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ABSTRAK 
 

Akademi Angkatan Laut merupakan organisasi atau lembaga pendidikan 

pertama tingkat Akademi, dimana dalam praktek penilaian kinerja Pegawai 

Negeri Sipilnya dahulu masih menggunakan penilaian kinerja yang sangat 

sederhana dan subyektif, yaitu hanya berdasarkan perilaku pegawai sehari-hari. 

Selain itu, Pegawai Negeri Sipil juga tidak memahami standar maupun target 

yang ditetapkan oleh Pemimpin karena tidak tertulis dengan jelas, yang kemudian 

pada akhirnya menyebabkan Pegawai Negeri Sipil AAL tidak mendapatkan 

umpan balik dan penghargaan yang tepat atas kinerja mereka selama ini.  

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi penilaian kinerja yang telah 

dilaksanakan dengan peraturan baru yaitu sistem penilaian prestasi kerja dan 

sistem karier yang dititikberatkan pada sistem prestasi kerja, maka penilaian 

prestasi kerja PNS dilaksanakan dengan berorientasi pada peningkatan prestasi 

kerja dan pengembangan potensi PNS, dengan berdasarkan pendekatan hasil kerja 

(result approach) dan perilaku kerja (behavior approach) serta untuk mengetahui 

strategi implementasi penilaian kinerja individu yang tepat yang dapat digunakan 

untuk meningkatkan karier Pegawai Negeri Sipil dan organisasi AAL. 

Penelitian ini merupakan penelitian eksploratoris dengan menggunakan 

pendekatan kualitatif berdasarkan case study. Jenis dan sumber data yang 

digunakan adalah catatan arsip Akademi Angkatan Laut dan dokumentasi, laporan 

hasil wawancara, observasi dan focus group discussion. Key informan yang 

digunakan adalah seluruh Pegawai Negeri Sipil di lingkungan AAL, juga meliputi 

Direktur, Kepala Satuan Kerja dan PNS di masing-masing satuan kerja tersebut.  

Hasil dari penelitian ini adalah untuk memberikan masukan dari 

implementasi penilaian kinerja individu yang efektif bagi Pegawai Negeri Sipil 

AAL guna meningkatkan karier baik pangkat dan jabatan serta untuk 

mengembangkan organisasi AAL itu sendiri. 

 

Kata kunci: penilaian kinerja individu, penilaian prestasi kerja PNS, 

meningkatkan karier, mengembangkan organisasi. 
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ABSTRACT 

 

Indonesian Naval Academy is an organization or a first-rate educational 

institutions of the Academy, which in practice performance appraisal advance 

civil servants are still using a very simple performance appraisal and subjectively, 

based solely on employee behavior everyday. In addition, the Civil Service also 

does not understand the standards and targets set by the Leader because it is not 

written clearly, which would finally lead to the Civil Service Naval Academy not 

get feedback and a fitting tribute for their performance over the years. 

This research aimed to evaluate the performance appraisal carried out by 

the new rules that the system of performance appraisal and career system that 

places the emphasis on system performance, the performance appraisal of civil 

servants implemented oriented to increase work performance and development 

potential of civil servants, with the approach based on the work (result approach) 

and work behavior (behavioral approach) and to determine the implementation 

strategy right individual performance assessment that can be used to improve the 

career civil servants and Indonesian Naval Academy organizations. 

This research is an exploratory research using a qualitative approach based 

on case study. The types and sources of data used are archival records and 

documentation of the Naval Academy, reports on interviews, observation and 

focus group discussion. Key informants were used throughout the Civil Service 

Naval Academy environment, also includes Director, Head of Unit and civil 

servants in each of the work units. 

The results of this research is to provide input on the implementation of 

effective individual performance appraisal for Civil Servants Naval Academy to 

improve both career ranks and positions and to develop Indonesian Naval 

Academy organizations itself. 

 

Keywords: individual performance appraisal, performance appraisal of civil 

servants, improving careers, develop the organization.
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Salah satu pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam organisasi 

yang mampu meningkatkan kinerja organisasi adalah manajemen kinerja. 

Manajemen kinerja menurut Armstrong (2006) adalah sebuah proses yang 

sistematis untuk meningkatkan kinerja organisasi dengan mengembangkan kinerja 

individu dan tim. Manajemen kinerja merupakan sebuah proses yang 

berkelanjutan yang melibatkan para manajer dan bawahannya untuk 

membicarakan dan menentukan bagaimana mereka dapat bekerja sama untuk 

mencapai hasil yang diinginkan (Armstrong, 2006).  

Manajemen kinerja, juga merupakan sebuah pendekatan dalam 

pengelolaan dan pengembangan sumber daya manusia dalam upaya meningkatkan 

jenjang karier dalam jangka panjang dan untuk pengembangan organisasi. Salah 

satu bentuk dari manajemen kinerja adalah performance appraisal (penilaian 

kinerja individu) yang merupakan sistem yang digunakan manajemen untuk 

mengevaluasi kinerja individu dalam periode tertentu, memberikan feedback dan 

membina individu sehingga setiap individu diharapkan dapat meningkatkan 

kinerjanya. Peningkatan kinerja individu tentunya akan meningkatkan kinerja 

organisasi. 

Menurut Noe et al. (2003), manajemen sumber daya manusia (MSDM) 

mengacu pada kebijakan, praktek dan sistem yang mempengaruhi perilaku, sikap 
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dan kinerja karyawan. Manajemen Sumber Daya Manusia yang baik telah terbukti 

dapat meningkatkan kinerja organisasi melalui kepuasan pelanggan, inovasi, 

produktivitas dan pengembangan reputasi perusahaan. 

Akademi TNI Angkatan Laut (AAL) merupakan sebuah organisasi atau 

lembaga penyelenggara pendidikan pertama tingkat akademi di bawah Kepala 

Staf Angkatan Laut (Kasal) yang memiliki tugas pokok yaitu mendidik para 

Taruna agar menjadi Perwira Muda TNI AL, Pendidikan di Akademi TNI 

Angkatan Laut diarahkan pada pencapaian visi TNI Angkatan Laut yaitu 

terwujudnya TNI Angkatan Laut yang handal dan disegani, Metode Pendidikan 

yang diterapkan di Akademi TNI Angkatan Laut meliputi metode pengajaran, 

pelatihan dan pengasuhan. 

Sejak Pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan peraturan baru dalam 

penilaian kinerja pegawai yaitu Peraturan Pemerintah (PP) No.46 tahun 2011 

tentang penilaian prestasi kerja pegawai negeri sipil yang diharapkan mampu 

memberikan kontribusi yang baik dalam hal membantu instansi pemerintah dalam 

mengukur kinerja pegawainya. Tanpa terkecuali untuk para Pegawai Negeri Sipil 

(PNS) di lingkungan AAL juga wajib menerapkan manajemen kinerja tersebut 

melalui penilaian prestasi kerja sesuai ketentuan yang telah ditetapkan oleh 

Pemerintah namun dalam implementasinya masih terdapat beberapa kekurangan 

yang harus segera diatasi agar kinerjanya dapat lebih ditingkatkan lagi.  

Berdasarkan wawancara awal dengan Kepala seksi personil sipil pada hari 

kamis tanggal 25 Februari 2016 di ruang kantor Kasipersip di lingkungan AAL 

untuk mendapatkan gambaran umum mengenai permasalahan yang terkait dengan 
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evaluasi penilaian kinerja para PNS dilingkungan  AAL saat ini dan berdasarkan 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian yang 

kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 memberikan 

pengertian bahwa Pegawai Negeri adalah setiap warga Negara Republik Indonesia 

yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang 

berwenang dan diserahi tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. Sebagai aparatur negara, tentunya pegawai 

negeri sipil mempunyai tugas yaitu melaksanakan kegiatan kepegawaian di 

pemerintahan dan pembangunan. 

Dalam pasal 20 UU Nomor 43 Tahun 1999 tentang pokok-pokok 

kepegawaian mengamanatkan bahwa tujuan dari penilaian prestasi kerja adalah 

untuk lebih menjamin objektivitas dalam mempertimbangkan pengangkatan 

dalam jabatan dan kenaikan pangkat. Sedangkan Penilaian Prestasi Kerja PNS 

merupakan suatu proses penilaian secara sistematis yang dilakukan oleh pejabat 

penilai terhadap sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja PNS (Pasal 1 ayat 2 PP 

No. 46 Tahun 2011). Tujuannya adalah untuk mengevaluasi kinerja PNS, yang 

dapat memberi petunjuk bagi manajemen dalam rangka mengevaluasi kinerja unit 

organisasi dan kinerja organisasi secara keseluruhan.  

Penilaian Prestasi Kerja PNS menggabungkan antara penilaian Sasaran 

Kerja Pegawai Negeri Sipil dengan Penilaian Perilaku Kerja. Penilaian prestasi 

kerja tersebut terdiri dari dua unsur yaitu SKP (sasaran kerja pegawai) dan 

Perilaku Kerja dengan bobot penilaian masing-masing unsur SKP sebesar 60 % 

dan Perilaku Kerja sebesar 40 %(Pasal 15 ayat 2 PP No. 46 Tahun 2011). Hasil 



4 
 

 

 

rekomendasi penilaian prestasi kerja digunakan untuk peningkatan kinerja 

organisasi melalui peningkatan prestasi kerja, pengembangan potensi, dan karier 

PNS yang bersangkutan serta pengembangan manajemen, organisasi, dan 

lingkungan kerja. 

Dalam implementasinya, terdapat fenomena yang terjadi terhadap penilaian 

prestasi kerja PNS di lingkungan AAL hal ini karena adanya ketidaksesuain 

antara tujuan penerapan Peraturan Pemerintah nomor 46 tahun 2011 tentang 

Penilaian Prestasi Kerja PNS dengan kondisi riil yang terjadi pada anggota PNS 

di Akademi Angkatan Laut. Seperti yang disebutkan dalam penjelasan atas 

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2011 Tentang 

Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil halaman 14 Bab I paragraph 

pertama bahwa “Dalam rangka penyelenggaraan pembinaan PNS berdasarkan 

sistem prestasi kerja dan sistem karier yang dititikberatkan pada sistem prestasi 

kerja, maka penilaian prestasi kerja PNS dilaksanakan dengan berorientasi pada 

peningkatan prestasi kerja dan pengembangan potensi PNS“. 

Dapat dijelaskan disini bahwa tujuan pelaksanaan penilaian prestasi kerja 

adalah merupakan upaya pembinaan para PNS AAL berdasarkan sistem prestasi 

kerja dan sistem karier yang diharapkan dapat meningkatkan prestasi kerja dan 

pengembangan potensi para PNS AAL. Namun terdapat ketidaksesuaian antara 

tujuan penyelenggaraan PP nomer 46 tahun 2011 dalam hal pengembangan 

potensi dan karier para PNS di AAL. Dimana jenjang karier yang tersedia dalam 

jabatan struktural organisasi dengan  jabatan tertinggi untuk berkarier bagi para 

PNS di lingkungan AAL adalah hanya sampai di jabatan Eselon IIIa yaitu 
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Pembina IVa sehingga kurang maksimal jenjang karier yang tersedia dan pada 

akhirnya menyebabkan terjadinya kelebihan dan penumpukan personil didalam 

golongan ruang tertentu terutama digolongan III dan IV seperti terlihat dalam 

tabel berikut: 

Tabel 1.1.  

              REKAPITULASI DAFTAR SUSUNAN PERSONIL DAN  

                         RIEL JUMLAH GOLONGAN III DAN IV 

                                         APRIL 2016 S/D ADA PERUBAHAN 

                  
                  

N0 SATKER  

GOLONGAN RUANG 

III 
JUMLAH 

IV 
JUMLAH 

A B C D A 

D R D R D R D R D R D R D R 

1 SETLEM   7 3 4   1 3 1 6 13 1 2 1 2 

2 DITRENBANG     1   3 2   1 4 3 2 2 2 2 

3 D I T D I K     1 2 3 1   2 4 5 3 4 3 4 

4 DITPERS   4 5 2 2 4 2   9 10 2 1 2 1 

5 D I T L O G   1 1   3 4     4 5 1 1 1 1 

6 DEPPIM     1 1 1 1     2 2         

7 DEPIPTEK     1 1 1 1     2 2         

8 DEPPEL     1   1 2     2 2         

9 DEPTEK     1 1 1 2     2 3         

10 DEPLEK     1   1 1     2 1         

11 DEPPLAI     1   1 2     2 2         

12 DEPMAR     1 1 1       2 1         

13 DEPJAS     1   1     1 2 1         

14 DEPGADIK     1 1 1       2 1         

15 RESIMEN     5 2 1 1   1 6 4         

16 OPSJAR     1   1 2     2 2 1 1 1 1 

17 DENMA   4   6       1   11   1   1 

18 PEKAS   2 4 2 1     1 5 5   1   1 

JUMLAH 0 18 30 23 23 24 5 8 58 73 10 13 10 13 

Sumber: Direktorat personil AAL 

Dapat dilihat bahwa implementasi Penilaian Prestasi Kerja yang seharusnya 

dapat meningkatkan kinerja dan motivasi para PNS AAL untuk berprestasi dan 

memberikan pelayanan terbaik bagi institusinya namun karena masih terdapat 

kekurangan jabatan bahkan untuk golongan ruang III a kosong atau tidak ada 
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jabatan didalam Daftar Susunan Personil organisasi AAL maka upaya untuk 

pembinaan potensi dan peningkatan karier yang lebih tinggi bagi PNS di 

lingkungan AAL belum dapat dilaksanakan secara maksimal tentunya hal ini 

merupakan hal yang menarik untuk dikaji dikaitkan dengan teori – teori didalam 

manejemen sumber daya manusia (MSDM) yang sudah ada. Semakin seseorang 

berprestasi dan potensial dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, 

harusnya diimbangi dengan mekanisme promosi dan peningkatan jenjang karier 

yang lebih baik. Institusi (institution) maupun perusahaan (corporation) harus 

memberikan motivasi, perangsang dan kesempatan yang sama bagi para pegawai 

atau karyawan untuk berkembang dan berprestasi. Begitu pula seharusnya untuk 

para PNS dilingkunga AAL harus diberikan kesempatan untuk berkarier yang 

lebih tinggi dengan mewadahi dan menyediakan jabatan promosi atau jabatan 

yang lebih tinggi sebagai reward  bagi PNS yang telah menunjukkan dedikasi dan 

kinerja yang baik bagi institusinya dan pada akhirnya dapat digunakan pula untuk 

pengembangan organisasi AAL itu sendiri.  

Oleh karena itu, peneliti mencoba untuk mengajukan evaluasi 

implementasi penilaian kinerja individu bagi para PNS AAL yang sesuai dengan 

kondisi dan kebutuhan organisasi agar dapat membantu mencapai upaya yang 

maksimal bagi peningkatan karier para PNS dan pengembangan Organisasi AAL. 

1.2. Perumusan Masalah 

 Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukan di atas, yang 

menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 
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1. Bagaimana implementasi Penilaian Prestasi Kerja individu 

Pegawai Negeri Sipil di lingkungan AAL? 

2. Bagaimana Penilaian Prestasi Kerja dapat digunakan untuk 

pengembangan karier (pangkat dan jabatan) PNS AAL? 

 3. Bagaimana Penilaian Prestasi Kerja PNS AAL dapat digunakan 

untuk meningkatkan dan mengembangkan organisasi AAL?  

1.3. Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan di atas, maka tujuan 

yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui implementasi penilaian prestasi kerja individu 

Pegawai Negeri Sipil di lingkungan AAL. 

2. Untuk menjadikan Penilaian Prestasi Kerja dapat digunakan untuk 

pengembangan karier (pangkat dan jabatan) PNS AAL. 

3. Untuk menjadikan Penilaian Prestasi Kerja PNS AAL dapat 

digunakan untuk meningkatkan dan mengembangkan organisasi 

AAL. 

1.4. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian di atas, maka 

diharapkan dari penelitian ini akan memberikan manfaat sebagai berikut : 

1. Dapat memberikan masukan bagi AAL tentang implementasi 

penilaian prestasi kerja individu Pegawai Negeri Sipil di 

lingkungan AAL 
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2. Dapat menjadikan Penilaian Prestasi Kerja digunakan sebagai 

sarana pengembangan karier (pangkat dan jabatan) PNS  

3. Dapat menjadikan penilaian prestasi kerja sebagai upaya untuk 

meningkatkan dan mengembangkan organisasi AAL 

1.5. Sistematika Pembahasan 

  Sistematika pembahasan dari penelitian ini adalah: 

1. BAB I. Pendahuluan 

Bab ini akan menguraikan latar belakang masalah, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika 

penulisan. 

2. BAB II. Tinjauan Pustaka 

Bab ini akan menjelaskan berbagai landasan teori yang digunakan 

sebagai dasar dalam penyusunan penelitian ini yaitu mengenai 

sistem penilaian kinerja (performance appraisal). Bab ini juga 

mencakup uraian mengenai penelitian sebelumnya, konsep-konsep 

dasar, pertanyaan penelitian dan kerangka berpikir. 

3. BAB III. Metode Penelitian 

Bab ini memaparkan pemilihan metode pendekatan penelitian, 

desain penelitian, jenis dan sumber data, prosedur pengumpulan 

data, teknik analisis data serta keterbatasan penelitian. 

4. BAB IV. Gambaran Umum Obyek Penelitian 

Bab ini memaparkan informasi mengenai gambaran umum obyek 

penelitian yaitu organisasi AAL yang meliputi profil organisasi, 
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strategi organisasi, dan struktur organisasi yang terkait dengan 

penelitian. 

5. BAB V. Analisa dan Pembahasan Hasil Penelitian 

Bab ini memaparkan hasil pelaksanaan penilaian prestasi kerja 

individu yang ditetapkan oleh atasan penilai dalam upaya untuk 

meningkatkan karier PNS dan rencana pengembangan organisasi 

AAL 

6. BAB VI. Kesimpulan dan Saran 

Bab ini memaparkan kesimpulan yang didapatkan dari pembahasan 

hasil penelitian serta saran-saran yang ditujukan untuk manajemen 

AAL secara ringkas dan jelas. Bab ini juga meliputi saran untuk 

penelitian-penelitian selanjutnya 
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BAB II 

TINJAUAN KEPUSTAKAAN 

Bab ini menguraikan penelitian terdahulu, tinjauan teoritis dan kerangka 

pemikiran yang digunakan dalam penelitian ini. 

2.1. Penelitian Terdahulu 

Pada bab ini akan dibahas beberapa penelitian terdahulu yang relevan 

untuk dijadikan landasan dan kerangka berpikir dalam penelitian ini. 

2.1.1. Penelitian oleh Eka Rachmawaty (2012) 

Persamaan antara penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah konsep 

yang digunakan. Baik penelitian ini maupun penelitian sebelumnya sama-sama 

menyusun rancangan sistem manajemen kinerja yang terintegrasi dengan rencana 

strategis organisasi. Keselarasan rencana strategis dengan performance appraisal 

sama-sama menjadi aspek penting dalam mengembangkan sistem manajemen 

kinerja.  

Perbedaan antara penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah dari segi 

objek penelitian. Objek penelitian sebelumnya adalah perusahaan air conditioning 

system, sedangkan objek penelitian ini adalah organisasi AAL fokusnya pada 

Pegawai Negeri Sipil Tentunya akan ada perbedaan dari segi analisa lingkungan 

kerja dan benchmark indikator penilaian kinerja individu. Selain itu dari segi 

tahapan penelitian, penelitian sebelumnya berakhir di tahap penyusunan indikator 

kinerja utama (KPI). Sedangkan penelitian ini, tahapan terakhirnya adalah 

evaluasi penerapan penilaian kinerja individu dan upaya peningkatan kinerja 

Pegawai Negeri Sipil di lingkungan AAL. 
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2.1.2 Penelitian oleh Hermien Tridayanti (2014) 

Persamaan antara penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah konsep 

yang digunakan. Baik penelitian ini maupun penelitian sebelumnya sama-sama 

menggunakan manajemen kinerja yaitu performance appraisal sebagai tools 

untuk mengetahui manfaatnya baik terhadap turnover ataupun promosi jabatan. 

Perbedaan antara penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada 

segi objek penelitian. Objek penelitian sebelumnya adalah perusahaan yang 

banyak terjadi turnover terhadap pegawainya, sedangkan objek penelitian ini 

adalah pegawai negeri sipil yang tidak ada turnovernya. 

Dari segi tahapan penelitian, penelitian sebelumnya langsung mengarah 

pada tujuan yaitu mengapa terjadi turnover yang sangat tinggi. Sedangkan 

penelitian ini, melihat bagaimana implementasi dari penilaian prestasi keja PNS 

yang dikaitkan dengan pengembangan karier dan organisasi di AAL. 

2.2. Tinjauan Teoritis 

 Tinjauan teori diperlukan untuk menegaskan landasan teoritis penelitian 

yang akan dilakukan. 

2.2.1. Pengertian Pengembangan Karir  

 Seorang individu yang pertama kali menerima tawaran pekerjaan akan 

memiliki pengadaan yang berbeda tentang pekerjaan, jika dibandingkan dengan 

individu yang telah lama bekerja. Mereka yang telah lama bekerja akan 

berpandangan lebih luas dan bermakna. Anggapan terhadap kerja tersebut berubah 

tidak saja dianggap sebagai sumber penghasilan, tetapi juga sebagai sesuatu yang 

dapat dimiliki keinginan lain, seperti penghargaan dari orang lain, persaingan 
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terhadap kekuasaan serta jabatan yang lebih tinggi. Sehubungan dengan ini, maka 

setiap pegawai harus diberi kesempatan untuk mengembangkan karirnya, yakni 

sebagai alat untuk memotivasi mereka agar dapat berprestasi lebih baik. Karir 

merupakan keseluruhan jabatan atau posisi yang mungkin diduduki seseorang 

dalam organisasi dalam kehidupan kerjanya, dan tujuan karir merupakan jabatan 

tertinggi yang akan diduduki seseorang dalam suatu organisasi. Berikut ini ada 

beberapa pengertian karir dan pengembangan karir yang dikemukakan oleh para 

ahli:  

 Menurut Robert L. Mathis – John H. Jackson (2006;342) mengemukakan 

bahwa pengertian karir adalah sebagai berikut : 

  ”Karir adalah rangkaian posisi yang berkaitan dengan kerja yang 

 ditempati seseorang sepanjang hidupnya”. 

 

 Menurut Sondang P. Siagian (2006:215) faktor-faktor yang mempengaruhi 

pengembangan karir seorang karyawan adalah:  

 “Prestasi Kerja Faktor yang paling penting untuk meningkatkan dan 

 mengembangkan karir seorang karyawan adalah pada prestasi kerjanya 

 dalam melakukan tugas yang dipercayakan kepadanya. Tanpa prestasi 

 kerja yang memuaskan, sukar bagi seorang pekerja untuk diusulkan oleh 

 atasannya agar dipertimbangkan untuk dipromosikan ke pekerjaan atau 

 jabatan yang lebih tinggi di masa depan”. 

 

2.2.2 Penilaian Kinerja (Performance Appraisal) 

 Penilaian prestasi kerja merupakan usaha yang dilakukan pimpinan untuk 

menilai hasil kerja bawahannya. Penilaian kinerja adalah suatu sistem yang 

digunakan untuk menilai dan mengetahui apakah seseorang pegawai telah 

melaksanakan pekerjaannya dalam suatu organisasi melalui instrumen penilaian 
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kinerja. Pada hakikatnya, penilaian kinerja merupakan suatu evaluasi terhadap 

penampilan kerja individu dengan membandingkan dengan standard baku. 

