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ABSTRAK

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan pada BAPPEKO
Tanjungpinang diperoleh keterangan bahwa Pemerintah kini mengadakan
perubahan yang mendorong pada sikap dan perilaku pegawai ke arah hasil kerja
yang lebih baik. Perhatian pemerintah tersebut ditopang dengan penciptaan
kinerja pegawai yang diarahkan pada peningkatan prestasi kerja dan dapat
tercapainya tujuan organisasi secara efektif dan efisien guna meningkatkan
pelayanan kepada masyarakat maupun internal pemerintah.
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengukur dan menganalisis pengaruh
DP3 dengan kinerja pegawai pada BAPPEKO Tanjungpinang. Penelitian ini
menjelaskan gejala-gejala yang terjadi pada lokasi penelitian. Populasi dalam
penelitian ini adalah sebanyak 51 pegawai dan Sample penelitian diambil
43orang pegawai pada BAPPEKO Tanjungpinang.
Hasil penelitian dari variabel Hasil DP3 : Penilaian responden terhadap
variabel hasil DP3 (Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan) berada pada interval
3,41 < Rata-Rata ≤ 4,20 artinya penilaian responden terhadap variabel hasil DP3
(Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan) adalah Baik/tinggi. Hasil Penelitian dari
Variabel Kinerja Pegawai : Penilaian responden terhadap kinerja berada pada
interval 3,41< Rata-Rata ≤ 4,20, artinya penilaian responden terhadap variabel
kinerja yang ada dapat dikatakan Baik
Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan informasi bagi pimpinan
sehingga dapat terus memperhatikan hasil kerja pegawai demi peningkatan
kinerja. Hal ini perlu ditingkatkan guna pengembangan sumber daya manusia dan
organisasi pemerintahan guna pencapaian efektifitas dan efisiensi
penyelenggaraan pemerintahan.

Kata Kunci : DP3, Kinerja Pegawai
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ABSTRACT
Based on the results of research done on BAPPEKO Tanjungpinang
investigators obtained information that the Government is now pushing to make
changes in the attitudes and behavior of employees towards work better. Attention
is supported by the creation of government employee performance aimed at
improving work performance and can achieve organizational goals effectively
and efficiently to improve service to the public and internal government.
The purpose of this study was to measure and analyze the effect on the
employee's performance DP3 with BAPPEKO Tanjungpinang. This study
describes the symptoms that occur at the study site. The population in this study
were as many as 51 employees and employees 43orang Samples were taken at
BAPPEKO Tanjungpinang.
The results of the study variables DP3 Results: Assessment of respondents
to the variable results DP3 (List Assessment Implementation Work) is in the
interval 3.41 <4.20 ≤ Average means respondents' assessment of the outcome
variables DP3 (List of Work Implementation Assessment) is a good / high .
Results of Variable Employee Performance: Assessment of respondents to the
performance is in the interval 3.41 <4.20 ≤ average, meaning that respondents'
assessment of the performance of existing variables can be said to be good .
This study can be used as information for the leadership so that they can
continue to pay attention to the work of employees in order to improve
performance. This needs to be improved in order to develop human resources and
government organizations in order to achieve effectiveness and efficiency of
governance.
Keywords: DP3, Employee Performance.

PENDAHULUAN
DP3 (Daftar Penilaian Pelaksanan Pekerjaan) merupakan pedoman
evaluasi kinerja PNS, penilaian terhadap kinerja Pegawai dalam suatu organisasi.
Persyaratan yang mendasar bagi pegawai adalah kemampuan intektual dengan
motivasi kerja yang tinggi sehingga tercipta kinerja pegawai yang kondusif untuk
merealisasikan potensi kerja yang dimilikinya sesuai dengan kebutuhan
organisasi, aparatur pemerintah memang harus dapat menunjukkan sifat
pengabdian yang tinggi agar dapat terwujud aparatur yang bersih dan berwibawa,
berdasarkan arah kebijakan pelakasanana program pemacu pendayagunanan
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aparatur Negara No 19 Tahun 1990 tentang kerangka acuan program pemacu
pendayagunaan aparatur negara. Berdasarkan latar belakang penelitian, dengan
demikian masalah penelitian dapat diidentifikasikan sebagai berikut:
1. Masih rendahnya kesetiaan, Prestasikerja, ketaatan, kejujuran, kreatifitas,
kerjasama, tanggungjawab, dan kepemimpinan pegawai yang disebabkan
sistem penilaian yang kurang objektif dan ketidakkemampuan pejabat
penilai dalam memberikan penilaian.
2. Masih lemahnya sistem penilaian terhadap hasil DP3 (Daftar Penilaian
Pelaksanaan Pekerjaan) yang ditandai dengan penilaian yang kurang
obyektif dan ketidakmampuan pejabat penilai dalam memberikan
penilaian.
Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai yang tidak tepat dan objektif
dapat pula mengakibatkan dampak yang buruk terhadap organisasi seperti
melemahkan motivasi dan semangat kerja pegawai, ketidak percayaan terhadap
atasan ketidaktepatan dan ketidakobjektifan penilaian antara lain disebabkan oleh
karena keterbatasan informasi dan kelemahan instrumen yang dipergunakan serta
kelemahan-kelemahan pribadi dari pejabat penilai yang sukar untuk meningkatkan
diri dari kekeliruan dan faktor-faktor subjektif.
Tujuan membuat hasil DP3 (Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan)
setiap tahun bagi pegawai negeri sipil adalah untuk memperoleh bahan-bahan
pertimbangan yang obyektif bagi pimpinan dalam pembinaan dan pengembangan
karir pegawai negeri sipil berdasarkan prestasi kerja, pegawai negeri sipil sebagai
unsur aparatur negara dan bagian dari sumber daya manusia tidak lepas dari
kebutuhan akan pengembangan, penyempurnaan, dan peningkatan kualitas secara
terus menerus dan berkesinambungan untuk menghadapi tugas yang semakin
berat, pencapaian kinerja pegawai dapat pula di pengaruhi oleh faktor-faktor lain
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yang meliputi faktor kemampuan (ability) dan faktor motifasi (motivation) hal ini
sesuai dengan pendapat Davis (2000:484), yang merumuskan bahwa.
1.
2.
3.

