
 

1 PENDAHULUAN 
 
 

Latar Belakang 
 
Era reformasi dan dampak persaingan global mendorong percepatan 

perbaikan kinerja aparatur pemerintah. Abdi negara dituntut bekerja lebih 
profesional, bermoral, bersih dan beretika dalam mendukung reformasi birokrasi. 
Sejak Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 
mengeluarkan Surat Edaran tentang Penataan Pegawai Negeri Sipil (PNS), setiap 
instansi baik pusat maupun daerah melaksanakan  tiga kegiatan wajib yang 
mendasar, yakni: penataan staf, analisis jabatan serta analisis beban kerja. Tujuan 
dari penataan tersebut adalah memperbaiki komposisi dan distribusi pegawai, 
sehingga dapat didayagunakan secara optimal dalam rangka  meningkatkan 
kinerja pemerintah. Dengan demikian PNS mempunyai kejelasan tugas dan 
tanggung jawab sesuai kompetensinya. Sasaran dari tiga kegiatan wajib 
berimplikasi pada sistem penggajian yang adil, layak dan mendorong peningkatan 
kinerja. Dengan demikian rewards dan punishment dapat berlaku otomatis, 
obyektif dan fairness. 

Melihat kondisi SDM PNS, tidak jarang terdengar opini di tengah 
masyarakat bahwa kinerja pemerintah kerap kali dipandang belum profesional dan 
belum berbasis kinerja (berorientasi output). Untuk itu perlu mengedepankan 
pengelolaan SDM aparatur pemerintah dengan manajemen kepegawaian berbasis 
kinerja. Sejalan dengan hal tersebut berbagai upaya terus dilakukan untuk 
memperbaiki performa aparatur dan produk PNS. Upaya  untuk memperbaiki 
kinerja PNS dapat dilakukan dalam bentuk penegakan disiplin PNS dan sistem 
remunerasi di lingkungan kerja instansi pemerintah. Remunerasi memiliki 
beberapa komponen yaitu pemberian imbalan kerja yang dapat berupa gaji, 
honorarium, tunjangan tetap, insentif serta  bonus atas prestasi.  

Penghitungan besaran gaji pokok PNS sekarang ini mengacu pada masa 
kerja dan golongan. PNS dengan masa kerja dan golongan yang sama akan 
memiliki gaji pokok yang sama walaupun bobot pekerjaannya berbeda, kondisi ini 
tidak mendorong PNS untuk lebih berprestasi sesuai dengan kompetensinya. 
Disamping itu, gaji dan tunjangan yang diterima saat ini belum dapat memenuhi 
kebutuhan hidup. Sistem penggajian tersebut mengakibatkan kurangnya motivasi 
untuk meningkatkan karir dan prestasi, serta mendorong terjadinya 
penyalahgunaan wewenang untuk meningkatkan taraf hidupnya. Untuk itu perlu 
adanya kompensasi dalam bentuk insentif bagi PNS, karena salah satu upaya 
peningkatan kinerja PNS dapat dilakukan melalui peningkatan pendapatan dengan 
pemberian insentif (Fauzar 2005). 

Insentif sebagai kompensasi yang mengaitkan gaji dengan produktivitas, 
merupakan penghargaan dalam bentuk uang yang diberikan kepada mereka yang 
dapat bekerja sesuai dan/atau melampaui standar yang telah ditentukan (Nugroho 
2006). Pemberian insentif terhadap pegawai digunakan sebagai pendorong yang 
dapat memotivasi pegawai untuk bekerja lebih baik  dan sesuai dengan 
tupoksinya. Terdapat timbal balik dua arah antara pemberian insentif dengan 
kinerja pegawai. Insentif adalah  support, penghargaan  atau  imbalan yang 
diberikan  kepada PNS berupa uang atas hasil kerja atau prestasi kerja. Sedangkan 
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kinerja adalah perilaku kerja atau cerminan aktualisasi  kompetensi individu 
(orang), yang digambarkan lewat  keseharian yang  dilakukan dilingkungan kerja 
secara   berkesinambungan baik rutinitas yang dilakukan setiap waktu, setiap hari, 
setiap minggu, setiap bulan  bahkan setiap tahun. 

Kompensasi dalam bentuk insentif sangat berpengaruh terhadap 
peningkatan kinerja pegawai (Milne 2007; Fauzie 2009). Gneezy et al. (2000) dan 
Sprinkle (2000) menyampaikan prinsip dasar dari perilaku adalah bahwa semakin 
meningkat insentif yang diterima maka akan semakin baik usaha dan kinerja 
seseorang. Hal ini sejalan dengan yang disampaikan Condly et al. (2003), Kirunda 
(2004), Turk (2005), dan Klos (2006), bahwa seseorang akan meningkatkan 
kemampuannya dengan meningkatnya insentif yang diterima. Fourie (2008) 
menambahkan insentif yang diterima membuat individu akan termotivasi bekerja 
lebih baik. 

