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PENILAIAN KINERJA DAN PENGEMBANGAN PEGAWAI 

PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK 

 

PENDAHULUAN 

Dewasa ini, pengukuran kinerja pegawai menjadi hal yang sangat penting bagi 

manajemen untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja perusahaan dan perencanaan 

tujuan di masa mendatang. Berbagai informasi dihimpun agar pekerjaan yang dilakukan 

dapat dikendalikan dan dipertanggung jawabkan. Hal ini dilakukan untuk mencapai 

efisiensi dan efektivitas pada seluruh proses bisnis perusahaan. 

Gambaran mengenai kinerja perusahaan dapat diperoleh dari dua sumber, yaitu 

informasi finansial dan informasi non finansial. Informasi finansial didapatkan dari 

penyusunan anggaran untuk mengendalikan biaya. Sedangkan informasi non finansial 

merupakan faktor kunci untuk menetapkan strategi yang dipilih guna melaksanakan 

tujuan yang telah ditetapkan. Banyak metode yang telah dikembangkan untuk melakukan 

pengukuran kinerja perusahaan. Dalam manajemen tradisional, ukuran kinerja yang biasa 

digunakan adalah ukuran keuangan. Hal ini disebabkan karena ukuran keuangan inilah 

yang paling mudah dideteksi, sehingga pengukuran kinerja karyawan juga diukur dengan 

dasar keuangan. Kinerja lain seperti peningkatan komitmen karyawan, peningkatan 

kompetensi dan lain sebagainya seringkali diabaikan.  

Dalam manajemen modern, pengukuran kinerja karyawan tidak lagi sesederhana 

demikian. Sudah banyak teori dan metode pengukuran kinerja yang dikembangkan dan 

dipergunakan dalam perusahaan-perusahaan. 

 

LANDASAN TEORI 

Penilaian Kinerja  

Penilaian prestasi kerja menurut Utomo, Tri Widodo W. adalah proses untuk 

mengukur prestasi kerja pegawai berdasarkan peraturan yang telah ditetapkan, dengan 

cara membandingkan sasaran (hasil kerjanya) dengan persyaratan deskripsi pekerjaan 

yaitu standar pekerjaan yang telah ditetapkan selama periode tertentu. Standar kerja 

tersebut dapat dibuat baik secara kualitatif maupun kuantitatif. 

(http://www.geocities.com/mas_tri/sistemDP3.pdf).  

Siagian (1995:225–226) menyatakan bahwa penilaian prestasi kerja adalah: Suatu 

pendekatan dalam melakukan penilaian prestasi kerja para pegawai yang di dalamnya 

terdapat berbagai faktor seperti :  
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1.  Penilaian dilakukan pada manusia sehingga disamping memiliki kemampuan tertentu 

juga tidak luput dari berbagai kelemahan dan kekurangan;  

2.  Penilaian yang dilakukan pada serangkaian tolak ukur tertentu yang realistik, berkaitan 

langsung dengan tugas seseorang serta kriteria yang ditetapkan dan diterapkan secara 

obyektif;  

3.  Hasil penilaian harus disampaikan kepada pegawai yang dinilai dengan lima maksud:  

a. Apabila penilaian tersebut positif maka penilaian tersebut menjadi dorongan kuat 

bagi pegawai yang bersangkutan untuk lebih berprestasi lagi pada masa yang akan 

datang sehingga kesempatan meniti karier lebih terbuka baginya.  

b. Apabila penilaian tersebut bersifat negatif maka pegawai yang bersangkutan 

mengetahui kelemahannya dan dengan sedemikian rupa mengambil berbagai 

langkah yang diperlukan untuk mengatasi kelemahan tersebut.  

c. Jika seseorang merasa mendapat penilaian yang tidak obyektif, kepadanya diberikan 

kesempatan untuk mengajukan keberatan sehingga pada akhirnya ia dapat 

memahami dan menerima hasil penilaian yang diperolehnya.  

d. Hasil penilaian yang dilakukan secara berkala itu terdokumentasikan secara rapi 

dalam arsip kepegawaian setiap pegawai sehingga tidak ada informasi yang hilang, 

baik yang sifatnya menguntungkan maupun merugikan pegawai bersangkutan;  

e. Hasil penilaian prestasi kerja setiap orang menjadi bahan yang selalu turut 

dipertimbangkan dalam setiap keputusan yang dambil mengenai mutasi pegawai, 

baik dalam arti promosi, alih tugas, alih wilayah, demosi maupun dalam 

pemberhentian tidak atas permintaan sendiri.  

 

Penilaian kinerja menurut Mondy dan Noe (1993:394) merupakan suatu sistem 

formal yang secara berkala digunakan untuk mengevaluasi kinerja individu dalam 

menjalankan tugas-tugasnya.  Sedangkan Mejia, dkk (2004:222-223) mengungkapkan 

bahwa penilaian kinerja merupakan suatu proses yang terdiri dari:  

1. Identifikasi, yaitu menentukan faktor-faktor kinerja yang berpengaruh terhadap 

kesuksesan suatu organisasi. Hal ini dapat dilakukan dengan mengacu pada hasil 

analisa jabatan.  

2. Pengukuran, merupakan inti dari proses sistem penilaian kinerja. Pada proses ini, pihak 

manajemen menentukan kinerja pegawai yang bagaimana yang termasuk baik dan 

buruk. Manajemen dalam suatu organisasi harus melakukan perbandingan dengan 

nilai-nilai standar atau memperbandingkan kinerja antar pegawai yang memiliki 

kesamaan tugas.  
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3. Manajemen, proses ini merupakan tindak lanjut dari hasil penilaian kinerja. Pihak 

manajemen harus berorientasi ke masa depan untuk meningkatkan potensi pegawai di 

organisasi yang bersangkutan. Hal ini dapat dilakukan dengan pemberian umpan balik 

dan pembinaan untuk meningkatkan kinerja pegawainya.  

 

Berdasarkan beberapa pendapat ahli mengenai pengertian penilaian kinerja, 

terdapat benang merah yang dapat digunakan untuk menarik kesimpulan bahwa penilaian 

kinerja merupakan suatu sistem penilaian secara berkala terhadap kinerja pegawai yang 

mendukung kesuksesan organisasi atau yang terkait dengan pelaksanaan tugasnya. Proses 

penilaian dilakukan dengan membandingkan kinerja pegawai terhadap standar yang telah 

ditetapkan atau memperbandingkan kinerja antar pegawai yang memiliki kesamaan tugas.  

