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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Perubahan paradigma Sistem Pemerintahan Sentralistik menjadi 

Pemerintahan yang Desentralistik dengan keluarnya Undang-undang Nomor 22 

Tahun 1999 dan telah diubah dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, 

diikuti pula dalam pengelolan Sumber Daya Manusia, yakni Aparatur PNS yang 

semula sekedar administratif menuju ke Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia 

Modern. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang-

undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian beserta seluruh 

Peraturan Pemerintahan serta aturan pelaksanaan lainnya, semuanya mengarah 

pelaksanaan “ merit system” dan profesionalisme PNS. 

Di dalam organisasi modern, penilaian kinerja merupakan mekanisme 

penting bagi manajemen untuk digunakan dalam menjelaskan tujuan-tujuan dan 

standar-standar kinerja dan memotivasi kinerja individu. Penilaian Kinerja 

memberikan basis bagi keputusan-keputusan yang mempengaruhi gaji, 

kepegawaian lainnya. Disamping itu, penilaian prestasi kerja pada pegawai 

merupakan bagian penting dari seluruh proses kekaryaan pegawai yang 

bersangkutan. ( kutipan karya  Drs. Budi Santoso )  
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Pentingnya penilaian prestasi kerja yang rasional dan diterapkan secara 

objektif terlihat pada paling sedikit dua kepentingan yaitu kepentingan pegawai 

yang bersangkutan dan kepentingan organisasi.2

Bagi para pegawai, penilaian tersebut berperan sebagai umpan balik tentang 

berbagai hal seperti kemampuan, kelebihan, kekurangan dan potensinya yang 

gilirannya bermanfaat untuk menentukan  tujuan jalur, rencana dan pengembangan 

kariernya. 

Bagi Organisasi, hasil penilaian prestasi kerja para pegawai sangat penting 

arti dan peranannya dalam pengambilan keputusan tentang berbagai hal seperti 

identifikasi kebutuhan program pendidikan dan pelatihan, rekruitmen, seleksi, 

program pergerakan, penempatan, promosi, sistem imbalan dan berbagai aspek lain 

dari keseluruhan proses manajemen sumber daya manusia. 

Penilaian pelaksanan pekerjaan perlu dilakukan secara formal berdasarkan 

serangkaian kriteria yang ditetapkan secara objektif serta di dokumentasikan secara 

sistematis. Dengan demikian dua kepentingan utama yang telah disinggung di 

muka dapat terpenuhi. 

Kewajiban melakukan pengukuran, pelaporan dan penilaian kinerja akibat 

dampak perubahan paradigma manajemen sumber daya manusia modern mulai 

populer pada dekade 1980-an. Sekarang sudah dipraktekkan dibanyak negara 

termasuk Indonesia. Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada umumnya 

                                                           
 
1 Alwi, M.S. Handoko, Manajemen Sumber Daya Manusia, Strategi Keunggulan Kompetitif, 2001, 
BPFE, Yogyakarta. 
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difokuskaan pada masalah efektifitas dan efisiensi penyelenggara pemerintahan. Hal 

ini merupakan perwujudan kewajiban penyelenggara pemerintahan untuk 

mempertanggung jawabkan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksana visi dan 

misi, tujuan dan sasaran organisasi melalui seperangkat indikator kinerja  

(Performance Indicators) yang muaranya adalah mewujudkan “ Good  Gavernance”. 

Prinsip-prinsip good governance yang dikembangkan memiliki 10 prinsip 

kepemerintahan yang baik, yaitu: partisipatif, transparansi, responsif, kesataraan, visi 

strategis, efektifitas dan efisiensi, profesionalisme, akuntabilitas publik, pengawasan 

dan penegakan hukum .1

Partisipatif, yaitu mendorong setiap warga untuk mempergunakan haknya 

dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan (dari perumusan 

sampai dengan proses evaluasi), baik secara langsung maupun tidak langsung. 

