
A. Latar Belakang 

Unsur manusia di &lam diiensi organisasi modem, kini mendapat 

perhatian yang lebih besar. Hal ini terlihat dari adanya pergeseran cam pandang 

lama, di mana peran pegawai sebelumnya hanya dipandang alat dalam mencapai 

tujuan organisasi, kini berubah menjadi aset terbesar yang hams dikelola dengan 

baik agar dapat memberikan kontribusi yang besar dalam mewujudkan semua 

tujuan organisasi. Pergeseran cara pandang tadi juga bisa dilihat dari fimgsi-fungsi 

orgnisasi dari sekedar mengurus masalah kepersonaliaan, dan kini lebih 

berorientasi kepada pengelolaan sumber daya manusia (management of human 

resources) . 

Badan Perencanaan Daerah Provinsi Jawa Barat, merupakan instansi 

pemerintah yang memiliki peran strategis dalam menentukan keberhasilan 

pembangunan di Pmvinsi Jawa Barat. Menilik posisi dan fungsi yang inherent 

dengan peran yang diembannya, maka kinerja Bapeda yang pada dasamya terletak 

dari kapasitas dan kapabilitas aparatur dalam mengemban fungi, dan misi 

organisasi perlu untuk mendapatkan prioritas perhatian. 

Bapeda Jabar memiliki komposisi pegawai sebagai faktor potensi 

organisasi dalam menjalankan dan merealisasikan misi dan tujuan yang 

diembankan oleh Pemerintah Daerah Prophi Jawa Barat. Komposisi pegawai 

yang sebagian besar berpendidikan sarjana dalam analisis SWOT rencana strategis 
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Bapeda dimasukkan sebagai faktor kekuatan organisasi (Renstra Bapeda, 2001) 

dapat dilihat dalam Tabel 1.1. 

Tabel 1.1 Komposisi Pegawai Bapeda Berdasarkan Tingkat Pendidikan 
Kondisi 1 Mei 2001 

Sumber : Renstra Bapeda 2001 

Potensi besar sumber daya manusia yang d i i  tidak akan dapat 

memberikan kontribusi yang cukup berarti jika datam proses p e m b i i  

sumberdaya yang ada tidak dikelola dengan baik. Besar kecilnya kontribusi 

pegawai terhadap tujuan organisasi secara keseluruhan perlu diberikan penilaian 

yang jelas. Adanya standarltolok ukur penilaian kinerjalpegawai yang jelas, 

menurut Simamora (1999) akan memberikan manfaat bagi: " ... para katyawan, 

penyelia-penyelia mereka, departemen sumber daya manusia, dan akhirnya 

organisasi bakal diuntungkan dengan pemastian bahwa upaya-upaya individu 

memberikan kontribusi kepada f o b  strategi organisasi': 

Terlebih la@ dalam rencana strategis Bapeda Propinsi Jawa Baraf unsur 

penilaian kinerja ditempatkan sebagai salah satu kegiatan pencapaian sasaran 

strategis (2001 - 2005) yaitu untuk ketersediaan tenaga perencana yang 

memenuhi kualifiiasi yang dibutuhkan (Renstra Bapeda, 2001). 
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Sementara ity dari sisi pegawainya sendiri penilaian kinerja yang jelas 

diharapkan dapat memicu motivasi kerja karyawan dalam memberikan kontribusi 

penting pencapaian sasaran-sasaran penting organisasi. 

Permasalahan yang krusial dan menjadi fokus penelitian ini adalab, 

keterkaitan antara rencana strategis dengan pelaksanaan penilaian kinerja yang 

sekarang ini berjalan dengan tingkat pelaksanaan penilaian kinerja terhadap para 

pegawai di Bapeda Propinsi Jawa Barat. 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut, pennasalahan dalam 

proposal penelitian ini difokuskan pada hal-ha1 berikut ini: 

1. Bagaimana strategi pembinaan pegawai di Bapeda Jabar? 

2. Bagaimana pelaksanaan penilaian kinerja pegawai di Bapeda Jabar? 

3. Bagaimana harapan pegawai terhadap pelaksanaan penilaian kinerja 

pegawai di Bapeda Jabar? 

4. Adakah kesamaan persepsi pegawai Bapeda Jabar diantara 4 golongan 

pegawai yang berbeda terhadap pelaksanaan penilaian kerja pegawai di 

Bapeda Propinsi Jawa Barat. 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah, sebagai berikut: 

1. Untuk menganalisis strategi pembiiaan pegawai di Bapeda Jabar? 

2. Untuk menganalisis pelaksanaan penilaian kinerja pegawai di Bapeda 

Jabar? 
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3. Untuk menganalisis gambaran harapan pegawai terhadap pelaksanaan 

penilaian kinerja pegawai di Bapeda Jabar? 

