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ABSTRAK 

 
Penilaian kinerja pegawai yang dilakukan berdasarkan Daftar Penilaian 

Pelaksanaan Pekerjaan  (DP3) pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi 
Kepulauan Riau, masih sering tidak tepat dan tidak objektif. Penelitian ini 
bertujuan untuk mengetahui penilaian Kinerja Pegawai pada Dinas Komunikasi 
dan informatika Provinsi Kepulauan Riau, serta hambatan dalam penilaian kinerja 
pegawai. Berdasarkan konsep teoritis yang dikemukakan Nawawi (2008:256) 
persyaratan penilaian kinerja pegawai,  maka peneliti dapat mengambil sebagai 
dasar pembahasan penelitian. Populasi adalah pegawai Dinas Komunikasi dan 
Informatika Provinsi Kepulauan Riau, yang berjumlah 5 orang pegawai. Teknik 
pengambilan sampel yang digunakan teknik sampling Jenuh atau Pupolasi 
dijadikan sampel. Sampel penelitian hanya pejabat penilai, yaitu para Kepala 
Bidang dari unit kerja yang ada pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi 
Kepulauan Riau yang berjumlah 5 orang. Sedangkan Kepala Dinas Komunikasi 
dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau dijadikan informan Kunci. Metode 
penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif, yang merupakan 
proses pengorganisasian dan pengurutan data kedalam pola dan kategori serta 
satuan uraian dasar, sehingga dapat dikemukakan tema seperti yang disarankan 
oleh data. Hasil dari pada penelitian ini adalah, masih kurang baiknya pelaksanaan 
penilaian kinerja pegawai pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi 
Kepulauan Riau. Kesimpulan Penelitian ini, adalah pelaksanaan penilaian kinerja 
pegawai berdasarkan DP3 pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi 
Kepulauan Riau, masih belum berjalan dengan baik, sebab kurang sesuainya 
antara DP3 dengan unsur pekerjaan, DP3 yang kurang peka menentukan 
pekerjaan yang efektif dan tidak efektif, kurang dapat diterima serta kurang 
praktis dalam penerapannya. Hambatan dalam penilaian kinerja pegawai, seperti 
pejabat penilai yang kurang kompeten, aturan dan ketentuan DP3 yang kurang 
jelas dan lengkap, penilaian DP3 yang terlalu banyak unsur-unsurnya serta 
itemnya, serta keterbatasan data pendukung yang dimiliki penilai. Saran peneliti 
sehubungan dengan penelitian ini yaitu, perlunya pengurangan unsur dalam DP3 
beserta item-item rinciannya, perlu pendekatan fleksibilitas dalam pelaksanaan 
penilaian kinerja pegawai perlu diterapkan, sebab capaian kerja dan kemampuan 
kerja yang dimiliki pegawai juga berbeda-beda, serta lakukan sosialisasi tentang 
penilaian kinerja pegawai berdasarkan DP3 ini, baik melalui workshop maupun 
pendidikan dan latihan kepada pejabat penilai maupun pegawai yang akan dinilai.  

Kata kunci : Kinerja, Penilaian Kinerja 

 

 

 

 



ABSTRACT 

The assessment of quality of work that has done based on DP3 at the 
office of Comunication and Information Province Riau Archipelago, still not 
accurately and objectively. The purpose of the research the assessment of the 
employees’ quality of work at the office of Comunication and Information 
Province Riau Archipelago, and the factor that influence is not suitable of 
assessment of employee quality of work. Based on the theoretic concept that said 
by Nawawi (2008; 256), about the assessment of employee, so the researcher can 
take the basic of the research. The population in this research is component 
authorities that assess the employee at the office of Comunication and 
Information Province Riau Archipelago from each department, it’s totally 5 
peoples. The technique for getting sample is used the technique sampling jenuh, it 
means all of the populations become respondents of the research. While the 
leader of office of Comunication and Information Province Riau Archipelago as 
the key informant. The method of the research is used the method of descriptive of 
qualitative that is the process of organization and ranked the data in the pole, 
categories and analyst in basic data. At last it can say the theme suitable with the 
data. The result from the research that had done is fairly good in doing the 
assessment of employee’s quality of work based on the List of Assessment 
Employment (DP3) at the office of Comunication and Information Province Riau 
Archipelago. The conclusion based on the research is the assessment of the 
employee quality of work based on the List of Assessment Employment (DP3) at 
the office of Comunication and Information Province Riau Archipelago, there is 
not running well the assessment, because is not suitable between DP3 and the 
worker, DP3 in not more action in choosing the suitable job, and less of practice 
in managing. The factor that influence is not suitable in assess the employee, that 
is not competent authorities, the rule that had made by DP3 is not very clear, it 
too many the items of assessment, and there is not enough the data from the 
assessor. The suggestion based on the research that had done is needed subtract 
of the unsure of the List of Assessment Employment (DP3) also details of the 
items, flexibility approach in process of assessment to the employment’s quality 
work should be doing cause the job progress and ability that have by the 
employees also different each other. It also needed to make socialization about 
the assessment of employees’ work quality based on DP3 by making workshop or 
training and education to the assessment department or employee that wanted to 
have assessment. 

 

Key word : performance, Assessment Employment 
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A. Latar Belakang 

Kinerja merupakan suatu konstruk multidimensional yang mencakup 

banyak faktor yang mempengaruhi kinerja adalah Faktor personal/individual 

meliputi pengetahuan, ketrampilan (skill) kemampuan, kepercayaan diri, motivasi, 

dan komitmen yang dimiliki oleh setiap individu. Faktor kepemimpinan meliputi 

kualitas dalam memberikan dorongan, semangat, arahan, dan dukungan yang 

diberikan. Faktor tim meliputi kualitas dalam memberikan dorongan, semangat 

yang diberikan oleh rekan dalam satu tim, kepercayaan terhadap sesama anggota 

tim, kekompakan dan keeratan anggota tim. Faktor sistem meliputi sistem kerja, 

fasilitas kerja atau infrastruktur yang diberikan oleh organisasi, dan kultur kinerja 

dalam organisasi. Faktor kontekstual (situasional), meliputi tekanan dan 

perubahan lingkungan eksternal dan internal. (Mahmudi, 2010:21) 

Secara formal penilaian pegawai yang berlaku untuk pegawai negeri sipil 

diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1979 yang diubah dengan 

Undang-undang No 43 tahun 1999 tentang Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan 

Pegawai Negeri Sipil yang pelaksanaannya berupa Daftar Pelaksanaan Penilaian 

Pekerjaan (DP3). Peraturan dan ketentuan ini dirasakan cukup baik dan lengkap, 

namun kenyataannya pelaksanaannya belum memenuhi harapan, secara formal 

DP3 diproses setiap tahunnya. Secara formal pula digunakan untuk menjadi bahan 



pokok pertimbangan kenaikan gaji berkala, pendidikan dan pelatihan, pemberian 

penghargaan dan kenaikan pangkat pegawai, walaupun tujuan DP3 itu 

dirumuskan lebih luas dari itu.  

