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Abstrak
penilaian kinerja karyawan adalah merupakan kgmponen yang penting darisistem
1ninuj"rn"n. tianyali organisasi bisnis yang tida.k menerapkan penilaian'kinerja
karyawan dengan-benar. Sehingga organisasitidak memperoleh manfaat maksimal
dari penilaian kinerja. Tulisan ini akan mencoba untuk memaparkan mengpnai
pen ila ia n ki nerja karyawa n seba gai instru men u ntuk mengem ba ngkan sum ber daya
manusia dalam organisasi bisnis yang meliputi manfaat metode dan hambatan
yang mungkin muncul.

Kata Kunci : Penilaian Kinerja, Sumber Daya Manusia,lob Description

A.

Pendahuluan

peranan karyawan di suatu instansi Perusahaan merupakan salah satu
komponen yang memang tidak dapat dipungkiri adalah sebagai tulang punggung
dalam semua kegiatan operasional perusahaan tersebut. Karyawan adalah salah satu
tidak dapat dipisahkan dengan keberadaan perusahaan tersebut.
aset yang
'Manajemen
suatu perusahaan memandang karyawan sebagai mitra kerja yang
saling mernbutuhkan antara satu pihak dengan pihak yang lain. Untuk mengetahui
kinerja karyawan dalam mengoptimalkan . sumber daya manusia dalam suatu
peruiahaan pihak manajemen selalu mengadakan penilaian yang sistem penilaian ini
bersifat menyeluruh dan kontinyu. Karyawan tidak dapat dinilai hanya pada suatu
tempo tertentu. lGryawan sebagai sumber daya yang akan menentukan
keberhasilan dari misi perusahaan akan dapat diketahui kemampuan kerjanya
penilaian secara rutin dan jangkp panjang.
dengandiadakan
Dalam kehidupan organisasi bisnis, peranan sumber daya manusia sangatlah
penting, apalagi memasuki era persaingan global saat ini. Pada era sekarang jalan
yang ai.an'dilalui sebuah organisasi bisnistidak lagi berjalan mulus tanpa hambatan,
setiip organisasi bisnis harus menghadapi situasi yang nyata dan ada saat ini dan
rneninggilkan cara-cara lama dalam menjalankan roda organisasi bisnis.
Siiah satu komponen dalam organisasi bisnis yang mulai harus diberi perhatian
serius dan harus dilakukan dengan cara-cara baru dan benar adalah rnengenai
penilaian Kinerja karyawan, yang merupakan salah satu aspek dan sistem dalam
manajemen sumber daya manusia. Banyak organisasi bisnis yang telah melakukan

penilaian kinerja dalam sistem pengelolaan sumber daya manusianya, tetapi
seringkali masih belum dilakukan dengan optimal. Penulis mengamati banyak
peruiahaan-perusahaan yang melakukan penilaian kinerja karyawannya dengan
i,ranya merupakan formalitas saja sehingga manfaat dan fungsi.dari penilaian itu
sendiri belum jelas terlihat secara optimal. Padahal di dalam dunia bisnis sekarang ini
dengan persiingan yang begitu ketat sangat memerlukan penilaian kinerJa
karyawan yang begitu akurat dalam usaha untuk mengoptimalkan kinerja karyawan.
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dalam paparan singkat ini penulis akan menyampaikan beberapa halyang
berkaitan
dengan penilaian kinerja karyawan yang sebenarnya meru_pakan salah satu
- metode
untuk meningkatkan kualitas kerja karyawan dalam sebuah organisasiOiinis.
Pengeftian Penilaian Kinerja
Menurut Cascio (L997) penilaian Kinerja adalah diskripsi sistematis tentang
kekuatan dan kelemahan seorang karyawan yang berkaitan dengan pet<e6aannyal
Dalam pengertian Robins (2001) penilaian kinerja bukan hanya d'llakukan iernaOap
karyawan secara individualtetapijuga dilakukan terhadap suatu unitatau 1elompol
kerja.
Dalam pengertian diatas, pada dasarnya tujuan penilaian kinerja adalah untuk
menganalisis apa yang telah dilakukan oleh karyawan lunit kerja dalim jabatannya,
dalam rangka membantunya untuk dapat bekerja dengan lebjh baik, o.ngan .ara
meningkatkan kekuatan-kekuatan yang dimilikiserta menanganidan meminimalisir
kelemahan yang ada padanya.

1.

.