4. Untuk menganalisis dan membandingkan pmepsi pegawai Bapeda Jabar 

dari 4 golongan yang berbeda terhadap pelaksanaan penilaian kerja 

pegawai di Bapeda Propinsi Jawa Barat. 

D. Kegunaan Penelitian 

Kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini, adalah sebagai berikut: 

1. Bagi penulis merupakan kesempatan dalam mendapatkan pengalaman praktis 

dari penerapan konsep-konsep manajemen sumber daya manusia 

2. Bagi pihak Bapeda Jabar diharapkan penelitian ini dapat d i j a d i i  sebagai 

bahan masukan dan referensi untuk proses penilaian kinerja pegawai, di mana 

ha1 ini tidak terlepas dari kebijakan strategis Bapeda Popinsi Jawa Barat, 

khususnya dalam pengelolaan sumber daya manusia. 

3. Sebagai bahan pengkajian bagi penelitian b h t n y a  yang meneliti topik 

penitaian kinerja pegawai. 

E. Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup penelitian ini mencakup: 

1. Aspek strategis dan implementasi penilaian kine~ja pegawai di Bapeda 

Propinsi Jawa Barat. 

2. Penelitian ini membatasi diri pada tahap analisis deskriptif dan analisis 

inferensial variabel penilaian kinerja pegawai Bapeda Jabar 
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11. TINJAUAN PUSTAKA 

k Pendekatan Strategis Dalam Manajemen Sumber DayaManusia 

Manajemen sumberdaya manusia sebagai salah satu bagian dari disiplin 

ilmu manajemen, kini diiandang memiliki kontiibusi yang tidak kalah pentingnya 

dibandingkan dengan disiplin ilmu lainnya. Manajemen sumber daya manusia 

merupakan kajian ilmu yang memiliki dimensi jangka panjang, dimana maju 

mundumya suatu organisasi akan tergantung pada unsur manusia sebagai 

pengelola dari organisasi tersebut. Sebelum lahirnya konsep manajemen sumber 

daya manusia, organisasi atau perusahaan menempatkan aspek manusia pengelola 

organisasi sebagai pegawai yang mengabdi kepada kepentingan organisasi atau 

perusahaan. Paradigma manajemen persomlia lebih berkisar bagaimana 

memanfaatkan pegawai bagi kepentingan pencapaian tujuan organisasi. Suatu ha1 

yang berbeda dengan paradigma manajemen sumber daya manusia, yang 

memandang unsw kepentingan berdasarkan sisi dari kedua beIah pihak, yaitu 

organisasi, dan pegawainya itu sendiri. Unsur kepentingan pegawai tidak boleh 

diabaikan bib suatu organisasi hendak mencapai tujuannya. Dengan ini terdapat 

perirnbangan antara kepentingan organisasi dengan kepentingan pegawai yang ada 

di dalam organisasi. 

Mangkuprawira (2002) menyatakan: 

"Sebagai unsur produksi, manusia berkedudukan sama dengan unsur 
lainnya, seperti teknologi, dan biaya. Namun manusia memiliki ciri unik 
Dia memiliki kepribadian yang aktif, banyak menggunakan intuisi, 
dinamis, bahkan sensitif clan sekaligus sebagai pengelola dan atau 
pengguna dua unsur produksi tad& yaitu teknologi dan biiya untuk 
menghasilkan output tertentu. Tanpa manusia tidak mungkin sebuah 
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proses produksi akan berjalan. Oleh karena itu manusia ditempatkan 
sebagai unsur yang sangat khww di dalam perusahaan. Mengapa? Karena 
manusia bam akan terdorong untuk bekerja dan meningkatkan 
produktifitasnya jika beragam kebutuhannya mulai dari kebutuhan fisik 
(seperti makan, papan, pakaian), kebutuhan rasa aman, kebutuhan sosial, 
sampai kebutuhan aktualisasi diri dapat terpenuhi dengan baik". 
Manajemen sumber daya manusia dalam perspektif organisasi modem 
disebutkan memiliki keterkaitan penting dengan strategi organisasi secara 
kesel-. Setiap usaha pengelolaan diarahkan untuk membantu 
mencapai tujuan organisasi &lam jangka panjang. Pengeaian strategi 
&lam konteks manajemen strategis didefinisikan sebagai "penunusan dari 
misi perusahaan, tujuan dan sasaran termasuk rencana kegiatan untuk 
mencapai tujuan dan sasaran, yang secara eksplisit mempertimbangkan 
aspek persaingan dan pengamh kekuatan faktor lingkungan, 
Mangkuprawira (2002). 

