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Kata Kunci: Sistem, Penilaian, dan Pelaksanaan Pekerjaan  

 Perkembangan ilmu dan teknologi saaat ini berpengaruh pada kemajuan bisnis di 
kantor pemerintah dan organisasi itu merupakan wahana untuk mencapai tujuan. 
Mengukur sejauh mana suatu organisasi mencapai tujuannya maka dibutuhkan penilaian 
pelaksanaan pegawai. Penilaian pelaksanaan pekerjaan adalah menilai rasio hasil kerja 
nyata dengan standar kualitas maupun kuantitas yang dihasilkan setiap karyawan. 

 Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah : (1) Bagaimana sistem 
penilaian pelaksanaan pekerjaan pegawai pada Perum Bulog Divre Jawa Tengah? (2) 
Apakah penilaian prestasi kerja pegawai satu dengan pegawai yang lain sama? (3) 
Apakah ada manfaat yang dirasakan oleh pegawai dan instansi setelah diadakan 
penilaian prestasi kerja pegawai Perum Bulog Divre Jawa Tengah? (4) Kendala-kendala 
apa saja yang dihadapi dalam penilaian prestasi kerja pegawai pada Perum Bulog Divre 
Jawa Tengah?. Tujuan Penelitian : (1)Untuk mengetahui sistem penilaian pelaksanaan 
pekerjaan pegawai pada Perum Bulog Divre Jawa Tengah. (2) Untuk mengetahui 
penilaian pelaksanaan pekerjaan pegawai satu pegawai yang lainnya sama pada Perum 
Bulog Divre Jawa Tengah. (3) Untuk mengetahui setelah diadakannya penilaian 
pelaksanaan pekerjaan pegawai ada manfaat yang di rasakan oleh Perum Bulog Divre 
Jawa Tengah. (4) Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi dalam penilaian 
pelaksanaan pekerjaan pegawai. 

Metode pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara, 
dokumentasi dan studi pustaka. Metode analisis data menggunakan analisis deskriptif 
kualitatif. Data diambil dengan melakukan wawancara kepada salah satu kepala staf 
bagian SDM dan Hukum, dan studi pustaka mengenai Sistem Penilaian Pelaksanaan 
Pekerjaan Pegawai Pada Perum Bulog Divre Jawa Tengah. Tempat penelitian yaitu 
Perum Bulog Divre Jawa Tengah, Sumber data yaitu data primer dan data sekunder.  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa dalam Sistem 
Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai pada Perum Bulog Divre menggunakan  
sistem low manager yaitu penilaian yang di lakukan oleh pejabat penilai (atasan) 
langsung dari pegawai yang dinilai, dengan menggunakan metode penilaian yang 
berorientasi pada masa lalu dengan menggunakan teknik penilaian rating scale di mana 
penilaian dilakukan secara subjektif dilakukan oleh  penilai dengan skala tertentu dari 
tertinggi sampai terendah.  

 
Kesimpulan dalam penulisan Tugas Akhir yaitu : (1) Sistem penilaian 

pelaksanaan pekerjaan pegawai pada perum Bulog Divre Jawa Tengah menggunakan 
Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3). (2) Sistem penilaian pelaksanan 
pekerjaan pegawai pada perum Bulog Divre menggunakan  sistem low manager yaitu 
penilaian yang di lakukan oleh pejabat penilai (atasan) langsung dari pegawai yang 
dinilai, dengan menggunakan metode-metode yang digunakan adalah metode penilaian 
yang berorientasi pada masa lalu dengan menggunakan teknik penilaian rating scale di 
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mana penilaian dilakukan secara subjektif dilakukan oleh  penilai dengan skala tertentu 
dari tertinggi sampai terendah. Penilaian tersebut hanya berdasarkan pendapat penilai, 
yaitu dengan cara membandingkan hasil pekerjaan karyawan dengan kriteria yang 
dianggap penting dengan pelaksanaan kerja tersebut. (3) Adapun manfaat yang ada 
dalam sistem penilaian pelaksanaan pekerjaan pegawai pada Perum Bulog Divre Jawa 
Tengah adalah untuk dapat mengetahui kemampuan masing-masing pegawai dalam 
melaksanakan pekerjaannya dan agar prestasi kerjanya semakin baik, untuk memberi 
semangat atau memotivasi pegawai, dengan nilai yang baik prestasi kerja pegawai dapat 
meningkat, mempertimbangkan kenaikan pangkat, mempertimbangkan penempatan 
dalam jabatan, mempertimbangkan gaji berkala, mempertimbangkan pemindahan atau 
mutasi. (4) Dalam pelaksanaan penilaian pekerjaan pegawai pada Perum Bulog 
mengalami kendala yang masih saja mengganggu. Seperti halnya bagi atasan yang 
menilai untuk menghadapi pegawai yang sering tidak masuk kerja dan kesulitan 
memberi nilai, apabila diberi nilai sedikit timbul rasa tidak menghargai pegawai 
mengakibatkan masih banyak pegawai yang tidak terima. Perbedaan antara penilai 
pegawai yang berstatus negeri (PNS) dan yang bukan negeri (Perum) itu sendiri yang 
mengakibatkan ketidaksamaan cara penilaian yang ada pada Perum Bulog. Penilaian 
pegawai yang negeri dilakukan penilai dari Badan Kepegawaian Daerah sedangkan 
pegawai Perum dilakukan oleh atasan langsung Perum Bulog.     
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Sebuah perusahaan dapat melakukan pendidikan, dan bimbingan 

untuk memiliki SDM yang terlatih dan terampil. Untuk melihat apakah 

pegawai yang dilatih dan dikembangkan memperoleh manfaat dari apa yang 

mereka lakukan, maka perlu dilakukan penilaian atas prestasi kerja mereka. 

Pentingnya penilaian pelaksanaan pekerjaan yang rasional dan tepat  terlihat 

pada ke dua kepentingan, yaitu kepentingan pegawai dan perusahaan. 

Seiring dengan derasnya arus perkembangan teknologi informasi dan 

komunikasi, kedudukan SDM sebagai salah satu sumber informasi bagi para 

pengambil keputusan dari perusahaan menjadikan semakin strategis. Untuk 

memiliki SDM yang terlatih dan terampil sebuah perusahaan dapat 

melakukan pelatihan pendidikan dan bimbingan. Hanya saja untuk 

menghasilkan prestasi kerja yang tinggi seorang pegawai tidak hanya perlu 

memiliki keterampilan, tetapi juga harus memiliki keinginan dan kegairahan 

untuk berprestasi tinggi.  

Untuk melihat apakah pegawai yang dilatih dan dikembangkan itu 

memperoleh manfaat dari apa yang mereka lakukan, maka perlu dilakukan 

penilaian atas prestasi kerja mereka. Dilihat dari sudut hak dan kepentingan 

pegawai, penilaian prestasi kerja dimaksudkan untuk menghargai prestasi 

kerja yang memuaskan. Permasalahan pada penelitian ini adalah bagaimana 

proses Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai pada Perum Bulog Divre 
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Jawa Tengah. Dan manfaat apa yang di rasakan oleh pegawai setelah 

diadakan Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai pada Perum Bulog Divre 

Jawa Tengah. 

Penilaian prestasi kerja adalah proses melalui mana organisasi-

organisasi mengevaluasi menilai kinerja pegawai menurut   (Handoko 

2001:135). Adapun prestasi kerja pegawai dinilai oleh atasan melalui laporan 

hasil kerja mereka masing-masing. Hal ini dilakukan karena penilaian prestasi 

kerja (Performance Appraisal) sangat penting artinya dalam rangka 

perkembangan SDM, mengingat bahwa dalam suatu kehidupan organisasi 

pegawai ingin mendapatkan perlakuan yang adil dari atasan yang 

bersangkutan (Notoatmodjo 2003:11). Penilaian prestasi kerja dapat 

memperbaiki keputusan-keputusan personalia dan memberikan umpan balik 

kepada para pegawai tentang pelaksanaan kerja mereka ( Handoko 2001:135). 

Tujuan dari penilaian prestasi kerja (dalam Tugas Akhir Sinta 

Destawuri 2007:16) adalah untuk memperoleh bahan-bahan pertimbangan 

yang obyektif dalam pembinaan pegawai Negeri Sipil berdasarkan sistem 

karier dan sistem prestasi kerja. Sesuai dengan tujuannya maka daftar 

penilaian pelaksanaan harus dibuat seobjektif dan seteliti mungkin 

berdasarkan data yang tersedia pada buku penilaian pelaksanaan pekerjaan 

dan pengangkatan dalam pangkat serta pemberhentian pegawai Negeri Sipil 

adalah sebagai pedoman bagi pejabat yang berkepentingan dalam 

melaksanakan penilaian pelaksanaan pekerjaan menurut pemerintah No 10 

tahun 1979.  
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Pada perum Bulog Divre Jawa Tengah dalam Penilaian Pelaksanaan 

Pekerjaan Pada Pegawai masih menggunakan metode skala nilai (rating 

scale) yaitu memberikan nilai pada unsur-unsur atau kriteria-kriteria prestasi 

kerja tersebut. Penilaian tersebut dilakukan satu tahun sekali yaitu dilakukan 

dari bulan Januari - Desember. Dikeluarkan pada bulan Desember akhir . 

penilaian menggunakan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan yang biasa 

disingkat dengan DP3 tersebut sudah dapat menunjang kenaikan prestasi 

kerja dan kenaikan pangkat.  

Biasanya prestasi kerja pegawai dinilai oleh atasan melalui laporan 

hasil kerja mereka masing-masing. Hal ini dilakukan karena penilaian prestasi 

kerja (Performance Appraisal) sangat penting artinya dalam rangka 

pengembangan Sumber daya manusia, mengingat bahwa dalam suatu 

kehidupan organisasi setiap pegawai ingin mendapatkan perlakuan yang adil 

dari atasan yang bersangkutan (Notoatmodjo 2003;132). Pentingnya penilaian 

prestasi kerja yang rasional dan diterapkan secara obyektif yang terlihat 

paling sedikit dua kepentingan, yaitu kepentingan pegawai yang bersangkutan 

sendiri dan kepentingan organisasi. Bagi para pegawai, peniliaan tersebut 

berperan sebagai umpan balik (feed back) tentang berbagai hal seperti 

kemampuan, kekurangan dan potensi pegawai yang bermanfaat untuk 

menentukan tujuan, jalur, rencana, dan pengembangan kariernya (Siagian 

2007;223). Menurut (Notoatmodjo 2003;132) sedangkan bagi organisasi 

penilaian prestasi kerja pegawai penting artinya dalam pengembalian 

keputusan tentang berbagi hal seperti peningkatan prestasi kerja, kesempatan 
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kerja yang adil, kebutuhan-kebutuhan pelatihan pengembangan, penyesuaian, 

kompensasi, keputusan-keputusan promosi dan emosi, kesalahan-kesalahan 

desain pekerjaan dan penyimpangan proses rekruitmen dan seleksi. Bahwa 

penilaian prestasi kerja adalah proses melalui mana organisasi-organisasi 

mengevaluasi atau menilai prestasi kerja pegawai (Handoko 2001:135).   

Hal ini diuraikan oleh (Notoatmodjo 2003:133) penilaian prestasi 

kerja adalah penting dalam suatu organisasi dalam rangka pengembangan 

sumber daya manusia. Sedangkan menurut (Hasibuan 2008:87) penilaian 

prestasi kerja pegawai mutlak harus dilakukan untuk mengetahui yang dapat 

dicapai setiap pegawai. Apakah prestasi kerja yang dicapai setiap pegawai 

baik, sedang atau kurang. Penilaian prestasi kerja penting bagi setiap pegawai 

dan berguna bagi kantor untuk menetapkan tindakan kebijaksanaan 

selanjutnya, dengan penilaian prestasi kerja berarti para pegawai mendapat 

perhatian dari atasannya sehingga mendorong mereka bekerja asalkan proses 

penilaiannya jujur dan objektif ada tindak lanjutnya. Tindak lanjut penilaian 

ini memungkinkan pegawai dipromosikan, dikembangkan atau balas jasa 

dinaikkan.  

Adanya penilaian prestasi kerja pegawai diharapkan pegawai dapat 

bekerja dengan baik dan benar sehingga akan berdampak terhadap organisasi 

tersebut menuju arah yang lebih baik. Penilaian prestasi kerja dilakukan 

memberikan umpan balik terhadap kinerja masing-masing pegawai baik 

pegawai lama maupun baru. Bagi pegawai lama penilaian prestasi kerja 

dilakukan untuk memberikan umpan balik positif terhadap hal-hal yang 
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mereka kerjakan dengan baik, bahkan penilaian dapat berupa tuntutan, 

sedangkan bagi pegawai baru, penilaian prestasi kerja dilakukan memberikan 

umpan balik kepada pegawai tersebut dalam mencoba memahami pekerjaan 

dan posisi pekerjaan mereka menurut. Penilaian prestasi kerja bermanfaat 

bagi pemimpin yaitu untuk mengetahui bagaimana bawahannya dalam 

melaksanakan pekerjaannya, untuk mengambil tindakan perbaikan dalam 

kinerja yang masih kurang dan untuk membantu mengadakan penempatan 

posisi (Sulistiyani 2003;226). 

