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A. Konsep Manajemen Penilaian Kinerja dan Imbalan. 

Penilaian dalah penerapan berbagai cara dan penggunaan beragam alat 

penilaian untuk memperoleh informasi tentang sejauh mana ketercapaian 

kompetensi (rangkaian kemampuan) seseorang. Penilaian menjawab pertanyaan 

tentang sebaik apa hasil atau prestasi seorang karyawan. Hasil penilaian dapat 

berupa nilai kualitatif (pernyataan naratif dalam kata-kata) dan nilai kuantitatif 

(berupa angka). Pengukuran berhubungan dengan proses pencarian atau 

penentuan nilai kuantitatif tersebut. 

Penilaian kerja adalah penentuan secara periodik efektifitas operasionalsuatu 

organisasi, bagian organisasi dan personalnya berdasarkan sasaran, standar dan 

kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya.1 

Mengapa Menilai Kinerja? 

Ada beberapa alasan untuk menilai kinerja bawahan, yakni : 

 Penilaian harus memainkan peran yang terintegrasi dalam proses 

 manajemen kinerja pengusaha 

 Penilaian memungkinkan atasan dan bawahan menyusun sebuah rencana 

 untuk mengoreksi semua kekurangan yang ditemukan dalam penilaian 

dan  untuk menegaskan hal-hal yang telah dilakukan dengan benar oleh 

bawahan. 

 Penilaian harus melayani tujuan perencanaan karir dengan memberikan 

 kesempatan meninjau rencana karir karyawan dengan memerhatikan 

 kekuatan dan kelemahannya secara spesifik. 

Akhirnya, penilaian hampir selalu berdampak pada keputusan peningkatan 

 gaji dan promosi. 

Penilaian yang realistis 

Banyak motivasi praktis dalam memberikan penilaian yang lunak: rasa takut 

saat mempekerjakan dan melatih karyawan baru; reaksi tidak menyenangkan dari 

yang dinilai; atau misalnya, proses penilaian perusahaan tidak kondusif bagi 

keterusterangan. Akhirnya, bagaimanapun yang menilailah yang harus mengambil 

keputusan jika potensi dan dampak negatifnya kurang dari penilaian yang jujur 

dengan pemikiran jangka panjang yang tenang dari penilai, dan pada kinerja 
                                                   
1 Mulyadi dan jhony setiawan, Sistem perencanaan dan pengendalian manajemen: Sistem 
pelipatgandaan kinerja perusahaan, (Yogyakarta:aditya medika, 1999) p.25 



 
 

 

penilai dan perusahaannya lebih berat daripada keuntungan yang diperkirakan. 

Peran Penyelia 

Penilaian kinerja adalah keahlian yang sulit dan sangat penting dari seorang 

penyelia. Penyelia-bukan SDM-selalu melakukan penilaian yang sesungguhnya, 

dan seorang penyelia yang menilai karyawannya terlalu tinggi atau terlalu rendah 

berarti melakukan perbuatan yang merugikan karyawan, perusahaan dan dirinya 

sendiri. Oleh karena itu, penyelia harus terbiasa dengan teknik dasar penilaian, 

memahami dan menghindari masalah-masalah yang dapat mengacaukan penilaian, 

dan tahu bagaimana melaksanakan penilaian dengan adil. 

Departemen SDM melayani peran pembuat keputusan dan penasehat. Secara 

umum, departemen SDM memberikan nasehat dari bantuan mengenai perangkat 

penilaian yang digunakan, tapi memberikan kuasa kepada divisi pelaksana untuk 

mengambil keputusan akhir mengenai prosedur. Di beberapa perusahaan, SDM 

menyiapkan formulir dan prosedur detail dan meminta semua departemen 

menggunakannya. SDM juga bertanggung jawab untuk pelatihan penyelia untuk 

meningkatkan kualitas penilaian mereka. Akhirnya, SDM bertanggung jawab 

untuk mengawasi sistem penilaian, dan khususnya untuk memastikan bahwa 

format dan kriteria yang diukur sesuai dengan undang-undang EEO dan tidak 

ketinggalan zaman. 

