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PRESTASI KERJA

1. Penilaian Prestasi Kerja
1.1. Pengertian Penilaian Prestasi Kerja

Penilaian prestasi kerja adalah proses mengevaluasi
atau menilai prestasi kerja pegawai. Penilaian prestasi
kerja yang dilaksanakan dengan baik, tertib dan benar,
dapat membantu meningkatkan motivasi kerja dan
sekaligus juga meningkatkan loyalitas pegawai.

Sedangkan menurut Marihot Tua Efendi Hariandja
(2002 : 101), menyatakan bahwa:
“Penilaian prestasi kerja adalah suatu evaluasi periodik 
dan sitematis tentang prestasi kerja/ jabatan (Job
Performance) seorang tenaga kerja, termasuk potensi
penembangannya”.

Menurut Anwar Prabu Mangkunegara (2001 :67)
mengatakan bahwa:
“Penilaian prestasi kerja adalah hasil kerja secara kualitas 
dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam
melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab
yang diberikan kepadanya”

Menurut Kartini kartono (2003:8), menyatakan
bahwa :
Penilaian prestasi kerja merupakan keinginan untuk
melaksanakan tugas atau pekerjaan yang sulit menguasai,
memanipulasi atau mengorganisasi objek –objek fiscal.
Manusia, atau ide –ide melaksanakan hal –hal tersebut
secepat mungkin dan se independen mungkin sesuai
dengan kondisi yang berlaku. Mengatasi kendala –
kendala standar yang tinggi, mencapai performa puncak
untuk diri sendiri, mampu menang dalam persaingan
dengan pihak lain, meningkatkan kemampuan diri
melalui pencapaian bakat secara berhasil”



Prepared by Ridwan Iskandar Sudayat, SE.

Berdasarkan pendapat para ahli tersebut maka penulis
dapat menarik kesimpulan jika penilaian prestasi kerja
pada dasarnya merupakan penilaian yang sistematik
terhadap penampilan kerja pegawai dan terhadap taraf
potensi pegawai dalam upayanya mengembangkan diri
untuk kepentingan instansi/organisasi. Sasaran penilaian
antara lain kecakapan, kemampuan pelaksanaan tugas
yang diberikan, penampilan dalam melaksanakan tugas,
cara membuat laporan atas pelaksanaan tugas, dan
ketegaran jasmani maupun rohaninya selama bekerja.

1.2. Manfaat Penilaian Prestasi Kerja
Menurut T. Hani Handoko, manfaat dari penilaian

prestasi kerja sebagai berikut :
1. Perbaikan Prestasi Kerja. Umpan balik pelaksanaan

kerja memungkinkan karyawan, manajer dan
departemen personalia dapat memperbaiki kegiatan-
kegiatan mereka demi perbaikan prestasi kerja.

2. Penyesuaian-penyesuaian Kompensasi. Evaluasi
prestasi kerja membantu para pengambil keputusan
menentukan kenaikan upah, pemberian bonus dan
bentuk kompensasi lain.

3. Keputusan-keputusan Penempatan. Promosi, transfer
dan demosi (penurunan jabatan) biasanya didasarkan
pada prestasi kerja masa lalu atau antisipasinya.
Promosi sering merupakan bentuk penghargaan
terhadap prestasi kerja masa lalu.

4. Kebutuhan-kebutuhan Latihan dan Pengembangan.
Prestasi kerja yang jelek menunjukan kebutuhan
latihan, sedangkan prestasi yang baik mencerminkan
potensi yang harus dikembangkan.
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5. Perencanaan dan Pengembangan Karier. Umpan balik
prestasi kerja seseorang karyawan dapat
mengarahkan keputusan-keputusan karier, yaitu
tentang jalur karier tertentu yang harus diteliti.

6. Penyimpangan-penyimpangan Proses Staffing.
Prestasi kerja yang baik atau jelek mencerminkan
kekuatan atau kelemahan prosedur departemen
personalia.

7. Ketidakakuratan Informasional. Prestasi kerja yang
jelek mungkin menunjukan kesalahan-kesalahan
dalam informasi analisa jabatan, rencana-rencana
sumber daya manusia, atau komponen-komponen
sistem informasi manajemen personalia lainnya.
Informasi yang tidak akurat (teliti) dapat
mengakibatkan keputusan-keputusan personalia yang
diambil menjadi tidak tepat.