Menurut Mangkuprawira (2002) ada enam unsur penting &lam 

pehdekatan strategik manajemen sumber daya manusia yang meliputi hat-ha1 

I. Pemahrmnan ietubg Pengmuh Lingkungan lum 

Lingkungan lux dapat berupa kesempatan dan ancaman dalam bentuk 

hukum, kondisi ekonomi, pembahan sosial dan demografq tekanan politik dalam 

negeri dan intemasional, teknologi, dan sebagainya. Strategi MSDM strategik 

secara eksplisit disusun sedemikian rupa untuk memahami kesempatan dan 

ancaman ditiap aspek dan mencoba memanfaatkan kesempatan sebaik-baiknya 

dan meminimallcan pengaruh dari ancaman. Di sini pimpinan puncak bekerja erat 

dengan ahli SDM, menentukan kemampuan SDM internal yang akan direkrut dan 

mengalihkan beberapa karyawan yang tangguh untuk memperbaiki dan 

memperkuat posisi perusahaan dalam mmghadapi ancaman-ancaman luar. 

Pengambil keputusan dalam situasi ini juga dihadapkan dengan pertanyaan 

bagaimana kondiii ketersediian tenaga kerja di masa datang. Dengan kata lain, 
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keberhasilan dapat dicapai jika para manajer siap mengembangkan cara-cara 

menghadapi lingkungan eksternal. 

2. Pemahmnan Pengmuh Din- &n Pmsaingm P a m  Kmja 

Para pemilik perusahaan bmaing dalam mencari karyawan, seperti halnya 

mencari pelanggan. Bentuk tekanan bisa terjadi di pasar l o w  nasional, dan 

regionaL Misalnya, bergabungnya beberapa perusahaan sejenis dalam 

pembangunan pabrik dapat mempengaruhi dan amat dipengaruhi pasar tenaga 

kerja lokal di daerah bersangkutan. Dinamika tingkat upah, tingkat 

pengangguran, kondisi pekerjaan, tingkat manfaat, peraturan upah minimum, dan 

reputasi pesaing di pasar tenaga kerja memiliki pengatuh terhadap strategi SDM 

dan ditentukan oleh keputusan MSDM strategik. 

3. F0kUS Jmgka P M ~ M ~  

Fokus strategik cenderung dibuat sedemikian mpa dalam bentuk sebuah 

MSDM perusahaan dan pendekatan dasarnya. Strategi dapat berubah, tetapi tidak 

selalu mudah. Hal ini tergantung pada antara lain kekuasaan dan fiosofi 

manajemen perusah- Maksudnya bagajmana perusahaan mengembangkan 

strategi yang taat asas untuk mengarahkan perusahaan menuju masa depan. 

4. Fokus terhadnp PiWim dun Pengmnliih K~pI4tU.v~ 

Strategi memiliki makna bagaimana menentukan sesuahl di antara pilihan- 

pilihan yang ada. Jadi, setiap pengambiian keputusan tentang SDM hams komit 

dengan sumberdaya organisasi menuju arah yang utama. Strategi memiliki fokus 

pensolusian dan pencegahan masalah Konsentrasi strategi terletak pada 
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pertanyaan, "Apa yang seharusnya perusahaan lakukan dan mengapa?". Orientasi 

aksi ini memerlukan keputusan yang dibuat dan dilaksanakan 

5. Perbrmbuhan Sehrrrir Personil 

Pendekatan strategi SDM adalah kepedulian dengan kepentingan seluruh 

karyawan perusahaan, tidak hanya pa& berapa lama kegiatan yang dilakukan 

personil Secara tradisi, MSDM terfokus pa& alokasi waktu karyawan dengan 

perhatian paling besar pada karyawan non teknis. Akan tetapi, karena aspek 

MSDM semakin luas fokusnya kini pada kesehrmhan karyawan, minimal dari 

pimpinan top sampai pada karyawan tidak terdidik (operator). Konsekuensinya, 

perusahaan tidak hanya peduli dengan perencanaan upah eksekutif dan 

manfaatnya, karena yang diberlakukannya bukanlah upah persatuan waktu. 

6. Infegrosi dengun Sfrategi Pmrrsahaan 

Strategi SDM yang utama diterapkan oleh sebuah perusahaan seharusnya 

diintegrasikan dengan strategi perusahaan. Dengan kata lain, strategi perusahaan 

menentukan strategi SDM. Jadi, sangat terkait dengan perencanaan strategi dan 

isu-isu globaL 

Gagasan kunci dari seluruh manajemen strategis adalah mengkoordinasi 

semua sumber daya perusahaan, termasuk SDM, dan setiap komponen yang 

berkontribusi melaksanakan strategi. Jika semuanya serba terintegrasi tak akan 

ada yang kontra produksi dan setiap individu bekerja sama sesuai dengan arah 

yang jelas secara sinergis. Dengan kata lain, telah terjadinya koordinasi sempuma 

