamatan dan mempunyai praduga terhadap 

orang yang dinilai sebelum dilakukan penilaian. Sedangkan 

recency of events, kesalahan terjadi bila penilai cenderung 

memperhatikan prestasi kerja yang ditujukan di waktu-waktu 

terakhir menjelang penilaian. 

f) Contrast effect, kesalahan terjadi karena kriteria tidak jelas 

atau tidak menggunakan sistem rangking dalam arti apabila 

dibandingkan dengan mereka yang berprestasi jelek, mereka 

yang rata-rata akan nampak sangat baik, dimikian sebaliknya. 
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d. Faktor-faktor baru penilaian prestasi 

Menurut Rao (1996), apabila penilaian prestasi pegawai 

dirancang secara tepat akan dapat: 

a) Membantu tiap pegawai untuk semakin banyak mengerti 

tentang peranannya dan mengetahui secara jelas fungsi- 

fungsinya. 

b) Merupakan instrumen dalam membantu tiap pegawai mengerti 

kekuatan-kekuatan dan kelemahan-kelemahannya sendiri 

dalam kaitan dengan peran dan fungsi-fungsinya di dalam 

perusahaan. 

c) Membantu mengenali kebutuhan-kebutuhan akan 

pengembangan setiap pegawai berkenaan dengan peran dan 

hngsinya. 

d) Menambah kebersamaan antara masing-masing pegawai 

dengan menjabat penyelia sehingga tiap pegawai senang 

bekerja dengan penyelianya dan sekaligus menyumbangkan 

sebanyak-banyaknya kepada organisasi. 

e) Merupakan mekanisme-mekanisme komunikasi yang semakin 

bertambah antara pegawai dan penyeliannya sehingga tiap 

pegawai dapat mengetahui harapan-harapan majikannya dan 
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tiap majikan juga dapat mengetahui kesulitan-kesulitan para 

bawahan serta berusaha mengatasinya dan dengan demikian 

mereka bersama-sama menyelesaikan tugasnya. 

f )  Merupakan instrumen untuk memberikan peluang bagi 

pegawai untuk mawas diri dan menetapkan sasaran pribadi 

sehingga terjadilah pengembangan yang direncanakan dan 

dimonitor sendiri. 

g) Memegang peranan dalam membantu setiap pegawai 

menyerap kebudayaan, norma-norma dan nilai-nilai organisasi 

sehingga suatu indentitas dan keikatan keorganisasian 

dikembangkan diseluruh perusahaan. 

h) Membantu mempersiapkan pegawai untuk memegang 

pekerjaan pada jenjang lebih tinggi dengan cara terus menerus 

memperkuat perkembangan perilaku dan kualitas yang 

dibutuhkan bagi posisi-posisi yang tingkatkatnya lebih tinggi 

di dalam organisasi. 

i) Merupakan instrumen dalam menciptakan sebuah iklim yang 

positif dan sehat di dalam organisasi yang mendorong orang 

berusaha sekuat tenaga dan merasa senang berbuat sesuatu. 

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



Tinjauan Pustaka 26 I 
j) Membantu dalam berbagai keputusan kepegawaian dengan 

memberikan data tentang tiap pegawai secara berkala. 

5. Efektivitas Penilaian Prestasi Kerja dalam Meningkatkan Kinerja 
Pegawai 

Penilaian prestasi kerja selain memiliki makna penting bagi 

suatu organisasi maupun individu yang dinilai, juga memiliki 

pengaruh yang berbeda terhadap individu maupun organisasi sendiri. 

Selanjutnya untuk melihat efektivitas penilaian prestasi kerja terhadap 

kinerja pegawai dalam organisasi, maka perlu dilihat bagaimana 

aktivitas (penilaian prestasi kerja) tersebut berpengaruh dalam 

organisasi. 

Dalam menilai efektivitas organisasi, melibatkan evaluasi hasil 

pimpinan maupun hasil individu. Dengan demikian, dalam melihat 

efektivitas tersebut, dihubungkan dengan organisasi secara 

keseluruhan. Oleh karenanya, dalam ha1 ini, tidak hanya dipusatkan 

pada hasil dari suatu upaya kepemimpinan melainkan efektivitas yang 

terdapat pada unit-unit organisasi pada kurun waktu tertentu (Hersey 

dan Blanchard, 1992). 

Berdasarkan hasil penelitian Rensis Likert (dalam Hersey dan 

Blanchard, 1992) menyatakan bahwa agar aktivitas organisasi dapat 

berjalan secara efektif, perlu dilihat variabel-variabel hubungan yang 

dinyatakan sebagai tiga variabel, yaitu variabel kausal, variabel antara 
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dan variabel hasil. Ilubungan dari ketiga variabel tersebut 

digambarkan dalam Gambar 2 berikut ini. 

Kemampuan dan 

Kepemimpinan, 
Keputusan- 
keputusan 
Manajemen, 
Falsafah, 
Tujuan, 
Kebijaksanaan, 
dan Struktur 
Organisasi, dan 
lain-lain. 

terhadap Tujuan, 
Moral Anggota, 
Kemampuan 
dalam 

I Kepemimpinan, 
Komunikasi, 
Penanggulangan 
Konflik, 
Pengambilan 
Keputusan, dan 
lain-lain 1 

Penyaluran, 
Perolehan, 
Hubungan 
Pimpinan 
terhadap 
Bawahan, 
Berhenti Bekerja 
Pegawai, dan lain 
sebagainya 

Gambar 2: Hubungan Ketiga Variabel Likert (Hersey dan 
Blanchard, 1992). 

Menyadari kondisi seperti yang digambarkan di atas, maka 

dalam aktivitas penilaian prestasi kerja diperlukan pengertian tentang 

hubungan ketiga variabel tersebut agar dapat berjalan secara efektif. 

Rao (1996) menyatakan bahwa penilaian prestasi kerja tidak akan 

dapat berhasil dalam waktu singkat di Indonesia. Hal ini terjadi 

apabila ukuran keberhasilan didasarkan atas jumlah formulir yang 

dikembalikan atau yang terisi. Selama manusia dinilai oleh manusia, 
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unsur subjektivitas akan selalu menyertai. Para penilai akan terus 

melakukan penilaian terhadap para ternilai berdasarkan pengalaman, 

persepsi, pengertian, nilai-nilai pengetahuan, dan sikap penilai itu 

sendiri. Oleh karenanya, penilaian ini akan berjalan efektif apabila 

tetap konsisten terhadap sasaran yang ditetapkan. 

Moon (1994), menyatakan bahwa agar penilaian prestasi kerja 

dapat berjalan dengan efektif diperlukan beberapa ha1 berikut ini, 

1) Pemahaman masalah bagi penilai terhadap kondisi ternilai. 

Penilaian hendaknya selalu berorientasi pemahamannya tersebut 

pada tindakan yang akan diambil. 

2) Penilai dituntut untuk memiliki komitmen yang kuat, 

berkemampuan memadai dan memiliki keterampilan yang handal. 

3) Penilaian selayaknya dilakukan berdasarkan pada tatanan waktu 

yang konsisten dan berkesinambungan. 

Ketiga ha1 tersebut, menurut Moon (1994), yang akan menjamin 

penilaian prestasi kerja dapat berjalan secara efektif. 

B. Pedoman, Kebijaksanaan, Organisasi Dan Prosedur Penilaian PT. 
Bank BNI 

1. Pengelolaan prestasi kerja, potensi dan pengembangan pegawai 
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Pengertian 

Yang dimaksud dengan pengelolaan prestasi kerja, potensi dan 

pengembangan pegawai ialah suatu sistem yang secara aktip 

membimbing/memberi petunjuk kepada para pegawai unit dalam 

mencapai sasaran unitnya, dalam kerangka pencapaian sasaran-sasaran 

usaha PT. Bank BNI serta memberikan penilaian hasil kerjanya secara 

lebih obyektip. 

Tujuan 

Tujuan dari pada sistem tersebut adalah untuk meningkatkan hasil 

kerja setiap unit usaha, meningkatkan ketrampilan pegawai dan 

memberikan penilaian hasil kerja secara lebih obyektif, yang pada 

akhirnya akan meningkatkan usaha PT. Bank BNI secara keselumhan. 

2. Beberapa pengertian istilah 

Tugas utamalmisi 

Adalah pernyataan singkat yang menggambarkan tugas utama atau 

peranan pokok suatu unit di Bank BNI serta tujuan umum yang 

mendasar mengenai perlunya unit tersebut diadakan. 

Areal penentu keberhasilan 
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Adalah pernyataan singkat mengenai apa yang harus dikerjakan oleh 

unit yang bersangkutan dengan sebaik-baiknya, agar supaya masing- 

masing tugas utama yang telah ditetapkan dapat tercapai dengan 

sebaik-baiknya. 

Kriteria hasil kerja 

Adalah kriteria yang menyatakan bagaimana hasil kerja diukur, 

dibandingkan dengan sasaran yang hendak dicapai, dan kriteria atau 

ukuran apa yang dipakai (misalnya dalam bentuk :prosentase, rating 

atau jumlah). 

Sasaran usahalsasaran kerja 

Adalah pernyataan singkat dan nyatalkonkrit tentang sasaran-sasaran 

yang hendak dicapai unit yang bersangkutan dalam tahun yang 

bersangkutan yang dinyatakan sejalan dengan kriteria hasil kerjanya 

(dalam prosentase, rating atau jumlah). 

Rencana kegiatan 

Adalah garis besar langkah-langkah kegiatan pokok yang logis dan 

sistematis yang akan dilaksanakan dalam rangka mencapai tiap-tiap 

sasaran yang telah ditetapkan. 

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



l ~ i n i a u a n  Pustaka 31 I 

Pegawai yang dinilai 

Pengawai yang dinilai menurut ketentuan ini, adalah pegawai yang 

membuat goal setting, yang prestasi kerja, potensi dan 

pengembangannya dikelola dengan sistem ini. 

Penilai 

Penilai menurut ketentuan ini adlah atasan langsung yang berperan 

dalam pengelolaan penilaian prestasi kerja, potensi dan pengembangan 

pegawai dimaksud. 

Pemutus 

Pemutus adalah atasan langsung dari penilai, yang terlibat dalam 

pengelolaan penilaian prestasi kerja, potensi dan pengembangan 

pegawai. 

3. Prosedur penilaian prestasi keja 

Penilaian prestasi kerja dilakukan melalui tahapan pertemuan 

antara penilai dengan pegawai yang dinilai pada awal tahun, catur 

wulan dan akhir tahun. 

1) Kegiatan pada awal tahun 

Menetapkan sasaran usaha, penetapan sasaran ini tergantung 

dari pada posisi pimpinan tersebut. 
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Membuat rencana kegiatan, pada langkah ini diperinci lebih 

detail bagaimana langkah-langkah kegiatan itu akan diambil 

oleh pihak yang dinilai dalam rangka mencapai sasaran yang 

telah direncanakan. 

Menetapkan bobot masing-masing faktor, penetapan tersebut 

tergantung dari pada tingkat kepentingan pengembangan setiap 

unit, sehingga bobot satu dengan yang lainnya akan berbeda 

dalam penilaian. 

Membuat rencana pengembangan pimpinan perorangan (RP-3), 

pada tahap ini pihak yang dinilai merencanakan sasaran 

pengembangan, rencana kegiatan dan waktu pelaksanaan, siapa 

penanggung jawab pelaksanaan, evaluasi terhadap 

perkembangan pelaksanaan setiap triwulan, dan pada akhir 

tahun akan diadakan penilaian oleh atasan. 

Menyelenggarakan pertemuan atau diskusi, pertemuan 

dilakukan oleh penilai (atasan langsung) dengan yang dinilai. 

Pada pertemuan tersebut dibahas rencana yang telah disusun 

oleh pihak yang dinilai untuk selanjutnya diadakan negosiasi 

atau kesepakatan, apabila telah sepakat maka kedua belah pihak 

menandatangani formulir tersebut. 
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2) Kegiatan pada catur wulan 

Mengukur dan menilai perkembangan pencapaian sasaran, 

dengan mengisi formulir perkembangan pencapaian sasaran 

(PPS). 

Pada tahap ini merupakan kegiatan dimana pihak penilai 

bersama-sama dengan yang di dilai mengadakan pengukuran 

secara periodik per catur wulan atas perkembangan pencapaian 

sasaran (goals) catur wulan bersangkutan. 

Dari pengukuranlpenilaian ini, jika diperlukan dapat dilakukan 

perubahan-perubahan dalam rencana kegiatan untuk menjamin 

agar pada akhir tahun sasaran dapat dicapai atau menampung 

faktor-faktor baru yang muncul selama pelaksanaan. 

Tujuan dari pada langkah kegiatan ini adalah : 

a) Menilai apakah tingkat kemajuan yang diperolah 

caturwulan ini telah dapat mencapai sasaran-sasaran yang 

diinginkan, bila tidaklbelum, tindakan-tindakan koreksi 

apa yang diperlukan. 

b) Merupakan kesempatan untuk menilai kembali apakah 

sasaran-sasaran yang telah ditetapkan dan rencana 

kegiatan yang telah dibuat masih sesuai dihubungkan 
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dengan adanya perubahan-perubahan pada prioritas 

perusahaan, keadaan ekonomi, persaingan, perubahan 

peraturan pemerintah yang terjadi pada catunvulan yang 

bersangkutan. 

c) Menekankan arti pentingnya sasaran-sasaran yang hendak 

dicapai dan membantu memelihara keterikatan 

(Commitment) yang bersangkutan dalam mencapai 

sasaran-sasaran. 

3) Kegiatan pada akhir tahun 

Mengukur hasil akhir tahun terhadap sasaran yang telah dibuat 

awal tahun dalam bentuk prosentase. 

Menilai hasil kerja dan berapa nilai terbobotnya, dengan 

pengkalian didapat jumlah keseluruhan nilai terbobot dan dapat 

disimpulkan nilai akhirnya. 

Membuat rencana pengembangan untuk meningkatkan 

performance pegawai pada tahun berikutnya dengan menilai 

hasil pengembangan seperti tercantum dalam formulir W-3. 

Pada dasarnya terdapat 2 kegiatan pokok menilai hasil kerja 

pada akhir tahun yaitu : 
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a) Menyiapkan penilaian 

Pada tahap ini penilai selain meneliti keberhasilan 

usaha pencapaian sasaanlusah dan prestasi kerja, yang 

dinilai juga meneliti ketrampilan dan sikap atas dasar 

alasan-alasan mengapa sasaran tercapailtidak terca- 

pailterlampaui, faktor luar yang tidak masuk dalam 

perencanaan dan sebagainya. 