 

Tujuan dan Manfaat Penilaian Kinerja  

Penilaian kinerja menurut Werther dan Davis (1996:342) mempunyai beberapa tujuan 

dan manfaat bagi organisasi dan pegawai yang dinilai, yaitu:  

1. Performance Improvement. Yaitu memungkinkan pegawai dan manajer untuk 

mengambil tindakan yang berhubungan dengan peningkatan kinerja.  

2. Compensation adjustment. Membantu para pengambil keputusan untuk menentukan 

siapa saja yang berhak menerima kenaikan gaji atau sebaliknya.  

3. Placement decision. Menentukan promosi, transfer, dan demotion.  

4. Training and development needs mengevaluasi kebutuhan pelatihan dan 

pengembangan bagi pegawai agar kinerja mereka lebih optimal.  

5. Carrer planning and development. Memandu untuk menentukan jenis karir dan 

potensi karir yang dapat dicapai.  

6. Staffing process deficiencies. Mempengaruhi prosedur perekrutan pegawai.  

7. Informational inaccuracies and job-design errors. Membantu menjelaskan apa saja 

kesalahan yang telah terjadi dalam manajemen sumber daya manusia terutama di 

bidang informasi job-analysis, job-design, dan sistem informasi manajemen sumber 

daya manusia.  

8. Equal employment opportunity. Menunjukkan bahwa placement decision tidak 

diskriminatif.  

9. External challenges. Kadang-kadang kinerja pegawai dipengaruhi oleh faktor 

eksternal seperti keluarga, keuangan pribadi, kesehatan, dan lain-lainnya. Biasanya 

faktor ini tidak terlalu kelihatan, namun dengan melakukan penilaian kinerja, faktor-
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faktor eksternal ini akan kelihatan sehingga membantu departemen sumber daya 

manusia untuk memberikan bantuan bagi peningkatan kinerja pegawai.  

10. Feedback. Memberikan umpan balik bagi urusan kepegawaian maupun bagi pegawai 

itu sendiri.  

 

Elemen Penilaian Kinerja  

Penilaian kinerja yang baik adalah yang mampu untuk menciptakan gambaran yang 

tepat mengenai kinerja pegawai yang dinilai. Penilaian tidak hanya ditujukan untuk 

menilai dan memperbaiki kinerja yang buruk, namun juga untuk mendorong para pegawai 

untuk bekerja lebih baik lagi. Berkaitan dengan hal ini, penilaian kinerja membutuhkan 

standar pengukuran, cara penilaian dan analisa data hasil pengukuran, serta tindak lanjut 

atas hasil pengukuran. Elemen-elemen utama dalam sistem penilaian kinerja Werther dan 

Davis (1996:344) adalah:  

A.  Performance Standard  

Penilaian kinerja sangat membutuhkan standar yang jelas yang dijadikan tolok ukur 

atau patokan terhadap kinerja yang akan diukur. Standar yang dibuat tentu saja harus 

berhubungan dengan jenis pekerjaan yang akan diukur dan hasil yang diharapkan 

akan terlihat dengan adanya penilaian kinerja ini.  

Ada empat hal yang harus diperhatikan dalam menyusun standar penilaian kinerja 

yang baik dan benar yaitu validity, agreement, realism, dan objectivity.  

1. Validity adalah keabsahan standar tersebut sesuai dengan jenis pekerjaan yang 

dinilai. Keabsahan yang dimaksud di sini adalah standar tersebut memang benar-

benar sesuai atau relevan dengan jenis pekerjaan yang akan dinilai tersebut.  

2.  Agreement berarti persetujuan, yaitu standar penilaian tersebut disetujui dan 

diterima oleh semua pegawai yang akan mendapat penilaian. Ini berkaitan dengan 

prinsip validity di atas.  

3.  Realism berarti standar penilaian tersebut bersifat realistis, dapat dicapai oleh 

para pegawai dan sesuai dengan kemampuan pegawai.  

4. Objectivity berarti standar tersebut bersifat obyektif, yaitu adil, mampu 

mencerminkan keadaan yang sebenarnya tanpa menambah atau mengurangi 

kenyataan dan sulit untuk dipengaruhi oleh bias -bias penilai  

B.  Kriteria Manajemen Kinerja (Criteria for Managerial Performance)  

Kriteria penilaian kinerja dapat dilihat melalui beberapa dimensi, yaitu 

kegunaan fungsional (functional utility), keabsahan (validity), empiris (empirical 
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base), sensitivitas (sensitivity), pengembangan sistematis (systematic development), 

dan kelayakan hukum (legal appropriateness).  

a.  Kegunaan fungsional bersifat krusial, karena hasil penilaian kinerja dapat 

digunakan untuk melakukan seleksi, kompensasi, dan pengembangan pegawai, 

maka hasil penilaian kinerja harus valid, adil, dan berguna sehingga dapat 

diterima oleh pengambil keputusan.  

b.  Valid atau mengukur apa yang sebenarnya hendak diukur dari penilaian kinerja 

tersebut.  

c.  Bersifat empiris, bukan berdasarkan perasaan semata.  

d.  Sensitivitas kriteria. Kriteria itu menunjukkan hasil yang relevan saja, yaitu 

kinerja, bukan hal-hal lainnya yang tidak berhubungan dengan kinerja.  

e.  Sistematika kriteria. Hal ini tergantung dari kebutuhan organisasi dan lingkungan 

organisasi. Kriteria yang sistematis tidak selalu baik. Organisasi yang berada 

pada lingkungan yang cepat berubah mungkin justru lebih baik menggunakan 

kriteria yang kurang sistematis untuk cepat menyesuaikan diri dan begitu juga 

sebaliknya.  

f.  Kelayakan hukum yaitu kriteria itu harus sesuai dengan hukum yang berlaku.  

 

Dimensi-dimensi ini digunakan dalam penentuan jenis-jenis kriteria penilaian kinerja. 

Adapun kriteria-kriteria tersebut adalah people-based criteria, product-based criteria, 

behaviour-based criteria.  

People-based criteria dibuat berdasarkan dimensi kegunaan fungsional sehingga 

banyak digunakan untuk selection dan penentuan kompensasi. Kriteria ini dibuat 

berdasarkan penilaian terhadap kemampuan pribadi, seperti pengalaman, 

kemampuan intelektual, dan keterampilan.  