dan penggunaan kombinasi fungsi-fungsi manajerial dengan fungi operasionaL 

Telah terjadi sumber daya yang dikombinasikan dengan koordinasi yang efektif. 
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Konsep ini sering digunakan untuk keseluruhan lingkup ekonomi yang membuat 

seluruh perusahaan lebih bernilai daripada perusahaan lainnya 

B. Penilaian Kinerja Pegawai 

Banyak ahli yang mengaaikan penilaian prestasi kerja dengan istilah yang 

berbeda, seperti: pe$orrnance appraisal, work pe$ormance, penilaian unpk 

kerja, penilaian prestmi kerja; penilaian kinerja pegawa; dan lain-lain. 

Meskipun demikian, inti pembahasan dan maksud dari istilah-istilah yang 

dikemukakan mengandung pengertian yang sama. 

Perbedaan yang terjadi tidak saja terbatas hanya pada penggunaan istilah. 

Beberapa definisi yang diajukan oleh para ahli memiliki inti dan maksud yang 

kusang lebih masing-masing saling mendekati dan saling mengisi kekurangan satu 

perspektif definisi dengan pempektif definisi lainnya. 

Hal ini bisa kita lihat dari definisi penilaian kiuerja pegawai atau 

pe$ormance appraisal dari Simamora (1999), yang melihat penilaian kinerja 

pegawai sebagai "Proses dengannya organismi rnengevalumi pelakranaan kerja 

individu. Dalam penilaian kinerja dinilai kontribusi krnyawan kepada organismi 

selamaperiode tertentu ". 

Sementara itu, Jewell & Siegall (1998) mendef~sikan penilaian unjuk 

kerja (penilaian prestasi kerja) sebagai "Proses yang dipergunakan oleh sebuah 

organisasi untuk menilai sejauhmana anggotanya telah melakidcan pekerjaannya 

dengan memuarkan" 

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



Mangkuprawira (2002) mendefinisikan penilaian kinerja dalarn perspektrf 

shategik manajernen sumber daya manusia sebagai "proses yang dilakukan 

perusahaan dalam mengevaluasi kenerja pekerjaan seseorang. Apabila hal itu 

dikerjakan dengan benar, maka para karyawan, penyelia mereka, departernen 

SDM, dan akhirnya pemsahaan akan diuntungkan, dengan jaminan bahwa upaya 

para mdividu karyawan mampu mengkonbribusi pada fokus strategik dari 

perusahaan" 

Beragam metoda penilaian kinerja pegawai ditawarkan oleh beberapa ahli, 

tetapi pada prinsipnya manajemen tidak boleh menafikan dimensi-dimensi 

strategis penilaian kinerja. Simamora (1996), menguraikan 3 dimensi strategis 

penilaian kinerja, yaitu: 

1. Konsistensi antara Strategi Organisasional dan Perilaku Pekerjaan 

Penilaian kinerja memainkan peran penting dalam strategi organisasiona~ 

yakni memastikan perilaku-perilaku yang konsisten dengan strategi organisasi. 

Karyawan-karyawan mgin diibal i  dan akan melakukan segala sesuatu yang 

bakal mendapat tanggapan imbalan dari organisasi. Sebagai contoh, jika fokus 

organisasi pada jasa, karyawan-karyawan akan berperilaku dalam cara-cara 

dalam mendapatkan imbalan-imbalan yang berkaitan dengan penyampaian 

jasa. Jika fokus organisasi adalah pa& pengendalian biaya, karyawan- 

karyawan akan bempaya mencari kiat-kiat untuk memangkas biaya-biaya dan 

dengan demikian diakui dan dihargti oleh organisasi. Jika fokus organisasi 

adalah produktivitas, karyawan-karyawan akan berjuang untuk meningkatkan 

produktivitas. Penilaii kinerja menjadi sebuah wahana untuk mengetahui 
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apakah perilaku-pdaku karyawan konsisten dengan keseluruhan fokus 

strategik organisasi, dan cara mengedepankan setiap konsekuensi negatif dari 

kaitan perilaku-strategi. 

2. Konsistensi antara Niai-nilai organisasi dan perilaku pekerjaan. 

Penilaian kinerja juga merupakan mekanisme untuk mengukuhkan nilai-nilai 

dan kultur organisasi Elemen lebii lanjut &lam arti penting strategik 

penilaian kinerja adalah pertautan penilaian kinerja dengan kultur 

organisasionat. 

