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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Organisasi atau lembaga merupakan suatu kesatuan yang kompleks dimana 

berusaha untuk mengalokasikan sumber daya manusia secara penuh demi 

tercapainya suatu tujuan. Apabila suatu organisasi telah mampu mencapai tujuan 

yang telah ditetapkan, dapat dikatakan bahwa organisasi tersebut efektif. Seiring 

dengan perkembangannya, semua organisasi dituntut agar dapat bersaing 

memberikan pelayanan yang maksimal, tidak terkecuali organisasi pemerintah. 

Sutarto dalam Abdurrahmat Fathoni (2006:5) menyatakan bahwa organisasi 

adalah sistem yang saling berpengaruh antara orang dalam kelompok yang 

bekerjasama untuk mencapai tujuan tertentu. Definisi tersebut dapat diketahui 

adanya berbagai faktor yang dapat menimbulkan organisasi, antara lain orang-

orang, kerjasama dan tujuan bersama. Beberapa faktor tersebut menjadi saling 

terkait dan saling membutuhkan satu sama lain dan tidak bisa lepas berdiri sendiri 

tanpa adanya faktor lain yang mendukung. 

Sumber daya manusia adalah hal penting yang perlu mendapat perhatian di 

berbagai kegiatan usaha dalam organisasi, mengingat kualitas mereka menentukan 

pencapaian tujuan dari organisasi tersebut. Pengelolaan dan pengembangan 

sumber daya manusia merupakan suatu investasi organisasi dalam rangka 

meningkatkan kompetensi dan keahlian mereka dalam melaksanakan pekerjaan 

dan tanggungjawabnya. Program pengelolaan dan pengembangan sumber daya 

manusia mengajarkan berbagai keterampilan baru kepada para pegawai agar 

mereka tidak tertinggal dan untuk memenuhi keinginan perkembangan karir 
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mereka akibat perubahan lingkungan kerja. Pada program akan diikuti dengan 

penilaian prestasi kerja yang bertujuan untuk melihat kinerja pegawai agar sesuai 

dengan harapan. Selanjutnya dilakukan bimbingan konseling, disiplin serta 

berlanjut pada pengembangan menyeluruh organisasi (Ni Kadek Suryani, dkk, 

(2018:6). 

Seperti diketahui, bahwa sumber daya manusia memiliki peranan yang 

sangat penting dalam suatu organisasi. Salah satunya dalam sebuah organisasi 

pasti membutuhkan suatu manajemen dalam menjalankan setiap kegiatan yang 

ingin dijalankan. Agar organisasi tersebut mampu bersaing dengan organisasi lain 

secara efektif dan efisien, serta membutuhkan suatu pengelolaan yang baik di 

dalamnya. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu langkah atau tahapan dalam 

manajemen agar dapat mencapai tujuan tersebut. Salah satu manajemen yang 

diperlukan organisasi tersebut adalah manajemen kinerja. Dengan kinerja tersebut 

dapat mengukur tingkat kinerja pegawai dengan menggunakan teknik penilaian 

kinerja, di dalam sebuah organisasi. Maka sebab itu, kinerja membutuhkan 

manajemen yang dapat mengukur hasil kinerja pegawai yang diinginkan oleh 

organisasi agar dapat tercapai sesuai target dan tujuan tersebut (Kuswandi, 

2004:27)  

Berdasarkan beberapa penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa pada 

dasarnya kinerja seorang pegawai merupakan hal yang bersifat individual karena 

setiap pegawai mempunyai tingkat kemampuan yang berbeda-beda dalam 

mengerjakan tugas pekerjaannya. Kinerja seseorang bergantung pada kombinasi 

dari kemampuan, usaha dan kesempatan yang diperoleh. 
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Menurut Mangkunegara (2001:67), kinerja adalah hasil kerja secara kualitas 

dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya 

sesuai dengan tanggungjawab yang diberikan. Landasan utama dalam 

menyelenggarakan pengukuran kinerja yang yang efektif adalah kesadaran bahwa 

keberhasilannya paling tidak dipengaruhi oleh masalah prosedur dan proses serta 

jenis, bentuk atau sistem pencatatan standar yang digunakan (Sastrojadiwiryo, 

2001:232) 

Schuler dan Jackson (1999:43) menyatakan suatu sistem manajemen kinerja 

yang efektif umumnya menjalankan dua tujuan yaitu tujuan evaluasi yang 

membiarkan orang tahu dimana posisinya dan tujuan pengembangan yang 

memberikan informasi dan arahan tertentu kepada individu, sehingga ia dapat 

memperbaiki kinerjanya. Menurut Kuswandi (2004:27) ada beberapa faktor yang 

mempengaruhi kinerja pegawai, seperti kepuasan pegawai, kemampuan pegawai, 

kepemimpinan, motivasi, lingkungan kerja dan beban kerja. 