Menurut Nelly (2003), definisi penilaian kinerja adalah: “Performance 

measurement can be defined as the process of quantifying the efficiency and 

effectiveness of action.” “A performance measure can be defined as a 

metric used to quantify the efficiency and/or effectiveness of action.” “A 

performance measurement system can be defined as the set of metrics used to 

quantify both the efficiency and effectiveness of actions.” Dapat diartikan 

"Pengukuran kinerja dapat didefinisikan sebagai proses mengukur efisiensi dan 

efektivitas tindakan”. "Tolak ukur kinerja dapat didefinisikan sebagai metrik yang 

digunakan untuk mengukur efisiensi dan atau efektivitas tindakan”. "Sebuah 

sistem pengukuran kinerja dapat didefinisikan sebagai seperangkat metric yang 

digunakan untuk mengukur baik efisiensi dan efektivitas tindakan."  

Selanjutnya Mangkunegara, (2005: 10) mengemukakan bahwa penilaian 

pegawai merupakan evaluasi yang sistematis dari pekerjaan pegawai dan potensi 

yang dapat dikembangkan. Penilaian dalam proses penafsiran atau penentuan 

nilai, kualitas atau status dari beberapa obyek orang ataupun sesuatu barang.  

Menurut Handoko (2005), penilaian prestasi kerja (performance 

appraisal) adalah proses melalui dimana organisasi-organisasi mengevaluasi atau 

menilai prestasi kerja karyawan. Kegiatan ini dapat memperbaiki keputusan-

keputusan personalia dan memberikan umpan balik kepada para karyawan tentang 

pelaksanaan kerja mereka. 

Mahmudi (2005) menyatakan bahwa penilaian kinerja merupakan suatu 
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proses penilaian kemajuan pekerjaan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang 

telah ditentukan, termasuk informasi atas efisiensi penggunaan sumber daya 

dalam menghasilkan barang atau jasa, kualitas barang atau jasa, perbandingan 

hasil kerja dengan target dan efektifitas tindakan dalam mencapai tujuan. 

2.2.3. Aspek Yang Diukur dalam Penilaian Kinerja  

Kriteria manajemen dalam mengevaluasi penilaian kinerja karyawan, 

memiliki pengaruh besar pada apa yang akan dilakukan oleh karyawan. Tiga 

kriteria yang sangat popular menurut Robbins (2001) yaitu: 

1. Individual task outcomes 

Merupakan aspek penilaian dalam mengevaluasi hasil (outcome) dari 

kinerja karyawan. Contoh task outcome antara lain: kuantitas (jumlah 

produk, volume penjualan) dan biaya (biaya per unit produksi). 

2. Behaviors 

Seringkali sulit untuk menentukan hasil spesifik yang secara langsung 

disebabkan oleh tindakan karyawan, terutama dalam mengevaluasi 

kontribusi setiap anggota dalam suatu kelompok kerja. Dalam kondisi 

tersebut, tidak jarang manajemen menilai perilaku karyawan sebagai 

ukuran dalam proses penilaian. Contoh perilaku kerja antara lain: 

membantu orang lain, memberi masukan untuk peningkatan. 

3. Traits 

Individual traits merupakan ukuran yang masih sering digunakan 

organisasi. Jika dibandingkan dengan task outcomes atau behavior, traits 

sebagai ukuran kinerja sering diabaikan. Contoh traits antara lain: 

memiliki sikap yang baik, percaya diri, dapat diandalkan dan kaya akan 

pengalaman. 

2.2.4. Kriteria Sistem Penilaian Kinerja 

Syarat-syarat penilaian kinerja menurut Cascio (2010) adalah : 

1. Relevance: adanya hubungan yang jelas antara standar kinerja suatu 

pekerjaan dengan tujuan organisasi. Selain itu juga adanya hubungan yang 

jelas antara elemen penting dalam pekerjaan dengan dimensi yang dinilai 

dalam lembar penilaian. 

2. Sensitivity: sistem penilaian harus peka dalam membedakan karyawan 

dengan kinerja yang baik atau kurang baik. Hal ini sangat penting agar 

tidak mengurangi motivasi karyawan jika seluruh karyawan dinilai sama. 
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3. Reliability: hasil dari suatu sistem penilaian harus dapat dipercaya dan 

konsisten. Suatu sistem penilaian dikatakan mempunyai reliabilitas yang 

tinggi jika dua penilai atau lebih memberi penilaian yang relatif sama atau 

nilainya mendekati. 

4. Acceptability: sistem penilai tersebut memperoleh dukungan dan dapat 

diterima oleh penggunanya. 

5. Practicality: sistem penilaian harus mudah untuk dipahami dan digunakan 

bagi manajer dan karyawan. 

 

 Untuk menghindari diskriminasi penilaian kinerja Martocchio (2011) 

menyarankan 4 aktivitas yang harus dilakukan untuk menghindari adanya 

diskriminasi dalam menjalankan penilaian kinerja, yaitu: 

1. Menyusun analisa jabatan untuk memastikan karakteristik yang penting 

untuk performa kerja yang baik. 

2. Membuat sistem instrumen peringkat berdasarkan karakteristik yang ada 

pada analisa jabatan. 

3. Melatih para supervisor untuk dapat menggunakan instrumen pemberian 

peringkat tersebut secara baik dan benar. 

4. Melakukan peninjauan ulang peringkat oleh personil tingkat atas. 

 

Setelah memahami apa yang menjadi kriteria dalam pelaksanaan suatu 

sistem penilaian kinerja yang efektif, proses analisa jabatan menjadi proses 

penting selanjutnya dalam tahapan penilaian kinerja. Proses analisa jabatan 

penting dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan deskripsi pekerjaan yang 

didalamnya mencakup tugas dan tanggung jawab, kualifikasi dan persyaratan 

yang meliputi pengetahuan (knowledge), keterampilan (skill) dan kemampuan 

(ability) yang nantinya akan digunakan untuk menentukan parameter atau tolak 

ukur penilaian hasil kerja (result) dan parameter atau tolak ukur penilaian perilaku 

kerja (behavior). 

2.2.5. Pengertian Oganisasi  Organisasi merupakan alat atau wadah yang 

statis. Setiap orang tentunya pernah ataupun sedang berada di dalam sebuah 
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organisasi. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa organisasi yang terkecil 

adalah sebuah keluarga dan tentunya setiap orang dilahirkan dalam sebuah 

keluarga. Kemudian yang dikatakan sebagai organisasi yang terbesar adalah 

sebuah Negara. Oleh karena itu tentunya seseorang secara sadar atau tidak sadar, 

mau tidak mau, ia telah berada di dalam sebuah organisasi. Berikut ini ada 

beberapa definisi mengenai organisasi, antara lain:  

1. Gaus (Supardi, 2002: 4) mendefinisikan organisasi sebagai tata 

hubungan antara orang-orang untuk dapat memungkinkan tercapainya 

tujuan bersama dengan adanya pembagian tugas dan tanggung jawab.  

2. Malinowski (Cahyani, 2003: 2) mendefenisikan organisasi sebagai 

suatu kelompok orang yang bersatu dalam tugas-tugas, terikat pada 

lingkungan tertentu, menggunakan alat teknologi dan patuh pada peraturan 

3. Siagian (Sofyandi, 2007: 3) mendefenisikan organisasi sebagai bentuk 

persekutuan anatara dua orang atau lebih yang bekerja bersama serta 

secara formal terikat dalam rangka pencapaian suatu tujuan yang telah 

ditentukan dalam ikatan mana terdapat seorang atau beberapa orang yang 

disebut atasan dan seorang atau sekelompok orang yang disebut bawahan 

4. Trewatha (Winardi, 2004: 53) mendefinisikan bahwa sebuah organisasi 

dapat dinyatakan sebagai sebuah struktur sosial yang didesain guna 

mengkoordinasi kegiatan dua orang atau Universitas Sumatera Utara lebih, 

melalui suatu pembagian kerja dan hirarki otoritas guna melaksanakan 

pencapaian tujuan umum tertentu. Berdasarkan definisi tersebut dapat 

diketahui beberapa elemen dasar yang menjadi ciri organisasi yaitu:  

1. Kumpulan orang  

2. Suatu wadah  

3. Terstruktur  

4. Tujuan bersama  

 

 Berdasarkan ciri tersebut dapat dirumuskan definisi organisasi yaitu suatu 

wadah yang terdiri dari kumpulan orang yang terikat dengan hubungan-hubungan 

formal dalam rangkaian terstruktur untuk mencapai tujuan bersama secara efektif. 

2.2.6.  Pengertian Struktur Organisasi  
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 Struktur organisasi merupakan kesatuan kerangka organisasi yang 

ditetapkan untuk proses manajerial, sistem, pola tingkah laku yang muncul dan 

terjadi dalam praktek penyelenggaraan organisasi dan manajemen. Struktur 

organisasi merupakan alat untuk membantu manajemen dalam mencapai 

tujuannya. Struktur organisasi dapat memiliki pengaruh yang besar pada 

anggotanya. Pengaruh struktur organisasi terhadap kepuasan dan kinerja 

karyawan mengarah pada suatu kesimpulan yang sangat jelas. Struktur organisasi 

menjelaskan bagaimana tugas kerja akan dibagi, dikelompokkan dan 

dikoordinasikan secara formal. Struktur organisasi menunjukkan kerangka dan 

susunan perwujudan pola tetap hubungan. Hubungan diantara fungsi-fungsi, 

bagian-bagian ataupun posisi maupun orang-orang yang menunjukkan kedudukan 

tugas, wewenang dan tanggung jawab yang berbeda-beda dalam suatu organisasi 

Kerangka kerja organisasi disebut sebagai desain organisasi (organizational 

design). Bentuk spesifik dari kerangka kerja organisasi dinamakan dengan 

struktur organisasi (organizational Universitas Sumatera Utara structure). 

Pengertian yang jelas tentang struktur organisasi dikemukakan oleh beberapa ahli 

sebagai berikut:  

1. Struktur organisasi dapat diartikan sebagai kerangka kerja formal 

organisasi yang dengan kerangka kerja itu tugas-tugas pekerjaan dibagi-

bagi, dikelompokkan, dan dikoordinasikan (Robbins dan Coulter, 

2007:284).  

2. Struktur organisasi didefinisikan sebagai mekanisme-mekanisme formal 

dengan mana organisasi dikelolah (Handoko, 2003:169). 

 3. Struktur organisasi adalah pola formal mengelompokkan orang dan 

pekerjaan (Gibson dkk, 2002:9).  

4. Struktur organisasi yaitu menggambarkan tipe organisasi, 

pendepartemenan organisasi, kedudukan dan jenis wewenang pejabat, 
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bidang dan hubungan pekerjaan, garis perintah dan tanggungjawab, 

rentang kendali dan sistem pimpinan organisasi (Hasibuan, 2004:128).  

5. Struktur organisasi menspesifikasikan pembagian kerja dan 

menunjukkan bagaimana fungsi atau aktivitas yang beraneka ragam yang 

dihubungkan sampai batas tertentu, juga menunjukkan tingkat spesialisasi 

aktivitas kerja (Suranto, 2005: 85)  

 

2.2.7.  Jenis-jenis Struktur Organisasi  

 Menurut sifat hubungan kewenangan didalam strukutr organisasi formal 

terdapat 3 (tiga) jenis utama organisasi maka jenis-jenis organisasi itu (Djoko 

2006:130) dapat dibedakan sebagai berikut:  

Organisasi Lini  

Organisasi ini menerapkan aliran wewenang langsung dari top manajemen 

kepada manajemen di bawahnya, pimpinan perusahan memiliki 

kewenangan langsung dalam mengawasi bawahannya Universitas 

Sumatera Utara Ciri-ciri organisasi lini adalah tanggung jawab dipikul 

seluruhnya oleh pimpinan perusahaan, sistem organisasi ini digunakan 

untuk perusahaan skala kecil dan menengah. Keunggulannya: 1. Delegasi 

kewenangan dan tanggung jawab untuk setiap bidang jelas  

2. Sederhana dan mudah dipahami baik oleh manjer maupun bawahan 

kelemahannya:  

1. Pekerjaan eksekutif puncak berat karena dibebani oleh pekerjaan 

administratif  

2. Tidak ada spesialisasi. 

 

2.2.8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 tahun 2011 

Tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil. 

Penilaian prestasi kerja PNS adalah suatu proses penilaian secara 

sistematis yang dilakukan oleh pejabat penilai terhadap sasaran kerja pegawai dan 

perilaku kerja PNS. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 

Nomor 46 tahun 2011, Penilaian prestasi kerja PNS dilakukan berdasarkan 

prinsip: 
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1. Objektif. 

2. Terukur. 

3. Akuntabel. 

4. Partisipatif dan transparan. 

 

Penilaian prestasi kerja PNS terdiri atas unsur: Sasaran Kerja Pegawai 

(SKP) dan Perilaku Kerja. Tata Cara Penilaian Kinerja pegawai adalah dengan 

menilai dua unsur yaitu SKP dan perilaku kerja dengan Bobot nilai unsur SKP 

60% (enam puluh persen) dan perilaku kerja 40% (empat puluh persen). 

Sasaran Kerja Pegawai (SKP) 

Sasaran Kerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana 

kerja pegawai yang disusun berdasarkan rencana kerja tahunan instansi dan target 

yang akan dicapai dari setiap pelaksanaan tugas jabatan oleh seorang PNS. 

Rencana dan target kerja tersebut disusun setiap awal tahun oleh pegawai, dan 

harus disetujui oleh atasan lagsung/pejabat penilainya. Sanksi bagi pegawai yang 

tidak menyusun SKP diatur dalam PP No. 53 Tahun 2011 tentang Hukuman 

Disiplin Pegawai. 

Penilaian kinerja dengan menggunakan SKP ini meliputi beberapa aspek, 

yakni kuantitas, kualitas, waktu dan biaya sesuai dengan karakteristik, sifat dan 

jenis kegiatan pada masing-masing instansi. Lebih lanjut dijelaskan pula bahwa 

aspek-aspek tersebut disusun dengan mengacu pada standar teknis kegiatan 

masingmasing instansi. Adapun penilaian dilakukan dengan membandingkan 

aspek-aspek penilaian pada target di awal tahun dengan realisasi yang dicapai 

pada akhir tahun. 

1. Aspek Kuantitas 

2. Aspek Kualitas 



20 
 

 

 

3. Aspek Waktu 

4. Aspek Biaya 

Perilaku Kerja 

Selain dengan SKP, prestasi kerja pegawai juga diukur dengan indikator 

perilaku kerja. Parameter yang digunakan untuk mengukur perilaku kerja adalah 

orientasi pelayanan, integritas, komitmen, disiplin, kerjasama, dan khusus bagi 

pejabat struktural ditambah satu dimensi yaitu kepemimpinan indikator-indikator 

tersebut adalah sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan pasal demi pasal dalam 

PP No.46 Tahun 2011. 

1. Orientasi Pelayanan 

2. Integritas 

3. Komitmen 

4. Disiplin 

5. Kerjasama 

6. Kepemimpinan 

Penilaian prestasi kerja dilakukan dengan cara menggabungkan penilaian 

SKP dengan penilaian perilaku kerja. Penilaian SKP memuat kegiatan tugas 

jabatan dan target yang harus dicapai dalam kurun waktu penilaian yang bersifat 

nyata dan dapat diukur. Penilaian SKP membandingkan antara kinerja yang 

dicapai dan target yang ditentukan sedangkan penilaian Perilaku Kerja dilakukan 

melalui pengamatan oleh pejabat penilai terhadap PNS sesuai dengan kriteria 

yang ditentukan. Adapun sistematika dari penilaian kinerja pegawai dijelaskan 

dalam Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2013 
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Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 

Tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil. Penilaian prestasi kerja 

PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 PP No.46 Tahun 2011 dilaksanakan 

oleh pejabat penilai yaitu Pejabat pembina kepegawaian sebagai pejabat penilai 

dan atau atasan pejabat penilai yang tertinggi di lingkungan unit kerja masing 

masing.  

Nilai prestasi kerja PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal (15) PP No. 

46 Tahun 2011 dinyatakan dengan angka dan sebutan sebagai berikut: 

a. 91 – ke atas: sangat baik 

b. 76 – 90: baik 

c. 61 – 75: cukup 

d. 51 – 60: kurang 

e. 50 ke bawah: buruk 

2.2.9. Pengertian pegawai negeri menurut Undang-Undang Pokok 

Kepegawaian No.43 Tahun 1999 Tentang Perubahan UU No.8 Tahun 1974 

Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian yaitu: 

1. Pegawai negeri adalah unsur aparatur negara, abdi negara, dan abdi 

masyarakat yang dengan kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila dan 

Undang-Undang Dasar 1945, negara dan pemerintah, 

menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pembangunan. 

2. Pegawai negeri adalah mereka yang telah memenuhi syarat-syarat 

yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, 

diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam 
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sesuatu jabatan negeri atau diserahi tugas negara lainnya yang 

ditetapkan berdasarkan sesuatu peraturan perundang-undangan dan 

digaji menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

3. Pegawai negeri terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan anggota 

Tentara Nasional Indonesia dan Anggota Kepolisian Negara Republik 

Indonesia.  

2.2.10. Peraturan Menteri Pertahanan R I No 26 tahun 2010 Tentang Pola 

Karier Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pertahanan.  

Pasal (1) Dalam Peraturan Menteri Pertahanan ini, yang dimaksud dengan: 

1.  Menteri Pertahanan yang selanjutnya disebut Menteri adalah 

Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat Kementerian Pertahanan.  

2.   Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pertahanan adalah PNS 

Kementerian Pertahanan yang bekerja di lingkungan Kementerian 

Pertahanan, Mabes TNI dan Angkatan yang pembinaannya merupakan 

kewenangan Menteri.  

3.  Karier adalah perjalanan atau pengalaman jabatan seseorang PNS 

Kementerian Pertahanan sejak mulai diangkat, dibina secara terus menerus 

sampai dengan batas usia pensiun.  

4.  Pola karier adalah pola pembinaan PNS Kementerian Pertahanan 

yang menggambarkan alur pengembangan karier yang menunjukkan 

keterkaitan dan keserasian antara jabatan, pangkat, pendidikan dan 

pelatihan jabatan, kompetensi, serta masa jabatan seseorang PNS 
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Kementerian Pertahanan sejak pengangkatan pertama dalam jabatan 

tertentu sampai dengan pensiun.  

2.2.11. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara No 35 TAHUN 201 1 

Tentang Pedoman Penyususnan Pola Karier PNS.  

Dalarn penyusunan pola karier, setiap instansi harus melakukan tahapan 

sebagai berikut:  

1. Melaksanakan Analisis Jabatan.  

2.  Melaksanakan Evaluasi Jabatan. 

 3.  Menetapkan Peta Jabatan.  

4.  Teknik Penyusunan Pola Karier  

Unsur-unsur pola karier: 

 a) Pendidikan formal  

b) Diklat Jabatan  

c) Pangkat atau Golongan Ruang  

d) Tingkat Jabatan 

e) Penilaian prestasi kerja. Penilaian prestasi kerja dilakukan 

terhadap seorang PNS yang akan atau sedang menduduki jabatan. 

2.2.12. Desain dan Struktur Organisasi 
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Dalam konteks desain organisasi, Ivancevich (2008) mendefinisikannya 

sebagai proses penentuan keputusan untuk memilih alternatif kerangka kerja 

jabatan, proyek pekerjaan, dan departemen. Dengan demikian, keputusan atau 

tindakan-tindakan yang dipilih ini akan menghasilkan sebuah struktur organisasi. 

Ada enam elemen yang perlu diperhatikan oleh para manajer ketika akan 

mendesain struktur organisasi. Ke-enam elemen tersebut meliputi (Robbins, 

2007): 

1. Spesialisasi Pekerjaan adalah sejauh mana tugas-tugas dalam 

organisasi dibagi-bagi ke dalam beberapa pekerjaan tersendiri 

2. Departementalisasi adalah dasar yang dipakai untuk 

mengelompokkan pekerjaan secara bersama-sama 

3. Rantai komando adalah garis wewenang yang tanpa putus yang 

membentang dari puncak organisasi ke unit terbawah dan menjelaskan 

siapa yang bertanggung jawab kepada siapa. Wewenang sendiri merupakan 

hak yang melekat dalam sebuah posisi manajerial untuk memberikan 

perintah dan untuk berharap bahwa perintahnya tersebut dipatuhi 

4. Rentang Kendali adalah jumlah bawahan yang dapat diarahkan 

oleh seorang manajer secara efisien dan efektif 

5. Sentralisasi – Desentralisasi. Sentralisasi adalah sejauh mana 

tingkat pengambilan keputusan terkonsentrasi pada satu titik di dalam 

organisasi 

6. Formalisasi adalah sejauh mana pekerjaan pekerjaan di dalam 

organisasi dilakukan. 

Sementara Ivancevich (2008) mengungkapkan 4 komponen sebagai 

pembentuk struktur organisasi meliputi : 

1. Pembagian kerja, menyangkut kadar dari spesialisasi pekerjaan. 

Para manager membagi seluruh tugas organisasi menjadi pekerjaan-

pekerjaan khusus yang tersusun dari aktivitas-aktivitas khusus. Contohnya 

Seorang Account Representative pada Kantor Pajak yang memiliki 

pekerjaan khusus seperti  pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan, 

melaksanakan bimbingan dan melaksanakan himbauan kepada Wajib Pajak 

(WP).Pendelegasian Kewenangan. Proses pembagian kewenangan dari atas 

ke bawah dalam organisasi. 

2. Pendelegasian kewenangan (delegation of authority) mengacu 

secara khusus pada kewenangan pengambilan keputusan, bukan melakukan 
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pekerjaan. Pendelegasian kewenangan memiliki efek positif pada 

pengembangan manager professional, dan membawa iklim persaingan 

dalam organisasi. 

3. Pembagian Departemen. Cara organisasi dibagi secara struktural. 

Pembagian departemen ini dapat dikelompokkan menjadi pembagian 

departemen berdasarkan fungsinya (functional departementalization), 

berdasarkan wilayah (geographic departementalization), berdasarkan 

produk (product departementalization), berdasarkan pelanggan (customer 

departementalization). 

4. Rentang kendali adalah jumlah bawahan yang melapor kepada 

atasan. Rentang ini merupakan satu faktor yang mempengaruhi bentuk dan 

tinggi suatu struktur organisasi. 

 

2.3. Kerangka Pemikiran  

Pada penelitian ini ada beberapa tahapan prosedur dalam pengumpulan 

data dan proses penelitian, yaitu  

1. Penelitian Pendahuluan dan Evaluasi Implementasi Penilaian Kinerja 

individu PNS AAL. 

Penelitian pendahuluan diperlukan untuk mendapatkan gambaran secara 

umum mengenai obyek penelitian yaitu profil organisasi, visi, misi, tujuan 

dan strategi serta struktur organisasi, dan data PNS di AAL. Penelitian 

pendahuluan juga diperlukan untuk evaluasi implementasi penilaian 

kinerja individu para PNS di AAL 

2. Penilaian Prestasi Kerja dapat digunakan untuk pengembangan karier 

(pangkat dan jabatan) PNS AAL. 