Human Performance = Ability + Motivation
Motifation
= Attitude + Situation
Ability
= Knowledge + Skill.

Pengukuran kinerja tersebut harus memenuhi prinsip SMART (Systematic,
Measurable, Achievable, Rational, Time Bond) untuk menyusun instrument
pengukuran kinerja yang baik harus dapat mengadopsi teori-teori tersebut serta
mengaplikasikannya sesuai kebutuhan dan kondisi masing-masing organisasi atau
pegawai yang diukur kinerjanya, dan berdasarkan pengamatan sementara yang
penulis lakukan selama ini pada Kantor BAPPEKO Tanjungpinang pada bagian
tata usaha diketahui bahwa prosedur teknik pembuatan hasil DP3 (Daftar
Penilaian Pelaksanana Pekerjaan) telah dilaksanakan berdasarkan pedoman
penyusunan hasil DP3 (Daftar Penilaian Pelaksanana Pekerjaan) pada PP No 10
Tahun 1979 dan PP RI No 46 tahun 2011, dimana pimpinan yang melakukan
penilaian terhadap prestasi/kinerja para pegawai selama satu tahun (1 tahun).
Setelah hasil DP3 (Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan) dilengkapi
dan diketik rapi kemudian hasil DP3 (Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan) di
sahkan oleh Kepala BAPPEKO Tanjungpinang, namun hasil penilaian ini
dirasakan para pegawai kurang obyektif dan adanya ketidakmampuan pejabat
penilai dalam memberikan penilaian, kemudian pimpinan memberi hasil penilaian
tanpa melihat beberapa aspek kinerja pegawai, hasil DP3(Daftar Penilaian
Pelaksanaan Pekerjaan) yang dinilai oleh pimpinan dan

kemudian diberikan

kepada setiap pegawai negeri sipil tidak disimpan dengan benar sehingga pada
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waktu hasil DP3 (Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan) dibutuhkan para
pegawai selalu keberatan untuk mengumpulkannya, gambaran yang demikian
yang melatar belakangi penulis untuk melakukan penelitian tentang :
“ANALISIS HASIL DP3 (DAFTAR PENILAIAN PELAKSANAAN
PEKERJAAN) DAN KINERJA PEGAWAI PADA KANTOR BAPPEKO
TANJUNGPINANG”
A. Perumusan Masalah
1. Bagaimanakah pelaksanan pembuatan hasil DP3 (Daftar Penilaain
Pelaksanan Pekerjaan) pada Kantor BAPPEKO Tanjungpinang?
2. Bagaimanakah Hasil penilaian kinerja kepada pegawai pada Kantor
BAPPEKO Tanjungpinang?
B. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1. Tujuan penelitian
a. Untuk mengetahui bagaiman pelaksanan pembuatan hasil DP3(Daftar
Penilaian

Pelaksanaan

Pekerjaan)

pada

kantor

BAPPEKO

Tanjungpinang.
b. Untuk mengetahui bagaimana hasil penilaian kinerja pegawai pada
Kantor BAPPEKO Tanjungpinang.
2. Kegunaan Penelitian
a. Sebagai tambahan wawasan pengetahuan bagi penulis tentang
penilaian kinerja pegawai berdasarkan PP No 10 tahun 1979 dan PP RI
No 46 Tahun 2011.
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b. Sebagai bahan masukan bagi instansi pemerintah dalam pelaksanan
penyusunan hasil DP3 (Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan).
c. Sebagai tambahan pengetahuan bagi peneliti selanjutnya yang akan
melakukan peneliti tentang penilaian kinerja pegawai