Dalam pelaksanaannya masih mengalami masalah, yaitu: Masih 

banyak pegawai yang tidak terima dengan hasil dari penilaian. Perbedaan 

antara penilai  pegawai yang negeri dan yang bukan negeri yang 

mengakibatkan ketidaksamaan cara penilaian yang pada perum Bulog. 

Penilaian pegawai yang negeri di lakukan Badan Kepegawaian Daerah, dan 

yang tidak negeri dilakukan oleh perum Bulog itu sendiri. Berdasarkan uraian 

di atas maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul 

“Sistem Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Pada Perum Bulog 

Divre Jawa Tengah”. 

2.1 Rumusan masalah  

Dari uraian latar belakang di atas, ditemukan masalah yang akan dibahas 

yaitu : 

1. Bagaimana Sistem Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai pada 

Perum Bulog Divre Jawa Tengah? 

2. Apakah penilaian pelaksanaan pekerjaan pegawai satu dengan pegawai 

yang lain sama? 
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3. Apakah ada manfaat yang dirasakan oleh pegawai dan instansi setelah 

diadakan penilaian pelaksanaan pekerjaan pegawai Perum Bulog Divre 

Jawa Tengah? 

4. Kendala-kendala apa saja yang dihadapi dalam penilaian pelaksanaan 

pekerjaan pegawai pada Perum Bulog Divre Jawa Tengah? 

3.1 Tujuan Penelitian  

Dari rumusan masalah di  atas, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui 

bagaimana penilaian prestasi kerja pegawai pada Perum Bulog Divre Jawa 

Tengah : 

1. Untuk mengetahui Sistem Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai 

pada Perum Bulog Divre Jawa Tengah. 

2. Untuk mengetahui penilaian pelaksanaan pekerjaan pegawai satu 

pegwai yang lainnya sama pada Perum Bulog Divre Jawa Tengah. 

3. Untuk mengetahui setelah diadakan penilaian pelaksanaan pekerjaan 

pegawai ada manfaat yang dirasakan oleh Perum Bulog Divre Jawa 

Tengah. 

4. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi dalam penilaian 

pelaksanaan pekerjaan pegawai. 

4.1 Manfaat 

1.  Manfaat Teoritis 

a. Meningkatkan, memperluas dan memantapkan keterampilan yang 

membentuk sikap profesionalisme sebagai bekal memasuki dunia 

kerja. 
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b. Menambah dan memperluas pengetahuan mahasiswa sehingga dapat 

membandingkan antara teori yang dipelajari di kampus dengan yang 

sesungguhnya terjadi. 

2. Manfaat Praktis 

a. Mengetahui dunia kerja yang sesungguhnya dan terjun secara 

langsung di lapangan. 

b. Memperoleh pengalaman kerja yang relevan sehingga memiliki 

pengetahuan, sikap dan keterampilan di bidangnya. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Pengertian Sistem 

Sekelompok elemen-elemen yang terintegerasi dengan maksud yang 

sama untuk mencapai tujuan (Jogianti H.M,2001:16). Sistem Informasi 

Manajemen, Jakarta : Gramedia 2001. 

Pengertian sistem adalah suatu cara atau rangkaian prosedur yang 

menjadi suatu kesatuan untuk melakukan suatu fungsi (Depdiknas. 2005). 

Menurut Hartono ( 2003:34 ) dalam bukunya “ Sistem Teknologi 

Informasi ” mendefinisikan sistem sebagai kumpulan dari prosedur-

prosedur yang mempunyai tujuan tertentu. Sedangkan menurut James A. 

O’Brien ( 2005:29 ) sistem merupakan sekelompok elemen yang saling 

berhubungan atau berinteraksi hingga membentuk satu kesatuan. 

Menurut (Mulyadi 2001:2) mendefinisikan sistem sebagai kelompok 

unsur yang erat hubungan satu dengan yang lainnya, yang berfungsi 

bersama-sama untuk mencapai tujuan tertentu (Dalam TA Erma 

Kurmawati 2009:7) 

Kecakapan adalah kemampuan menetapkan atau melakukan suatu 

sistem dalam memanfaatkan semua sumber daya dan teknologi secara 

efektif dan efisien untuk mencapai hasil yang optimal. Pengertian usaha 

yaitu kemauan kesungguhan dan semangat kerja dalam mencapai 

kebutuhan, sasaran, harapan, dan imbalan. Kesempatan adalah wewenang 
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yang dimiliki individu karyawan dalam mengerjakan, memanfaatkan 

waktu dan peluang untuk mencapai hal tertentu. 

Penilaian kinerja merupakan cara pengukuran kontribusi-

kontribusi dari individu dalam instansi yang dilakukan terhadap organisasi 

(Ambar Teguh & Rosidah, 2003:120). Menurut (Mangkuprawira  

2003:223) yang dimaksud dengan penilaian kinerja adalah proses yang 

dilakukan perusahaan dalam mengevaluasi kinerja pekerjaan seseorang. 

Penilaian kinerja dipengaruhi oleh kegiatan lain dalam perusahaan dan 

pada gilirannya mempengaruhi keberhasilan perusahaan. 

Dari beberapa pengertian di atas, sistem penilaian prestasi kerja 

adalah merupakan suatu proses dengan nama organisasi mengevaluasi 

perfornansi pegawai dalam mencapai tujuan tertentu. 

2.2 Pengertian Prestasi Kerja 

Prestasi kerja menurut Manullang (2001;212) adalah penghargaan 

efisiensi,penghargaan kebajikan, penghargaan karyawan, penghargaan 

jasa, sedangkan menurut Amirullah (2002;137) yang dimaksud penilaian 

prestasi kerja adalah proses penilaian prestasi kerja pegawai yang 

dilakukan oleh pemimpin organisasi secara sistematis berdasarkan 

pekerjaan yang ditugaskan kepadanya. 

Maka dengan diadakan penelitian prestasi kerja secara teratur dan 

sistematis akan bermanfaat untuk memberikan informasi yang sangat 

membantu keputusan-keputusan yang menyangkut masalah-masalah 

seperti prestasi kerja, promosi, kenaikan gaji, transfer, pengembangan 
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karier dan sebagainya serta mendorong dan memimpin pengembangan 

pegawai. 

Berdasarkan pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa 

penilaian prestasi kerja pegawai adalah proses mengevaluasi kerja 

karyawan selama periode tertentu dengan membandingkan hasil kinerja 

yang dicapai dengan standar yang seharusnya dicapai, sebagai dasar 

pengembangan pegawai.  

2.3 Sistem Penilaian Prestasi Kerja 

 Penilaian prestasi kerja (performance appraisal) dalam rangka 

pengembangan sumber daya manusia adalah sangat penting artinya hal ini 

mengingat bahwa dalam kehidupan organisasi setiap orang sumber daya 

manusia dalam organisasi ingin mendapatkan penghargaan dan perlakuan 

yang adil dari pimpinan organisasi yang bersangkutan (Notoatmodjo 

2003:132). Menurut (Hasibuan 2008: 87) penilaian prestasi kerja adalah 

menilai rasio hasil kerja nyata dengan standar kuantitas maupun kualitas 

yang dihasilkan setiap karyawan. Sedangkan (Handoko 2001:135) 

penilaian prestasi kerja (performance appraisal) adalah proses melalui 

mana organisasi-organisasi mengevaluasi atau menilai prestasi kerja 

pegawai.   

Dengan diadakannya penelitian prestasi kerja secara teratur dan 

sistematis akan bermanfaat untuk memberikan informasi yang sangat 

membantu dalam keputusan-keputusan yang menyangkut masalah-

masalah seperti prestasi kerja, promosi, kenaikan gaji, transfer, 
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pengembangan karier, dan sebagainya serta mendorong dan memimpin 

pengembangan pegawai. 

Pada umumnya orang-orang yang berkecimpung dalam manajemen 

sumber daya manusia sependapat bahwa penilaian prestasi kerja para 

pegawai merupakan bagian penting dari seluruh proses karyawan pegawai 

yang bersangkutan menurut (Fathoni 2006:238), sedangkan penilaian 

prestasi kerja adalah berupaya mengevaluasi prestasi 

(karyawan/pekerjaan) untuk berbagai keperluan. Penilaian pekerjaan 

mengukur nilai setiap (karyawan/pekerjaan) untuk penetapan upah dan 

gaji serta keperluan-keperluan menurut (Manullang 2001;212). 

Jadi penilaian prestasi kerja yang dimaksud di sini adalah penilaian 

prestasi kerja pegawai yang dihasilkan setelah dibandingkan dengan 

kriteria-kriteria dalam format penilaian “Sistem Penilaian Pelaksanaan 

Pekerjaan  Pegawai Pada Perum Bulog Divre Jawa Tengah”.  

Dalam kehidupan suatu organisasi ada beberapa asumsi tentang 

perilaku manusia sebagai sumber daya manusia, yang mendasari 

pentingnya penilaian prestasi kerja. (Notoatmodjo 2003:132) asumsi-

asumsi tersebut antara lain sebagai berikut adalah :  

1. Setiap orang ingin memiliki peluang untuk mengembangkan 

kemampuan kerjanya sampai tingkat yang maksimal. 

2. Setiap orang ingin mendapat penghargaan apabila ia dinilai 

melaksanakan tugas dengan baik. 
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3. Setiap orang ingin mengetahui secara pasti tangga karier yang 

dinaikinya apabila dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. 

4. Setiap orang ingin mendapat perlakuan yang objektif dan penilaian 

atas dasar prestasi kerjanya. 

5. Setiap orang bersedia menerima tanggung jawab yang lebih besar. 

6. Setiap orang pada umumnya tidak hanya melakukan kegiatan yang 

sifat rutin tanpa informasi. 

Asumsi-asumsi tersebut di atas, maka pegawai dalam suatu kantor 

akan dapat meningkatkan prestasi kerja mereka, sehingga secara tidak 

langsung sumber daya manusia pegawai kantor akan meningkat, dengan 

begitu pihak kantor juga akan semakin berkembang. Sumber Manusia 

yang baik pada suatu instansi maka pegawai yang ada pada instansi 

tersebut semakin maju dalam kinerjanya. 

Suatu rangkuman mengenai kecenderungan dalam penilaian prestasi 

kerja menunjukkan menurut (Fathoni 2006;246) : 

1. Meningkatnya kritik mengenai sistem penilaian yang berusaha 

mengukur ciri kepribadian seperti kecerdasan, kesetiaan, rasa 

keterkaitan, atau  daya dorong. 

2. Ditingkatkannya tekanan pada patokan yang lebih objektif yang 

berkaitan dengan pekerjaan serta pada tujuan pendekatan yang 

berkiblat pada hasil. 
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3. Keterlibatan yang lebih besar dari karyawan dalam penilaian mereka 

sendiri. 

4. Perhatian yang lebih besar dalam meningkatkan prestasi kerja pada 

pekerjaan sekarang dan bukan menilai kemampuan di masa depan. 

2.4 Tujuan Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan  

Buku Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan dan Pengangkatan Dalam 

Pangkat Serta Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil adalah sebagai 

pedoman bagi pejabat yang berkepentingan dalam melaksanakan penilaian 

pelaksanaan pekerjaan menurut Pemerintah Nomor 10 Tahun 1979, dalam 

lingkungan masing-masing. Tujuan dari Daftar Penilaian Pelaksanaan 

Pekerjaan adalah untuk memperoleh bahan-bahan pertimbangan yang 

obyektif dalam pembinaan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan sistem karier 

dan sistem prestasi kerja. Sesuai dengan tujuannya, maka Daftar Penilaian 

Pelaksanaan Pekerjaan harus dibuat seobyektif dan seteliti mungkin 

berdasarkan data yang tersedia. 

Untuk ini, maka setiap pejabat yang berwenang membuat Daftar 

Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan, berkewajiban membuat dan memelihara 

catatan mengenai Pegawai Negeri Sipil yang berada dalam lingkungannya 

masing-masing. 