Transparansi, yaitu meningkatkan kepercayaan timbal balik antara Pemerintah 

dan masyarakat. Penyelenggara Pemerintahan harus menyediakan informasi yang 

memadai kepada masyarakat dan harus memberikan kemudahan dalam mengakses 

informasi yang akurat. 

Responsif / tanggap, diwujudkan dengan meningkatkan daya tangkap 

penyelenggara kepemerintahan terhadap keluhan, persoalan dan aspirasi masyarakat 

tanpa terkecuali. 

                                                           
1 Sono Sumarsono, Spirit Good Governance Dalam Manajemen Interaksi Daerah Membangun, Jurnal 
Tri Wulan Pembangunan Daerah Depdagri, 2001 
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Kesetaraan, yaitu dengan menciptakan kesetaraan terhadap peluang yang sama 

bagi semua warga masyarakat tanpa terkecuali dalam meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat. 

Visi strategis diwujudkan dengan membangun visi strategis kota agar warga 

kota merasa memiliki dan bertanggungjawab terhadap masa depan dan kemajuan kota, 

yang didukung sistem penganggaran yang tepat. 

Efektifitas dan Efisiensi, yaitu memberikan pelayanan kepada masyarakat 

sesuai kebutuhannya menggunakan segala sumber daya secara optimal dan arif. 

Profesionalisme, yaitu meningkatkan kemampuan, ketrampilan dan moral 

penyelenggara pemerintah agar mempunyai rasa empati untuk memberikan pelayanan 

yang mudah, cepat, tepat dengan biaya terjangkau. 

Akuntabilitas, yaitu dengan meningkatkan para pengambil keputusan disektor 

Pemerintah, swasta dan organisasi kemasyarakatan dalam segala bidang (politik, fiskal, 

anggaran) kepada masyarakat. 

Pengawasan, yaitu dengan meningkatkan pengawasan terhadap penyelenggara 

pemerintah dan kegiatan pembangunan dengan melibatkan masyarakat maupun 

organisasi kemasyarakatan. Penegakan hukum, adalah dengan mewujudkan adanya 

penegakan hukum dan kepastian hukum yang adil bagi semua warga dan menjunjung 

HAM dengan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.3

                                                           
3 Jurnal Triwulan Pembangunan Daerah, Media dan Informasi dan Komunikasi Daerah 
Membangun (2001), 03/V/01, Penerapan Good Governance Prioritas Apeksi, Hal 46 
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Keberhasilan Pemerintah Kabupaten Wonogiri yang diamanatkan dalam 

visi-misi organisasi perangkat daerah sangat dipengaruhi kinerja individu Pegawai 

Negeri Sipil itu sendiri. Namun sampai saat ini satu-satunya tolok ukur untuk 

menilai secara formalistik hanya ada instrumen yaitu Daftar Penilaian Pelaksanaan 

Pekerjaan  berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1979. Pemerintah 

Kabupaten Wonogiri dalam melaksanakan penilaian kinerja Pegawai Negeri Sipil  

dengan instrumen  yang lebih terukur, guna menghapus kesan formalisme dan ke 

pura-puraan oleh kalangan masyarakat agar akuntabilitas kinerja jangan terjebak 

sekedar formalisme administrasi saja. 

B. Rumusan Masalah 

Dari latar belakang sebagaimana di kemukakan di atas, dirumuskan 

masalah   sebagai berikut : 

1. Bagaimana Implementasi berlakunya PP No. 10 tahun 1979 terhadap kinerja 

Pegawai Negeri Sipil  di Pemerintah Kabupaten Wonogiri ? 

2. Apakah penilaian kinerja  berdasarkan PP Nomor 10 Tahun 1979 tersebut dapat 

dijadikan sebagai salah satu instrumen dalam menjalankan fungsi staffing dalam 

manajemen Sumber Daya Manusia ? 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah  

1. Untuk memaknai Implementasi berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 10 

Tahun 1979  di Pemerintah Kabupaten Wonogiri.   