(PNS)

dilingkungan pemerintahan.
C. Kerangka Teori
Dalam penyusunan penelitian ini penulis melakukan kajian teoritis yang
berhubungan hasil DP3 (Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan) berdasarkan PP
No 10 Tahun 1979 dan PP RI No 46 Tahun 2011 dengan kinerja pegawai, hasil
DP3 (Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan) dalam PP No 10 Tahun 1979 dan
PP RI No 46 Tahun 2011 adalah suatu daftar yang memuat hasil penilaian
pelaksanan pekerjaan seorang pegawai negeri sipil (PNS) dalam jangka waktu
1(satu) tahun yang dibuat oleh pejabat penilai.
Istilah kinerja berasal dari kata Job performance atau Actual performance
(prestasi kerja atau prestasi sesungguhnya yang dicapai oleh seseorang)
pengertian kinerja (prestasi kerja) adalah suatu kegiatan yang penting karena
dapat digunakan sebagai ukuran keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai
misinya (Dwiyanto, 2006) menurut Bernadin dan Russel (2000), mengatakan
bahwa didalam hasil penilai kinerja ini terdapat beberapa kriteria yang dapat
dilihat antara lain:
1. Quality, yaitu tingkat hasil yang dicapai oleh seorang karyawan dalam
menyelesaikan suatu bekerja.
2. Quantity, yaitu jumlah pekerjaan yang dihasilkan oleh seorang karyawan
dalam bekerja.
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3. Timelinness, yaitu tingkat ketepatan waktu yang dicapai oleh seorang
karyawan dalam melaksanakan aktivitas kerjanya, sehingga dengan
demikian dia dapat melakukan aktivitas lainnya.
Menurut

Mangkunegara

(2000),

menyatakan

bahwa

faktor

yang

mempengaruhi kinerja antara lain:
1. Faktor kemampuan secara psikologis, kemampuan (ability) pegawai terdiri
dari kemampuan potensi (IQ) dan kemampuan realita (pendidikan) oleh
karena itu pegawai perlu ditempatkan pada pekerjaan yang sesuai dengan
keahliannya.
2. Faktor motivasi terbentuk dari sikap (attiude) seorang pegawai dalam
menghadapi situasi (situasion) kerja.
Menurut

Cleland

seperti

yang

dikutip

Mangkunegara

(2001:68),

mengatakan “ada hubungan yang positif antara motif berprestasi dengan
pencapaian kerja” motif berprestasi dengan pencapaian kerja adalah suatu
dorongan dalam diri seseorang untuk melakukan suatu kegiatan atau tugas dengan
sebaik-baiknya agar mampu mencapai prestasi kerja (kinerja) dengan predikat
terpuji.

D. Konsep Operasional
Untuk menghindari salah penafsiran terhadap beberapa pengertian maka
penulis membuat suatu konsep operasional yang berkaitan dengan variable
beserta indicator dari masing-masing variable yang terjadi pada Kantor
BAPPEKO

