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Pengertian (1)

 Istilah kinerja merupakan terjemahan dari kata performance yang
diartikan sebagai unjuk kerja, penampilan atau prestasi.

 Kamus Illustrated Oxford (1998:606) menyebutkan bahwa kinerja sebagai
the execution or a person’s achievement under test condition,
(pencapaian hasil dari seseorang ketika diuji).

 Dalam studi Administrasi Publik, istilah kinerja sudah disinggung oleh
Woodrow Wilson, ketika dia menyatakan perlunya efisiensi dalam disain
sistem administrasi.

 F.W. Taylor juga menekankan pula perihal kinerja ini ketika dia
menemukan teori gerak dan waktu (time and motion study). Setiap
pekerja harus memanfaatkan waktu dengan baik.
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Pengertian (2)

Bernardin dan Russel,1993:397, mengartikan bahwa kinerja
merupakan ……the record of outcomes produced on a
specified job function or activity during a specified time
period.”
Pengertian di atas menunjukkan bahwa kinerja menekankan

aspek hasil akhir atau outcomes yang diperoleh setelah satu
pekerjaan dijalankan selama kurun waktu tertentu.
 Secara umum kinerja diartikan sebagai tingkat pencapaian

hasil (degree of accomplishment).
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Pengertian (3)

Pollit dan Boukert, (2000:87) mengemukakan tiga (3) praktek
pengembangan kinerja, yaitu, ekstensif, intensif dan eksternal.
Pengembangan kinerja ekstensif berarti lebih banyak bidang

kerja yang diikutsertakan dalam pengukuran kinerja.
Pengembangan kinerja intensif berarti lebih banyak fungsi-

fungsi manajemen yang diikutsertakan dalam pengukuran
kinerja.
Pengembangan kinerja eksternal berarti lebih banyak pihak

luar yang diperhitungkan dalam pengukuran kinerja.
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Penilaian Kinerja

 Kamus Administrasi Publik menyebutkan bahwa penilaian kinerja merupakan “…..
An evaluation of an employee’s progress or lack of progress measured in terms of
job effectiveness….” (Chandles and Plano, 1998: 293).

 Batasan ini menekankan pada evaluasi kemajuan atau kegagalan dari seorang
pegawai.

 Bernardin dan Russel (1993:380) mengartikan bahwa penilaian kinerja sebagai
“….a way of measuring the contributions of individuals to their organization.”

 Pandangan di atas menunjukkan bahwa penilaian kinerja berkaitan dengan
penilaian hasil kerja individu dan bukan kelompok, program atau institusi.

 Harap dicatat bahwa kinerja individu itu tidak terlepas dari kinerja program dan
institusi. Oleh karena itu, kinerja program dan institusi sebaiknya juga menjadi
perhatian dalam penilaian kinerja.
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Penilaian Kinerja

 Dalam perkembangannya, penilaian kinerja diartikan lebih
luas lagi.

 Penilaian kinerja merupakan “… a systematic process of
developing performance criteria for a job, and then assessing
employees’ job performance in relation to these….”

 Penilian kinerja dapat pula diartikan sebagai “….assessment
of performance against defined criteria…” (Townley,
1994:43).

 Kedua batasan di atas tidak hanya berkenaan melakukan
penilaian saja, melainkan juga mencakup pengembangan
kriteria kinerja itu sendiri.
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Sistem Penilaian Kinerja

 Schuler dkk (Donovan dan Jackson, 1991:332) menyatakan bahwa proses penilaian kinerja menggunakan
:

1) Pendekatan komparatif;

2) Standar-standar absolut;

3) Pendekatan tujuan; dan

4) Indeks yang bersifat langsung atau objektif.

 Penilaian dimaksud dilakukan dalam rangka :

1) Management development, memberikan suatu pengembangan pegawai di masa mendatang;

2) Pengukuran kinerja, memberikan informasi tentang nilai relative dari kontribusi individu terhadap
organisasi;

3) Perbaikan kinerja, mendorong individu bekerja lebih efektif dan produktif;

4) Renumerasi dan benefit, membantu menentukan imbalan dan manfaat yang setimpal berdasarkan
sistem merit;
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Sistem Penilaian Kinerja

5) Identifikasi potensi, membantu promosi;
6) Feedback, menggambarkan apa yang diharapkan dari

individu; dan
7) Perencanaan sumberdaya manusia, menilai kualitas SDM

yang ada untuk perencanaan selanjutnya;
8) Komunikasi, memberikan satu format dialog antara atasan

dan bawahan dan memperbaiki pemahaman tentang
tujuan dan masalah-masalah yang dihadapi (Donovan dan
Jackson, 1991: 333).
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Sistem Penilaian Kinerja