 6



2. Untuk mengetahui  penilaian kinerja  berdasarkan PP Nomor 10 Tahun 1979 

apakah dapat dijadikan sebagai salah satu instrument untuk menjalankan 

staffing dalam manajemen Sumber Daya Manusia. 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian yang penulis lakukan ini diharapkan dapat bermanfaat antara lain 

sebagai berikut : 

1. Kepentingan teoritik, yaitu untuk pengembangan Ilmu Pemerintahan pada 

umumnya dan Ilmu Perundang-undangan pada khususnya, yang berkaitan 

dengan penilaian pelaksanaan pekerjaan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan 

Pemerintah Kabupaten Wonogiri. 

2. Kepentingan Praktik, yaitu dapat memberikan gambaran dan sumbangan 

pemikiran yang ditujukan kepada Pemerintah Kabupaten Wonogiri 

bagaimana pelaksanaan Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri 

Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonogiri.  

E. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian diskriptif 

kualitatif, yaitu suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu 

sistem pemikiran ataupun kondisi, suatu peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari 

penelitian diskriptif ini adalah memberikan gambaran atau lukisan secara 
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sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta serta hubungan antara 

fenomena-fenomena yang diselidiki.4

Penelitian kualitatif sengaja menggunakan istilah memahami            ( bukan 

menjelaskan), karena yang diburu bukanlah faktor penyebab atau kualitas dari 

suatu fenomena melainkan alasan-alasan maknawi ( resons) dari para pelaku 

sesuatu tindakan atau praktik sosial itu sendiri. Dengan begitu, menjadi wajar bila 

fokus tertuju kepada upaya pemahaman. Karenanya, Geertz Mengistilahkan  

understanding of understanding. Yaitu untuk memahami sesuatu fenomena sosial 

sesuai dengan dunia pemahaman para pelakunya sendiri.5

                                                           
4 Surahman dan Moh Nasir, Metode Penelitian, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988, Hal. 63 
5 Burhan Bungin, Analisis Data Penelitian kualitatif, Rajawali Pers, Jakarta, 2003, Hal  67. 
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2. Pendekatan  

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa metode yang digunakan 

merupakan studi untuk menemukan fakta dan data sehingga diperoleh perumusan 

analisa terhadap masalah yang sebenarnya, yaitu gambaran mengenai situasi dan 

peristiwa yang sifatnya khusus sehingga dapat ditentukan kaidah yang bersifat 

umum, yang menggunakan pendekatan kaidah hukum. 

3. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :  

 

a. Data Primer 

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung melalui wawancara 

dan observasi. Dari data dan informasi yang diperoleh, peneliti memperoleh 

gambaran secara objektif mengenai objek penelitian sebagai bahan masukan untuk 

selanjutnya dianalisis berdasarkan teori yang relevan. 

b. Data Sekunder 

Data ataupun informasi yang berkaitan dengan objek penelitian yang 

diperoleh dari dokumen-dokumen, sumber data kualitatif lainnya serta literatur-

literatur yang berkaitan dengan pokok permasalahan. Data ini merupakan data 

penunjang yang diperlukan dalam suatu peristiwa. 
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Sumber data sekunder dari penelitian ini adalah berasal dari perpustakaan 

dan Bidang Administrasi Pembinaan Pegawai Badan kepegawaian Daerah 

Kabupaten Wonogiri. 

4. Teknik Analisa Data 

Teknik analisa data adalah proses penyusunan data agar dapat ditafsirkan.6

                                                           
6 Nasution.S, Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif Transito, Bandung, 1998, Hal. 126 
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Menyusun berarti menggolongkan ke dalam pola, tema dan kategori. Tafsiran 

berarti memberi makna analisis, menjelaskan pola dan menggabungkannya dengan 

berbagai konsep yang kemudian hasilnya dituangkan ke dalam bentuk kata dan bukan 

angka sehingga metode analisa data yang dipakai adalah metode diskriptif kualitatif 

dengan pendekatan kaidah hukum.  