Setelah penerapan penilaian kinerja sesuai dengan visi dan misi 

selanjutnya hasil penilaian tersebut dapat digunakan untuk peningkatan 

karier promosi pangkat dan jabatan yang lebih tinggi lagi. 

3. Penilaian Prestasi Kerja PNS AAL dapat digunakan untuk meningkatkan 

dan mengembangkan organisasi AAL.  
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Tahapan selanjutnya adalah melakukan analisis jabatan untuk reward para 

PNS AAL yang karier berdasarkan penilaian prestasi kerjanya untuk 

menjabat diposisi yang sesuai dengan struktur organisasi yang telah di 

validasi dalam rangka mewadahi peningkatan jabatan yang lebih tinggi 

lagi. Tahapan akhir penelitian ini adalah adanya penambahan jabatan baru 

yang lebih tinggi untuk para PNS di lingkungan AAL. 

 

 

Gambar 2.1. Kerangka Pemikiran 

Sumber: Hasil Telaah Peneliti 

 

 

Evaluasi implementasi Penilaian Prestasi 
Kerja  Pegawai Negeri Sipil di lingkungan 

AAL 

Penilaian Prestasi Kerja digunakan untuk 
pengembangan karier (pangkat dan 

jabatan)  

PNS AAL. 

Penilaian Prestasi Kerja PNS AAL dapat 
digunakan untuk meningkatkan dan 

mengembangkan organisasi AAL  
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

Bab ini memaparkan pemilihan metode pendekatan penelitian, desain 

penelitian, jenis dan sumber data, prosedur pengumpulan data, teknik analisis data 

serta keterbatasan penelitian. 

3.1. Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian eksploratoris dengan menggunakan 

pendekatan kualitatif berdasarkan case study, dengan tujuan untuk menggali 

informasi yang dibutuhkan untuk membantu organisasi dalam 

mengimplementsaikan  penilaian prestasi kerja individu yang sesuai dengan yang 

diharapkan mampu memberikan kontribusi yang baik dalam hal membantu 

instansi pemerintah dalam mengukur kinerja pegawainya.  

Zikmund, Babin, Carr dan Griffin (2010, 133-137) mengungkapkan bahwa 

penelitian kualitatif adalah penelitian yang memaparkan tujuan bisnis melalui 

teknik yang memungkinkan peneliti untuk melakukan elaborasi interpretasi dari 

fenomena-fenomena yang ada tanpa bergantung pada pengukuran numerik. 

Penelitian kualitatif fokus pada penemuan true inner meanings dan wawasan baru. 

Oleh karena itu seorang peneliti diharuskan mampu menginterpretasikan data 

dengan tepat untuk mendapatkan arti dan mengolahnya menjadi informasi. 

Pendekatan kualitatif berdasarkan case study dipilih dengan alasan sebagai 

berikut : 
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1. Pendekatan kualitatif menawarkan fleksibilitas yang tinggi dan 

menawarkan kebebasan untuk mendapatkan informasi langsung dari 

sumbernya. 

2. Penelitian eksploratoris biasa digunakan jika peneliti memiliki 

keterbatasan pengalaman atau pengetahuan mengenai masalah penelitian. 

Dengan penelitian eksploratoris peneliti diharapkan dapat 

mengembangkan pengetahuan yang lebih mendalam untuk menghasilkan 

ide-ide yang mengarah pada permasalahan perusahaan. 

3. Case study mampu mendeskripsikan peristiwa-peristiwa spesifik dalam 

perusahaan untuk menghadapi keputusan atau situasi-situasi penting yang 

sedang terjadi didalam suatu organisasi. 

4. Keuntungan lain yang didapatkan dari case study adalah seluruh bagian 

organisasi atau entitas tertentu dapat diivestigasi secara mendalam dengan 

teliti dan fokus pada detail. Fokus yang tinggi pada detail memungkinkan 

peneliti untuk mempelajari dengan hati-hati runtutan peristiwa yang 

sedang terjadi dan lebih berkonsentrasi pada pengidentifikasian hubungan 

antara fungsi, individual atau entitas tertentu. 

3.2. Desain Penelitian 

Dalam mendesain penelitian dengan metode case studies ada 5 komponen 

penting yang harus diperhatikan menurut Robert K.Yin (2013),  yaitu : 

pertanyaan-pertanyaan penelitian, proposisi (jika ada), unit analisis, logika yang 

menghubungkan data dengan proposisi, dan kriteria untuk menginterpretasikan 

hasil temuan. 
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3.2.1. Pertanyaan Penelitian 

Pertanyaan penelitian pada penelitian ini seperti telah disebutkan pada 

rumusan masalah, yaitu : 

1. Bagaimana implementasi penilaian prestasi kerja individu Pegawai 

Negeri Sipil di lingkungan AAL?  

2. Bagaimana Penilaian Prestasi Kerja dapat digunakan untuk 

pengembangan karier (pangkat dan jabatan) PNS AAL? 

 3. Bagaimana Penilaian Prestasi Kerja PNS AAL dapat digunakan 

untuk meningkatkan dan mengembangkan organisasi AAL?  

3.2.2. Unit Analisis 

Unit analisis berkaitan dengan fundamental permasalahan dalam 

mendefinisikan kasus atau masalah yang dikemukakan dalam penelitian (Ragin & 

Becker, 1992). Unit analisis dalam penelitian ini adalah sebuah unit organisasi, 

dimana dalam penelitian ini adalah fokusnya pada penilaian prestasi kinerja para 

Pegawai Negeri Sipil. 

3.2.3. Kriteria Interpretasi Hasil Temuan 

Dalam penelitian ini, beberapa kriteria yang digunakan untuk menafsirkan 

hasil penemuan dan pengumpulan data adalah sebagai berikut : 

1. Data diperoleh dari sumber-sumber yang relevan, yaitu dari dokumen 

organisasi dan key informan yang relevan dengan penelitian dan bukan dari 

asumsi subyektif. 

2. Data yang diperoleh diinterpretasikan dengan obyektif, sesuai dengan 

keadaan yang sebenarnya dengan menghilangkan unsur bias. 
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3. Interpretasi data dilakukan sejalan dengan desain penelitian yang 

disebutkan dalam penelitian ini. 

3.3. Jenis dan Sumber Data 

Sebuah ciri dari penelitian case study adalah penggunaan beberapa sumber 

data yang merupakan sebuah strategi untuk meningkatkan kredibilitas data 

(Patton, 1990; Yin,2003). Dalam penelitian ini, jenis dan sumber data yang 

digunakan adalah : 

1. Catatan Arsip 

Catatan arsip organisasi yang digunakan meliputi dokumen organisasi 

mengenai profil organisasi, struktur organisasi dan data Pegawai Negeri 

Sipil di lingkungan AAL. 

2. Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan laporan hasil survei, wawancara dan observasi 

yang dilakukan oleh peneliti di AAL. 

3.4. Prosedur Pengumpulan Data 

 Dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan melalui beberapa cara, 

antara lain: 

1. Survei pendahuluan 

Survei pendahuluan dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh gambaran 

umum mengenai obyek yang akan diteliti yaitu AAL. Hal-hal yang akan 

dilakukan oleh peneliti diantaranya adalah mengumpulkan data sekunder 
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profil organisasi yang mencakup visi, misi, tujuan dan strategi organisasi, 

dan struktur organisasi. 

2. Wawancara mendalam 

Peneliti akan melakukan wawancara  mendalam secara one-on-one dengan 

key informan untuk mendapatkan data primer yang terkait dengan 

penelitian. Sebelumnya, peneliti akan menyusun pedoman daftar 

pertanyaan yang tepat agar mampu menggali informasi yang mendalam 

dari masing-masing key informan. Hasil wawancara kemudian digunakan 

untuk mengevaluasi penilaian prestasi kerja individu PNS di lingkungan 

AAL.  

Adapun key informan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah : 

a. Direktur Pendidikan AAL 

Wawancara dilakukan untuk menggali informasi terkait visi, misi, 

goal, objectives dan strategi perusahaan dan wawasan-wawasan 

lain yang mampu mendukung penelitian. 

b. Direktur personil AAL dan Kepala Seksi Personil PNS 

Wawancara dilakukan untuk menggali informasi terkait visi, misi, 

goal dan job description; indikator penilaian hasil kerja dan 

perilaku kerja; dan informasi-informasi lain yang mampu 

mendukung penelitian. 

c. Direktur Perencanaan dan Pengembangan AAL 
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Wawancara dilakukan untuk menggali informasi terkait visi, misi, 

goal dan rencana pengembangan orgnisasi dan informasi-informasi 

lain yang mampu mendukung penelitian. 

d. Seluruh Pegawai Negeri Sipil di lingkungan AAL 

Wawancara dilakukan untuk menggali informasi terkait job 

description, sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja, serta 

informasi-informasi lain yang mampu mendukung penelitian. 

3. Observasi 

Observasi dilakukan dengan mengamati langsung obyek penelitian yaitu 

Pegawai Negeri Sipil di lingkungan AAL untuk mendapatkan job 

description dari masing-masing jenis jabatan. Observasi ini diharapkan 

mampu mendukung hasil wawancara yang telah dilakukan sebelumnya. 

Proses ini dilakukan selama penelitian berlangsung. 

4. Focus Group Discussion (FGD) 

FGD dilakukan di tahap paling akhir penelitian dengan tujuan untuk 

mendapatkan strategi implementasi penilaian prestasi kerja individu guna 

peningkatan jejang karier PNS dan pengembangan organisasi di AAL. 

3.5. Teknik Analisis 

Pada penelitian ini teknik analisis yang digunakan adalah triangulasi 

sumber. Menurut M.Q. Patton (2002), triangulasi sumber adalah  membandingkan 

dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui 

waktu dan alat yang berbeda dalam metode penelitian kualitatif. Dengan kata lain 

triangulasi digunakan untuk mencocokkan dan mengecek kebenaran data atau 
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informasi yang diperoleh peneliti dengan berbagai metode yang berbeda untuk 

mengurangi sebanyak mungkin bias yang terjadi pada saat pengumpulan dan 

analisis data. 

Menurut Lisa A. Guion, et al. (2011), ada 5 cara dalam melakukan 

triangulasi, yaitu triangulasi data, triangulasi antar peneliti, triangulasi teori, 

triangulasi metodologi dan triangulasi lingkungan. Peneliti akan melakukan 

tahapan-tahapan tersebut dalam melakukan analisis data yaitu dengan cara sebagai 

berikut : 

1. Triangulasi data 

Peneliti akan membandingkan dan mencocokkan hasil wawancara antara 

satu informan dengan informan yang lain dengan tujuan untuk 

meningkatkan validitas informasi hasil wawancara tersebut. Informan 

yang akan digunakan adalah Direktur, Kepala satuan kerja dan semua PNS 

di lingkungan AAL. Hasil dari triangulasi data ini kemudian digunakan 

untuk mengevaluasi implementasi penilaian prestasi kerja individu yang 

dapat meningkatkan karier PNS dan pengembangan organisasi di 

lingkungan AAL. 

2. Triangulasi metodologi 

Triangulasi metodologi melibatkan penggunaan beberapa metode kualitatif 

yang digunakan dalam penelitian. Untuk penelitian ini, metode yang 

digunakan adalah wawancara, observasi dan survei. Hasil dari wawancara, 

observasi dan survei akan dibandingkan untuk melihat apakah hasilnya 
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sama. Hasil dari triangulasi ini kemudian digunakan untuk evaluasi 

implementasi penilaian prestasi kerja individu PNS di lingkungan AAL. 

3. Triangulasi teori 

Triangulasi teori melibatkan penggunaan berbagai perspektif untuk 

menafsirkan satu set data. Metode ini biasanya menggunakan tenaga 

profesional di luar bidang studi tertentu. Dalam penelitian ini, peneliti 

akan membandingkan rumusan informasi yang diperoleh dari AAL untuk 

kemudian dibandingkan dengan perspekif teori yang relevan, baik yang 

berasal dari penelitian terdahulu, jurnal-jurnal penelitian, maupun literatur-

literatur. 

 Dalam penelitian ini yang digunakan adalah triangulasi data dan teori saja 

karena Triangulasi pada hakikatnya merupakan pendekatan multimetode yang 

dilakukan peneliti pada saat mengumpulkan  dan menganalisis data. Ide dasarnya 

adalah bahwa fenomena yang diteliti dapat dipahami dengan baik sehingga 

diperoleh kebenaran tingkat tinggi jika didekati dari berbagai sudut pandang. 

Memotret fenomena tunggal dari sudut pandang yang berbeda-beda akan 

memungkinkan diperoleh tingkat kebenaran yang handal.  Karena itu, triangulasi 

ialah usaha mengecek kebenaran data atau informasi yang diperoleh peneliti dari 

berbagai sudut pandang yang berbeda dengan cara mengurangi sebanyak mungkin 

perbedaan yang terjadi pada saat pengumpulan dan analisis data. 
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Tabel 3.1. Prosedur Pengumpulan Data dan Hasil yang Diharapkan 

No Aspek Prosedur Pengumpulan Data Sumber Data Hasil yang Diharapkan 

1 Implementasi penilaian 

kinerja individu 

Pegawai Negeri Sipil di 

lingkungan AAL 

 

1. Survei pendahuluan untuk mengetahui profil 

organisasi, struktur organisasi, dan data PNS AAL 

Dokumen organisasi Profil organisasi dan struktur organisasi 

2. Wawancara untuk menggali informasi terkait visi, 

misi, tujuan dan cara penilaian kinerja PNS AAL 

serta wawasan-wawasan lain yang mampu 

mendukung penelitian 

Key informan : Direktur 

Pendidikan dan Direktur 

personil AAL 

Visi, misi, tujuan dan strategi organisasi 

secara umum dan penilaian kinerja 

untuk mencapai tujuan organisasi 

3. Analisis data hasil survei pendahuluan dan 

wawancara 

Dokumen organisasi dan 

laporan hasil survei dan 

wawancara 

Implementasi penilaian prestasi kerja 

PNS di lingkungan AAL 

4. Analisis data hasil wawancara Laporan hasil wawancara Implementasi penilaian prestasi kerja 

PNS yang sesuai dengan peraturan yang 

berlaku 

2 Penilaian Prestasi Kerja 

digunakan untuk 

pengembangan karier 

(pangkat dan jabatan) 

PNS AAL 

1. Wawancara dan observasi mengenai tugas pokok 

dan tanggung jawab jabatan para PNS 

2. Analisa reward untuk pengembangan karier PNS 

di lingkungan AAL 

Key informan : Direktur 

personil, Kepala Satuan kerja 

dan PNS di lingkungan AAL 

Pemberian reward berupa kenaikan 

pangkat dan jabatan promosi bagi PNS 

berdasarkan penilaian prestasi kerja 

secara optimal 

3 Penilaian Prestasi Kerja 

PNS AAL digunakan 

untuk mengembangkan 

organisasi AAL 

1. Wawancara dan observasi untuk mengetahui 

stuktur organisasi dan jabatan yang ada di AAL 

Key informan : Direnbang AAL, 

Kepala Satuan Kerja dan semua 

PNS di lingkungan AAL 

1. Struktur organisasi yang dapat 

mewadahi promosi jabatan yang lebih 

tinggi atau maksimal 

2. Adanya Validasi organisasi AAL 

 
2. Analisa dokumen terkait dengan job description 

kepangkatan yang sesuai dengan ruang golongan 

Job description, serta laporan 

hasil wawancara dan observasi 
Sumber: Hasil Telaah Peneliti 
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3.6. Keterbatasan Penelitian 

Berikut beberapa hal yang menjadi keterbatasan dalam penelitian, yaitu 

diantaranya : 

1. Penelitian ini hanya berlaku untuk organisasi AAL fokus pada penilaian 

prestasi kerja PNS saat ini dan tidak menjamin kesamaannya jika diterapkan 

pada obyek penelitian yang berbeda. Hasil penelitian ini tidak dapat 

digeneralisasi melainkan kasus demi kasus. 

2. Evaluasi dan implementasi penilaian prestasi kerja individu PNS AAL 

tidak akan dilakukan secara keseluruhan, namun hanya akan dilakukan di 

salah satu Satuan Kerja yang ada di organisasi. 
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BAB IV 

GAMBARAN UMUM OBYEK PENELITIAN 

Pada bab ini akan digambarkan secara umum apa yang menjadi unit 

analisis atau obyek penelitian yaitu fokus pada para Pegawai Negeri Sipil di 

lembaga pendidikan Akademi Angkatan Laut disalah satu Satuan Kerjanya. 

4.1. Profil Organisasi 

Akademi TNI Angkatan Laut (AAL) merupakan sebuah organisasi atau 

lembaga penyelenggara pendidikan pertama tingkat akademi di bawah Kepala 

Staf Angkatan Laut (Kasal) yang memiliki tugas pokok yaitu mendidik para 

Taruna agar menjadi Perwira Muda TNI AL, Pendidikan di Akademi TNI 

Angkatan Laut diarahkan pada pencapaian visi TNI Angkatan Laut yaitu 

terwujudnya TNI Angkatan Laut yang handal dan disegani, Metode Pendidikan 

yang diterapkan di Akademi TNI Angkatan Laut meliputi metode pengajaran, 

pelatihan dan pengasuhan.  

Dalam organisasi AAL terdapat Pegawai Negeri Sipil yang bertugas dan 

bekerja untuk membantu organisasi AAL dalam mencapai tujuannya tersebut. 

Adapun Pegawai Negeri adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang 

telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang 

dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri, atau diserahi tugas negara lainnya, 

dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Berdasarkan 

Undang Undang Nomor 8 Tahun 1974 jo Undang Undang Nomor 43 Tahun 1999 

tentang pokok-pokok kepegawaian dinyatakan bahwa pegawai negeri terdiri dari: 
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a. Pegawai Negeri Sipil 

b. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia 

c. Anggota Tentara Nasional Indonesia 

Jadi dalam organisasi TNI khususnya AAL diperbolehkan mengangkat 

Pegawai Negeri Sipil untuk membantu dalam melaksanakan tugasnya sesuai 

dengan kebutuhan yang diperlukan dalam masing-masing organisasinya. 

 

4.2. Visi, Misi, dan Strategi Organisasi AAL 

Visi AAL adalah terwujudnya Akademi TNI Angkatan Laut yang mampu 

menghasilkan Perwira TNI angkatan laut yang tanggap, tanggon dan trengginas 

berkelas dunia. 

Misi AAL yaitu: 

a. Menyelenggarakan proses pendidikan yangterdiri dari pengajaran, 

pelatihan dan pengasuhan yang efektif dan efisien untuk menghasilkan 

lulusan perwira TNI AL yang berjiwa juang, professional, disiplin, 

kebanggaan, kerja keras serta memiliki kesemaptaan jasmani yang tinggi, 

melaluiupaya penerapan manejemen dan teknologi pendidikan secara 

tepat. 

b. Menyelenggarakan evaluasi pendidikan yang berkelanjutan dalam 

rangka meningkatkan kualitas pendidikan kea rah pengembangan yang 

lebih baik, inovatif dan bermanfaat. 

c. Menumbuh kembangkan pendidikan karakter yang berdasarkan 

nilai-nilai dan moral etika akademik untuk membangun kehidupan 

https://id.wikipedia.org/wiki/Kepolisian_Negara_Republik_Indonesia
https://id.wikipedia.org/wiki/Tentara_Nasional_Indonesia
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lingkungan ketentaraan yang berbudaya dan beradab di kalangan civitas 

akademika. 

 

Gambar 4.1. Gedung utama gubernur AAL 

 Sumber: Dispen AAL 

 

Untuk mencapai visi dan misi organisasi, AAL telah merumuskan 

beberapa strategi penting, yaitu di antaranya: 

a. Semua peserta didik harus melalui proses monitoring dan evaluasi 

yang memenuhi dengan standar yang ditetapkan agar semua lulusan AAL 

tetap berkualitas. 

b. Terus mengembangkan manajemen pendidikan agar didapatkan 

nilai tambah dan melakukan improvisasi yang berkelanjutan bagi peserta 

didik 

c. Memperkuat jaringan komunikasi dan koordinasi untuk lebih 

bersinergi antara bagian pengajaran pelatihan dan pengasuhan. 

 

Sejalan dengan visi, misi, strategi organisasi AAL maka para Pegawai 

Negeri Sipilpun mempunyai induk organisasinya sendiri yakni dibawah Badan 

Kepegawaian Negara (BKN) keberadaan BKN secara yuridis formal termuat di 
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dalam UndangUndang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian yang 

mengamanatkan bahwa untuk menyelenggarakan manajemen PNS dibentuk 

BKN. Penyelenggaraan manajemen PNS dimaksud mencakup perencanaan, 

pengembangan kualitas sumber daya PNS dan administrasi kepegawaian, 

pengawasan dan pengendalian, penyelenggaraan dan pemeliharaan informasi 

kepegawaian, mendukung perumusan kebijaksanaan kesejahteraan PNS serta 

memberikan bimbingan teknis kepada unit organisasi yang menangani 

kepegawaian pada Instansi AAL dan BKN. Keseluruhannya itu dilaksanakan 

berdasarkan pada prinsip-prinsip manajemen modern berbasis pada pendekatan 

human capital management yang terintegrasi antar Instansi, baik AAL maupun 

BKN. 

4.3. Visi, Misi, Tujuan Dan Sasaran Strategis Badan Kepegawaian Negara 

Komitmen Badan Kepegawaian Negara dalam mengemban amanat untuk 

menyelenggarakan manajemen kepegawaian yang dituangkan dalam Visi BKN 

sebagai berikut: “Menjadi Pembina dan Penyelenggara Manajemen Kepegawaian 

yang Profesional dan Bermartabat Tahun 2025”. 

Selaras dengan Visi BKN sebagaimana yang telah dilihat tersebut, maka 

Misi BKN adalah sebagai berikut:  

a. Mengembangkan sistem manajemen kepegawaian negara. 

 b. Mengembangkan sistem pelayanan kepegawaian.  

c. Mengembangkan manajemen internal BKN. 
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Perumusan Visi sebagaiman tersebut di atas, berlandaskan atas pemikiran 

strategis sebagaimana Amanat Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok 

Kepegawaian Pasal 12 Ayat (2): Untuk mewujudkan penyelenggaraan tugas 

pemerintahan dan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), 

diperlukan Pegawai Negeri Sipil yang profesional, bertanggung jawab, jujur, dan 

adil melalui pembinaan berdasarkan sistem prestasi kerja dan sistem karier yang 

dititik beratkan pada sistem prestasi kerja. Penataan Kepegawaian/SDM aparatur 

diarahkan guna mengembangkan dan melaksanakan sistem manajemen 

kepegawaian yang berbasis kinerja atau berorientasi kepada sistem merit, yang 

didukung oleh perencanaan kepegawaian yang terintegrasi dan berkelanjutan, 

tersedianya sistem remunerasi yang adil dan layak, pembinaan karier, dan 

penilaian berdasar prestasi kerja, diklat berbasis kompetensi, tata nilai, moral, 

etika dan etos kerja yang baik, dan perlindungan hukum untuk memacu pegawai 

negeri sipil agar dapat berprestasi tinggi (profesional); dengan memperhatikan 

perkembangan isu strategis lingkungan organisasi, seperti perubahan kebijakan 

nasional dalam sistem manajemen pegawai negeri sipil, dan arah kebijakan 

pembangunan di masing-masing organisasi.  

Untuk mengukur sejauh mana capaian keberhasilan dibidang sistem 

pembinaan kinerja yang optimal, agar visi dan misi organisasi dapat tercapai, 

mengingat tujuan strategis dirumuskan berdasarkan visi dan misi organisasi. 