Tujuan DP3 itu adalah untuk memperoleh bahan-bahan pertimbangan 

yang obyektif dalam pembinaan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan sistem karier 

dan prestasi kerja. Melihat kondisi Pegawai Negeri Sipil dewasa ini, maka perlu 

kita melihat kembali kinerja mereka sebagaimana kita ketahui bahwa Pegawai 

Negeri Sipil merupakan Aparatur Negara yang merupakan ujung tombak dari 

pelaksanaan semua program-program yang berkaitan dengan pelayanan publik 

guna untuk mempercepat pembangunan.  

Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau 

bertanggung jawab penuh atas setiap kinerja yang dihasilkan oleh pegawainya, 

oleh karena itu untuk mengatasi tindakan-tindakan yang kurang terarah maka 

diperlukan penilaian terhadap kinerja pegawainya agar lebih sesuai dengan tujuan 

dasar dari organisasi yaitu melayani Masyarakat. Adanya penilaian pegawai yang 

belum dilakukan maksimal, dimana sering terdapat para pegawai yang 

“menilainya sendiri” atau mengisi sendiri  formulir DP3 tanpa arahan dari 

pimpinannya. Disebabkan karena adanya keinginan pegawai untuk 

mempertahankan indeks prestasi atau kinerja karena hal ini akan berpengaruh 

pada kenaikan pangkat, penempatan dalam jabatan, pemindahan, kenaikan gaji 

berkala dan lain-lain.  



Persoalan tersebut merupakan bentuk-bentuk kesalahan dari pelaksanaan 

penilaian kinerja yang dilakukan terhadap pegawai, kondisi ini tentu harus segera 

di perbaiki. Sebab akan dapat berdampak kepada objektivitas dari tingkat kinerja 

yang dicapai pegawai, serta berdampak kepada hasil kerja pegawai dan organisasi.  

Dari pengamatan yang dilakukan berkenaan kinerja pegawai pada Dinas 

Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau, ditemui gejala-gejala 

seperti : kurangnya sosialisasi tentang bagaimana para pejabat penilai harus 

melakukan penilaian kinerja pegawai dengan baik. Terutama informasi secara 

utuh mengenai Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1979 yang diubah dengan 

Undang-undang No.43 tahun 1999 beserta lampirannya. Misalnya kurang 

memahami dengan baik penjelasan dari kedelapan unsur penilaian kinerja yaitu 

kesetiaan, prestasi kerja, tanggung jawab, ketaatan, kejujuran, kerjasama, prakarsa 

dan kepemimpinan. Keterbatasan data pendukung dalam pelaksanaan penilaian 

kinerja pegawai, misalnya untuk memperoleh nilai baik (76-90) dalam unsur 

ketaatan. menyatakan, seorang pegawai dianggap tidak masuk kerja, terlambat 

masuk kerja atau lebih cepat pulang sebelum waktunya, tidak lebih dari 40 jam 

dalam waktu 1 tahun. Dari uraian tersebut, maka tertarik melakukan pengkajian 

dan penelitian, dalam sebuah penelitian dengan judul : “Penilaian Kinerja 

Pegawai Berdasarkan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) Pada Dinas 

Komunikasi Dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau.” 

Adapun tujuan penelitian yang dilakukan, yaitu : untuk Mengetahui 

penilaian kinerja pegawai berdasarkan Daftar Pelaksanaan Penilaian Pekerjaan 

(DP3) pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau; 



Mengetahui hambatan dalam penilaian kinerja pegawai berdasarkan Daftar 

Pelaksanaan Penilaian Pekerjaan (DP3) pada Dinas Komunikasi dan Informatika 

Provinsi Kepulauan Riau. 

Konsep operasional yang dioperasinalkan mengacu kepada pendapat 

Nawawi (2008:256) tentang persyaratan penilaian kinerja pegawai, yang dilihat 

dari : Persyaratan ilmiah atau persyaratan legal/formal meliputi (Kesesuaian atau 

relevansi  Kepekaan atau sensitivitas, Ketetapan penilaian atau reabilitas.). 

Persyaratan operasional (Dapat diterima atau akseptabel, Praktis). 

Jenis penelitian yang akan peneliti laksanakan ini adalah penelitian 

deskriptif, yang mana peneliti dalam penelitian deskriptif ini, hanya akan 

memberikan gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta 

yang sesuai dengan ruang lingkup judul penelitian. Lokasi penilitian ini 

dilaksanakan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau, 

yang beralamat di Komplek Perkantoran Provinsi Kepulauan Riau Gedung B2 

lantai 3 pulau Dompak Tanjungpinang alasannya meneliti disini karena masih 

ditemuinya permasalahan dalam penilaian kinerja pegawai melalui DP3. Yang 

menjadi populasi dalam penelitian ini, adalah pejabat penilai, atau atasan pegawai 

yaitu para kepala Bagian dari unit kerja yang ada pada Dinas Komunikasi dan 

informatika provinsi Kepulauan Riau yang berjumlah 5 orang. Teknik 

pengambilan sampel yang digunakan adalah teknik sampling jenuh. Sugiyono 

(2005:96), menyatakan bahwa “sampling jenuh” yaitu teknik penentuan sampel 

bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel.” Sampel penelitian 

adalah pejabat penilai, atau atasan pegawai yaitu para kepala Bagian dari unit 



kerja yang ada pada Dinas Komunikasi dan informatika provinsi Kepulauan Riau 

yang berjumlah 5 orang. Sedangkan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika 

provinsi Kepulauan Riau dijadikan informan kunci.  