Dari hasil penilaian tersebut dan pengetahuan- 

pengetahuan yang dimiliki yang dinilai, penilai 

mengindentifikasi kemampuan prestasi yang menonjol 

serta kelemahan-kelemahan atau kebutuhan 

pengembangan yang bersangkutan didasarkan atas 

hasil-hasil yang telah dicapai serta pengamatan penilai 

terhadap performance yang bersangkutan selama satu 

tahun. 

Kegitan berikutnya adalah menilai menetapkan sasaran 

pengembangad peningkatan atau tindakan koraksi bagi 

yang dinilai untuk tahun mendatang. 
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b) Membicarakan hasil penilaian 

Hasil penilaian penilai tersebut hams dikomunikasikant 

dibicarakan secara terperinci dengan yang dinilai. 

C. Kerangka Pemikiran 

Dalam upaya untuk mendapatkan kinerja pegawai seperti yang 

diharapkan oleh perusahaan, maka PT Bank BNI perlu untuk mengambil 

sikap yang jelas. Kejelasan sikap ini menyangkut akan berbagai variabel 

yang terlibat dalarn penilaian prestasi kerja pegawai. Variabel-variabel 

yang terlibat dalam penilaian prestasi kerja, diantaranya adalah variabel 

kebijaksanaan organisasi, penilai, ternilai, prosedur penilaian, hasil 

penilaian dan kejelasan tindaklanjut manajemen terhadap hasil penilaian 

prestasi kerja dan tata nilai organisasi. 

Berdasarkan keterlibatan beberapa variabel tersebut, maka penilaian 

prestasi kerja akan memiliki pengaruh yang tidak selalu positif terhadap 

kinerja pegawai. Hal ini selain variabel tersebut di atas tidak memberikan 

kontribusi yang sama terhadap hasil penilaian, juga dikarenakan variabel- 

variabel tersebut sebagian besar mengandung unsur subyektivitas. Oleh 

karenanya dalam melakukan evaluasi penilaian prestasi kerja inerja 
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pegawai di jajaran organisasi PT. Bank BNI (Persero), perlu dikaji kondisi 

variabel-variabel tersebut. 

Selanjutnya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, maka 

geladikarya ini didasarkan pada kerangka pemikiran yang tersaji pada 

Gambar 3.  Dari Gambar 3 di bawah dapat dilihat kelompok variabel yang 

menjadi lingkup kajian dalam evaluasi. Selanjutnya dari pendapat pelaku 

penilaian prestasi kerja (penilai dan temilai) terhadap variabel-variabel 

yang terdapat dalam sistem penilaian, dievaluasi dan dianalisis untuk 

diketahui sejauhmana variabel-variabel tersebut menduduki prioritas 

pembenahan. Dari hasil analisis ini akan dapat dijadikan dasar untuk 

memberikan rekomendasi kepada pihak manajemen PT. Bank BNI untuk 

melakukan pembenahan agar dapat tercapai suatu bentuk sistem penilaian 

prestasi kerja yang dapat meningkatkan kinerja pegawai. 

Adapun uraian dari variabel-variabel yang menjadi kriteria evaluasi 

adalah sebagai berikut : 

Prosedur. Prosedur yang dimaksud meliputi berbagai aktivitas teknis yang 

terdapat dalam sistem penilaian. Diantara aktivitas tersebut adalah waktu 

penilaian, tatalaksana penetapan goal setting, formulir isian, tata cara 

wawancara, dan tatalaksana penilaian itu sendiri. 

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



l~iniauan Pustaka 38 I 

Sistem Urnpan Balik. Merupakan sistem yang diterapakan oleh pihak 

manajemen sebagai tindak lanjut atas hasil penilaian. Hal ini mengandung 

pengertian bahwa seberapa berperannya hasil yang diperoleh dalam sistem 

penilaian prestasi kerja dapat dijadikan dasar bagi pihak manajemen PT. 

Bank BNI dalam melakukan upaya-upaya mendorong meningkatnya 

kinerja pegawai. Adapun yang termasuk dalam Feed Back System ini 

adalah penghargaan dan sanksi atas nilai prestasi pegawai sebagai hasil 

sistem penilaian. 

Penilai. Seperti yang dijelaskan dalam kajian pustaka pada bagian 

terdahulu, menyatakan bahwa unsur subyektivitas penilai cenderung sulit 

di hilangkan (terutama dalam budaya yang ada di Indonesia). Hal ini 

berkaitan dengan sikap motivasi, perilaku, potensi kemampuan, 

pengalaman, pendidikan, usia dan budaya dari si penilia. 

Ternilai. Selain subyektivitas cenderung dilakukan oleh penilia, ternilai 

juga merupakan variabel yang diduga memiliki kontribusi yang besar 

terhadap ketidakefektifan sistem penilain. Adapun variabel yang diduga 

berpengaruh terhadap penilaian adalah sikap motivasi, perilaku, umur, 

pendidikan, kemampuan, pengetahuan dan variabel kedewasaan dari 

ternilai dalam menanggapi sistem penilaian. 
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Gambar 3:  Kerangka Pemikiran Geladikarya 

Tata Nilai. Setiap organisasi memiliki kandungan nilai yang berbeda- 

beda. Hal ini dipengaruhi oleh budaya organisasi, jenis kegiatan dalam 

organisasi dau perilaku dari pelaku organisasi. Dengan demikian tata 

nilai ini penting untuk dilibatkan dalam kajian. 
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A. Lokasi Dan Waktu Geladikarya 

Geladikarya dilakukan di PT. Bank BNI dengan mengambil lokasi 

di Kantor Wilayah 02 Padang dan lima Kantor Cabang di Sumatera Barat 

(Kantor Cabang Padang, Kantor Cabang Imam Bonjol Padang, Kantor 

Cabang Achmad Yani Padang, Kantor Cabang Bukittinggi dan Kantor 

Cabang Payakumbuh). Geladikarya dilakukan selama dua bulan, terhitung 

mulai awal bulan Januari 1997. 

B. Metode Penelitian 

Metode penelitian yang dilakukan adalah studi kasus yang 

dilakukan di PT. Bank BNI di Wilayah kerja Sumatera Barat. Melalui studi 

kasus ini, diharapkan dapat diperoleh gambaran kondisi penilaian prestasi 

kerja yang terdapat PT. Bank BNI pada umumnya. 

C.  Jenis Data 

Dalam geladikarya ini dikumpulkan dua jenis data, yaitu data 

primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari hasil wawancara dan 

hasil jawaban daftar pertanyaan yang diajukan pada obyek diambil secara 

acak untuk diambil sampelnya (teknik sampling) dari populasi pegawai 
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tetap PT. Bank BNI Wilayah Sumatera Barat. Data sekunder diperoleh 

dari hasil pengumpulan data yang terdapat di berbagai pustaka, terutama 

laporan-laporan yang terdapat di PT. Bank BNI yang berkaitan dengan 

penilaian prestasi kerja dan kinerja pegawai. 

Selain data sekunder diperoleh dari laporan atau kepustakaan yang 

terdapat di PT. Bank BNI, juga diperoleh dari sumber lain yang rnasih 

memiliki relevansi dengan topik geladikarya. Diantara sumber data yang 

dianggap memiliki relevansi dengan topik geladikarya diantaranya adalah : 

Peraturan Perundang-undangan tentang Moneter Indonesia, 

Kebijaksanaan Bank Indonesia menyangkut Kinerja Pegawai, 

Biro Pusat Statistik, 

D. Responden 

Berkaitan dengan ha1 tersebut di atas, maka dalam mengevaluasi 

penerapan sistem penilaian prestasi kerja ini diambil beberapa pegawai 

yang digunakan sebagai sarnpel atau contoh (sarnpel pegawai ini 

selanjutnya disebut sebagai responden). Responden yang diambil secara 

acak tersebut berada atau bekerja pada berberapa cabang yang terdapat di 

wilayah propinsi Sumatera Barat atau dalam organisasi PT. Bank BNI 

Wilayah 02 termasuk dalam WPC 11. Selanjutnya dari seluruh cabang dan 
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kantor wilayah diarnbil beberapa responden yang diacak secara 

proporsional. Secara keseluruhan responden yang diambil adalah sebanyak 

60 orang (sebagai sampellresponden). Jurnlah 60 responden ini dianggap 

dapat mewakili pendapat seluruh pegawai (pegawai tetap) yang berada di 

WPC 11. Dimana jurnlah pegawai tetap di WPC I1 secara keselumhan 

mencapai 203 pegawai, dengan demikian sampel yang diambil memiliki 

proporsi 29,6 persen atau dalam pembulatan menjadi 30 persen. Dengan 

demikian keputusan yang diambil berdasarkan pendapat responden ini 

dapat dijadikan kesimpulan terhadap sistem penilaian prestasi kerja secara 

keseluruhan. 

Penggolongan responden berdasarkan jabatan dan tempat kerja 

pegawai secara lengkap disajikan pada Tabel 1. Selanjutnya seperti halnya 

dijelaskan pada rnetodologi, bahwa pendapat responden ini di 

kelompokkan menjadi pendapat responden yang senior (atasan) dan 

pendapat yang yunior (bawahan). Pendapat senior yang maksudkan adalah 

pendapat yang disampaikan oleh responden yang telah dianggap senior 

dalam organisasi PT. Bank BNI Wilayah 02. Sedangkan yang yunior 

adalah pendapat yang disarnpaikan oleh respoden yang memiliki jabatan 

tetap namun tergolong pegawai muda di jajaran organisasi PT. Bank BNI 

Wilayah 02. Pengelompokkan ini ditujukan agar pendapat dari responden 
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tidak sanla ratakan yang menimbulkan biasnya keputusan terhadap 

pendapat responden yang diarnbil. Adapun yang tergolong responden 

senior sebanyak 23 orang adalah bagian yang dicetak miring pada Tabel 1, 

sedangkan yang responden yunior adalah sisanya, yaitu 37 orang. 

Tabel 1. Jabatan dan Ternpat Kerja Responden 

E. Pengolahan dan Analisis Data 

1. Pengolahan Data 

I 

2 

Pemimpin 
Wilayah 
Wakil 
Petnimpin 

I 

2 

-- 

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



Metodologi 44 I 
Data yang dikumpulkan dikuantifisir dan diolah melalui pengelompokan 

data dan tabulasi. 

2. Analisa Skoring 

Data yang telah dikumpulkan dan ditabulasikan, kemudian 

diskoring pada masing-masing kategori sesuai dengan yang ditanyakan. 

Adapun skala skoring adalah sebagai berikut : 

1 0 -1 

1 

Setuju 
I 

Tidak 
Tentu 

1 

Tidak 
Setuju 

Sebagai gambaran analisa skoring ini disajikan Tabel Analisa 

Skoring sebagai berikut : 

Contoh Tabel Analisa Skoring 

Catatan : 
0 + untuk jawaban setuju, +I- untuk tidak tahu dan - untuk tidak setuju 
0 Jumlah Nilai ={[(8~1)+(2~0)+(3x- 1)]x62%) + 
0 {[(9xl)+(3xO)+(3x-l)]x38%) 
0 Jumlah Nilai = 3,l + 2,28 = 5,38 
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Kelera~tgan : 

Secara teoritis, pengolahan di atas merupakan pengolahan data dengan 

menggunakan skala nominal. Dimana angka 1 , 0 dan -1 sebagai label 

atau tanda untuk membedakan masing-masing pendapat yang 

diberikan oleh obyek yang diteliti (responden), 1 dan -1 mempunyai 

kualitas yang sama tetapi arahnya berbeda, sedangkan 0 batas 

penyeimbangan. Selanjutnya untuk mencapai kepuasan keputusan 

yang akurat, maka untuk kelompok senior diberi bobot yang lebih 

besar. Pembobotan ini berhngsi untuk lebih menekankan, bahwa 

meskipun secara kuantitas kelompok senior memiliki jumlah yang 

lebih kecil, tetapi secara kualitas kelompok senior ini dianggap lebih 

kompeten dibandingkan dengan kelompok yunior. Adapun bobot yang 

diberikan yaitu sebesar proporsi jumlah kelompok terbesar terhadap 

seluruh responden, yaitu 37/60 atau 0,62 sedangkan untuk kelompok 

yunior diberi bobot sebesar jumlah terkecil terhadap total responden, 

yaitu 23/60 atau 0,38. Pemberian bobot dengan proporsi bersilang ini 

agar dapat menjadikan kualitas pendapat 2 kelompok menjadi 

berimbang. Sehingga apabila pendapat responden kelompok senior 

(misalnya) 2 dan yunior 3, maka nilai pendapat kelompok senior 

adalah sebesar 2 X 0,62 = 1,24 dan nilai pendapat kelompok yunior 
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sebesar 3 X 0,38 = 1,14. Berdasarkan perbedaan nilai tersebut, maka 

pendapat kelompok senior meskipun 2 orang lebih diutamakan 

dibanding'kelompok yunior yang terdiri dari 3 orang. 
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IV. PROFIL PT. BANK BNI WILAYAH 02 

A. Penghimpunan dan Penyaluran Dana 

Dengan semakin tajamnya persaingan dan kompleksnya permasalahan 

di berbagai bidang usaha, pada tahun 1984 PT. Bank BNI telah melaksanakan 

perombakan menyeluruh (reenginering) terhadap manajemen organisasinya. 

Perubahan-perubahan yang dilakukan tersebut meliputi berbagai aspek 

pengelolaan, diantaranya yaitu bidang teknologi, sistem operasi perusahaan, 

sistem informasi manajemen dan manajemen sumber daya manusia (SDM). 

Perubahan menyeluruh tersebut juga berdampak terhadap budaya kerja PT. 

Bank BNI. Dimana pada masa-masa sebelumnya (sebelum perubahan), setiap 

kegiatan yang ada diorientasikan pada upaya penyelesaian tugas-tugas 

pekerjaan. Selanjutnya pada masa pasca perubahan, setiap kegiatan 

manajemen telah berubah orientasi, yaitu mengarah pada pasar. 