8. Kesalahan-kesalahan Desain Pekerjaan. Prestasi kerja
yang jelek mungkin merupakan suatu tanda
kesalahan dalam desain pekerjaan. Penilaian prestasi
membantu diagnosa kesalahan-kesalahan tersebut.

9. Kesempatan Kerja yang adil. Penilaian prestasi kerja
secara akurat akan menjamin keputusan-keputusan
internal diambil tanpa diskriminasi.

10.Tantangan-tantangan Eksternal. Prestasi kerja
dipengaruhi oleh factor-faktor di luar lingkungan
kerja, seperti keluarga, kesehatan, kondisi finansial
atau masalah-masalah pribadi lainnya.
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1.3. Tujuan Penilaian Prestasi Kerja
Tujuan yang ingin dicapai dari penilaian tersebut,

antara lain :
1. mengidentifikasi para pegawai yang mana

membutuhkan pendidikan dan latihan;
2. menetapkan kenaikan gaji ataupun pegawai;
3. menetapkan kemungkinan pemindahan pegawai ke

penugasan baru;
4. menetapkan kebijaksanaan baru dalam rangka

reorganisasi; dan
5. mengidetifikasi para pegawai yang akan

dipromosikan ke jabatan yang lebih tinggi dan
sebagainnya.
Tujuan-tujuan tersebut harus jelas dan tegas,

sehingga manfaat penilaian menjadi lebih dapat
dirasakan oleh para pegawai yang bersangkutan.
penilaian perlu menjaga objektivitas realistis, positif,
konstruktif, dan merupakan kesatuan yang bulat.

2. Metode Penilaian Kinerja
2.1. Metode Penilaian Berorientasi Masa Lalu

Dengan mengevaluasi prestasi kerja di masa lalu,
pegawai dapat memperoleh umpan balik dari upaya-
upaya mereka. Umpan balik ini selanjutnya bisa
mengarah kepada perbaikan-perbaikan prestasi. Teknik-
teknik penilaian ini meliputi :
1. Skala Peringkat (Rating Scale)
2. Daftar Pertanyaan (Cheklist)
3. Metode Dengan Pilihan Terarah (Forced Choice

Methode)
4. Metode Peristiwa Kritis (Critical Insident Methode)
5. Metode Catatan Prestasi



Prepared by Ridwan Iskandar Sudayat, SE.

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%

Tujuan dan
arah yang

jelas

Proses
mltipenilai

East
West
North

6. Skala Peringkat Dikaitkan Dengan Tingkah Laku
(Behaviorally Anchored Rating Scale)

7. Metode Peninjauan Lapangan (Field Review Methode)
8. Tes dan Observasi Prestasi Kerja (Performance Test

and Observation)
9. Pendekatan Evaluasi Komparatif (Comparative

Evaluation Approach).

2.2. Metode Penilaian Berorientasi Masa Depan
Metode penilaian berorientasi masa depan

menggunakan asumsi bahwa pegawai tidak lagi sebagai
objek penilaian yang tunduk dan tergantung pada
penyelia, tetapi karyawan dilibatkan dalam proses
penilaian yaitu : (1) penilaian diri sendiri (self appraisal),
(2) manajemen berdasarkan sasaran (manajement by
objective). Sistem manajemen kinerja berusaha
mengidentifikasikan, mendorong, mengukur,
mengevaluasi, meningkatkan dan memberi penghargaan
terhadap kinerja pegawai.

Berdasarkan peningkatan manajemen kinerja yang
diperlukan dengan label sebagai berikut (gambar 2.1).

Gambar 2.1
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Secara organisasi, ada kecenderungan untuk
menetapkan suatu kinerja dalam satu angka saja
sehingga dapat digunakan untuk mendukung kenaikan
gaji karyawan. Sistem yang mendasarkan konsep ini
mengurangi kerumitan dari masing-masing kontribusi
perorangan agar dapat memuaskan tuntutan dari
system penggajian, sedangkan menggunakan penilaian
dengan satu angka saja kadang membatasi diskusi
penilaian ini, karena apa yang ditekankan adalah
memberikan label kepada kinerja seseorang dan
mempertahankan atau menyerang label tersebut. Sistem
manajemen kinerja yang efektif berkembang mulai dari
adanya kesadaran bahwa tingkah laku dan kemampuan
manusia yang dituangkan hanya dalam satu angka,
akan membatasi manfaatnya dalam membentuk suatu
ruang lingkup kinerja yang dibutuhkan.