Untuk dapat mengukur keberhasilan organisasi dalam mencapai sasaran strategis 

dimaksud, maka perlu ditetapkan indikator kinerja sasaran (outcome). 
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PIMPINAN 

4.4. Struktur Organisasi AAL 

AAL memiliki struktur organisasi yang dibentuk untuk mendukung 

pencapaian visi, misi dan tujuan organisasi.  

 

 

           
           

           

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.2. Stuktur Organisasi AAL saat ini:  

Sumber: Ditrenbang AAL 
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4.5. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi. 

a. Kedudukan. Sebagaimana Amanat Undang-Undang Nomor 43 

Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 

1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian Pegawai Negeri Sipil ialah 

mereka yang : 

1) Bekerja pada Kementrian, Lembaga Pemerintah non 

Kementrian, Sekretariat Lembaga Negara, instansi vertikal pada 

Provinsi/Kabupaten/Kota, Kepaniteraan Pengadilan, Instansi TNI 

dan Kepolisian; 

2)    Bekerja untuk pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota; 

3)    Diperbantukan atau dipekerjakan pada daerah otonom serta 

organisasi yang menyelenggarakan pelayanan publik lainnya. 

4)    Gajinya dibayarkan menggunakan APBN atau APBD. 

b. Pegawai Negeri Sipil memiliki kedudukan sebagai unsur aparatur 

Negara yang memiliki tugas untuk memberi pelayanan pada masyarakat 

secara profesional, jujur, adil dan merata di dalam penyelenggaraan tugas 

Negara, pemerintahan serta pembangunan (Undang – Undang Nomor 43 

Tahun 1999 mengenai Pokok – Pokok Kepegawaian). Di dalam 

mewujudkan profesionalitas Pegawai Negeri Sipil sebagai bagian dari 

aparatur Negara, maka netralitas Pegawai Negeri Sipil harus tetap dijaga 
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dari pengaruh semua golongan dan partai politik dan tidak diskriminatif di 

dalam menyediakan pelayanan pada masyarakat. 

c. Tugas Pokok dan Fungsi 

Tugas Pokok. Sesuai dengan Pasal (2) pokok-pokok Organisasi dan 

prosedur AAL tahun 2005, maka para PNS bertugas sesuai dengan 

bidangnya masing-masing melaksanakan pendidikan pertama Perwira 

Sukarela TNI Angkatan Laut tingkat Akademi. 

Fungsi. Sesuai dengan Pasal( 3) Pokok-pokok Orgaspros AAL tahun 2005, 

dalam melaksanakan tugas tersebut pada pasal 2 di atas, para PNS 

dilingkungan  AAL menyelenggarakan fungsi-fungsi sebagai berikut: 

1) Merumuskan dan menyiapkan rencana program 

pelaksanaan pendidikan dan pembinaan lembaga AAL sesuai 

kebijaksanaan Kasal dan program pendidikan TNI Angkatan Laut. 

2) Melaksanakan: operasi pendidikan pertama Perwira 

Sukarela TNI Angkatan Laut tingkat Akademi dan pendidikan lain 

yang dilimpahkan Kasal. 

3) Penelitian dan pengembangan sistem pendidikan AAL, 

termasuk materi, kurikulum pendidikan dan naskah pelajaran serta 

metode pengajaran, pelatihan dan pengasuhan. 

Manajemen Pegawai Negeri Sipil diarahkan untuk menjamin 

penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan secara berdayaguna dan 

berhasilguna, maka untuk mewujudkan penyelenggaraan tugas pemerintah dan 
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pembangunan sebagaimana dimaksud diperlukan Pegawai Negeri Sipil yang 

profesional, bertanggung jawab, jujur, dan adil melalui pembinaan yang 

dilaksanakan berdasarkan sistem prestasi kerja dan sistem karier yang 

dititikberatkan pasa sistem prestasi kerja. Pegawai Negeri Sipil diangkat dalam 

jabatan dan pangkat tertentu. Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam suatu 

jabatan dilaksanakan berdasarkan prinsip profesionalisme sesuai dengan 

kompetensi, prestasi kerja, dan jenjang pangkat yang ditetapkan untuk jabatan itu 

serta syarat obyektif lainnya tanpa membedakan jenis kelamin, suku, agama, ras, 

atau golongan. 

Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam pangkat awal ditetapkan 

berdasarkan tingkat pendidikan formal, Untuk lebih menjamin obyektivitas dalam 

mempertimbangkan pengangkatan dalam jabatan dan kenaikan pangkat diadakan 

penilaian prestasi kerja. 
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BAB V 

ANALISA DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN 

Bab ini memaparkan analisa dan pembahasan hasil penelitian dari evaluasi 

penilaian kinerja individu dalam upaya meningkatakan karier PNS dan 

meningkatkan organisasi AAL. 

5.1. Evaluasi implementasi Penilaian Kinerja Individu Pegawai Negeri 

Sipil di Lingkungan AAL 

Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok 

Kepegawaian yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 43 Tahun 

1999 memberikan pengertian bahwa Pegawai Negeri adalah setiap warga Negara 

Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh 

pejabat yang berwenang dan diserahi tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebagai aparatur negara, tentunya 

pegawai negeri sipil mempunyai tugas yaitu tugas pemerintahan dan 

pembangunan. Atas dasar tersebut setiap pegawai negeri sipil (PNS) dituntut 

untuk dapat memberikan pelayanan dengan sebaik-baiknya kepada masyarakat. 

Untuk menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pembangunan dengan baik 

maka dibutuhkan pegawai negeri sipil yang profesional, jujur, adil dan 

bertanggung jawab. 

Pegawai negeri sipil di lingkungan AAL sebagai abdi negara mengemban 

tanggung jawab yang besar demi kelancaran pembangunan bangsa. Untuk 

menghasilkan pegawai yang profesional, jujur, adil dan bertanggung jawab seperti 
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yang diamanatkan oleh undang-undang diperlukan adanya pembinaan PNS di 

lingkungan AAL. Sebagai langkah awal dalam melakukan pembinaan diperlukan 

adanya penilaian terhadap kinerja PNS di lingkungan AAL. Penilaian ini nantinya 

akan digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk melakukan pembinaan PNS di 

lingkungan AAL, antara lain dalam hal mempertimbangkan kenaikan pangkat, 

penempatan dalam jabatan, pemindahan, pendidikan dan pelatihan, kenaikan gaji 

berkala, dan lain-lain. Dahulu untuk menilai kinerja seorang pegawai negeri sipil 

di lingkungan AAL dibuat dalam bentuk Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan 

(DP3) Pegawai Negeri Sipil. 

Penilaian pelaksanaan pekerjaan pegawai negeri sipil di lingkungan AAL 

merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk mengevaluasi tingkat 

pelaksanaan pekerjaan seorang pegawai. Penilaian pelaksanaan pekerjaan pegawai 

negeri sipil di lingkungan AAL dulu dituangkan dalam bentuk Daftar Penilaian 

Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil atau yang lebih dikenal dengan DP3 

PNS dan selanjutnya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1979. 

Pada kenyataannya, DP3 PNS yang dahulu adalah daftar penilaian yang dalam 

penilaiannya yang bersifat rahasia dan pejabat penilai mempunyai otoritas yang 

mutlak dalam menilai kinerja PNS. Dengan penilaian yang bersifat rahasia 

tersebut, mungkin saja PNS yang dinilai kurang puas terhadap hasil penilaian 

karena tidak adanya indikator yang digunakan secara jelas sehingga di dalam 

melakukan penilaian kinerja dengan menggunakan metode DP3 ini, 

mengakibatkan terjadi penyimpangan yang biasanya dilakukan oleh pejabat 

penilai seperti:  
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a. The hallo effect merupakan kesan sesaat yang dapat menyesalkan dalam 

memberikan penilaian.  

b. The error of central tendency merupakan kecenderungan untuk 

membuat penilaian rata-rata.  

c. The leniency and swictness biases, terjadi apabila standar penilaiannya 

sendiri tidak jelas. 

d. Personal prejudice merupakan ketidaksenangan penilai terhadap 

seseorang yang dapat mempengaruhi penilaian.  

Secara garis besar, DP3 tidak dapat digunakan dalam menilai dan 

mengukur seberapa besar produktivitas dan kontribusi PNS terhadap organisasi 

AAL. Hal ini disebabkan penilaian prestasi kerja pegawai dengan menggunakan 

metode DP3 tidak didasarkan pada target tertentu. Oleh arena pengukuran dan 

penilaian prestasi kerja tidak didasarkan pada suatu target tertentu, maka proses 

penilaian cenderung bersifat subyektif. Dalam hal atasan langsung pun sebagai 

pejabat penilai, hanya sekedar menilai dan belum tentu memberi klarifikasi dari 

hasil penilaian serta tindak lanjut penilaian terhadap pegawai yang dinilai.  

Melihat banyaknya kelemahan-kelemahan yang ada pada sistem penilaian 

kinerja PNS di lingkungan AAL dalam bentuk DP3 tersebut, sekaligus sebagai 

pengejawantahan pasal 12 dan pasal 20 UU Nomor 43 Tahun 1999, maka 

pemerintah mencoba membuat cara baru dalam menilai prestasi kerja PNS yaitu 

dengan menggunakan pendekatan metode Penilaian Prestasi Kerja. Pasal 20 UU 

Nomor 43 Tahun 1999 tentang pokok-pokok kepegawaian mengamanatkan 

bahwa tujuan dari penilaian prestasi kerja adalah untuk lebih menjamin 
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objektivitas dalam mempertimbangkan pengangkatan dalam jabatan dan kenaikan 

pangkat.  

Pemerintah sendiri, dalam hal ini Presiden Republik Indonesia sudah 

mengeluarkan aturan mengenai Sasaran Kerja Pegawai yaitu Peraturan 

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2011 Tentang Penilaian Prestasi 

Kerja Pegawai Negeri Sipil. Penilaian prestasi kerja PNS merupakan suatu proses 

penilaian secara sistematis yang dilakukan oleh pejabat penilai terhadap sasaran 

kerja pegawai dan perilaku kerja PNSdi lingkungan AAL. Tujuannya adalah 

untuk mengevaluasi kinerja PNS, yang dapat memberi petunjuk bagi manajemen 

dalam rangka mengevaluasi kinerja unit dan kinerja organisasi AAL secara 

keseluruhan. Penilaian prestasi kerja PNS di lingkungan AAL menggabungkan 

antara penilaian Sasaran Kerja Pegawai Negeri Sipil dengan Penilaian Perilaku 

Kerja. Penilaian prestasi kerja tersebut terdiri dari dua unsur yaitu SKP (sasaran 

kerja pegawai) dan Perilaku Kerja dengan bobot penilaian masing-masing unsur 

SKP sebesar 60 % dan Perilaku Kerja sebesar 40 %. Secara umum, penilaian 

prestasi kerja PNS dibagi dalam 2 (dua) unsur yaitu:  

a. Sasaran Kerja Pegawai (SKP) merupakan rencana kerja dan target yang 

akan dicapai oleh seorang PNS dan dilakukan berdasarkan kurun waktu 

tertentu. Sasaran kerja pegawai meliputi unsur:  

1) Kuantitas merupakan ukuran jumlah atau banyaknya hasil kerja 

yang dicapai oleh seorang pegawai.  

2) Kualitas merupakanukuran mutu setiap hasil kerja yang dicapai 

oleh seorang pegawai. 



50 
 

 

 

3) Waktu merupakan ukuran lamanya proses setiap hasil kerja 

yang dicapai oleh seorang pegawai.  

4) Biaya merupakan besaran jumlah anggaran yang digunakan 

setiap hasil kerja oleh seorang pegawai.  

b. Perilaku kerja merupakan setiap tingkah laku, sikap atau tindakan yang 

dilakukan oleh seorang PNS yang seharusnya dilakukan atau tidak 

dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. Adapun unsur perilaku kerja meliputi:  

1) Orientasi pelayanan merupakan sikap dan perilaku kerja PNS 

dalam memberikan pelayanan kepada yang dilayani antara lain 

meliputi masyarakat, atasan, rekan sekerja, unit kerja terkait, 

dan/atau instansi lain.  

2) Integritas merupakan kemampuan seorang PNS untuk bertindak 

sesuai dengan nilai, norma dan etika dalam organisasi.  

3) Komitmen merupakan kemauan dan kemampuan seorang PNS 

untuk dapat menyeimbangkan antara sikap dan tindakan untuk 

mewujudkan tujuan organisasi dengan mengutamakan kepentingan 

dinas daripada kepentingan diri sendiri, seseorang, dan/atau 

golongan.  

4) Disiplin merupakan kesanggupan seorang PNS untuk menaati 

kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam 

peraturan perundang-undangan atau peraturan kedinasan yang 

apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi sanksi. e.Kerja sama 
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merupakan kemauan dan kemampuan seorang PNS untuk bekerja 

sama dengan rekan sekerja, atasan, bawahan baik dalam unit 

kerjanya maupun instansi lain dalam menyelesaikan suatu tugas 

dan tanggung jawab yang diembannya.  

5) Kepemimpinan merupakan kemampuan dan kemauan PNS 

untuk memotivasi dan mempengaruhi bawahan atau orang lain 

yang berkaitan dengan bidang tugasnya demi tercapainya tujuan 

organisasi.  

Disamping melakukan Kegiatan Tugas Jabatan yang sudah menjadi tugas 

dan fungsi pokoknya, apabila seorang pegawai memiliki tugas tambahan terkait 

dengan jabatannya, maka dapat dinilai dan ditetapkan menjadi tugas tambahan. 

Tugas tambahan pada dasarnya merupakan kegiatan pendukung tugas pokok yang 

dibebankan kepada pegawai untuk dilaksanakan. Seorang PNS di lingkungan 

AAL yang melaksanakan tugas tambahan yang diberikan oleh pimpinan atau 

pejabat penilai yang berkaitan dengan tugas pokok jabatannya, maka hasilnya 

dapat dinilai sebagai bagian dari SKP (sasaran kerja pegawai). Dalam Penjelasan 

PP Nomor 46 Tahun 2011 Pasal (10) yang dimaksud dengan tugas tambahan 

adalah tugas lain atau tugas-tugas yang ada hubungannya dengan tugas jabatan 

yang bersangkutan dan tidak ada dalam SKP yang telah ditetapkan.  

Selain tugas tambahan, PNS di lingkungan AAL yang telah menunjukkan 

kreatifitas yang bermanfaat bagi organisasi AAL dalam melaksanakan tugas 

pokok jabatan, hasilnya juga dapat dinilai sebagai bagian dari capaian SKP 

(sasaran kerja pegawai). Pengertian kreativitas di sini maksudnya adalah 
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kemampuan individu atau organisasi AAL untuk menciptakan sesuatu yang baru 

dan mempunyai nilai manfaat bagi keberlangsungan organisasi AAL. Maka secara 

umum, penilaian dengan menggunakan metode SKP jika dilihat dari sistem 

penilaiannya akan lebih efektif dibandingdengan metode DP3. Target yang akan 

dicapai secara jelas menggambarkan betapa SKP merupakan penilaian yang 

benar-benar didasarkan pada prestasi atau kemampuan individu untuk mencapai 

tujuan organisasi sesuai kompetensi yang dimilikinya. Persoalannya adalah 

sudahkah semua PNS di lingkungan organisasi AAL mendapatkan sosialisasi dan 

menerapkannya dengan benar yang namanya SKP tersebut. Kiranya hal itu 

menjadi pertanyaan yang harus digaris bawahi agar ketika saat diimplementasikan 

pada awal Tahun 2014 lalu maka setiap PNS sudah mengerti dan para atasan 

penilaipun bisa menilai seobjektive mungkin terhadap apa yang disebut dengan 

SKP.  

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 tahun 2011 tentang Penilaian 

Prestasi Kerja Pegawai Negeri telah diberlakukan sejak 1 Januari 2014 sebagai 

pengganti PP Nomor 10 Tahun 1979 tentang Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan 

(DP3) yang dinilai sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dan 

kebutuhan hukum dalam pembinaan pegawai negeri sipil. Penerapan pola baru ini 

ditujukan untuk lebih menjamin obyektivitas pembinaan pegawai negeri sipil di 

lingkungan AAL yang dititik beratkan pada sistem prestasi kerja.  Dengan 

diberlakukannya PP nomor 46 Tahun 2011 ini juga telah memberikan  job 

description  yang lebih jelas untuk setiap Pegawai Negeri Sipil di lingkungan 

AAL sehingga tahap penilaian kerja menjadi lebih baik, terukur dan objektif.  
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Namun sebagai regulasi yang baru diterapkan, Peraturan Pemerintah (PP) 

Nomor 46 tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri masih 

menemui kendala atau masalah dalam hal sosialisasi, pemahaman hingga 

penerapannya. Beberapa masalah atau kendala yang dihadapi antara lain: 

a. Pandangan pesimis bahwa SKP akan hanya sekedar formalitas 

seperti yang terjadi pada DP-3 Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan 

atau DP3 dalam pelaksanaannya banyak kekurangan yang ditemukan. 

Penilaian yang diberikan cenderung tidak lagi objektif dan melihat hasil 

kerja akan tetapi lebih kepada penilaian pribadi pimpinan terhadap 

Pegawai Negeri Sipil di lingkungan AAL yang dinilai. Hal ini juga yang 

menjadi kendala dalam penerapan penilaian kinerja dan perilaku kerja 

PNS dalam SKP. Cara penilaian DP-3 yang subjektif masih terbawa dalam 

penilaian SKP. Misalnya dalam penilaian unsur perilaku kerja, agar yang 

bersangkutan dipermudah dalam proses kenaikan pangkat maka semua 

unsur dalam perilaku diberikan nilai rata-rata batas minimal. Pada 

penilaian kualitas mutu kinerja seharusnya dinilai dari hasil kerja yang 

dicapai oleh PNS yang bersangkutan. Namun ada nilai yang diberikan atas 

dasar menduga-duga. Misalnya kualitas mutu diberikan rata-ratanya 80 

untuk semua hasil kerja. Cara penilaian ini seharusnya tidak lagi 

diberlakukan dan hanya diterapkan pada DP-3 karena tujuan dari adanya 

penilaian kinerja pegawai ini adalah agar nilai yang diberikan pada PNS 

yang dinilai adalah betul-betul nilai dari hasil kerja PNS yang 
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bersangkutan. mengingat penilaian prestasi kerja haruslah bisa diukur dan 

objektif atau dapat dipertanggung jawabkan hasil kerjanya. 

 b. Pemahaman tentang target jumlah beban kerja yang salah, ada 

pemahaman bahwa jumlah beban kerja atau rincian tugas harus banyak 

agar mencapai nilai tinggi.  Sehingga PNS mencantumkan banyak rincian 

pekerjaan dan tidak ingin jika rincian pekerjaannya sedikit. Padahal 

harusnya dipahami bahwa bukan banyaknya jumlah rincian tugas yang 

menentukan nilai tinggi atau tidak akan tetapi realisasi dan kualitas yang 

dicapai dari kerja tersebut yang berpengaruh pada penilaian akhir capaian 

kinerja. Karena dari setiap nilai tetap akan dibagi dengan jumlah tugas 

kerja yang dikerjakan untuk menjadi nilai rata-rata capaian kinerja PNS. 

 Penilaian prestasi kerja memang masih baru dalam penerapannya dan 

masih banyak kendala yang dihadapi, namun sebagai aparatur negara yang sudah 

terikat aturan maka sudah seharusnya kita sebagai PNS di lingkungan AAL 

memiliki peran aktif untuk mempelajari dan menerapkan peraturan terutama 

peraturan kepegawaian. SKP bukanlah untuk mempersulit PNS tetapi untuk lebih 

memperjelas peran setiap PNS dalam menjalankan semua pekerjaan yang ada. 

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan 

informan di AAL terkait penggunaan Tools baru dalam penilaian kinerja yaitu PP 

No.46 tahun 2011 tentang penilaian kinerja pegawai maka diperoleh data hasil 

wawancara sebagai berikut: 

“ ya untuk penggunaan penilaian kinerja PNS dilingkungan AAL telah 

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dari pemerintah dengan 
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peraturan terbaru yaitu PP No 46. Tahun 201 tentang penilaian prestasi kerja, 

penilaian dengan metode baru yang menggunakan SKP dan perilaku ini sangat 

menggambarkan tentang result atau hasil yang bisa dicapai selain behaviour yang 

juga untuk penilaian individu semua PNS di lingkungan AAL”. ( Direktur 

Personil AAL) 

 Hasil wawancara menjelaskan bahwa evaluasi penilaian kinerja individu 

untuk seluruh PNS di lingkungan AAL telah dilaksanakan dari penilaian yang 

menggunakan daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan atau DP3 dengan 

menggunakan SKP yang lebih mengarah kepada sasaran kerja pegawai. 

 Oleh karena itu penelitian ini dilakukan untuk mengevaluasi system 

penilaian kinerja yang baru dengan yang lama serta bagaimana implementasinya 

apakah sudah sesuai dengan maksud dan tujuan dari penggunaan SKP terhadap 

pola pembinaan untuk meningkatkan karier PNS dan organisasi AAL itu sendiri. 

Berikutnya ada dalam lampiran untuk data-data penilaian kinerja yang telah 

menggunakan SKP pegawai negeri sipil tahun 2015 dan data-data hasil 

wawancara dengan Dirpers AAL terkait evaluasi penggunaan SKP  

 

5.1.1. Analisa Pelaksanaan PP No 46 Tahun 2011 Tentang Penilaian 

Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil di lingkungan AAL 

Tujuan dari pada penilaian prestasi kerja adalah untuk menjamin 

objektivitas pembinaan PNS di lingkungan AAL. Untuk memperoleh objektivitas 

dalam penilaian prestasi kerja digunakan parameter penilaian berupa hasil kerja 

yang nyata dan terukur yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan tujuan 

organisasi AAL, sehingga subjektivitas penilaian dapat diminimalisir. Dengan 
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demikian hanya PNS di lingkungan AAL yang berprestasi yang mendapatkan 

nilai baik. 

Prestasi kerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh setiap PNS pada satuan 

kerja di organisasi AAL sesuai dengan sasaran kerja pegawai (rencana dan target 

kerja) dan perilaku kerja.  Penilaian prestasi kerja merupakan suatu proses 

rangkaian manajemen kinerja yang berawal dari penyusunan perencanaan prestasi 

kerja yang berupa Sasaran Kerja Pegawai (SKP), penetapan tolok ukur yang 

meliputi aspek kuantitas, kualitas, waktu, dan biaya dari setiap kegiatan tugas 

jabatan. Pelaksanaan penilaian SKP dilakukan dengan cara membandingkan 

antara realisasi kerja dengan target yang telah ditetapkan. Dalam melakukan 

penilaian dilakukan analisis terhadap hambatan pelaksanaan pekerjaan untuk 

mendapatkan umpan balik serta menyusun rekomendasi perbaikan dan 

menetapkan hasil penilaian. 