Product-based criteria biasanya dianggap lebih baik daripada people -based criteria. 

Kriteria ini didasarkan atas tujuan atau jenis output yang ingin dicapai.  

Behaviour-based criteria mempunyai banyak aspek, bisa dari segi hukum, etika, 

normatif, atau teknis. Kriteria ini dibuat berdasarkan perilaku-perilaku yang 

diharapkan sesuai dengan aspek-aspek tersebut.  

C.  Pengukuran Kinerja (Performance Measures)  

Pengukuran kinerja dapat dilakukan dengan menggunakan sistem penilaian 

(rating) yang relevan. Rating tersebut harus mudah digunakan sesuai dengan yang 

akan diukur, dan mencerminkan hal-hal yang memang menentukan kinerja Werther 
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dan Davis (1996:346). Pengukuran kinerja juga berarti membandingkan antara 

standar yang telah ditetapkan dengan kinerja sebenarnya yang terjadi.  

Pengukuran kinerja dapat bersifat subyektif atau obyektif. Obyektif berarti 

pengukuran kinerja dapat juga diterima, diukur oleh pihak lain selain yang melakukan 

penilaian dan bersifat kuantitatif. Sedangkan pengukuran yang bersifat subyektif 

berarti pengukuran yang berdasarkan pendapat pribadi atau standar pribadi orang 

yang melakukan penilaian dan sulit untuk diverifikasi oleh orang lain. 

D.  Analisa Data Pengukuran  

Setelah menetapkan standar pengukuran, kemudian mulailah dikumpulkan data-data 

yang diperlukan. Data-data dapat dikumpulkan dengan melakukan wawancara, survei 

langsung, atau meneliti catatan pekerjaan dan lain sebagainya. Data-data tersebut 

dikumpulkan dan dianalisa apakah ada perbedaan antara standar kinerja dengan 

kinerja aktual.  

E.  Bias dan Tantangan dalam Penilaian Kinerja  

Penilaian kinerja harus bebas dari diskriminasi. Apapun bentuk atau metode 

penilaian yang dilakukan oleh pihak manajemen harus adil, realistis, valid, dan 

relevan dengan jenis pekerjaan yang akan dinilai karena penilaian kinerja ini tidak 

hanya berkaitan dengan masalah prestasi semata, namun juga menyangkut masalah 

gaji, hubungan kerja, promosi/demosi, dan penempatan pegawai. Adapun bias-bias 

yang sering muncul menurut Werther dan Davis (1996:348) adalah:  

1. Hallo Effect, terjadi karena penilai menyukai atau tidak menyukai sifat pegawai 

yang dinilainya. Oleh karena itu, pegawai yang disukai oleh penilai cenderung akan 

memperoleh nilai positif pada semua aspek penilaian, dan begitu pula sebaliknya, 

seorang pegawai yang tidak disukai akan mendapatkan nilai negatif pada semua 

aspek penilaian;  

2. Liniency and Severity Effect. Liniency effect ialah penilai cenderung beranggapan 

bahwa mereka harus berlaku baik terhadap pegawai, sehingga mereka cenderung 

memberi nilai yang baik terhadap semua aspek penilaian. Sedangkan severity effect 

ialah penilai cenderung mempunyai falsafah dan pandangan yang sebaliknya 

terhadap pegawai sehingga cenderung akan memberikan nilai yang buruk;  

3. Central tendency, yaitu penilai tidak ingin menilai terlalu tinggi dan juga tidak 

terlalu rendah kepada bawahannya (selalu berada di tengah-tengah). Toleransi 

penilai yang terlalu berlebihan tersebut menjadikan penilai cenderung 

memberikan penilaian dengan nilai yang rata-rata.  
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4. Assimilation and differential effect. Assimilation effect, yaitu penilai cenderung 

menyukai pegawai yang mempunyai ciri-ciri atau sifat seperti mereka, sehingga 

akan memberikan nilai yang lebih baik dibandingkan dengan pegawai yang tidak 

memiliki kesamaan sifat dan ciri-ciri dengannya. Sedangkan differential effect, 

yaitu penilai cenderung menyukai pegawai yang memiliki sifat-sifat atau ciri-ciri 

yang tidak ada pada dirinya, tapi sifat-sifat itulah yang mereka inginkan, sehingga 

penilai akan memberinya nilai yang lebih baik dibanding yang lainnya;  

5. First impression error, yaitu penilai yang mengambil kesimpulan tentang pegawai 

berdasarkan kontak pertama mereka dan cenderung akan membawa kesan-kesan 

ini dalam penilaiannya hingga jangka waktu yang lama;  

6. Recency effect, penilai cenderung memberikan nilai atas dasar perilaku yang baru 

saja mereka saksikan, dan melupakan perilaku yang lalu selama suatu jangka 

waktu tertentu.  

 

Metode Penilaian Kinerja  

Banyak metode dalam penilaian kinerja yang bisa dipergunakan, namun secara garis 

besar dibagi menjadi dua jenis, yaitu past oriented appraisal methods (penilaian kinerja 

yang berorientasi pada masa lalu) dan future oriented appraisal methods (penilaian kinerja 

yang berorientasi ke masa depan), (Werther dan Davis, 1996:350).  

Past based methods adalah penilaian kinerja atas kinerja seseorang dari pekerjaan yang 

telah dilakukannya. Kelebihannya adalah jelas dan mudah diukur, terutama secara 

kuantitatif. Kekurangannya adalah kinerja yang diukur tidak dapat diubah sehingga 

kadang-kadang justru salah menunjukkan seberapa besar potensi yang dimiliki oleh 

seseorang. Selain itu, metode ini kadang-kadang sangat subyektif dan banyak biasnya.  

Future based methods adalah penilaian kinerja dengan menilai seberapa besar potensi 

pegawai dan mampu untuk menetapkan kinerja yang diharapkan pada masa datang. 

Metode ini juga kadang-kadang masih menggunakan past method. Catatan kinerja juga 

masih digunakan sebagai acuan untuk menetapkan kinerja yang diharapkan. Kekurangan 

dari metode ini adalah keakuratannya, karena tidak ada yang bisa memastikan 100% 

bagaimana kinerja seseorang pada masa datang.  