Hasil dari perubahan menyeluruh ini, PT. Bank BNI telah mampu 

menjadikan dirinya sebagai perbankan nasional yang memiliki kinerja usaha 

yang meningkat. Hal ini dapat dilihat dari peningkatan perolehan dana melalui 

berbagai alat penghimpun dana yang dimiliki oleh PT. Bank BNI dan besarnya 

volume dana yang disalurkan disalurkan melalui fasilitas kredit dan pinjaman. 

Meningkatnya kinerja penghimpunan dan penyaluran dana PT. Bank BNI 
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secara menyeluruh prestasi tersebut tidak terlepas dari upaya-upaya yang 

dilakukan oleh unit-unit organisasinya yang meliputi kantor wilayah dan 

cabang secara terus menerus berusaha untuk memperoleh kepercayaan 

masyarakat. Peningkatan kinerja perusahaan tidak terlepas dari peningkatan 

kinerja pegawainya (bermuara pada kinerja pegawai). 

Sebagai salah satu bagian dari organisasi PT. Bank BNI, Kantor 

Wilayah 02 yang berkedudukan di Padang, Sumatera Barat, memiliki prestasi 

yang baik dalam ha1 penghimpunan dan penyaluran dana. Dimana untuk kedua 

kegiatan tersebut, kantor wilayah 02 dari tahun ke tahun menunjukkan 

peningkatan. 

1. Penghimpunan Dana 

Penghimpunan dana yang dilakukan oleh PT. Bank BNI Wilayah 02 

menunjukkan perkembangan yang menggembirakan. Hal ini didasarkan pada 

peningkatan perolehan dana yang terjadi pada kantor wilayah dan cabang yang 

berada di bawah PT. Bank BNI Wilayah 02. Dimana secara total, 

penghimunan dana per 31 Desember 1994 hanya mencapai 157.973 juta 

rupiah, maka pada realisasi tahun 1996 jumlah tersebut meningkat mencapai 

201.056 juta rupiah. Untuk lebih jelasnya perkembangan penghimpunan dana 

ini, secara keseluruhan perolehan dan di PT. Bank BNI Wilayah 02 tersebut 

disajikan pada Tabel 2. 
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Tabel 2. Perkembangan Perolehan Dana di PT. Bank BNI Wilayah 02 Tahun 
1994 sampai dengan Tahun 1996 

Berdasarkan Tabel 2, di atas dapat dilihat bahwa kinerja penghimpunan 

2. 

3. 

4. 

5. 

dana yang terdapat di PT. Bank BNI Wilayah 02 menunjukkan peningkatan. 

Meskipun peningkatan tersebut, untuk tahun 1995 masih belum mampu 

A.Yani Padang 

Bukit Tinggi 

Paya Kumbuh 

Imam Bonjol 

Total 

melan~paui target atau sasaran yang dicanangkan. Namun tidak demikian 

halnya pada tahun 1996, selain PT. Bank BNI Wilayah 02 mengalami 

14.593 

34.012 

7.531 

15.413 

157.973 

peningkatan penghimpunan dan juga diikuti tercapainya target atau sasaran 

yang dicanangkan. Meskipun pada cabang Padang, penghimpunan dananya 

18.693 

41316 

9.686 

184.165 

184.165 

masih di bawah sasaran yang ditetapkan. 

2. Penyaluran Dana 

Dari dana yang terhimpun dari masyarakat, selanjutnya sebagai salah 

satu tugas dari usaha perbankan untuk menyalurkan dana masyarakat tersebut. 

Penyaluran dana ini bempa pinjaman maupun fasilitas kredit lainnya yang 

18.874 

39.951 

13.422 

22.740 

171.281 

100.97% 

96.70% 

138.57% 

119.86% 

93.00% 

23.388 

46.685 

16.230 

26.600 

199.259 

28.838 

48.545 

17.897 

31.918 

201.056 

123.30% 

103.98% 

110.27% 

119.99% 

100.90% 
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din~iliki oleh PT. Bank BNI Wilayah 02. Dari data yang dikumpulkan 

mununjukkan bahwa dana yang mampu disalurkan oleh PT. Bank BNI 

Wilayah 02 pada tahun 1996 mencapai 244.558 juta rupiah. Angka ini 

menunjukkan peningkatan yang cukup besar dibandingkan penyaluran dana 

yang diupayakan oleh manajemen kantor wilayah tahun 1994. 

Selanjutnya pada Tabel 3, disajikan perkembangan penyaluran dana 

yang terjadi di PT. Bank BNI Wilayah 02tahun 1994 hingga tahun 1996. 

Tabel 3.  Perkembangan Penyaluran Dana dalam Bentuk Pinjaman PT. Bank 
BNI Wilayah 02 Tahun 1994 sampai dengan Tahun 1996 

, , , , , , ~~ . .. _ _  , , . ," , 
2. A. Yan~ Padang 10.715 15.341 I .  1 6 %  1 2iIk00 23.815 110.25% 

3. 

4. 

. 

Dari Tabel 3 dapat dilihat bahwa penyaluran dana dalam bentuk 

pinjaman atau kredit secara total mengalami peningkatan. Dimana penyaluran 

dana ini rata-rata didukung oleh peningkatan pinjaman pada masing-masing 

kantor cabang maupun kantor wilayahnya. Dibandingkan tahun 1995. kinerja 

6. 

Bukit Tinggi 

Paya Kumbul~ 

Inlam Bonjol 

KantorWilayall 

Total 

9.712 

9.756 

13.225 

140.331 

204.019 

11.997 

12.173 

17.222 

157.998 

240.193 

12.944 

13.016 

15.962 

91.060 

174.754 

107.89% 

106.93% 

92.68% 

57.63% 

72.76% 

15.230 

13.850 

19.750 

112.127 

212.307 

16.424 

14.341 

21.948 

107.84% 

103.55% 

111.13% 

135.076 

244.538 

120.47% 

115.19% 
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penyaluran dana tahun 1996 menunjukkan perkembangan yang cukup baik. 

Hal ini didasarkan atas pencapaian ataupun terlampauinya sasaran pinjaman 

yang dicanangkan. Pada tahun 1995, hanya terdapat tiga kantor 

cabanglwilayah dari berkantor cabanglwilayah yang ada di bawah PT. Bank 

BNI Wilayah 02 yang malampaui target pinjaman yang dicanangkan. Dengan 

demikian, seperti halnya penghimpunan dana, penyaluran dana dalam bentuk 

pinjaman inipun mengalami peningkatan yang cukup baik. 

B. Manajemen Sumber Daya Manusia 

PT. Bank BNI Wilayah 02 memiliki sumber daya manusia yang cukup 

besar dan tersebar di beberapa kantor cabang maupun kantor wilayah. Kantor 

cabang yang dimiliki PT. Bank BNI Wilayah 02 dikelompokkan dalam tiga 

kategori yang umumnya disebut dengan kelas, yaitu cabang kelas 1, cabang 

kelas 2 dan cabang kelas 3. Dari ketiga kelompok cabang tersebut pengelolaan 

SDM memungkinkan untuk diterapkan secara berlainan sepanjang tidak 

menyimpang dari ketentuan pengelolaan yang ditetapkan oleh pihak 

manajemen PT. Bank BNI. 

1. Struktur Organisasi 

Dalam menjamin kelangsungan operasionalnya, kantor cabang yang 

terdapat di bawah organisasi PT. Bank BNI Wilayah 02 memiliki struktur 

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



I ~ r o f i l  PT. Bank BNI wllavah 02 52 I 
organisasi yang dibedakan menurut kelas dari cabang yang bersangkutan. 

Secara keseluruhan jumlah kantor cabang yang terdapat di bawah PT. Bank 

BNI Wilayah 02 dapat dilihat pada Tabel 4 berikut ini : 

Tabel 4. Pengelompokan Kantor Cabang berdasarkan Kelasnya yang berada di 
bawah PT. Bank BNI Wilayah 02 beserta Lokasi Kedudukan 
Kantornya per Februari 1997 

Sumatera Barat 
Sumatera Barat 
Sumatera Barat 

6. 
7. 
8. 

IV. 
1. 
2. 
3.  
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

Jln. A. Yani, Padang 
Payakumbuh 
Sungaipenuh 
Cabang Pembantu 
Bankinang 
Bengkalis 
IKlP Padang 
Teluk Bayur, Padang 
Pariaman 
Unand, Padang 
Padang Panjang 
Batu Sangkar 
Sungai Guntung 

3 
3 
3 

Sumatera Barat 
Sumatera Barat 

Jambi 

Riau 
Riau 

Sumatera Barat 
Sumatera Barat 
Sumatera Barat 
Sumatera Barat 
Sumatera Barat 
Sumatera Barat 

Riau 
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Dengan demikian, jumlah kantor cabangtwilayah secara keseluruhan 

termasuk kantor cabang pembantu yang terdapat di PT. Bank BNI Wilayah 02 

adalah 25 yang terdiri dari 1 kantor wilayah, 2 cabang utama atau kelas 1, 8 

kantor cabang kelas 2 ,5  kantor cabang kelas 3 dan 9 kantor cabang pembantu. 

2. Formasi Pegawai 

Berdasarkan struktur organisasi dan upaya meningkatkan kinerja 

organisasi secara keseluruhan dibutuhkan formasi pegawai yang mendukung 

manajemen PT. Bank BNI Wilayah 02. Sampai tahun 1996, formasi pegawai 

yang terdapat dijajaran organisasi PT. Bank BNI Wilayah 02 berdasarkan 

jumlahnya mencapai 738 orang. Jumlah tersebut tersebar di seluruh organisasi 

maupun sub unit organisasi paling kecil. Jika diperhatikan dari status 

kepegawaian dari 738 orang tersebut, 40 orang pegawai borongan, 85 orang 

pegawai honorer, 185 orang pegawai kontrak dan 427 orang pegawai tetap. 

Di dalam mendukung kelancaran operasional dan menjamin upaya 

tercapainya kinerja organisasi, diperlukan tenaga pegawai yang memadai serta 

jumlah maupun keterampilannya. Hal ini seiring dengan perkembangan 

persaingan dunia usaha perbankan maupun peningkatan kesadaran masyarakat 

terhadap layanan bank. Untuk itu, dijajaran organisasi PT. Bank BNI Wilayah 

02 didukung oleh tenaga atau pegawai yang memiliki jenjang pendidikan yang 

bervariasi dari tingkat SD hingga Sarjana Strata 2 (Master). Dari 738 pegawai 

yang  ada, 29 orang berpendidikan SD, 35 orang SLTP, 237 orang SLTA, 93 

orang Diploma 3, 330 orang Sarjana, 11 orang Sarjana Strata 2 (Master). 
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Komposisi pegawai ini dapat dinyatakan dalam bentuk diagram grafik seperti 

yang terdapat dalam Gambar 4. 

1% 4% 
Strata 2 

Gambar 4 : Komposisi Pegawai PT. Bank BNI Wilayah 02 

Dari gambar dapat dilihat bahwa komposisi pendidikan di jajaran 

organisasi PT. Bank BNI Wilayah 02 dari tingkat SD sampai dengan sarjana 

strata 2 masing-masing adalah 4%, 5%, 32%, 13%, 45% dan 1%. Dengan 

demikian, secara pendidikan, organisasi PT. Bank BNI Wilayah 02 didominasi 

oleh pegawai-pegawai dengan tingkat pendidikan sarjana. Kondisi pegawai 

yang demikian memungkinkan PT. Bank BNI Wilayah 02 untuk 

mengantisipasi perubahan lingkungan dunia uaha maupun mengantisipasi 

peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pelayanan bank. 

Selanjutnya dari pegawai yang mengisi formasi jabatan masing-masing 

organisasi berdasarkan kelas cabangnya disajikan pada Tabel 5. 
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Tabel 5. Jumlah FormasiIJabatan Kepegawaian di Jajaran Organisasi PT. 

Bank BNI Wilayah 02 Tahun 1996 

Angka formasi yang terdapat pada Tabel 5 di atas bukan merupakan jumlah 

formasi pada seluruh kantor cabang yang terdapat di PT. Bank BNI Wilayah 

02, melainkan jumlah formasi yang dijadikan contoh dari setiap kelas cabang 

yang ada, dimana untuk cabang kelas 1 diwakili oleh cabang Padang, cabang 

kelas 2 diwakili oleh cabang Bukit Tinggi dan cabang kelas 3 diwakili oleh 

cabang Payakumbuh. 
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3. Kebijakan dalam Meningkatkan Kinerja SDM 

PT. Bank BNI yang berorientasi pasar terus berupaya untuk 

mengantisipasi tantangan yang terdapat pada lingkungan dan berusaha meraih 

kepercayaan dari masyarakat. Untuk merealisasikan kedua ha1 tersebut, tidak 

ada pilihan bagi PT. Bank BNI untuk terus berupaya meningkatkan kinerja 

SDM yang dimiliki. Seperti halnya PT. Bank BNI secara keseluruhan, PT. 

Bank BNI Wilayah 02 juga terlibat dalam upaya peningkatan kinerja SDM 

tersebut. Secara umum dalam meningkatkan kinerja SDM, PT. Bank BNI 

menggunakan tiga metode utama, yaitu Pelatihan, Promosi dan Penilaian 

Prestasi Kerja Pegawai. 

a. Pelatihan 

Program pelatihan yang terdapat di PT. Bank BNI untuk 

meningkatkan kinerja SDM terdiri dari beberapa jenis program pelatihan. 

Dari setiap jenis program pelatihan ini diterapkan tidak pada seluruh 

pegawai yang ada, tetapi disesuaikan dengan kebutuhannya. Adapun jenis- 

jenis pelatihan tersebut adalah sebagai berikut : 

1. Program pengembangan manajemen atau program pengembangan 

calon pemimpin. Dalam program ini terdiri dari tiga kelompok 

program, yaitu program pendidikan formal, program pendidikan non- 

formal dan program pelatihan calon pegawai. Program pendidikan 
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formal, peserta program dikirim pada berbagai universitas yang ada di 

dalam negeri maupun di luar negeri. Untuk program non-formal, 

umumnya diselenggarakan sendiri oleh manajemen PT. Bank BNI dalam 

bentuk kerjasama. Sedangkan program pelatihan calon pegawai, 

merupakan program pelatihan yang diselenggarakan bagi calon pegawai 

baru PT. Bank BNI. Dengan ketiga program yang terdapat dalam 

program pengembangan manajemen ini diharapkan dapat meningkatkan 

kemampuan manajerial pegawai PT. Bank BNI. 

2. Program peningkatan keahlian. Program ini ditujukan untuk 

meningkatkan keahlian pegawai dalam menjalankan operasional bank. 