Tanjungpinang,

untuk

menghindari

kemungkinan

terjadinya

kekeliruan terhadap konsep yang digunakan maka penulis menggunakan konsep
tentang hasil DP3 (Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan) menurut PP No. 10
Tahun 1979 yang diperbarui dalam PP RI No 46 Tahun 2011 tentang hasil DP3
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(Daftar Penilaian Pelaksanaan), dengan mengacu pada teori Sumadji (2003) dan
untuk kinerja pegawai mengacu pada teori Cushway (2006).
Hasil Daftar Penilaian Pelaksaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil adalah
proses evaluasi secara berkala terhadap kinerja seorang pegawai negeri sipil
dalam melaksanakan tugas-tugas pokok yang menjadi tanggung jawabnya, dengan
melakukan perbandingan antara tingkat pencapaian dengan target yang disepakati
dalam rencana kerja pegawai (Sumadji, 2006). Yang memiliki indikator adalah:
1. Kesetiaan adalah tekad dan kesanggupan mentaati melaksanakan dan
mengamalkan sesuatua yang disetiati dengan penuh kesadaran dan
tanggungjawab. Tekad dan kesanggupan tersebut harus dalam sikap dan
tingkah laku sehari-hari serta dalam perbuatan pada saat melaksanakan
tugas, sub indikator:
a. Tekad dan kesanggupan
b. Prestasi Kerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh seorang PNS dalam
melaksanakan tugas yang dibebankan kepadanya. Pada umumnya,
prestasi kerja seorang PNS antara lain dipengaruhi oleh kecakapan,
keterampilan, pengalaman dan kesungguhan PNS yang bersangkutan,
sub indikator:
1) Kecakapan dan keterampilan
2) Kesungguhan
c. Ketaatan adalah kesangggupan seorang PNS untuk mentaati segala
peraturan perundang-undang dan peraturan kedinasan yang berlaku,
mentaati perintah kedinasan yang diberikan oleh atasan yang
berwenang, serta kesanggupan untuk tidak melanggar larangan yang
ditentukan. Sub indikator:
1) Keberanian menaggung resiko kerja
d. Kejujuran adalah ketulusan hati seorang pegawai negeri sipil dalam
melaksanakan tugas dan kemapuan untuk tidak menyalah gunakan
wewenang yang diberikan kepada, sub indikator:
1) Kemampuan tidak menyalah gunakan wewenangan
e. Prakarsa adalah kemampuan seorang PNS untuk mengambi keputusan,
langkah-langkah atau melaksanakan tugas pokok tanpa menunggu
perintah dari atasan, sub indikator:
1) Insiatif pengambilan keputusan
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f. Kerjasama adalah kemampuan seorang PNS untuk berkerja bersamasama dengan orang lain dalam menyelesaikan sesuatu tugas yang
ditentukan, sehingga mencapai daya guna yang sebesar-besarnya, sub
indikator:
1) Kemampuan untuk bekerjasama dalam menyelesaikan tugas secara
bersama-sama baik horizontal maupun secara vertikal
g. Tanggung jawab adalah kesanggupan seseorang PNS menyelesaikan
pekerjaan yang diserahkan kepadanya dengan sebaik-baiknya dan tepat
pada waktunya serta berani memikul resiko atas keputusan yang
diambil atau tindakan yang dilakukannya, sub indikator:
1) Keberanian menanggu resiko kerja
h. Kepemimpinan adalah kemampuan seorang PNS untuk meyakinkan
orang lain sehingga dapat dikerahkan secara maksimal untuk
melaksanakan tugas pokok, sub indikator:
1) Kemampuan untuk memanage orang lain
2. Kinerja Pegawai adalah “menilai bagaimana seseorang telah berkerja
dibandingkan dengan target yang telah ditentukan” menurut (Cushway,
2006) yang memiliki indikator:
a. Inisiatif adalah kemampuan seorang PNS selalu memiliki ide-ide dan
selalu cekatan dalam melakukan tugas pokok secara maksimal, sub
indikator:
1) Kemampua untuk menggali ide-ide tentang pekerjaan
b. Mutu atau kualitas hasil kerja adalah hasil kemampuan PNS
melakukan pekerjaan dan berupaya tidak melakukan kesalah dalam
melaksanakan tugas pokok, sub indikator:
1) Kemampuan berusaha untuk melakukan pekerjaan sebaik mungkin
dan menambah keahlian dan pengetahuan.
c. Pencapaian target adalah kemampuan PNS menyelesaikan pekerjaan
sesuai dengan target yang ditetapkan, sub indikator:
1) Kemampuan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan target yang
ditentukan.
d. Kedisiplinan adalah selalu tepat waktu dalam menyelesaikan
pekerjaan, sub indikator:
1) Tepat waktu dalam melaksanankan pekerjaan.
e. Tanggung Jawab adalah kesanggupan pegawai dalam melaksanakan
pekerjaan tugas yang diserahkan kepadanya dengan sebaik-baiknya
dan saling membantu dalam menyelesaikan pekerjaan yang telah
dilakukan, sub indikator:
1) Memiliki kesadaran untuk saling membantu di antara sesama
pegawai dalam penyelesaian pekerjaan
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d. Hubungan Kerja Sama adalah kemampuan PNS menciptakan dan
membina hubungan kerja antara sesama pegawa serta dapat berkerja
dengan atasan. Dengan sub indikator:
1) Dapat menciptakan dan membina hubungan kerja sama yang baik
dengan sesama pegawai maupun dengan atasan.
E. Metode Penelitian
1. Jenis Penelitian
Penelitian ini meggunakan metode deskriptif penulis hanya menguraikan
dan

menjelaskan

penelitian

sesuai

dengan

kondisi

sebenarnya

tanpa

menghubungkan atau mengaitkan terhadap unsur-unsur lain dalam penelitian.
Menurut Sugiyono (2006),“Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang
dilakukan

terhadap

variable

mandiri

yaitu

tanpa

perbandingan

atau

menggabungkan dengan variable lain.
F. Lokasi Penelitian
Penelitian ini dilakukan Pada Kantor BAPPEKOTanjungpinang Jl. Basuki
Rachmat No.1 Tanjungpinang adapun alasan peneliti mengambil lokasi pada
kantor BAPPEKOTanjungpinang merupakan salah satu kantor memiliki pegawai
yang cukup banyak yang seyogyanya harus dapat menunjukkan disiplin kerja
dengan memiliki produktifitas kerja yang tinggi.
G. Populasi dan Sampel
1. Populasi
Soehartono (2002:57) menyatakan bahwa populasi adalah jumlah
keseluruhan unit analisis yaitu objek yang akan diteliti, sedangkan sampel
penelitian adalah suatu bagian dari populasi yang akan diteliti dan dianggap dapat
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menggambarkan populasi secara keseluruhan,populasi dalam penelitian ini adalah
51 pegawai Bappeko Tanjungpinang.
2. Sampel
Sugiono (2005:90) berpendapat bahwa pengertian sampel adalah bagian
dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Penulis
kemudian menggunakan pengambilan sampel dengan metode purposive
sampling,dimana hanya mengambil 43 pegawai saja yang dianggap tahu terkait
penelitian.