3. Manajemen Kinerja 

Manajemen kinerja atau per$ormance management adalah alat dengannya 

perilaku-pdaku kerja para karyawan dipadukan dengan tujuan-tujuan 

organisasional. Tidak ada satu-satunya cara untuk mengelola kinerja Apapun 

sistem yang dipakai, sistem tersebut perlu selaras dengan dengan kultur dan 

prinsip-prinsip yang berlaku di dalam organisasi. Kendatipun begitu, sebagian 

besar sistem manajemen kinerja mempunyai beberapa elemen: 

Mende3nisikan kznerja: Sangat penting sekali mendef~sikan kinerja 

secara teliti sehingga menunjang tujuan-tujuan strategik organisasi. 

Penetapan sasaran-sasaran yang jelas bagi masing-masing karyawan 

adalah komponen kritis dari manajemen kinerja. 

Mengukrrr Idnerja: Mengukur kinerja tidak perh dipahami secara 

sempif tetapi dapat menghasiucan juga beraneka macam jenis kinerja 

yang diukw lewat berbagai cara. Kuncinya adalah sering mengukur 
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kinerja dan menggunakan informasi tersebut untuk koreksi-koreksi 

pertengahan periode. 

Umpan Balik dun Pengarahan: Untuk meningkatkan kinerja, karyawan- 

karyawan membutuhkan informasi (umpan balik) tentang kinerja 

mereka, disertai dengan arahan dalam meraih tingkat hasil-hasil 

berikutnya Tanpa urnpan balik yang baik, karyawan-karyawan kecil 

kemungkinannya mengetahui bahwa perilaku tersebut tidak singkron 

dengan tujuan-tujuan yang relevan. 

C. Tujuan Penilaian Kinerja Pegawai 

Tujuan manajemen kinerja adalah memastikan bahwa tujuan-tujuan 

karyawan, pedaku-perilaku karyawan yang digunakan agar mencapai tujuan- 

tujuan tersebut, dan umpan balik informasi tentang pelaksanaan semuanya teskait 

dengan strategi korporat." (Simamora, 1999 : 433-434) 

Adapun tujuan dari penilaian prestasi kerja menurut Wahyudi (1996), 

adalah sebagai berikut: 

1. Memelihara potensi kerja 

2. Mengukur dan meningkatkan prestasi kerja 

3. Menentukan kebutuhan akan pelatihan (training need) 

4. Sebagaj dasar pengembangan karier 

5. Sebagai dasar pemberian dan peningkatan balas jasa 

6. Sebagai alat bantu dalam proses pengadaan tenaga kerja @endan,  

seleksii penempatan, pembekalan) 
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7. Membantu mekanisme umpan balik dan komunikasi. 

D. Metode Penilaian Kinerja Pegawai 

Faktor-faktor penilaian kerja antara satu organisasi dengan organisasi 

lainnya senantiasa tidak akan sama, bahkan antara satu negara dengan n e w  

lainnya pun terdapat perbedaan kecenderungan penekanan dalam faktor-faktor 

pengulcuran kerja pegawai Pertama; antara satu organisasi dengan organisasi 

lainnya memiliki perbedab tujuan, misi dan sasaran yang tidak sama, kedua; 

karakteristik, budaya organisasi satu organisasi dengan organisasi la i iya  tidak 

sama dan ha1 ini tentunya akan berpengaruh terhadap unsur-unsur pertimbangan 

penilaian kerja para karyawannya. 

Dengan mengutip pendapat T. Hani Handoko, Martoyo (1992) 

menggariskan faktor-faktor pen i la i  kerja pegawai sebagai berikut: 

"UnCuk mencapai objektivitas penilaian tersebut, sistem-sistem penilaian 
menurut Drs. T. Hani Handoko, h a m  mempunyai hubungan dengan 
pekerjaan (job-related), praktis, mempunyai siandar-standar, dun 
mengpnakan ukuran-ukuran yang dapat diandalkan ". 

Metode penilaian prestasi kerja pegawai sangat beragam bentuk dan 

mekanismenya. "Beberapa metode yang ditawarkan ada yang memfokuskan pada 

sisi perilaku karyawan, sementara metode yang lainnya ada yang lebih 

memfokuskan diri pada sisi hasil". Simamora (1999) 

Selanjutnya, Simamora (1999) menguraikan bahwa, 

"Kriteria metode penilaian kerja peg- sebaiknya mengandung hal- 
hal, sebagaimana berikut ini: 

a. Validitas 
b. Keandalan 
c. Kemampubedaan (discrbinab'ity) 
d. Bebas dari bias 
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E. Faktor-faktor Kelemahan Penilaian Kinerja 

Faktor-faktor yang bisa menjadi sisi kelemahan &lam praktek-praktek 

penilaian kerja karyawan, sebaiknya diperhatikan juga oleh manajemen, 

mengingat akan munculnya kekecewaan dari para pegawai yang merasa bahwa 

penilaian yang diberikan kurang objektif dan hal-ha1 lainnya. Simamora 

(Simamora, 1999) mengidentifikasikan beberapa faktor yang bisa menjadi sisi 

kelemahan penilaian prestasi kerja pegawai, sebagai berikut: 