B. Tinjauan Pustaka 

Amstrong dan Baron seperti dikutip oleh Wibowo (2007:7 ) menyatakan 

bahwa “kinerja adalah hasil pekerjaan yang mempunyai hubungan kuat dengan 

tujuan strategis organisasi, kepuasan masyarakat, dan dapat memberi konstribusi 

pada ekonomi.” Sedangkan Wasistiono (2002:45) berpendapat bahwa ” kinerja 

adalah tingkat pencapaian tujuan organisasi, indikator kinerja adalah variabel 

yang dapat digunakan untuk menentukan tingkat pencapaian tujuan yaitu output, 

efisiensi dan efektifitas.” 

Nawawi (2008:256), berpendapat bahwa :  

“ Persyaratan sistem penilaian kinerja yang efektif adalah  persyaratan yang 
harus dipenuhi penilai kinerja agar memperoleh hasil yang obyektif dan 
sesuai tujuan khususnya adalah sebagai berikut: 

a. Persyaratan ilmiah atau persyaratan legal/formal meliputi : (1) relevansi 
adalah penilaian kinerja harus relevan (sesuai) dengan tugas- tugas yang 
harus dikerjakan oleh pekerja, (2) sensitivitas penilaian kinerja harus 
memiliki kepekaan dalam membedakan pekerjaan yang efektif dengan yang 
tidak efektif, dalam melaksanakan tugas-tugasnya, baik secara individual 
maupun kelompok, dan (c) realibilitas penilaian kinerja yang baik harus 
konsisten hasilnya jika dilakukan berulang-ulang dalam menilai seorang 
pekerja. 

b. Persyaratan operasional yang terdiri dari : (1) akseptabel adalah penilaian 
kinerja yang dapat dipakai atau terpakai, karena apa yang akan dinilai 
berhubungan atau berkenaan dengan apa yang   dilakukan dalam 
pelaksanaan pekerjaan oleh para pekerja, dan (2) praktis adalah penilaian 
kinerja harus didesain dalam bentuk yang mudah melaksanakannya, baik 
dari sudut penilai maupun pekerja yang dinilai.”  



Nawawi (2003:395), menyatakan bahwa :  

“ Unsur-unsur yang terdapat dalam Dp3 adalah :  

1. Kesetiaan adalah tekad dan kesanggupan mentaati, melaksanakan dan 
mengamalkan sesuatu yang disertai dengan sepenuh kesadaran dan 
tanggung jawab. 

2. Prestasi kerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh seorang pegawai negeri 
sipil dalam melaksanakan tugas yang dibebankan kepadanya. Pada 
umumnya prestasi seorang PNS dipengaruhi oleh kecakapan, keterampilan, 
pengalaman, dan kesungguhan PNS yang bersangkutan. 

3. Tanggung jawab adalah kesanggupan seorang PNS menyelesaikan 
pekerjaan yang diserahkan kepadanya dengan sebaik-baiknya dan tepat pada 
waktunya serta berani memikul resiko atau keputusan yang diambilnya atau 
tindakan yang dilakukannya. 

4. Ketaatan adalah kesanggupan seorang PNS untuk menaati peraturan 
perundang-undangan dan peraturan kedinasan yang berlaku, menaati 
perintah kedinasan yang diberikan oleh atasan yang berwenang, serta 
kesanggupan untuk tidak melanggar larangan yang ditentukan 

5. Kejujuran merupan ketulusan hati seorang pegawai negeri sipil dalam 
melaksanakan tugas dan kemampuan untuk tidak menyalah gunakan 
wewenang yang diberikan kepadanya. 

6. Kerjasama adalah kemampuan seorang pegawai negeri sipil untuk bekerja 
bersama-sama dengan orang lain dalam menyelesaikan sesuatu tugas yang 
ditentukan sehingga mencapai daya guna dan hasil guna yang sebesar-
besarnya. 

7. Prakarsa adalah kemampuan seorang pegawai negeri sipil untuk 
mengambil keputusan, langkah-langkah atau melaksanakan sesuatu 
tindakan yang diperlukan dalam melaksanakan tugas pokok tanpa 
menunggu perintah dari atasan. 

8. Kepemimpinan adalah kemampuan seorang pegawai negeri sipil untuk 
meyakinkan orang lain sehingga dapat dikerahkan secara maksimal untuk 
melaksanakan tugas pokok. 



Dari pendapat tersebut terlihat bahwa, unsur yang dinilai dalam penilaian 

kinerja pegawai negeri sipil, berdasarkan peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 

1979, terdiri dari unsur kesetiaan, unsur prestasi, unsur tanggung jawab, unsur 

prakarsa, unsur kepemimpinan, unsur ketaatan, dan unsur kejujuran.  

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1979 yang diubah 

dengan undang-undnag No.43 tahun 1999 tentang Penilaian Pelaksanaan 

Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, unsur dan item penilaian kinerja pegawai, yaitu :  

a. Kesetiaan 
Yang dimaksud dengan kesetiaan, adalah kesetiaan, ketaatan, dan 
pengabdian kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara, dan 
Pemerintah. Unsur kesetiaan terdiri atas sub-sub unsur penilaian sebagai 
berikut: 
1. Tidak pernah menyangsikan kebenaran Pancasila baik dalam ucapan, 

sikap, tingkah laku, dan perbuatan;  
2. Menjunjung tinggi kehormatan Negara dan atau Pemerintah, serta 

senantiasa mengutamakan kepentingan Negara daripada kepentingan 
diri sendiri, seseorang, atau golongan;  

3. Berusaha memperdalam pengetahuan tentang Pancasila dan Undang-
Undang Dasar 1945, serta selalu berusaha mempelaiari haluan Negara, 
politik Pemerintah, dan rencana-renca Pemerintah dengan tujuan untuk 
melaksanakan tugasnya secara berdayaguna dan berhasilguna;  

4. Tidak menjadi simpatisan/anggota perkumpulan atau tidak pernah 
terlibat dalam gerakan yang bertujuan mengubah atau menentang 
Pancasila Undang-Undang Dasar 1945, bentuk Negara Kesatuan 
Republik Indonesia, atau Pemerintah;  

5. Tidak mengeluarkan ucapan, membuat tulisan, atau melakukan 
tindakan yang dapat dinilai bertujuan mengubah atau menentang 
Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara, dan Pemerintah.  