Namun seringkali penilaian kinerja dipandang sebagai suatu yang tidak
menpelakkan , baik bagi yang menilii maupun yung diiilai, sehingga-sering
menimbulkan pe.rdebatan dan banyak pendapat yang menolaknya serti senagai
suatu yang sudah rutin dilakukan, sehingga mereka berpendapat'tidak pertu cira
khusus dan teknik tertentu untuk melaliukannya; Tetapi pada saat ditanyakan
seberapa akurat dan tindak lanjut dari penilaian kinerja karyawan ini, mereka baru
penVadqri bahwa penilaian kinerja harus dilakukan dengan-benar dan serius, tidak

2.Kedudukan Penilaian Kinerja Dalam Manajemen SDM
Penilaian kinerja bukantah' aktivjtas yang

bisa berdiri sendiri, tetapi
berhubungan dengan aktivitas-aktivitas lain datam manajemen sumb'er daya
manusia (MSDM). Kedudukan penilaian kinerja menurut Bernardin dan Russel
t$093) dapat digambarkan sebagai berikut :
a). Employee resourcing
1). Organization Design
2). Job Design
3). Job analysis, meliputi :
(a). JPb Description
(b). Job Specification

I
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t.j. l4rn-Spu.in.atrn (personal Specification)
4). Organization Development
5). Manpower planning
6). Recruitment & Employee Selection
7). Performance Appraisal ( penilaian Kinerja)
B). Em,ployment Practices, meliputi :
,, (a).Grievances (Keluhan dari Karyawan)
(b). Discipline
.(c).,Redundanclr procedure
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9). .Isbevaluation
10). Salary SYstem
11). Health & SafetY Programs
12). Welfare
13). Personneldata base (HRMIS)
b). Employee DeveloPment
1). Training
2). Management DeveloPment
c), EmPloyee Relations
1). IndustrialRelations
2). Communications, meliPuti :
(a).Managerial
(b). Internal Relations
(c). External Relations
Da6 gam-baran kedudukan penilaian kinerja di atas, jelaslah bahwa aktivitas
peni6ian kinerja tidak dapat dilepaskan dari aKivitas lainqa. Secara garis besar
dapat dijelaskan sebagai berikut :
Setiap organisasi memiliki desain organisasi yang tergambal dalam struktur
organisasi. femuOian berdasarkan hal itu bisa distrsun jobdesign dan job analysis,
job .specification serta. personal
Va-^j arcn memuncullon job description,
ipeliRcationnya. Setelah setiap jabatan terisi oleh karyawan, maka kinerJa
firyawan tersebut harus dinilai ciatim kurun waKu tertentu ( 6 bulan atau 1 tahun,
tergantung keb'rjakan suatu organisasi ). Hasildari penilaian kinerja tersebut harus
bagi
menjadi dasar, bagi pengembangan individu setiap karyawan
pengembangan suatu organisasi perusahaan.
becira sedeihana dapatdigambarkandalam bagan dibawah ini :
Gambar 1.

'

Gambaran Kedudukan Penilaian Kinerja

lob description
Job specification
Personal specification

Tiaining & Motivating

Follow up

/

Management Treatment
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E

Aspek yang dinilai ?
Aspekyang dinilaidalam penilaian kinerja karyawan adalah hasilkerja seorang
karyawan atau unit kerja. Dalam manajemen Sumber daya manusia yang lama]
aspek penilaian hasil kerja setiap karyawan sudah cukup rnewakiti penJmpilan
kinerja karyawan. Kriteria penilaiannya adalah kinerja standar target yang

/

ditetapkan suatu perusahaan. Bila karyawan berhasil memenuhi target, makl
karyawan yang bersangkutan akan dinilaitinggi dan sebaliknya (Thorton &.Zorich,

1982).
Namun dalam perkembangan selanjutnya aspek yang dinilai dalam penilaian
kinerja karyawan telah dirubah, tidak hanya pada hasil kerja karyawannya saja
tetapi perilaku kerja'karyawan, sikap dan tindak tanduk serta potensiyang dimiliki
oleh kaqrewan untuk berkembang. Sikap dan perilaku kerja, seperti kemampuan
berkomunikasi, kerja sama, kemampuan untuk memecahkan masalah,
kemampuan beradaptasi, bisa dipercaya atau tidak, kemampuan negosiasi dan
masih banyak aspek lagi perlu dinilai karena pentingnya " Social & Soft Capital ..
dalam kehidupan bisnis yang baru sangatlah diperlukan. Karena dalam kehidupan
bisnis yang baru dituntut SDM yang memiliki "Social, Soft & Intellectual Capital,,
yang tinggi (Gibson, 1998). Demikian pula dengan potensi yang ada pada diri
karyawan yang juga harus dinilai sebagai dasar untuk pengembangan karyawan
dan organisasinya, baik dalam bentuk training, studi banding, maupun promosi
dan pengembangan karir karyawan.
4. Kriteria Pelaksanaan Penilaian Kinerja Karyawan
Agar tidak hanya menjadi aktivitas rutin dan sekedar formalitas saja, maka
dalam pelaKanaan penilaian kinerja karyawan dalam suatu organisasi bisnis
dilakukan beberapa kriteria sebagai berikut :