1. Bias Penyelia 

Kesalahan yang paling ladm terjadi yang ada dalam setiap metode 

penilaian adalah kesadaran atau ketidak-sadaran bias kepenyeliaan (supervisory 

bias). Bias-bias tersebut tidak berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan, dan dapat 

bermuara dari karakteristik pribadi seperti usia, jenis kelamin, ras, atau 

karakteristik-karakteristik yang berkaitan dengan organisasi, seperti senioritas, 

keanggotaan pada sebuah tim atletik pentsahaanm, atau hubungan dekat dengan 

kalanan puncak.. 

2. Halo effect 

Pada saat seorang penyelia membiarkan satu aspek tertentu dari kinerja 

karyawan mempengaruhi aspek la i iya  yang sedang dievaluasi, maka terjadilah 

halo efek (halo effect). Opini pribadi penilai mempengamhi mempenganh 

pengukuran kinerja karyawan. 
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3. Cenbeal Tendency flendensi Pusat) 

Penyelia mungkin menjumpai kesulitan dan tidak ha1 yang tidak 

menyenangkan untuk mengevaluasi beberapa karyawan lebih tinggi atau lebih 

rendah dari pa& pegawai yang laiiya, meskipun kinerja mereka menunjukkan 

perbedaan yang nyata. Masalah tendensi pusat mencuat manakala penyelia 

mengevaluasi setiap orang secara rata-rata. 

4. Leniency 

Penyelia yang tidak berpengalaman atau yang bumk mungkin 

memutuskan cara yang paling mudah untuk menilai kinerja, yaitu dengan 

mernberikan setiap orang nilai evaluasi yang tinggi. 

5. Stricness 

Kadang-kadang penyelia secara konsisten memberikan nilai-nilai yang 

rendah meskipun beberapa karyawan telah mencapai tingkat kinerja rata-rata atau 

di atas rata-rata. Masalah keketatan (Stricness) adalah kebalikan dari masalah 

kemurahan hati. 

6. Recency 

Ideahya, penilaian kinerja karyawan haruslah didasarkan pada observasi 

yang sistematik dari kinerja karyawan sepanjang seluruh perioda penilaian 

(umumnya 1 tahun). Sayangnya, pa& saat organisasi menggunakan seluruh 

perioda penilaian tahunan atau tengah tahunan, terdapat kecenderungan bagi 

penyelia untuk mengingat-ingat lebih banyak ha1 mengenai segala sesuatu yang 

b m  saja dikerjakan oleh karyawannya, dibandiigkan dengan apa yang telah 

dilakukan beberapa bulan sebelumnya. 
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7. Pengaruh-pengamh organisasional 

Pa& intinya, penyelia cenderung memperhitungkan kegunaan akhir data 

penilaian pada saat mereka menilai bawahan-bawahan mereka. Apabiila mereka 

meyakini bahwa promosi- promosi dan kenaikan-kenaikan gaji tergantung pada 

nilai-nilai kinerja, mereka cenderung memberikan nilai-nilai tinggi (penyelia 

bersikap longgar). Dilain pihak, pada saat penilaian-penilaian kineja 

diselenggarakan untuk pengembangan para karyawan, penyelia condong mencari- 

cari kelemahan-kelemahan bawahannya 

8. Standar-standar evaluasi 

Masalah-masalah dengan standar evaluasi muncul karma perbedaan 

konseptual dalam rnakna kata-kata yang dipakai untuk mengevaluasi para 

karyawan. Para penyelia cenderung menafsirkan pengertian dari masing-masing 

standar evaluasi berdasarkan pemahaman, dan pengalaman mereka atas penilaian 

kinerja pegawai. 

Aktivitas penilaian kerja pegawai yang dilakukan tentunya mempunyai 

tujuan. Tujuan dan sekaligus pemanfaatan dari penilaian kerja menurut Simamora 

(1999) adalah untuk "keperluan evaluasi dun pengembangan ". 