Penilaian prestasi kerja PNS di lingkungan AAL dilakukan berdasarkan 

prinsip: 

a.       Objektif; 

adalah penilaian terhadap pencapaian prestasi kerja sesuai dengan keadaan 

yang sebenarnya tanpa dipengaruhi oleh pandangan atau penilaian 

subjektif pribadi dari pejabat penilai. 

b.      Terukur; 

adalah penilaian prestasi kerja yang dapat diukur secara kuantitatif dan 

kualitatif. 

c.       Akuntabel 
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adalah seluruh hasil penilaian prestasi kerja harus dapat 

dipertanggungjawabkan kepada pejabat yang berwenang 

d.      Partisipatif; 

adalah seluruh proses penilaian prestasi kerja dengan melibatkan secara 

aktif antara pejabat penilai dengan PNS yang dinilai. 

e.      Transparan. 

adalah seluruh proses dan hasil penilaian pretasi kerja bersifat terbuka dan 

tidak bersifat rahasia. 

Sedangkan untuk mewujudkan penyelenggaraan tugas pemerintahan dan 

pembangunan diperlukan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan AAL yang 

profesional, bertanggung jawab, jujur dan adil melalui pembinaan yang 

dilaksanakan berdasarkan sistem prestasi kerja dan sistem karier yang dititik 

beratkan pada sistem prestasi kerja, selanjutnya untuk lebih menjamin objektivitas 

dalam mempertimbangkan pengangkatan dalam jabatan dan kenaikan pangkat 

maka dilaksanakan penilaian prestasi kerja. 

Dalam rangka melaksanakan ketentuan PP No 46 tahun 2011 tersebut, 

penilaian prestasi kerja pegawai negeri sipil di lingkungan AAL dilaksanakan 

untuk mengevaluasi kinerja Pegawai Negeri sipil, yang dapat memberi petunjuk 

bagi pejabat yang berkepentingan dalam rangka mengevaluasi kinerja unit dan 

organisasi AAL. Hasil penilaian prestasi kerja Pegawai Negeri Sipil dimanfaatkan 

sebagai dasar pertimbangan penetapan keputusan kebijakan pembinaan, karier 

Pegawai Negeri Sipil di lingkungan AAL, yang berkaitan dengan: 

a. Bidang Pekerjaan 
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Penilaian prestasi kerja pegawai Negeri Sipil di lingkungan AAL 

dimanfaatkan sebagai dasar pertimbangan dalam kebijakan perencanaan 

kuantitas dan kualitas sumber daya manusia pegawai Negeri sipil, serta 

kegiatan perancangan pekerjaan Pegawai Negeri Sipil dalam organisasi 

AAL. 

b. Bidang Pengangkatan dan Penempatan 

Penilaian prestasi kerja pegawai Negeri Sipil di lingkungan AAL 

dimanfaatkan sebagai dasar pertimbangan dalam proses rekrutmen, seleksi 

dan penempatan Pegawai Negeri sipil dalam jabatan, sesuai dengan 

kompetensi dan prestasi kerjanya. 

c. Bidang Pengembangan 

Penilaian prestasi kerja pegawai Negeri sipil di lingkungan AAL 

dimanfaatkan sebagai dasar pertimbangan pengembangan karier dan 

pengembangan kemampuan serta keterampilan Pegawai Negeri Sipil yang 

berkaitan dengan pola karier dan program pendidikan dan pelatihan dalam 

organisasi AAL. 

d. Bidang Penghargaan 

Penilaian prestasi kerja Pegawai Negeri Sipil di lingkungan AAL 

dimanfaatkan sebagai dasar pertimbangan pemberian penghargaan dengan 

berbasis prestasi kerja seperti kenaikan pangkat, kenaikan gaji, tunjangan 

prestasi kerja, promosi, atau kompensasi dan lain-lain. 

e. Bidang Disiplin 
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Penilaian prestasi kerja Pegawai Negeri Sipil di lingkungan AAL 

dimanfaatkan sebagai dasar peningkatan kinerja PNS dan kewajiban 

pegawai mematuhi peraturan perundang-undangan tentang disiplin PNS. 

Dari analisa yang dilakukan oleh penulis terhadap implementasi PP no 46 

tahun 2011 tentang penilaian prestasi kerja pegawai negeri sipil di lingkungan 

AAL terdapat beberapa hal yang menyebabkan ketidak sesuaian dengan hasil 

penilaian prestasi kerja Pegawai Negeri Sipil yang dapat dimanfaatkan sebagai 

dasar pertimbangan penetapan keputusan kebijakan pembinaan karier Pegawai 

Negeri Sipil di lingkungan AAL dan tujuan dari penilaian prestasi kerja tersebut.  

Penilaian prestasi kerja PNS di lingkungan AAL diproyeksi mampu untuk 

memberikan penilaian secara komprehensif dan memiliki ukuran yang jelas. 

Namun di sisi lain terdapat potensi kelemahan dan hambatan. Potensi kelemahan 

dan hambatan dalam implementasi Penilaian prestasi kerja dengan SKP dan 

perilaku kerja antara lain dalam bidang pekerjaan yakni masih banyak terdapat 

ketidak sesuaian antara PNS yang mempunyai golongan ruang III a yang 

seharusnya mengerjakan pekerjannya sesuai dengan jabatannya namun karena 

tidak ada jabatan structural yang tersedia maka PNS tersebut melakukan pekerjaan 

dari golongan ruang dibawahnya yaitu golongan II d jadi terkesan seperti bukan 

promosi dalam pembinaan karier namun sebaliknya yakni demosi. Hal ini 

diketahui baik oleh pejabat penilai maupun PNS yang dinilai pada proses 

penilaian prestasi kerja sehingga implementasi dari PP no 46 tahun 2011 seakan 

tidak dimengerti dengan baik oleh pejabat penilai dan hal ini juga berkaitan 
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dengan tidak ada koordinasi serta melibatkan PNS dalam hal penyusunan Daftar 

Susunan Personil PNS di organisasi yang baru di lingkungan AAL. 

Dalam implementasi penilaian prestasi kerja PNS di lingkungan AAL 

potensi hambatan yang muncul juga ada didalam bidang Pengangkatan dan 

Penempatan hal ini karena distribusi atau sebaran jumlah pegawai negeri sipil di 

lingkungan AAL yang tidak merata sehingga terjadi penumpukan personil dalam 

golongan ruang tertentu dan adanya kekosongan dalam golongan dan ruang 

tertentu pula dalam organisasi AAL hal ini terjadi pada golongan ruang III dan IV 

ditambah dengan ketidak selarasan antara pejabat pelaksana penilaian dengan 

mekanisme penilaian prestasi kerja itu sendiri. Sehingga hasil penilaian tidak 

sesuai dengan yang diharapkan dalam hal untuk dimanfaatkan sebagai dasar 

pertimbangan dalam proses seleksi dan penempatan Pegawai Negeri sipil dalam 

jabatan, sesuai dengan kompetensi dan prestasi kerjanya. 

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan 

informan di AAL terkait dengan implementasi penilaian kinerja yaitu PP No.46 

tahun 2011 tentang penilaian kinerja pegawai maka diperoleh data hasil 

wawancara sebagai berikut:  

Peneliti: “Bisa dijelaskan pak apakah PNS AAL mengisi SKP sesuai 

dengan golongan ruang dan jabatan yang sebenarnya?” 

Informan: “Belum  pak, ada beberapa PNS AAL yang mengisi SKP belum 

sesuai dengan golongan ruang  pada masing masing satuan kerja yang 

bersangkutan, karena sejak ada validasi Daftar Susunan Personil tahun 2012 untuk 

jabatan struktural golongan ruang III a tidak ada atau dihilangkan”. 



61 
 

 

 

Peneliti: “Ada berapa banyak pak PNS AAL Golongan IIIa yang tidak 

menduduki jabatan golongan IIIa?” 

Informan: “Ada 18 orang PNS golongan III di lingkungan Akademi 

Angkatan Laut yang belum menduduki jabatan golongan III karena untuk jabatan 

golongan IIIa saat ini tidak ada jabatannya.”(Anggota PNS gol IIIa) 

Oleh karena itu, harus ada proses pembelajaran yang jelas agar penerapan 

PP no 46 Tahun 2011 bisa sesuai dengan maksud dan tujuannya dalam hal 

pembinaan untuk meningkatkan karier PNS di lingkungan AAL dan untuk 

meningkatkan organisasi AAL itu sendiri, kompetensi pejabat penilai harus 

mencukupi untuk melaksanakan penilaian secara maksimal sehingga temuan dari 

hasil penilaian dapat digunakan sebagai evauasi secara jelas, tetapi jika tidak 

maka dalam implementasinya PP no 46 tahun 2011 maka akan menghasilkan gap 

dan distorsi diantara para PNS di lingkungan AAL. 

Pada saat menganalisa penerapan sistem penilaian prestasi kerja PNS di 

lingkungan AAL memang sudah dilaksankan sesuai dengan Peraturan Pemerintah 

no.46 tahun 2011 namun belum bisa di manfaatkan sebagai pembinaan pola karier 

PNS di lingkungan AAL  dan pengembangan organisasi AAL itu sendiri selain itu 

juga implementasi dari PP no 46 tahun 2011 tidak dilaksanakan secara akurat dan 

akuntabel maka tidak dapat digunakan sebagai bahan pengambilan keputusan 

seperti identifikasi kebutuhan program pendidikan dan pelatihan, rekrutmen 

pegawai negeri sipil, seleksi, mutasi, rotasi, promosi, sistem imbalan dan berbagai 

aspek lain dari proses manajemen sumber daya manusia secara efektif.  
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Sehingga dalam implementasinya penilaian prestasi kerja yakni SKP dan 

perilaku walaupun mendapat nilai maksimal atau 100 akan percuma karena 

penilaian prestasi kerja tersebut tidak bisa dijadikan rujukan bahkan tidak mampu 

memberikan kontribusi apa-apa bagi peningkatan dan pengembangan karier PNS 

dan organisasi AAL. Bahkan cenderung merugikan sejumlah pihak yang ada di 

dalamnya, baik itu organisasi AAL, dan yang paling utama adalah para PNS di 

lingkungan AAL itu sendiri. 

Berdasarkan hasil analisa dari implementasi PP no 46 tahun 2011 tentang 

penilaian prestasi kerja maka dapat dilihat bahwa kurang tepatnya pelaksanaan 

pendistribusian yang dilihat dari daftar susunan personil PNS pada organisasi 

AAL sehingga menyebabkan tidak efektifnya dalam implementasi penilaian 

prestasi kerja di lingkungan AAL hal ini mengakibatkan juga implementasi PP No 

46 tahun 2011sepertinya hanya untuk melaksanakan kewajiban membuat SKP dan 

untuk dapat menerima tunjangan kinerja walaupun tidak sesuai dengan 

golongannya, karena banyak PNS di AAL yang tidak mempunyai jabatan yang 

sesuai dengan kepangkatannya atau ruang golongannya. 

5.2. Evaluasi Penilaian Prestasi Kerja untuk meningkatkan karier 

(pangkat dan jabatan) PNS AAL 

 Pengembangan karier melalui promosi pangkat dan jabatan sangat 

diharapkan oleh setiap Pegawai Negeri Sipil di lingkungan AAL. Dalam 

prakteknya pengembangan karier lebih merupakan suatu pelaksanaan perencanaan 

karier bahwa pengembangan karier adalah peningkatan-peningkatan pribadi yang 

dilakukan seseorang untuk mencapai suatu rencana karier. Sehingga 
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pengembangan karier dapat dikatakan suatu kondisi yang menunjukkan adanya 

peningkatan-peningkatan status seseorang dalam organisasi dalam jalur karier 

yang telah ditetapkan. 

Pengembangan karier yang dilaksanakan kepada para PNS di lingkungan 

AAL yaitu melalui pembinaan karir dan sistem penilaian prestasi kerja, yang 

dalam hal sistem karier pada umumnya melalui kenaikan pangkat, mutasi jabatan 

serta promosi. Hal yang penting dalam pengembangan karier adalah kesempatan 

untuk mengembangkan kecakapan dan kemampuan, sedangkan promosi berarti 

perpindahan dari suatu jabatan ke jabatan lain yang mempunyai status dan 

tanggung jawab yang lebih tinggi. Sehingga perpindahan jabatan yang lebih tinggi 

disertai dengan peningkatan gaji pokok beserta tunjangan lainnya sebagai reward 

yang menyertainya. 

Dalam hal pengembangan karier PNS di lingkungan AAL, model 

pengembangan karier yang mendasarkan pada Peraturan Menteri Pertahanan 

Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2010 Tentang Pola Karier Pegawai Negeri 

Sipil Kementerian Pertahanan mencakup :  

a. Pendidikan: pendidikan dasar, pendidikan umum dan perguruan tinggi. 

b. Pendidikan dan pelatihan dalam jabatan (Diklatpim). 

c.  Masa kerja. 

d. Pangkat dan golongan. 
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e. Jabatan: adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, 

wewenang hak seorang pegawai negeri sipil. 

f. Penilaian prestasi kerja meliputi: Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) dan 

Perilaku. 

g. Daftar Urut Kepangkatan (DUK) pegawai yang lebih tinggi 

kepangkatannya diberi kesempatan lebih dulu untuk menduduki 

jabatan yang lowong.  

Sedangkan pengembangan karier berdasarkan Analisa Jabatan meliputi: 

uraian jabatan, kondisi fisik kesehatan, pendidikan, pekerjaan yang dilaksanakan 

dan melalui spesifikasi jabatan: pendidikan, pengalaman, kemampuan dan syarat 

kesehatan. Sebelum penulis menganalisa Penilaian Prestasi Kerja untuk dapat 

digunakan dalam hal meningkatkan karier (pangkat dan jabatan) PNS di 

lingkungan AAL maka terlebih  dahulu perlu melihat kondisi faktual PNS di 

lingkungan AAL ini secara komprehensif dengan melihatnya dari sudut pandang 

manajemen sumber daya manusia. Dengan menggunakan sudut pandang tersebut, 

maka kondisi PNS di lingkungan AAL dapat digambarkan sebagai berikut:  

a. Belum tersusunnya perencanaan pendistribusian dan penataan PNS 

di lingkungan AAL yang komprehensif, integrated dan berbasis kinerja. 

b. Pengadaan PNS di lingkungan AAL belum berdasar pada 

kebutuhan riil secara tepat. 

c. Penempatan PNS belum berdasar pada kompetensi jabatan yang 

dimiliki 

d. Pengembangan PNS belum berdasarkan pola pembinaan karier 

yang sepenuhnya sesuai Peraturan Menteri Pertahanan RI no. 26 Tahun 

2010 tentang Pola karier PNS Kementerian Pertahanan. 
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e. Implementasi dari sistem penilaian prestasi kerja belum tepat 

sasaran. 

Hasil dari analisa terhadap Penilaian Prestasi Kerja untuk meningkatkan 

karier (pangkat dan jabatan) PNS di lingkungan AAL menunjukan perspektif 

yang lebih jauh bahwa aktivitas-aktivitas sumber daya manusia haruslah 

mengenali tahap karier (career stage), dan bisa membantu pegawai negeri sipil 

AAL dengan tugas-tugas pengembangan yang mereka hadapi pada setiap tahap 

karier. Perencanaan karier penting, karena konsekuensi keberhasilan atau 

kegagalan karier terkait erat dengan konsep diri, identitas, dan kepuasan setiap 

individu terhadap karier dan kehidupannya. 

Uraian di atas menjelaskan bahwa peluang kemajuan karier pegawai 

negeri sipil di lingkungan AAL adalah sepenuhnya berada di tangan masing-

masing orang atau PNS. Namun masalahnya, paradigma yang berkembang justru 

malah sebaliknya. Sebagian besar pegawai negeri sipil di lingkungan AAL lebih 

memiliki kecenderungan yang pragmatis dalam meniti karier dalam organisasi 

AAL. Karena kenyataannya karier bukanlah sesuatu yang harus diperjuangkan, 

namun karier merupakan otoritas dari atasan. 

Hal tersebut lebih terlihat lagi di lingkup organisasi AAL, dimana jabatan 

dianggap sebagai suatu kepercayaan  pimpinan atau organisasi. Sehingga, banyak 

anggapan bahwa pengembangan karier seorang Pegawai Negeri Sipil lebih 

ditentukan oleh pimpinan atau organisasinya. Kalau dicermati dalam lingkup PNS 

AAL pengembangan pegawai negeri sipil menyangkut dua hal yakni:  

a. Pengembangan kualitas pegawai negeri sipil dan  



66 
 

 

 

b. Pengembangan karier pegawai negeri sipil.  

Pengembangan kualitas pegawai lebih sering dikaitkan dengan 

pengembangan pengetahuan, keterampilan dan sikap pegawai. Dalam kaitan ini, 

pengembangan intelektualitas pegawai negeri sipillah yang menjadi fokus 

perhatiannya. Sedangkan, pengembangan karier menyangkut peningkatan atau 

kemajuan karier pegawai negeri sipil dalam lingkup organisasi AAL. 

Melihat dari hal yang ideal bahwa pengembangan karier menjadi tanggung 

jawab kedua belah pihak, yakni para pegawai negeri sipil dan organisasi AAL itu 

sendiri. Hal ini didukung oleh ketentuan PP no 46 tahun 2011tentang penilaian 

prestasi kerja yang mengatakan bahwa dalam pengembangan karier pegawai 

negeri sipil, berbagai langkah yang perlu ditempuh dapat diambil atas prakarsa 

pegawai sendiri, tetapi dapat pula kegiatan yang disponsori oleh organisasi, atau 

gabungan dari keduanya. Dengan demikian, dalam kegiatan pengembangan karier 

pegawai perlu adanya kemauan dan komitmen dari PNS AAL maupun pimpinan 

dan organisasi AAL itu sendiri. 

Seperti dikemukakan sebelumnya kecenderungan pengembangan karier 

PNS di lingkungan AAL justru lebih berada pada pihak pimpinan atau organisasi. 

Apabila dicermati lebih mendalam terhadap Undang-Undang Nomor 43 Tahun 

1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang 

Pokok-Pokok Kepegawaian, Pasal 12 ayat (2) mengamanatkan bahwa pembinaan 

kepegawaian (PNS) didasarkan atas sistem prestasi kerja dan sistem karier yang 

dititikberatkan pada sistem prestasi kerja. Artinya, disini ada keseimbangan yang 

harus sejalan antara pengembangan diri PNS di lingkungan AAL melalui 
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peningkatan kompetensi diri dan prestasi yang ditunjukkan pada organisasi AAL 

dengan penilaian yang obyektif dari organisasi dalam pembinaan kepegawaian, 

termasuk untuk peningkatan karier PNS di lingkungan AAL. Dalam kaitan ini, 

pengangkatan PNS dalam suatu jabatan dan kepangkatan dilakukan berdasarkan 

prinsip Profesionalisme yaitu pembinaan karier didasarkan pada kompetensi dan 

penilaian prestasi kerja. 

Fenomena yang berkembang dan sering menjadi pemeo yang belum juga 

hilang dalam pengembangan karier PNS di lingkungan AAL adalah terkait 

dengan belum dilaksanakannya pola karier yang jelas. Jelas dalam artian untuk 

dapat mewadahi dan memberikan posisi jabatan sampai batas maksimal baik itu di 

jabatan structural, jabatan fungsional tertentu maupun jabatan fungsional umum 

untuk seluruh PNS di lingkungan AAL. Karena, UU Nomor 43 tahun 1999 sendiri 

mengamanatkan bahwa sistem pembinaan karier PNS adalah bersifat terbuka 

dalam arti yang sebenarnya, dalam konteks penyusunan pola karier di lingkup 

PNS telah dipedomani berdasarkan Peraturan Menteri Pertahanan  Republik 

Indonesia Nomor 26 Tahun 2010 Tentang Pola Karier Pegawai negeri Sipil 

Kementerian Pertahanan, dalam Peraturan Pemerintah ini mengisyaratkan setiap 

pimpinan instansi (termasuk pimpinan organisasi AAL) dapat menetapkan pola 

karier PNS di lingkungannya berdasarkan Pola Karier Pegawai negeri Sipil 

Kementerian Pertahanan secara maksimal sesuai jenjang karier yang ditetapkan. 

Namun pada kenyataannya ada pemimpin organisasi beranggapan bahwa 

pola karier PNS di lingkungan AAL memang kurang diperlukan atau sengaja 

tidak dibutuhkan oleh pimpinan organisasi AAL. Ini terkait 
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dengan interests pimpinan organisasi AAL dengan jabatan-jabatan struktural di 

lingkup organisasi AAL. Maka yang menjadi permasalahannya adalah bagaimana 

komitmen pihak-pihak terkait untuk melaksanakan pola karier PNS di lingkungan 

Kementerian Pertahanan, dalam hal ini adalah organisasi AAL, untuk mendukung 

terwujudnya profesionalisme PNS. 

Dalam beberapa referensi, dikemukakan bahwa terdapat manfaat yang 

dapat dipetik dari adanya pengembangan karier yang baik (termasuk adanya pola 

karier), diantaranya adalah: 

a. Dapat memotivasi pegawai. Pengembangan karier yang baik 

mendorong para pegawai untuk bertumbuh dan berkembang, tidak hanya 

secara mental intelektual, akan tetapi juga dalam arti profesional. Dalam 

kaitan ini, PNS di lingkungan AAL hanya mungkin meraih kemajuan 

apabila yang bersangkutan berusaha bertumbuh dan berkembang dalam 

semua segi kehidupan dan penghidupannya. Pertumbuhan dan 

perkembangan itu akhirnya bermuara pada tekad seseorang untuk menjadi 

PNS yang terbaik dalam bidangnya, apapun bidang yang ditekuninya itu. 

Dengan demikian, adanya pola karier PNS di lingkungan AAL yang baik 

juga akan memberikan efek bagi peningkatan motivasi sekaligus kinerja 

PNS di lingkungan AAL. 

b. Pola karier PNS di lingkungan AAL yang dilaksanakan dengan 

baik dapat bermanfaat untuk keamanan berkarier (security of career). Pola 

karier yang menunjukkan adanya rambu-rambu atau pedoman yang jelas 

terhadap pengangkatan jabatan-jabatan struktural di organisasi AAL akan 
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memberikan rasa aman bagi PNS dalam berkarier. Pengangkatan dan 

penempatan pegawai negeri sipil dalam jabatan strukturalpun akan terkait 

dengan standar kompetensi yang telah ditetapkan dalam pola karier.  

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 26 

Tahun 2010 Tentang Pola Karier Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pertahanan 

maka Setiap PNS memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk 

mengembangkan kompetensi, antara lain melalui pendidikan dan pelatihan, 

seminar, kursus, dan penataran serta pelaksanaannya  dievaluasi oleh Pejabat yang 

berwenang dan digunakan sebagai salah satu dasar dalam pengangkatan jabatan 

dan pengembangan karier. Oleh karena itu organisasi AAL wajib menyusun 

rencana pengembangan kompetensi tahunan yang tertuang dalam rencana kerja 

anggaran untuk pengembangan kompetensi tersebut dan sebagai pedoman 

pengembangan karier PNS, maka organisasi AAL wajib menyusun pola karier 

PNS secara khusus sesuai dengan kebutuhan berdasarkan pola karier kementerian 

pertahanan, serta  untuk menjamin keselarasan potensi PNS AAL dengan 

kebutuhan penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan.  

Pola Karier PNS yang selanjutnya disebut Pola Karier adalah pola 

pembinaan PNS yang menggambarkan alur pengembangan karier yang 

menunjukkan keterkaitan dan keserasian antara jabatan, pangkat, Pendidikan dan 

Pelatihan (Diklat) jabatan, kompetensi, serta masa jabatan seorang PNS sejak 

pengangkatan pertama dalam jabatan tertentu sampai dengan pensiun. Metode dan 

Teknik Penyusunan Pola Karier adalah cara, tahapan dan langkah-langkah 

menyusun pola karier dengan memadukan keterkaitan unsur-unsur pola karier 
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dengan pendidikan formal, Diklat, usia, masa kerja, pangkat atau golongan ruang, 

tingkat jabatan, pengalaman jabatan, penilaian prestasi kerja, dan kompetensi. 