Dalam program ini terdapat empat jenis program, yaitu program bidang 

perkreditan, bidang International Trade and Treasury, akutansi dan 

pengawasan, dan bidang otomasi. Keempat program tersebut 

diselenggarakan dengan memberikan pelatihan terhadap setiap aspek 

teknis operasional bank. Dengan pelathan ini diharapkan kinerja 

operasional bank dapat berjalan dengan baik. 

3. Program peningkatan loyalitas dan profesionalisme pegawai. 

Program ini dilaksanakan untuk mengembangkan nilai-nilai kepribadian 

yang terdapat dalam diri pribadi pegawai. Melalui program pelatiahan 

ini diharapkan dapat memberikan rasa kesetiaan pegawai terhadap 
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organisasi dan profesinya. Adapun yang termasuk dalam program ini 

adalah pelatihan peningkatan loyalitas pegawai, pelatihan 

profesionalisrne (keahlian khusus), kesatpaman dan management trainee. 

4. Program pelatihan lainnya. Selain program-program pelatihan yang 

baku, PT. Bank BNI juga menyelenggarakan program pelatihan yang 

sifatnya lebih temporer. Dimana dalam pelaksanaan program pelatihan 

ini, waktu pelaksanaan umumnya tidak rutin dan disesuaikan dengan 

kebutuhan. 

b. Promosi 

Promosi merupakan salah satu kegiatan yang termasuk dalarn sistem 

pengembangan karir. Dalarn upaya rneningkatkan kinerja SDM, pihak 

manajemen PT. Bank BNI menganggap perlunya memperhatikan karir 

pegawainya. Melalui prornosi ini, selain kebutuhan pegawai terhadap 

karirnya dapat terpenuhi juga diharapkan dapat memenuhi tujuan-tujuan 

organisasi karena jabatan diisi oleh individu-individu yang kompeten. Hal 

ini dikarenakan dalam promosi, antar individu pegawai diseleksi dan 

diputuskan siapa yang layak untuk diprornosikan dan dikembangkan 

karirnya. 
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c. Penilaian Prestasi Kerja Pegawai 

Dalam upaya meningkatkan kinerja pegawai, dibutuhkan sarana yang 

dapat memberikan harkat maupurl nilai dari pegawai yang mendukung 

organisasi PT. Bank BNI. Dengan harkat atau nilai ini, bagi individu dapat 

mengukur sejauhmana dirinya dapat berperan bekerja dengan baik. 

Sedangkan bagi organisasi, harkat dan nilai ini dapat dijadikan peta 

kekuatan SDM yang dimiliki PT. Bank BNI. Menyadari akan arti 

pentingnya nilai dan harkat pegawai ini, maka manajemen PT. Bank BNI 

menyelenggarakan Penilaian Prestasi Kerja Pegawai (PPKP). Selanjutnya 

setelah nilai dan harkat pegawai diperoleh melalui sarana PPKP ini, 

diharapkan dapat mendorong individu untuk berkinerja tinggi karena bagi 

pegawai yang memiliki nilai dan harkat yang rendah akan selalu terobsesi 

untuk memperbaiki dirinya. Proses perbaikan kinerja individu pegawai 

inilah yang memungkinkan kinerja SDM akan dapat meningkat, sehingga 

secara keseluruhan dapat meningkatkan kinerja PT. Bank BNI. 

d. Fasilitas Pegawai 

Di dalam upaya meningkatkan kinerja SDM, pihak manajemen PT. 

Bank BNI dituntut mengetahui akan kebutuhan-kebutuhan individu 

pegawainya. Kebutuhan-kebutuhan tersebut meliputi kebutuhan fisik 

maupun kebutuhan non-fisik. Oleh karena itu, dalam rangka memenuhi 
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kebutuhan fisik tersebut pihak manajemen PT. Bank BNI telah menyediakan 

berbagai fasilitas bagi pegawainya. Fasilitas-fasilitas tersebut adalah rumah 

dinaslinstansi, biaya perawatan pegawai dan keluarganya, check up, bantuan 

penggantian harga kacamata, bantuan makan siang, tunjangan air darurat, 

fasilitas tunjangan sewa kendaraan, cuti, persekot penghasilan pegawai, 

pinjaman pegawai, perjalanan dinas, santunan kematian dan cacad, masa 

bebas tugas menjelang pensiun, sumbangan bencana alam, jaminan sosial 

tenaga kerja (Jamsostek) dan uang lembur. Dengan demikian terdapat 17 

fasilitas yang disediakan dalam fasilitas yang disediakan dalam memenuhi 

kebutuhan pegawai. Selanjutnya dengan diberikannya ketujuhbelas fasilitas 

tersebut, diharapkan pegawai dapat menjalankan tugas dengan efektif dan 

efisien, sehingga prestasi yang dicapai oleh pegawai dapat seoptimal 

mungkin. 

Di dalam pelaksanaannya, pemberian fasilitas ini disesuaikan dengan 

kebutuhan pegawai. Biasanya pemberian fasilitas ini seiring dengan jabatan 

dan masa kerja yang dicapai oleh pegawai yang bersangkutan. Bagi 

pegawai yang baru masuk atau pegawai baru, fasilitas yang diberikan 

biasanya lebih sedikit bila dibandingkan dengan pegawai yang lebih senior. 

Demikian juga dengan fasilitas yang menyertai jabatan pegawai, untuk 

pegawai yang menempati jabatan yang lebih tinggi, biasanya lebih banyak 
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fasilitas yang diberikan dibandingkan dengan fasilitas pegawai dengan 

jabatan lebih rendah. Pembagian atau kebijakan pemberian fasilitas yang 

seperti ini, selain diharapkan dapat memenuhi kebutuhan pegawai dan 

menjadikan bekerja dengan hasil optimal juga diharapkan dapat memacu 

semangat kerja untuk selalu lebih baik dan terus mengalami peningkatan. 

e. Penghargaan Pegawai 

Selain gaji dan fasilitas, pegawai PT. Bank BNI yang berprestasi 

diberikan penghargaan. Pemberian penghargaan yang dilakukan oleh pihak 

manajemen PT. Bank BNI ini didasarkan pada beberapa pertimbangan, 

yaitu : 

1. Kesetiaan dan pengabdian pegawai. Penghargaan yang diberikan 

untuk pegawai yang telah bekerja dalam waktu yang lama dan disertai 

dengan pengabdian yang tinggi terhadap organisasi adalah penghargaan 

penutup masa bhakti. Adapun bentuk penghargaan penutup masa bhakti 

adalah piagam penghargaan, medali emas 22 karat seberat 20 gram, 

2. Masa Bhakti. Penghargaan ini diberikan kepada pegawai dalam rangka 

meningkatkan pengabdian dan loyalitas pegawai terhadap PT. Bank BNI. 

Adapun pemberian penghargaan masa bhakti ini disajikan pada Tabel 6. 
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Tabel 6 Penghargaan Pengawai Menurut Masa Bhaktinya Pada 

Organisasi Bank BNI 

3. Penghargaan khusus. Penghargaan khusus ini diberikan, baik kepada 

pegalvai PT. Bank BNI maupun bukan pegawai (orang luar) yang 

terbukti telah berjasa menyelamatkan harta milik PT. Bank BNI danlatau 

nama baiWmartabat bank. Dasar penilaian untuk pemberian 

penghargaan khusus ini adalah : 

Atas ketelitiadkecermatannya berhasil menyelamatkan harta milik 

bank dadatau nama baiklmartabat bank. 

Atas jasa dan tindakannya, tanpa memperhatikan resiko yang 

menimpanya, berhasil menyelamatkan harta milik bank dadatau 

nama baiWmartabat bank dari ancaman. 
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4. Penghargaan berupa kenaikan pangkat karena menyelesaikan 

program belajar S2 dan S l .  Pegawai PT. Bank BNI yang berstatus 

pegawai tetap kemudian melanjutkan pendidikan formal S2 dan S1 

diberikan penghargaan berupa kenaikan pangkat 1 peringkat, 

5. Penghargaan masa kerja di luar status pegawai tetap. Biasanya 

penghargaan ini diberikan dengan penetapan masa kerja untuk pensiun 

tanpa membayar iuran tertunggak. Penetapan masa kerja untuk 

Tunjangan Hari Tua (THT) kelak dengan ketentuan pegawai yang 

bersangkutan dan bank, masing-masing harus membayar iuran 

tertunggak selama yang bersangkutan dalam status tersebut. Penetapan 

masa kerja untuk penghargaan masa bhakti 20 tahun dan seterusnya serta 

syarat untuk memperoleh fasilitas pinjaman pegawai, 

C. Dua belas Kiat Pengolalaan Manajemen dalam Menunjang 
Meningkatnya Kinerja PT. Bank BNI 

Pada tahun 1996 yang lalu PT. Bank BNI resmi go public, tujuan 

dilakukannya go public adalah untuk memperkuat struktur permodalan dan 

memperluas jaringan usaha. Untuk mendukung tercapainya tujuan tersebut 

telah dibentuk tim initial public offering (IPO), yang bertugas memberikan 

penjelasan tentang maksud dan tujuan PT. Bank BNI dalam menjual 
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sahamnya di pasaran bebas dan kepada segenap pegawai. Tim ini diharapkan 

dapat memberikan pandangan dalam pengamalan 12 kiat pengelolaan 

manajemen PT. Bank BNI. 

Adapun ke 12 kiat pengelolaan manajemen PT. Bank BNI menurut 

Sumarto Winarto direktur utama PT. Bank BNI adalah sebagai berikut : 

1. Strategi, perlu menerapkan dan mengimplementasikan strategi yang tegas 

untuk masing-masing bidang usaha utamanya yang meliputi commercial 

banking dan investment banking. Pengembangan strategi ini dilaksanakan 

melalui perusahaan-perusahaan anak, untuk mengembangkan pola 

kemitraan yang bersahabat dan saling menguntungkan. 

2. Kemitraan, pengembangan strategi pada butir 1 di atas hams berorientasi 

pada kepuasan nasabah dan melalui pengembangan strategi kemitraan PT. 

Bank BNI. Sasarannya meliputi seluruh mitra PT. Bank BNI, baik nasabah 

perorangan, perusahaan, nasabah lembaga baik di dalam maupun di luar 

negeri. 

Tiga azas utama yang mendasari pengembangan strategi kemitraan PT. 

Bank BNI adalah : 

Mengusahakan diperolehnya keuntungan timbal balik oleh kedua belah 

pihak. 
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Mengusahakan peningkatan aktivitas penggandaan penjualan produk 

dan jasa bank. 

Mengusahakan peningkatan aktivitas pengembangan kompetisi inti PT 

Bank BNI. 

3. Profitabilitas, PT. Bank BNI berorientasi pada laba maksimal. Untuk itu 

pendapatan yang bersumber dari bunga maupun non bunga, hams terus 

dipacu semaksimal mungkin dengan memanfaatkan seluruh peluang bisnis 

yang ada. 

4. Operasional, kegiatan operasional diarahkan untuk meningkatkan 

aktivitas-aktivitas pemasaran bisnis yang proaktif dan terpadu dalam rangka 

memenuhi dan mengantisipasi kebutuhan nasabah, pelayanan unggul demi 

tercapainya kepuasan nasabah, tertib administrasi baik keuangan maupun 

kredit, dan menguasai sistem teknologi yang dimiliki. 

5. Komunikasi, menyadari peran komunikasi informasi dan teknologi pada 

masa mendatang sangat penting, maka PT. Bank BNI membutuhkan 

komunikasi terbuka sebagai syarat utama dalam mewujudkan partisipasi 

manajemen agar dapat memaksimalkan pencapaian sasaran yang telah 

ditetapkan bersama. Melalui keterbukaan komunikasi, antara pimpinan dan 

bawahan, diperoleh kesamaan visi dan persepsi terhadap program-program 

pencapaian sasaran. Komunikasi terbuka ini akan dapat mendorong 
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tersedianya informasi bisnis strategis secara tepat ke unit-unit yang terkait, 

sehingga akan mempercepat pengambilan keputusan bisnis yang 

menguntungkan, menunjang alih pengetahuan dan akan menunjang 

kelancaran alih generasi, yaitu dengan dukungan teknologi yang mutakhir 

akan lebih rnudah diwujudkan, sehingga dapat menyajikan informasi yang 

tepat guna dan tepat waktu bagi pengambilan keputusan bisnis yang 

menguntungkan secara terkendali. 

6 .  Globalisasi, pengelolaan komunikasi, informasi, teknologi erat kaitannya 

dengan era globalisasi baik pada saat sekarang maupun di masa mendatang. 

Konsekuensi langsung dari era globalisasi adalah meningkatnya persaingan 

baik di lingkungan pasar domestik maupun di pasar internasional. Hal ini 

penting penting diperhatikan PT. Bank BNI untuk mempertahankan posisi 

pasarnya pada saat ini dan meningkatkan aktivitas perbankannya di pasar 

global di masa depan. Untuk itu pengembangan hubungan koresponden 

sangat diperlukan baik dengan nasabah, lembaga keuangan, perusahaan di 

luas negeri. Namun perlu dihayati bahwa hubungan korespondensi tersebut 

di atas tidak hanya terebatas pada kapasitas PT. Bank BNI sebagai bank 

komersial saja, namun juga untuk menjaring bisnis yang berkaitan dengan 

jasa investasi. 
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7 .  Assefs, konsep assets PT. Bank BNI meliputi : 

Sumber daya manusia; 

Seluruh mitrdnasabah PT. Bank BNI; 

Aktivitas tetap; 

Sistem manajemen meliputi sistem perencanaan, sistem dan prosedur, 

sistem pengelolaan sumber daya manusia, sistem pengelolaan 

perkreditan, sistem penghimpunan dana, sistem pengawasan, sistem 

teknologi dan sistem lainnya yang perlu dikelola secara terpadu. 

keempat assets PT. Bank BNI tersebut harus dikelola secara terpadu, 

agar tercapai sinergi yang berkesinambungan. 

8. Manajemen, dalam mengelola keempat asset tersebut, seluruh jajaran 

manajemen hartus selalu memperhatikan usaha-usaha yang berkaitan 

dengan peningkatan efisiensi. Disamping itu sebagai perusahaan yang 

bergerak di bidang jasa, unsur kepercayaan menjadi ha1 yang sangat penting 

untuk diperhatikan. Oleh karena itu manajemen PT. Bank BNI perlu 

memiliki integritas yang saldo dalam mengelola PT. Bank BNI. 