Sistem insentif bagi PNS akan mampu mendorong pengembangan prestasi 
dan karir, peningkatan kesejahteraan serta mengeliminasi kemungkinan terjadinya 
penyalahgunaan wewenang (Indarto 2004). Sistem pemberian insentif yang tepat, 
sesuai dan adil adalah dengan memperhatikan prestasi kerja karyawan.  Prestasi 
kerja merupakan sebuah sistem umpan balik kepada karyawan karena hasil yang 
didapatkan dapat digunakan untuk memotivasi karyawan tersebut untuk 
menghilangkan kemerosotan kinerja. Donoriyanto (2008), menyatakan untuk 
mendukung kinerja perusahaan secara maksimal, maka diperlukan suatu sistem 
penilaian prestasi kinerja karyawan yang tepat dan mencerminkan prestasi kinerja 
yang sebenarnya dari seorang karyawan karena akan berhubungan dengan 
peningkatan motivasi kerja karyawan dan pemberian insentif.  

Pemberian insentif yang tidak adil dapat menyebabkan suasana kerja yang 
kurang nyaman juga menyebabkan karyawan kurang termotivasi untuk bekerja 
dengan optimal (Ekawidiyani 2006). Hal ini didukung penelitian sebelumnya 
yang dilakukan Ashton (1990), Awasthi dan Pratt (1990), Libby dan Lipe (1992), 
Jenkins et al. (1998), Tuttle dan Burton (1999), Bonner et al. (2000), dan Sprinkle 
(2000) yang mendapatkan kesan bahwa insentif keuangan mempunyai dampak 
yang bervariasi terhadap usaha,dan konsekuensinya seringkali tidak meningkatkan 
kinerja. Dengan demikian sistem insentif dapat diaplikasikan jika sistem yang 
digunakan sudah berjalan dengan baik (Aureli dan Salvatory 2012). 

Insentif  bagi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang berstatus PNS 
di lingkungan Institut Pertanian Bogor (IPB) selama ini diberikan berdasarkan 
hasil penilaian kinerja, yang  didalam Prosedur Operasional Baku (POB) 
Direktorat SDM  dinyatakan bahwa penilaian kinerja yang dilaksanakan adalah 
suatu proses penilaian atas waktu, pemikiran dan tenaga yang diberikan oleh 
individu kepada IPB dalam menyelesaikan suatu pekerjaan yang diberikan oleh 
IPB. Penetapan sasaran dilakukan secara bersama antara bawahan dan atasan 
langsung atas dasar rencana kerja yang telah disusun. 

Bagi tenaga pendidik penilaian kinerja mencakup bidang (a) 
pendidikan/pengajaran, (b) penelitian, (c) pengabdian pada masyarakat, (d) 
manajemen, (e) penunjang dan (f) lainnya yang belum termasuk bidang a–e.  
Kegiatan yang dimaksud merupakan suatu proses dalam melakukan aktivitas dan 
dihitung berdasarkan lama waktu kegiatan tersebut dilakukan, misalnya proses 
melakukan penelitian atau penulisan. Semua kegiatan harus dilampiri dengan 
bukti kegiatan berupa foto copy SK, surat tugas, surat keterangan, berita acara dan 
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sebagainya yang disetujui oleh Departemen/Fakultas/IPB. Bukti kegiatan tersebut 
dikumpulkan di Departemen masing-masing. Satuan kegiatan dapat berupa 
jam/minggu, jam/semester, hari, sks, kegiatan, mahasiswa, atau judul tergantung 
jenis kegiatannya.  Jumlah kegiatan diisi berdasarkan satuan yang sesuai. Semua 
kegiatan akan dikonversikan ke dalam Indeks Kinerja Dosen (IKD) yang dihitung 
berdasarkan curahan waktu yang dilakukan untuk melakukan kegiatan tersebut. 
Penilaian kinerja tersebut di atas sebagai dasar pemberian insentif untuk tenaga 
pendidik dilingkungan IPB dinilai telah cukup objektif dan fair.  

Sistem penilaian kinerja bagi tenaga kependidikan menggunakan 
pendekatan skala berperingkat yang dipadukan dengan program kompensasi. 
Faktor-faktor yang dinilai meliputi: (1) jumlah hari dan kerja, (2) kualitas 
pekerjaan (ketepatan waktu, penghematan sumberdaya, akurasi, profesionalisme), 
(3) dependability (dapat diandalkan dalam hal work commitment), (4) initiative, 
(5) adaptability (kekampuan beradaptasi dengan perubahan), dan (6) cooperation 
(kemampuan bekerja dengan orang lain, termasuk lembur). Penilaian kinerja 
tersebut di atas dibuat menggunakan konsep fairness dan equity dalam pemberian 
penghargaan dengan memperhatikan kontribusi individu terhadap organisasi/ 
intitusi.  Namun kenyataan yang terjadi belum adanya pedoman dalam pemberian 
angka atau nilai, sehingga seorang tenaga kependidikan mendapat nilai tertentu 
tidak ada batasan-batasannya.  