Pengkasifikasian pendekatan penilaian kinerja oleh Wherther di atas berbeda 

dengan klasifikasi yang dilakukan oleh Kreitner dan Kinicki (2000). Berdasarkan aspek 

yang diukur, Kreitner dan Kinicki mengklasifikasikan penilaian kinerja menjadi tiga, yaitu: 

pendekatan trait, pendekatan perilaku dan pendekatan hasil. Pendekatan trait adalah 

pendekatan penilaian kinerja yang lebih fokus pada orang. Pendekatan ini melakukan 
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perankingan terhadap trait atau karakteristik individu seperti inisiatif, loyalitas dan 

kemampuan pengambilan keputusan. Pendekatan trait memiliki kelemahan karena 

ketidakjelasan kinerja secara nyata. Pendekatan perilaku, pendekatan ini lebih fokus pada 

proses dengan melakukan penilaian kinerja berdasarkan perilaku yang tampak dan 

mendukung kinerja seseorang. Sedangkan pendekatan hasil adalah pendekatan yang lebih 

fokus pada capaian atau produk. Metode penilaian kinerja yang menggunakan pendekatan 

hasil seperti metode management by objective (MBO), (Kreitner dan Kinicki, 2000:303-

304).  

Metode-metode penilaian kinerja yang sesuai dengan pengkategorian dua tokoh di 

atas yang paling banyak digunakan menurut Mondy dan Noe (1993:402-414) adalah:  

Written Essays, merupakan teknik penilaian kinerja yaitu evaluator menulis deskripsi 

mengenai kekuatan pekerja, kelemahannya, kinerjanya pada masa lalu, potensinya dan 

memberikan saran-saran untuk pengembangan pekerja tersebut.  

Critical Incidents, merupakan teknik penilaian kinerja yaitu evaluator mencatat mengenai 

apa saja perilaku/pencapaian terbaik dan terburuk (extremely good or bad behaviour) 

pegawai.  

Graphic Rating Scales, merupakan teknik penilaian kinerja yaitu evaluator menilai 

kinerja pegawai dengan menggunakan skala dalam mengukur faktor-faktor kinerja 

(performance factor ). Misalnya adalah dalam mengukur tingkat inisiatif dan tanggung 

jawab pegawai. Skala yang digunakan adalah 1 sampai 5, yaitu 1 adalah yang terburuk dan 

5 adalah yang terbaik. Jika tingkat inisiatif dan tanggung jawab pegawai tersebut biasa 

saja, misalnya, maka ia diberi nilai 3 atau 4 dan begitu seterusnya untuk menilai faktor-

faktor kinerja lainnya. Metode ini merupakan metode umum yang paling banyak 

digunakan oleh organisasi.  

Behaviourally Anchored Rating Scales (BARS), merupakan teknik penilaian kinerja yaitu 

evaluator menilai pegawai berdasarkan beberapa jenis perilaku kerja yang mencerminkan 

dimensi kinerja dan membuat skalanya. Misalnya adalah penilaian pelayanan pelanggan. 

Bila pegawai bagian pelayanan pelanggan tidak menerima suap dari pelanggan, ia diberi 

skala 4 yang berarti kinerja lumayan. Bila pegawai itu membantu pelanggan yang 

kesulitan atau kebingungan, ia diberi skala 7 yang berarti kinerjanya memuaskan, dan 

seterusnya. Metode ini mendeskripsikan perilaku yang diharapkan sesuai dengan tingkat 

kinerja yang diharapkan. Pada contoh di atas, nilai 4 dideskripsikan dengan tidak 

menerima suap dari pelanggan. Nilai 7 dideskripsikan dengan menolong pelanggan yang 

membutuhkan bantuan. Dengan mendeskripsikannya, metode ini mengurangi bias yang 

terjadi dalam penilaian.  
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Multiperson Comparison, merupakan teknik penilaian kinerja yaitu seorang pegawai 

dibandingkan dengan rekan kerjanya. Biasanya dilakukan oleh supervisor. Ini sangat 

berguna untuk menentukan kenaikan gaji (merit system), promosi, dan penghargaan 

perusahaan.  

Management By Objectives. Metode ini juga merupakan penilaian kinerja, yaitu pegawai 

dinilai berdasarkan pencapaiannya atas tujuan-tujuan spesifik yang telah ditentukan 

sebelumnya. Tujuan-tujuan ini tidak ditentukan oleh manajer saja, melainkan ditentukan 

dan disepakati bersama oleh para pegawai dan manajer.  

Setiap metode di atas memiliki kelemahan dan kelebihannya masing-masing, sehingga 

tidak baik bagi organisasi untuk menggantungkan penilaian kinerjanya hanya pada satu 

jenis metode saja. Sebaiknya, organisasi menggabungkan beberapa metode yang sesuai 

dengan lingkup organisasinya, Mondy dan Noe (1993: 414). 

Metode Pengukuran Kinerja lainnya yang sering digunakan perusahaan dalam 

mengukur kinerja perusahaannya, antara lain adalah sebagai berikut:  

1. Prosedur perencanaan dan kontrol pada proyek pembangunan US. Railroad(1860-

1870).  

2. Awal abad ke-20, Du Pont firm memperkenalkan return of investment (ROI) dan the 

pyramid of financial ratio. Dan General Motor mengembangkan innovative 

management accounting practice of the time.  

3. Sejak tahun 1925, pengukuran kinerja finansial telah dikembangkan sampai sekarang, 

diantaranya discounted cash flow (DCF), residual income (RI), economic value added 

(EVA) dan cash flow return on investment (CFROI).  

4. Keegan et al (1989) mengembangkan performance matriks yang mengidentifikasi 

pengukuran dalam biaya dan non biaya.  

5. Maskel (1989) memprakarsai penggunaan performance measurement berbasis world 

class manufacturing (WCM) dengan pengukuran kualitas, waktu, proses dan 

fleksibilitas.  

6. Cross & Linch (1988-1989) mengembangkan hubungan antar kriteria kinerja dalam 

piramid kinerja.  

7. Dixon et. al (1990) mengenalkan questionnaire pengukuran kinerja  

8. Brignal et. al (1991) menerapkan konsep nonfinansial  

9. Azzone et al (1991) memprakarsai tentang pentingnya kriteria waktu pada 

penggunaan matrik  
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10. Kaplan dan Norton (1992, 1993) memperkenalkan balanced scorecard sebagai konsep 

baru pengukuran kinerja dengan 4 pilar utama yaitu; finansial, konsumen, internal 

proses dan inovasi.  

11. Pada tahun 2000, Chris Adam dan Andy Neely memperkenalkan suatu pengukuran 

kinerja yang mengedepankan pentingnya menyelaraskan aspek perusahaan 

(stakeholder) secara keseluruhan dalam suatu framework pengukuran yang strategis. 