Tahapan dalam Penilaian Kinerja 

Proses penilaian kinerja terdiri dari tiga tahap, yakni : 

 Pendefinisian pekerjaan, berarti memastikan bahwa Anda dan bawahan 

Anda setuju dengan kewajiban dan standar pekerjaannya. 

 Penilaian kinerja, berarti membandingkan kinerja sesungguhnya dari 

 bawahan Anda dengan standar yang telah ditetapkan; ini biasanya 

 melibatkan beberapa jenis formulir peringkat. 

 Umpan Balik, disini berarti bahwa atasan dan bawahan mendiskusikan 

 kinerja dan kemajuan bawahan, dan membuat rencana untuk 

pengembangan  apa pun yang dibutuhkan.  

Metode dalam Penilaian Kinerja 

 Menurut Gary Dessler (1997) metode penilaian kinerja terdiri dari: 

 Metode Skala Peringkat Grafis, yaitu skala yang menuliskan sejumlah 



 
 

 

ciri dan jangkauan nilai kinerja untuk setiap ciri. Karyawan kemudian 

dinilai dengan mendidentifikasikan nilai yang paling sesuai dengan 

tingkatan kinerjanya untuk setiap ciri. 

 Metode Peringkat Alternasi, merupakan metode yang memberikan 

peringkat kepada karyawan dari yang terbaik sampai yang terburuk 

berdasarkan ciri tertentu, dengan memilih yang terbaik, lalu yang 

terburuk, sampai semua telah diberi peringkat. 

 Metode perbadingan berpasangan, melakukan pemeringkatan karyawan 

dengan membuat diagram dari semua pasangan karyawan yang mungkin 

untuk setiap ciri dan menentukan karyawan mana yang lebih baik dari 

setiap pasangan 

 Metode distribusi kekuatan, sama dengan menilai sebuah kurva 

presentase dugaan dari yang dinilai ditempatkan dalam berbagai kategori 

kinerja. 

 Metode kejadian kritis, menyimpan catatan tentang contoh-contoh hal 

baik yang tidak umum atau hal buruk yang tidak dikehendaki atas 

perilaku karyawan yang berhubungan dengan pekerjaan dan meninjau 

catatan itu dengan karyawan pada waktu yang telah ditentukan 

sebelumnya. 

 Skala peringkat standar perilaku, metode penilaian yang menggunakan 

kombinasi antara narasi kejadian penting dan penilaian kuantitatif dengan 

patokan skala kuantitatif dan contoh naratif dari kinerja baik dan buruk.2 

Sistem Imbalan 

Sistem imbalan adalah kenyataan yang tidak dapat disangkal bahwa motivasi 

dasar bagi kebanyakan orang menjadi pegawai pada suatu organisasi tertentu 

adalah untuk mencari nafkah. Berarti apabila disuatu pihak seseorang 

menggunakan pengetahuan, keterampilan, tenaga dan sebagian waktunya untuk 

berkarya pada suatu organisasi, dilain pihak dia mengharapkan menerima imbalan 

tertentu. 

Dengan kata lain suatu sistem imbalan yang baik adalah sistem yang mampu 

menjamin kepuasan para anggota organisasi yang pada gilirannnya 

                                                   
2 Gary Dessler, Manajemen Sumber Daya Manusia (Jakarta: Prenhallindo, 1997) h.  



 
 

 

memungkinkan organisasi memperoleh, memelihara dan memperkerjakan 

sejumlah orang yang dengan berbagai sikap dan perilaku positif bekerja dengan 

produktif bagi kepentingan organisasi. 

Jika para anggota diliputi oleh rasa tidak puas atas kompensasi yang 

diterimanya, dampaknya bagi organisasi akan sangat bersifat negatif. Artinya jika 

ketidakpuasan tersebut tidak diselanggarakan dengan baik, merupakan hal yang 

wajar apabila para anggota organisasi menyatakan keinginan untuk memperoleh 

imbalan yang bukan saja jumlahnya lebih besar, akan tetapi juga lebih adil.  

