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Abstract: The issue of performance becomes a hot topic among decision makers in government 

agencies, which is in the spotlight that is how the performance of staff or employees. An assessment 
of staff or employee performance is increasingly important when an organization or institution will 
conduct a staff or employee promotion. This means how the organization / institution must know what 
factors influence performance, and whether each employee has been given the opportunity to 
actualize themselves in his work? In practice, performance problems are not a few problems 
encountered, therefore through the Ministry of PAN-RB has efforts were made to see solution. 
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Pendahuluan 

            Akhir-akhir ini persoalan kinerja menjadi perbincangan hangat dikalangan para pengambil 

keputusan dilingkungan  Instansi pemerintah, yang menjadi sorotan yaitu bagaimana kinerja staf atau 

pegawainya. Penilaian tentang kinerja staf atau pegawai semakin penting ketika suatu organisasi atau 

lembaga akan melakukan melakukan promosi staf atau pegawai. Artinya bagaimana 

organisasi/lembaga harus mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kinerja, dan apakah 

masing-masing pegawai sudah diberi kesempatan untuk mengaktualisasikan diri dalam pekerjaannya. 

Hasil analisis akan bermanfaat untuk membuat program pengembangan Sumber Daya Manusia 

secara optimum. Pada gilirannya kinerja pegawai akan mencerminkan derajat kompetisi suatu 

organisasi/lembaga. Selanjutnya upaya peningktan kinerja bisa diwujudkan diperlukan suatu sistem 

manajemen kinerja yang mampu mengukur kinerja dan keberhasilan. 

 

mailto:Niabongbang02@gmail.com


 
 Jurnal Lingkar Widyaiswara (www.juliwi.com)            
 Edisi 06 No. 03, Juli – September 2019, p. 40-43 
 ISSN: 2355-4118    

41 
 

instansi pemerintah, dengan demikian akan tercipta legitimasi dan dukungan publik terhadap 

penyelenggaraan pemerintahan. Tanpa adanya sistem manajemen kinerja sektor publik (pemerintah) 

yang baik niscaya akan dapat menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan 

pemerintahan, yang pada gilirannya juga akan menghambat terwujudnya pemerintahan yang baik 

(good governance). Kinerja merupakan tujuan utama manajemen sektor publik. Reformasi 

administrasi publik yang terjadi selama kurang lebih 25 tahun terakhir ini pada dasarnya berfokus pada 

konsep kinerja dan efektivitas. Gerakan pembaharuan administrasi publik yang disebut New Public 

Management (NPM) atau reinvention adalah upaya meningkatkan kinerja. Reformasi administrasi 

publik yang terus bergulir tersebut sangat dipengaruhi oleh konsep New Publik Management (NPM) 

yang diperkenalkan oleh Christopher Hood pada tahun 1991  menyebutkan bahwa Konsep NPM 

terkait dengan manajemen kinerja sektor publik, karena pengukuran kinerja menjadi salah satu prinsip 

NPM. Penerapan konsep NPM telah menyebabkan terjadinya perubahan manajemen sektor publik 

yang drastis dari sistem manajemen tradisional yang kaku, birokratis, dan hierarkis menjadi model 

manajemen sektor publik yang fleksibel dan lebih mengakomodasi pasar. Penerapan NPM juga 

merupakan bentuk modernisasi atau reformasi manajemen dan administrasi publik, depolitisasi 

kekuasaan, atau desentralisasi wewenang yang mendorong terbentuknya demokratisasi (Marsono, 

2009).  

Konsep dan Permasalahan yang dihadapi dalam kinerja Aparatur  

Konsepsi kinerja menurut Otley (1999) menyatakan bahwa kinerja mengacu pada sesuatu yang 

terkait dengan kegiatan melakukan pekerjaan, dalam hal ini meliputi hasil yang dicapai kerja tersebut. 

Selanjutnya Rogers (1994) berpendapat bahwa kinerja didefinisikan sebagai hasil kerja (outcomes of work), 

karena hasil kerja memberikan keterkaitan yang kuat terhadap tujuan-tujuan strategik organisasi, kepuasan 

pelanggan, dan kontribusi ekonomi. Lebih lanjut pengertian kinerja (kinerja instansi pemerintah) adalah 

gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan instansi pemerintah sebagai penjabaran 

dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan 

pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan (LAN RI, 2003). 