F. Konsekuensi Penilaian Kinerja Terhadap Unsur Kepegawaian Lainnya 

Dalam beberapa literatur, penilaian kinerja akan berimbas pada beberapa 

faktor di dalam diri pegawai. Faktor-faktor tersebut diantamnya, unsw kepuasan 

kerja, motivasi, semangat kerja, dan produktivitas. Tujuan penilaian prestasi kerja 
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adalah menghasilkan informasi yang akurat dan sahih tentang perilaku dan kinerja 

Motivasi pegawai untuk bekerja, mengembangkan kemampuan pribadi, 

dan meningkatkan kemampuan pada masa mendatang dipengaruhi oleh umpan 

balik dari penilaian prestasi kerja mereka pada masa lalu. Penilaian prestasi kerja 

disamping bertujuan untuk keperluan tersedianya informasi seperti yang 

disebutkan di atas, menurut Cascio (1992) juga bertujuan untuk mendapatkan 

imbalan "People do whd they are rewarded for doing"; manusia mengerjakan 

sesuatu yang dapat menimbulkan imbalan atau penghargaan dari apa yang 

dikerjakannya ': 

Penilaian prestasi kerja adalah alat yang bermanfaat tidak hanya untuk 

mengeva1uasi kerja pegawai, tetapi juga untuk mengembangkan dan memotivasi 

mereka. Semakin pegawai memahami proses penilaian prestasi kerja, dan semakin 

penilaian prestasi kerja dipakai sebagai peluang-peluang pengembangan potensi, 

maka kebutuhan pegawai untuk mengaktualisasikan d i i  akan semakin terpenuhi. 

Salah satu teori yang menunjukkan keterkaitan penilaian kinerja pegawai 

terhadap motivasi kerja adalah teori harapan. Menurut Robins (1996) teori 

harapan menyoroti, "Kuatnya kecenderungan untuk bertindak dalam sudu cara 

tertentu bergantung kepada kekuatan suatu pengharapan bahwa tindakan itu 

akan diikuti oleh suahr keluaran tertentu dun pada daya tarik keluaran tersebut 

bagi individu itu': 

Selanjutnya Robins (1996) menguraikan, 

"Dalam istilah yang lebih praktis, teori pengharapan mengatakan 
seorang hyawan dimotivasi untuk menjalankan tingkat upaya yang 
tinggi bila ia meyakini upaya akan menghantar ke suatu penilaian kinerja 
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yang baik; suatu penilaian kinerja yang baik akan mendorong ganjaran- 
ganjaran organisasional seperti bonus, kenm'kan gaji, atau sudu promosi; 
dan ganjaran-ganjaran itu akan memu'askan tujuan-man pribadi 
karyawan itu': 

Teori Harapan dalam bahasan Jewwel & Siegall (1998) disebutkan 

sebagai teori pengharapan umum, yang menunjukkan empat variabel yang 

berinteraksi secara berganda untuk menghasilkan tingkat usaha tertentu. Adapun 

keempat variabel tersebut, adalah: 

I .  Pengharapan unjuk kerja-usaha. Pengharapan ini addah keyakinan bahwa 
usaha akan menghasilkan unjuk kerja. Za dinyatakm dalam perryataan 
formal sebagai kemungkinan yang berkisar dari no1 sampai 1.00. 
Kemungkinan ini sangat dipengumhi oleh presepsi seseorang mengenai 
keahlian dun pengetahuan yang berhubungan dengan pekerjaannya, dan oZeh 
dukungan yang d i b e r i h  oleh kondisi kerja, rekan sekerja, dan sebagainya 

2. Pengharapan hasil unjuk-kerja Ini adalah konsep kemungkinan yang mirip 
dengan pengharapan unjuk kerja-usaha, tetapi mencenninkan keyakinan 
bahwa unjuk kerja akan diikuti oleh hasil langsung tertentu. Hasil tingkat 
pertama termasuksegala sesuatu mulai dari kenaikan gaji, promosi, dun rasa 
keberhasilan akan pengakuan, lebih banyak bekerja, jam kerja lebih lama. 
Pengharapan hasil bagaimana yang akan mengikuti tingkat unjuk kerja 
tertentu tergantung dari apa yang telah terjadi terhadap pribadi tersebut dan 
yang lain di masa Zulu. 

