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RRIINNGGKKAASSAANN  EEKKSSEEKKUUTTIIFF  

KKaajjiiaann  TTaahhuunn  22000088  

  

MMaannaajjeemmeenn  KKiinneerrjjaa  ddaallaamm    

SSiisstteemm  MMaannaajjeemmeenn  PPNNSS  ddii  IInnddoonneessiiaa    
  
 

Sistem kepegawaian yang berlaku di Indonesia belum memberikan 

perhatian yang memadai bagi pengelolaan kinerja para pegawai negeri sipilnya. 

Akibatnya kinerja PNS selalu bergerak pada tataran yang tidak memuaskan 

banyak pihak. Sekalipun dampak negatifnya telah terlihat jelas seperti 

lambatnya respon terhadap penangganan bencana alam, rendahnya kualitas 

pelayanan dasar kepada masyarakat, masih tingginya kasus pungutan liar, 

kurang efektifnya kebijakan pencegahan pembalakan liar dan lain-lain, namun 

pendekatan yang sistematis terhadap peningkatan kinerja PNS dinilai masih 

berjalan di tempat. 

Undang-Undang No. 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas UU No. 8 

Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian dalam kenyataannya selama 

sembilan tahun terakhir terbukti belum mampu berfungsi sebagi key leverage 

bagi perbaikan sistem manajemen PNS khususnya perbaikan kinerja individu 

PNS. Dengan berbagai keterbatasan kebijakan dan perangkat peraturan 

perundang-undangan di bidang kepegawaian, beberapa pemerintah daerah 

telah mengambil inisiatif dan prakarsa untuk merumuskan pendekatan sendiri 

dalam pengelolaan pegawai negeri sipilnya. Sistem pengukuran kinerja dan 

penetapan tunjangan kinerja bagi pegawai negeri sipilnya adalah dua hal pokok 

yang telah diinisiasi oleh sejumlah pemerintah daerah untuk mengatasi 

kelemahan DP-3 dan sekaligus untuk memotivasi PNS.  

Beberapa kelemahan dalam implementasi esensi manajemen kinerja di 

lingkungan pemerintah daerah tersebut diantaranya adalah (1) prosesnya belum 

dimulai dari sebuah perencanaan yang jelas; (2) instrumen, mekanisme dan proses 
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penilaian kinerja PNS belum mampu mengukur kontribusi masing-masing PNS 

terhadap pencapaian tujuan organisasi; (3) pengukuran kinerja belum terintegrasi 

dalam kesepakatan/kontrak kinerja; (4) kesepakatan/kontrak kinerja baru 

menyentuh pejabat struktural; (5) target kinerja individu belum ditetapkan dan 

juga belum dikaitkan dengan target kinerja unit organisasi; (6) penetapan 

besarnya tunjangan kinerja yang diberikan kepada PNS belum sepenuhnya sesuai 

dengan kontribusi PNS yang bersangkutan; dan (7) hasil penilaian kinerja belum 

ditindaklanjuti sebagaimana mestinya. Sekalipun dengan berbagai kelemahan, 

inisiatif dan prakarsa pemerintah daerah tersebut perlu dihargai semua pihak.  

Manajemen kinerja sesungguhnya dapat diimplementasikan bagi PNS 

khususnya untuk mereka yang memegang jabatan struktural dan jabatan 

fungsional umum. Untuk mendukung implementasi manajemen kinerja bagi PNS 

ini diperlukan beberapa strategi yaitu : (a) melakukan pendekatan manajemen 

kinerja kepada segenap stakeholder. Diseminasi ini dimaksudkan untuk 

membangun kesadaran dan pemahaman tentang pentingnya pengelolaan 

kinerja PNS; (b) selama proses diseminasi berlangsung, dilakukan analisis jabatan 

dan analisisi beban kerja dalam rangka mendefinsikan tugas, pekerjaan, peran, 

tanggungjawab, tujuan, dan beban kerja setiap individu PNS; dan (c) 

menggalang dukungan politik untuk mengamandemen UU No. 43 Tahun 1999. 

Memperhatikan hasil-hasil temuan, kajian ini merekomendasikan atau 

menyarankan hal-hal sebagai berikut :  (1) agar dapat mengimplementasikan 

manajemen kinerja bagi PNS, perlu diperjelas tugas, pekerjaan, peran dan 

tanggungjawab masing-masing PNS dalam kaitannya dengan upaya pencapaian 

tujuan organisasi. Dengan demikian, setiap individu PNS memiliki peran, 

tanggungjawab dan tujuan yang jelas. Manajemen kinerja bagi PNS tidak dapat 

berjalan sebagaimana mestinya jika hal-hal tersebut belum didefinisikan secara 

jelas. (2) Perlu dilakukan analisis kompetensi untuk setiap individu PNS. Analisis 

kompetensi ini penting dilakukan untuk memenuhi dua tujuan yaitu (a) untuk 

mengetahui kompetensi yang sesungguhnya dari setiap individu PNS karena 

kompetensi memiliki hubungan yang sangat erat dengan kinerja; (b). untuk 
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keperluan penempatan PNS dalam jabatan. (3) Sebelum manajemen kinerja 

diimplementasikan, penempatan setiap individu PNS – khususnya dalam jabatan 

struktural dan jabatan fungsional maupun – perlu disesuaikan dengan 

kompetensi. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa setiap PNS yang 

duduk dalam suatu jabatan tertentu adalah orang yang tepat. PNS yang 

menduduki suatu jabatan yang tidak sesuai dengan kompetensinya, tidak dapat 

diharapkan banyak untuk berkinerja tinggi. (4) Implementasi manajemen kinerja 

memerlukan dukungan perangkat peraturan perundang-undangan. Oleh karena 

itu, UU No. 43 tahun 1999 tentang Perubahan Atas UU No. 8 Tahun 1974 tentang 

Pokok-pokok Kepegawaian perlu diamandemen atau bahkan diganti. 

Dukungan politik dari pihak-pihak terkait sangat dibutuhkan. 