             Selanjutnya permasalahan yang terkait dengan kinerja aparatur berdasarkan Hasil evaluasi 

Kementerian PAN-RB (dalam rbkunwas.menpan.go.id/artikel) menunjukkan bahwa terdapat beberapa 

permasalahan dalam proses implementasi manajemen kinerja di Indonesia, yaitu ketidakmampuan instansi 

pemerintah untuk (1) menetapkan tujuan dan sasaran strategis yang berorientasi pada hasil; (2)  
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menetapkan ukuran keberhasilan yang menggambarkan derajat ketercapaian tujuan/sasaran; (3) 

menetapkan aktivitas (program dan kegiatan) yang berdampak bagi pencapaian tujuan/sasaran; dan (4) 

menetapkan alokasi anggaran program/kegiatan yang selaras dengan tujuan/sasaran. Melihat kondisi 

tersebut Kondisi ini tentu harus segera dilakukan upaya-upaya untuk memperbaikinya..  

Upaya Untuk Meningkatkan Kinerja Melalui Manajemen Kinerja  

           Sebagai upaya atau langkah untuk meningkatkan kinerja maka melihat besarnya dampaknya bukan 

saja terkait dengan manajemen kinerja juga berdampak kepada anggaran berbasis kinerja, maka 

Kementerian PAN-RB (dalam rbkunwas.menpan.go.id/artikel) melakukan beberapa upaya, antara lain: 

Mengintensifkan pembinaan kepada instansi pemerintah, khususnya pemerintah daerah untuk 

memperbaiki kualitas manajemen kinerja dan anggaran berbasis kinerja. Salah satu penyebab rendahnya 

kualitas manajemen kinerja dan anggaran berbasis kinerja pada instansi pemerintah adalah komitmen 

merubah cara kerja dan budaya kerja birokrasi yang rendah, serta kemampuan perencanaan 

program/kegiatan yang kurang baik. Oleh karena itu, pemerintah nasional berupaya merubah mindset dan 

cara kerja birokrasi, sekaligus memberikan pemahaman yang baik atas perencanaan program/kegiatan. Di 

Indonesia, proses perubahan mindset dan cara kerja akan sangat efektif jika dilakukan secara top down. 

Hal ini mengingat pada beberapa kondisi, khususnya di pemerintah daerah, dikotomi antara politik dan 

administrasi belum terimplementasi secara ideal. Politik masih mewarnai tugas-tugas birokrasi. DIi 

beberapa daerah yang coraknya monarkhi dan patriarkhi misalnya, kepala daerah sangat memiliki karisma 

untuk memberikan arahan langsung pada birokrasinya.  

             Selanjutnya Menurut Malayu S.P.Hasibun (2003:69) pendidikan meningkatkan keahlian teoritis, 

konseptual moral pegawai, sedangkan pelatihan bertujuan untuk meningkatkan keterampilan teknis 

pelaksanaan pekerjaan pegawai. Beberapa tujuan khusus dari suatu pendekatan dan pelatihan antara lain 

meliputi : 

a) Meningkatkan produktivitas ; 
b) Meningkatkan kualitas ; 
c) Meningkatkan waktu perencanaan tenaga kerja ; 
d) Meningkatkan semangat tenaga kerja ; 
e) Sebagai balas jasa tidak langsung kepada pegawai ; 
f) Mencegah kekadaluarsaan ; 
g) Meningkatkan kesehatan dan keselamatan kerja ; 
h) Kesempatan pengembangan diri. (Anwar, 2012) 
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Kesimpulan  

           Persoalan kinerja aparatur memang sebuah kondisi yang saat ini harus segera dicarikan 

solusinya, mengingat dampaknya bukan saja terhadap manajemen kinerja juga terhadap anggaran 

berbasis kinerja, maka melalui beberapa upaya yang telah dilakukan Kementrian PAN-RB, diharapkan 

dapat merubah performance aparatur khsusunya dalam peningkatan kinerja. Namun demikian setiap 

upaya yang dilakukan juga tidak saja secara konseptual teoritis juga  harus dikuti dengan konseptual 

moral pegawai. 
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