Apabila suatu oganisasi tidak mampu mengembangkan dan menerapkan suatu 

sistem imbalan yang memuaskan, organisasi bukan hanya akan kehilangan 

tenaga-tenaganya yang terampil dan berkemampuan tinggi, tetapi juga akan kalah 

bersaing dipasaran tenaga kerja. Memang benar bahwa mengembangkan dan 

menerapkan suatu imbalan tertentu, suatu organisai menghadapi suatu kondisi dan 

tuntutan yang tidak hanya bersifat internal, seperti kemampuan organisasi 

membayar upah dan gaji karyawan yang wajar, akan tetapi sering pula bersifat 

eksternal seperti berbagai peraturan perundangan, persaingan dipasaran kerja. 3         

Peranan Bagian Pegawai  

1) Sistem imbalan harus mempunyai daya tarik bagi tenaga kerja yang 

berkualitas tinggi untuk bergabung dengan organisasi lainya dipasaran kerja, 

kompensasi yang ditawarkan menarik bagi pencari lapangan pekerjaan yang 

memiliki kemampuan, ketrampilan, pengatahuan yang tinggi. 

2) Sistem imbalan harus merupakan daya tarik kuat untuk mempertahankan 

tenaga kerja yang sudah berkarya dalam organisasi 

3) Sistem imbalan harus mengandung prinsip keadilan. Untuk kepentingan 

pengembangan dan penerapan sistem imbalan. Para pegawai yang 

melaksanakan tugas sejenis mendapat imbalan yang sama pula. 

Penilaiaan pekerjaan dan Sistem Imbalan 

Penilaian pekerjaan adalah prosedur yang sistematik untuk menentukan nilai 

relatif dari berbagai pekerjaan dalam suatu organisai, tujuannnya adalah untuk 

menentukan pekerjaan mana yang dibayar lebih tinggi atau lebih rendah dari 

                                                   
3 Francisca tassiakoto, penilaian kinerja dan imbalan, 
http://fransiscatassiakoto.blogspot.com/2012/05/v-behaviorurldefaultvmlo.html, (diakses pada 5 Februari 
2015) 



 
 

 

pekerjaan-pekerjaan lain. Berbagai metode yang digunakan adalah dalam 

penilaian: 

a. Penentuan peringkat pekerjaan 

b. Klasifikasi pekerjaan. Metode ini sedikit lebih canggih, meskipun tidak selalu 

lebih akurat, dari metode peringkat. Metode ini dikenal dengan istilah 

Golongan Jabatan. 

c. Metode perbandingan, penilaian didasarkan pada berbandingan komponen 

dari berbagai pekerjaan, seperti berat ringannya tanggung jawab, jenis dan 

tingkat keterampilannya yang dituntut, pernyaratan fisik. 

 

B. Aktivitas Manajemen Penilaian Kinerja dan Imbalan. 

Terdapat empat tahapan utama dalam pelaksanaan manajemen kinerja. 

Aktivitas ini menjadi suatu siklus manajemen kinerja yang saling berhubungan 

dan menyokong satu dengan yang lain : 

1. Tahap pertama: directing/planning. Tahap pertama merupakan tahap 

identifikasi perilaku kerja dan dasar/basis pengukuran kinerja. Kemudian, 

dilakukan pengarahan konkret terhadap perilaku kerja dan perencanaan 

terhadap target yang akan dicapai, kapan dicapai, dan bantuan yang akan 

dibutuhkan. Indikator-indikator target juga didefinisikan di tahap ini.  

2. Tahap kedua: managing/supporting. Tahap kedua merupakan penerapan 

monitoring pada proses organisasi. Tahap ini berfokus pada manage, 

dukungan, dan pengendalian terhadap jalannya proses agar tetap berada 

pada jalurnya. Jalur yang dimaksudkan disini adalah criteria maupun 

proses kerja yang sesuai dengan prosedur berlaku dalam suatu organisasi. 