5. Penentuan Sample informan  

Data yang diperoleh dari pihak-pihak yang secara langsung melakukan  

penilaian pelaksanaan pekerjaan atau Pejabat  Penilai ( Rater ) dan Pegawai Negeri 

Sipil yang dinilai (Ratee)  sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1979, dan 

Pejabat yang berwenang menangani pelanggaran PNS di Pemerintah Kabupaten 

Wonogiri ini diambil dari hasil wawancara dengan: 

(a) Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Wonogiri dalam hal ini 

sebagai Pejabat pelaksana kebijakan Pemerintah Kabupaten Wonogiri dalam 

menetapkan kenaikan pangkat dan pengangkatan dalam jabatan baik 

Struktural dan Fungsional dengan mempertimbangkan daftar penilaian 

pelaksanaan pekerjaan sebagai  salah satu Instrument. 

(b) Kepala Badan Pengawasan Kabupaten Wonogiri mengenai proses 

Pengawasan Kinerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah 

Kabupaten Wonogiri terhadap Implementasi PP Nomor 10 Tahun 1979 

tentang Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan  Pegawai Negeri Sipil. 

(c) Para informan yang berkaitan dengan dengan obyek penelitian, Pejabat  

Penilai (Rater) dan PNS yang dinilai (Ratee) di Lingkungan Pemerintah 

Kabupaten Wonogiri. 
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Dengan demikian akan diperoleh data mengenai Implementasi PP No. 10 

Tahun 1979 tentang Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan PNS di Kabupaten Wonogiri. 

 

F. Kerangka Pemikiran 

 

Indonesia  dalam sistem pemerintahannya menganut paham Negara Hukum   ( 

Rechstaat) dan Negara Kesejaahteraan ( Welfarestate) yang mendambakan  suatu 

masyarakat yang tertib adil dan makmur,  sedangkan di lain sisi kegiatan pembangunan 

nasional yang sedang giat-giatnya dilaksanakan, hal ini jelas akan menghadapi berbagai 

tantangan dengan permasalahan yang sangat komplek sifatnya salah satu diantaranya  

menurunnya disiplin aparatur dan semangat kinerja yang dapat membuka peluang 

terjadinya ketidak tertiban dalam seluruh bidang kehidupan.6

Untuk mengatasi ketidak tertiban dalam organisasi Negara dan pembangunan 

dalam pembangunan nasional adalah peningkatan disiplin nasional yang dipelopori 

oleh aparatur Negara menuju terwujudnya pemerintahan yang bersih dan berwibawa. 

Penilaian pelaksanaan pekerjaan Pegawai negeri sipil merupakan instrument 

indikator kinerja dalam mewujudkan tujuan dan merupakan basis dalam menentukan 

keputusan dibidang Kepegawaian. 

Landasan keberadaan penilaian pelaksanaan pekerjaan Pegawai negeri sipil 

adalah Pasal 5  ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, dan Pasal 20 UU 8 Tahun 1974 

tentang Pokok-pokok Kepegawaian, karena UU No. 43 Tahun 1999 belum dirinci 

                                                           
6 Victor M. Situmorang, SH dan Jusuf Juhir, SH, Aspek Hukum pengawasan melekat dalam  lingkungan 

aparatur pemerintah, 1998, PT . Rineksa Cipta, Jakarta. 
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secara tegas metoda penilaian kinerja yang akan dipakai, apakah masih menggunakan 

DP-3 atau ada yang lain.  

Dalam Pasal  20 UU 8 Tahun 1974, Lengkapnya adalah:  

 

“Untuk lebih menjamin objektivitas dalam mempertimbangkan dan menetapkan 

kenaikan pangkat dan pengangkatan dalam jabatan diadakan daftar penilaian 

pelaksanaan pekerjaan dan daftar urut kepangkatan.” 

 

Penilaian kinerja amat penting bagi suatu organisasi. Dengan kegiatan 

tersebut maka dapat dilihat sampai sejauh mana faktor manusia dapat menunjang 

tujuan suatu organisasi. Melalui penilaian kinerja, organisasi dapat memilih dalam 

menempatkan orang yang tepat untuk menduduki suatu jabatan tertentu secara 

obyektif dan memberikan hak-hak sesuai dengan peraturan yang berlaku. 