H. Sumber dan Jenis Data
1. Data Primer, adalah data yang diperoleh langsung dari responden melalui
kuisioner (daftar pertanyaan) yang berhubungan dengan masalah
penelitian yaitu, data tentang hasil DP3 (Daftar Penilaian Pelaksanaan
Pekerjaan) dengan data Kinerja Pegawai Pada Kantor BAPPEKO
Tanjungpinang.
2. Data Sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh dari data
kepegawaian pada Kantor BAPPEKO Tanjungpinang dan dokumendokumen yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.
I. Teknik dan Alat Pengumpulan Data
Dalam penelitian ini, untuk memperoleh data, fakta dan informasi di
lapangan, penulis menggunakan teknik dan alat pengumpulan data sebagai
berikut:
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1. Studi Kepustakaan (library research), yaitu kegiatan mengumpulkan data
dengan mempelajari buku-buku, peraturan-peraturan, jurnal serta literatur
lainnya yang ada kaitannya dengan penelitian ini.
2. Studi Lapangan (Field Research), yaitu kegiatan pengumpulan data
dengan melakukan penelitian di lokasi penelitian, Teknik yang digunakan
dengan cara ini adalah :
a. Observasi adalah pengamatan yang dilakukan baik secara langsung
maupun tidak langsung terhadap obyek yang diteliti, Observasi
dilakukan pada Kantor BAPPEKO Tanjungpinang.
b. Wawancara, Menurut Gulo (2002), “wawancara adalah bentuk
komunikasi langsung antara peneliti dan responden key informan yaitu
kepala BAPPEKO Tanjungpinang.
c.

Kuisioner, dilakukan terhadap responden yang terpilih

dengan

memberikan daftar pertanyaan yang sudah tersedia alternatif
jawabannya yang berkaitan dengan masalah penelitian, alat yang
digunakan adalah angket.
Data yang diperoleh dari responden dikumpulkan lalu di pisahkan menurut
jenis data, kelompok data, kemudian di analisis secara deskriptif kualitatif. Dalam
hal ini data di analisis untuk melihat satuan-satuan,gejala atau fenomena yang ada.
Kemudian data atau informasi yang diperoleh tersebut akan di susun secara
sistematis sehingga bias di analisis dan di berikan penjelasan. Teknik analisis
data ini di gunakan karena mampu menggali informasi secara lebih luas,
terperinci,untuk mendapatkan data yang mendalam dari beberapa interaksi dan
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fenomena tentang hasil DP3 dan penilaian kinerja di kantor BAPPEKO
Tanjungpinang.

