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1.1. Latar Belakang

Berubahnya struktur dan mekanisme kerja dalam lingkungan organisasi pemerintah

menuntut aparaturnya untuk memiliki wawasan, pengetahuan, skill, pola pikir, dan cara baru

yang sesuai dengan kebutuhan organisasi pemerintah . Struktur dan mekanisme kerja perlu

beradaptasi pada situasi yang baru dan aparatur pemerintah harus kreatif, inovatif proaktif

dan berwawasan entrepreneurial.

Sumber daya manusia tidak dapat dipungkiri merupakan salah satu asset terpenting

bagi organisasi pemerintah, peranan sumber daya manusia bagi organisasi tidak hanya dilihat

dari hasil produktifitas kerja tetapi juga dapat dilihat dari kualitas kerja yang dihasilkan.

Bahkan lebih jauh keunggulan suatu bangsa sangat ditentukan oleh keunggulan daya sai ng

manusianya, bukan ditentukan lagi oleh sumber daya alamnya. Semakin kuat pengetahuan

dari sumber daya manusia suatu negara akan semakin kuat daya saing negara tersebut.

Terlebih lagi realitas saat ini, dunia memasuki era globalisasi yang menghadapkan

pemerintah daerah untuk mengubah dan mengeser fungsi -fungsi manajemen sumber daya

manusia yang selama ini hanya dianggap sebagai kegiatan admin istratif semata seperti

perekrutan pegawai, staffing, koordinating, yang dilakukan oleh kepegawaian.

Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan salah satu faktor yang untuk

meningkatkan produktivitas kinerja suatu organisasi atau instansi. Oleh karena itu, diperlukan

Sumber Daya Manusia yang mempunyai kompetensi tinggi karena keahlian atau kompetensi

akan dapat mendukung peningkatan prestasi kinerja karyawan. Selama ini pada umumnya di

instansi pemerintahan belum mempunyai peg awai dengan kompetensi yang memadai, ini

dibuktikan dengan masih rendahnya produktivitas pegawai dan sulitnya mengukur kinerja

pegawai di lingkup instansi pemerintahan. Selama ini penilaian kerja pegawai hanya

ditentukan dari hasil kerjanya, belum ada kriteria penilaian yang jelas.

Perubahan yang dilakukan adalah perubahan fungsi yang terintegrasi dengan s eluruh

fungsi di dalam organisasi menjadi aliansi strategik kerja sama. Bersama-sama bagian lainnya

mencapai sasaran yang sudah ditetapkan oleh pemerintah serta memiliki fungsi perencanaan

yang sangat strategik dalam organisasi pemerintahan. Karena itu perubahan lingkungan

strategik baik politik, ekonomi, sosial, dan teknologi yang begitu san gat cepat menuntut



pemerintahan daerah harus mam pu belajar untuk beradaptasi pada perubahan lingkungan

yang terjadi apabila tidak mau kalah atau tertinggal dalam ranah persaingan tersebut.

Persaingan dalam aspek di masa kini maupun di masa depan bertumpu pada persaingan

pengetahuan, sehingga mengharuskan peme rintah daerah dapat memanajemeni pen getahuan

sumber daya manusia dari sentralisasi menuju desentral isasi, yang berimplikasi semakin

mandirinya peranan pemerintah daerah dalam pengelolaan sumber daya manusianya.

Mengingat pentingnya prestasi kerja pegawa i maka perusahaan perlu menetap kan

suatu sistem penilaian prestasi kerja yang efektif. Hal tersebut mendorong penulis untuk

meninjau permasalahan di sudut i lmu yang diperoleh selama masa perkuliahan dan

mengadakan penelitian terutama mengenai sistem penilaian prestasi kerja pegawai yang

selanjutnya dituangkan dalam proses tugas akhir dengan mengambil judul : “Suatu Tinjauan

Atas Penilaian Prestasi Kerja Pegawai pada Pusat Penelitian dan Pengembangan

Sumber Daya Air”.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarakan atas latar belakang penelitian yang telah diuraikan, maka yang menjadi

identifikasi masalah adalah sebagai berikut :

1. Apa yang menjadi tujuan penilaian prestasi kerja pegawai pada Pusat Penelitian

dan Pengembangan Sumber Daya Air?