Dengan melakukan penilaian kinerja secara efektif, maka organisasi dapat 

mengoptimalkan kompetensi pegawai demi tercapainya suatu tujuan organisasi 

tersebut. Selain itu juga pegawai dapat termotivasi dalam bekerja untuk lebih baik 

lagi. Jika penilaian kinerja tidak berjalan dengan baik justru akan berpengaruh 

pada organisasi, mulai dari munculnya keluhan pegawai, turunnya motivasi kerja 

serta tingginya intensitas turnover pegawai. 

Manajemen kinerja adalah suatu tindakan yang berurutan yang diawali 

dengan suatu perencanaan peninjauan, penilaian dan penghargaan atas kinerja 

pegawai tersebut. Fungsi dari manajemen kinerja adalah mendukung secara 

keseluruhan dari sebuah tujuan yang ingin dicapai oleh organisasi tersebut. 
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Manajemen kinerja (performance management) adalah proses beriorentasi 

tujuan yang diarahkan untuk memastikan bahwa proses-proses keorganisasian ada 

pada tempatnya untuk memaksimalkan produktifitas pada pegawai, tim, dan 

organisasi. Fungsi manajemen kinerja adalah penentuan sasaran yang jelas dan 

terarah. Di dalamnya terdapat tujuan organisasi yang ingin dicapai, strategi, 

rencana kerja dan saluran komunikasi atasan dan bawahan untuk memastikan 

pencapaian kinerja yang diharapkan. Pengukuran kinerja akan memberikan umpan 

balik terhadap tujuan dan sasaran kinerja, perencanaan dan proses pelaksanaan 

kualitas kinerja. Atas dasar pengukuran kinerja dapat diambil langah-langkah 

untuk melakukan perbaikan kinerja di waktu yang akan datang, karena 

pengukuran atau evaluasi kinerja merupakan pendapat yang bersifat evaluatif atas 

sifat, perilaku seseorang, dan prestasi kerja individu, kelompok/tim dan 

organisasi, sebagai dasar untuk keputusan dan rencana pengembangan personil 

dalam organisasi (Mahmuddin, 2007:7).  

Manajemen kinerja merupakan dasar dan kekuatan pendiri yang berada di 

belakang semua keputusan organisasi, Amstrong (2003:12) menyatakan bahwa 

manajemen kinerja adalah proses sistematis untuk memperbaiki kinerja 

operasional dengan mengembangkan kinerja  individual dan tim. Merupakan 

sarana untuk mendapatkan hasil lebih baik dengan memahami dan mengelolah 

kinerja dalam kerangka kerja yang disepakati tentang tujuan rencana, standar dan 

persyaratan kompetensi. 

Anggaran (2008:7), manajemen kinerja merupakan suatu proses strategis 

dan terpadu yang menunjang keberhasilan organisasi melalui pengembangan 

performansi aspek-aspek yang menunjang keberadaan suatu organisasi.  
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Pada implementasinya, manajemen kinerja tidak hanya berorientasi pada 

salah satu aspek, melainkan aspek-aspek terintegrasi dalam mendukung jalannya 

suatu organisasi. 

Dessler (2003:322) definisi manajemen kinerja adalah proses 

mengonsolidasikan penetapan tujuan, penilaian, dan pengembangan kinerja dalam 

satu sistem tunggal bersama, yang bertujuan memastikan kinerja pegawai 

mendukung tujuan stategis organisasi. 

Udekusuma (2007:3) manajemen kinerja adalah suatu proses manajemen 

yang dirancang untuk menghubungkan tujuan organisasi dengan tujuan individu 

sedemikian rupa, sehingga baik tujuan individu maupun tujuan organisasi dapat 

bertemu. Dalam hal ini bagi pekerja bukan hanya tujuan individunya yang 

tercapai tetapi juga ikut berperan dalam pencapaian tujuan organisasi, yang 

membuat dirinya termotivasi serta mendapat kepuasan yang lebih besar. 

Berdasarkan definisi manajemen kinerja oleh beberapa ahli tersebut, maka 

manajemen kinerja adalah suatu proses yang dibuat untuk menyamakan antara 

tujuan organisasi dengan individu guna mencapai hasil yang diinginkan. 

Salah satu organisasi pemerintah yang menerapkan manajemen kinerja 

adalah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tenggara yang 

bertugas memberikan pelayanan di tiap keagamaan, membutuhkan SDM yang 

memiliki kinerja yang berkualitas. Kinerja yang berkualitas dapat terwujud jika 

pegawai memiliki kompetensi yang baik, bekerja sesuai SOP dan memiliki 

tanggung jawab yang tinggi.  

Instansi Kementerian Agama merupakan instansi vertikal yang 

melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Agama baik pusat maupun di daerah. 
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Instansi vertikal Kementerian Agama terdiri atas Kantor Wilayah Kementerian 

Agama Provinsi dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota. 