Pentingnya penilaian kinerja juga dapat dilihat dari kaca mata pendidikan dan 

pengembangan Pegawai/ karyawan. Artinya, suatu organisasi menggunakan penilaian 

kinerja sebagai alat untuk menentukan apakah karyawan tertentu membutuhkan suatu 

ketrampilan (skill), Apakah ketrampilan yang dimilikinya masih mengikuti 

perkembangan organisasi yang ada, Apakah organisasi secara keseluruhan 

membutuhkan skill baru agar dapat eksis dalam kompetisi. 

Unsur yang dinilai dalam Pelaksanaan Pekerjaan  Pegawai Negeri Sipil sesuai 

Peraturan Pemerintah tersebut ada delapan buah yakni: kesetiaan, prestasi kerja, 

tanggung jawab, ketaatan, kejujuran, kerjasama, prakarsa dan kepemimpinan. Jadi, PP 
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tersebut jika dibandingkan dengan UU nya menambah unsur “kejujuran” dalam 

penilaian pelaksanaan pekerjaan.  

PP tersebut juga mendefinisikan kedelapan unsur dalam daftar penialain 

pelaksanaan pekerjaan. Sebagai contoh, yang dimaksud dengan unsur prestasi kerja 

adalah hasil kerja yang dicapai oleh seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam 

melaksanakan tugas yang dibebankan kepadanya. Selanjutnya, dalam lampiran 

Peraturan Pemerintah tersebut dicantumkan kriteria-kritera apakah seorang Pegawai 

Negeri Sipil berhak mendapatkan nilai “Amat Baik”, “Baik”, “Cukup”, “Sedang” 

atau “Kurang” dalam kedelapan aspek yang dinilai.  

Maka jika seorang PNS mendapatkan nilai “Baik” dalam hal prestasi kerja, 

maka menurut pedoman tersebut, adalah  dikarenakan ia: 

a. Mempunyai kecakapan dan menguasai segala seluk-beluk bidang tugasnya; 

b. Mempunyai ketrampilan yang baik dalam melaksanakan tugasnya 

c. Mempunyai pengalaman yang luas di bidang tugasnya 

d. Selalu bersungguh-sungguh dalam melaksanakan tugasnya; 

e. Pada umumnya mempunyai kesegaran jasmani dan rohani yang baik 

f. Pada umumnya melaksanakan tugas secara berdaya guna dan berhasil guna 

g. Mencapai hasil kerja rata-rata yang ditentukan, baik dalam arti mutu maupun 

dalam arti jumlah Metode Penilaian Kinerja. 

Jika kita mengkaji literatur tentang Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan 

(Performance  apraisal), maka model yang digunakan dalam daftar penialain 

pelaksanaan pekerjaan termasuk metode Graphic Rating Scale Dimana dalam metode 

yang memang paling mudah dan popular tersebut, Penilai (rater) mencantumkan 

 14



daftar perilaku kerja (traits) dengan sebuah kisaran penilaian untuk setiap perilaku 

tersebut yang biasanya menggunakan Likert Scale (amat bagus, bagus, cukup, sedang 

dan kurang). Pada level teoritis, daftar penialain pelaksanaan pekerjaan yang diatur 

oleh PP No. 10 tahun 1979 tersebut telah jelas mendefinisikan dan membuat kriteria-

kriteria yang kemudian dikuatifisir ke dalam angka penilaian. Namun dalam tataran 

praktik, DP3 menjadi suatu alat yang tidak dapat diandalkan dan hanya suatu rutinitas 

tahunan.  

Dalam tulisan ini, penulis mencoba untuk memaknai  metode penilaian kinerja yang 

selama ini digunakan yaitu melalui Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan, serta 

berusaha untuk menganalisis kelemahan yang ada, serta memberikan masukan 

penyempurnaan. Evaluasi terhadap keberadaan daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan 

penting dilakukan setelah adanya perubahan Undang-Undang No. 8 Tahun 1974 tentang 

Pokok-pokok Kepegawaian menjadi Undang-Undang No. 43 Tahun 1999. 
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