Bagi organisasi hasil penilai prestasi kerja karyawan merupakan hal 

yang sangat penting arti dan peranannya dalam pengambilan keputusan 

tentang berbagai hal seperti identifikasi kebutuhan program pendidikan 

dan pelatihan, rekrutmen, seleksi, program pengenalan, penempatan, 
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promosi dan sistem imbalan dan berbagi aspek lain dari keseluruhan 

proses manajemen sumber daya manusia secara efektif (Siagian                      

2007;224). (Sulistiyani dkk 2003;224) dalam penilaian kinerja pegawai 

terdapat tujuan-tujuan yang ingin dicapai, antara lain : 

1. Untuk mengetahui tujuan dan sasaran manajemen dan pegawai 

2. Untuk memotivasi pegawai untuk memperbaiki kinerjanya 

3. Mendistribusikan reward dari organisasi atau instansi yang dapat 

berupa pertambahan gaji atau memperbaiki kinerjanya 

4. Mengadakan penelitian manajemen personalia. 

Sedangkan menurut (Mckenna 2002:146) tujuan penilaian adalah : 

1. Menetapkan target-target yang dapat diterima oleh mereka yang 

prestasinya akan dinilai, dan dilaksanakan dalam suasana yang 

dikarakterisasikan oleh komunikasi terbuka antara atasan dan 

bawahan dan mengusahakan kebersamaan dalam tindakan. 

2. Menggunakan ukuran-ukuran prestasi yang dapat diandalkan, terbuka 

dan objektif, membandingkan prestasi yang sesungguhnya dan yang 

direncanakan, dan menyediakan umpan balik bagi orang yang dinilai. 

3. Bila prestasi kurang optimal, setelah melalui berbagai langkah 

sebelumnya, timbul kebutuhan untuk menspesifikasikan dan setuju 

dengan rencana pengembangan pribadi orang yang dinilai yang dapat 

didasarkan pada penilaian kebutuhan pelatihan dan pengembangan 

pribadi. 
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4. Membuat ketentuan untuk alokasi baik reward ekstrinsik (misalnya 

kesempatan untuk mempertinggi keterampilan seseorang) yang 

mengikuti proses penilaian. 

5. Menjanjikan hasil-hasil yang diinginkan dalam bentuk pemenuhan 

karyawan, pemanfaatan penuh kapasitas individu, perubahan budaya 

perusahaan, dan pencapaian sasaran organisasi dalam kondisi di mana 

ada keharmonisan antara sasaran individu dan organisasi. 

6. Mengakui bahwa manajemen prestasi ada pada jantung proses 

manajemen umum. 

Tujuan penilaian menurut (Siagian 2000:116) ada 9 perlu dirumuskan 

sebelum melaksanakan penilaian, yaitu : 

1. Membantu meningkatkan kinerja yang sudah ada. 

2. Menetapkan sasaran bagi kinerja perorangan. 

3. Menilai kebutuhan pelatihan dan pengembangan. 

4. Menyepakati rencana untuk mengembangkan karyawan di masa 

depan. 

5. Menilai potensi di masa depan untuk kenaikan pangkat. 

6. Memberikan umpan balik kepada karyawan mengenai kinerja mereka. 

7. Memberikan konsultasi kepada karyawan untuk maksud peninjauan 

gaji. 
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8. Menentukan taraf kinerja karyawan untuk maksud peninjauan gaji. 

9. Mendorong para manajer untuk berpikir cermat mengenai kinerja staf 

mereka pada umumnya dan berbagai faktor yang mempengaruhi, 

termasuk gaya kepemimpinan dan perilaku mereka. 

Dari beberapa pendapat tentang tujuan pelaksanaan penilaian di atas 

bahwa tujuan yang diutamakan dalam kantor sebagai standar penilaian 

adalah untuk meningkatkan kinerja pegawai dan sebagai pengembangan 

kualitas pegawai. Kinerja pegawai merupakan hal terpenting dalam proses 

penilaian, karena hasil kerja selama periode tertentu menunjukkan 

pencapaian rencana kerja. Tercapainya target kerja dapat menggambarkan 

tingkat prestasi yang harus dipertimbangkan sebagai dasar kenaikan 

jabatan, kenaikan gaji, dan lain-lain. 

2.5 Manfaat Penilaian 

Pengalaman banyak organisasi menunjukkan bahwa suatu sistem 

penilaian prestasi kerja yang baik sangat bermanfaat untuk berbagai 

kepentingan menurut (Fathoni 2006:242) yaitu : 

1. Mendorong peningkatan prestasi kerja. 

2. Sebagai bahan pengembalian keputusan dalam pemberian imbalan  

3.  Untuk kepentingan  mutasi pegawai 

4.  Guna menyusun program pendidikan dan pelatihan baik yang 

dimaksud untuk mengatasi berbagai kekurangan dan kelemahan 

maupun untuk mengembangkan potensi. 
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5. Membantu para pegawai menentukan rencana karirnya dan dengan 

bantuan bagian pegawai  kepegawaian menyusun program  

pengembangan karier yang paling tepat dalam arti sesuai organisasi 

dengan kebutuhan para pegawai dan dengan kepentingan organisasi. 

Manfaat penilaian prestasi kerja menurut (Handoko 2001;135-137) dapat 

dirinci sebagai berikut : 

a. Perbaikan prestasi kerja umpan balik pelaksanaan kerja 

memungkinkan karyawan, manajer dan departemen personalia dapat 

membetulkan kegiatan-kegiatan mereka untuk memperbaiki prestasi. 

b. Penyesuaian kompensasi 

Evaluasi prestasi kerja membantu para pengambil keputusan dalam 

menentukan kenaikan upah, pemberian bonus dan bentuk kompensasi 

lainnya. 

c. Keputusan-keputusan penempatan 

Promosi, transfer dan demosi biasanya didasarkan pada prestasi kerja 

masa lalu atau antisipasinya. Promosi sering merupakan bentuk 

penghargaan terhadap prestasi kerja masa lalu. 

d. Kebutuhan-kebutuhan latihan dan pengembangan 

Prestasi kerja yang jelek mungkin menunjukkan kebutuhan latihan, 

demikian juga kerja yang baik mungkin mencerminkan potensi yang 

harus dikembangkan. 

e. Perencanaan dan pengembangan karier 
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Umpan balik prestasi mengarahkan keputusan-keputusan karier, yaitu 

tentang jalur karier tertentu yang harus diteliti. 

f. Penyimpangan-penyimpangan proses staffing 

Prestasi kerja yang naik atau jelek mencerminkan kekuatan atau 

kelemahan prosedur staffing departemen personalia. 

g. Ketidakakuratan informasi 

Prestasi kerja yang jelek mungkin menunjukkan kesalahan-kesalahan 

dalam informasi analisis jabatan, rencana-rencana Sumber Daya 

Manusia atau komponen-komponen lain sistem informasi manajemen 

personalia. Menggantungkan diri pada informasi yang tidak akurat 

dapat menyebabkan keputusan-keputusan personalia yang diambil 

tidak tepat. 

h. Kesalahan-kesalahan desain pekerjaan 

Prestasi kerja yang jelek mungkin merupakan suatu tanda kesalahan 

dalam desain pekerjaan. Penilaian prestasi membantu diagnosa 

kesalahan - kesalahan tersebut. 

 

i. Kesempatan kerja yang andil 

Penilaian prestasi kerja yang akurat menjamin keputusan-keputusan 

penempatan internal diambil tanpa diskriminasi. 

j. Tantangan-tantangan eksternal  
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Kadang-kadang prestasi kerja dipengaruhi oleh faktor-faktor di luar 

lingkungan kerja, seperti keluarga, kesehatan, kondisi finansial, atau 

masalah-masalah pribadi. 

2.6 Unsur-unsur Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai 

Menurut ( Hasibuan 2008;95) unsur prestasi karyawan yang akan dinilai 

oleh setiap organisasi oleh setiap organisasi atau perusahaan tidak selalu 

sama, tetapi pada dasarnya unsur-unsur yang dinilai mencakup:  

a. Kesetiaan  

Penilai mengukur kesetiaan karyawan terhadap pekerjaannya, jabatannya 

dan organisasi. Kesetiaan ini dicerminkan oleh kesediaan karyawan 

menjaga dan membela organisasi di dalam maupun di luar pekerjaan dari 

rongrongan orang yang tidak bertanggung jawab. 

b. Prestasi kerja  

Penilaian hasil kerja baik kualitas maupun kuantitas yang dapat dihasilkan 

karyawan tersebut dari uraian pekerjaannya. 

 

 

c. Kejujuran 

Penilaian kejujuran dalam melaksanakan tugas-tugasnya memenuhi 

perjanjian baik bagi dirinya sendiri maupun terhadap orang lain seperti 

kepada bawahannya. 

d. Kedisiplinan  
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Penilaian disiplin karyawan dalam memenuhi peraturan-peraturan yang 

ada dalam melakukan pekerjaan sesuai dengan instruksi yang diberikan 

kepadanya. 

e. Kreativitas  

Penilaian kemampuan karyawan dalam mengembangkan kreativitasnya 

untuk menyelesaikan pekerjaannya, sehingga bekerja lebih berdaya guna 

dan berhasil guna. 

f. Kerjasama  

Penilaian kesediaan karyawan berpartisipasi dan bekerjasama dengan 

karyawan lainnya secara vertikal atau horisontal di dalam maupun di luar 

pekerjaan sehingga hasil pekerjaan akan semakin baik. 

g. Kepemimpinan 

Penilaian kemampuan untuk memimpin, mempengaruhi, mempunyai 

pribadi yang kuat, dihormati, berwibawa dan dapat memotivasi orang lain 

atau bawahannya untuk bekerja secara efektif. 

 

h. Kepribadian 

Penilaian karyawan dan sikap perilaku, kesopanan, periang, disukai 

memberi kesan menyenangkan, memperlihatkan sikap yang baik, serta 

berpenampilan yang simpatik dan wajar.  
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i. Prakarsa  

Penilaian kemampuan berpikir yang optimal dan berdasarkan inisiatif 

sendiri untuk menganalisis, menilai, menciptakan, memberikan alasan 

mendapatkan kesimpulan dan membuat keputusan penyelesaian masalah 

yang dihadapinya. 

j. Kecakapan 

Penilaian kecakapan karyawan dalam menyatukan dan menyelaraskan 

bermacam-macam elemen yang semuanya terlibat di dalam penyusunan 

kebijaksanaan dan di dalam situasi manajemen. 

k. Tanggung jawab 

Penilaian kesediaan karyawan dalam mempertanggung jawabkan 

kebijaksanaannya, pekerjaan dan hasil kerjanya, sarana, dan prasarana, 

yang dipergunakannya serta perilaku kerjanya. 

2.7 Ruang Lingkup Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan. 

Menurut (Hasibuan 2008;88) ruang lingkup penilaian prestasi kerja 

mencakup 5 W + 1H yaitu : 

 

 

a) What (Apa) 

Yang dinilai perilaku dan prestasi kerja karyawan seperti kesetiaan, 

kejujuran, kerjasama, kepemimpinan, loyalitas, pekerjaan saat 

sekarang, potensi akan datang, sifat dan hasil kerjanya. 
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b) Why (Mengapa) 

Dinilai karena : 

1. Untuk menambah tingkat kepuasan para karyawan dengan 

memberikan pengakuan terhadap hasil kerjanya. 

2. Untuk membantu kemungkinan pengembangan personel 

bersangkutan. 

3. Untuk memelihara potensi kerja 

4. Untuk mengukur prestasi kerja pada karyawan. 

5. Untuk mengukur kemampuan dan kecakapan karyawan. 

6. Untuk mengumpulkan data guna menetapkan program 

kepegawaian selanjutnya. 

c) Where (Dimana) penilaian dilakukan 

Tempat penilaian dilakukan di dalam pekerjaan dan di luar pekerjaan : 

1. Di dalam pekerjaan (on the job performance) secara formal. 

2. Di luar pekerjaan (off the Job performance) baik secara formal 

maupun informal. 

d) When (kapan) penilaian dilakukan 

Waktu penilaian dilakukan secara formal dan informal. 
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1. Formal : penilaian dilakukan secara periodik 

2. Informal : penilaian dilakukan terus menerus 

e) Who (Siapa) yang akan dinilai 

Yang akan dinilai yaitu semua tenaga kerja yang melakukan pekerjaan 

di perusahaan. Yang menilai (appraiser) atasan langsungnya, atasan 

dari atasan langsung dan atau suatu tim yang dibentuk di perusahaan 

itu. 

f) How (Bagaimana) menilainya 

Metode penilaian apa yang digunakan dan problem apa yang dihadapi 

oleh penilai (appraiser) dan melakukan penilaian. 

2.8 Ukuran-ukuran  Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan 

 Menurut (Handoko 2001;138-139)bahwa penilaian hendaknya 

memberikan suatu gambaran akurat mengenai prestasi kerja karyawan. 