3. Tahap ketiga: review/appraising. Tahap ketiga mencakup langkah 

evaluasi. Evaluasi dilakukan dengan flashback/review kinerja yang telah 

dilaksanakan. Setelah itu, kinerja dinilai/diukur (appraising). Tahap ini 

memerlukan dokumentasi/record data yang berkaitan dengan obyek yang 

dievaluasi. Evaluator harus bersifat obyektif dan netral agar didapat hasil 

evaluasi yang valid. 

4. Tahap keempat: developing/rewarding. Tahap keempat berfokus pada 

pengembangan dan penghargaan. Hasil evaluasi menjadi pedoman penentu 



 
 

 

keputusan terhadap action yang dilakukan selanjutnya. Keputusan dapat 

berupa langkah perbaikan, pemberian reward/punishment, melanjutkan 

suatu kegiatan/prosedur yang telah ada, dan penetapan anggaran. 

 

C. Umpan Balik Penilaian Kinerja dan Imbalan. 

Dalam penilaian kinerja dinilai kontribusi karyawan kepada organisasi selama 

periode tertentu dan juga terdapat dukungan, bimbingan, dan umpan balik agar 

tercipta peluang terbaik untuk meraih sasaran yang menyertai peningkatan 

komunikasi antara atasan dan bawahan. Manajemen kinerja juga dapat dijadikan 

umpan balik untuk pengembangan karier dan pengembangan pribadi SDM. 

Motivasi karyawan untuk bekerja, mengembangkan kemampuan pribadi dan 

meningkatkan kemampuan di masa depan semua dipengaruhi oleh umpan balik 

mengenai kinerja masa lalu dan pengembangan. 

Definisi umpan balik itu sendiri adalah informasi tentang perilaku masa lalu, 

disampaikan pada saat ini dan dimungkinkan memengaruhi perilaku pada waktu 

yang akan datang dimana yang menjadi penanggung jawab dari umpan balik 

adalah manajer dan pekerja, karena keduanya mendapat manfaat dari komunikasi. 

Umpan balik kinerja (Performance Feeback) memungkinkan karyawan 

mengetahui seberapa baik mereka bekerja apabila dibandingkan dengan standar 

organisasi. Sekiranya penilaian kinerja dilakukan secara benar, para karyawan, 

penyelia mereka, departemen sumber daya manusia, dan akhirnya organisasi akan 

diuntungkan dengan pemastian bahwa upaya individu memberi kontribusi kepada 

fokus strategik organisasi.  

Pemberian umpan balik kinerja merupakan pemberian informasi objektif 

mengenai perilaku atau kinerja yang ditampilkan karyawan. Umpan balik yang 

diberikan dapat berupa umpan balik negatif (informasi mengenai perilaku atau 

tampilan kinerja yang tidak sesuai standar atau harapan), bisa pula umpan balik 

positif (informasi mengenai perilaku atau tampilan kinerja yang sesuai atau 

melebihi standar atau harapan). Di dalam organisasi modern, penilaian kinerja 

merupakan mekanisme penting bagi manajemen untuk digunakan dalam 

menjelaskan tujuan dan standar kinerja dan memotivasi kinerja individu di waktu 

berikutnya. Penilaian kinerja menjadi basis bagi keputusan-keputusan yang 



 
 

 

mempengaruhi gaji, promosi, pemberhentian, pelatihan,  transfer, dan kondisi 

kepegawaian lainnya.  

Terdapat dua fungsi dari umpan balik manajemen kinerja: 

1. Fungsi Instruksional: apabila mengklarifikasi atau memperjelas 

peran/perilaku baru. Contoh: manajer yang menegur bawahan karena tidak 

mampu memenuhi targetnya, dan selanjutnya memberi petunjuk tentang 

bagaimana memperbaiki kinerja bawahan. 

2. Fungsi Motivasional: apabila digunakan sebagai alat pemberian 

penghargaan. 