Konsep pengukuran kinerja ini dikenal dengan istilah performance prism. (Neely & 

Adams, 2000a).   

 

BALANCED SCORE CARD 

Dalam pendekatan Balanced Scorecard, pengukuran kinerja didasarkan pada aspek 

keuangan maupun non keuangan. Aspek non keuangan mendapat perhatian yang sangat 

serius karena pada dasarnya peningkatan kinerja keuangan bersumber dari aspek non 

keuangan yaitu peningkatan cost-effectiveness proses bisnis, peningkatan komitmen 

organisasi dan peningkatan kepercayaan pelanggan terhadap produk yang dihasilkan, 

sehingga apabila perusahaan akan melakukan pelipatgandaan kinerja maka fokus 

perhatian perusahaan haruslah ditujukan pada peningkatan kinerja di bidang non-

keuangan karena dari situlah kinerja keuangan berasal. 

Konsep Balanced Scorecard telah lama dikembangkan oleh Kaplan dan Norton 

(Harvard Business Review, January, 1992). Konsep Balanced Scorecard ini dikembangkan 

untuk melengkapi pengukuran kinerja finansial (atau dikenal dengan pengukuran kinerja 

tradisional) dan sebagai alat yang cukup penting bagi organisasi perusahaan untuk 

merefleksikan pemikiran baru dalam era persaingan global dan efektivitas organisasi. 

Konsep ini memperkenalkan suatu sistem pengukuran kinerja perusahaan dengan 

menggunakan kriteria-kriteria tertentu.  

Konsep Balanced Scorecard adalah satu konsep pengukuran kinerja yang 

memberikan rerangka komprehensif untuk menjabarkan visi ke dalam sasaran-sasaran 

strategik. Sasaran-sasaran strategik yang komprehensif dapat dirumuskan karena 

Balanced Scorecard menggunakan empat perspektif yang satu sama lain saling 

berhubungan dan tidak dapat dipisahkan (Mulyadi, 1999). Empat perspektif tersebut 

terdiri dari: perspektif keuangan, perspektif pelanggan, perspektif proses bisnis internal 

dan perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Rencana strategik yang komprehensif dan 

koheren menyediakan kemudahan dan kejelasan untuk penyusunan program. Dengan 

kerangka Balanced Scorecard, perencanaan strategik menghasilkan berbagai strategic 

initiatives yang dengan jelas menunjukkan: sasaran (strategic objectives) yang hendak 
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dituju di masa depan, ukuran pencapaian sasaran dan informasi tentang pemacu kinerja 

(performance driver), dan target yang harus dicapai dalam kurun waktu tertentu di masa 

depan. 

Adapun kriteria-kriteria yang merupakan penjabaran dari visi misi dan strategi 

perusahaan dalam jangka panjang, dapat digolongkan ke dalam empat perspektif yang 

berbeda, yaitu: 

1.  Perspektif finansial. 

2.  Perspektif customer. 

3.  Perspektif proses bisnis internal; dan 

4.  Perspektif pertumbuhan dan pembelajaran. 

Dalam Balanced Scorecard, keempat perspektif tersebut menjadi indikator pengukuran 

kinerja yang saling melengkapi dan saling memiliki hubungan sebab akibat dan menjadi 

satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.  

Setelah kinerja perusahaan secara keseluruhan ditetapkan dalam company 

scorecard, langkah selanjutnya dalam pengelolaan kinerja personel adalah penetapan 

peran dan penentuan kompetensi inti untuk mewujudkan peran. Selain kompetensi, iklim 

kerja yang kondusif merupakan faktor yang tidak dapat diabaikan dalam suatu sistem 

pengelolaan manajemen organisasi (bank). Pentingnya iklim kerja yang kondusif 

selayaknya mendapat perhatian yang serius dari pihak manajemen bank, karena tugas-

tugas akan dapat terselesaikan secara baik apabila tercipta suatu iklim kerja yang mampu 

menumbuhkan semangat kerja yang tinggi, yang selanjutnya akan mempercepat proses 

penyelesaian tugas yang menjadi tanggung jawab karyawan (Subanegara, 2004). 

 

STUDI KASUS PENERAPAN BSC SEBAGAI ALAT UKUR PENILAIAN KINERJA  

Salah satu perusahaan yang menerapkan Balanced Score Card sebagai alat ukur 

penilaian kinerja karyawannya adalah PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, yang 

sekaligus dijadikan obyek pembahasan pada tulisan ini.  

1. GAMBARAN SINGKAT BANK NEGARA INDONESIA 

Berdiri sejak 1946, BNI yang dahulu dikenal sebagai Bank Negara Indonesia, 

merupakan bank pertama yang didirikan dan dimiliki oleh Pemerintah Indonesia. Bank 

Negara Indonesia mulai mengedarkan alat pembayaran resmi pertama yang dikeluarkan 

Pemerintah Indonesia, yakni ORI atau Oeang Republik Indonesia, pada malam menjelang 

tanggal 30 Oktober 1946, hanya beberapa bulan sejak pembentukannya. Hingga kini, 

tanggal tersebut diperingati sebagai Hari Keuangan Nasional, sementara hari 

pendiriannya yang jatuh pada tanggal 5 Juli ditetapkan sebagai Hari Bank Nasional.  
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Menyusul penunjukan De Javsche Bank yang merupakan warisan dari Pemerintah 

Belanda sebagai Bank Sentral pada tahun 1949, Pemerintah membatasi peranan Bank 

Negara Indonesia sebagai bank sirkulasi atau bank sentral. Bank Negara Indonesia lalu 

ditetapkan sebagai bank pembangunan, dan kemudian diberikan hak untuk bertindak 

sebagai bank devisa, dengan akses langsung untuk transaksi luar negeri.  

Sehubungan dengan penambahan modal pada tahun 1955, status Bank Negara 

Indonesia diubah menjadi bank komersial milik pemerintah. Perubahan ini melandasi 

pelayanan yang lebih baik dan tuas bagi sektor usaha nasional.  

Sejalan dengan keputusan penggunaan tahun pendirian sebagai bagian dari 

identitas perusahaan, nama Bank Negara Indonesia 1946 resmi digunakan mulai akhir 

tahun 1968. Perubahan ini menjadikan Bank Negara Indonesia lebih dikenal sebagai 'BNI 

46'. Penggunaan nama panggilan yang lebih mudah diingat - 'Bank BNI' - ditetapkan 

bersamaan dengan perubahaan identitas perusahaan tahun 1988.  