Untuk mencapai tujuan ini, sistem-sistem penilaian harus mempunyai 

hubungan dengan pekerjaan (job related), praktis, mempunyai standar-

standar dan menggunakan berbagai ukuran yang dapat diandalkan. Job-

realated berarti bahwa sistem menilai perilaku-perilaku kritis yang 

mewujudkan keberhasilan perusahaan, sedangkan suatu sistem disebut 

praktis bila dipahami atau dimengerti oleh para penilai dan karyawan.  

 Di  samping harus “job-related” dan praktis, evaluasi prestasi 

kerja memerlukan standar-standar pelaksanaan kerja diukur, agar efektif 
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standar hendaknya berhubungan dengan hasil-hasil yang diinginkan pada 

setiap pekerjaan. Lebih lanjut, evaluasi juga memerlukan ukuran-ukuran 

prestasi kerja yang dapat diandalkan (performance measures). Berbagai 

ukuran ini, agar berguna, harus mudah digunakan, reliabel dan melaporkan 

perilaku-perilaku kritis yang menentukan prestasi kerja. 

 Sedangkan menurut (Notoatmodjo 2003;134) penilaian yang baik 

harus dapat memberikan gambaran yang diukur. Artinya penilaian benar-

benar menilai prestasi pekerjaan karyawan yang dinilai. Agar penilaian 

mencapai tujuan ini maka ada 2 hal yang perlu diperhatikan, yakni ; 

1. Penilaian harus mempunyai hubungan dengan pekerjaan (job related). 

Artinya  sistem penilaian itu benar-benar menilai perilaku atau kerja 

yang mendukung kegiatan organisasi di mana karyawan itu bekerja. 

2. Adanya standar pelaksanaan kerja (performance standards) 

Standar pelaksanaan adalah ukuran yang dipakai untuk menilai prestasi 

kerja tersebut. Agar penilaian itu efektif, maka standar penilaian 

hendaknya berhubungan dengan hasil-hasil yang dinginkan setiap 

pekerjaan, dengan demikian maka standar pelaksanaan kerja ini 

semacam alat ukur untuk prestasi kerja. 

3. Praktis  

Sistem penilaian yang praktis, bila mudah dipahami dan dimengerti 

serta digunakan, baik oleh penilai maupun karyawan. Cara penilaian 

prestasi kerja dapat dilakukan melalui pengamatan-pengamatan, baik 
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pengamatan langsung maupun tidak langsung. Observasi langsung di 

laksanakan apabila para penilai secara nyata melihat pelaksanaan kerja 

yang dinilai (karyawan), sedangkan penilai tidak langsung terjadi kalau 

penilaian di lakukan terhadap pelaksanaan kerja melalui simulasi atau 

tiruan. Tes tertulis untuk menceritakan prosedur mengoperasikan suatu 

alat adalah salah satu bentuk penilaian secara tidak langsung suatu 

penampilan kerja. 

Dimensi lain dari ukuran-ukuran prestasi kerja adalah masalah 

subjektif dan objektif. Ukuran subjektif adalah ukuran penilaian yang 

tidak dapat dibuktikan atau diuji oleh orang-orang lain. Penilaian 

melalui prestasi kerja karyawan menggunakan ukuran dirinya sendiri, 

sedangkan ukuran objektif adalah ukuran-ukuran yang dapat 

dibuktikan atau diuji oleh orang lain.   Penilai memberikan penilaian 

terhadap karyawan menggunakan ukuran yang umum dipakai 

sehubungan aspek yang dinilai.  

Hal sependapat menurut Cardoso (2002:136), ukuran penilaian 

adalah kriteria performasi yang dapat diukur secara obyektif. Ada tiga 

kualifikasi kriteria performasi yang dapat digunakan sebagai tolok 

ukur secara obyektif untuk pengembangan karyawan, sebagai berikut : 

1. Relevansi 

Menunjukkan tingkat kesesuaian antara kriteria dengan tujuan-

tujuan yang ditetapkan. Kriteria yang digunakan sebagai penilaian 

dapat mencapai keseluruhan rumusan tujuan. 
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2. Reliabilitas 

Menunjukkan tingkat mana kriteria menghasilkan hasil yang 

konsisten. Ukuran-ukuran kuantitatif seperti satuan-satuan produksi 

dan volume penjualan menghasilkan pengukuran yang konsisten 

secara relatif. Kriteria subjektif seperti; siapa, kreativitas, 

kerjasama dan sebagainya tergantung pada siapa yang 

mengevaluasi, dan bagaimana pengukuran dilakukan. 

3. Diskriminasi 

Mengukur tingkat di mana suatu kriteria performasi bisa 

memperlihatkan perbedaan-perbedaan dalam performasi. 

2.9 Metode Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan 

Metode merupakan cara yang digunakan dalam pelaksanaan 

penilaian, penggunaan metode yang tepat dapat memungkinkan 

keberhasilan dalam penilaian. Oleh sebab itu sebelum penilaian harus di 

tentukan aspek dan kriteria apa saja yang digunakan dalam penilaian. Ada 

perbedaan kriteria penilaian antar instansi swasta dan pemerintah. 

Pada instansi pemerintah, penilaian Pegawai Negeri Sipil di 

dasarkan pada Peraturan Perundang-Undang yang telah ditetapkan 

pemerintah. Misalnya pada Perum Bulog Divre Jawa Tengah, penilaian 

dilakukan melalui DP3 (Daftar Penilaian Pegawai) dan angka kredit. 

Kriteria penilaian yang digunakan yaitu: kesetiaan, prestasi kerja, 

tanggung jawab, ketaatan, kejujuran, kerjasama, prakarsa, kepemimpinan. 

Kriteria kepemimpinan hanya digunakan untuk menilai pejabat struktural. 
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Penilaian pada instansi swasta didasarkan pada kebijakan departemen 

personalia. Penilaian biasanya berdasarkan pegawai lama dan pegawai 

baru. Jadi semua hal yang berkaitan dengan kepegawaian, keputusan ada 

di bagian personalia. 

Bagaimana cara penilaian disesuaikan dengan menggunakan 

metode, metode penilaian prestasi kerja dibedakan menjadi dua kelompok 

yaitu metode penilaian prestasi kerja yang berorientasi pada waktu yang 

lalu dan metode penilaian prestasi kerja pada waktu yang akan datang. 

Metode penilaian menurut ( Jackson 2002; 92-97), adalah sebagai 

berikut : 

1. Metode penilaian kategori 

Penilaian dengan memberi nilai untuk tingkat-tingkat kinerja karyawan 

dalam formulir khusus yang dibagi dalam kategori-kategori kinerja. 

a. Skala penilaian grafik 

Skala yang memungkinkan penilai untuk memberikan nilai 

terhadap kinerja karyawan secara kontinu. 

b. Daftar periksa (chehcklist) 

Alat penilaian kinerja yang menggunakan daftar kalimat/kata-kata 

yang akan di periksa oleh penilai. 

2. Metode perbandingan 

Penilaian dengan membandingkan kinerja karyawan satu sama lain. 

a. Pemberian peringkat 
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Metode pemberian peringkat terdiri dari daftar seluruh karyawan 

dari yang tertinggi sampai yang terendah dalam kinerjanya. 

b. Distribusi Normal 

Teknik mendistribusikan penilaian yang dapat di generalisasi 

dengan metode0metosde yang lainnya, dengan metode distribusi 

normal, nilai kinerja karyawan di distribusikan dalam suatu kurva 

berbentuk tabel. 

3. Metode Naratif 

Dokumentasi dan penilaian merupakan inti dari metode kejadian kritis, 

esai, dan metode tujuan lapangan. Catatan-catatan penilaian lebih 

mendeskripsikan tindakan karyawan daripada mengidentifikasikan 

suatu penilaian yang sebenarnya. 

a. Kejadian kritis 

Dalam metode ini, manajer membuat catatan tertulis untuk 

tindakan karyawan yang baik maupun tindakan yang tidak 

diharapkan dalam kinerja karyawan. 

 

b. Esai 

Metode penilaian esai atau bentuk berbahasa, menuntut seorang 

manajer untuk menuliskan suatu esai pendek yang 

mendeskripsikan kinerja setiap karyawannya selama  periode 

waktu penilaian. 
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c. Tinjauan lapangan 

Tinjauan lapangan lebih banyak terkait dengan siapa yang 

melaksanakan evaluasinya ketika metode ini digunakan. 

4. Metode tujuan/perilaku 

Metode ini merupakan usaha untuk mengatasi kesulitan dari metode-

metode di atas. 

a. Pendekatan penilaian perilaku 

Pendekatan penilaian perilaku berusaha untuk mengukur perilaku 

karyawan dan bukannya karakteristik lainnya. 

b. Menyusun skala perilaku 

Menyusun skala perlu dimulai dengan mengidentifikasikan 

dimensi-dimensi pekerjaan yang penting. 

2.10 Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan 

Penilai prestasi kerja perlu diperhatikan karena untuk menentukan 

siapa yang melakukan penilaian merupakan masalah pokok. Menurut 

(Hasibuan 2008;91) penilaian prestasi kerja dibedakan menjadi dua yaitu : 

1. Penilai informal 

Penilai informal adalah penilai tanpa (Authority )melakukan penilaian 

kualitas kerja dan pelayanan yang diberikan oleh masing-masing 

pegawai baik atau buruk. Penilai ini adalah masyarakat, konsumen dan 

atau rekanan. Hasil penilaian mereka sangat objektif dan bermanfaat 
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untuk dipertimbangkan oleh penilai formal dalam menentukan 

kebijaksanaan selanjutnya. 

2. Penilai formal 

Penilai formal adalah seorang atau komite yang mempunyai wewenang 

formal menilai bawahannya di dalam maupun di luar pekerjaan dan 

berhak menetapkan kebijaksanaan selanjutnya terhadap setiap individu 

pegawai. Hasil penilai formal ini yang akan menentukan apakah 

pegawai dipindahkan secara vertikal atau horisontal, diberhentikan, 

atau balas jasanya dinaikkan. 

Penilai formal dibedakan menjadi 2 yaitu : 

1. Penilai individual 

Adalah seorang atau langsung secara individual menilai perilaku 

apakah baik, sedang atau kurang. Hasil penilaian kemudian 

diajukan kepada atasan langsung penilai untuk disahkan atau di 

tanda tangani oleh atasan tersebut. 

 

2. Penilai kolektif 

Adalah suatu tim atau kolektif secara bersama-sama melakukan 

penilaian prestasi kerja pegawai dan menetapkan kebijaksanaan 

selanjutnya terhadap pegawai tersebut. Penilaian semacam ini 

terjadi karena ada organisasi yang mempunyai pimpinan kolektif 



31 
 

 
 

atau beberapa orang. Hasilnya akan lebih objektif sebab nilai akhir 

merupakan rata-rata dari penilai yang kolektif tersebut. 

Hal ini juga dikemukakan oleh Margaret Attwood dan Stuart dalam 

bukunya Keusnedi (2001; 124) umumnya penilaian dilaksanakan 

oleh atasan atau penilai langsung. Sedangkan menurut buku 

penilaian pelaksanaan pekerjaan dan Pengangkatan Dalam pangkat 

serta pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (1980:76-79) pejabat 

penilai adalah atasan langsung Pegawai Negeri Sipil yang dinilai 

ketentuan serendah-rendahnya kepala urusan atau pejabat lain yang 

setingkat dengan itu kecuali ditentukan lain oleh Menteri, Jaksa 

Agung, Pimpinan Kesekretarisan Lembaga Tertinggi/Tinggi 

Negara, Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen, dan 

Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dalam lingkungannya masing-

masing. 

 Pejabat Penilai menilai Pegawai Negeri Sipil yang secara 

langsung berada di bawahnya, umpamanya : 

a. Menteri menilai  Sekretaris Jenderal, inspektur Jenderal, 

Direktur Jenderal, Kepala Badan, atau Pejabat lain secara 

langsung berada di bawahnya. 

b. Sekretaris Jenderal menilai Kepala Biro dan pejabat lain yang 

secara langsung berada di bawahnya. 

c. Kepal Biro menilai Kepala bagian dan Pejabat lain yang secara 

langsung berada di bawahnya. 
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d. Kepala Bagian menilai Kepala Sub Bagian dan Pejabat lain 

yang secara langsung berada di bawahnya. 

e. Kepala Sub Bagian menilai Kepala Urusan dan Pejabat lain 

yang secara langsung berada di bawahnya. 

f. Kepal urusan menilai Pegawai Negeri Sipil yang berada di         

bawahnya. 

Seorang Pejabat Penilai barulah dapat memberikan penilaian 

apabila  telah membawahi Pegawai yang bersangkutan sekurang-

kurangnya 6 (enam) bulan. Ketentuan ini adalah untuk memberikan 

kesempatan kepada pejabat penilai untuk mengenal dengan baik pegawai 

yang dinilai, sehingga dengan demikian di harapkan adanya objektifitas di 

dalam memberikan penilaian. 