Manfaat dan Pentingnya umpan balik manajemen kinerja bagi penilai 

(manajer, supervisor, HRD) dan karyawan, adalah: 

1. Mengukuhkan dan menunjang kinerja  

Umpan balik kinerja (Performance Feedback) adalah kebutuhan 

pengembangan yang utama karena hampir semua karyawan ingin 

mengetahui bagaimana penyelia menilai kinerja mereka.  Mereka ingin 

mengetahui apakah hasilnya memuaskan dan apakah mereka berperilaku 

sebagaimana yang diharapkan. Mereka mengingikan informasi ini tidak 

hanya untuk kepuasan pribadi yang diberika oleh umpan balik positif saja, 

tetapi juga untuk membantu mereka membenahi kinerja agar memenuhi 

syarat untuk balas jasa organisasional seperti promosi dan merit pay. 

Umpan balik kinerja sangat penting bagi karyawan, dan dalam ketiadaan 

umpan balik yang berarti dari penyelia, para karyawan akan menempuh 

jalur informal untuk menilai kinerja mereka. penggunaan penilaian kinerja 

sebagai instrumen pengembangan karyawan dapat menempatkan penyelia 

dalam peran pengukuhan dan penunjang kinerja. Dengan menyediakan 

umpan balik atas kinerja masa lalu, penyelia dapat mendorong para 

karyawan untuk meneruskan trayektori positif. Pujian dapat melengkapi 

imbalan keuangan yang diterima oleh karyawan.  

2. Meningkatkan Kinerja 

Penilaian kinerja yang bertujuan pengembangan juga mencakup pemberian 

pedoman kepada karyawan untuk kinerjanya di masa depan. Umpan balik 

ini mengenali kekuatan dan kelemahan kinerja masa lalu dan menentukan 



 
 

 

arah apa yang harus diambil karyawan guna memperbaikinya. Karyawan 

biasanya ingin mengetahui bagaimana mereka dapat menanjak di masa 

depan. Karena penilaian kinerja dirancang untuk menanggulangi kesulitan 

kinerja yang buruk, penilaian sepatutnya dirancang untuk mengembangkan 

karyawan yang lebih baik. Penyelia dapat memakai penilaian kinerja untuk 

menetapkan cara-cara dimana para karyawan dapat bekerja lebih baik di 

masa mendatang. Penyelia dapat menunjuk kekuatan dan kelemahan serta 

membantu para karyawan mengidentifikasi kiat yang lebih efektif untuk 

merampungkan tugas penting.  

3. Peningkatan kemampuan dan kemauan manajer untuk memotivasi dan 

mengembangkan keterampilan karyawan. 

Aspek pengembangan dari penilaian kinerja memacu pertumbuhan 

karyawan. Aspek ini menyikapi kebutuhan yang bersifat pengembangan 

dari anggota organisasi, termasuk keahlian, pengalaman, atau pengetahuan 

yang dibuyuhkan seseorang supaya melaksanakan pekerjaan saat ini secara 

lebih baik, keahlian atau pengetahuan yang harus dicapai seseorang untuk 

menunaikan pekerjaan di masa depan, dan tipe tanggung jawab yang harus 

di delegasikan kepada seseorang guna mempersiapkannya untuk 

penugasan di masa yang akan datang. 

4. Menentukan Tujuan Progesi Karir 

Sesi penilaian kinerja merupakan kesempatan bagi penyelia dan karyawan 

untuk membahas tujuan dan rencana karir jangka panjang. Penyelia dapat 

melontarkan saran yang perlu diambil untuk meraih tujuan ini. Berdasar 

kinerja masa lalu, penyelia dapat memberi saran jangka pendek spesifik 

tentang kiat meningkatkan kinerja dengan cara yang akan membantu para 

karyawan mencapai tujuan karir jangka panjang.  