b. Prestasi Kerja 
Prestasi kerja adalah hasil kerja yang dicapai seorang Pegawai Negeri Sipil 
dalam melaksana tugas yang dibebankan kepadanya. Pada umumnya 
prestasi kerja seorang Pegawai Negeri Sipil dipengaruhi oleh kecakapan, 
ketrampilan , pengalaman dan kesungguhan PNS yang bersangkutan Unsur 
prestasi kerja terdiri atas sub-sub unsur sebagai berikut: 
1. Mempunyai kecakapan dan menguasai segala seluk beluk bidang 

tugasnya dan bidang lain yang berhubungan dengan tugas yang 
dilaksanakannya.;  

2. Mempunyai keterampilan dalam melaksanakan tugas yang diberikan;  



3. Mempunyai pengalaman di bidang tugasnya dan bidang lain yang 
berhubungan dengan tugasnya;  

4. Bersungguh-sungguh dan tidak mengenal waktu dalam melaksanakan 
tugasnya;  

5. Mempunyai kesegaran dan kesehatan jasmani dan rohani yang baik;  
6. Melaksanakan tugas yang diberikan secara berdayaguna dan 

berhasilguna;  
7. Hasil kerjanya melebihi hasil kerja rata-rata yang ditentukan, baik 

dalam arti mutu maupun dalam arti jumlah.  
c. Tanggung jawab 
Tanggung jawab adalah kesanggupan seorang Pegawai Negeri Sipil 
menyelesaikan pekerjaan yang diserahkan kepadanya dengan sebaik-
baiknya dan tepat pada waktunya serta berani memikul risiko atas keputusan 
yang diambilnya atau tindakan yang dilakukannya. Unsur tanggung jawab 
terdiri atas sub-sub unsur sebagai berikut: 
1. Selalu menyelesaikan tugas dengan sebaik- baiknya dan tepat pada 

waktunya;  
2. Selalu berada di tempat tugasnya dalam segala keadaan;  
3. Selalu mengutamakan kepentingan dinas daripada kepentingan diri 

sendiri, orang lain, atau golongan;  
4. Tidak pernah berusaha melemparkan kesalahan yang dibuatnya kepada 

orang lain;  
5. Berani memikul risiko dari keputusan yang diambil atau tindakan yang 

dilakukannya;  
6. Selalu menyimpan dan atau memelihara dengan sebaik-baiknya barang-

barang milik Negara yang dipercayakan kepadanya.  
d. Ketaatan 
Ketaatan adalah kesanggupan seorang Pegawai Negeri Sipil untuk menaati 
segala peraturan perundang-undangan dan peraturan kedinasan yang 
berlaku, menaati perintah kedinasan yang diberikan oleh atasan yang 
berwenang, serta kesanggupan untuk tidak melanggar larangan yang 
ditentukan. Unsur ketaatan terdiri atas sub-sub unsur sebagai berikut: 
1. Menaati peraturan perundang-undangan dan atau peraturan kedinasan 

yang berlaku  
2. Menaati perintah kedinasan yang diberikan oleh atasan yang berwenang 

dengan sebaik-baiknya;  
3. Memberikan pelayanan terhadap masyarakat dengan sebaik-baiknya 

sesuai dengan bidang tugasnya;  
4. Bersikap sopan santun  

e. Kejujuran 
Pada umumnya yang dimaksud dengan kejujuran, adalah ketulusan hati 
seorang Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugas dan kemampuan 
untuk tidak menyalah gunakan wewenang yang diberikan kepadanya. Unsur 
kejujuran terdiri atas sub-sub unsur sebagai berikut: 
1. Melaksanakan tugas dengan ikhlas;  
2. Tidak menyalahgunakan wewenangnya;  



3. Melaporkan hasil kerjanya kepada atasannya menurut keadaan yang 
sebenarnya  

f. Kerjasama 
Kerjasama adalah kemampuan seseorang Pegawai Negeri Sipil untuk 
bekerja bersama-sama dengan orang lain dalam menyelesaikan sesuatu 
tugas yang ditentukan, sehingga tercapai daya guna dan hasil guna yang 
sebesar-besarnya. Unsur kerjasama terdiri atas sub-sub unsur sebagai 
berikut: 
1. Mengetahui bidang tugas orang lain yang ada hubungannya dengan 

bidang tugasnya;  
2. Menghargai pendapat orang lain;  
3. Dapat menyesuaikan pendapatnya dengan pendapat orang lain, apabila 

yakin bahwa pendapat orang lain itu benar;  
4. Bersedia mempertimbangkan dan menerima usul yang baik dari orang 

lain;  
5. Selalu mampu bekerja bersama-sama dengan orang lain menurut waktu 

dan bidang tugas yang ditentukan;  
6. Selalu bersedia menerima keputusan yang diambil secara sah walaupun 

tidak sependapat. 
g. Prakarsa 
Prakarsa adalah kemampuan seorang Pegawai Negeri Sipil untuk 
mengambil keputusan, langkah-langkah atau melaksanakan sesuatu tindakan 
yang diperlukan dalam melaksanakan tugas pokok tanpa menunggu perintah 
dari atasan. Unsur prakarsa terdiri atas sub-sub unsur sebagai berikut: 
1. Tanpa menunggu petunjuk atau perintah dari atasan, mengambil 

keputusan atau melakukan tindakan yang diperlukan dalam 
melaksanakan tugasnya, tetapi tidak bertentangan dengan kebijaksanaan 
umum pimpinan  

2. Berusaha mencari tatacara yang baru dalam mencapai dayaguna dan 
hasilguna yang sebesar besarnya;  

3. Berusaha memberikan saran yang dipandangnya baik dan berguna 
kepada atasan, baik diminta atau tidak diminta mengenai sesuatu yang 
ada hubungannya dengan pelaksanaan tugas. 

h. Kepemimpinan 
Kepemimpinan adalah kemampuan seorang Pegawai Negeri Sipil untuk 
meyakinkan orang lain sehingga dapat dikerahkan secara maksimal untuk 
melaksanakan tugas pokok. Unsur kepemimpinan terdiri atas sub-sub unsur 
sebagai berikut: 
1. Menguasai bidang tugasnya;  
2. Mampu mengambil keputusan dengan cepat dan tepat;  
3. Mampu mengemukakan pendapat dengan jelas kepada orang lain;  
4. Mampu menentukan prioritas dengan tepat  
5. Bertindak tegas dan tidak memihak;  
6. Memberikan teladan baik;  
7. Berusaha memupuk dan mengembangkan kerjasama;  
8. Mengetahui kemampuan dan batas kemampuan bawahan;  