Tahun 1992, status hukum dan nama BNI berubah menjadi PT Bank Negara 

Indonesia (Persero), sementara keputusan untuk menjadi perusahaan publik diwujudkan 

melalui penawaran saham perdana di pasar modal pada tahun 1996. 

Kemampuan BNI untuk beradaptasi terhadap perubahan dan kemajuan lingkungan, 

sosial-budaya serta teknologi dicerminkan melalui penyempurnaan identitas perusahaan 

yang berkelanjutan dari masa ke masa. Hal ini juga menegaskan dedikasi dan komitmen 

BNI terhadap perbaikan kualitas kinerja secara terus-menerus. 

Pada tahun 2004, identitas perusahaan yang diperbaharui mulai digunakan untuk 

menggambarkan prospek masa depan yang lebih baik, setelah keberhasilan mengarungi 

masa-masa yang sulit. Sebutan 'Bank BNI' dipersingkat menjadi 'BNI', sedangkan tahun 

pendirian - '46' - digunakan dalam logo perusahaan untuk meneguhkan kebanggaan 

sebagai bank nasional pertama yang lahir pada era Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

Sejak dilakukannya pemetaan arah perjalanan yang baru di tahun 2004, BNI mengalami 

perubahan-perubahan besar, yang didorong oleh kesadaran akan jati diri, semangat serta 

harapan baru yang timbul di lingkungan BNI bersama belasan ribu orang karyawannya. 

Proses transformasi yang tengah berlangsung di BNI menyentuh setiap relung kesadaran 

kolektif serta budaya perusahaan dan membawanya ke arah satu tujuan bersama. Melalui 

transformasi ini, BNI terus bergerak untuk menjadi sebuah bank nasional kebanggaan 

dengan pemahaman intuitif akan kebutuhan pasar yang kompetitif dan dinamis. 

Sebuah semangat kebersamaan yang sangat terasa di antara mitra-mitra BNI, secara 

kolektif mewakili komitmen BNI untuk menyandang status sebagai bank utama di negeri 

ini, kokoh dan andal di jajaran terdepan industri perbankan, serta menjadi kebanggaan 
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seluruh mitranya. Semangat yang lahir dari warisan sejarah yang kental dan 

membanggakan sepanjang lebih dari setengah abad sejak kemerdekaan Indonesia, terus 

tumbuh bersama arah dan tekad baru yang telah dicanangkan BNI ke masa mendatang. 

Dengan keunggulan pengalaman, keterampilan, persepsi, inovasi dan sekaligus 

kecermatan dalam melangkah, BNI kini merupakan salah satu perusahaan yang 

terkemuka di Indonesia Melakukan berbagai upaya untuk terus beradaptasi dengan 

kemajuan teknologi merupakan bagian dari kotmitmen BNI untuk meningkatkan kualitas 

secara berkesinambungan. Upaya BNI memfokuskan diri pada pemenuhan kebutuhan 

keuangan konsumen tidak berhenti pada peningkatan pelayanan konsumen semata, 

namun juga tercermin pada pengembangan produk keuangan konsumen, baik produk 

simpanan maupun pinjaman. Hubungan yang saling menguntungan antara BNI dengan 

masyarakat diarahkan unutk menciptakan kontribusi yang bermakna bagi pembangunan 

bangsa yang berkesinmbungan. Hubungan yang harmonis serta sinergi antara keduanya 

diharapkan membawa perubahan yang signifikan bagi peningkatan kesejahteraan 

masyarakat serta pemberdayaan bangsa. 

Visi BNI : Menjadi Bank kebanggaan nasional yang Unggul, Terkemuka dan Terdepan 

dalam Layanan dan Kinerja 

Pernyataan Visi : Menjadi Bank kebanggaan nasional, yang menawarkan layanan terbaik 

dengan harga kompetitif kepada segmen pasar korporasi, komersial dan konsumer 

Misi BNI  

a.  Memberikan layanan prima dan solusi yang bernilai tambah kepada seluruh nasabah, 

dan selaku mitra pillihan utama (the bank choice) 

b.  Meningkatkan nilai investasi yang unggul bagi investor. 

c.  Menciptakan kondisi terbaik sebagai tempat kebanggaan untuk berkarya dan 

berprestasi. 

d.  Meningkatkan kepedulian dan tanggung jawab terhadap lingkungan sosial. 

e.  Menjadi acuan pelaksanaan kepatuhan dan tata kelola perusahaan yang baik. 

Values : Kenyamanan dan Kepuasan 

Budaya Perusahaan 

Budaya Kerja BNI ”PRINSIP 46”merupakan Tuntunan Perilaku Insan BNI, terdiri dari : 

a.   4 (Empat) Nilai Budaya Kerja 

• PROFESIONALISME 

• INTEGRITAS 

• ORIENTASI PELANGGAN 

• PERBAIKAN TIADA HENTI 
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b.   6 (Enam) Nilai Perilaku Utama Insan BNI 

• Meningkatkan Kompetensi dan Memberikan Hasil Terbaik 

• Jujur, Tulus dan Ikhlas 

• Disiplin, Konsisten dan Bertanggungjawab 

• Memberikan Layanan Terbaik Melalui Kemitraan yang Sinergis 

• Senantiasa Melakukan Penyempurnaan 

• Kreatif dan Inovatif 

 

2. MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA BANK BNI 

Dalam melakukan manajemen atas Sumber Daya Manusia, Bank BNI menggunakan 

unit khusus yang fokus terhadap pengelolaan dan pengembangan SDM Bank BNI. Unit 

Khusus tersebut diberi nama Change Management Office atau sering dikenal dengan 

istilah CMO. Adanya unit khusus ini seiring dengan rencana strategis Bank BNI dalam 

menyajikan dan mensukseskan Program BNI Performance Exellence, di samping untuk 

mencapai visi dan misinya BNI. CMO bersama dengan beberapa pendekatan lainnya terus 

dikembangkan oleh BNI. Hal ini sebagaimana yang dicerminkan dalam bagan berikut ini 
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Dalam visi dan misi diatas tercermin arah dan tujuan BNI. Untuk mencapai tujuannya 

itulah CMO kemudian digunakan dalam tubuh BNI. 
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Secara umum, CMO memiliki beberapa fungsi penting : 

1. CMO mendukung strategi bisnis dan juga strategi jangka panjang yang dilakukan oleh 

BNI sebagai berikut: 

 
2.  Melakukan inisiasi perbaikan proses bisnis untuk mencapai business excellence. 

3.  melakukan eksekukusi terhadap program-program dengan bekerja sama terhadap 

segenap unit. 