 Bagi Locher dan Teel (Nankervis, Compton dan McCharthy, 1996:327-331); Penilian Kinerja berguna untuk:

o Menentukan kompensasi;

o Perbaikan kinerja;

o Umpan balik;

o Dokumentasi

o Promosi;

o Pelatihan;

o Mutasi;

o Pemecatan;

o Pemberhentian;

o Penelitian kepegawaian; dan

o Perencanaan tenaga kerja.
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Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penilaian Kinerja

 Murphy dan Cleveland (1995) memperkenalkan faktor-faktor yang
mempengaruhi penilaian kinerja yang disebut sebagai The Four-Component
Performance Appraissal Model.

 The Four-Component Performance Appraissal Model terdiri atas, the rating
context, the performance judgement, the performance rating dan the evaluation
of the appraisal system.

 Variable rating context terdiri atas serangkaian macro-level issues, yaitu,

a. Intra-organizational factors seperti nilai-nilai organisasi, iklim dan budaya dalam
organisasi, kompetisi antar unit dan fungsi, perbedaan-perbedaan status antara
berbagai fungsi akibat dari downsizing, dan sebagainya.

b. Isu-isu lingkungan organisasi seperti kinerja organisasi dalam satu bidang usaha
khusus, tingkat kompetensi yang dihadapi, kondisi ekonomi dan politik yang
mempengaruhi produk organisasi yang bersangkutan
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Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penilaian Kinerja

 Variable performance judgment, merupakan pertimbangan-pertimbangan
penilai (rater) yang telah mengamati atau memperoleh informasi tentang kinerja
seorang pegawai. Pertimbangan tersebut menggambarkan evaluasi pribadi
seorang penilai, sehingga seringkali tanpa disadari dapat menimbulkan bias.

 Variable performance rating, yaitu angka yang menggambarkan seberapa besar
penilai memberikan nilai terhadap kinerja seseorang dibandingkan dengan
kinerja orang lain. Angka ini kemudian dikomunikasikan kepada para pembaca
atau audience.

 Variable evaluation, yaitu evaluasi yang dilakukan untuk mengontrol bias-bias
yang dilakukan dan kelemahan-kelemahan, baik dalam penilaian maupun
dalam rating. Secara historis, evaluasi hanya diarahkan kepada berbagai
kesalahan (errors) yang dilakukan oleh raters, tetapi saat ini perihal ketepatan
(accuracy) juga sudah diperhitungkan.

Marlan Hutahaean

12



Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penilaian Kinerja

 Di Indonesia, faktor-faktor yang mempengaruhi penilaian kinerja :

• Pertama, kejelasan tuntutan hukum atau peraturan perundang-undangan untuk melakukan
penilaian secara tepat dan benar.

• Kedua, manajemen sumberdaya manusia yang berlaku memiliki fungsi dan proses yang
sangat menentukan efektivitas penilaian kinerja.

• Ketiga, kesesuaian antara paradigma yang dianut oleh manajemen satu organisasi dengan
tujuan penilaian kinerja. Apabila paradigma yang dianut masih berorientasi pada
manajemen klasik, maka penilaian selalu bias kepada pengukuran tabiat atau karakter
pihak yang dinilai, dan bukan prestasi kerja.

• Keempat, komitmen para pemimpin atau manajer organisasi publik terhadap pentingnya
satu penilaian kinerja. Bila mereka selalu memberikan komitmen yang tinggi terhadap
efektivitas penilaian kinerja, maka para penilai yang ada di bawah otoritasnya akan selalu
berusaha melakukan penilaian secara tepat dan benar.
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Penilaian Kinerja Program

 Dua pendekatan dalam penilaian kinerja program :

1. Pendekatan perilaku (task-oriented behavior); dan

2. Pendekatan hasil (result-oriented criteria).

 Pendekatan perilaku berkaitan dengan pelaksanaan tugas pekerjaan.

 Pendekatan ini menekankan quality of task-oriented behavior dan yang diamati
adalah apakah perilaku atau cara tertentu mampu memberikan hasil tertentu.

 Perubahan perilaku, pengembangan teknik yang digunakan, menjadi pusat
perhatian utama dalam rangka perbaikan kinerja.