9. Resiko, tiga resiko yang selalu diperhatikan dan diwaspadai dalam 

mengelola usaha adalah : 
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a Resiko bisnis, resiko yang berkaitan dengan perubahan-perubahan 

yang terjadi di luar PT. Bank BNI, seperti peubahan kebijakan 

pemerintah, perubahan perilaku konsumen, fluktuasi kurs valuta asing. 

a Resiko kredit, yatu resiko yang berkaitan dengan pemberian kredit 

terhadap nasabah. 

Resiko operasional, yaitu resiko yang berkaitan dengan tidak 

dipatuhinya sistem-sistem yang telah dimiliki oleh PT. Bank BNI, oleh 

pegawai. 

Ketiga resiko di atas perlu diantisipasi dan dikelola dengan baik, untuk 

menghindari timbulnya kerugian yang tidak diinginkan. 

lO.Stnkeholders, pengelolaan resiko secara langsung berkaitan dengan 

pencapaian kepuasan yang maksimal dari stakeholders, yang meliputi : 

Pemegang saham, 

Nasabah, 

Manajemen dan karyawan, 

Masyarakat, 

Pemerintah 

1 1 .  Sumber daya manusia, sumber daya manusia sebagai asset yang paling 

berharga harus dikelola dengan sebaiknya melalui penerapan sistem sumber 

daya manusia secara konsisten, melalui penerimaan pegawai, pelatihan, 
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penugasan, pemberian imbalan atau hukuman dan jalur pengembangan 

karir. Sejalan dengan meningkatnya persaingan di lingkungan usaha, maka 

sumber daya manusia PT. Bank BNI yang jujur dan profesional adalah 

merupakan faktor kunci keberhasilan dalam memenangkan persaingan di 

masa depan. Oleh karena itu PT. Bank BNI harus secara terus menerus 

melakukan usaha-usaha untuk meningkatkan pengabdiannya, 

profesionalisme dan pengamalan budaya kerja pada segenap jajaran 

pegawai. 

12. Masalah-masalah tersembunyi, maksudnya adalah masalah-masalah yang 

pada saat ini belum terungkap, namun akan berdampak negatif di masa 

mendatang apabila tidak diantisipasi penyelesaiannya pada saat ini. 

Masalah-masalah tersebut akan dapat ditemukan antara lain sebagai 

berikut : 

Bidang pemasaran, masalah yang segera diantisipasi dan diselesaikan 

secara tuntas seperti peningkatan keahlian menjual dari segenap jajaran 

pegawai, khususnya jajaran pemasar dan aktif memantau serta 

mengantisipasi perilaku pesaing di lingkungan usaha unit-unit 

operasional dalam rangka memenangkan persaingan. 

Bidang pelayanan, seperti meningkatkan aktivitas pelayanan unggul, 

meningkatkan kepedulian akan kebutuhan nasabah baik ekstern 
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maupun intern, menjaga dan mengusahakan kelengkapan informasi 

mengenai produk dan jasa di seluruh unit-unit operasional. 

Bidang operasional, seperti penyelesaian pos terbuka, melaksanakan 

tertib administrasi sesuai dengan sistem yang telah ditentukan, 

melaksanakan pengawasan terhadap aktivitas cabang-cabang pembantu 

dan payments points, meningkatkan ketaatan terhadap sistem-sistem 

yang telah dimiliki. 

Untuk menyelesaikan dan mencegah masalah-masalah tersembunyi tersebut di 

atas, keterpaduan unsur-unsur manajemen sangat dibutuhkan, yang dimaulai 

dari perencanaan, pelaksanaan sampai dengan pengawasan. 
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V. HASlL DAN PEMBAHASAN 

A. Manajemen Prestasi Kerja di PT. Bank BNI 

1. Gambaran Umum Manajemen Prestasi Kerja 

Manajemen kerja yang diterapkan organisasi PT. Bank BNI, dari kantor 

besar hingga cabang pembantu, terdiri dari beberapa tahapan yang biasanya 

disebut dengan langkah dasar. Adapun langkah-langkah dasar tersebut adalah 

penentuan unit sasaran manajer dan penyusunan kegiatan perencanaan, 

mengukur dan mengevaluasi kemajuan, mengukur hasil terhadap sasaran, 

mengevaluasi hasil kerja manajer dan menyusun rencana kerja perbaikan atau 

kegiatan koreksi berdasarkan evaluasi. Masing-masing langkah dasar ini diatur 

waktunya, ha1 ini ditujukan untuk efisiensi waktu dan efektifitas kegiatan 

masing-masing langkah. Selain itu, dalam masing-masing kegiatan ditentukan 

kunci kegiatannya, dimana pada kunci kegiatan ini akan dapat ditentukan siapa 

pelaku dan apa yang dilakukan saat langkah dasarltahapan kegiatan 

berlangsung. Langkah-langkah dasar manajemen prestasi kerja secara 

keseluruhan disajikan pada Gambar 5. 

2. Prinsip Manajemen Prestasi kerja 

Di dalam penerapan manajemen prestasi kerja, pihak manajemen PT. 

Bank BNI menggunakan prinsip-prinsip bimbingan manajemen prestasi kerja. 
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INPUT MANAJEMEN OUTPUT 

PRESTASI KERJA 

Proses 
Strategi 1. Penentuan sasaran; 

Perencanaa rnembangun kegiatan 

Proses 2. Mengukur kemajuan 
Pernbiayaan 

Tahunan I 
3. Mengukur hasil akhir tahunan 

4. Mengevaluasi prestasi kerja 
manajer 

Gambar 5 : Langkah-langkah Dasar Manajemen Prestasi Kerja Terhadap 
Manajemen Lainnya (Pedoman Manajemen Prestasi Kerja 1986) 
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Prinsip-prinsip bimbingan manajemen prestasi kerja yang diterapkan 

oleh pihak manajemen adalah sebagai berikut : 

Manajemen prestasi kerja adalah sebuah dinamika proses yang 

memerlukan kegiatan pengenalan, analisis, penilaian dan pengambilan 

keputusan, 

Manajemen prestasi kerja hams memastikan sasaran prestasi kerja dan 

standar dari unit bisnis masing-masing dan manajer masing-masing yang 

tergabung secara langsung dengan sasaran bank, 

Staf hams mengetahui bahwa sasaran dan standar yang ditentukan dapat 

berpengaruh dan membimbing terhadap mereka, 

Secara periodik memantau kemajuan terhadap sasaran dan mengukur 

hasil akhir tahunan yang penting untuk memusatkan pemeliharaan pada 

hasil yang dikehendaki dan menambah kesediaan dari manajer demi 

pencapaian sasaran mereka. 

Evaluasi prestasi kerja harus dipimpin secara adil, konsisten obyektif 

dan perilaku yang membantu, dan harus dipandang sebagai tanggung 

jawab langsung dari manajer yang bersangkutan, 

Manajemen harus secara rutin memperkuat prestasi kerja yang baik dan 

secara teliti memperkecil prestasi kerja yang kurang baik. 
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Prinsip-prinsip bimbingan manajemen prestasi kerja yang tersebut di 

atas, dapat dinyatakan bahwa pada dasarnya hasil akhir yang diharapkan adalah 

tercapainya prestasi kerja pelaku organisasi, dalam ha1 ini pegawai, yang 

tinggi. Dengan tercapainya prestasi kerja yang tinggi atau pegawai berkinerja 

dengan baik akan menciptakan kondisi organisasi yang juga memiliki kinerja 

yang tinggi. 

Bagi PT. Bank BNI, manajemen prestasi kerja memiliki keterkaitan 

yang erat dengan fungsi manajemen SDM lainnya. Keterkaitan hubungan ini 

apabila digunakan pendekatan proses, yaitu pendekatan yang didasarkan pada 

input, proses dan output, dapat digambarkan seperti yang disajikan pada 

Gambar 6. 

3. Sasaran Manajemen Prestasi Kerja 

Manajemen prestasi kerja ini diupayakan berdasarkan pada tingkatan 

sasaran yang dicanangkan oleh pihak manajemen PT. Bank BNI. Sasaran ini 

disesuaikan dengan tingkatan kelembagaan organisasi PT. Bank BNI. Adapun 

tingkatan sasaran tersebut adalah sebagai berikut : 
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Sasaran-sasaran Departemental 

Sasaran-sasaran Seksi n 
Sasaran-sasaran Individual 

Gambar 6 : Tingkatan Sasaran dalam Manajemen Prestasi Kerja PT. Bank BNI 

Tingkatan sasaran yang terdapat dalam manajemen prestasi kerja PT. 

Bank BNI terdiri dari beberapa macam sasaran. Menurut macam atau jenisnya 

sasaran dibedakan menjadi beberapa macam, yaitu : 

Sasaran rutin atau reguler 

Sasaran yang merupakan pemecahan masalah 

Sasaran yang inovatif 

Sasaran pengembangan prestasi 

Selanjutnya dari jenis sasaran tersebut, pihak manajemen mengukur 

tingkat keberhasilannya berdasarkan beberapa kriteria pengukuran. Kriteri- 
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kriteria tersebut, yaitu kuantitas atau jumlah yang dihasilkan, kualitas hasil, 

biaya yang digunakan dan mampu dihemat dan efisiensi penggunaan waktu. 

4. Proses Penentuan Sasaran atau Tujuan 

Manajer dan bawahan yang duduk dan bergabung, menyusun 

kesepakatan menyangkut sasaran kerja yang bertumpu pada kecenderungan 

untuk pencapaian kegunaan dari pekerjaan mereka. Sasaran secara terbuka 

didiskusikan dan disepakati memiliki kecenderungan yang lebih menuju titik 

temu, dibandingkan sasaran yang tidak secara jelas ditentukan dan disepakati. 

Sekali kesepakatan itu tercapai, bawahan akan semakin jelas sebagaimana apa 

yang diharapkan dan keputusan apa yang efektif untuk memantau prestasi kerja 

mereka sendiri. 

Langkah-langkah yang digunakan dalam penentuan sasaran adalah 

sebagai berikut : 

Menggambarkan sasaran dari unit kerja, seksi atau departemen, 

Menanyakan pada bawahan tentang sarannya bagi tujuan dan 

didiskusikan setiap apa yang akan menjadi sumbangan bagi unit, seksi 

atau sasaran departemen, 

Menyepakati tujuan dan menanggapi setiap kepastian yang ditekankan 

oleh bawahan, 
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Menanyakan pada bawahan tingkat prestasi kerja yang dapat dicapai. 

Dalam ha1 ini dilakuakan pencocokan kembali perkiraan bawahan dan 

perkiraan atasan dari bawahan tersebut, 

Menanyakan sumber daya, pengaturan atau keperluam bantuan dari 

bawahan dan pengembalian permufakatan pada tindakan sesuai 

kepentingannya, 

Menanyakan laporan yang berisi rencana bawahan atau jika dibutuhkan 

dapat didiskusikan dan disetujui bersamaan dengan kesepakatan yang 

dilakukan, 

Menentukan tanggal peninjauan kembali dan menunjukkan 

kepercayaan. 

Langkah-langkah proses penentuan sasaran atau tujuan yang dilakukan 

oleh PT. Bank BNI merupakan proses pengambilan keputusan menggunakan 

pendekatan dari bawah ke atas (bottom up approach). 

5. Proses Pengawasan 

Dalam usaha menjamin pelaksanan manajemen prestasi kerja yang 

efektif dan efisien diperlukan proses pengawasan yang handal. Proses 

pengawasan ini pada dasarnya merupakan proses pengidentifikasian 

penyimpangan atau berbagai deviasi yang mengarah pada tidak tercapainya 

sasaran, sesuai dengan tingkatan sasaran yang ditetapkan. Proses pengawasan 
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yang umumnya digunakan dalam manajemen prestasi kerja PT. Bank BNI 

seperti y ang disajikan pada gambar 7. 

I Variasi di lux  batas I 
yang masih bisa diterima w 

Penetapan 
sasaran 

I 
- 

Gambar 7 : Proses Pengawasan dalarn Manajernen Prestasi Kerja PT. Bank BNI 

Pengukuran 
prestasi kerja 

yang nyata 

Variasi diantara 
batas yang masih 

bisa diterima 

Membandingkan 
kenyalaan terhadap 

standar prestasi 

1 

Hasil dari evaluasi prestasi kerja dari proses pengawasan adalah kinerja 

komponen kegiatan. Bagi komponen kegiatan yang berada di atas atau sama 

dengan standar sasaran yang ditetapkan diupayakan untuk dilanjutkan guna 

tercapainya prestasi kerja yang tinggi. Sedangkan bagi komponen kegiatan 

yang berada di bawah standar yang ditetapkan perlu tindakan korektif. Melalui 

tindakan korektif ini, diupayakan simpangan yang terjadi diarahkan kembali 

pada sasaran atau tujuan semula. 

+ -b 

Pengevaluasian 

Ulane 
Pengembalian 

tindakan koreksif 
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B. Evaluasi Sistem Penilaian Prestasi Kerja Pegawai 

Manajemen prestasi kerja yang dikembangkan oleh PT. Bank BNI 

di dalamnya terdapat sistem penilaian prestasi kerja pegawai. Sistem ini 

menjadi satu kesatuan dalam sistem penilaian prestasi kerja, potensi dan 

pengembangan pegawai yang umum disingkat dengan PPKP. Sistem ini 

merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh manajemen sumber daya 

manusia PT. Bank BNI yang secara terus menerus membenahi manajemen 

sumber daya manusianya. Di dalam upaya pembenahan ini dirasakan 

bahwa sistem yang lama tidak lagi sesuai dengan kondisi lingkungan 

internal maupun eksternal yang dihadapi oleh PT. Bank BNI. 