3. Instrumentalitas. Instrumentalitas adalah konsep yang ada hubungannya 
dengan kegunaan satu perilaku atau hasil untuk mencapai sesuatu yang lain 
yang dinilai. l a  mencerminkan keyakinan bahwa terdapat hubungan 
(korelasi) antara dua hal. Contoh, jika seseorang yakin bahwa terdapat 
korelasi positifyang berarti antara ( I )  sejauh mana usaha wakru kerjanya 
dan (2) jumlah uang yang dapat dihasilkannya, maka kita akan mengatakan 
bahwa perkiraan usaha pribadi orang tersebut mempunyai instrumentalitas 
yang tinggi (kegunaan) untuk mencapai ha i l  kerja tingkd pertama yang 
dinilai (uang). 
Instrumentalitas khususnya sesuai dengan hasil kerja tingkat kedua-kondisi 
yang dikehendaki yang tidak datang langsung dari kerja, tetapi 
dimungkinkan oleh perilaku hasil kerja langsung (tingkat pertama). Contoh, 
bonus (hasil tingkat pertama) mungkin merupakan alat bagi eksekuiiif untuk 
dapat menaildcan statusnya di lingkungan masyarakat sekitar rumahnya 
('had tingkat kedua) dengan menjadi anggota country club yang mempunyai 
reputasi yang hebat (prestigious). Karena mendapatkan bonus tergantung 
unjuk kerja yang hebat dan menjadi anggota country club tergantung 
pendapatan bonus, maka usaha mempunyai instrumentalitas lebih dari hasil 
segeranya. 
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4. Nilai. Baik hasil tingkatpertama maupun hasil tingkat kedua mempunyai nikzi 
yang bersangkutan (kadang-kadang dinamakan valences), istilah yang 
menunjukkan bagaimana menarihnya hmil tersebut bagi pribadi orang itu. 
Contoh, kenaikan gaji @mil tinglmt perfama) yang mengikuti promosi 
mungkin mempunyai nilai yang tinggi, karena dalam pencapaian secara 
positif nilai hasil tingkat kedua bagi karyawan, seperti misalnya standar 
kehidupan yang lebih baik Di sisi lain promosi juga memiliki nilai yang 
negatif bagi karyawan tersebut, kmena akan diikuti oleh semakin bertambah 
lamanya jam kerja. 

Selanjutnya, Jewwel & Siegall (1998) mengajukan empat hipotesis agar 

motivasi kerja pegawai bisa lebih baik ditinjau dari perspektif teori pengharapan. 

Keempat hipotesis Jewwel tersebut, yaitu: 

1. Pr~ktek~emilihan, penempatan, dun promosi yang mencocddcan kemampuan 
(dalam bentuk kemampuan dasar yang h a m  dilatih) atau pengalaman, 
pengetahuan, dun keahlian terhadap prasyarat pekerjaan akan mempunyai 
pengamh positf pada tingkat usaha kmyawan secara keseluruhan dalam 
organisasi. 

2. Pelatihan pekerjaan yang resmi untuk semua macam pekerjaan, tidak peduli 
tingkat kesukmannya, akan membawa pengaruh positiifpada tingh-ut usaha 
karyawan secara keseluruhan dalam suatu organisasi. 

3. Kondisi kerja fisik yang sesuai d m  nyaman dun serta peralatan, akzt ban& 
kerja, informasi dun sumber daya lain yang cukup akan mempunyai 
pengaruh tingkat usaha karyawan secara keseluruhan dalam suatu 
organismi. 

4. Sistem penilaian untuk kerja yang baik akrm mempunyai pengaruh positiif 
terhadap tingkat usaha karyawan secara keseluruhan dalam suatu 
organisasi ". 

G. Kajian Penelitian Terdahulu 

Abu Nasor (2001) melakukan analisis mengenai kesesuaian indikator- 

ind'ikator pengukuran kinerja pegawai di DP3 dengan kondisi pengukuran kinerja 

pegawai Dispenda Propinsi DKI. 

Untuk mendapatkan instrumen penilaian kinerja yang efektif adalah 

dengan melibatkan bobot dan kriteria yang jelas dari upaya pegawai &lam 
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menjalankan pekerjaannya yang tercermin dalam berbagai dimensi pekerjaan 

yang ada pada setiap faktor kinerja kuncinya. 

Mengingat instrumen DP3 yang ada saat ini mengidentifikasikan 

ketidakefektifannya dalam mengukur kinerja di Dipenda DJCT, diiankan untuk 

memberlakukan penilaian kinerja yang bersifat khusus dalam menunjang visi dan 

misi organisasi melalui SDM yang handaL 

H. Kerangka Pemikiran Konseptual 

Bapeda Propinsi Jawa Barat sebagai bagian dari unsur pemerintah daerah 

tingkat I, &lam menjalankan fimgsi dan tugasnya akan senantiasa memerlukan 

dukungan sumber daya manusia yang berkualitas untuk menunjang pelaksanaan 

misi dan rencana strategis organisasi 

Pengelolaan potensi sumber daya manusia yang dimiliki Bapeda, salah 

satunya dilakukan melalui proses penilaian kinerja pegawai atau penilaian prestasi 

kerja pegawai Unsur penilaian kinerja pegawai menjadi masalah yang penting 

untuk diperhatikan, karena atas dasar unit pengukuran pencapaian kinerja pegawai 

maka akan tercermin pula keberhasilan organisasi &lam merealisasikan misi dan 

strategi organisasi secara keseluruhan. Di sisi lain secara teoritis, penilaian kinerja 

pegawai akan berpengaruh terhadap motivasi kerja pegawai Berdasarkan uraian 

dalam kerangka teoritis sebelumnya, akan digambarkan kerangka pemikiran 

konseptual dari penelitian ini 
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