TINJAUAN PUSTAKA
Selama ini pemerintah menilai sumber daya aparaturnya (Pegawai Negeri
Sipil) berdasarkan hasil DP3 (Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan) yang
berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1979 dan diperbarui PP RI
No. 46 tahun 2011 yang menyatakan bahwa tujuan hasil DP3 (Daftar Penilaian
Pelaksanaan Pekerjaan) adalah untuk memperoleh bahan-bahan pertimbangan
obyektif dalam pembinaan pegawai negeri sipil (PNS) berdasarkan sistem karier
dan sistem prestasi kerja dengan kriteria atau faktor penilaian yang berhubungan
dengan istilah pekerjaan:
1. Kesetiaan, menjunjung teguh pada sumpah, janji dan pendirian yang di
yang ditunjukkan pada sikap dan perilaku.
2. Prestasi Kerja, adalah suatu hasil kerja yang dicapai seseorang dalam
melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya yang didasarkan
atas kecakapan, pengalaman dan kesungguhan serta waktu.
3. Ketaatan,mematuhi segala aturan yang sudah ditetapkan yang bersifat
permanen.
4. Kejujuran, diartikan sebagai sifat (keadaan) jujur; ketulusan hati atau
kelurusan hati.
5. Prakarsa, timbul dari dalam diri seseorang yang menggunakan daya pikir.
Prakarsa menimbulkan kehendak untuk mewujudkan suatu yang berguna
bagi penyelesaian pekerjaan dengan sebaik-beiknya. Jadi dalam prakarsa
terhimpun kehendak, perasaan, pikiran, keahlian dan pengalaman
seseorang.
6. Kerjasama, merupakan tindakan kolektif seseorang dengan orang lain.
Dari pengertian tersebut dapat dikatakan bahwa keberhasilan suatu
organisasi sangat tergantung dari tindakan kolektif orang-orang yang
terlibat dalam organisasi itu.
7. Tanggung jawab, Tanggung jawab merupakan keharusan seseorang untuk
melakukan secara selayaknya apa yang telah diwajibkan kepadanya.
8. Kepemimpinan,Kepemimpinan dapat didefinisikan sebagai suatu perilaku
dengan tujuan tertentu untuk mempengaruhi aktivitas para anggota
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kelompok untuk mencapai tujuan bersama yang dirancang untuk
memberikan manfaat individu dan organisasi.
Pegawai negeri sipil sebagai seorang karyawan yang selama ini dinilai
dengan hasil DP3 (Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan) oleh atasan langsung
mengenai unsur-unsur tersebut, pemberian nilai dalam hasil DP3 (Daftar Penilaian
Pelaksanaan Pekerjaan) ditentukan dengan angka 50 ke bawah sampai dengan
91–100 dengan sebutan kurang sampai dengan amat baik, maksud tersebut
sebenarnya cukup baik tapi dalam pelaksanaannya, pemberian penilaian tersebut
sangat subyektif karena unsur-unsur yang dinilai tidak ada patokannya serta tidak
dilakukan sosialisasi untuk mencapai kesepakatan terlebih dahulu dengan pegawai
negeri sipil yang dinilai, walaupun ada kesempatan pegawai negeri sipil yang
bersangkutan mengajukan keberatan atas penilian yang diberikan oleh atasannya,
tetapi karena tidak ada patokan yang jelas dan terbuka ada kemungkinan penilaian
dan penolakan yang dilakukan secara subyektif, selain hal tersebut hasil DP3
(Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan) juga sangat umum dan digunakan untuk
semua jenis dan jenjang jabatan, sehingga ketepatannya untuk mengukur prestasi
kerja individual menjadi kabur.

HASIL PENELITIAN
Secara formal hasil DP3 (Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan)
diproses setiap tahunnya, dan secara formal pula digunakan untuk menjadi bahan
pokok pertimbangan kenaikan gaji berkala dan kenaikan pangkat pegawai, selama
penulis

melakukan

penganmatan

sementara

pada

Kantor

BAPPEKO

Tanjungpinang terlihat tatacara penilaian dilakukan oleh pimpinan pada waktu
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siang hari, hasil DP3 (Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan) diberikan kepada
staf apabila sudah waktunya untuk melengkapi persyaratan seperti kenaikan
pangkat atau membuat hasil DP3 (Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan) rutin
setiap tahun untuk kenaikan Gaji berkala, pembuatan hasil DP3 (Daftar Penilaian
Pelaksanaan Pekerjaan) setiap tahun bagi pegawai merupakan suatu kewajiban
yang harus dilaksanakan dengan mengambil hasil DP3 (Daftar Penilaian
Pelaksanaan Pekerjaan) tahun yang lalu guna penambahan nilai dari atasan
langsung.

Variabel

Tabel IV.9
Variabel, Indikator dan Butir Pertanyaan
Indikator
Butir-butir Pertanyaan
1. Kesetiaan

2. Prestasi Kerja
Hasil
DP3(X)

3. Ketaatan
4. Kejujuran
5. Prakarsa

6. Kerjasama

7. Tanggungjawab

8. Kepemimpinan

No.
Butir
Menjunjung tinggi kehormatan
1
negara
serta
senantiasa
mengutamakan kepentingan Negara
Kemampuan untuk menyelesaikan
2
tugas yang diberikan dengan tepat
Kesanggupan untuk mentaati segala
peraturan yang ada
Melaporkan
pekerjaan
yang
dilakukan sebagaimana mestinya
Kemampuan untuk mengembangkan
tugas
yang
diberikan
untuk
memperoleh hasil yang optimal
Kemampuan untuk bekerja secara
bersama-sama baik secara horizontal
maupun secara vertical
Kesediaan
pegawai
untuk
menanggung resiko dari pekerjaan
dan menyimpan atau memelihara
sebaik-baiknya barang milik Negara
Memperhatikan nasib, mendorong
kemajuan
bawahan,
dan
memberikan teladan yang baik

3
4
5

6

7

8
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1. Inisiatif

Pegawai selalu cekatan dalam
mengatasi setiap kendala atau
kesulitan yang dihadapi dalam
melaksanakan pekerjaan
Pegawai selalu berupaya mencari
Kinerja
upaya atau menggali ide-ide tentang
Pegawai
pelaksanaan pekerjaan yang lebih
(Y)
baik
2. Mutu
atau Pegawai
selalu
berusaha
kualitas
hasil menyelesaikan pekerjaan sebaik
kerja
mungkin dan berusaha tidak
melakukan
kesalahan
dalam
menyelesaikan pekerjaannya
3. Pencapaian
Pegawai selalu dapat menyelesaikan
target
pekerjaan sesuai dengan target yang
ditetapkan
4. Kedisiplinan
Pegawai selalu datang kerja tepat
waktu dan pulang kerja sesuai
dengan peraturan yang berlaku
5. Tanggungjawab
Pegawai memiliki kesadaran untuk
saling membantu di antara sesame
pegawai
dalam
penyelesaian
pekerjaan
6. Hubungan
Pegawai dapat menciptakan dan
kerjasama
membina hubungan kerja sama yang
baik dengan sesame pegawai
Pegawai dapat menciptakan dan
membina hubungan kerjasama yang
baik dengan atasan
Sumber: Data Olahan tahun 2012