Alur Pengembangan Karier yang selanjutnya disebut alur karier adalah lintasan 

perpindahan jabatan secara vertikal, horizontal maupun diagonal yang dapat 

dilalui PNS sejak pengangkatan pertama dalam jabatan sampai dengan jabatan 

tertinggi. 

Sistem pola karier dan penilaian prestasi kerja PNS di lingkungan AAL 

tidak dapat dipisahkan satu dengan lainnya, karena prestasi kerja memiliki 

hubungan berbanding lurus dengan sistem karier. Oleh karenanya, para PNS di 

lingkungan AAL harus dapat memiliki prestasi kerja yang baik menurut 

mekanisme kerja yang ada, sehingga PNS tersebut akan mendapat karier yang 

lebih baik, untuk itu organisasi AAL harus dapat menjamin adanya kepastian dan 

keseragaman dalam membina karier pada pola karier jabatan struktural, jabatan 

fungsional tertentu dan pola karier jabatan fungsional umum. Sedangkan tujuan 

Pola Karier PNS Kementerian Pertahanan untuk mewujudkan iklim kerja yang 

kondusif dan transparan serta memberikan kesempatan yang sama kepada PNS 

untuk meniti karier secara optimal sesuai dengan bidang jabatan dan 

kompetensinya. 

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa Penilaian Prestasi Kerja untuk 

meningkatkan karier baik itu kenaikan pangkat dan jabatan untuk PNS di 

lingkungan AAL menunjukan bahwa jenjang karier di AAL yang dapat dilalui 

seorang PNS mulai pengangkatan pertama sampai dengan pensiun sangat terbatas 

dan tidak bisa mencapai ke jenjang yang maksimal baik itu dalam jabatan 
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structural, jabatan fungsional tertentu dan jabatan fungsional umum. Sehingga 

penilaian prestasi kinerja terhadap seluruh PNS di lingkungan AAL tidak 

sepenuhnya dapat digunakan untuk meningkatkan karier baik itu peningkatan 

pangkat dan jabatan karena tidak tersedianya wadah atau posisi jabatan dan 

pangkat ke jenjang yang lebih tinggi lagi sebagai promosi dari hasil penilaian 

prestasi kerja, yang pada akhirnya PNS di lingkungan AAL apabila sudah 

mencapai pangkat atau golongan IV a dan sudah menduduki jabatan yang sesuai 

dengan pangkat golongan tersebut maka hanya akan menunggu waktu tiba untuk 

pensiun sedangkan untuk PNS yang pangkat dan golongan dibawahnya juga tidak 

bisa di promosikan untuk dapat naik pangkat dan jabatan yang lebih tinggi 

sebagai reward dari hasil penilaian prestasi kerjanya. 

Sedangkan sesuai Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia 

Nomor 26 Tahun 2010 Tentang Pola Karier Pegawai negeri Sipil Kementerian 

Pertahanan, untuk Jabatan struktural Eselon Ia dapat diduduki oleh PNS 

Kementerian Pertahanan yang telah memenuhi persyaratan dengan pangkat 

Pembina Utama Madya Golongan Ruang IV/d dan untuk Jabatan Struktural 

Eselon IIa dapat diduduki oleh PNS Kementerian Pertahanan yang telah 

memenuhi persyaratan dengan pangkat Pembina Utama Muda Golongan Ruang 

IV/c selanjutnya Jabatan Struktural Eselon IIIa dapat diduduki oleh PNS 

Kementerian Pertahanan yang telah memenuhi persyaratan dengan pangkat 

Pembina Golongan Ruang IV/a.  

Organisasi AAL adalah suatu organisasi yang berada dibawah 

Kementerian Pertahanan sehingga untuk penyusunan pola karier PNS AAL bisa 
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mengacu dari peraturan Kementerian Pertahanan yang mensyaratkan untuk karier 

pangkat dan jabatan bisa mencapai maksimal yaitu jabatan struktural Eselon Ia 

yang dapat diduduki oleh PNS dan telah memenuhi persyaratan dengan pangkat 

Pembina Utama Madya Golongan Ruang IV/d. 

Kenyataannya didalam organisasi AAL sendiri untuk PNS dibatasi hanya 

sampai Eselon IIIa yang dapat diduduki oleh PNS AAL dengan pangkat Pembina 

Golongan Ruang IV/a. Jadi jelas analisa penilaian prestasi kerja dalam rangka 

untuk meningkatkan karier baik itu pangkat dan jabatan PNS di lingkungan AAL 

menunjukan bahwa belum bisa digunakan secara optimal serta kurang diberikan 

wadah baik itu pangkat dan jabatan yang lebih tinggi lagi sebagai pemenuhan 

sarana jenjang karier yang tersedia di dalam organisasi AAL itu sendiri. 

Sedangkan berdasarkan aturan yang ada dalam Peraturan Panglima TNI 

Nomer Perpang/161/XII/2011 tanggal 16 Desember 2011 tentang Petunjuk 

Administrasi Pembinaan Personel Pegawai Negeri Sipil TNI pada Bab I 

pendahuluan bahwa “Pegawai Negeri Sipil merupakan komplemen dari prajurit 

TNI, oleh karena itu Pegawai Negeri Sipil TNI dan prajurit TNI merupakan suatu 

kesatuan yang terpadu dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan tugas pokok 

TNI. Keterpaduan tersebut harus tercermin dalam semua tingkat organisasi dan 

wajib memahami peranan masing-masing”.  

Disini jelas bahwa para PNS dan TNI AL bersama-sama dan merupakan 

satu kesatuan dalam  melaksanakan dan mensukseskan tugas pokok TNI AL 

sesuai dengan bidang tugas masing-masing dan mereka semua mempunyai 
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peluang karier yang sama untuk mengembangkan potensi sesuai dengan 

bidangnya. 

5.3. Evaluasi Penilaian Prestasi Kerja untuk mengembangkan organisasi 

AAL 

Organisasi AAL yang diharapkan mampu untuk berkembang merupakan 

dambaan semua Pegawai Negeri Sipil di lingkungan AAL. Semua organisasi baik 

itu pemerintah maupun swasta mengharapkan organisasinya tumbuh dan 

berkembang dengan baik, sebab dunia akan terus berkembang. Dengan 

perkembangan tersebut diharapkan organisasi AAL juga mampu bersaing dan 

berakselerasi dengan kemajuan zaman. Kenyataan menunjukkan bahwa organisasi 

yang tidak mampu berakselerasi dengan kemajuan zaman akan tertinggal dan 

kemudian tenggelam oleh kemajuan zaman yang semakin cepat serta modern. 

Salah satu cara yang dapat digunakan untuk melihat perkembangan dari 

organisasi AAL adalah melalui hasil Penilaian Prestasi Kerja (PPK) yang ada 

pada organisasi AAL itu sendiri. Dari Penilaian Prestasi Kerja dapat dilihat 

kinerja organisasi AAL yang dicerminkan oleh kinerja seluruh Pegawai Negeri 

Sipil di lingkungan AAL. Hasil Penilaian Prestasi Kerja dapat menunjukkan 

apakah semua PNS pada organisasi AAL telah memenuhi sasaran atau target 

sebagaimana yang dikehendaki oleh organisasi AAL, baik secara kuantitas 

maupun kualitas, bagaimana perilaku pegawai negeri sipil di lingkungan AAL 

dalam melaksanakan pekerjaannya, apakah cara kerja tersebut sudah efektif dan 

efisien, bagaimana penggunaan waktu kerja dan lainnya. Dengan informasi 
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tersebut berarti hasil Penilaian Prestasi Kerja merupakan refleksi dari berkembang 

atau tidaknya organisasi AAL itu sendiri. 

Pada organisasi yang telah berkembang dan maju, hasil Penilaian Prestasi 

Kerja digunakan sebagai bahan pertimbangan proses manajemen SDM seperti 

promosi, demosi, pendidikan dan latihan, kompensasi dan sebagainya. 

Dijadikannya Penilaian Prestasi Kerja sebagai bahan pertimbangan sedikit 

banyaknya memotivasi para PNS di lingkungan AAL untuk bekerja lebih giat 

lagi. Dengan demikian Penilaian Prestasi Kerja merupakan salah satu faktor kunci 

tumbuh dan berkembangnya suatu organisasi. Keinginan organisasi AAL untuk 

menuju perbaikan kinerja melalui Penilaian Prestasi Kerja sudah ada. Hal tersebut 

ditunjukkan dengan menggunakan tools baru dalam penilaian kinerja yang dahulu 

menggunakan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) di organisasi AAL 

dan sekarang telah dirubah dengan menggunakan Penilaian Prestasi Kerja (PPK) 

PNS di lingkungan AAL yang terdiri atas unsur Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan 

Perilaku Kerja, dengan Bobot nilai unsur SKP 60% (enam puluh persen) dan 

perilaku kerja 40% (empat puluh persen). 

Namun kenyataannya implementasi Penilaian Prestasi Kerja di organisasi 

AAL masih belum dilaksanakan dengan baik dan seperti kurang direncanakan 

kearah perkembangan organisasi serta belum dapat digunakan sebagai alat yang 

dapat meningkatkan kinerja baik untuk individu maupun mengembangkan 

organisasi AAL itu sendiri, Fenomena yang kemudian muncul ke permukaan 

adalah Penilaian Prestasi Kerja masih belum dianggap penting. Anggapan tersebut 

ditunjang oleh sistem penilaian Penilaian Pestasi Kerja yang masih kurang tepat 
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sasaran dalam implementasinya dan cenderung bersifat subyektif sebagai 

akibatnya hasil Penilaian Prestasi Kerja belum dapat dijadikan bahan 

pertimbangan proses manajemen SDM selanjutnya, seperti perencanaan karier, 

pendidikan dan latihan, kompensasi dan lainnya. 

Ketidak tepatan dalam implementasi Penilaian Prestasi Kerja dapat 

merusak atau mengganggu perencanaan sumber daya manusia atau seluruh PNS 

pada organisasi AAL. Perencanaan karier, pengembangan karier, pendidikan dan 

latihan, penambahan PNS di lingkungan AAL akan salah, bila hasil Penilaian 

Prestasi Kerja tidak dapat menggambarkan kondisi pekerjaan para PNS di 

lingkungan AAL yang sebenarnya. Hasil Penilaian Prestasi Kerja tidak hanya 

berpengaruh pada organisasi, tapi juga berpengaruh pada semua individu pegawai 

negeri sipil di lingkungan AAL. PPK yang tidak didasarkan pada kriteria yang 

obyektif dapat menimbulkan keresahan dan rasa tidak aman. Sebaliknya penilaian 

dengan cara yang tepat dan bisa digunakan untuk pembinaan karier PNS di 

lingkungan AAL maka akan dapat meningkatkan motivasi dan gairah kerja 

pegawai negeri sipil di lingkungan AAL yang pada akhirnya akan 

mengembangkan organisasi AAL itu sendiri. 

Secara garis besar salah satu tujuan utama Penilaian Prestasi Kerja yaitu 

untuk mengevaluasi terhadap tujuan organisasi yang mencakup Feedback pada 

pekerjaan agar mengetahui di mana posisi para PNS AAL berada serta digunakan 

pengembangan data yang valid untuk pembayaran tunjangan kinerja para PNS di 

lingkungna AAL dan keputusan promosi serta menyediakan wadah berupa 

pangkat dan jabatan yang lebih tinggi terhadap keputusan tersebut. Selanjutnya 
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terhadap pengembangan tujuan organisasi yakni untuk dapat mengembangkan 

komitmen organisasi untuk lebih maju dan berkembang melalui diskusi 

kesempatan karier dan perencanaan karier, memotivasi pekerja serta 

mendiagnosis problem individu para PNS dan organisasi AAL itu sendiri. 

Untuk dapat mewujudkan implementasi dari penilaian prestasi kerja yang 

baik bukanlah suatu hal yang mudah untuk dilaksanakan kepada seluruh PNS di 

lingkungan organisasi AAL, karena hasil dari penilaian kinerja yang didasarkan 

atas sistem prestasi kerja pada akhirnya juga akan dapat meningkatkan kinerja 

organisasi dan mengembangkan organisasi itu sendiri,  Instrumen penilaian 

kinerja yang digunakan dalam PP Nomor 46 Tahun 2011 yang didasarkan pada 

aspek Sasasan Kerja Pegawai (SKP) mendasarkan pada karakteristik, sifat, jenis 

kegiatan dan kebutuhan tugas masing-masing jabatan yang akan dijadikan standar 

dalam penilaian prestasi kerja PNS di lingkungan AAL sehingga SKP yang 

ditetapkan bagi seluruh PNS AAL harus mengarah pada Strategi, Tujuan, Misi 

dan Visi dari organisasi AAL itu sendiri. Dengan demikian penilaian kinerja 

berdasarkan SKP ini menjadikan instrument penilaian kinerja tidak bersifat 

seragam untuk setiap PNS di lingkungan AAL akan tetapi disesuaikan dengan 

kebutuhan dan perkembangan organisasi AAL. 

Selain itu ada berbagai faktor baik eksternal maupun internal yang dapat 

mempengaruhi implementasi dari penilaian prestasi kerja para pegawai negeri 

Sipil di lingkungan AAL yang dapat digunakan untuk mengembangkan organisasi 

AAL, Berikut ini adalah faktor yang mempengaruhi perkembangan organisasi 

AAL: 
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a. Lingkungan Eksternal Organisasi 

Lingkungan sekitar organisasi AAL dari hari ke hari akan terus 

menempatkan tuntutan-tuntutan terhadap organisasi dan semua Pegawai 

Negeri Sipil di lingkungan AAL untuk selalu meningkatkan produktivitas 

kerjanya. Lingkungan akan semakin kompetitif dalam berbagai bidang, 

karena berbagai perubahan yang demikian pesatnya, sehingga adanya 

kinerja organisasi yang memiliki tingkat keunggulan 

kompetitif (competitive advantage) akan menjadi suatu hal yang sangat 

penting. Salah satu tuntutan dari lingkungan eksternal organisasi AAL 

terkait dengan peraturan pemerintah yaitu setiap institusi atau perguruan 

tinggi baik negeri maupun swasta harus melakukan akreditasi dari Badan 

Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi atau BAN PT, karena status 

akreditasi suatu institusi atau perguruan tinggi merupakan cermin kinerja 

institusi atau perguruan tinggi yang bersangkutan dan menggambarkan 

mutu, efisiensi, serta relevansi suatu program studi yang diselenggarakan.  

Kementerian Pendidikan Nasional telah menetapkan apabila suatu 

program studi (Prodi) dari suatu institusi atau perguruan tinggi (PT) tidak 

melakukan akreditasi setelah tahun 2012, maka prodi tersebut tidak akan 

diperbolehkan mengeluarkan ijasah. Dan Undang-Undang perguruan 

tinggi juga sudah mewajibkan akreditasi sebagai syarat pemberian izin 

operasional bagi institusi atau perguruan tinggi. Akreditasi diperlukan 

untuk menjamin mutu dari suatu lembaga pendidikan seperti AAL. Selain 
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itu untuk masyarakat umum, akreditasi juga bisa menjadi alat untuk 

mengukur kesiapan suatu institusi atau Perguruan Tinggi untuk melakukan 

proses pendidikan. Akreditasi dipahami sebagai penentuan standar mutu 

serta penilaian terhadap suatu lembaga pendidikan dalam hal ini AAL oleh 

pihak di luar lembaga pendidikan itu sendiri. 

Dampak positif dari pengaruh eksternal dengan adanya akreditasi 

prodi maupun institusi terhadap lembaga pendidikan AAL yakni harus 

melaksanakan tuntutan dari pemenuhan standard akreditasi tersebut serta 

AAL harus mampu menjadi lembaga pendidikan TNI Angkatan Laut yang 

menghasilkan Perwira TNI Angkatan Laut berkualitas dan memenuhi 

segala standar perguruan tinggi, yaitu pada standar jaminan mutu yang 

tinggi serta standar penelitian dan pengabdian masyarakat maka perlunya 

melaksanakan validasi organisasi AAL dengan mengedepankan 

pembentukan wadah organisasi penjaminan mutu, organisasi penelitian 

dan pengabdian masyarakat serta organisasi kelompok jabatan Fungsional 

b. Lingkungan Internal Organisasi 

Karakteristik dari organisasi AAL itu sendiri juga akan 

mempengaruhi penilaian prestasi kerja para pegawai negeri sipil di 

lingkungan AAL. Dalam struktur organisasi tersebut akan menentukan 

siapa yang akan bertanggung jawab untuk menilai. Dalam struktur 

organisasi yang menghargai rantai komando sebagaimana dalam 

organisasi AAL, maka yang menjadi atasan langsung para PNS di 
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lingkungan AAL yang akan melakukan penilaian. Sedangkan dalam 

struktur yang menghargai komunikasi lateral, seperti dalam beberapa 

organisasi swasta besar, individu-individu dalam berbagai posisi mungkin 

juga akan ikut melaksanakan penilaian. Selain itu, iklim organisasi, sifat 

dan karakter penilainyapun akan ikut mempengaruhi penilaian kinerja 

tersebut. 

Didalam organisasi AAL itu sendiri untuk pembuatan daftar 

susunan personil dengan mempertimbangankan bahwa untuk tercapainya 

tugas pokok AAL secara optimal maka diperlukan personil yang tepat baik 

dari segi kualitas maupun kuantitas, maka kebutuhan personil tersebut 

digambarkan dalam Daftar Susunan Personil (DSP) AAL dan juga DSP 

sebagai pedoman dalam pembinaan personil bagi para pejabat personil, 

baik dalam bidang pembinaan kekuatan maupun pembinaan administrasi 

personil. 

Namun dalam pelaksanaan penilaian prestasi kerja untuk dapat 

digunakan sebagai sarana pengembangan organisasi AAL belum dapat 

diwujudkan karena dari internal organisasi AAL tidak memberikan wadah 

berupa pangkat dan jabatan dalam struktur organisasi AAL secara 

maksimal atau telah di batasi sehingga implementasi penilaian prestasi 

kerja yang meskipun hasilnya mendapatkan nilai 100 atau sempurna 

menjadi percuma karena tidak bisa digunakan untuk meningkatkan karier 

para PNS dan organisasi AAL itu sendiri. 
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Hal ini dapat terlihat didalam pembuatan Daftar Susunan Personil 

pada struktur organisasi AAL yang belum sesuai dengan peraturan dari 

Kementerian Pertahanan yang mensyaratkan bahwa para PNS di 

lingkungan AAL dapat berkarier mulai dari pengangkatan pertama sampai 

dengan masa pensiun melalui jenjang karier secara optimal berdasarkan 

hasil dari penilaian prestasi kerja yang objektif. 

Kenyataan yang ada di dalam internal struktur organisasi AAL 

belum memberikan jabatan baik itu jabatan structural, jabatan fungsional 

tertentu dan jabatan fungsional umum secara maksimal atau hanya di 

batasi digolongan IV a saja untuk jabatan sruktural dan kurang bisa 

memberikan peluang berkarier didalam jabatan fungsional baik tertentu 

atau jabatan fungsional umum sedangkan AAL sendiri merupakan suatu 

lembaga pendidikan yang seharusnya lebih banyak untuk dapat 

mengembangkan karier para PNS di lingkungan AAL dalam struktur 

jabatan fungsional baik itu tertentu atau fungsional umum. 

Selain itu sebaran atau pendistribusian dari para PNS dalam Daftar 

Susunan Personil organisasi AAL yang tidak tertata dengan baik sehingga 

menimbulkan adanya kesenjangan beberapa jabatan untuk golongan ruang 

tertentu terjadi penumpukan dan disatu sisi lainnya terjadi kekosongan golongan 

ruang tertentu atau bahkan tidak ada didalam DSP, hal ini juga akan 

mengakibatkan tidak objektifnya dalam pelaksanaan penilaian prestasi kerja para 

PNS di lingkungan AAL sehingga dalam membuat SKP tidak sesuai dengan 
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golongan ruang atau kepangkatannya dan hanya melaksanakan pengisian SKP 

untuk menggugurkan kewajiban dalam pembembuatan SKP tersebut karena SKP 

adalah bagian dari penilaian prestasi kerja walaupun pada akhirnya tidak 

mendapatkan reward atau tunjangan kinerja yang sesuai dengan kepangkatannya. 

 Dengan demikian dapat dilihat adanya pengaruh baik itu dari eksternal 

maupun internal yang dapat mempengaruhi dalam implementasi penilaian prestasi 

kerja yakni untuk pengaruh eksternal dapat memberikan peluang yang positif 

dalam hal pengembangan organisasi karena diwajibkan untuk membuat struktur 

jabatan baru yaitu suatu Lembaga Penjamin Mutu (LPM) dan Lembaga Penelitian 

dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) dengan adanya struktur jabatan baru tersebut 

diharapkan mampu sebagai wadah untuk memberikan reward dari penilaian 

prestasi kerja PNS AAL dalam rangka meningkatkan kinerja individu dan 

organisasi AAL sedangkan dalam hal pengaruh dari internal organisasi AAL 

sendiri menjadikan kendala yakni berupa pendistribusian atau sebaran PNS serta 

Daftar Susunan Personil dalam organisasi AAL yang tidak merata maka perlu 

adanya validasi struktur organisasi dan Daftar Susunan Personil di AAL hal ini 

agar dapat digunakan untuk melaksanakan pembinaan dan pengembangan pola 

karier PNS dilingkungan AAL secara maksimal dari mulai pengangkatan pertama 

sampai dengan memasuki masa pensiun sehingga implementasi dari penilaian 

prestasi kerja bagi para pegawai negeri sipil di lingkungan AAL dapat digunakan 

untuk meningkatkan karier baik itu pangkat atau jabatan secara objektif dan 

maksimal serta bisa juga digunakan untuk pengembangan organisasi A AL itu 

sendiri. 
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5.3.1. Analisa hasil akreditasi prodi AAL terhadap pengembangan 

organisasi. 

Tema aktual dari sebuah lembaga pendidikan tinggi seperti juga dengan 

AAL atau perguruan tinggi lainnya sekarang ini adalah tentang akreditasi, baik 

akreditasi program studi AAL maupun akreditasi institusi AAL atau lengkapnya 

Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi. Kedua jenis akreditasi itu dilakukan Badan 

Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT), satu-satunya badan akreditasi 

yang diakui pemerintah sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang. Dalam 

pasal 28 Ayat (3) Undang-Undang Pendidikan Tinggi menyatakan, gelar 

akademik dan gelar vokasi dinyatakan tidak sah dan dicabut oleh menteri apabila 

dikeluarkan oleh perguruan tinggi atau prodi yang tidak terakreditasi, sementara 

dalam Ayat (4) menyatakan, gelar profesi dinyatakan tidak sah dan dicabut oleh 

menteri apabila dikeluarkan oleh perguruan tinggi atau prodi yang tidak 

terakreditasi. Artinya agar dinyatakan sah, maka gelar akademik, gelar vokasi dan 

gelar profesi harus dikeluarkan oleh perguruan tinggi dan prodi yang kedua-

duanya terakreditasi, dengan demikian, Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi 

hukumnya menjadi wajib dilaksanakan. 