Apabila daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan diperlukan suatu 

mutasi kepegawaian, sedang pejabat penilai belum 6(enam) bulan 

membawahi Pegawai Negeri Sipil yang dinilai, maka Pejabat Penilai 

tersebut dapat melakukan penilaian pelaksanaan pekerjaan dengan 

menggunakan bahan-bahan yang ditinggalkan oleh Pejabat Penilai yang 

lama. 

Setiap pejabat penilai berkewajiban melakukan penilaian 

pelaksanaan pekerjaan terhadap pegawai yang secara langsung berada di 

bawahnya. Penilaian dilakukan pada bulan Desember tiap-tiap tahun. 
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Jangka waktu penilaian adalah mulai bulan Januari sampai bulan 

Desember dalam tahun yang bersangkutan. 

2.11 Kesalahan-kesalahan dalam Penilaian 

 Penilai sering tidak berhasil untuk tidak melibatkan emosionalnya dalam 

menilai prestasi kerja karyawan. Kesalahan yang terjadi disebut dengan 

bias, yaitu distorsi pengukuran tidak akurat. Menurut (Handoko 2001;140-

141), bisa penilaian yang paling umum terjadi  adalah : 

1. Hallo effect 

Terjadi jika pendapat pribadi penilai tentang karyawan  mempengaruhi 

pengukuran prestasi kerja. Sebagai contoh bila atasan senang kepada 

karyawan, maka pandangan ini bisa mengubah estimasi atasan 

terhadap prestasi kerja karyawan. 

 

2. Kesalahan kecenderungan terpusat 

Banyak penilai yang tidak suka menilai karyawan sebagai yang efektif 

atau yang tidak efektif dan sangat baik atau sangat jelek, sehingga 

penilaian prestasi kerja cenderung dibuat rata. 

3. Bias terlalu lunak dan terlalu keras 

Kesalahan terlalu lunak (linensi bias) disebabkan oleh kecenderungan 

penilai untuk terlalu mudah memberikan nilai baik dalam prestasi kerja 

karyawan. Kesalahan terlalu keras (stripnes bias) adalah sebaliknya, 

yang terjadi karena penilai cenderung terlalu ketat dalam evaluasi 

mereka. 
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4. Prasangka pribadi 

Faktor-faktor yang membentuk prasangka pribadi terhadap seseorang 

atau kelompok bias mengubah penilaian. Sebagai contoh seorang 

atasan pria mungkin cenderung memberi penilaian rendah kepada para 

pegawai wanita karena suatu hal. 

2.12 Kendala-kendala yang dihadapi Dalam Pelaksanaan Penilaian. 

 Penilaian yang dilakukan dengan maksimal dapat memberikan 

keuntungan bagi suatu instansi, yaitu dapat meningkatkan kinerja. 

Keuntungan ini merupakan pencapaian tujuan yang telah direncanakan 

selama periode tertentu. Akan tetapi dalam proses melakukan penilaian 

unjuk kerja yang baik ini terdapat tantangan yang dialami ( Harianja 

2002;201). 

 

Hambatan penilaian menurut ( Harianja 2002;201): 

1. Kesalahan penilai 

Kesalahan penilaian karena penilai kurang selektif dalam penilaian, 

sehingga hasil penilaian kurang maksimal.  

2. Ketidaksiapan penilai 

Penilai mungkin tidak siap untuk melakukan penilaian, ini dapat 

mengakibatkan: 

a. Penilai kurang percaya diri 

b. Keterbatasan pengetahuan 

c. Kurang waktu untuk melakukan penilaian 
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Kurang percaya diri dapat terjadi karena penilai tidak memahami 

elemen-elemen sistem penilaian, yang diakibatkan keterbatasan 

pengetahuan mengenai pekerjaan dan juga pegawai yang sedang 

dinilai, ditambah lagi waktu yang tidak tersedia untuk melakukan 

penilaian, yang terjadi karena kesibukan para penilai (biasanya 

manajer) dalam pekerjaan sehari-hari. 

3. Ketidakefektifan praktek dan kebijakan organisasi 

a. Tidak adanya reward penilai 

b. Norms supporting leniency 

c. Lack of appropriate accoitability 

4. Formulir penilaian yang tidak baik 

Metode-metode penilaian biasanya menggunakan formulir penilaian, 

dan sering kali formulir penilaian tersebut tidak jelas, tidak mencakup 

aspek-aspek utama dari unjuk kerja, kompleks atau rumit. 

Menurut Hasibuan (2008;100) kendala yang dihadapi dalam penilaian 

yaitu : Indeks prestasi pegawai harus ditetapkan dengan baik, jujur, 

objektif sesuai dengan kenyataan yang ada. Akan tetapi, karena adanya 

kendala “hallo effect” dan tolak ukur penilaian maka indeks prestasi sering 

tidak sesuai dengan kenyataan. Hallo effect merupakan kesalahan yang 

dilakukan oleh penilai, karena umumnya cenderung akan memberikan 

indeks prestasi baik bagi pegawai yang dikenalnya atau sahabat. 

 

 



 
 

36 
 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Tempat Penelitian 

Tempat penelitian dilakukan di Perum Bulog Divre Jawa Tengah 

3.2 Sumber Data dan Jenis Data 

a. Data Primer 

Jadi yang dimaksud data primer adalah data yang diperoleh dengan cara 

pengamatan langsung melalui wawancara dengan Kepala Staf Bagian 

Sumber Daya Manusia dan Hukum pada Perum Bulog Divre Jawa 

Tengah dengan menggunakan pedoman wawancara, untuk selanjutnya 

dilakukan pencatatan-pencatatan seperlunya. 

b. Data Sekunder 

Jadi yang dimaksud data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak 

langsung dari objek penelitian, yang berupa sumber tertulis seperti catatan-

catatan, literatur-literatur, dokumen-dokumen dan arsip perusahaan untuk 

melengkapi data yang sudah diperoleh, yang berhubungan dengan tema 

penulisan Tugas Akhir. 

Metode Pengumpulan Data 

a. Metode Observasi 

Observasi diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis 

terhadap  gejala yang nampak pada objek penelitian(Suharsimi Arikunto 
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2002:96). Dalam hal ini penelitian dilakukan denan terjun langsung 

mengikuti aktivitas para pegawai. 

b. Metode Wawancara 

Yaitu dengan bertanya langsung kepada informan yang berwenang dalam 

hal ini kepada Sub Sumber Daya Manusia dan Hukum, tentang semua hal 

yang berkaitan dengan permasalahan penelitian . 

c. Metode dokumentasi  

Teknik dokumentasi adalah suatu usaha yang dilakukan dalam penelitian 

untuk mengumpulkan dokumen yang tersedia sebagai sumber informasi 

untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Dalam hal ini dokumen yang 

digunakan berasal dari literature dan dokumen perusahaan yang berupa 

catatan, buku profil, struktur organisasi dan susunan tata kerja Perum 

Bulog Divre Jawa Tengah. 

d. Metode Studi Pustaka 

Yaitu pengumpulan data dengan cara mempelajari buku-buku yang sudah 

ada (Suharsimi Arikunto, 2002:137). 

3.3 Metode Analisis Data 

Metode ini digunakan dengan cara mengumpulkan data-data yang sudah ada 

kemudian membuat ringkasan dan menganalisanya dengan analisis deskriptif 

kualitatif yaitu dengan membandingkan teori yang sudah ada dengan realita 

yang terjadi selama melakukan penelitian, Muhadjir (2002:142). 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Gambaran Umum Perusahaan 

1. Sejarah Perkembangan Perum BULOG 

Perum BULOG Divre Jawa Tengah beralamat di Jalan Menteri Supeno I/1 

Semarang. Perum BULOG merupakan Badan Usaha Milik Pemerintah (BUMN) yang 

kehadirannya didasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 7 Tahun 2003, sebagai 

pengganti Badan Urusan Logistik (BULOG). Perubahan BULOG menjadi Perum 

BULOG tidak akan menggeser perannya dalam kegiatan pelayanan publik khususnya di 

bidang logistik. Sejarah Perum BULOG merupakan bagian dari perjalanan hidup 

Republik Indonesia. 

Dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia, lembaga pangan tidak dapat dipungkiri 

keberadaannya. Sejak zaman Kerajaan Mataram telah dikenal adanya lumbung-lumbung 

pangan yang berfungsi sebagai penyedia pangan saat itu. Secara formal pemerintah 

Hindia Belanda mulai ikut menangani masalah pangan. Tepatnya tanggal 25 April 1939 

didirikan suatu lembaga atau badan yang mengurusi bahan pangan dengan nama Voelding 

Middelen Fonds (VMF) yang bertugas memperjualbelikan dan menyediakan bahan 

makanan. Pada masa pemerintah militer Jepang, VMF dibekukan. Muncul lembaga baru 

bernama Sangyoku Nanyo Kahatsu Kaisha yang membeli bahan pangan langsung dari 

petani dengan harga yang sangat rendah. 

Pada masa peralihan sesudah kemerdekaan RI (periode 1945-1950) terdapat 

dualisme penanganan masalah pangan, yaitu : 
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1. Untuk daerah RI, didirikan Jawatan Pengawasan Makanan Rakyat (PMR) 

yang menangani pengadaan dan penyaluran bahan pangan. Tahun 1947-1948 

terbentuklah Kementerian Persediaan Bahan Makanan c/q Jawatan 

Persediaan dan Pembagian Bahan Makanan (PPBM) yang menangani 

pasaran beras. 

2. Untuk daerah yang dikuasai Belanda, VMF yang didirikan pada tahun 1939-

1942 dihidupkan kembali. 

Pemerintah RI eks Kementerian Persediaan Makanan Rakyat (PMR) pada tahun 

1939-1942 membentuk BAMA (Yayasan Bahan Makanan) di bawah Kementrian 

Pertanian untuk melanjutkan usaha-usaha VMF yang memperoleh bantuan dalam bentuk 

kredit dari Bank Indonesia guna membiayai impor dan pengadaan dalam negeri. 

Dalam perkembangan selanjutnya terjadi perubahan kebijaksanaan oleh 

pemerintah. BAMA yang berada di bawah Kementrian Perekonomian dan diubah 

menjadi Yayasan Urusan Bahan Makanan (YUBM) berdasarkan Surat Keputusan 

Menteri Perekonomian No. 1303/M tanggal 1 Februari 1952. Kemudian pada tahun 1958 

pemerintah memperkenankan terbentuknya Yayasan Badan Pembeli Padi (YBPP) di 

daerah-daerah swatantra (otonom) tingkat I tertentu dengan diketuai oleh Gubernur, 

sehingga saat itu terdapat dua lembaga yang menangani masalah pangan, yaitu: 

1. YUBM sebagai badan Pemerintah Pusat yang melakukan tugas-tugas 

impor dengan menggunakan kredit dari Bank Indonesia. 

2. YBPP sebagai Badan Pemerintah Swatantra tingkat I melakukan tugas-

tugas pembelian padi dengan menggunakan kredit dari Bank Koperasi Tani 

dan Nelayan (BKTN). 
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Berdasarkan Peraturan Presiden No. 3 Tahun 1964, dibentuklah Dewan Bahan 

Makanan (DBM). Agar tidak terjadi dualisme dalam urusan pangan, maka periode 1958-

1963 dengan Surat Keputusan Dewan Bahan Makanan No. 001/SK/DBM/64 terbentuklah 

BPUP (Badan Pelaksana Urusan Pangan) yang merupakan peleburan dari YUBM dan 

YBPP, dengan tujuan mengurusi persediaan bahan makanan seluruh Indonesia dengan 

membeli dan menjual bahan pangan, mengurusi pengangkutan dan pengolahannya, 

menyimpan dan menyalurkannya sesuai ketentuan-ketentuan dari DBM, dengan 

berdirinya BPUP, maka penanganan bahan pangan kembali berada dalam satu tangan. 

Keputusan Presidium Kabinet Ampera No. 87/1996 tanggal 23 April 1966 

dibentuklah  Komando Logistik Nasional (KOLOGNAS). Pada tanggal 31 Agustus 1966, 

dengan Keputusan Presiden Kabinet Ampera No. 11/EK/KEP/8/1966 BPUP dibubarkan 

dan dilebur dalam KOLOGNAS. 

Kemudian tahun 1967 dengan Kepres RI No. 96/1967 KOLOGNAS dibubarkan 

dan bersamaan dengan itu berdasarkan Keputusan Presidium Kabinet No. 117/U/KEP 

tanggal 10 Mei 1967 terbentuklah BULOG (Badan Urusan Logistik) dengan Letjen. Purn. 