9. Berusaha menggugah semangat dan menggerakkan bawahan dalam 
melaksanakan tugas;  

10. Memperhatikan dan mendorong kemajuan bawahan:  
11. Bersedia mempertimbangkan saran-saran bawahan.  

 

Penilaian dilakukan oleh Pejabat Penilai, yaitu atasan langsung Pegawai 

Negeri Sipil yang dinilai, dengan ketentuan serendah-rendahnya Kepala Urusan 

atau pejabat lain yang setingkat dengan itu. Pejabat Penilai melakukan penilaian 

pelaksanaan pekerjaan terhadap Pegawai Negeri Sipil yang berada dalam 

lingkungannya pada akhir bulan Desember tiap-tiap tahun. Jangka waktu 

penilaian adalah mulai bulan Januari sampai dengan bulan Desember tahun yang 

bersangkutan. Nilai pelaksanaan pekerjaan dinyatakan dengan sebutan dan angka 

sebagai berikut: amat baik = 91 – 100, baik = 76-90, cukup = 61-75, sedang = 51-

60  dan kurang = 50 ke bawah.  

C. Hasil Penelitian 

Untuk melihat penilaian kinerja pegawai pada Dinas Komunikasi dan 

Informatika Provinsi Kepulauan Riau mengacu pada Pendapat Nawawi 

(2008:256) persyaratan yang harus dipenuhi penilaian kinerja agar memperoleh 

hasil yang obyektif dan sesuai tujuan khususnya, dapat dilihat dari :  

1.   Persyaratan ilmiah atau persyaratan legal/formal  

a. Kesesuaian atau relevansi 

Yaitu DP3 itu harus relevan (sesuai) dengan bidang pekerjaan dan bidang 

tugas-tugas yang harus dikerjakan oleh pegawai tersebut. Atau dengan kata lain, 

tugas-tugas pekerjaan yang dinilai itu, harus sesuai dengan beban kerja yang harus 



dilaksanakan oleh pekerja yang dinilai atau direviu pelaksanaanya. Indikator dari 

pada relevansi ini, dilihat dari:  

1. Kesesuaian tugas yang dinilai dengan standar penilaian 

Adalah kesamaan tugas atau pekerjaan yang dinilai, dengan standar 

penilaian pekerjaan DP3 yang digunakan menilai kinerja pegawai. Dengan 

kesesuaian antara tugas yang dinilai dengan standar atau acuan kerja yang ada, 

diharapkan penilaian kinerja yang dilakukan itu objektif, dan menggambarkan 

kinerja pegawai yang nyata.  

Dari wawancara dengan informan kunci tentang kesesuaian tugas dengan 

standar penilaian kinerja. Maka diperoleh tanggapan, yaitu :  

“Menurut saya, untuk kesesuaian antara tugas atau pekerjaan dengan 
standar penilaian yang digunakan masih ada berapa item dalam unsur 
penilaian yang tidak sesuai, misalnya untuk unsur Ketaatan. Sedangkan 
untuk dimensi dari masing-masing unsur-unsur penilaian kinerja, 
seharusnya lebih mengacu kepada analisa pekerjaan yang mendalam (job 
analysis). Sebab analisa pekerjaan yang mendalam merupakan prosedur 
untuk menentukan kewajiban dan keahlian yang diperlukan dalam suatu 
pekerjaan tertentu.” (Hasil wawancara tanggal 8 April 2013).      

  Tanggapan informan kunci bermakna bahwa, kurang sesuainya antara 

tugas-tugas yang dinilai dengan standar penilaian yang digunakan dalam DP3, 

dalam menilai kinerja pegawai terutama jika dilihat dari unsur ketaatan. Pada 

unsur ketaatan dengan uraian bersikap sopan santun, bersikap sopan santun yang 

seperti apa yang dimaksud tidak dijelaskan secara mendetail. Selain itu untuk 

menentukan item-item dari setiap unsur penilaian kinerja pegawai seharusnya 

lebih mengacu kepada job analysis (analisa pekerjaan yang mendalam), sehingga 



kewajiban dan keahlian yang diperlukan dalam suatu tugas dapat menonjol dalam 

menilai kinerja pegawai.   

2. Kesesuaian dimensi penilaian dengan unsur kerja yang dinilai 

Yaitu adanya sinkronisasi atau kesesuaian antara unsur kerja yang dinilai 

itu dengan dimensi atau ukuran-ukuran yang ditetapkan dalam DP3 yang 

dilaksanakan. Jadi dengan adanya kesesuaian antara unsur-unsur dari pekerjaan 

yang dinilai dengan dimensi atau ukuran yang digunakan dalam daftar penilaian 

kinerja pegawai ini, diharapkan penilaian kerja pegawai betul-betul 

menggambarkan tingkat kinerja yang dicapai seorang pegawai. 

Dari wawancara dengan informan kunci tentang kesesuaian dimensi 

penilaian dengan unsur kerja yang dinilai. Diperoleh tanggapan, yaitu :  

“ Menurut pendapat saya, untuk kesesuaian antara dimensi penilaian dengan 
unsur kerja yang dinilai dalam pelaksanaan penilaian kinerja pegawai, 
masih ada berapa dimensi atau ukuran-ukuran yang terdapat dalam DP3 
yang kurang jelas menentukan ukuran seperti perilaku yang seharusnya di 
minta dari seorang pegawai dalam pelaksanaan tugas-tugasnya itu. Misalnya 
untuk menilai keikhlasan pegawai dalam bekerja, tingkat kesopanan 
pegawai dan lainnya, akibat dari kurang jelasnya ukuran yang digunakan 
ini, maka penilai dalam menilai kinerja pegawai juga kesulitan dalam 
memberikan penilaian.” (Hasil wawancara tanggal 8 April 2013).    

Tanggapan informan kunci menunjukkan, masih kurang sinkronnya 

antara dimensi penilaian dengan unsur kerja yang dinilai dalam pelaksanaan 

penilaian kinerja pegawai. Hal ini tentu harus segera diperbaiki, dengan cara 

memperjelas ukuran atau standar dari masing-masing dimensi yang ada dalam 

penilaian kinerja pegawai.  