a). Desain organisasi yang jelas, tanpa adanya organisasi yang jelas,
gambaran strukturalnya jelas, maka akan dapat dilakukan penilaian kinerja
karyawan dengan baik, desain organisasi yang tergambar dalam struktur
organisasinya merupakan induk bagi aktivitas manajerial, termasuk
Manajemen Sumberdaya manusia serta penilaian kinefia pada khususnya.
b).Iob Analysis ( yang meliputi job description, job specification & personal
specification), yang jelas job analysis merupakan hasil"break-down" desain
organisasi yang akan dijadikan dasar dalam penyusunan alat penilaian
kinerja karyawan. Tanpa adanya job analysis, secara otomatis tidak akan
dapat dilakukan penilaian kinerja karyawan.
c). Pemahaman filosofi (maksud, manfaat & tujuan) penilaian kinerja oleh
seluruh anggota organisasi, baik dari jajaran direksi, manajer, superuisor
sampaipara pelaksana.
d).Kesamaan persepsi seluruh anggota organisasi bahwa penitaian
kinerja adalah satu aktifitas yang sangat penting dalam mengembangkan
organisasi dan karyawan, penilaian kinerja karyawan bukanlah merupakan
aktifitasyang menakutkan, atau tidak mengenakkan, tetapijuga tidak hanya
merupakan formalitas saja ( contoh : pembuatan DP3 pada pegawai negeri
sipil).
e). Sosia lisasi pela ksanaan penilaian kinerja harus dilakukan oleh
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D. il:?lr'd"llil[TT:r?,5't"n obyektir. Arat ukur yans disunakan daram
penilaian kinerja harus mampu mengukur apa yang seharusnya diukur,

sehingga validitasnya tinggi. Demikian juga harus dibuat supaya
menghasilkan obyektifitas yang tinggi, dan akan mengurangi kemungkinankemungkinan penilaian yang subyeKif. Banyak perusahaan menggunakan
jasa konsultan dalam menyusun alat ukur penilaian kinerja agar obyektif dan
lebih valid.
g).

Pelatihan bagi karyawan yang menilai maupun yang dinilai
Ketrampilan dalam melakukan penilaian maupun kesadaran dan
pemahaman dari yang dinilai merupakan kunci strategis bagi kesuksesan
penilaian kinerja karyawan.

5. Tujuan & Manfaat Penilaian Kinerja
Apabila penilaian kinerja dilaksanakan dengan benar, maka banpk manfaatyang
dapat diperoleh suatu organisasi, antara lain :
1. Landasan bagi pengembangan kualitas Sumber Dala Manusia. Dari hasil
penilaian kinerja akan dapat diketahui aspek-aspek kerja apa saja png terlihat
kurang dan perlu ditingkatkan, siapa-siapa saja png prestasinp kurang,
sehingga bias didiagnosis penyebabnya lalu c.iilakukan suatu treatment. Pada
akhirnya tujuan dari penilaian kinerja adalah peningkabn kualitas Sumber
Daya Manusia dalam suatu organisasi.
bagi pengambilan keputusan promosijabatan, muhsi, demosi ataupun
Dasar
2.
system penggajian. Hasil penilaian kinerja akan dapat digunakan sebagai
dasar dalam memutuskan siapa yang akan dipromosikan jabatannya, siapa
yang akan dimutasi, sehingga akan menghilangkan kesan promosi karena
dekat dengan atasan ataupun karena like and dislike. Demikian juga dalam
sistem penggajian. Karyawan yang memiliki hasil penilaian kinerja tinggi akan
mendapatkan gajiyang lebih tinggi, sehingga hal itu akan memacu karyawan
untuk menampilkan kemampuan kerjanya secara optimal.
3. Membantu proses penempatan karyawan sesuai dengan potensi dan
kompetensiyang dimiliki (the right man on the right place), seonng karyawan
yang memiliki nilai rendah dalam jabatannya, belum tentu karena
kompetensinya yang rendah, mungkin saja karena yang bersangkutan tidak
sesuaipada jabatannya sekarang dan akan lebih optimalpada jabatan lain.
4. Meningkatkin komunikasi atasan bawahan. Penilaian kinerja adalah media