TNI AD H. Ahmad Tirtosudiro sebagai Kabulog. Secara operasional, tindakan pertama 

untuk memperkuat arus uang beras mulai Maret 1968 semua pembelian beras baik Luar 

Negeri maupun Dalam Negeri pembayarannya melalui Letter of Credit L/C. 

Menjelang dimulainya REPELITA I (1 April 1969), BULOG diubah dengan 

Keputusan Presiden RI No. 11/1969 tanggal 22 Januari 1969 sebagai berikut : 

1. Cv Struktur organisasinya disesuaikan dengan misi barunya. 

2. Misi 1967 diubah menjadi Buffer Stock Holder untuk menunjang 

peningkatan produksi pangan 

3. Distribusi untuk golongan anggaran menjadi rutin 
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Adanya keberhasilan BULOG di bidang stabilisasi pangan ini, maka pada tahun 

1971 BULOG ditugaskan pula sebagai stabilisator gula pasir dalam negeri, sebagai 

importir gandum serta sebagai distributor tepung terigu. Seiring dengan waktu, terjadi 

estafet kepemimpinan Kabulog dari Ahmad Tirtosudiro kepada Letjen. Purn. TNI AD 

Bustanul Arifin, SH. pada tahun 1972. 

Perluasan komoditi yang ditangani BULOG berlangsung hampir tiap tahun yakni : 

1. Pada tahun 1974 ditambah dengan daging untuk Jakarta. 

2. Pada tahun 1977 ditambah dengan pengendalian impor kedelai. 

3. Pada tahun 1977-1978 ditambah dengan support harga dasar kedelai, kacang 

hijau dan kacang tanah di daerah-daerah yang produksinya surplus. 

Kemudian dengan penyempurnaan struktur organisasi BULOG dilakukan dengan 

Kepres RI No. 39/1978 tanggal 6 November 1978. Tugas utama BULOG dirumuskan 

sebagai berikut : 

“BULOG mempunyai tugas pokok melaksanakan pengendalian harga beras, gabah, 

gandum, dan bahan pokok lainnya guna menjaga kestabilan harga baik bagi produsen 

maupun bagi konsumen sesuai dengan kebijaksanaan umum Pemerintah”. 

Pada tahun 2003, BULOG digantikan dengan kehadiran Perum BULOG 

berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 7 Tahun 2003. Salah satu hal yang melatar 

belakangi berdirinya Perum BULOG yakni, berlakunya UU No. 22 Tahun 1999 tentang 

Otonomi Daerah. Penamaan jabatan sebagai Kabulog diganti menjadi Direktur Utama 

Perum BULOG, sesuai dengan pergantian nama BULOG menjadi Perum BULOG. 

(Sumber : Company Profile Perum BULOG “For A Brighter Future”). 
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2.  Visi dan Misi Perusahaan 

Setiap perusahaan memiliki visi misi yang berguna bagi perkembangan perusahaan 

ke mana arah tujuan yang akan dicapai. 

a. Visi Perum BULOG Divisi Regional Jawa Tengah 

“Menjadi lembaga pangan yang handal untuk memantapkan ketahanan 

pangan”. 

b. Misi Perum BULOG Divisi Regional Jawa Tengah 

1) Menyelenggarakan tugas pelayanan publik untuk menunjang keberhasilan 

pelaksanaan kebijaksanaan pangan nasional. Tugas pelayanan publik yang 

tetap diemban Perum BULOG adalah: Menjaga Harga Dasar Pembelian 

Pemerintah (HDPP), pengelolaan stok pasar, menyalurkan beras untuk 

keluarga miskin, stabilisasi harga jika ada penugasan dari pemerintah 

khususnya pangan pokok. 

2) Menyelenggarakan kegiatan ekonomi di bidang pangan secara 

berkelanjutan serta memberi manfaat kepada perekonomian nasional. 

(Sumber: Perum BULOG Menyelaraskan Tugas Pelayanan Publik dan 

Kegiatan Usaha). 

3.  Bidang Usaha Perusahaan 

Bidang usaha Perum BULOG secara garis besar adalah membangun ekonomi 

nasional dan menjaga stabilitas ekonomi nasional, serta mengendalikan harga beras, 

gabah, gandum dan harga bahan pokok lainnya. Stabilitas harga di antaranya: 

1. Kebijaksanaan harga yang berorientasi kepada produsen yang lebih dikenal 

dengan istilah “Floor Price” (harga dasar), lebih bertujuan untuk menjamin 
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kepastian harga sekaligus pasar bagi para produsen/petani agar dapat 

merangsang peningkatan produksi. 

2. Kebijaksanaan harga konsumen yang dikenal dengan istilah “Ceiling Price” 

(unit batas tertinggi), bertujuan untuk melindungi konsumen sehingga 

konsumen dapat membeli kebutuhan bahan pokok tersebut dengan harga 

yang terjangkau. 

Pada prinsipnya, kegiatan pengadaan yang dilakukan oleh Perum BULOG adalah 

membeli, menyimpan, menjual kembali tanpa adanya proses produksi. Adapun kegiatan 

yang dilakukan yaitu : 

1. Mengurusi persediaan bahan pangan di seluruh Indonesia dengan membeli 

dan menjual pangan, mengurusi pengolahan, menyimpan dan menyalurkan. 

2. Menjaga dan memelihara stabilitas harga pangan. 

3. Membeli beras dalam negeri untuk disimpan sebagai persediaan stok 

nasional yang sewaktu-waktu dikeluarkan di pasar. 

4. Menjaga mutu bahan yang dipasarkan. 

Selain dengan perubahan BULOG menjadi Perum, ada dua penugasan pemerintah 

yang diberikan kepada Perum BULOG, yaitu di bidang gula pasir sebagai penyangga stok 

nasional dan di bidang imbal dagang dengan Rusia. 

a. Gula Pasir 

Di bidang penyangga stok nasional gula pasir, Perum BULOG memperoleh 

tugas untuk melaksanakan impor gula pasir dan mendistribusikannya untuk 

menjamin stabilitas harga gula pasir dalam negeri. Tujuannya adalah untuk 

memberikan jaminan harga minimum yang diterima petani dan melindungi 
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konsumen dari harga gula yang terlalu tinggi. Dalam kaitannya dengan 

produksi gula dalam negeri, Perum BULOG juga akan ikut melaksanakan 

pembelian untuk meningkatkan daya serap pasar gula dalam negeri dan 

membantu petani untuk memperoleh harga lelang gula yang layak dan 

konsumen dapat menikmati harga beli yang wajar. 

b. Imbal Dagang 

Di bidang imbal dagang dengan Rusia, BULOG ditugaskan untuk 

menangani kegiatan yang berkaitan dengan pemenuhan komoditas untuk 

imbal dagang. Tujuannya adalah untuk mengembangkan pasar ekspor 

negara-negara non tradisional guna mendorong ekspor nasional. (Sumber : 

Perum BULOG Menyelaraskan Tugas Pelayanan Publik dan Kegiatan 

Usaha). 

4.  Struktur Organisasi Perusahaan 

Perum Bulog Divisi Regional (Divre) Jawa Tengah memiliki suatu struktur 

organisasi yang merupakan suatu gambaran secara skematis tentang bagian yang 

terdapat dalam suatu badan atau lembaga. 

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perum BULOG No. Kep. KD-

421/DS2001/11/2007 tanggal 15 November 2007, struktur organisasi BULOG 

Divre Jateng termasuk tipe 1 ataupun tipe 2. Oleh BULOG dikenal dua tipe, 

BULOG Divre dan BULOG Sub Divre, yaitu tipe 1 dan tipe 2. 

Tipe 1 yaitu bila BULOG Divre tersebut melakukan kegiatan mulai dari 

pengadaan sampai dengan penyaluran, sedangkan tipe 2 adalah bila Sub Divre 

tersebut hanya melakukan kegiatan penyaluran saja tanpa melakukan kegiatan 

pengadaan. 
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Struktur organisasi BULOG Divre Jateng yang termasuk tipe 1 mempunyai 

beban kerja sebagai berikut : 

1. Jumlah penduduk di wilayah Jawa Tengah 

2. Luas area wilayah kerja BULOG Divre Jateng 

3. Jumlah pengadaan yang cukup besar, karena wilayah Jawa Tengah cukup 

banyak terdapat daerah-daerah penghasil padi (beras) yang biasanya panen 

raya. 

4. Jumlah penyaluran untuk wilayah Jawa Tengah yang cukup besar 

disesuaikan dengan jumlah penduduk Jawa Tengah yang cukup padat. 

Penjelasan tentang struktur organisasi BULOG di Divre Jateng (Tk.I) 

dengan masing-masing tugasnya adalah sebagai berikut : 

1. Kepala Divre 

a. Memimpin Divre sesuai dengan tugas yang telah ditetapkan berdasarkan 

ketentuan yang berlaku. 

b. Membina sumber daya Perum BULOG di lingkungan Divre. 

c. Melaksanakan kebijakan teknis di bidang pelayanan publik, perencanaan 

dan pengembangan usaha, administrasi dan keuangan. 

d. Melaksanakan kerja sama dengan badan usaha lain atau instansi 

pemerintah. 

2. Wakil Kepala 

a. Membantu kepala dalam memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Divre. 

b. Mewakili kepala apabila berhalangan. 
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c. Melaksanakan peningkatan pengawasan. 

3. Bidang Pelayanan Publik 

Tugasnya: 

a. Merencanakan dan mengkoordinasikan kegiatan pengadaan gabah/beras. 

b. Merencanakan dan mengkoordinasikan kegiatan pemantauan dan analisa 

harga dan pasar. 

c. Merencanakan dan mengkoordinasikan kegiatan pengelolaan persediaan 

dan angkutan. 

d. Merencanakan dan mengkoordinasikan kegiatan perawatan kualitas dan 

pemberantasan hama serta pengolahan komoditi pangan. 

e. Merencanakan dan mengkoordinasikan kegiatan pelayanan penyaluran 

beras kepada kelembagaan pemerintah serta masyarakat umum dan 

khusus. 

4. Bidang pelayanan publik terdiri dari : 

a. Seksi Pengadaan 

Seksi pengadaan mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan 

dan mengevaluasi serta melakukan kegiatan perhitungan perkiraan 

jumlah dan biaya pengadaan gabah/beras serta karung pembungkus, 

pelaksanaan pengadaan melalui satuan tugas (satgas) atau mitra kerja, 

penyiapan perjanjian atau kontrak, penyiapan dokumen tagihan, 

pengajuan dan pendistribusian serta pengecekan L/C pengadaan, serta 

pembinaan teknis. 
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b. Seksi Analisa Harga dan Pasar 

Seksi analisa harga dan pasar mempunyai tugas merencanakan, 

mengkoordinasikan, memonitor dan mengevaluasi serta melakukan 

kegiatan monitoring dan analisa serta pengamatan perkembangan harga 

dan pasar di tingkat produsen dan konsumen serta penyusunan data 

statistik seluruh komoditi.  

c. Seksi Persediaan dan Angkutan 

Seksi persediaan dan angkutan mempunyai tugas merencanakan, 

mengkoordinasikan, memonitor dan mengevaluasi serta melakukan 

kegiatan pengolahan laporan posisi persediaan dan penyebaran 

persediaan, perhitungan kebutuhan biaya penyimpanan/sewa gudang, 

penyusunan prognosa pelayanan publikonal pengadaan, persediaan dan 

penyaluran serta angkutan, pembongkaran dan pemuatan barang serta 

administrasinya.  

d. Seksi Perawatan Kualitas 

Seksi perawatan kualitas mempunyai tugas merencanakan, 

mengkoordinasikan, memonitor dan mengevaluasi serta melakukan 

kegiatan inspeksi kualitas, perhitungan kebutuhan biaya perawatan dan 

obat-obatan, pengendalian aplikasi teknis penyimpanan, sanitasi gudang 

dan lingkungannya, pemberantasan hama, pengendalian hama gudang 

terpadu serta pengolahan gabah dan pengolahan hasil pemeriksaan 

kualitas.  

e. Seksi Penyaluran 
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Seksi Penyaluran mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, 

memonitor dan mengevaluasi serta melakukan kegiatan pelayanan beras 

kepada kelembagaan pemerintah serta masyarakat umum meliputi 

penyiapan surat perintah setor, delivery order, nota tagihan, berita acara 

penyerahan, daftar penyimpulan, perjanjian jual beli dan konsinyasi.  

5. Bidang Perencanaan dan Pengembangan Usaha 

a. Tugasnya: 

1) Merencanakan dan mengkoordinasikan kegiatan pengelolaan 

perencanaan dan pengembangan industri dan pengolahan serta 

perdagangan komoditi pangan dan non pangan. 