Berdasarkan hasil wawancara mendalam dengan pihak benvenang 

di kantor besar (Jakarta) dan hasil kajian pustaka terhadap laporan ataupun 

tulisan yang berkaitan dengan manajemen prestasi kerja, terdapat beberapa 

kelemahan pokok sistem lama yang diharapkan tidak timbul pada sistem 

baru (PPKP). Kelemahan-kelemahan pokok tersebut diantaranya adalah 

sebagai berikut : 

Titik berat penilaian bukan pada hasil kerja melainkan pada sikap dan 

perilaku. Dengan demikian, pada aspek ini pihak manajemen melihat 

adanya unsur subyektivitas yang dominan, 
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l Hasil penilaian tidak dibicarakan di antara penilai dan yang dinilai. Hal 

ini menunjukkan sistem masih belum memperlihatkan unsur keterbukaan, 

apenghargaan atas kinerja yang baik dan yang tidak baik sering tidak 

dapat dibedakan secara sepadan ( jauh dekat 1 KN), sehingga sistem 

dirasakan tidak memotivasi pegawai untuk berprestasi tinggi. Dengan 

demikian, sistim belum mencerminkan unsur keadilan dalam penilaian, 

*Tidak terdapat sasaran yang jelas sebagai panduan dan tolok ukur 

penilaian prestasi kerja pegawai. 

Kelemahan-kelemahan yang tersebut di atas dinilai oleh pihak 

manajemen sebagai kebutuhan pembenahan yang mendasar. Dalam upaya 

meningkatkan kinerja pegawai, dirasakan penting dan perlu menerapkan 

sistem yang mampu mengakomidir kelemahan-kelemahan yang terjadi. 

Oleh karena itu disusunlah sistem penilaian prestasi kerja yang dikenal 

dengan PPKP yang diberlakukan sesuai dengan SK Direksi No.184 

Tanggal 10 Oktober 1989. Namun demikian, pada sistem yang baru 

(PPKP) ini sudah dapat diandalkan sebagai sistem penilaian yang mampu 

mendorong peningkatan prestasi atau kinerja pegawai masih perlu diteliti 

lebih lanjut melalui pendekatan langsung terhadap pelaku sitem penilaian 

tersebut. 
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C.  Evaluasi Terhadap Penerapan Sistem Penilaian Prestasi Kerja Pegawai 

1. Gambaran Umum Pendapat Responden 

Seperti halnya terdapat dalam Lampiran 4, terdapat daftar 

pertanyaan atau kuesioner, terdapat beberapa bagian atau kategori. 

Bagian-bagian tersebut disusun sedemikian rupa agar dapat diperoleh 

pendapat responden terhadap aspek-aspek yang ada dalam sistem 

penilaian prestasi kerja yang terdapat di jajaran PT. Bank BNI, yaitu 

prosedur, sistem umpan balik dan nilai-nilai yang tidak secara formal 

ada namun memiliki pengaruh yang kuat terhadap aspek-aspek 

penilaian. Prosedur dalam ha1 ini mencakup kategori waktu, formulir 

isian dan ketatalaksanaan penilaian. Sedangkan sistem umpan balik 

dapat diperoleh dari hasil pertanyaan yang menyangkut evaluasi dan 

tindak lanjut hasil penilaian prestasi kerja pegawai serta jawaban 

responden yang terdapat dalam bagian atau ketegori lain-lain. 

Secara umum, dari keseluruhan daftar pertanyaan yang diberikan 

kepada responden dapat diisi seluruhnya. Dari hasil jawaban atau 

pendapat responden tersebut dapat dilihat adanya kesamaan jawaban 

pada kategori formulir isian. Dimana dari pertanyaan-pertanyaan yang 

diajukan dalam daftar pertanyaan, seluruh responden menjawab ya. Hal 

ini berarti bahwa formulir isian yang terdapat dalam sistem penilaian 
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prestasi kerja pegawai di PT. Bank BNI (Lampiran 5) dapat diterima 

oleh pegawai. Tidak demikian halnya dengan kategori yang lain. Oleh 

karena jawaban responden terhadap kategori forrnulir isian sama, maka 

dalam pembahasan lebih lanjut kategori ini tidak dilibatkan lagi. 

2. Pendapat Responden Terhadap Kategori Penilaian Prestasi Kerja 
Pegawai 

Pendapat reponden dalam menanggapi pertanyaan yang diberikan 

melalui daftar pertanyaan bervariasi satu sama lainnya, oleh karenanya 

dalam penarikan kesimpulan atas pendapat tersebut dilakukan 

pengolahan data sesuai dengan kategori pertanyaannya, seperti yang 

disajikan pada Tabel 7 berikut 

Tabel 7. Pengelompokan Pendapat Responden dan Hasil Pengolahan 
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Ikeadaan lingkungan organisasi I I 
5 [Peran terhadappeningkatan (23) 0 I 0 1 12 114 1 1 1  114,641 16 

{kinerja pegawai 

Keterannan Tabel 7: 

I 

7 
8 

- 
+, +I-, - Adalah tanda yang mewakili pendapat responeden dimana + 

adalah mewakili responden yang menganggap tidak perlu 
perubahan (telah sesuai dengan prosedur), +I- merupakan 
pendapat netral. Sedangkan tanda - merupakan tanda yang 
mewakili pendapat responden yang menyatakn perlunya 
perubahan (belum sesuai dengan prosedur). 

6 IKebutuhan pembenahan 1 3 1 4 1 16 1 5 1 2 1 30 1-17,561 5 

Bobot 
0,62 

keselu~han 
Mendorong semangat kerja 
Relevansi terhadap 
perkembangan karir 

Merupakan pembobotan pendapat responden senior dan 
bobot ini diperoleh dari hasil pembagian antara jumlah 
responden kelompok yunior dibagi seluruh responden atau 
37/60 = 0,62 
Merupakan pembobotan pendapat responden yunior, dan 
bobot ini diperoleh dari hasil pembagian antara jumlah 
responden kelompok senior dibagi seluruh responden atau 
23/60 = 0.38. 

6 
4 

8 
2 

9 
17 

11 
8 

13 
13 

13 
16 

-2,62 
-11.10 

13 
9 
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Nilai 

Skor 
l , O ,  -1 1 (satu) merupakan harkat terhadap jawaban yang setuju 

dengan kondisi sekarang. 
0 (nol) merupakan harkat terhadap jawaban yang ragu, netral 
dan tidak tahu serta tidak selalu. 
-1 (negatip satu) merupakan harkat terhadap jawaban yang 
tidak puas dengan sistem penilaian prestasi kerja saat ini. 
Nilai merupakan hasil perhitungan seperti terdapat pada 
metodologi. Dalam kolom nilai ini, nilai terendah (negatip) 
merupakan kondisi yang terburuk dan merupakan prioritas 
pertama pembenahan, sedangkan nilai tertinggi (positip) 
tidak perlu dibenahi karena telah sesuai dengan prosedur. 

Prioritas Ditentukan berdasarkan peringkat nilai yang dihasilkan. 
Pembenahan Dengan peringkat ini akan dapat dieroleh urutan prioritas 

pembenahan dari masing-masing kategori. 

a. Waktu 

a.1. Penetapan God  Setting Awal Tahun 

Pendapat responden yang menanggapai kategori ini, umumnya 

setuju bahwa penetapan goal setting dilakukan pada awal tahun. 

Dengan demikian, dianggap bahwa go1 setting merupakan kegiatan 

yang perlu dilakukan di awal tahun sebelum dikerjakan. Namun 

demikian, reponden menyatakan bahwa kenyataan yang ada 

menunjukkan adanya kelambatan penetapan goal setting, sehingga 

semestinya goal setting tersebut diaksanakan di awal tahun menjadi 

hampir mendekati pelaksanaan evaluasi catur wulan. Kondisi ini 

tentunya akan mengakibatkan tidak efektihya penilaian maupun 

evaluasi penilaian prestasi kerja. 
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a.2. Waktu Yang Dibutuhkan Sebelum Penetapan Goal Setting 
Selama 1 Bulan 

Kategiri ini merupakan kategori tambahan, karena dalam daftar 

pertanyaan tidak disebutkan. Namun dari sebagian pegawai yang 

dimintai pendapat melalui pertanyaan terbuka, menyatakan bahwa 

dalam menetapkan goal setting agar dapat diperoleh goal setting yang 

sesuai dengan kondisi yang sebenamya dibutuhkan waktu minimal 1 

bulan sebelum proses penetapan goal setting ditentukan. Karena 

dalam waktu satu bulan tersebut, pihak pelaksana pekerjaan dapat 

memberikan informasi yang selengkap mungkin. Informasi tersebut 

meliputi sasaran yang paling memungkinkan dicapai serta aktifitas 

apa saja yang dibutuhkan (sebagai konsekuensi) agar sasaran dapat 

tercapai. 

a.3. Waktu Evaluasi Setiap Catur  Wulan 

Sebagian besar responden berpendapat bahwa waktu 

pelaksanaan evaluasi terlalu sempit untuk dapat diperoleh temuan 

yang akurat, sebagai dasar penyimpangan maupun prestasi yang baik. 

Sebagian besar berpendapat bahwa waktu yang dibutuhkan untuk 

melakukan evaluasi penilaian prestasi kerja minimal dalam waktu 

enam bulan atau per semester. Dengan waktu enam bulan atau per 
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semester ini akan dapat diperoleh hasil evaluasi yang mengisyaratkan 

penyimpangan yang perlu dibenahi maupun prestasi yang perlu 

dipertahankan. Selain itu, melalui evaluasi ini dapat digunakan 

sebagai dasar untuk meningkatkan kinerja pegawai dalam mencapai 

sasaran. 

b. Tatalaksana 

b.1. Sistem Penilaian Prestasi Kerja Pegawai 

b.l.1. Subyektivitas Penilaian 

Sebagian besar responden berpendapat bahwa dalam 

pelaksanaan penilaian prestasi kerja pegawai umumnya masih 

mengandung unsur subyektivitas. Artinya bahwa sikap dan perilaku 

dari yang dinilai masih berperan terhadap hasil penilaian. Umumnya 

penilai masih terpengaruh aspek kepribadian ini, meskipun hasil 

yang dicapai oleh si temilai sudah cukup tinggi dan dapat 

dikategorikan dalam pegawai yang cukup berhasil maupun 

berprestasi tinggi. Kondisi yang demikian tentunya akan 

mengakibatkan kekecewaan pada diri si temilai. Keadaan ini 

tentunya juga akan memiliki dampak menurunnya prestasi kerja dan 

setidaknya terjadi trauma apabila yang melakukan penilaian tetap 

orang yang sama. Dengan demikian akan sulit tercapai kondisi 
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kinerja pegawai yang tinggi dari hasil penilaian prestasi kerja. 

Dalam melaksanakan sistem penilaian ini dituntut untuk obyektif 

bagi si penilai (seperti halnya hasil dari pengumpulan pendapat yang 

menduduki prioritas kebutuhan pembenahan ke-7), maka perlu 

adanya keterbukaan hasil penilaian. Karena apabila si ternilai 

merasa dirugikan atau terjadi perbedaan hasil penilaian dengan 

prestasi yang dicapai dapat mengajukan perbaikan. Usaha perbaikan 

ini merupakan salah satu dari sekian hak pegawai atas dirinya untuk 

diperlakukan sebagaimana mestinya. 

b.1.2. Keadilan Penilaian 

Sebagaimana unsur obyektivitas, unsur keadilan merupakan 

prioritas bagi manajemen PT. Bank BNI dalam melakukan 

perubahan sistem penilaian. Namun kenyataannya dalam sistem 

yang baru, sistem yang terjadi rnasih belum mencerminkan unsur 

keadilan, karena masih belum bisa membedakan prestasi yang tinggi 

dengan prestasi yang rendah. Hal ini dapat terjadi dalam sistem 

penilaian prestasi kerja masih sering dijumpai pembobotan penilaian 

yang masih belum adil (menurut responden) disebabkan antara lain 

bagi pegawai yang diberi targethasaran yang tingkat kesulitannya 
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tinggi diberi bobot rendah. sedangkan yang sebaliknya diberi bobot 

tinggi. 

b.1.3. Adanya Keterbukaan 

Pada dasarnya sistem penilaian prestasi kerja yang baru ini 

merupakan sistem yang telah disempurnakan dari kelemahan sistem 

lama. Salah satu kelemahan sistem yang lama adalah tidak 

tercerminnya unsur keterbukaan dalam penilaian. Namun demikian 

pada sistem yang baru, meskipun telah dicanangkan adanya unsur 

keterbukaan, tetapi dalam pelaksanaan pihak pegawai masih belum 

merasakan adanya unsur ini. Pada umumnya nilai hasil penilaian 

prestasi kerja pegawai tidak dibicarakan terhadap yang dinilai untuk 

menghindari polemik, sehingga sulit bagi pihak tenilai untuk 

melakukan upaya perbaikan kinerjanya. 

Berdasarkan pendapat responden yang menanggapi kategori 

ini menunjukkan nilai yang paling rendah dari kategori lain yaitu 

-23,84 nilai ini memiliki prioritas pembenahan utama dibandingkan 

dengan kategori lainnya. Melihat prioritas pembenahan berdasarkan 

dari jumlah responden yang menjawab, maka dalam penerapan 

sistem ini perlu dilakukan upaya tindakan yang konkrit dan dituntut 

penilai dan yang dinilai berjiwa besar. 
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b.1.4. Relevansi Sistem dengan Keadaan Lingknngan Organisasi 

Responden menganggap bahwa sistem cukup relevan dengan 

kondisi lingkungan. Pendapat ini umumnya disampaikan oleh 

kelompok atasan. Relevansi yang dimaksud disini adalah bahwa sistem 

telah cukup lengkap dan mampu dijadikan dasar dalam menghadapi 

dinamika lingkungan organisasi, meskipun dalam pelaksanaannya 

perlu dibenahi. Tuntutan pembenahan ini, merupakan pendapat yang 

umumnya disampaikan oleh pegawai yang merasa sistem penilaian 

telah tidak relevan. Ketidakrelevanan ini dapat dilihat dari proses 

penetapan goal setting yang dijadikan dasar penilaian yang umumnya 

didasarkan atas kebijaksanaan umum direksi. Hal ini bagi organisasi 

yang besar seperti halnya PT. Bank BNI, proses atau prosedur seperti 

ini akan menghambat jalannya penilaian itu sendiri. Karena rentang 

antara pelaksana dan dewan direksi cukup jauh. Sehingga kondisi ini 

menjadikan potensi ketidakrelevanan kebijakan atas goal setting ini 

dengan yang ada di lapangan. 

b. 1.5. Peran terhadap Peningkatan Kinerja 

Sebagian besar responden berpendapat bahwa sistem sangat 

berperan terhadap kinerja pegawai. Hal ini ditandai oleh besarnya 

pendapat responden terhadap kategori ini. Hal ini juga dapat terlihat 
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dari hasil pencapaian sasaran keseluruhan yang tercermin pada hasil 

penghimpunan dana dan penyaluran dana (pinjaman) yang pada 

tahun 1996 yang mampu melampaui target yang dicanangkan. 

b.1.6. Kebutuhan Pembenahan Keseluruhan 

Untuk kategori ini, sebelum memutuskan maksud dari 

pendapat responden terlebih dahulu dilakukan wawancara 

mendalam apa yang menyebabkan responden berpendapat demikian. 