yang sangat baik untuk meningkatkan komunikasi serta relasi yang positif
antara atasan bawahan. Atasan bisa mengetahui kendala-kendala yang
dihadapi bawahannya dalam melaksanakan pekerjaannya, "sebaliknya
bawahan juga akan tahu kemauan dariatasannya.
5. Dasar bagi analisis kebutuhan pelatihan. Dari hasil penilaian kinerja dapat
diketahui karyawan yang kompetensinya kurang, sehingga dapat diberikan

pelati han kepada yang bersa ngkuta n untuk meni ng katka n kom petensi nya.
6. identifikasi kesulitan-kqsulitan dalam menyelesaikan pekerjaan dan upaya

penanganannya. Dari hasil penilaian kinerja karyawan dapat diketahui job
mana saja yang memiliki kesulitan-kesulitan yang tinggi, sehingga bisa dicari
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jalan keluarnya, misalnya dengan merubah personal specificationnya,
mengembangkan teknologinya dan sebagainya.
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6. Metode - Metode Penilaian Kinerja
Metode Penilaian kinerja ada beberapa macam yang pada prinsipnya semua
metode itu baik tergantung bagaimana melaksanakannya. Meski ada beberapa "
metode yang memang memiliki kelemahan. Metode penilaian tersebut dapat
dikelompokkan sebagai berikut :
a). Berdasarkan data yang dinilai
1). Metode obyektif fiumlah barang yang diproduksi, jumlah barang yang
dipasarka n, jum lah kesala han, jumla h ketidakhad ira n dan sebaga inya)
2). Metode SubyeKif (Kemampuan kerja sama, partisipasi, pEngambilan
keputusa n, kema mpuan berada ptasi dan sebagainya)
b). Berdasarkan jumlah penilai :
1). Single rater : penilaian hanya dilakukan oleh satu orang, misalnya : Kepala
Bagian menilai Kasubbag
2). Multi rater : penilaian dilakukan beberapa orang, misalnya ; superuisor
dinilai atasannya, bawahannya dan sesama supervisor dalam satu unit
kerja.
c). Berdasarkan cara penilaiannya :
Metode Kuantitatif : dengan kriteria angka misalnya range 1- 10 untuk satu
aspek kerja.
Metode ekualitatif : dengan kriteria kualitatifi, misalnya : buruk, sedang,
baik.

.

1).

2).
3). Kombinasikuantitatifdankualitatif

Dari kategori tersebut terdapat beberapa metode yang dapat digunakan, antara lain

a). The rating scale system

b). The behaviorscale
c). Theessayappraisal
d). The ranking system
e). Repofting or critical incidents
Dalam penilaian iniyang paling penting adalah bagaimana prinsip penyusunan
alat ukur itu sendiri, bukan metode yang digunakan, yaitu validitas (mengukur apa
yang harus diukur). Banyak perusahaan yang menyusun alat ukur sendiri dan
sebenarnya itu lebih baik sebab suatu organisai perusahaan akan lebih tahu
komponen apa yang harus diukur dalam penilaian kinerja karyawannya.
Prinsip-prinsip yang perlu diperhatikan dalam penilaian kinerja ini antara lain :
a). Semua aspekyang di breakdown darijob analysis-nya harusterwakili
b). Dibuat definisi operasional untuk tiap aspek yang akan diukur
c). Skoring (baik kuantitatif maupun kualitatif untuk tiap-tiap aspek png dinilai
harus jelas
d). Harus dilengkapi dengan diskripsi potensi dan kekurangan ),iang dimilikiternilai
e). Dalam pelaksanaannya harus melalui aktifitas konseling, sehingga terjadi
komunikasi antara yang dinilai dengan penilainya, sehingga hasilnya bisa
disetujuioleh kedua belah pihak"
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Hambatan Pelaksanaan Penilaian Kinerja
Banyak kendala yang ditemui dalam pelaksanaan penilaian kinerja yang baik.
Hambatan-hambatan dalam pelaksanaan penilaian kinerja tersebutantara lain :
Dukungan Manajemen yang kurang atau tidak konsisten, hambatan yang
paling besar biasanya berasaldari pihak manajemen sendiri. Misalnya adanya

a).