Selanjutnya hasil pengamatan, berkenaan dengan kesesuaian dimensi 

penilaian dengan unsur kerja yang dinilai, dalam upaya melihat analisis kinerja 

pegawai. Penulis melihat, kurang sinkron atau sejalannya antara dimensi penilaian 

dengan unsur kerja yang dinilai. Akibatnya penilaian kinerja pegawai yang 

dilakukan pimpinan, masih belum menggambarkan kondisi real yang sebenarnya 

terjadi dilapangan. Selain itu, adanya subjektivitas dari pimpinan sebagai penilai 

dalam melakukan penilaian kinerja pegawai dan juga ada pegawai yang mengisi 

sendiri DP3 nya karena pegawai tersebut tidak mau nilainya turun dari tahun 

sebelumnya, karena DP3 ini merupakan salah satu syarat untuk kenaikan jabatan 

dan juga gaji.  

Persoalan ini dapat terjadi karena, kurang jelasnya ukuran dari masing-

masing dimensi dalam penilaian kinerja dalam menilai tugas yang dilakukan 

pegawai. Selain itu, juga dapat disebabkan karena, keterbatasan data-data yang 

dimiliki pimpinan dalam menunjang penilaian yang dilakukan, serta pemahaman 

dan pengetahuan dari pihak penilai dan pegawai yang dinilai yang sama-sama 

kurang tentang penilaian berdasarkan DP3 tersebut.  

b. Sensitivitas atau kepekaan 

Yaitu penilaian kinerja yang dilakukan melalui DP3 itu, harus memiliki 

kepekaan dalam membedakan pekerjaan yang efektif dan yang tidak efektif, 

dalam melaksanakan tugas-tugasnya, baik itu secara individu maupun 

berkelompok. Indikator dari kepekaan ini, dilihat dari :  



1. Penilaian kinerja harus dapat membedakan pekerjaan yang efektif 

dan tidak efektif 

Adalah pernyataan-pernyataan yang digunakan dalam penilaian kinerja 

pegawai melalui DP3 itu, harus memiliki kemungkinan memperoleh jawaban, 

atau gejala-gejala yang diamati harus dapat dikategorikan atau diberikan standar, 

dalam suatu bentuk skala nilai dalam rentangan dari kondisi pelaksanaan tugas 

yang terbaik sampai terburuk. Misalnya skala amat baik, baik, cukup, kurang baik 

dan tidak baik.   

Selanjutnya dari wawancara yang dilakukan dengan informan kunci, 

tentang ketetapan hasil penilaian jika dilakukan penilaian berdasarkan DP3 

kepada pegawai, maka diperoleh tanggapan, yaitu :  

“ Saya lihat penilaian kinerja berdasarkan DP3 tidak melihat dari capaian 
kinerja pegawai sehingga pejabat penilai hanya berpedoman pada item-
item yang ada dalam DP3 yaitu kesetiaan, prestasi kerja, tanggungjawab, 
ketaatan, kejujuran, kerjasama, prakarsa dan kepemimpinan. Pimpinan 
sebagai pejabat penilai bingung karena banyak sekali item-item yang harus 
dinilai.” (Hasil wawancara tanggal 9 April 2013).  

Jawaban informan kunci tersebut menunjukkan bahwa, unsur-unsur yang 

terdapat di dalam DP3 tidak menggambarkan karakteristik tugas-tugas pegawai 

dan unsur-unsur dari penilaian kinerja tidak menjelaskan dari pencapaian kerja 

pegawai.  Dengan adanya ketetapan hasil penilaian dari pencapaian kinerja 

pegawai ini, diharapkan tidak ada lagi penilaian yang dilakukan pimpinan yang 

mencolok dari kenyataan yang ada dilapangan, sebab penilaian pegawai tahun-



tahun sebelumnya akan dapat dijadikan sebagai dasar dalam menganalisa 

penilaian yang dilakukan pimpinan.  

Dari pengamatan yang dilakukan berkenaan ketetapan hasil penilaian 

jika dilakukan penilaian berdasarkan DP3 kepada pegawai. Penulis melihat, 

unsur-unsur yang terdapat didalam DP3 tidak mencakup atas pencapaian kinerja 

pegawai. Hal ini dapat terjadi karena penilaian kinerja melalui DP3 tidak 

berdasarkan analisis kinerja yang mendalam (job analysis). 

2. Persyaratan operasional  

Dilihat dari adanya sistem penilaian kinerja yang dipergunakan 

organisasi harus memenuhi syarat kegiatan atau tugas yang dilakukan pegawai, 

misalnya :    

a. Akseptabel atau dapat diterima 

Yaitu penilaian kinerja yang dilakukan melalui penilaian berdasarkan 

DP3 itu dapat dipakai atau terpakai, karena apa yang dinilai dari pada pegawai itu 

berhubungan atau berkenaan dengan apa yang dilakukan pegawai dalam 

pelaksanaan pekerjaan oleh pegawai. Indikator dapat diterima ini, dilihat dari : 

- Penilaian kinerja secara jelas menggambarkan perilaku dalam pelaksanaan 

kerja dalam bidangnya masing. 

Adalah rumusan pekerjaan dalam melaksanakan pekerjaan tersebut, yang 

akan dijadikan standar pekerjaan untuk menilai bagaimana para pekerja 

melaksanakannya. Atau dengan kata lain, bentuk-bentuk perilaku dalam 



pelaksanaan pekerjaan, sama dengan bentuk-bentuk perilaku yang akan dinilai, 

sehingga penilaian kinerja dapat diterima atau terpakai, karena dapat diamati dan 

dijawab gejala-gejalannya.  

Dari wawancara dengan informan kunci yaitu, tentang penilaian kinerja 

secara jelas menggambarkan perilaku pegawai dalam pelaksanaan kerja dalam 

bidangnya masing-masing, diperoleh tanggapan, yaitu :  

“ Menurut saya, untuk penilaian kinerja secara jelas menggambarkan 
perilaku pegawai dalam pelaksanaan kerja dalam bidangnya masing-masing 
secara keseluruhan memang belum begitu memperlihatkan fakta yang 
sesunguhnya. Hal ini menurut saya terjadi karena beberapa sebab, seperti 
masih adanya berapa item dari unsur penilaian yang tumpang tindih satu 
unsur dengan unsur lainnya, kurang jelasnya ukuran yang digunakan untuk 
perilaku pegawai dalam bidang kerjanya, serta item pertanyaan yang belum 
begitu mendalam dianalisa sesuai dengan job analysis yang ada. Akibatnya 
penilaian kinerja yang dilakukan, kurang sesuai atau sejalan dengan perilaku 
yang ingin dicapai dari pegawai dalam bidang kerjanya, dampaknya 
penilaian kinerja kurang dapat dijadikan acuan dalam penentuan tingkat 
gaji, kenaikan pangkat, promosi dan lainnya.” (Hasil wawancara tanggal 9 
April 2013).  