Akreditasi merupakan salah satu bentuk sistem jaminan mutu eksternal 

yaitu suatu proses yang digunakan lembaga yang berwenang dalam memberikan 

pengakuan formal bahwa suatu institusi mempunyai kemampuan untuk 

melakukan kegiatan tertentu. Dengan demikian, akreditasi melindungi masyarakat 

dari penipuan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.Ciri akreditasi 

adalah penilaian yang dilakukan oleh pakar sejawat dari luar institusi terkait 
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(external peer reviewer), dan dilakukan secara voluntir bagi perguruan tinggi 

yang menyelenggarakan suatu program studi. Kegiatan ini diawali dengan 

melakukan kegiatan evaluasi diri (self evaluation) terhadap berbagai komponen 

dari masukan, proses dan produk perguruan tinggi yang menyelenggarakan 

program studi tersebut dan mengirimkan laporannya ke lembaga asesor. 

Selanjutnya berdasarkan laporan evaluasi tersebut pihak lembaga asesor 

mengirim beberapa pertanyaan (borang) untuk diisi dan berdasarkan isian tersebut 

dilakukan kunjungan lapangan (site visit) oleh asesor sebagai tindakan validasi. 

Dengan kata lain Akreditasi sama dengan status dan proses. Status disini dalam 

konteks perguruan tinggi yang menyelenggarakan program studi terakreditasi 

telah memenuhi standar mutu yang telah ditetapkan, sedangkan Proses dalam 

konteks ini maksudnya adalah proses kegiatan akademik telah dilakukan 

memenuhi standar mutu dan kecenderungan melakukan perbaikan secara 

berkesinambungan melalui evaluasi diri. 

Tujuan dan manfaat akreditasi yaitu untuk memberikan jaminan bahwa 

program studi yang terakreditasi telah memenuhi standar mutu yang ditetapkan 

oleh BAN-PT dengan merujuk pada standar nasional pendidikan yang termaktub 

dalam Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional 

Pendidikan sehingga mampu memberikan perlindungan bagi masyarakat dari 

penyelenggaraan program studi yang tidak memenuhi standar yang ditetapkan. 

Berikutnya adalah mendorong program studi untuk terus menerus melakukan 

perbaikan dan mempertahankan mutu yang tinggi serta hasil akreditasi dapat 

dimanfaatkan sebagai dasar pertimbangan dalam transfer kredit perguruan tinggi, 
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pemberian bantuan dan alokasi dana, serta pengakuan dari badan atau instansi 

yang lain, mutu program studi merupakan cerminan dari totalitas keadaan dan 

karakteristik masukan, proses, keluaran, hasil, dan dampak atau layanan atau 

kinerja program studi yang diukur berdasarkan sejumlah standar yang ditetapkan. 

Penilaian yang dilakukan dalam proses akreditasi memiliki tujuan ganda, 

yaitu: 

a. Menginformasikan kinerja perguruan tinggi kepada masyarakat. 

b. Mengemukakan langkah pembinaan yang perlu ditempuh terutama 

oleh perguruan tinggi dan pemerintah, serta partisipasi masyarakat. 

Peringkat pengakuan yang diberikan oleh pemerintah pada perguruan 

tinggi didasarkan atas hasil akreditasi perguruan tinggi yang dilaksanakan oleh 

BAN PT, dengan melakukan akreditasi yang meliputi akreditasi lembaga dan 

akreditasi program studi. Sedangkan Kriteria penilaian untuk akreditasi program 

studi terdiri atas: 

a. Identitas 

b. Izin penyelenggaraan program studi 

c. Kesesuaian penyelenggaraan program studi dengan peraturan dan UU 

d. Relevansi penyelenggaraan program studi 

e. Sarana dan prasarana 

f. Efisiensi penyelenggaraan program studi 

g. Produktivitas program studi 

h. Mutu lulusan 



85 
 

 

 

Kualitas para lulusan dan akreditasi institusi maupun program studi di 

AAL, sedikit banyak bergantung pada kualitas sumber daya manusia. Terkait 

dengan penilaian prestasi kerja para PNS di lingkungan AAL hal ini besar 

perannya dalam menentukan nilai akreditasi dan menjamin lulusan yang 

berkualitas. Semua PNS AAL harus memiliki kesadaran bahwa akreditasi sangat 

penting bagi para lulusan dan keberlanjutan program studi dan pengembangan 

organisasi AAL, dengan memperhatikan elemen sumber daya manusia para PNS 

di lingkungan AAL sebagai berikut: 

a. Sistem rekrutmen dan seleksi dosen dan tenaga kependidikan. 

b. Pengelolaan dosen dan tenaga kependidikan. 

c. Profil dosen dan tenaga pendukung: mutu, kualifikasi, pengalaman, 

ketersediaan (kecukupan, kesesuaian, dan rasio dosen-mahasiswa). 

d. Karya akademik dosen (hasil penelitian, karya lainnya). 

e. Peraturan penilaian kerja dan kode etik. 

f. Pengembangan struktur organisasi dan staf. 

Pada saat ini berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 

244/D/O/2010 tanggal 29 Desember 2010 tentang Pemberian Ijin 

Penyelenggaraan Program Studi D4 di AAL, maka lulusan AAL mulai Taruna 

Angkatan 56 sudah berhak mendapat gelar  Sarjana Sains Terapan (S. ST. Han). 

Konsekwensinya adalah AAL harus terus menerus meningkatkan kualitas 

minimal sesuai dengan standart yang diberikan Dikti. Berdasar Keputusan 

Menteri Pendidikan Nasional Nomor 244/D/O/2010, ijin tersebut berlaku 2 tahun 
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maka AAL perlu memperpanjang ijin tersebut, yang dilanjutkan dengan akreditasi 

dari BAN PT (Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi).  

Akreditasi Program Studi di AAL diawali dengan verifikasi untuk 

pemenuhan persyaratan awal oleh tim khusus BAN-PT. Setelah terbukti 

memenuhi persyaratan awal maka dilanjutkan dengan Proses Akreditasi secara 

bertahap yaitu : 

a. Asesmen kecukupan, yang sebelumnya dikenal dengan istilah desk 

evaluation, Tim Asesor. 

b. Asesmen lapangan, yang sebelumnya dikenal dengan istilah visitasi, 

c. Pembobotan nilai, validasi hasil asesmen lapangan dan keputusan 

akreditasi 

Hasil akreditasi institusi perguruan tinggi dinyatakan sebagai Terakreditasi 

dan Tidak Terakreditasi. Yang terakreditasi diberi peringkat: 

   A (Sangat Baik) dengan nilai akreditasi 361 – 400 

  B (Baik) dengan nilai akreditasi 301 – 360 

   C (Cukup) dengan nilai akreditasi 200 – 300 

  Tidak Terakreditasi dengan nilai akreditasi kurang dari 200 
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Penentuan skor akhir merupakan jumlah dari hasil penilaian (1) Borang 

program studi (75%), (2) Evaluasi diri program studi (10%), dan (3) Portofolio 

Fakultas/ Sekolah Tinggi (15%) 

Hasil dari akreditasi prodi D4 AAL dapat dilihat dalam tabel sebagai 

berikut: 

Sumber : Direktorat pendidikan AAL 

Berdasarkan analisis hasil akreditasi prodi di AALterhadap pengembangan 

organisasi maka terdapat beberapa langkah nyata yang harus dilakukan oleh AAL 

untuk meningkatkan kualitas secara berkesinambungan adalah :  

a. Perlu dioptimalkan melalui pengembangan organisasi AAL dengan 

menggunakan jabatan fungsional untuk para Dosen sehingga bisa 

memaksimalkan dalam melaksanakan tuntutan Tri Darma Perguruan 

Tinggi. 

b. Penempatan tenaga kependidikan yang professional sesuai dengan 

kompetensinya. 

c. Harus ada sosialisai visi dan misi AAL yang berkaitan dengan 

pentingnya akreditasi kepada seluruh PNS di lingkungan AAL. 

d. Perlu dikaji kembali untuk melaksanakan validasi organisasi dan 

prosedure di AAL. 
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e. Perlu membentuk organisasi dan jabatan baru yaitu Lembaga 

Penjamin Mutu (LPM) dan Lembaga Penelitian dan Pengabdian 

Masyarakat (LPPM). 

5.3.2. Analisa usulan validasi organisasi  

Menindak lanjuti hasil dari akreditasi Prodi-prodi D4 AAL dan dengan 

mendasarkan pada UU Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi yang 

mewajibkan Perguruan Tinggi memiliki lembaga penjamin mutu internal, dalam 

hal ini organisasi AAL belum memiliki lembaga yang secara khusus menangani 

penjamin mutu. Tenaga pendidik AAL masih bersifat penugasan (bukan dosen 

tetap) sehingga standar mutu pendidikan AAL dari sisi kualitas dosen masih 

belum dapat dilaksanakan secara sempurna. AAL juga belum memiliki lembaga 

yang khusus menangani penelitian dan pengabdian masyarakat. Hal ini 

berdampak pada kegiatan penelitian di AAL yang belum optimal baik dari segi 

jumlah, besarnya pendanaan, dan hasil penelitian. Dengan demikian diperlukan 

suatu validasi organisasi yang akan mewadahi beberapa perubahan struktur dan 

fungsi organisasi AAL sehingga dapat mencapai tujuan pendidikan secara 

optimal. 

Berdasarkan buku pedoman evaluasi diri maka komponen-komponen hasil 

analisis sistemik dikelompokkan menjadi komponen evaluasi-diri sebagai berikut.  

1.  Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran, serta Strategi Pencapaiannya. 

2.  Tata Pamong, Kepemimpinan, Sistem Pengelolaan, dan Penjaminan 

Mutu. 

3.  Mahasiswa dan Lulusan. 

4.  Sumber Daya Manusia. 
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5.  Kurikulum, Pembelajaran, dan Suasana Akademik. 

6.  Pembiayaan, Sarana dan Prasarana, serta Sistem Informasi. 

7. Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, dan Kerjasama. 

Pada standar mutu kedua tentang tata kelola organisasi, AAL belum 

membentuk departemen penjamin mutu. Jaminan mutu yang dilakukan baru pada 

kualifikasi pedagogik melalui kursus Applied Approach (AA) bagi seluruh tenaga 

pendidik. Jaminan mutu proses pembelajaran baru dilakukan dengan melakukan 

evaluasi pengajaran. Jaminan mutu sepuluh komponen pendidikan lainnya baru 

dilakukan dalam bentuk evaluasi, belum diintegrasikan dengan upaya penjamin 

berupa perbaikan, penambahan, dan penggantian dalam suatu system jaminan 

mutu komponen pendidikan.  Jaminan mutu lingkungan pendidikan AAL belum 

dapat dilakukan. Serta jaminan mutu berdasarkan tingkat kepuasan pengguna 

layanan pendidikan AAL yaitu Taruna AAL, Tenaga Pendidik dan Kependidikan, 

serta Satuan Operasi sebagai pengguna lulusan AAL belum dilakukan. Kegiatan-

kegiatan tersebut tidak dilaksanakan oleh satuan kerja yang berdiri sendiri 

melainkan dilaksanakan oleh beberapa Satker secara terpisah yaitu Direktorat 

Perencanaan dan Pengembangan, Direktorat Pendidikan, dan Departemen Tenaga 

Pendidik.  Hal ini menyebabkan nilai Akreditasi untuk Jaminan mutu belum 

maksimal, dan disarankan oleh BAN-PT untuk dilaksanakan dalam satu 

Departemen tersendiri yang artinya melaksanakan usulan validasi struktur jabatan 

dan organisasi yang baru di AAL. 

Pada standar ke tujuh AAL belum juga mempunyai Departemen yang 

khusus menangani penelitian dan pengabdian masyarakat. Hal ini berdampak pada 

kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat di AAL yang belum optimal 
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sehingga belum dapat memenuhi tuntutan jumlah, dan kualitas kegiatan penelitian 

dan pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh seluruh Dosen di AAL. Dampak 

dari belum optimalnya kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat yang 

dilakukan oleh para Dosen AAL maka pada bahan ajaran yang mestinya dapat 

terus dikembangkan juga belum optimal. Sehingga materi ajaran bagi Taruna 

AAL belum mencapai standar tinggi seperti yang diharapkan. 

Begitu pula pada standard yang keempat yaitu tenaga pendidik di AAL 

masih banyak yang bersifat penugasan atau bukan Dosen tetap sehingga standar 

mutu pendidikan di AAL masih belum memadai. Kesinambungan pembinaan 

Dosen melalui pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat 

tidak terlaksana dengan optimal. Sehingga sampai saat ini belum ada Dosen AAL 

yang memiliki pangkat akademik yaitu Lektor Kepala. Disamping itu AAL hanya 

baru memiliki Dosen berkualifikasi S2 sebanyak 23 orang untuk seluruh Program 

Studi dari yang seharusnya bersejumlah lebih dari 38 orang yang berkualifikasi S2 

pada keseluruhan Prodi-Prodi di AAL.   

Berdasarkan hasil analisa dan uraian diatas maka perlu melaksanakan 

validasi organisasi di AAL untuk memenuhi tuntutan dari standar akreditasi 

institusi dan untuk mencapai suatu pengembangan organisasi AAL yang ideal. 

Dengan demikian, struktur organisasi yang dibutuhkan adalah struktur organisasi 

AAL yang mampu mengoptimalkan segala potensi terutama sumber daya 

manusianya yaitu para PNS dilingkungan AAL untuk dapat melaksanakan tugas 

pokok dan mencapai hasil yang terbaik. Salah satu kegiatan yang harus dilakukan 

AAL adalah melalui validasi organisasi agar dapat memberikan wadah berupa 
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pangkat dan jabatan baru yang lebih tinggi atau maksimal bagi seluruh PNS di 

lingkungan AAL guna pengembangan organisasi dan untuk pemenuhan dari 

tujuan pelaksanaan penilaian prestasi kerja yaitu merupakan upaya pembinaan 

para PNS di lingkungan AAL berdasarkan sistem prestasi kerja dan sistem karier 

yang diharapkan dapat meningkatkan prestasi kerja dan pengembangan potensi 

para PNS AAL.  

Sebagai lembaga Pendidikan Tinggi AAL harus dan wajib memenuhi 

standard kualitas pendidikan tinggi sebagaimana tercantum dalam 7 Standar 

Nasional Pendidikan Tinggi, bahwa AAL harus mampu menjadi lembaga 

pendidikan TNI Angkatan Laut yang dapat memenuhi segala standar perguruan 

tinggi, yaitu pada standar jaminan mutu yang tinggi serta standar penelitian dan 

pengabdian masyarakat maka perlunya validasi organisasi AAL dengan 

mengedepankan pembentukan wadah organisasi penjaminan mutu serta organisasi 

penelitian dan pengabdian masyarakat serta kelompok jabatan fungsional dosen 

bagi seluruh PNS di lingkungan AAL. 

Strategi validasi organisasi AAL dapat dilakukan dengan membentuk 

Departemen Penjamin Mutu yang diperuntukan bagi PNS di lingkungan AAL 

guna menambah peningkatan jenjang karier dan melaksanakan pembinaan karier 

para PNS dan membuat jabatan baru yaitu Departemen Penelitian dan Pengabdian 

Masyarakat juga untuk para pns di lingkungan AAL dengan mempertibangkan 

dan berdasarkan penilaian prestasi kerja untuk dapat secara nyata meningkatkan 

karier baik pangkat dan jabatan yang lebih tinggi lagi bagi seluruh PNS di 

lingkungna AAL. Dan sebagai dasar juga bahwa ada penegasan dalam bentuk 
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telegram dari Kepala Staf Angkatan Laut yang memperbolehkan, dalam rangka 

untuk pengembangan organisasi bukan tempur seperti Lembaga Pendidikan AAL 

maka para PNS di lingkungan AAL bisa menduduki jabatan tersebut baik itu 

jabatan structural maupun jabatan fungsional.  

Adapun resiko dari tidak dilaksanakan validasi organisasi AAL yaitu: 

a. Apabila organisasi Lembaga Penjamin Mutu tidak dibuat, 

resikonya adalah proses penjaminan mutu kurang optimal dan penilaian 

akreditasi institusi pada butir penjaminan mutu tidak optimal  

b. Apabila Organisasi Lembaga Penelitian dan Pengabdian 

Masyarakat tidak dibuat, resikonya adalah: 

1) kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat tidak dalam 

satu road map penelitian yang terfokus dalam suatu pengendalian 

pelaksanaan penelitian yang baik. 

2) peningkatan kualitas bahan ajar melalui penelitian kurang 

optimal sehingga peningkatan kualitas pendidikan kurang optimal. 

3) nilai penelitian dan pengabdian masyarakat pada akreditasi 

institusi kurang optimal  

c. Apabila tidak ada tenaga pendidik atau dosen tetap didalam 

organisasi baru yaitu kelompok jabatan Fungsional maka resikonya 

adalah: 

1) Tenaga Pendidik Militer atau non PNS cenderung cepat 

berubah karena melaksanakan tugas mutasi atau pindah sehingga 
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kemampuan Tenaga Pendidik belum optimal sudah berganti 

dengan yang baru sehingga berdampak pada kualitas hasil didik. 

2) Kesulitan meningkatkan kualifikasi pedagogik dan 

akademik para Tenaga Pendidik atau dosen PNS, sehingga standar 

kualitas tinggi pada Tenaga Pendidik sulit tercapai; 

3) Nilai Tenaga Pendidik pada akreditasi institusi kurang 

optimal 

 

Gambar 5.1. Pembukaan kursus micro teaching PNS di AAL, Sumber: Dispen AAL 
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Berikut ini adalah Usulan Struktur Organisasi AAL yang baru 

 

 

           
           
           
      

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5.2. Stuktur Organisasi AAL usulan: 

 Sumber: Ditrenbang AAL 
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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini memaparkan kesimpulan dari hasil pembahasan penelitian serta saran-

saran yang ditujukan untuk lembaga pendidikan AAL secara ringkas dan jelas. 

6.1. Kesimpulan 

Kesimpulan dari penelitian ini dirangkum dari hasil dan analisa 

pembahasan dari bab sebelumnya yakni:  

1. Dahulu untuk menilai kinerja Pegawai Negeri Sipil AAL dalam bentuk 

Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) namun terdapat 

kekurangan maka diganti dengan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 

2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja PNS, suatu proses penilaian 

secara sistematis terhadap Sasaran Kerja Pegawai dan Perilaku Kerja 

PNS dengan bobot penilaian masing-masing unsur SKP sebesar 60 % 

dan Perilaku Kerja sebesar 40 %. Hasil penelitian dalam implementasi 

penilaian prestasi kerja PNS di lingkungan AAL masih belum optimal.  

2. Jenjang karier yang tersedia dalam jabatan struktural organisasi dengan  

jabatan tertinggi untuk berkarier para PNS di lingkungan AAL hanya 

sampai di jabatan eselon IIIa yaitu Pembina IVa, ditambah lagi dengan 

Daftar Susunan Personil PNS pada organisasi AAL atau sebaran 

jumlah pegawai negeri sipil yang tidak merata sehingga terjadi 

kekosongan dalam golongan dan ruang tertentu sehingga hasil dari 

penilaian prestasi kerja tidak sesuai dengan yang diharapkan untuk 

dapat digunakan sebagai dasar peningkatan karier karena banyak PNS 
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di AAL yang membuat Sasaran Kerja Pegawai tidak sesuai dengan 

pangkat dan jabatannya.  

3. Dari kenyataan yang ada dalam implementasi Penilaian Prestasi Kerja 

para PNS di organisasi AAL masih belum dilaksanakan dengan efektif 

dan kurang direncanakan kearah perkembangan organisasi maka hasil 

dari penilaian prestasi kerja tidak dapat digunakan sebagai alat yang 

dapat meningkatkan kinerja baik untuk individu maupun 

mengembangkan organisasi AAL itu sendiri. 

Salah satu tuntutan dari lingkungan eksternal organisasi AAL terkait 

dengan peraturan pemerintah yaitu setiap institusi atau perguruan tinggi harus 

melakukan akreditasi, dampak dari pengaruh akreditasi menjadikan suatu peluang 

yang baik untuk melakukan perbaikan dan meningkatkan mutu yang tinggi 

dengan melakukan validasi organisasi dalam rangka pemenuhan standard 

akreditasi tersebut. 

6.2 Saran  

 Dari kesimpulan hasil penelitian yang telah disampaikan di atas, peneliti 

mengajukan beberapa saran bagi organisasi atau lembaga pendidikan AAL terkait 

dengan penerapan penilaian kinerja individu. Saran tersebut adalah sebagai 

berikut: 

1. Pemimpin organisasi dan seluruh pejabat penilai berkomitmen untuk 

mengimplementasikan PP Nomor 46 Tahun 2011 sesuai dengan ketentuan 

yang ditetapkan untuk memberikan hasil dan dampak yang lebih baik dan 

PP Nomor 46 tahun 2011 ini diharapkan penilaian prestasi kerja yang 
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bermuara kepada pengembangan karier atau promosi, menentukan 

training, menentukan standar kompensasi, menentukan mutasi atau 

perpindahan pegawai, meningkatkan produktivitas dan tanggung jawab 

karyawan, meningkatkan motivasi pegawai.  

2. Melaksanakan  reward and punishment sebagai bagian dari pembinaan 

Pegawai Negeri Sipil di lingkungan AAL dengan demikian pengangkatan 

dalam jabatan harus didasarkan pada sistem prestasi kerja yang didasarkan 

atas penilaian objektif terhadap prestasi, kompetensi, dan pelatihan 

Pegawai Negeri Sipil di AAL. Dalam pembinaan kenaikan pangkat, 

disamping berdasarkan sistem prestasi kerja juga diperhatikan sistem 

karier, dengan mengacu dari peraturan Kementerian Pertahanan yang 

mensyaratkan untuk karier pangkat dan jabatan bisa mencapai maksimal 

yaitu jabatan struktural Eselon Ia yang dapat diduduki oleh PNS dan telah 

memenuhi persyaratan dengan pangkat Pembina Utama Madya Golongan 

Ruang IV/d. 

3. Melalui hasil Penilaian Prestasi Kerja yang efektif maka akan terlihat 

berkembangnya organisasi AAL itu sendiri. Dari Penilaian Prestasi Kerja 

dapat dilihat kinerja organisasi AAL yang dicerminkan oleh kinerja 

seluruh Pegawai Negeri Sipil di lingkungan AAL, sehingga perlu 

implementasi yang efektif dan juga factor dari eksternal dari pemenuhan 

untuk standar akreditasi maka perlu melakukan validasi organisasi AAL. 

 

 



98 
 

 

 

DAFTAR KEPUSTAKAAN 

 

Armstrong, M. 2006. Performance Management: Key Strategies and Practical 

Guidelines (3
rd

 ed.). London and Philadelphia: Kogan Page. 

Cascio, W.F. 1995. Managing Human Resources, Productivity, Quality of Work 

Life, Profit (7
th

 ed.). New York: McGraw-Hill. 

Certified Human Resources Professional (CHRP) Course. 2009. Strategic Human 

Resources in Dynamic Organization, October 30, 2009. Surabaya: GML 

Assesment and Placement Centre. 

Guion, Lisa A., Diehl, David C., and McDonald, Debra. 2011. Triangulation: 

Establishing the Validity of Qualitative Studies. Journal of University of 

Florida. Original publication date September 2002. Revised August 2011. 