4. melakukan integrasi dari berbagai sector/unit orgaisasi. Tujuannya agar setiap 

perubahan strategis yang dilakukann di unit-unit organisasi berjalan secara sinkron 

sehingga tidak ada kebijakan yang tumpang tindih atau bertolak belakang. 

5.  CMO mengemban fungsi pengelolahan proyek untuk mendukung program-program 

perbaikan segenap unit. 

6.  Mengoptimalkan cabang sebagai unit yang sangat esensial dalam perbankan, dimana 

cabang harus kembali mengelola dana, jasa dan perkreditan. 

7.  Mengubah program sentralisasi yang tidak mempercepat proses, control dan 

segregrasi fungsi tetapi mengotimalkan optimalisasi cabang dalam memiliki naluri 

bisnis. 

8.  Menghilangkan sentralisasi tenaga ahli yang berkumpul dipusat dengan melakukan 

pembagian tenaga ahli pada setiap cabang guna optimalisasi cabang. 
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3. PENILAIAN KINERJA PADA BANK BNI 

Pada unit CMO tersebut, BNI melaksanakan program penilaian kinerja karyawan 

termasuk unit dimana karyawan tersebut berada dengan menggunakan sebuah sistem 

yang disebut Performance Management System atau disingkat PMS.  

PMS ini merupakan salah satu modul untuk mengukur kinerja sehingga diharapkan 

dapat mewujudkan peningkatan layanan dan kinerja BNI, yang berada di dalam sistem 

global bank BNI yaitu Service Level Agreement & Performance Management System (SLA 

& PMS). PMS merupakan sistem yang dirancang untuk mengukur kinerja unit berdasarkan 

tolok ukur keuangan dan operasional secara bulanan. Salah satu input yang digunakan 

dalam PMS adalah Penerapan KPI (Key Performance Indicators) yang diperoleh dari 

penerapan SLA berupa standar acuan. 

Dengan diimplementasikannya modul ini, setiap unit dalam  kegiatan 

operasionalnya akan selalu berorientasi kepada peningkatan layanan sehingga dapat 

memenuhi SLA/KPI-nya, karena dengan demikian akan mempengaruhi kinerja unitnya. 

Penilaian Kinerja dilakukan dengan menggunakan Form yang telah ditetapkan dan 

diimplementasi melalui sistem komputerisasi secara terpusat ke Unit CMO. Form tersebut 

dapat dilihat secara jelas pada lampiran. 

Penilai Kinerja 

Penilaian atas karyawan dilakukan secara berjenjang oleh atasan dua level di atasnya 

(karyawan bersangkutan). Sebagai contoh Manager Marketing akan dinilai oleh Assistant 

Vice President Marketing, kemudian hasil penilaiannya akan dipertimbangkan dan 

ditandatangani oleh Vice President Marketing. Untuk Manager Marketing akan 

menandatangani dan menetapkan hasil penilaian supervisor terhadap seorang karyawan 

di bagian marketing. Demikian seterusnya. Sehingga dengan metode berjenjang ini, dapat 

meminimalisir unsur subyektifitas dalam penilaian kinerja. 

Periode Penilaian Kinerja 

Penilaian bisa dilakukan secara bulanan, triwulanan, semesteran (6 bulanan) atau 

tahunan. Namun yang dipublikasikan ke perusahaan atau kantor pusat, adalah penilaian 

kinerja karyawan yang berlangsung secara semesteran atau setiap 6 bulan sekali.  

Mekanisme Penetapan Skor Hasil Penilaian Kinerja 

Data Kinerja Pegawai secara periodik akan dikirimkan ke Unit CMO. Kemudian 

berdasarkan data tersebut, CMO melakukan perhitungan dengan sistem PMS dengan skala 

penilaian 1 sampai dengan 5. Skor 5 merupakan skor yang menunjukkan kinerja paling 

bagus.  
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Form Penilaian yang berisi KPI akan disusun dan diusulkan oleh pimpinan Divisi masing-

masing. Dan melalui unit penunjang di divisi masing-masing, form tersebut dikirimkan ke 

CMO untuk kemudian ditetapkan skor standarnya. Setelah itu, Form Penilaian Kinerja 

tersebut akan dikembalikan ke divisi pengirim, sehingga dapat digunakan untuk 

mengukur kinerja karyawannya. Berdasarkan skor kinerja tersebut dapat ditentukan Nilai 

Total dari kinerja masing-masing karyawan. Nilai total dapat dilihat pada tabel berikut ini 

: 

Jumlah Nilai Terbobot Yudisium 
460 – 500 Sangat Memuaskan 
380 – 459 Memuaskan 
280 – 379 Baik 
180 – 279 Cukup 

< 180 Kurang 
SPBTK/SPT Tanpa Imbalan 

 

Dengan mempertimbangkan nilai total kinerja karyawan yang dinilai, maka perusahaan 

akan menetapkan nilai kompensasi kenaikan gaji atau bonus secara periodik bagi 

karyawan bersangkutan atau kompensasi bisa juga berupa kenaikan jabatan/posisi yang 

sering dikenal dengan istilah promosi jabatan. Penilaian tahun sebelumnya akan menjadi 

acuan dalam pemberian kompensasi pada tahun berjalan. 

Unsur-unsur Penilaian Kinerja Karyawan 

Dalam Penilaian Kinerja Karyawan, perusahaan melalui unit CMO dan Kepala Divisi 

masing-masing menetapkan unsur-unsur penilaian atau Key Performance Indicators. KPI 

ini akan berbeda bagi setiap divisinya.  