Jawaban informan kunci menunjukkan, penilaian kinerja belum secara 

keseluruhan menggambarkan perilaku pegawai dalam pelaksanaan kerja dalam 

bidangnya masing-masing. Hal ini tentu kedepannya harus segera diperbaiki, 

sebab akan dapat berdampak kepada tingkat kinerja yang dicapai pegawai, serta 

berpengaruh kepada keobjektivan dari penilaian kinerja yang dilakukan terhadap 

pegawai.  

Selanjutnya dari pengamatan, tentang penilaian kinerja secara jelas 

menggambarkan perilaku dalam pelaksanaan kerja dalam bidangnya masing-



masing. Penulis berpendapat, kurang begitu jelas menggambarkan perilaku 

pegawai dalam pelaksanaan kerja pada bidangnya masing-masing. Sebab ukuran 

yang dipakai dalam daftar penilaian kurang jelas acuannya seperti apa, akibatnya 

penilaian menjadi bias.  

Selain itu disebabkan karena, masih ada kerancuan dalam hal item-item 

dari unsur penilaian yang masih tumpang tindih. Contoh item mengutamakan 

kepentingan bangsa dan negara tersebut kepentingan pribadi dan golongan, ini 

tercantum dalam unsur penilaian kesetiaan dan tanggung jawab. Serta item-item 

dari unsur-unsur penilaian yang kurang ditunjang dengan job analysis yang sesuai 

dengan beban tugas dan volume kerja ingin dicapai pegawai.  

b. Praktis 

Yaitu penilaian kinerja itu harus di buat atau design dalam bentuk yang 

mudah melaksanakannya, baik itu dari sudut penilai maupun pegawai yang akan 

dinilai. Dari sudut penilai, berarti mudah melaksanaknnya dan menafsirkan 

hasilnya, sedangkan dari sudut pekerja yang dinilai harus mudah dalam 

mengerjakannya. Indikator dari praktis ini dapat dilihat dari :  

1. Kemudahan penilai dalam melaksanakan metode penilaian.  

Yaitu kemudahan dari pada penilai yaitu atasan dari pegawai dalam 

melaksanakan dan menafsirkan unsur-unsur dari penilaian kinerja berdasarkan 

DP3 tersebut. Dengan mudahnya penilai menerapkan dan menafsirkan metode 

penilaian yang dilaksanakan ini, diharapkan penilaian kinerja pegawai yang 

dilakukan itu dapat dilaksanakan secara objektif, sehingga hasil penilaian yang 



dicapai pegawai betul-betul telah menggambarkan tingkat kinerja yang telah 

dicapai pegawai yang bersangkutan dalam pelaksanaan tugasnya.  

Selanjutnya berdasarkan wawancara dengan informan kunci, tentang 

kemudahan penilai dalam melaksanakan metode penilaian yang diterapkan, dalam 

melihat analisis kinerja pegawai. Maka diperoleh tanggapan, yaitu :  

“ Menurut saya untuk kemudahan pejabat penilai melaksanakan penilaian 
kinerja pegawai berdasarkan DP3 ini, belum begitu praktis. Sebab 
kurangnya sosialisasi tentang bagaimana para pejabat penilai harus 
melakukan penilaian kinerja dengan baik. Terutama informasi secara utuh 
tentang Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1979 beserta lampirannya, 
yang diubah dengan Undang-Undang No 43 tahun 1999. Dimana pimpinan 
sebagai penilai, kurang memahami dengan baik defenisi dari ke delapan 
unsur penilaian kinerja yang digunakan tersebut. Serta adanya keterbatasan 
dari pada data pendukung dalam pelaksanaan penilaian kinerja pegawai 
yang dilakukan pemimpin sebagai penilaian, akibatnya dalam penilaian 
kinerja pegawai atasan atau pimpinan sebagai penilai masih sering 
mengunakan unsur subjektivitas. Akibat dari kondisi ini, akan menyita 
waktu, tenaga dan pikiran penilai dalam pelaksanaan penilaian kinerja 
pegawai.” (Hasil wawancara tertanggal 9 April 2013).  

Jawaban informan kunci menunjukkan, kurang begitu praktisnya 

penerapan atau pelaksanaan metode penilaian kinerja karyawan berdasarkan DP3. 

Hal ini tentu harus dicarikan solusi untuk kedepannya, sebab kalau tidak mudah 

diterapkan akan dapat berdampak kepada waktu kerja dari penilai, keakuratan 

hasil penilaian yang dilakukan, dan lainnya.  

Hasil pengamatan, berkenaan kemudahan penilai dalam melaksanakan 

metode penilaian, untuk melihat analisis kinerja pegawai. Penulis melihat, 

penilaian berdasarkan DP3 ini kurang begitu praktis, Terutama dilihat dari jumlah 

unsur-unsur penilaian dan item penilaian yang terlalu banyak untuk dipahami dan 



diterapkan dalam menentukan kinerja pegawai. Selain itu, acuan atau standar dari 

masing-masing item terhadap unsur penilaian dalam DP3 tersebut, masih ada 

yang kurang jelas acuannya, serta pembobotan penilaian yang belum diatur secara 

jelas dalam ketentuannya.  

Akibat dari kondisi ini maka penilai kesulitan dalam pelaksanaan 

penilaian kinerja pegawai tersebut, akibatnya waktu yang digunakan dalam 

pelaksanaan penilaian kinjerja menjadi bertambah banyak. Serta lahirnya 

penilaian yang sifatnya subjektivitas dari penilai, karena acuan dan standar 

penilaian yang kurang jelas.  

2. Kemudahan dalam pengadministrasiannya 

Yaitu kemudahan dari pada pejabat penilai dalam melakukan 

pembobotan penilaian, pengelolaan data-data sehubungan dengan pelaksanaan 

penilaian kinerja pegawai, misalnya kemudahan dalam memberikan skor nilai, 

sederhana format penilaian kinerja melalui DP3 dan lainnya. Jadi dengan 

mudahnya dalam pengadministrasiannya ini diharapkan, penilaian kinerja itu 

tidak memakam waktu yang lama serta tidak menganggu aktivitas kegiatan dari 

pegawai. 