2) Merencanakan dan mengkoordinasikan kegiatan perencanaan dan 

pengembangan usaha jasa pergudangan, angkutan dan 

pembongkaran, survei dan perawatan serta usaha jasa lainnya. 

3) Merencanakan dan mengkoordinasikan kegiatan perencanaan dan 

pengembangan pemeliharaan sarana dan dukungan teknologi 

informasi.   

b. Bidang perencanaan dan pengembangan usaha terdiri dari: 

1) Seksi industri dan perdagangan 

Seksi industri dan perdagangan mempunyai tugas merencanakan, 

mengkoordinasikan, memonitor dan mengevaluasi serta melakukan 

kegiatan pengelolaan industri dan pengolahan serta perdagangan 

komoditi pangan dan non pangan. 
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2) Seksi Jasa 

Seksi jasa mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, 

memonitor dan mengevaluasi serta melakukan kegiatan pengelolaan 

usaha jasa pergudangan, angkutan dan pembongkaran, survei dan 

perawatan serta usaha jasa lainnya. 

3) Seksi Teknologi informasi 

Seksi teknologi informasi mempunyai tugas merencanakan dan 

mengevaluasi serta melakukan kegiatan pemeliharaan dan perawatan 

sarana dan dukungan teknologi informasi. 

6. Bidang Administrasi dan Keuangan 

a. Tugasnya: 

1) Merencanakan dan mengkoordinasikan kegiatan pengelolaan 

administrasi sumber daya manusia, urusan hukuman dan klaim. 

2) Merencanakan dan mengkoordinasikan kegiatan pengelolaan surat 

menyurat, arsip, ekspedisi, hubungan masyarakat, kerumah-tanggaan 

dan pengelolaan pengadaan, pemeliharaan perlengkapan barang 

kantor, rumah dinas jabatan, mess, pergudangan dan inventaris serta 

penghapusan. 

3) Merencanakan dan mengkoordinasikan kegiatan kehumasan. 

4) Merencanakan dan mengkoordinasikan kegiatan pengelolaan 

anggaran, administrasi pembiayaan dan verifikasi. 
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5) Merencanakan dan mengkoordinasikan kegiatan administrasi, 

pembukuan, neraca, laporan pertanggungjawaban keuangan dan 

hubungan rekening antar kantor. 

b. Bidang Administrasi Keuangan terdiri dari : 

1) Seksi SDM dan Hukum 

Seksi SDM dan Hukum mempunyai tugas merencanakan, melakukan 

dan mengkoordinasikan kegiatan pengelolaan administrasi sumber 

daya manusia dan urusan hukum serta klaim dan tuntutan ganti rugi. 

2) Seksi Tata Usaha dan Umum 

Seksi Tata Usaha dan Umum mempunyai tugas merencanakan, 

melakukan dan mengkoordinasikan kegiatan pengelolaan surat 

menyurat, arsip, ekspedisi, keprotokolan, kerumahtanggaan dan 

pengelolaan pengadaan, pemeliharaan perlengkapan sarana kantor, 

rumah dinas jabatan, mess, pergudangan, inventaris serta 

penghapusan. 

3) Seksi Hubungan Masyarakat 

Seksi Hubungan Masyarakat mempunyai tugas merencanakan, 

melakukan dan mengkoordinasikan kegiatan pengelolaan berita dan 

informasi yang berasal dari eksternal maupun internal, menjalin 

koordinasi dan komunikasi dengan media massa dalam upaya 

peningkatan citra dan pelayanan pada konsumen serta menganalisa 

dan menyajikan berita dan informasi bagi pimpinan. 
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4) Seksi Keuangan 

Seksi Keuangan mempunyai tugas merencanakan, melakukan dan 

mengkoordinasikan kegiatan pengelolaan administrasi pembiayaan 

meliputi penerimaan, penyimpanan, pengeluaran dan pembayaran 

uang atau surat berharga, meneliti kebenaran transaksi pengeluaran 

dan penerimaan, pencocokan dokumen pendukung dan penyusunan 

serta penyediaan dan pengalokasian anggaran serta analisis 

kebutuhan anggaran.  

5) Seksi Akuntansi 

Seksi Akuntansi mempunyai tugas merencanakan, melakukan dan 

mengkoordinasikan kegiatan administrasi pembukuan, neraca, 

laporan pertanggungjawaban keuangan dan hubungan rekening antar 

kantor. 

6) Asisten Divre 

Apabila dipandang perlu berdasarkan pertimbangan beban kerja dan 

atau kebutuhan keahlian bidang tertentu, maka Kepala Divisi 

Regional dapat dibantu oleh seorang atau beberapa Asisten Divre. 

Asisten Divre mempunyai tugas membantu Kepala Divisi Regional 

bidang keahlian tertentu dengan menyelenggarakan pengolahan, 

penelaahan serta pengkajian terhadap masalah-masalah sesuai bidang 

penugasan baik atas inisiatif sendiri maupun atas petunjuk Kadivre. 

Asisten Divre berada di bawah dan bertanggung jawab langsung 

kepada Kadivre. 

 



53 
 

 
 

4.2 Hasil penelitian 

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Bambang Setiyo Hadi, Kepala Staf 

Bagian Sumber Daya Manusia dan Hukum. Sistem Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan 

Pegawai pada Perum Bulog Divre Jawa Tengah meliputi : 

1. Penilaian  

Penilaian merupakan pengukuran terhadap keseluruhan kegiatan pegawai yang 

menyangkut kualitas dan kuantitas yang tujuannya untuk memperoleh 

pertimbangan yang obyektif dalam menentukan prestasi kerja pegawai. Daftar 

Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pada Perum Bulog Divre Jawa Tengah 

menggunakan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) yang merupakan 

suatu daftar penilaian pelaksanaan  pekerjaan yang memuat hasil pekerjaan 

seorang pegawai dalam jangka waktu satu tahun yang dibuat oleh pejabat penilai 

(PP No.10/1979). 

2. Sifat dan guna Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3). 

Daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan adalah bersifat rahasia, yang berguna sebagai 

bahan dalam melaksanakan pembinaan pegawai. 

3. Unsur-unsur dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) 

a. Kesetiaan, ketaatan dan pengabdian kepada Pancasila, UUD 1945 dan 

Negara dan Pemerintah. 

b. Prestasi kerja yaitu hasil kerja yang dicapai seorang pegawai dalam 

melaksanakan tugas yang dibebankan kepadanya. 

c. Tanggung jawab, kesanggupan pegawai menyelesaikan dengan sebaik-

baiknya, tepat waktu, berani memikul risiko. 
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d. Ketaatan, kesanggupan pegawai taat kepada perundang-undangan, 

peraturan kedinasan, perintah kedinasan dan sanggup tidak melanggar 

larangan yang ditentukan. 

e. Kejujuran ketulusan hati pegawai dalam melaksanakan  tugas dan 

kemampuan untuk tidak menyalah gunakan wewenang yang diberikan 

kepadanya. 

f. Kerjasama, kemampuan untuk bekerja bersama dengan orang lain dalam 

menyelesaikan tugas, yaitu mencapai daya guna dan hasil guna yang 

sebesar-besarnya. 

g. Prakarsa, kemampuan pegawai untuk mengambil keputusan langkah-

langkah untuk melaksanakan suatu tindakan yang diperlukan dalam 

melaksanakan suatu tindakan yang diperlukan dalam melaksanakan tugas 

pokok tanpa menunggu atasan. 

h. Kepemimpinan, kemampuan pegawai untuk meyakinkan orang lain yaitu 

dapat diarahkan secara maksimal untuk melaksanakan tugas pokok. 

4. Tata Cara Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) 

Dalam tata cara penilaian DP3 dinyatakan dengan sebutan, sebagai berikut: 

a. Amat baik   91 - 100 

b. Baik   76 - 90 

c. Cukup   61 – 75 

d. Sedang    51 – 60 

e. Kurang    50 ke bawah 
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Tiap unsur ditentukan dulu nilainya dalam angka, kemudian di tentukan sebutan. 

5. Ketentuan Penilaian DP3 

a. Staf pegawai dinilai langsung oleh Kepala Seksi dan Kepala Bidang. 

b.  Kabid (kepala bidang) dinilai oleh wakil kepala Divre dan Kepala Divre. 

c. Wakil Kepala Divre dinilai oleh Kepala Divre.  

d. Kepala Divre dinilai oleh direksi pusat. 

e. Pegawai Negeri Sipil dinilai oleh Badan Kepegawaian Daerah. 

6. Penyampaian Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan DP3 

a. DP3 yang dibuat dan ditandatangani pejabat penilai diberikan secara 

langsung kepada pegawai yang dinilai. 

b. Bila berjauhan maka dikirim 

c. Pegawai yang di nilai wajib mencantumkan tanggal terima 

d. Bila setuju, ditandatangani dan dikembalikan ke pejabat penilai selambat-

lambatnya 14 hari terhitung mulai ia menerima. 

e. DP3 yang telah ditandatangani, segera di kirim ke atasan pejabat penilai. 

7. Keberatan hasil Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan DP3 

a. Pegawai yang di nilai dapat mengajukan keberatan atas nilai yang diterima 

kepada atasan pejabat penilai. 

b. Pejabat penilai membuat tanggapan tertulis atas keberatan tersebut 

c. Keberatan ditulis pada lembar DP3 pada kolom tanggapan pejabat penilai 

atas keberatan. 

d. Tetap membubuhkan tanda tangan  



56 
 

 
 

e. Harus sudah di kirim selambatnya 14 hari terhitung mulai ia menerima. 

Keberatan yang diajukan melebihi batas waktu 14 (empat belas) hari 

menjadi kadaluarsa, oleh sebab itu tidak dapat dipertimbangkan lagi. 

8. Tugas atasan pejabat penilai  

a. Wajib memeriksa DP3 baik ada keberatan ataupun tidak 

b. Wajib memperhatikan alasan keberatan 

c. Dapat mengadakan perubahan 

d. Dicantumkan dalam nilai 

e. DP3 berlaku setelah ada pengesahan dari atasan pejabat penilai. 

9. Penyimpanan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan DP3 

a. DP3 disimpan untuk selama 5 tahun 

b. Penyimpanan menggunakan felling kabinet 

c. DP3 dibuat rangkap dua 

10. Hukuman atas pelanggaran  

a. Bagi pegawai yang melakukan pelanggaran, maka diberikan teguran berupa 

teguran tertulis dan lisan. 

b. Tindakan selanjutnya diberi hukuman penundaan gaji atau gaji berkala. 

11. Evaluasi 

Evaluasi dari hasil penilaian pelaksanaan kerja diberikan kepada pimpinan 

kemudian diadakan rapat untuk mengevaluasi, apakah kinerja yang dihasilkan 

sudah mencapai tujuan apa belum.  

4.3 Pembahasan 
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Sistem penilaian pelaksanaan  pekerjaan pegawai pada Perum Bulog Divre 

Jawa Tengah merupakan suatu bentuk ukuran terhadap organisasi terutama hasil 

yang dicapai yang menyangkut kualitas dan kuantitas pegawai. Adapun sistem yang 

digunakan adalah sistem low manager yaitu penilaian yang dilakukan oleh pejabat 

penilai (Atasan) langsung dari pegawai yang di nilai. Sedangkan metode-metode 

yang di gunakan adalah metode penilaian Rating Scale di mana penilaian (evaluasi) 

dilakukan secara subyektif dilakukan oleh penilai terhadap prestasi kerja karyawan 

dengan skala tertentu dari rendah sampai tinggi. Evaluasi tersebut hanya berdasarkan 

pendapat penilai, yaitu dengan cara membandingkan hasil pekerjaan pegawai dengan 

kriteria yang dianggap penting dengan pelaksanaan kerja tersebut. 

Pada Perum Bulog Divre Jawa Tengah hasil dari penilaian berbentuk Daftar 

Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) yaitu, suatu Daftar Penilaian Pelaksanaan 

Pekerjaan dalam 1 tahun. Dalam penilaian prestasi pegawai Perum Bulog Divre 

Jawa Tengah yaitu pegawai dinilai langsung atasan yang di setujui oleh atasan 

pejabat penilai, dan atasan dinilai oleh Kepala Divre, sedangkan Kepala Divre dinilai 

oleh Direksi Pusat. Untuk pegawai yang PNS dinilai oleh pihak Badan Kepegawaian 

Daerah Jawa Tengah.  