Sebagai contoh, di Divisi Marketing, Bank BNI menggunakan KPI sebagai berikut : 

A. KPI Individu di dalam Scorecard Unit/PMS 

1. Operating profit excellence fee income 

2. Fee income 

3. Cost in income ratio 

4. Earning to income ratio 

5. ROA 

6. Outstanding balance expansion for funding 

7. CASA for funding 

8. Customer Satisfaction for Customer 

B. KPI Individu di luar Scorecard Unit/PMS 

1. Realisasi Negosiasi yang disepakati 

2. Realisasi program pemasaran yang diimplementasikan 

3. Kualitas penyusunan strategi marketing 
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4. Realisasi penambahan pemakaian produk 

5. Pengembangan produk intraday facility 

C. Kompetensi Inti 

1. People Management 

- Pengembangan Bawahan 

- Mengelola Bawahan 

2. Kompetensi Inti 

- Dorongan Berprestasi 

- Membangun kepercayaan 

- Fokus pada pelanggan 

- Orientasi pada kualitas 

- Kerjasama 

- Perbaikan terus menerus 

Form yang memuat KPI ini dapat dilihat pada lampiran.  

Namun untuk penilaian kinerja karyawan yang bertugas sebagai teller agak berbeda 

dengan karyawan divisi marketing. KPI yang digunakan adalah sebagai berikut : 

1. Doing job quickly 

2. Result job is precisely 

3. Explain resulted job quickly 

4. Easy to walk to 

5. Responsibility of job 

6. Hard worker 

7. Kemampuan antusias memberikan solusi pelayanan kepada para nasabah (customer) 

8. Kemampuan menampilkan sikap ramah-tamah, sopan santun dan senyuman kepada 

para nasabah (customer). 

9. Keadaan psikologis dan mental yang baik saat bekerja 

10. Leadership in Group Activities 

Form penilaian kinerja teller terlampir. 
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Sebagai ringkasan dari proses penilaian kinerja pada PT Bank BNI, di bawah ini disajikan 

gambar alur prosesnya : 

 
 

REVIEW JURNAL 

Dari uraian tentang berbagai metode yang dapat digunakan oleh perusahaan dalam 

melakukan penilaian kinerja karyawannya, mengarahkan perusahaan untuk memiliki 

kemampuan dalam menetapkan metode yang paling cocok dengan kondisi perusahaannya 

masing-masing. Hal ini memunculkan berbagai pengembangan metode yang sudah ada 

menjadi metode baru yang lebih lengkap dan mendalam. Tujuan utamanya adalah 

mendekatkan penilaian dengan kenyataan yang terjadi. Jika perusahaan salah dalam 

menetapkan metode penilaian kinerja maka akan memunculkan penolakan dari karyawan 

atas metode dan hasil penilaian kinerja karyawan tersebut (Kavanagh et al., 2007). Reaksi 

Karyawan terhadap proses penilaian kinerja (PA) telah 

diidentifikasi sebagai pengaruh yang potensial dalam tingkat penerimaan pegawai 

atas proses penilaian kinerja yang dilakukan. Lebih lanjut Kavanagh menyatakan, salah 

satu reaksi tersebut adalah keadilan yang dirasakan dari penilaian kinerja terdahulu. 

Dalam tulisannya, Kavanagh menggabungkan temuan dari penelitian sebelumnya menjadi 

sebuah model tunggal dan kemudian menyelidiki dampaknya dengan menggunakan data 

dari 2.377 karyawan sektor publik. Kavanagh menemukan bahwa partisipasi dalam 

penilaian kinerja, sikap terhadap pengawas, dan pengetahuan proses penilaian kinerja 

semua positif dan signifikan terkait dengan persepsi karyawan atas keadilan penilaian 

kinerja. 
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PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk menerapkan Metode BSC sebagai metode 

penilaian kinerja karyawannya tentu sudah melalui proses pemilahan yang mendalam. 

Metode ini digunakan pula oleh PT Indosat untuk mengukur kinerja karyawannya 

(Listyani et al., 2006).  

Sedera et al., 2000, melakukan studi tentang balanced score card untuk perusahaan 

atau instansi yang bergerak di sektor publik. Tulisannya dibuat dengan tujuan untuk 

mengajukan konsep Balanced Scorecard sebagai suatu pendekatan yang tepat untuk 

mengukur kinerja sistem perusahaan (ES) yang digunakan pada sektor publik. Sedera 

mengungkapkan, bahwa ini adalah pertama kalinya diperkenalkan desain dan tujuan 

penelitian yang merinci keberhasilan ES pada masa lalu dan kegagalan studi. Kemudian, 

Pendekatan Balanced Scorecard diperkenalkan atau disajikan untuk evaluasi kinerja di 

kedua sektor swasta dan publik. Di akhir tulisannya, Sedera et al. menyatakan di 

Pemerintahan Queensland, pendekatan Balance scorecard telah diurai untuk menjelaskan 

tujuan-tujuan dan teknik menerapkan balanced scorecard di sektor publik. 

Hasilnya kemudian digunakan untuk meneliti dan mengevaluasi mengevaluasi efektivitas 

pendekatan Balanced Scorecard untuk mengukur kinerja Enterprise Systems. Sebagai 

pilot project, Kepolisian Queensland diikut sertatakan dalam penelitian selanjutnya 

beserta beberapa lembaga lainnya yang mencoba menerapkan pedoman QGBRN, dan 

instrumen pengukuran Balanced Scorecard yang diusulkan akan dikembangkan dengan 

menggunakan Analisis pola teknik (Yin, 1994). 
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LAMPIRAN : 

Bentuk form penilaian kinerja 
 

DEPARTEMEN HRD                                                                                                            
(Human Research and Development) 

PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK. 
 

  
FORMULIR PENILAIAN KINERJA 

(Pegawai Teller) 
 

Nama   
Jabatan   
Unit Kerja  

 

No. Kriteria Penilaian 

K
on

ve
rs

i 
Sk

or
 

Bo
bo

t 

Sk
or

 
A

kh
ir

 

Essay Evaluasi 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
 
 
8. 
 
 
 
9. 
 
10. 

Doing job quickly 
Result job is precisely 
Explain resulted job quickly 
Easy to walk to 
Responsibility of job 
Hard worker 
Kemampuan antusias memberikan 
solusi pelayanan kepada para nasabah 
(customer) 
Kemampuan menampilkan sikap 
ramah-tamah, sopan santun dan 
senyuman kepada para nasabah 
(customer). 
Keadaan psikologis dan mental yang 
baik saat bekerja 
Leadership in Group Activities 

 15 
10 
5 
5 
10 
10 
10 
 
 

15 
 
 
 

10 
 

10 

 
 

 

Jumlah  100   
 
Mengetahui,                      Penilai, 
Direktur Utama:                                                           Manajer SDM: 
 
 
Samuel Soemantri, Drs., MM    Hestu Wijaya, ST., 
MM.  

 
 