Berdasarkan wawancara dengan informan kunci, tentang kemudahan 

dalam pengadministrasian metode penilaian kinerja yang diterapkan, dalam 

melihat analisis kinerja pegawai. Maka diperoleh tanggapan, yaitu :  

 



“ Untuk kemudahan dalam pengadministrasian dari pelaksanaan penilaian 
kinerja yang dilaksanakan, saya melihatnya memang masih belum begitu 
mudah. Terutama sekali dalam pembobotan nilai-nilai dari setiap item 
pertanyaan, serta dalam penentuan nilai dari masing-masing unsur yang 
dinilai tersebut. Hal ini terjadi karena, kurang pahamnya pejabat penilai 
terhadap unsur-unsur penilaian yang ada, kurang jelasnya acuan dan standar 
dari item-item pertanyaan serta masih adanya tumpang tindih berapa item 
pertanyaan yang terdapat dalam berapa unsur penilaian yang sama. Akibat 
dari kondisi ini, timbul sikap malas dari pejabat penilai untuk melaksanakan 
penilaian kinerja secara benar dan bertanggung jawab, seperti mengisi nilai 
kinerja pegawai berdasarkan subjektivitas pegawai, menyuruh pegawai 
mengisi sendiri penilaian kinerjanya, memberikan nilai yang sama pada 
pegawai dan lainnya.” (Hasil wawancara tanggal 9 April 2013).  

Tanggapan informan kunci menunjukkan, belum mudahnya pengelolaan 

pengadministrasian pelaksanaan penilaian kinerja yang dilaksanakan. Hal ini 

dapat berdampak kepada, sikap malas dari pejabat penilai untuk melaksanakan 

penilaian kinerja secara benar dan bertanggung jawab, seperti menentukan nilai 

kinerja yang dicapai pegawai berdasarkan subjektivitas pegawai, menyuruh 

pegawai mengisi sendiri penilaian kinerjanya, memberikan nilai yang sama pada 

pegawai dan lainnya 

Hasil pengamatan berdasarkan DP3, mengenai kemudahan 

pengadministrasian metode penilaian kinerja yang diterapkan, dalam melihat 

analisis kinerja pegawai. Penulis melihat, kesulitan pejabat penilai dalam 

pengelolaan administrasi pelaksanaan penilaian kinerja pegawai berdasarkan DP3 

ini. Terutama dalam pembobotan nilai-nilai dari item pertanyaan, serta dalam 

penentuan nilai dari unsur yang dinilai. Ini terjadi karena, kurang pahamnya 

pejabat penilai terhadap unsur-unsur penilaian yang ada, kurang jelasnya acuan 



dan standar dari item-item pertanyaan serta masih adanya tumpang tindih berapa 

item pertanyaan yang terdapat dalam unsur penilaian. 

Faktor penyebab ketidak sesuaian penilaian kinerja pegawai berdasarkan 

DP3 pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau  Dapat 

disebabkan oleh, karena : (1) Faktor pejabat penilai yang kurang memiliki 

kemampuan, misalnya kurang memahami dengan baik unsur-unsur penilaian yang 

ada, sikap malas pejabat penilai untuk secara objektif melaksanakan penilaian 

kinerja pegawai, karena keterbatasan data pendukung, dan faktor subjektivitas 

pejabat penilai. (2) Faktor aturan dan ketentuan DP3 yang kurang jelas dan 

lengkap, misalnya pembobotan item-item penilaian yang termasuk dalam unsur 

penilaian tidak diatur secara jelas, ketidak jelasan standar yang digunakan dalam 

penilaian kinerja masih ada, serta tumpah tindih item penilaian dari unsur 

penilaian kinerja yang masih ada. (3) Faktor penilaian DP3 yang terlalu banyak 

unsur-unsurnya serta itemnya, akibatnya menyita waktu, tenaga dan pikiran 

penilai dalam pelaksanaan penilaian yang dilakukan. 

D. Penutup 

Adapun kesimpulan dari penilitian ini yaitu : Unsur-unsur atau item-item 

yang terdapat didalam DP3 tidak mengacu kepada  job analysis (analisa pekerjaan 

yang mendalam). Unsur-unsur yang terdapat didalam DP3 tidak membedakan 

pekerjaan perunit kerja dan tidak sesuai dengan capaian kerja dari masing-masing 

pegawai, penilaian DP3 hanya menilai perilaku pegawai. Penilaian berdasarkan 

DP3 hanya sebagai formalitas, tidak dapat mengukur produktivitas pegawai, lebih 



berorientasi pada penilaian kepribadian dan perilaku pegawai, bersifat rahasia 

karena hasil peniliaian tidak dikomunikasi secara terbuka, pengukuran tidak 

didasarakan pada target sehingga penilaian cenderung bias dan subjektif, atasan 

langsung hanya sekedar menilai, tidak ada klarifikasi dan tindaklanjut penilaian. 

Pejabat penilai hanya sebagai legalitas belum berfungsi sebagai motivator. 

Hambatan yang dihadapi yaitu pejabat penilai yang kurang memiliki kemampuan 

memahami metode penilaian DP3, aturan dan ketentuan DP3 yang kurang jelas 

dan lengkap, dan penilaian DP3 yang terlalu banyak unsur-unsurnya serta 

itemnya.  

Adapun saran-saran yang dapat peneliti sampaikan adalah sebagai 

berikut :   Kedepannya item-item yang terdapat dalam penilaian kinerja pegawai 

menggambarkan kesesuaian standart kerja masing-masing pegawai, dapat 

membedakan kerja yang efektif dan yang tidak efektif dan juga berhubungan 

dengan capaian kerja pegawai. Pembobotan item-item yang tercakup dalam suatu 

unsur penilaian lebih diatur secara jelas dan terperinci, item-item dalam setiap 

unsur penilaian DP3 hendaknya didasarkan pada hasil analisa pekerjaan yang 

mendalam job analysis. Pendekatan fleksibilitas dalam pelaksanaan penilaian 

kinerja pegawai perlu diterapkan, sebab capaian kerja dan kemampuan kerja yang 

dimiliki pegawai juga berbeda-beda. Sebaiknya lakukan sosialisasi tentang 

penilaian kinerja pegawai berdasarkan DP3 ini, baik melalui workshop maupun 

pendidikan dan latihan kepada penjabat penilai maupun pegawai yang akan 

dinilai, sebelum penilaian kinerja pegawai dilakukan.    
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