1
2

3

4

5

5

7
8

Berdasarkan dari table IV.9 terhadap kuesioner yang telah disebarkan
maka dapat diperoleh hasil jawaban responden maka dapat ditentukan nilai
skor rata-rata masing-masing indikator dari variabel penelitian, sebagai
dasar untuk mengidentifikasi bagaimana kecenderungan tentang penilaian
responden terhadap masing-masing variabel penelitian, maka skor nilai
untuk masing-masing alternatif jawaban dari masing-masing variabel adalah
minimal

1

dan

maksimal

5,

menurut

Umar

(2000)

dapat

dikelompokkan(dikategorikan) analisa dilakukan dengan menggunakan nilai
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indeks yaitu dengan menentukan nilai besarnya kelas sebagai berikut : Nilai
maksimum = 5 dan nilai minimum = 1
Rentang skala = 5-1 = 0,8
5
Tabel IV. 10
Dasar Interpretasi Skor Rata-Rata Deskripsi Responden
No

Nilai Skor

Interpretasi

Sangat Rendah/Sangat
Buruk
2 1 ,81 < Rata-Rata ≤ 2,60 Rendah/Buruk
3 2 ,61 < Rata-Rata ≤ 3,40 Sedang/Cukup
4 3 ,41 < Rata-Rata ≤ 4,20 Baik/Tinggi
5
4,21 < Rata-Rata ≤ 5,00 Sangat Baik/Tinggi
Sumber data: Husein Umar,2006
1

1 ,00 < Rata-Rata ≤ 1,80

1. Variabel Hasil DP3 (Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan)
Berdasarkan tanggapan dari 43 responden yang telah memberikan
jawabannya maka frekuensi dari indikator variabel Hasil DP3 (Daftar
Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan) dapat dilihat pada table IV.11
Tabel IV.11
Rekapitulasi variabel Hasil DP3
Kategori Skor

No Pernyataan
1.

2.

Menjungjung
tinggi
kehormatan
negara serta
senantiasa
mengutamakan
kepentingan
Negara
Kemampuan

F

SS
(5)
F %

S
(4)
F %

KS
(3)
F %

TS
(2)
F %

43 13 30,23 16 37,21 11 25,58 3

6,98

STS
(1)
F %

0 0
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3.

4.

5.

6.

7.

8.

untuk
menyelesaikan
tugas yang
diberikan
dengan tepat
Kesanggupan
untuk mentaati
segala
peraturan yang
ada
Melaporkan
pekerjaan yang
dilakukan
sebagaimana
mestinya
Kemampuan
untuk
bekerjasama
baik secara
horizontal
maupun secara
vertikal
Kemampuan
untuk bekerja
secara
bersama-sama
baik secara
horizontal
maupun secara
vertikal
Kesediaan
pegawai untuk
menanggung
resiko dari
pekerjaan dan
menyimpan
atau
memelihara
sebaik-baiknya
barang milik
negara

43 5

11,63 18 41,86 14 32,56 6

13,95 0 0

43 6

13,95 18 41,86 12 27,91 7

16,28 0 0

43 3

6,98

16 37,21 14 32,56 10 23,25 0 0

43 2

4,65

21 48,84 9

43 5

11,63 15 34,88 11 25,58 12 27,91 0 0

43 8

18,60 15 34,88 11 25,58 9

20,93 0 0

6,98

18,60 0 0

Memperhatikan
nasib,
mendorong
43 3
kemajuan

25 58,14 7

20,93 11 25,58 0 0

16,28 8
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bawahan, dan
memberikan
teladan yang
baik
Rata-rata skor variabel DP3 adalah 3,54
Sumber: Data Olahan tahun 2012

Dari table IV.11 menunjukkan bahwa skor rata-rata (mean) penilaian
responden terhadap variabel hasil DP3 (Daftar Penilaian Pelaksanaan
Pekerjaan) berada pada interval 3,41 < Rata-Rata ≤ 4,20 artinya penilaian
responden terhadap variabel hasil DP3 (Daftar Penilaian Pelaksanaan
Pekerjaan) adalah Baik/tinggi.
2.