anggapan dari pihak manajemen mengenai penilaian kinerja ini tidak
memiliki peran yang besar dari pengembangan SDM, Penilaian kinerja juga
akan menciptakan konflik antara yang dinilaidengan yang menilai, kebiasaan

b).

c).

d).

e).

menerima laporan yang selalu baik dari bawahannya dl!. Dalam hal ini sering
dijumpai pihak manajemen sering tidak siap dengan konsekuensinya apabila
banyak karyawannya yang mendapat penilaian kinerja tinggi, sehingga
konsekuensinya yang berupa finansial (bonus, kenaikan gaji dll) maupun
yang berupa promosi. Demikian pula bila ada karyawan yang mendapat nilai
rendah dan harus ditingkatkan kompetensinya melalui training atau
pelatihan, maka hal ini tidak dapat dilaksanakan karena dianggap akan
menambah beban pengeluaran perusahaan.
Iklim Organisasi )ang kurang kondusif bagi pelaksanaan penilaian kinerja.
Bila iklim suatu organisasi bersifat tertutup tidak adanya keterbukaan, tidak
terbiasa saling memberi masukan, saling curiga antar karyawan, hubungan
atasan dan bawahan yang buruk, akan sangat sulit menerapkan penilaian
kinerja dengan baik. Penilaian kinerja makna dianggap sebagai suatu media
untuk saling menjatuhkan dan dalam pelaksanaanya akan banyak muncul
ketidakpuasan antara masing-masing karyawan.
Faktor Budaya, rasa "pakewuh'i tenggang rasa bisa menjadi kendala besar
dalam pelaksanaan penilaian kinerja. Atasan hanya merasa tidak enak atau
tidak nyaman apabila harus menilai bawahannya yang kinerjanya kurang
baik, tidak dapat memisahkan secara tegas antara mana relasi organisasi dan
relasipribadi.
Perangkat ukur yang kurang bisa dipeftanggungjawabkan validltas dan
obyektifitasnya. Alat ukur ini merupakan kendala lain yang dapat
menghambat penilaian kinerja secarc benar. Sebagai contoh : Perangkat
penilaian Pegawai negeri sipil yang disebut Daftar Penilaian Pekerjaan
Pegawai (DP3), yang aspek-aspek penilaiannya tidak jelas, seperti loyalitas,
tanggung jawab, kesetiaan pada pimpinan, kemudian bagaimana cara
mengukurnya ? bagaimana bisa membedakan karyawan yang loyaldan tidak
loyal?
Kurang ahlinya penilai. Sering penilai terjebak pada bias-bias personal,
sehingga yang dinilaiadalah pribadi bukan prestasi.

B. Kesalahan-Kesalahan Penilaian Kinerja
Beberapa tipe kesalahan yang sering
penilaian adalah sebagai berikut:

a).

Personal Bias

terjadi pada penilai dalam melakukan

: penilaian terpengaruh oleh aspek suku, agama, jenis

kelamin, umur, senioritas dan sebagainya

b). Central tendency error : penilai cenderung memberi
tidak berani memeberi nilai rendah atau tinggi.

nilai tengah atau

INFOKAM Nomor l/ Th. t/ Mareti 0s

c).
d).

e).

E

Hallo effect error : penilai terpengaruh satu aspek penilaian, kemudian
untuk menilai aspek lainnya dinilai sama.
Similar to me effect : orang yang sependapat dengan penilai akan dinilai
tinggi, meski kinerjanya tidak baik.
Leniency error : penilai memberikan nilai terlatu murah tidak sesuai
dengan faKa.

B. Kesimpulan
Suatu organisasi bisnis akan dapat bertahan dan memenangkan persaingan
global salah satunya adalah dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia
yang dimilikinya. Oleh sebab itu diperlukan pengelolaan sumber daya manusia yang
komprehensif. Salah satu komponen yang penting sekalidalam pengelolaan Sumber
daya manusia adalah penilaian kinerja
Penilaian Kinerja adalah merupakan deskripsi sistematis dari kekuatan dan
kelemahan karyawan dalam melaksanakan tugasnya. Apabila tugasnya dapat
diselesaikan dengan benar akan mampu menghasilkan banyak manfaat bagi
pengembangan Sumber Daya Manusia dan suatu organisasinya. Memang banyak
kendala yang saat ini banyakdihadapisuatu organisasidalam penilaian kinerja secara
benar. Teta pi apa bi la sya rat-sya rat ya ng suda h d kem uka ka n d i m uka peni laian ki nerja
akan mampu mencapai tujuan utamanya, yaitu peningkatan kualitas SDM dan
Organisasi.
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