2. Bagaimana pelaksanaan penilaian prestasi kerja pegawai pada Pusat Penelitian

dan Pengembangan Sumber Daya Air?

3. Masalah-masalah apa yang dihadapi dalam penil aian prestasi kerja pegawai pada

Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Air?

4. Usaha-usaha apa yang dilakukan dalam meningkatkan prestasi kerja pegaw ai pada

Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Air?

1.3. Maksud dan Tujuan Kerja Praktik

Maksud dan tujuan kerja praktik ini ada lah sebagai salah satu syarat untuk dapat

menempuh ujian sidang akhir pada program Diploma III Program Studi Manajemen, Fakultas



Bisnis dan Manajemen Universitas Widyatama Bandung. Adapun tujuan kerja praktik yang

dilakukan dalam menyusun Laporan Tugas Akh ir :

1. Untuk mengetahui tujuan penilaian prestasi kerja pegawai pada Pusat Penelitian

dan Pengembangan Sumber Daya Air.

2. Untuk mengetahui pelaksanaan penilaian prestrasi kerja pegawai pada Pusat

Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Air.

3. Untuk mengetahui masalah-masalah yang dihadapi dalam penil aian prestasi kerja

pegawai pada Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Air.

4. Untuk mengetahui usaha-usaha yang dilakukan dalam meningkatkan prestasi kerja

pegawai pada Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Air.

1.4. Kegunaan Laporan Tugas Akhir

Hasil dari penulisan Laporan Tugas Akhir ini diharapkan dapat bermanfaat :

1. B

agi Penulis

Memberikan wawasan dan pengetahuan yang luas m engenai peranan prestasi

kerja pegawai dalam suatu organisasi.

2. B

agi Perusahaan

Diharapkan dapat memberikan masukan-masukan dan sumbangan pikiran yang

bermanfaat sebagai bahan kajian untuk lebih meningkatkan prestasi kerja

sehingga tujuan perusahaan dapat dicapai dengan maksimum.

3. B

agi Pihak Lain

Diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan informasi dasar bagi pihak lain, yang

tertarik mengenai prestasi kerja pegawai untuk dapat melakukan penelitian

selanjutnya.

1.5.

Metodologi Tugas Akhir



Peninjauan yang penulis lakukan adalah menggunakan laporan deskriptif yaitu

menguraikan secara jelas data dan informasi yang didapat dalam peninjauan ses uai dengan

pokok permasalahan yang sedang dit injau dan dapat memperjelas gam baran tentang objek

yang diteliti.

Teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini meliputi :

1. Studi Literatur

Teknik pengumpulan data yang bersifat teori yang berhubungan dengan cara

mempelajari buku literatur, catatan perkuliahan, serta literatur lain yang dapat

dijadikan referensi yang berhubungan dengan data -data yang berupa laporan.

2. Riset Lapangan

Teknik pengumpulan data dengan cara mengadakan peninjauan dan penulis secara

langsung pada objek data yang diinginkan penulis yaitu dengan cara:

a. Wawancara

Dimana penulis mengumpulkan data secara lisan dengan mengadakan tanya jawab

dengan responden untuk mengadakan data yang berkaitan dengan objek

penelitian.

b. Observasi

Dimana penulis secara langsung mengamati objek penelitian.

1.6. Lokasi

dan Waktu Kerja Praktik

Data dalam penyusunan laporan tugas akhir ini, didapat pada saat melakukan kerja

praktik pada Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Air yang berlokasi di jalan Ir.

H. Djuanda No.193 Bandung 40135 . Adapun pelaksanaan kerja pra ktik ini dilakukan dari

tanggal 23 Juni 2009 sampai dengan selesai.