Dalam pelaksanaan penilaian pelaksanaan pekerjaan, di dalamnya terdapat 

beberapa pokok yaitu : Pihak yang bertindak sebagai penilai, yang dimaksud adalah 

pimpinan yang memberikan penilaian terhadap bawahan langsung, yang berkaitan 

langsung dengan pekerjaan sehari-hari. Adapun waktu penilaian pada Perum Bulog 

Divre Jawa Tengah penilaian dilakukan pada setiap 1 tahun sekali yaitu pada bulan 

Desember. Adapun jangka waktu penilaian mulai 1 Januari s/d 31 Desember tahun 

yang bersangkutan. Tempat penilaian dilakukan di bagian Sumber Daya Manusia 

dan Hukum Perum Bulog Divre Jawa Tengah. Di tempat pengolahan penilaian ini 
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daftar penilaian dibuat, disampaikan, dan disimpan. Dalam setiap penilaian biasanya 

dilengkapi dengan kolom  tempat di mana para pegawai yang bersangkutan dapat 

menyatakan persetujuan ataupun keberatan yang disertai dengan uraian alasan yang 

logis untuk menghindari ke salah pengertian dan atas keberatan yang diajukan.  

Dalam pelaksanaan penilaian pelaksanaan pekerjaan penilaian membuat 

unsur-unsur yang akan dinilai dari setiap pegawai yang akan diberi bobot nilai yang 

kemudian dihitung nilai rata-rata. Nilai inilah yang menjadi indek prestasi kerja 

pegawai yang bersangkutan. Selanjutnya indeks ini dinyatakan dengan angka dan 

huruf serta menggunakan sebutan sangat baik, baik, cukup, sedang, dan kurang. 

Sedangkan upaya yang dilakukan pada perum Bulog Divre Jawa Tengah untuk 

meningkatkan prestasi kerja pegawai untuk mencapai tujuan organisasi di antaranya 

melalui program pendidikan dan  pelatihan (DIKLAT) yaitu, proses memberi 

bantuan kepada pegawai agar memiliki efektifitas dalam pekerjaannya sekarang 

maupun di kemudian hari, dengan jalan mengembangkan pada dirinya kebiasaan 

berpikir dan bertindak, keterampilan, pengetahuan, sikap serta pengertian yang tepat 

untuk melaksanakan tugas dan pekerjaan. 

Adapun manfaat yang ada dalam sistem penilaian pelaksanaan pekerjaan 

pada perum Bulog Divre Jawa Tengah adalah untuk dapat mengetahui kemampuan 

masing-masing pegawai dalam melaksanakan pekerjaannya dan agar prestasi 

kerjanya semakin baik. 

Selain itu DP3 mempunyai manfaat bagi pegawai antara lain untuk memberi 

semangat atau memotivasi pegawai, dengan memberikan nilai yang baik prestasi 

kerja pegawai dapat meningkat, mempertimbangkan kenaikan pangkat, 

mempertimbangkan penempatan dalam jabatan, mempertimbangkan gaji berkala, 

mempertimbangkan pemindahan atau mutasi dan lain-lain. 
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Dalam pelaksanaan penilaian pekerjaan pegawai Perum Bulog mengalami 

kendala yang masih saja mengganggu seperti halnya, bagi atasan yang menilai untuk 

menghadapi pegawai yang sering tidak masuk kerja dan kesulitan memberi nilai 

apabila diberi nilai sedikit timbul rasa tidak menghargai pegawai mengakibatkan, 

masih banyak pegawai yang tidak terima dengan hasil dari penilaian. Perbedaan 

antara penilai  pegawai yang  berstatus negeri (PNS) dan yang bukan negeri yang  

berstatus Perum mengakibatkan ketidaksamaan cara penilaian yang ada pada Perum 

Bulog. Penilaian pegawai yang negeri di lakukan penilai dari Badan Kepegawaian 

Daerah sedangkan pegawai Perum dilakukan oleh atasan langsung Perum Bulog. 

Dalam upaya untuk meningkatkan kinerja perusahaan dan memacu prestasi pegawai, 

Perum Bulog Divre Jawa Tengah perlu memberlakukan penilaian pelaksanaan 

pekerjaan pegawai yang sesuai menurut aturan DP3 sehingga diperoleh hasil 

penelitian yang objektif. Penilaian pelaksanaan pekerjaan menjadi penting dalam 

perusahaan karena penilaian pelaksanaan pekerjaan sangat berpengaruh terhadap 

kinerja pegawai, apabila kualitas kinerja pegawai yang didapat baik maka kondisi 

perusahaan akan baik pula. Tujuan dari penilaian pelaksanaan prestasi kerja adalah 

untuk memperoleh bahan-bahan pertimbangan yang objektif dalam pembinaan 

pegawai berdasarkan sistem karier dan sistem prestasi kerja. 

Untuk mengatasi masalah tersebut diperlukan kesiapan pihak penilai 

sebelum melakukan penilaian seperti pada kendala-kendala di atas merupakan bukti 

bahwa pelaksanaan penilaian kurang maksimal, sehingga pemberian wewenang bagi 

pihak penilai harus diberi latihan atau training bagi pihak penilai. Kendala-kendala 

yang muncul dapat dijadikan persiapan untuk pelaksanaan penilaian selanjutnya, baik 

persiapan dari pihak penilai maupun pihak yang dinilai.  

Adapun persyaratan yang diperlukan dalam penilaian yaitu : 
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1. Penilai harus mempunyai pengetahuan yang cukup tentang pekerjaan yang 

dinilai. 

2. Formulir penilaian harus  mencakup aspek dan kriteria penilaian yang jelas, 

sehingga hasil penilaian dapat maksimal. 

3. Adanya umpan balik ( feed back ) bagi setiap pegawai yang mempunyai kinerja 

yang tinggi. 

4. Perusahaan meningkatkan potensi perusahaan untuk peningkatan karir pegawai. 

Perum Bulog Divre Jawa Tengah juga melakukan penyimpanan terhadap 

hasil dari penilaian pelaksanaan pekerjaan dengan mengarsip semua berkas penilaian 

baik yang di simpan secara mandiri oleh pihak Bulog menggunakan filling cabinet, 

hasil penilaian juga dikirim kepada kantor pusat yang dilaksanakan 2 minggu setelah 

proses penilaian. 

Perum Bulog Divre Jawa Tengah juga sering mengalami permasalahan, 

yaitu banyak pegawai yang melakukan pelanggaran terhadap wewenang yang 

menjadi pekerjaannya misalnya pegawai sering keluar kantor pada waktu jam kerja, 

hal ini yang dapat mengganggu hasil pekerjaan yang akhirnya menjadi terbengkalai. 

Untuk mengatasi hal tersebut Perum Bulog dengan memberikan sanksi yang 

melakukan kesalahan atau pelanggaran dengan cara memberikan teguran secara 

tertulis maupun lisan agar pegawai yang mangkir atau membuat kesalahan mau sadar 

dan berubah. Selain dengan cara tersebut juga menggunakan cara penundaan 

penerimaan gaji atau memberikan gaji secara berkala. Diharapkan dengan adanya 

teguran tersebut pada Perum Bulog kepada pegawainya yang melakukan 

pelanggaran dapat memotivasi para pegawainya untuk tidak melakukan kesalahan 

berulang kali, sehingga dapat meningkatkan kinerja pegawai pada Perum Bulog. 
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Demi kelancaran kerja dan tercapainya tujuan organisasi, setelah proses 

penilaian selesai dan diterima pimpinan kemudian diadakan rapat untuk 

mengevaluasi hasil penilaian dan apakah kinerja yang dihasilkan mencapai tujuan apa 

belum, dan apa bila belum perlu dilakukan tindakan reperensif dengan cara 

memberikan teguran baik secara lisan maupun tulisan agar di kemudian hari para 

pegawai dapat bekerja dengan lebih baik lagi.  Penilai dapat memberikan umpan balik 

kepada pegawai tentang pelaksanaan pekerjaan yang telah lampau atau kesanggupan 

yang akan datang. Pegawai sering melakukan pelanggaran tidak memiliki rasa 

tanggung jawab yang besar, sehingga terjadi pelanggaran itu sendiri. Adapun evaluasi 

tersebut pada Perum Bulog dengan cara memberikan umpan balik ini melalui 

beberapa pendekatan : pendekatan memberitahukan (meninjau kembali pelaksanaan 

pekerjaan pegawai untuk pelaksanaan pekerjaan pegawai dan berusaha meyakinkan 

pegawai untuk melaksanakan pekerjaan dengan baik), metode memberitahukan 

pegawai baru (memungkinkan pegawai untuk menjelaskan alasan-alasan, pernyataan 

menyesal dan), pendekatan pemecahan masalah (mengidentifikasi masalah-masalah 

yang mengganggu pelaksanaan pekerjaan pegawai melalui pelatihan, coaching atau 

counseling). Perbaikan sistem manajerial pelayanan senantiasa ditingkatkan dari 

waktu ke waktu. Begitu pula dengan kinerja pegawainya yang harus selalu 

ditingkatkan untuk mendapatkan mutu dan kualitas yang lebih baik lagi. Dengan 

adanya penilaian pelaksanaan pekerjaan tersebut pegawai dapat mengetahui tingkat 

hasil kerja mereka, apakah sudah sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai apa belum. 

Dapat disimpulkan dengan memusatkan perhatian kepada pegawai, maka dapat juga 

digunakan untuk memperbaiki bidang-bidang pelaksanaan pekerjaan yang masih 

kurang. Dalam hal ini penilai biasannya menawarkan untuk memberikan bantuan apa 
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saja yang diperlukan oleh pegawai untuk mengatasi masalah kekurangannya. Setelah 

diadakan evaluasi sudah mengalami perubahan yang bertahap pada saat ini  
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 BAB V 

PENUTUP 

5.1 Simpulan 

1. Sistem penilaian pelaksanaan pekerjaan pegawai pada Perum Bulog Divre 

Jawa Tengah menggunakan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan 

(DP3). 

2. Sistem penilaian pelaksanaan pekerjaan pegawai pada Perum Bulog Divre 

menggunakan  sistem low manager yaitu penilaian yang di lakukan oleh 

pejabat penilai (atasan) langsung dari pegawai yang dinilai, dengan 

menggunakan metode-metode yang digunakan adalah metode penilaian 

yang berorientasi pada masa lalu dengan menggunakan teknik penilaian 

rating scale di mana penilaian dilakukan secara subjektif dilakukan oleh  

penilai dengan skala tertentu dari tertinggi sampai terendah. Penilaian 

tersebut hanya berdasarkan pendapat penilai, yaitu dengan cara 

membandingkan hasil pekerjaan karyawan dengan kriteria yang dianggap 

penting dengan pelaksanaan kerja tersebut. 

3. Adapun manfaat yang ada dalam sistem penilaian pelaksanaan pekerjaan 

pegawai pada perum Bulog Divre Jawa Tengah adalah untuk dapat 

mengetahui kemampuan masing-masing pegawai dalam melaksanakan 

pekerjaannya dan agar prestasi kerjanya semakin baik, untuk memberi 

semangat atau memotivasi pegawai, dengan nilai yang baik prestasi kerja 

pegawai dapat meningkat, mempertimbangkan kenaikan pangkat, 
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mempertimbangkan penempatan dalam jabatan, mempertimbangkan gaji 

berkala, mempertimbangkan pemindahan atau mutasi dan lain-lain. 

4. Kendala yang ada pada Perum Bulog Divre Jawa Tengah yang masih 

mengganggu seperti halnya bagi atasan yang menilai untuk menghadapi 

pegawai yang sering tidak masuk kerja dan kesulitan memberi nilai 

apabila diberi nilai sedikit timbul rasa tidak menghargai pegawai, 

mengakibatkan masih banyak pegawai yang tidak terima dengan hasil dari 

penilaian. Perbedaan antara penilai pegawai yang berstatus Negeri (PNS) 

dan yang bukan Negeri (Perum) yang mengakibatkan ketidaksamaan 

penilaian yang ada pada Perum Bulog. Penilaian yang Negeri dilakukan 

oleh Badan Kepegawaian Daerah sedangkan pegawai Perum dilakukan 

oleh atasan langsung Perum Bulog. 

5.2 Saran 

1. Sebaiknya pelaksanaan penilaian tidak hanya satu kali dalam 1 tahun, 

untuk mengetahui lebih jauh tingkat prestasi kerja para pegawai dalam 

melaksanakan tujuan organisasi dan apabila terjadi kesalahan penilaian 

dapat segera di perbaiki. Sebaiknya penilaian dilakukan dua ( 2 ) kali 

dalam setahun, supaya lebih cepat diketahui sejauh mana kinerja atau 

prestasi kerja masing-masing pegawai dalam mencapai tujuan organisasi 

2. Sebaiknya dalam pemberian nilai tidak dengan rasa kemanusiaan tetapi 

dinilai dengan sesuai kinerja pegawai tersebut, agar pegawai bekerja lebih 

baik lagi sehingga prestasi pekerja dapat meningkat. Penilaian seharusnya 

berdasarkan sistem penilaian obyektif tidak secara subyektif. 
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