 Parameter utama yang sering digunakan dalam menilai cara tersebut adalah
biaya (uang, waktu, tenaga, dan energi) yang dikeluarkan dalam proses dan
dibandingkan dengan hasil yang dicapai.
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Penilaian Kinerja Program

Pendekatan hasil mempelajari apakah hasil yang diperoleh
telah sesuai dengan tuntutan dari pihak yang membutuhkan
dan telah diberikan dengan kualitas terbaik atau
didistribusikan secara adil kepada mereka yang
membutuhkan.
Parameter utama yang sering digunakan adalah hasil apa

dan berapa yang dapat dinikmati, siapa yang mengambil
manfaat, berapa yang dapat menikmati hasil tersebut,
kapan dinikmati dan dimana dinikmati.
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Penilaian Kinerja Individu

Noe dkk, (2000), mengidentifikasi 5 pendekatan
penilaian kinerja individu, yaitu :

1.Pendekatan komparatif;
2.Pendekatan atribut;
3.Pendekatan perilaku;
4.Pendekatan hasil; dan
5.Pendekatan kualitas.
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Penilaian Kinerja Individu

 Pendekatan komparatif digunakan untuk menilai kinerja perorangan
secara keseluruhan dan mengembangkan ranking antara para individu di
dalam satu kelompok tertentu.

 Pendekatan ini menggunakan teknik-teknik yang menuntut penilai untuk
membandingkan kinerja individu dengan teman kerjanya yang lain.

 Teknik yang dipakai antara lain :
 Ranking;
 Forced distribution;
 Paired comparison.
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Penilaian Kinerja Individu

 Pendekatan atribut memusatkan perhatian pada sampai seberapa jauh
seorang pegawai memiliki atribut atau karakteristik khusus yang diinginkan
oleh organisasi agar bisa mencapai keberhasilan.

 Teknik yang digunakan dalam pendekatan ini adalah cenderung
membeberkan secara rinci serangkaian karakteristik atau atribut yang
diinginkan seperti inisiatif, kepemimpinan, dan kemampuan berkompetisi.

 Teknik yang seringkali digunakan adalah :
 Graphic rating scales; dan
 Mixed standar scales.
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Penilaian Kinerja Individu

 Pendekatan perilaku dan pendekatan hasil, sebagaimana dijelaskan
sebelumnya.

 Pendekatan kualitas, memiliki 2 karakteristik, yaitu berorientasi pada
pelanggan dan berorientasi pada pencegahan kesalahan (error).

 Pelanggan bisa berupa orang-orang yang ada di dalam organisasi,
maupun di luar organisasi.

 Sistem manajemen kinerja dapat didisain dengan satu orientasi kualitas
yang kuat dengan mengutamakan penilaian faktor manusia dan sistem
dalam pengukuran kinerja, manajer, dan pegawai dalam rangka
kerjasama memecahklan masalah.
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Penilaian Kinerja Organisasi

 Satu organisasi dapat dikatakan efektif apabila tujuan organisasi
tercapai.

 Tujuan organsasi merupakan seperangkat nilai yang telah disepakati
bersama antara stakeholders dari organisasi yang bersangkutan.

 Stephen P. Robbins (1990:53-77) dengan mengutip pandangan Kim S.
Cameron, menggunakan 4 pendepatan dalam mengukur efektivitas
organisasi, yaitu :

1. Pendekatan goal attainment;
2. Pendekatan systems;
3. Pendekatan strategic constituencies; dan
4. Pendekatan competing values.
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Penilaian Kinerja Organisasi

Pendekatan goal attainment, mengukur kinerja
melalui ketercapaian tujuan yang telah ditetapkan
sebelumnya.
Pendekatan ini menekankan hasil dan bukan cara.
Persyaratan yang dibutuhkan dalam pendekatan ini

adalah bahwa tujuan yang hendak dicapai benar-
benar jelas, memiliki batas waktu pencapaian yang
jelas dan dapat diukur.
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Penilaian Kinerja Organisasi

 Pendekatan system, mengukur tersedianya sumberdaya yang
dibutuhkan, memelihara dirinnya secara internal sebagai satu organisme
dan berinteraksi secara sukses dengan lingkungan luar.

 Pendekatan ini membutuhkan hubungan yang jelas antara input dan
output.

 Pendekatan strategic constituencies, mengukur tingkat kepuasan dari
para konstituen kunci.

 Dukungan konstituen kunci inilah yang dibutuhkan organisasi untuk
mempertahankan eksistensi selanjutnya.

 Asumsi yang digunakan dalam pengukuran ini adalah bahwa para
konstituen memiliki pengaruh yang kuat terhadap organisasi, dan
organisasi diharuskan merespon terhadap tuntutan para konstituen
tersebut.
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Penilaian Kinerja Organisasi

 Pendekatan Competing values, mengukur apakah
kriteria keberhasilan yang dipentingkan organisasi
seperti keadilan, pelayanan, return on inverstment,
market share, new product innovation, dan job
security telah sesuai dengan kepentingan para
konstituennya.
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Terimakasih
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