Hal ini mengakibatkan potensi terjadinya subyektivitas penilaian dari 
pejabat penilai sangatlah besar dan dapat menimbulkan ketidakpuasan dikalangan 
tenaga kependidikan sehingga pada akhirnya dapat mempengaruhi kinerja tenaga 
kependidikan. Sistem penilaian yang objektif, tidak bias dan adanya feedback 
merupakan dasar untuk evaluasi. Oleh karena itu penilaian kinerja yang 
komprehensif sangat diperlukan dalam rangka melakukan pengelolaan kinerja 
untuk membantu mengintegrasikan tujuan organisasi, individu maupun kelompok 
kerja (Rahadhini 2010). 

Berdasarkan kondisi tersebut di atas, penelitian ini dilakukan untuk 
mengkaji tentang sistem insentif yang diterima tenaga kependidikan yang bersatus 
PNS di IPB. Dalam penelitian ini dilakukan rancang bangung sistem penilaian 
kinerja tenaga kependidikan dengan memperhitungkan faktor-faktor hasil 
pekerjaan tenaga kependidikan dan hasil penilaian tersebut akan digunakan untuk 
menghitung pemberian insentif tenaga kependidikan.  

 
Perumusan Masalah 

 
Banyak pendekatan yang dapat dilakukan untuk mengelola sumber daya 

manusia. Salah satunya adalah pemberian insentif bagi karyawan. Insentif 
sebenarnya merupakan salah satu bentuk motivasi yang dinyatakan dalam bentuk 
uang. Meskipun ide dasar pemberian insentif adalah positif dalam meningkatkan 
produktivitas, pimpinan harus menyadari bahwa akan muncul beberapa kesulitan 
dalam menentukan besarnya insentif terutama ketepatan dalam pengukuran 
kinerja atau prestasi karyawan. Berdasarkan kondisi tersebut maka sangat 
diperlukan perancangan sistem insentif yang fair bagi tenaga kependidikan sesuai 
dengan penilaian kinerja berdasarkan job description masing-masing tenaga 
kependidikan. 
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Berdasarkan pembatasan masalah di atas, maka dapat dirumuskan 
pertanyaan penelitian sebagai berikut:  
1. Apa kriteria-kriteria yang diperlukan/digunakan dalam penilaian 

kinerja/prestasi kerja tenaga kependidikan yang berstatus PNS di IPB?  
2. Bagaimana penilaian  kinerja yang sesuai  bagi tenaga kependidikan yang 

berstatus PNS di IPB? 
3. Bagaimana sistem pemberian insentif berdasarkan hasil penilaian kinerja?  

 
Tujuan Penelitian 

 
Berdasarkan rumusan penelitian, maka tujuan penelitian ini adalah: 

1. Menentukan kriteria-kriteria penilaian yang diperlukan/digunakan dalam 
penilaian kinerja/prestasi kerja tenaga kependidikan yang berstatus PNS di 
IPB. 

2. Merancang sistem penilaian kinerja untuk tenaga kependidikan yang berstatus 
PNS di IPB. 

3. Merancang bangun sistem pemberian insentif berdasarkan hasil penilaian 
kinerja untuk tenaga kependidikan yang berstatus PNS di IPB.  

 
Manfaat Penelitian 

 
Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara praktis maupun 

akademis. 
1. Praktis  

- Direktorat Sumber Daya Manusia (SDM) IPB, dengan penelitian ini 
diharapkan Direktorat SDM dapat mengevaluasi sistem pemberian insentif 
dan penilaian kinerja yang digunakan selama ini, sehingga dapat 
menggunakan sistem yang lebih baik.  

- Atasan langsung, diharapkan atasan dapat memberikan penilaian kinerja 
yang lebih objektif. 

- Tenaga kependidikan diharapkan mendapatkan pemikiran yang terbuka 
tentang sistem penilaian kinerja yang dilakukan IPB sehingga mereka 
dapat termotivasi meningkatkan kinerjanya.  

2. Akademis   
Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian lain pada 
masa yang mendatang yang berkaitan dengan sistem insentif berbasis kinerja. 
 

Ruang Lingkup Penelitian 
 
Ruang lingkup penelitian ini adalah melakukan rancang bangung sistem 

penilaian kinerja tenaga kependidikan dengan memperhitungkan faktor-faktor 
hasil pekerjaan tenaga kependidikan dan hasil penilaian tersebut akan digunakan 
untuk menghitung pemberian insentif bagi tenaga kependidikan.  
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