Variabel Kinerja Pegawai
Berdasarkan tanggapan dari 43 responden yang telah memberikan

jawabannya maka frekuensi dari indicator variabel kinerja pegawai dapat
dilihat pada tabel IV.12berikut:
Tabel IV.12
Rekapitulasi variabel kinerja pegawai
Kategori Skor

No

Pernyata

F

SS
(5)
F %

S
(4)
F %

KS
(3)
F
%

TS
(2)
F %

STS
(1)
F
%

1
4

1
3

13

3

0

an
1.

Pegawai
selalu
cekatan
dalam
4
mengatas 3
i setiap
kendala
yang

32,5
6

30,2
3

30,2
3

6,98

0
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2.

3.

4.

dihadapi
dalam
melaksan
akan
pekerjaa
n
Pegawai
selalu
berupaya
mencari
upaya
atau
menggali
ide-ide
tentang
pelaksan
aan
pekerjaa
n yang
lebih
baik
Pegawai
selalu
berusaha
menyeles
aikan
pekerjaa
n sebaik
mungkin
dan
berusaha
tidak
melakuk
an
kesalaha
n dalam
menyeles
aikan
pekerjaa
nnya
Pegawai
selalu
dapat
menyeles
aikan
pekerjaa

4
3

1
0

23,2
6

2
1

48,8
4

8

18,6
0

4

9,30

0

0

4
3

1
3

30,2
3

1
5

34,8
8

12

27,9
1

3

6,98

0

0

4
3

8

18,6
0

2
2

51,1
6

10

23,2
6

3

6,98

0

0
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5.

6.

7.

n sesuai
dengan
target
yang
ditetapka
n
Pegawai
selalu
datang
kerja
tepat
waktu
dan
pulang
kerja
sesuai
dengan
peraturan
yang
berlaku
Pegawai
memiliki
kesadara
n untuk
saling
membant
u di
antara
sesame
pegawai
dalam
penyeles
aian
ppekerja
an
Pegawai
dapat
mencipta
kan dan
membina
hubunga
n
kerjasam
a yang
baik
dengan

4
3

5

11,6
3

1
6

37,2
1

16

37,2
1

6

13,9
5

0

0

4
3

1
0

23,2
5

2
1

48,8
4

9

20,9
3

3

6,98

0

0

4
3

1
3

30,2
3

1
2

27,9
1

12

27,9
1

6

13,9
5

0

0
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sesama
pegawai
Pegawai
dapat
mencipta
kan dan
membina
hubunga
n
kerjasam
a yang
baik
dengan
atasan

8.

4
3

5

11,6
3

1
5

34,8
8

12

27,9
1

1
1

25,5
8

0

Rata-rata skor variabel DP3 adalah 3,49
Sumber: Data Olahan, 2012
Dari tabel III.13 menunjukkan bahwa skor rata-rata (mean) penilaian
responden terhadap kinerja berada pada interval 3,41< Rata-Rata ≤ 4,20,
artinya penilaian responden terhadap variabel kinerja dapat dikatakan Baik.

PENUTUP
A. Kesimpulan
Dari Hasil pengujian diatas menunjukkan bahwa hasil DP3 (Daftar
Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan) dibutuhkan oleh PNS sebagai kelengkapan
salah satu persyaratan dalam proses kenaikan pangkat tetapi kecil hubungannya
terhadap kinerja PNS. Kinerja PNS bukan saja dilihat dari nilai DP3nya tetapi
dilihat dari mutu dan kualitas kerja.
1. Variabel Hasil DP3 (Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan)
Bahwa skor rata-rata (mean) penilaian responden terhadap variabel
hasil DP3 (Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan) berada pada

0
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interval 3,41 < Rata-Rata ≤ 4,20 artinya penilaian responden terhadap
variabel hasil DP3 (Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan) adalah
Baik/tinggi.
2. Variabel Kinerja Pegawai
Bahwa skor rata-rata (mean) penilaian responden terhadap kinerja
berada pada interval 3,41< Rata-Rata ≤ 4,20, artinya penilaian
responden terhadap variabel kinerja yang ada dapat dikatakan Baik.

B. Saran
1. Diharapkan agar Pimpinan Bappeko Tanjungpinang dapat objektif dalam
pemberian penilaian prestasi kerja kepada parapegawai karena seringkali
dijumpai adanya ketidaknaikan atau pertambahan nila dari hasil DP3
(Daftar Penilaian Pelaksanan Pekerjaan) selama 2 (dua) tahun berturutturut.
2. Diharapkan kepada atasan agar dapat memberikan bimbingan teknis
kepada pegawai dalam hal pengisian format penilaian hasil DP3 (Daftar
Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan).
3. Bagi para peneliti yang ingin melanjutkan atau mengembangkan penelitian
ini nantinya agar dianjurkan untuk melihat variabel penilaian pegawai dan
variabel kinerja, metode bagaimana yang tepat dan efektif dalam penilaian
kinerja pegawai sehingga penelitiannya diharapkan akan lebih baik dari
penelitian ini.
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