Pendapat responden hasil wawancara menyatakan demikian : 

sebenarnya sistemnya cukup baik tetapi dalam 

pelahanaannyo masih belum terlihat adanya penerapan 

sistem dan prosedur yang sesuai dengan yang ada, 

sehingga sering dijurnpai penyimpangan-penyimpangan. 

b.1.7. Mendorong Semagat Kerja 

Sebagian responden yang menganggap bahwa sistem yang 

diterapkan dianggap dapat mendorong semangat kerja apabila dalam 

pelaksanaan penilaian, si penilai mampu memberikan masukan atau 

saran atas prestasi yang dihasilkan oleh pegawai. Sedangkan yang 

berpendapat tidak mendorong semangat kerja, apabila hasil prestasi 

kerja dijadikan dasar kegagalan pegawai. Oleh karenanya agar 

sistem penilaian dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan 

harapannya, yaitu tercapainya peningkatan kinerja pegawai, maka 
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perlu diberikan standar perlakuan kepada pegawai atas prestasi yang 

dihasilkannya. Melalui standar ini dapat dicegah perbedaan 

perlakuan bagi temilai oleh penilai, juga dapat mendorong 

tercapainya goal setting oleh penilai. 

b.1.8. Relevansi terhadap Perkembangan Karir 

Pegawai yang terdapat di jajaran organisasi PT. Bank BNI 

Wilayah 02, dalam ha1 ini WPC 11, menganggap atau 

mempertanyakan tentang keberadaan penilaian prestasi kerja 

pegawai terhadap perkembangan karir pribadi. Selama ini, menurut 

sebagian besar pegawai, masih belum terlihat adanya relevansi yang 

cukup kuat atau adanya jaminan akan meningkatnya karir pegawai 

apabila prestasi kerja yang dicapai cukup tinggi atau melampaui 

target yang ditetapkan. Umumnya pegawai berpendapat bahwa 

prestasi yang tinggi dan yang rendah akan berdampak sama terhadap 

perkembangan karimya, selama tidak melakukan pelanggaran. 

Melihat kondisi yang demikian, apabila dibiarkan tanpa penjelasan 

dari pihak manajernen, akan berdampak terhadap kinerja, karena 

salah satu kebutuhannnya yaitu kepuasan dalam pekerjaan dan turut 

berkembang dalam organisasi yang tercermin dalam 
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berkembangnya karir, masih belum terpenuhi melalui prestasi kerja 

y ang tinggi. 

b.2. Penetapan Goal Setting 

b.2.1. Disesuaikan dengan keadaan lingkungan saat ditetapkan 
goal seiiittg 

Hasil konfirmasi pendapat ini melalui wawancara diperoleh 

keterangan responden, yaitu : 

Goal setting umumnya ditetapkan berdasarkan prestasi 

kerja yang dihasilkan pada masa sebelumnya, penetapan 

ini tidak melibatkan adanya pertimbangan terhadap 

kemajuan bank-bank lain yang terdapat disekitar kantor 

cabang atau wilayah yang merupakan pesaing dari kantor 

cabang. 

Dengan demikian, agar dapat tercapai kinerja pegawai yang 

tinggi, hendaknya pihak manajemen dalam menetapkan goal setting 

yang dikaitkan dengan perubahan yang terjadi pada lingkungan 

sekitar, ha1 ini terutama semakin banyaknya bank pesaing 

(umumnya swasta) dan umumnya lebih gencar dalam 

pemasarannya. Dengan demikian, maka pertimbangan kondisi 
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lingkungan ini akan mencegah ketidaksesuaian antara goal setting 

dengan sasaran yang paling mungkin untuk dicapai. 

b.2.2. Penetapan dengan pendekatan Top-Down 

Selam ini pegawai merasa bahwa penetapan goal setting 

dilakukan melalui pendekatan dari atas yang kemudian diturunkan 

ke bawahan untuk dilaksanakan. Penentuan seperti ini tidak sesuai 

dengan harapan dan keinginan pegawai pada umumnya (meskipun 

beberapa pegawai ada yang menyatakan masih relevan). Secara 

umum pegawai (seperti halnya pada prioritas pembenahan ke-10 

Tabel 7), berharap bahwa penetapan goal setting ini lebih sesuai 

kalau ditetapkan dengan pendekatan buttom-up, karena dengan 

pendekatan ini pelaksana akan merasa tenvakili pendapatnya sesuai 

dengan pertimbangan kendala-kendala yang akan dihadapi dalam 

menjalankan goal setting tersebut. Dengan pendekatan dari bawah 

ke atas ini, memungkinkan pegawai untuk selalu mempelajari 

pekerjaannya dan perubahan lingkungan yang memungkinkan 

timbul permasalahan, dan sekaligus pegawai dapat memberikan 

masukan atas temuan dalam proses belajar tersebut dalam penentuan 

goal setting pada periode yang akan datang. 
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b.2.3. Kesesuaian Dengan Daerah Setempat 

Kategori ini mencerminkan bahwa penetapan goal setting 

yang selama ini diterapkan oleh PT. Bank BNI masih belum 

mencerminkan adanya fleksibilitas penetapan. Dimana selama ini 

goal setting ditetapkan tanpa membedakan kondisi daerah, sehingga 

sering terjadi misalnya daerah yang sulit dilakukan penghimpunan 

dananya disamakan dengan daerah yang mudah dalam 

mengumpulkan dana. Pembedaan atas kesesuaian daerah ini 

penting karena dengan mempertimbangkan karakteristik masyarakat 

di wilayah operasi kantor cabang dapat diperoleh goal setting yang 

telah mencerminkan berbagai aspek pertimbangan. 

Selama ini, goal setting ditetapkan secara sepihak, artinya 

bahwa si pelaksana goal setting hanya mampu menerima target yang 

telah ditetapkan saja. Secara umum responden mengharapkan sekali 

(dilinat dari prioritasnya, yaitu ke-4) dilibatkan dalam penetapan 

goal setting ini. Dan akan lebih baik (menurut responden) apabila 

dilakukan proses negoisasi agar goal setting sesuai dengan 

kesanggupan dari si pelaksana atau dengan kata lain goal setting 

yang ideal, tidak terlampau tinggi maupun terlampau rendah dari 

kondisi lingkungan kerja maupun kesanggupan pelaksana. 
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b.3. Evaluasi Penilaian Prestasi Kerja 

b.3.1. Upaya Perbaikan Atas Penyimpangan 

Di dalam pelaksanaan evaluasi penilaian prestasi kerja, pada 

umumnya apabila ditemukan penyimpangan dari standar atau goal 

setting yang ditetapkan sebelumnya, pihak yang melakukan evaluasi 

jarang (tidak pernah) memberikan masukan terhadap si ternilai atas 

temuannya tersebut. Melihat kondisi yang demikian pada umumnya 

responden menyatakan kurang setuju, dan responden tersebut pada 

umumnya berharap adanya koreksi penyimpangan yang terjadi. 

Dengan adanya koreksi ini, pihak yang dinilai akan berusaha untuk 

melakukan perbaikan agar dapat menekan penyimpangan yang 

terjadi sehingga upaya pencapaian sasaran dapat tenvujud. 

Apabila dilihat dari sisi waktu pada saat dilakukan evaluasi 

terhadap prestasi kerja relatif sempit sehingga dirasakan evaluasi 

tersebut cukup sulit untuk melihat apakah penilaian tersebut telah 

memberikan informasi yang akurat tentang penyimpangan 

penyimpangan atau tidak, karena pada umurnnya responden 

membutuhkan waktu yang lebih banyak agar masalah-masalah yang 

timbul dapat dibahas secara mendalam, dan keadaan ini hanya 

mungkin terjadi apabila waktu evaluasi diperpanjang. Untuk itu, 
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melihat kebutuhan perbaikan atas penyimpangan ini cukup tinggi 

(yang ditandai oleh prioritas kedua), maka perlu pembenahan 

terhadap pelaksanaan evaluasi di PT. Bank BNI. 

b.3.2. Tercapainya Sasaran Evaluasi 

Pegawai di jajaran organisasi PT. Bank BNI Wilayah 02 

WPC 11, yang berpendapat evaluasi belum mencapai sasaran dengan 

yang berpendapat evaluasi telah mencapai sasaran cukup 

berimbang. Hal ini berarti bahwa dalam mencapai tujuan evaluasi, 

maka perlu dilaksanakan dengan rnempertimbangkan masalah 

kecukupan waktu dan disertai dengan adanya bimbingan apabila 

terjadi penyimpangan, sebagaimana tugas dari evaluasi yang 

membantu tercapainya target yang telah ditetapkan. 

b.3.3. Efektivitas Evaluasi 

Responden melihat bahwa evaluasi yang dilaksanakan 

selama ini masih dianggap kurang efektif. Kekurangan efektif ini 

dapat dimaklumi, karena waktu yang dibutuhkan relatif sempit yaitu 

setiap catur wulan. Selain itu, evaluasi yang dilakukan setiap catur 

wulan terlalu singkat, karena belum sempat melaksanakan program 

rencana sasaran telah dilakukan evaluasi. Melihat tingkat efektifitas 

evaluasi ini memiliki prioritas yang tinggi, yaitu ke-3, maka 
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responden menganggap bahwa evaluasi tersebut perlu ditingkatkan 

agar dapat berjalan secara efektif melalui perpanjangan waktu 

maupun sumbang saran terhadap penyimpangan yang terjadi. 

Oleh karenanya, agar kinerja pegawai dapat terus meningkat, maka 

setidaknya 5 faktor prioritas pembenahan utama dapat segera dilaksanakan 

oleh pihak manajemen yaitu : adanya keterbukaan, upaya perbaikan atas 

penyimpangan, efektifitas evaluasi, kesesuaian dengan daerah setempat dan 

kebutuhan pembenahan keseluruhan agar tercapai sistem penilaian dan 

sasaran yang ideal, yaitu peningkatan kinerja pegawai. Sedangkan prioritas 

lainnya dapat dianggap sebagai prioritas lanjutan yang tindak lanjutnya 

dapat dilakukan setelah prioritas utama telah dilaksanakan dengan baik. 

D. Alternatif Pemecahan Masalah 

Berdasarkan hasil evaluasi penilaian prestasi kerja dapat diberikan 

beberapa alternatif pemecahan terhadap temuan-temuan yang diperoleh, 

alternatif pemecahan tersebut yaitu : 

1. Di dalam pembenahan pelaksanaan sistem penilaian prestasi kerja, 

diupayakan pihak manajemen lebih obyektif dan adil serta transparan 

dalam melaksanakan penilaian. Upaya ini tentulah tidak mudah, karena 

pada dasarnya seseorang (biasanya orang Timur) sulit melaksanakan 
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penilaian (ewuh pekewuh, bahasa Jawa pen.). Oleh karenanya diperlukan 

instrumen yang dapat menguji silang (cross check) hasil penilaian oleh 

penilai yang umumnya atasan si ternilai. Selain itu apabila perlu dapat 

ditunjuk kelembagaan atau unit yang ada disetiap kantor wilayahlcabang 

yang aktif dalam mengawasi jalannya penilaian agar dapat diperoleh hasil 

penilaian yang benar-benar obyektif, adil dan transparan sehingga secara 

langsung dapat mendorong peningkatan kinerja pegawai di jajaran PT. 

Bank BNI secara keseluruhan. 

2. Bila terjadi perubahan kebijakan dalam periode penilaian (pertengahan 

tahun), agar dikoreksi sasaran yang ditetapkan semula, ha1 ini akan lebih 

rasional dan objektif dalam pencapaian sasaran akhir tahun. Sebagai 

contoh, dalam ha1 ini yaitu : adanya kebijakan penghapusan special rate 

penghimpunan dana, sebagai akibat dari kebijakan tersebut tentunya akan 

berpengaruh pada pengumpulan dana yang ditetapkan semula yaitu 

pengumpulan dana akan semakin sulit dilakukan. Dengan perubahan 

kebijakan ini, seyogyanya sasaran yang semula ditetapkan agar dilakukan 

justifikasi penyesuaian. 

3. Evaluasi penilaian prestasi kerja pegawai yang bertujuan untuk melihat 

sejauh mana sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai dan apabila tidak 

tercapai apa saja kendala maupun penyebabnya. Pada kenyataannya saat 
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dilakukan evaluasi tidak dapat dilakukan pembahasan secara menyeluruh 

karena keterbatasan waktu. Konsekwensinya pelaksaaan evaluasi tidak 

mampu memunculkan solusi atau langkah-langkah yang harus diambil, 

khususnya terhadap sasaran yang tidak tercapai. Oleh karenanya 

perpanjangan waktu evaluasi merupakan tuntutan pembenahan yang 

sangat mendesak untuk diperpanjang. 

4. Menurut responden, penetapan sasaran masih didominasi pimpinan kantor 

besar (top down) dan umumnya masih mengacu kepada sasaran. 

Responden masih mengharapkan penetapan sasaran dilakukan dengan 

dinegosiasikan antara atasan dan bawahan secara terbuka. Kedaan yang 

ada saat ini, kantor besar mendistribusikan sasaran ke kantor wilayah dan 

kantor wilayah mendistribusikannya ke kantor cabang, demikian 

seterusnya sehingga sampai kepada individu pegawai. Selain itu, proses 

tersebut dirasakan kurang memperhatikan kondisi lingkungan setempat 

baik secara administratip maupun operasional. Sehingga sasaran yang 

ditetapkan tersebut terkesan dipaksakan. Pendekatan secara bottom up 

tidak berjalan dengan semestinya, karena si ternilai kurang memberikan 

informasi kepada penilai tentang berbagai aspek yang menyangkut 

kondisi pekerjaan, personalia, potensi daerah dan aspek-aspek lainnya. 
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5. Sebagian besar responden berpendapat, sistem PPKP I sudah cukup baik, 

namun perlu dilakukan pembenahan dalam pelaksanaan/penerapannya 

secara menyeluruh. Dengan demikian perlu pemahaman yang mendalam 

dari setiap pegawai, dan perlu untuk mempelajari kembali Buku Pedoman 

Penilaian Prestasi kerja pegawai PT. Bank BNI. Selain itu dalam 

penerapan sistem penilaian perlu diawasi langsung oleh pimpinan unitnya 

masing-masing. 