5. Menentukan Kebutuhan Pelatihan 

Dengan mengumpulkan kekurangan kinerja di segala pekerjaan, eksekutif 

puncak dan spesialis sumber daya manusia dapat mengidentifikasi 

kebutuhan pelatihan di seluruh organisasi. Beberapa organisasi 

menggunakan penilaian kinerja sebagai sumber analisis kebutuhan 

pelatihan. Kelemahan keahlian atau kebutuhan pengembangan 



 
 

 

dicantumkan didalam formulir penilaian kinerja. Setelah itu manajer 

pelatihan memakai formulir ini untuk menentukan jenis pekatihan seperti 

apa yang sebaiknya ditawarkan oleh perusahaan dan siapa yang perlu 

mengikutinya. Bahkan, meskipun perusahaan tidak memiliki program 

formal untuk menilai kebutuhan semacam itu, manajer sering menemukan 

bahwa program pelatihan dapat digunakan untuk menolong karyawan 

mengatasi kelemahan kinerja. Dengan demikian, kebutuhan pembenahan 

ditemukan selama penilai kerja, manajer mencari program untuk 

membantu karyawan memecahkan masalahnya.  

Umpan balik yang baik antara lain: 

1. Menghubungkan umpan balik pada tujuan kinerja yang ada dan harapan yang 

jelas 

2. Memberikan umpan balik secara spesifik 

3. Menghubungkan umpan balik pada bidang yang menjadi hasil utama 

4. Memberikan umpan balik sesegera mungkin 

5. Memberikan umpan balik positif untuk perbaikan proses kinerja, informasi 

akurat dan kredibel  

Adapun penyebab gagalnya umpan balik adalah: 

1. Umpan balik digunakan untuk menghukum dan menjatuhkan karyawan 

2. Penerima umpan balik merasa tidak relevan dengan pekerjaannya 

3. Informasi umpan balik diterima lambat 

4. Keluhan pekerja karena harus mengumpulkan dan mencatat data umpan balik 

5. Informasi umpan balik terlalu kompleks dan sulit dipahami 

Kesimpulan bahwa umpan balik yang disertai dengan pengarahan dapat 

digunakan untuk meningkatkan kinerja karyawan. Dimana para karyawan 

membutuhkan informasi (umpan balik) mengenai kinerja mereka, disertai dengan 

arahan dalam meraih tingkat hasil berikutnya. Tanpa umpan balik yang baik, kecil 

kemungkinan para karyawan mengetahui bahwa perilaku tersebut tidak singkron 

dengan tujuan yang relevan.4   

 

                                                   
4 Fattah jehana, penilaian kinerja dan imbalan, 
http://fattahjehana.blogspot.com/2013/12/penilaian-kinerja-dan-sistem-imbalan.html, (diakses 5 Februari 
2015) 



 
 

 

Kesimpulan 

Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa penilaian pekerjaan adalah 

prosedur yang sistematik untuk menentukan nilai relatif dari berbagai pekerjaan 

dalam suatu organisai, tujuannnya adalah untuk menentukan pekerjaan mana yang 

dibayar lebih tinggi atau lebih rendah dari pekerjaan-pekerjaan lain. Berbagai 

metode yang digunakan adalah dalam penilaian penentuan peringkat pekerjaan, 

klasifikasi pekerjaan dan metode perbandingan. 

Suatu sistem imbalan yang baik adalah sistem yang mampu menjamin 

kepuasan para anggota organisasi. Apabila suatu oganisasi tidak mampu 

menerapkan suatu sistem imbalan yang memuaskan maka akan kehilangan 

tenaga-tenaganya yang terampil dan berkemampuan tinggi, serta akan kalah 

bersaing dipasaran tenaga kerja. 

Terdapat empat tahapan utama dalam pelaksanaan manajemen kinerja 

yaitu directing/planning, managing/supporting, review/appraising, 

developing/rewarding. Manajemen kinerja juga dapat dijadikan umpan balik 

untuk pengembangan karier dan pengembangan pribadi SDM. Umpan balik yang 

diberikan dapat berupa umpan balik negatif dan umpan balik positif. Terdapat dua 

fungsi dari umpan balik manajemen kinerja yaitu fungsi instruksional, fungsi 

motivasional.  
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