Mathis, Robert L. dan Jackson. John H. 2008. Human Resource Management 

(12
th

 ed.). International Edition: Cengage Learning. 

Martocchio, Joseph J. 2011. Strategic Compensation: A Human Resource 

Management Approach (6
th

 ed.). New Jersey: Prentice-Hall. 

Milkovich, George. And Newman, Jerry. 2007. Compensation (9
th

 ed.). 

International Edition: McGraw-Hill, Inc. 

Mondy, R.W. 2010. Human Resource Management. Edisi Kesebelas. New Jersey: 

Pearson, Inc. 

Noe, R.A. 2010. Human Resource Management (11
th

 ed.). New Jersey: Pearson 

Education, Inc. 

Norton, David P. and Kaplan, Robert S. 2004. Strategy Maps: Converting 

Intangible Assets into Tangible Outcomes. Massachusetts: Harvard 

Business Review Press. 

Patton, M.Q. 2002. Qualitative Research and Evaluation Methods. California: 

Sage Publications. 

Peiperl, Maury A. 2005. Getting 360 Degree Feedback Right. Harvard Business 

Review on Appraising Employee Performance. 

Pfeffer, J. 1994. Producing Sustainable Competitive Advantage through The 

Effective Management of  People. Academy of Management Executive. 9: 

55-69. 

Program Studi Magister Manajemen-- (Eka Rachmawati). 2012. Tesis Program 

Studi Magister Manajemen: Rancangan Indikator Kinerja Individu Untuk 



99 
 

 

 

Bagian Service and Bagian Project di PT BIA, 13 Agustus 2012.  

Universitas Airlangga. 

Ragin, Charles C. and Becker, Howard Saul. 1992. What is a Case?; Exploring 

The Foundations of Social Inquiry. Cambridge: Cambridge University 

Press. 

Robbins, S.P. 2001. Organizational Behavior (9
th

 ed.). New Jersey: Prentice-Hall, 

Inc. 

Werther, W.B.Jr., and K. Davies. 1996. Human Resources and Personnel 

Management (5
th

 ed.). International Edition: McGraw-Hill, Inc. 

Yin, Robert K. 2003. Case Study Research: Design and Methods (3
rd

 ed.). London 

and New Delhi: Sage Publications. 

Zikmund, Babin, Carr and Griffin. 2010. Business Research Methods (8
th

 ed.). 

Canada: South Western Cengange Learning. 

 

Mondy, R.W., 2008, Human Resource Management, Edisi Kesepuluh 

(terjemahan), Jakarta: Penerbit Erlangga.   

Schermerhorn, J.R., 1996, Management, 5th Ed., New York. 

 

 John Wiley & Sons, Inc. Schuler, R.S. & Jackson, S.E., 2006, Human Resource 

Management, International Perspective,  

 

Mason: Thomson South-Western.  Werther, W.B. & Davis, K., 1996, Human 

Resources and Personnel Management, 5th Ed., Boston: McGraw-Hill. 

 

Wirawan, Dr, M.Si 2009. Evaluasi Kinerja Sumber Daya Manusia; Teori, 

Aplikasi, dan Penelitian. Penerbit Salemba Empat, Jakarta. 

 

T. Handoko, 2001. Manajemen Personalia Manajemen Sumber Daya Manusia, 

BPSE, Yogyakarta 

  

Peraturan Pemerintah R I No 10 Tahun 1979 Tentang Penilaian Pelaksanaan 

Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil 

 

Peraturan Pemerintah R I No 46 Tahun 2011 Tentang Penilaian Prestasi Kerja 

Pegawai Negeri Sipil 

 

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara No 1 Tahun 2013 Tentang 

Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No 46 TAHUN 2011 Tentang 

Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil 
 

Undang-Undang Pokok Kepegawaian No.43 Tahun 1999 Tentang Perubahan UU 

No.8 Tahun 1974 Tentang Pokok Pokok Kepegawaian.



5 

10 

15 

20 

25 

30 

DIREKTORAT PERSONEL 


DAFTAR NAMA PNS YANG MEMPUNYAI IJAZAH S1 & S2 


NO I N,I\MA- -------i-PA.NG!<AT!GOL -1- NiP B.A:RU - r-'" -S.I\TKERI 
GOl IV/ A 

Herrnin Priani . SH, MAP Pembina IVla 196504071993012001 Setlern 

2 [Fifit Nora Safitri , S.H. .PembIna IV/a 
~~~~~~~~:~~~~:~~~~ ~~t~~k____~ 
J.::;:I()Jl..fJJ }) ..::to...£ LJ ...)..LUL,JJ rt:::"d.,::;) IParnbjn~ J'v'JCJ 

4 Ora . Mundjiati Pembina IVla 195907251982122001 Setlern 
; 

I 
Ora. tndriati Susilo , M.Si . Pembina l\i(a ~A~~AA~C~AAA A~~AA~ r"'\ : L -1 : I . I 

\~I.J:..J \.u l :.j l:::l::JL.tU..JL"-JI..,J..J UI\Ul r . i 
6 Drs . Suwarto Pembina IV/a 196204251983011003 Oltlog 

, 

7 Abdul Khoiiq, S.H. Pembina iV/a 196511021996031004 Ditdik 

8 Drs. Koestantono Pembina jV/a 196509221996031001 Oitdik 
I 

9 Paniai Widjaja , SE , M .Si. Pembina \V/a 196BOSOBi99603100i Opsjar 

Ir. Rosmaia Dewi 
,  i 

i96706i7i996032004 
, 

Jt-'embina iVia uenma 

11 Kustianing Sekar D, S.E.,M.M Pembina IVla 197112311997032012 Ditrenbang 
\ 

12 Ari Trijurini , ST,M.T. Pembina j\jja 19?208161897032001 Dltrenoang 

13 Dandi Wijaya, S.S Pembina IV/a 197307301998031003 Ditpers 

GO l 11110 

14 Noviani Kusumawati , S.Sos. Penata Tk. I lll/d 197011191997032001 Oenma 
---:--- - - --- ---. , ------- --- _.._--j - ------ ---_._ - --- - --

197109041998032004 SetleOewi Ismuharmini, S.Sos. Penata Tk. I 11 lid 

196001141983011001 Ditdik16 Totor- Wahyu 0 , S.E. Penata Tk . I Ilild ~ , 
17 Siti Chotijah, S.Sos. __-+____________________-+ 

I 

___________"_l/d~--19-6-2-0- __ Penata Tk. 10-5-1-9-89-0-2-2-0_01-+Ditr_e_n~ 
18 Penata Tk . IllId 196905071995031001 Oepjas IDrs . Eko Sulaksono 

i i 

Penata Tk. I 1II /d 1196901132001122001 Oitdik19 Umi Salamah, S.Pd, M.Si 

Penata Tk. I Ili/d l197109232001121001 ResirnenAkhmad Subkhan, S.H. 

21 Eni Farida Astuti , S . E. 


GOl Illfe 


22 IA. Yahya Rosa , S .S. 

._ ----

23 Farida Chasbolah, S.Sos 

Penata Tk. I II lid 197212282001122001 Pekas 

\penata lll/e 196702121989021001 !Oitren'bang 
-i---- -.-------7,. --.--.- -- -r -

Penata 1II/e 197202211993032002 Ditpers 

196606161989021001 Deppim24 Darminto, S. E Penata Ilile .__.. _- - ..... . _, - .- .- - - _._- j ----- - - .-- , ._._--" '- "- ' ~ i--- ' 

198209102008122002 ResimenSri Nurhayati , S.Si Penda Tk. I 1II/b 

198404032008122002 Oitpers IRisa Apriyani , S.Si Penda Tk. I 1II/b26 

27 Ary Suprijanti, S .Sos. Penda Tk . I 1IIIb 197301311996072001 Setlem 

GOl i li l/I. 


28\Sri Suhartin i, S.Pd. JPenda 1I1/a 197012271996032002 ISetlem 

I - ' , --- , 

196505161997032001 OenmaKomnuryati, S.E. Penda IIl/a29 

197005281997032001 DenmaWiwin Pujiastuti , S .E. Penda IIlIa 
,i i _ · ,

196211301991031001 unpers31 iOoyo Maryohan, S.H . ipenda iilia 

195703201991031002 PekasAHm , S.E. Penda !Ilia32 ! 
, 33 iSetyc V\jinarsih, S.E . iPenda ii iia i 18660304188 / u,.:LLUUL i PeK3S 

Herra Suswiandhini; S .E. ,Penda 1II/a 196707051998032004 Setlem 
L-~______________~____ _____________~~_____________~'__________~ ~ 



DAFTAR REKAPITULASI PENILAIAN pf{ESTASI KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPKP) 

AKADEMI TNI ANGKATAN LAUT TAHUN 2015 


NlLAI 
KETGOL RUANG JABATANNIPNO NAMA 

SKP PERILAKU KERJA PPKP 

6 
 7 
 9
4 
 5 
 8
1 
 3
2 


1 
 196504071993012001 
 Pembina IV/a Kasubbag Arsip Setlem AAL Hermin Priani, SH, MAP 52.07 32.33 84.4 

Ur. Referensi Si Van Pakai Pustaka Ditdik AAL 196708061993012002 
Pembina IV/a 2 
 Fifit Nora Safitri, S.H. 52.86 31 .36 
 84.22 

196107311982032001 
 Kasubsi Bukku Pekas AAL Pembina IVla3 
 Dra. Sri Sumariati 49.61 31.73 81 .34 


Kasubbag Pullahta Bag Museum Setlem AAL195907251982122001 
 Pembina IV/a 4 
 Dra. Mundjiati 52.07 84.432.33 

Pembina IV/a Kasi Pengadaan Pustaka Ditdik AAL 196310151994032003
5 
 Dra. Indriati Susilo, M.Si. 

Kasi Minfasjas Ditlog AAL 196204251983011003 
Pembina IV/a 6 
 Drs. Suwarto 53.73 87.7334 


Pembina IV/a Kasi Pul & Lah Koleksi Pustaka Ditdik AAL7 
 196511021996031004
Abdul Kholiq, S.H. 80 5~)48.26 32.33 

Kasi Van Pakai Pustaka Ditdik AAL196509221996031001 
 Pembina IV/a 8 
 Drs. Koestantono 49.07 32.67 81 .74 


Kasubbag Prod Subbag Prod Opsjar AAL9 
 196808081996031001 
 Pembina IV/a Paniai Widjaja , SE, M.Si. 50.99 31 .67 
 82,56 

DPB Pengobatan10 
 Ir. Rosmala Dewi 196706171996032004 
Pembina IVla 

Kasi Proker Subdit Progar Dilrenbang AAL11 
 197112311997032012
Kustianing Sekar 0, S.E.,M.M. Pembina IV/a 53.2 32.4 IJ~ ' G 

Kasi Pulla Subdit Sisinfolahla Dilrenbang AAL 12 
 Ari Trijurini, ST,M.T. 197209161997032001 
 Pembina IV/a 49.29 32.01 II I IU 

13 
 Pembina IV/a Kasi Perssip Ditpers AAlDandi Wijaya, S.S. 197307301998031003 
 50.91 31' 

14 
 197011191997032001 
 Penata Tk.1 III/d Proses Penyelesalan Masalah Noviani Kusumawali, S.Sos. - 77 

Kaur Minu Bagset Setlem 15 
 197109041998032004 
Penata Tk.I IIlId Dewi Ismuharmini, S.Sos. 52.07 32.33 64.4 

Kaur Eva Siljar Subdiljar Ditdik AAL16 
 196001141983011001 
 Penala Tk.llllldTOlok Wahyu D , S.E. 

Kaur Rengar Subdit Progar Dilrenbang AAL17 
 Penala Tk.1 IIl1d196201051989022001
Siti Chotijah, S.Sos. 52.96 32.33 85.29 

Paur Agenda Arsip Depjas AAL 196905071995031001 
 Penala Tk.1 IIl1d18 
 Drs. Eko Sulaksono 49.5 31 .13 
 80.64 

Kaur Opskur Subditjar Ditdik AALPenata Tk.1 IlIId19 
 Umi Salamah, S.Pd, M.Si. 196901132001122001 
 49.99 82.1932.2 
Kaur TU Resimen AAlPenata Tk.1 III/d20 
 197109232001121001
Akhmad Subkhan, S.H. 48.37 80.1 31.73 
Kaur Sil Sip Subsi Sil Pekas AAL21 
 Penata Tk.llil/d197212282001122001
Eni Farida Astuli , S.E. 79.7648.03 31.73 

Kaur Proker Subdit Progar Ditrenbar:'g AAL22 
 195909111982122001 
 Penata IIlIe Sri Astuti 52.96 32.33 8529 


23 
 Kaur latbeng Bag Lattek Deptek AAL Penata IIlIe Sumarianto 196112021983031004 
 80.1648.48 31 .68 

24 
 Kaur Dalkarsip Subditminpers Ditpers AALWinarni Penala IIlIe 196303011983012001 
 32.4 82.8150.41 
25 
 Paur Agenda Arsip TU Depplai AAlMoedji Hamingrum Penata IIlIe 195904141983022001 
 48.54 _31.J~ __ ,-80~ "-- - -



_ _ 

RE IKAPITULA~:i l DSP ".IUMLAIH PNS PEH.GOLONG,!\N larn pllan J 

SESUAI KEP KASAL NOMOR KEP/784/VI/2012 TGL 6 JUNI 2012 

'- --'--'--"-- ._-..-_..__.._- .--.--- .--.---.--- .__._-_._-_.--_..__ ..__._--_._---._-_._- -------  "---, 
PANG I~AT " GOI..ONCAN._..- .._ .._ .. .._ .._ ..-_..-_.- -- .._--_ .. 

r,IO 

'. 

1 SETI 

; ~ DITF 

:-l DIT 

4 DITF 

:; DIT 
-

G DEP 
., 
1 DEP 

.J DEP 

'J .. DEP 

10 DEP 

I 1 DEP 
-

'12 DEP 

"13 DEP 

-1 4 DEP' 

-i s RES 

-1 6 OPS. 

"17 DEN I 

'18 PEK.' 

::,ATKEJ:;: 

-

__ EM 
I-

IENBANG 
1--" 

DIK 
1--' 

ERS 
t-- 

LOGt-- .
:J IM 

t-- 
F)TEK

1-- . 

:IEL 
L- _ 

I-EK _ 
..EK 

1-- . 

- )LAI 
-

,MR 
1-- . 

lAS 
1-- 

:;ADIK
t-- 

MEN 
t-- 

IAR
t-- . 

I/tA
-

~s 
= ,... 

JUMLAH 
- '. 

"- a '[- '-- 1'-
I 

'I) C rl 1 JML 
"--'- '- '- ' 
..-,-..- i-- ·. 
.._ ·,-··- 1._. 
.._ ..- ..-1-- . 

i"---"--'---1'-- . 

,,-,'-,,- 1I ,- , 

.._ ·,-..- 1- · 
i ,._-_.,-_.._-[._- . 

B 

..- i·-· 
I 

"- - "- "- 1'- ' 
.._ ··_·- 1·_ · 


I 

:·= .I_ ':_ i._·I::J·:= 'IC: 


II 

b C 

':= '::!':= ': 
._ . '  " 

_ 

t:J 1 JMI... 

25 - .. 
2 .. 
8 
'" 

26-.. 
2 .. 

5 .

3 

25 

2.._ . 

8 
"-" 

26 

2 
.-- . 

5 
"- '

3 .- .. , 

&51 -":5 


JIJML1/1 IV ._- /_ .. " --il-' I 

B JAn L
"

1 
'

2 2 • 

3 3 

2 

1 

'

.

.

.

-

10 0 C 


B 

"

._

b l ei d J~nL .,- ,--.. .. 
3 6:l . ..--.I---·-+--------4-- .. 

! 3 4 ..-'--'---" 
: 
; 

3 4 ...__.'--" 
I' ! 2 9 

" "'-:
.)

1-'
I

3 " 
2 

;-2- , 
, 

.--1 

8__ !! 
15 
- I 
~~I 
-7_-II 
2 i 
- '- i 
7 i 
---I 
.2__ 1 

5 i . 

2--: 
2 

2 , 
2 
---! 

2 ---: 
~._O_I 
13 ! 
--I 

55 

12 
l=: 

15 

..._ 


.._--...- 

._- ..- 

·_ ··_ 

4....._- !--" 
2 ..::- l-~-' 2 .._-.,-_..+------+--

'1 : 1 
,-- !---

'-- '--" 

.---:----

i 
·,- i--·· 
., : 1 .__ 1____ 

'1 1 
._-_.;----

~;---1----
--_.._--" 

i 
·- f--·· 
4 1 

: : ::::::':::= ::~' :~'r~: : --: 

130 ! 23 15 
.- .~.- ,-- ..~. 

2_. 

2 
" 

2 .. 

2 .. 

2 .. 
2 .. 
2 
. ' 

6 .
2 .. 

58 



I ') I."l 1,;. ....11-"' ..,
:: i ' .... 

'I Narr ,a 

2 

~) Pan! 

NRF 

tlG I1"::1~~~~ 0 , uang!I· Jabc 
:. Unit 	< .


! erJa :" "" 
~I :~~ 
-

III. I{EGIAT,II,N TUG ,I~S JAB,':,TAN ., 
!::::= 

Men :iusuIKa,';="k=en=a=ik.':n pang~: ::lt PNS I:;eriode l April d'1 11 1'I 
Oktcber 

". - "" " "" " " 

Men ;l usull<all pengirilnan per::;Qnel un 1uk menu ikuti Di.: 


:;: ~ 
Jenj :JngfTeknis .., '. ,,"-- 

Men ;lusulKan izin pel'nakajan gelarJ 
'" . ".. "" "" ". "" ".. 


Men:Jajukan penguslilan Patji:~b sesuc:j dengan kualifik,,:tsi yang 

,~. 

dibuluhkan .. 

5 Men!;lajukan I(onsep I '~ep . Pe'lyesuaia', gaji pcol\ok PNfi 

-
 , .. , "'''' ... 


Menl;lajukan laporan bulanan, triwular , semester dan t;:lhunan

G 

PNS dan PHI. 
'" , ... "" "" ". ... ,.. 


Men!Jajukan pengirirnm lapOI'an Penil:~ ian Pre!~tasi Keria PNS

Y 

keDisminpe "sal 
." , '''-- 

:~~ Men! Jajukan l(Qnsep Kep. Pelubahan :unjangcu" keluar!;Ja 

. 


Men ;JUsulkan Karpegl'l<aris/K ~:l rsu ke HKN 

''''--11

".. --ll

""---II

-

-

-

""--11

""--II

,·-11

-

-

-	

per:;19 100 
.. 

, 	 ,.-.JL.. Nu II!I. Pl.u, ;~WAI NI:!:GERI ::!:!~PlL VA I:,fG OI.... ',!.A1 ""===' 

,,"i.. : 

" .. .....--,,-.. II . _ ". ,. i ' 

Jl 3 PangkaIlGoI.Ru.:mg
4 Ja~atarl.. 

5 Unit Kella " '..I: ::" ,: ,:
::=~[ AK II: KUAt! !TlOUTF:YQ~: 

II 0 II 20 per:;onel ll 

"" 

340 
.,.. 

10 

350 
,. " 

1220 
" 

230 
.,... 

2250 
..... 

100 
,.

" 

40 
.. 

per:, mel 

mel 

mel 

mel 

I'an 

ran 

mel 

mel 

100 

per:j 100 

per:i 100 

per~; 100 

lapo 100 

l ~p(1 100 

persl 100 

.. "- ,:. 

::" :: :::== ===:TAI::~GET,.~ 


100 

PAUMlt@~~m!,0-...1 ~I) 

2 bul, In 

.. ..-
2- buliIn 

" 

1 buli In 
" 

:z. bul ,In 
-

1 buli ,n 
. 

12. bur. In 

-
1 bullIn 

1 buli10 

1 bul; In 

Pejabat Penilai, 

~ 
t etkel Lnut (KH:I NRP 1:?033/P 

Ci~tatan : 

*I:o..K (angll; a kred~ 1 diisi ba !Ji PNS yang me lnangkuiabatanl ungsjon.:ll tertenlu 


Suraba:i a, 4 J ".1nuari : . ~ 015 


Peqawai Negeri Sipil Yanu Dinilai 


Q 
embilla IV/a I'JIP 197':30731 H)98031D03 



PI::GAWAI NI::GI::t<1 ::;IPIL 

Jall9ka Waktu Penilaian 4 Januari s,d, 31 Desember 2015 


I TARGET REALISASI ~I NILAt
181 

NO t. Kegiatan Tugas Jabatln AK < IKua!l 11 . II, I. AK Kuall EJ' r:=l PENGHITUNGAN CAPAtAN,I 

I 

R B

~ 

KuanU Outpw 1~1 \/v'aktu II Blaya 1 KuanU Output Mutu Waktu ~I S'KP 

[}] 2 !Ill 4 II 5 II 6 II 7 I[TII 9 II 10 II 11 II 12 II 13 ~ 4 I 
Mengusulkan kenaikan pang kat PNS periode m20 I GJOO 2 b I am 23 I 83 2 5 b I 'EJ 246 00 82 00101 April dan 1 Oktober persone u an persone. u an " 


Mengusulkan pengiriman personel untuk 0 34 I 100 2 b I - 0 49 I 80 3 b I - 25012 83371
'k t' O'k J ' !T k ' persone u an persone u an2 .,mengl u I I~ng e...!1lL __ , 

3 IIMengusulkan izin pemakaian gelar 8533f-:-:--------:-------=------,-----lG GOO bUlan GO bulan 0 256001personel personel 1 

I~ Mengajukanpengusulan Pat jab sesuai 0 35 ersonel 100 2 bulan - 0 81 ersonel80 5 bulan - 237.431 79,141 
den an kuahfikasl an dlbutuhkan p f----p----iOG 

7 IIMengajukanpengirimanlaporan Penilaian II ° 11225 laporan II 100 II 1 bu,anll II 0 11255 laporan II 80 II 1 bulan II 2693311 89 781
Prestasl Keqa PNS ke Dlsmlnpersal 

8 IIMengajukan konsep Kep , Perubahan -~~1110 personel II 100 II 1 bulan II II 0 II 23 personel II gO 112,5 bu,anll 2360011 78,671
tunJangan keluarga II U 

"jM.Og","lkao Ka'p.g/Kaci,/Ka,," k. BKN ~14 p."ooe' II 100 i 1 b"'aol 1L"-'14 p."oo.' 11 
80 I 1 b"'aoll II 256001~ 

II. TUGAS TAMBAHAN DAN KREATIVITAS U U ~ 

[TIl· Sebagai dosen Taruna 101 101 II II 
01·Sebagai panitia LDD Udin Tk,I PNS IDI 101 II I 
i[I:JI(kreativitas) IDI 101 II II 

!I II 

'I Nitai Capaian SKP II (B:~~5 

-


Surabaya, 31 Desember 2015 

Pejabat Penilai, 


Q 

Letkdl Laut (KH) NRP 12033/P 



	COVER
	HAL PERNYATAAN
	HAL PERSETUJUAN
	HAL PENGESAHAN
	KATA PENGANTAR
	DAFTAR ISI
	DAFTAR TABEL
	DAFTAR GAMBAR
	DAFTAR LAMPIRAN
	ABSTRAK
	ABSTRACT
	BAB I
	BAB II
	BAB III
	BAB IV
	BAB V
	BAB VI
	DAFTAR KEPUSTAKAAN
	LAMPIRAN