6 .  Penilaian hams proprosional sesuai dengan jangka waktu pejabat 

bersangkutan menjabat, untuk itu sebelum pejabat lama mutasi agar 

dilakukan penilaian sampai yang bersangkutan selesai menjabat (serah 

terima). Hal ini akan lebih rasional, karena hasil prestasi pejabat 

sebelumnya tidak menjadi tanggung jawab pejabat yang baru, karena 

dapat saja berdampak positif atau negatif bagi pejabat baru bila hasil 

pencapaian sasaran pejabat lama baik, tentunya menguntungkan bagi 

pejabat baru. Akan tetapi bila hasilnya kurang baik, dapat menjadi 

ketidakpuasan dalam bekerja bila hasil tersebut dibebankan kepada yang 

bersangkutan. 

7. Dari hasil penilaian prestasi yang di dalamnya terkandung proses 

pengembangan pegawai salah satunya yaitu dengan melakukan pelatihan 

sesuai dengan kebutuhan kinerjanya, masih belum dilaksanakan secara 
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konsekuen. Agar penilaian pretasi dapat membawa hasil yang maksimum 

tindak lanjut dari hasil penilaian tersebut agar dikoordinasikan dengan 

devisi terkait untuk dilakukan penyesuaian program-program pelatihan 

yang direncanakan sesuai dengan kebutuhan peningkatan kinerja pegawai 

tersebut. 

8. Hasil dari penilaian menjadi dasar dari rencana perbaikan atau tindakan 

yang korektif, agar diimplementasikan dan ditindak lanjuti pada proses 

pengrnebangan manajer. Dimana selama ini Carieer Path Management 

dianggap masih belum berjalan sebagai mana mestinya. Untuk itu kantor 

wilayah dan cabang-cabang dapat mengusulkan nama-nama pegawai 

yang berpotensi untuk dikembangkan sesuai dengan penilaian hasil 

prestasi kerja (PPKP) kepada kantor besar. 

9. Penetapan sasaran yang sering terlambat dari kantor besar karena 

menunggu kebijakan umum direksi rampung yang mengakibatkan dasar 

kerja wilayahlcabang-cabang pada awal tahun menjadi terhambat. Hal ini 

dapat dicarikan jalan keluar dengan kebijakan kantor wilayah membuat 

sendiri sasaran sesuai dengan kondisi daerahnya dan mendistribusikannya 

ke cabang-cabang. Pada saat diterimanya sasaran dari kantor besar 

diadakan penyesuaian. 
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10.Hasil penilaian prestasi kerja, tidak hanya digunakan sebagai tolak ukur 

kinerja pegawai saja. Tetapi juga dapat digunakan sebagai dasar 

pelatihan, pengembangan karir dan pemberian kompensasi. Oleh karena 

itu, maka perlu ditingkatkan administrasi penilaian prestasi kerja pegawai 

ini hingga pada unit organisasi terkecil. Bagi organisasi PT. Bank BNI 

seperti cabanglcabang pembantu hasil penilaian prestasi kerja pegawai ini 

dapat dijadikan dasar yang tetap dalam penilaian pengembangan prestasi. 

Selain permasalahan yang dihadapi berdasarkan hasil evaluasi 

penilaian prestasi kerja pegawai tersebut, maka sebagai hasil wawancara 

dapat diketahui bahwa masih terdapat permasalahan yang dihadapi berkaitan 

dengan pelaksanaan penilaian prestasi kerja ini, yaitu : 

1. Bagi pejabat yang menggantikan pada pertengahan periode penilaian 

(pertengahan tahun), sebagian responden berpendapat agar penilaian 

dihitung secara proporsional, ha1 ini menunjukkan hasil kerja yang 

diperoleh pada akhir tahun lebih rasional. Dengan demikian hasil dari 

prestasi pejabat sebelumnya tidak ikut dihitung sebagai hasil pejabat baru 

atau pejabat baru tidak hams menanggung beban sebagai konsekuensi 

atas upaya pencapaian sasaran yang telah dijalankan oleh pejabat 

sebelumnya. Untuk itu sasaran pejabat baru agar direvisi sesuai dengan 

jumlah bulan yang tersisa secara proporsional. 
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2. Selama ini dirasakan oleh ternilai bahwa sasaran belum seluruhnya 

mengacu pada prinsip-prinsip : 

a. Menantang 

b. Dapat diukur 

c. Dapat dicapai 

Dari jawaban responden penetapan sasaran ini belum diterapkan 

secara konsekuen. Adapun yang terjadi beberapa sasaran dapat menantang 

dan dapat diukur, namun sangat sulit untuk dicapai, demikian sebaliknya 

bahwa masih terdapat sasaran yang tidak menantang yang dijadikan goal 

setting. 
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VI. KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil temuan-temuan yang diperoleh dalam geladikarya ini 

dapat disimpulkan beberapa hal, yaitu : 

1. Penilaian prestasi kerja memiliki pengaruh yang positif terhadap kinerja 

pegawai, meskipun dalam pelaksanaannya perlu dilakukan pembenahan. 

Diantara pembenahan tersebut yang dianggap mendesak adalah 

mengutamakan unsur tranparan (keterbukaan), obyektivitas dan keadilan 

dalam pelaksanaannya. 

2. Mengingat penetapan sasaran atau goal setting masih didominasi oleh 

pendekatan dari atas ke bawah, maka dirasakan sistem penilaian prestasi 

kerja yang terdapat di lingkungan organisasi PT. Bank BNI masih 

dianggap kurang efektif dalam upaya meningkatkan kinerja pegawai. Hal 

ini terjadi karena dalam proses penetapan sasaran yang digunakan sebagai 

dasar penetuan prestasi kerja pegawai, tanpa melibatkan atau mengikut 

sertakan pegawai pelaksana yang notabene merupakan si ternilai. 

3. Secara umum prosedur pelaksanaan penilaian prestasi kerja yang 

dilakukan oleh PT. Bank BNI dinyatakan kurang mengakomidir 

kebutuhan pegawai dalam berprestasi tinggi. Pembenahan terutama 
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dikaitkan dengan pelaksanaan evaluasi penilaian prestasi kerja, yang 

merupakan bagian yang terpadu dengan sistem penilaian prestasi kerja, 

agar dapat memberikan masukan yang bersifat mendorong hasil yang 

tinggi kepada si temilai apabila dalam evaluasi ditemukan penyimpangan. 

B. Saran 

Agar pelaksanaan penilaian prestasi kerja dapat berjalan secara efektif dan 

mampu menciptakan peningkatan kinerja pegawai di jajaran PT. Bank BNI, 

saran-saran berikut seyogyanya dipertimbangkan : 

1. Dalam melaksanakan evaluasi penilaian prestasi kerja pegawai, 

disarankan untuk lebih memberikan waktu yang memadai bagi si ternilaia 

untuk berprestasi terlebi dahulu, waktu pelaksanaan evaluasi penilaian 

prestasi kerja sebaiknya dilaksanakan setelah enam bulan atau satu 

semester. 

2. Dalam melakukan penilaian akhir tahun penilai perlu mempertimbangkan 

data historis penilaian prestasi kerja pegawai, yang di up-date setiap ada 

perubahan. 

3. Disarankan setiap pegawai, baik yang dinilai maupun penilai, untuk 

mengetahui secara menyelumh prinsip-prinsip penentuan sasaran, yaitu 

menantang, dapat diukur dan dapat dicapai. 
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4. Mengingat besarnya peran sistem penilaian prestasi kerja, dalam upaya 

mencapai keunggulan kompetitif di industri perbankan yang semakin 

kompleks dan ketatnya persaingan antar bank, perlu ditekankan sistem 

penilaian prestasi kerja sebagai wahana utama dalam meningkatkan 

kinerja pegawainya, karena hanya perusahaan-perusahaan yang memiliki 

pegawai yang berkinerja tinggilah yang akan dapat unggul dalam 

persaingan. 
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DAFTAR PERTANYAAN 1 

1 Apakah pelaksanaan penetapan sasaran/ 
goal setting tidak dilaksanakan setiap awal 
tahun 

2 Apakah pelaksanaan evaluasi penilaian 
prestasi belum dilaksanakan setiap catur 
wulan 

3 Bagaimana pendapat saudara tentang waktu pelaksanaan penetapan 
sasaran/goal setting ? 

4 Bagaimana pendapat saudara tentang pelaksanaan evaluasi penilaian 
pegawai setiap catur wulan ? 

11 Formulix Isian 
1 Apakah dalarn mengisi formulir terdapat 

kesulitan yang berarti ? 
p-pzpz-1 

Tentu 
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2 Jika anda diminta untuk memberikan 1 7 5 % ~  1 50-75% 1 >50% I 
pendapat berapa persen kira-kira bagian 
formulir yang sulit anda isi ? 

3 Bagian apa yang anda maksud sulit ? 
a Tata Kalimat ? 

b Susunan Lembar ? 

c Bahasa yang digunakan ? 

d Jumlah lembar yang harus diisi ? 

e Menentukan sasaran/goal setting ? 
Tentu 

Tentu 

4 Berkaitan dengan penentuan target-target yang tertera dalam formulir, 
berikut ini terdapat beberapa pertanyaan yang diminta anda memberikan 
pendapat. 

a Apakah anda merasa target (goal setting) 
yang diberikan kepada anda, berkenaan 
dengan pelaksanaan peke jaan, terlalu tinggi 
untuk anda capai ? 

b Pertin~bangan apa, sehingga anda berpendapat demikian : 

c Apakah anda merasa bahwa penetuan target 
tersebut, anda anggap belum mencerrninkan 
unsur keadilan dan obyektivitas ke j a  ? 

d Apakah ada sasaranlgoal setting untuk 
ditargetkan kepada anda di luar tugas dan 
tanggung jawab saudara (job discription) 
keadilan dan obyektivitas keja ? 
Contoh : 
Penyelia pembukuan diberikan tugas 
penarikan kredit macet 
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5 Apakah anda berharap penetapan ini ada 
unsur negoisasi di dalamnya 

6 Sebaiknya penetapan tersebut dapat 
dilaksanakan pada 

I11 Tatalaksana Penilaian 
1 Apakah dalam pelaksanaan penilaian unsur 

keterbukaannya anda anggap mash 

2 Biasanya dalam penilaian, anda merasa 
bahwa penilai terlalu ketat memberi nilai ? 

3 Apakah anda merasa lebih nyaman 
(comfortable) bila dinilai oleh orang yang 
memiliki hubungan khusus dengan anda ? 

-1 
Terbuka Terbuka 

pi-pzpq 
Selalu 

-1 
Selalu 

Hubungan seperti yang anda maksudkan tersebut ?, beri penjelas an... 

4 Jika kami nyatakan beberapa ha1 dibawah ini, berilah pendapat pada 
masing-masing pernyataan dibawah ini ? 

a Sisten~ yang ada masih relevan Setuju Tidak Tidak r-L&J 
b Perlu dibenahi tata cara pelaksanaan 

penilaian 

c Penilaian masih belum maksimal diterapkan 

d Penilaian mendiki dampak yang positif 
terhadap anda selaku bagian temilai 

5 Dalam upaya memperbaiki prestasi anda, 
apakah hasil penilian anda gunakan sarana 
untuk melaksanakan upaya tersebut ? 

Setuju Tidak Tidak l-l&&J 
Setuju Tidak Tidak -1 
Setuju Tidak Tidak -1 
WI 

Selalu 
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6 Jika anda diminta untuk memperbaiki sistem penilaian prestasi kerja, 
pilih salah satu dari pilihan dibawah ini yang menjadi prioritas perbaikan 
bagi anda ? 
~3 Prosedur Pelaksanaan Penilaian 

Format Formulir Penilaian 
Penentuan Goal Settiig 

<2 Sistem Penilaian secara Keseluruhan 

7 Jika anda menggantikan posisi seseorang 
pada masa pertengahan tahun, apakah anda 
setuju apabila hasil pretasi yang saudara 
gantikan ikut dihitung sebagai penilaian 
prestasi anda pada akhir tahun ? 

Bagaimana sebaiknya menurut anda : 

8 Apakah dalam penilaian akhir tahun ada proses wawancara , dan anda 
merasa bahwa wawancara dilaksanakan dengan ...... 

a Memperhatikan setiap penjelasan anda ? Tidak Terka- 

b Anda merasa dalam wawancara tersebut, Tidak Terka- 
anda diberi kesempatan untuk menjelaskan dan 
sampai tuntas ? 

c Apakah penilai melakukan wawancara 
dengan penuh keseriusan ? 

9 Apakah penilai selalu memberikan janji-janji pada anda saat dilakukan 
penilaian ? 
Seperti apa bentuk janji tersebut ?, jelaskan 

- 
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1 Apakah hasil penilaian anda dapat anda 

2 Selama anda bekerja, apakah anda merasa 
hasil penilaian memiliki peran penting 
terhadap peningkatan kualitas kerja anda ? 

3 Apakah hasil penilaian memiliki dampak 
terhadap perkembangan karir anda 

4 Apakah dalam beke ja, anda termotivasi 
untuk bekerja lebih baik setelah hasil 
penilaian anda ketahui ? 

5 Adakah penghargaan yang diberikan 
perusahaan bagi anda yang berprestasi ? 

I Pentingkah itu bagi anda ? 

1 Tahu I 

I Seperti apa penghargaan yang anda harapkan ? 

Ya Tidak Kadang 
M a  
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6 Pertanyaan berikut ini ditujukan pada anda yang 
menduduki posisi PENILAI 

1 Apakah anda mengetahui niaksud dan tujuan 
'penilaian ? 

2 Apakah sistern penilaian yang ada sangat 
mendukung dalarn rneningkatkan kinerja 
pegawai ? 

3 Apakah sistem yang ada masih relevan untuk 
diterapkan (mengingat dinamika organisasi 
mengalami perubahan) 

Berikan 3 prioritas utama penyempumaan agar sistem penilaian dapat 
be rjalan dengan baik, berhasil guna dan dapat memacu kine rja pegawai. 

Prioritas 1 

Prioritas 2 

Prioritas 3 
(I, 

7& X& Ata Xm$ Sara -194~ 

. 
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