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya Kantor Wilayah 

Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tenggara menyelenggarakan fungsi: 

a) Perumusan dan penetapan visi misi, dan kebijakan teknis di bidang pelayanan 

dan bimbingan kehidupan beragama kepada masyarakat di provinsi. 

b) Pelayanan, bimbingan, dan pembinaan di bidang haji dan umrah. 

c) Pelayanan, bimbingan, dan pembinaan di bidang pendidikan madrasah, 

pendidikan agama dan keagamaan. 

d) Pembinaan kerukunan umat beragama. 

e) Perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan administrasi dan informasi. 

f) Pengkoordinasian, perencanaan, pengendalian, pengawasan, dan evaluasi 

program; dan 

g) Pelaksanaan hubungan dengan pemerintah daerah, instansi terkait, dan lembaga 

masyarakat dalam rangka pelaksanaan tugas kementerian di provinsi. 

Selanjutnya dalam PMA No.19 Thn 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

instansi vertikal Kementerian Agama pada pasal 173 menyebutkan bahwa dalam 

melaksanakan tugas, bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi sebagai 

berikut: 

a) Koordinasi penyusunan rencana, program, perjanjian kinerja, kegiatan dan 

anggaran serta laporan, evaluasi serta laporan. 

b) Pelaksanaan urusan keuangan dan perbendaharaan, verifikasi akuntansi 

instansi, dan sistem informasi manajemen dan akuntansi barang milik negara 

serta pelaporan keuangan dan barang milik negara. 
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c) Penyusunan rencana kebutuhan dan penataan pegawai, pengelolaan data dan 

administrasi kepegawaian, fasilitas asesmen, dan pengembangan pegawai. 

d) Penyusunan analisis organisasi, analisis jabatan dan beban kerja, sistem, 

standar, dan prosedur kerja, laporan kerja, tindak lanjut hasil pengawasan, 

pelaksanaan pelayanan publik, fasilitas pelaksanaan reformasi birokrasi, dan 

zona integritas. 

e) Penyusunan keputusan dan instrumen hukum lainnya, analisis, advokasi, dan 

penyuluhan hukum, serta kerja sama dan pengawasan orang asing. 

f) Pelaksanaan bina lembaga kerukunan umat beragama dan lembaga keagamaan, 

dan harmonisasi umat beragama. 

g) Pengelolaan data, pengembangan sistem informasi, hubungan masyarakat, dan 

publikasi; dan 

h) Pelaksanaan urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan, perlengkapan, 

pengadaan, dan pemeliharaan barang milik negara, serta fasilitas pelayanan 

terpadu pada kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi. 

Bagian Tata Usaha membawahi 5 Subbagian, salah satunya adalah 

Subbagian Kepegawaian dan Hukum yang mempunyai tugas melakukan 

penyusunan rencana kebutuhan dan penataan pegawai, pengelolaan data dan 

administrasi kepegawaian, fasilitasi asesmen dan pengembangan pegawai, 

penyusunan keputusan dan instrumen hukum lainnya, advokasi dan penyuluhan 

hukum, serta kerja sama dan koordinasi pengawasan orang asing.  

Kantor Wilayah Kementerian Agama Sulawesi Tenggara memiliki Manajemen 

Kinerja. Manajemen kinerja tersebut terdapat dalam budaya kerja. Adapun 5 
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budaya kerja yang terdapat pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi 

Sulawesi Tenggara sebagai berikut: 

1) Integritas, yaitu keselarasan antara hati, pikiran, perkataan, dan perbuatan yang 

baik dan benar. Dimaknai sebuah konsep yang menunjukkan konsistensi antara 

tindakan dengan nilai dan prinsip. Dalam etika, integritas diartikan sebagai 

kejujuran dan kebenaran dari tindakan seseorang. 

2) Profesionalitas, yaitu bekerja secara disiplin, kompeten dan tepat waktu dengan 

hasil terbaik. Mencerminkan kompetensi dan keahlian. Pegawai yang 

profesional harus dapat mengemban amanah dengan baik guna memperoleh 

proses dan hasil yang optimal. 

3) Inovasi, yaitu menyempurnakan yang sudah ada dan mengkreasi hal baru yang 

lebih baik. Menemukan hal-hal baru yang bermanfaat bagi masyarakat, karena 

birokrat bukanlah mesin karenanya dituntut untuk berinovasi dan tidak lagi 

terjebak terhadap rutinitas. 

4) Tanggungjawab, yaitu bekerja secara tuntas dan konsekuen. Aparatur 

kementerian agama harus mempunyai kesadaran yang tinggi bahwa kiprah 

mereka di Kementerian Agama itu harus dipertanggungjawabkan, inilah cara 

membentengi diri kita untuk selalu on the track dalam mengemban 

kepercayaan dan menjalankan tugas dan fungsi masing-masing. 

5) Keteladanan, menjadi contoh yang baik bagi orang lain. Mengajak kita 

menyadari bahwa sebagai aparatur Kementerian Agama harus teladan di 

lingkungan masing-masing.  

Budaya kerja yang terdapat di Kantor Wilayah Kementerian Agama 

Provinsi Sulawesi Tenggara adalah pegawai melaksanakan tugasnya dengan cara 
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melihat situasi dan kondisi. Pegawai memiliki tugas setiap harinya. Pegawai 

memiliki tugas masing-masing ketika bekerja. Pegawai memiliki pimpinan di 

kantor tersebut. Pimpinan di kantor tersebut kadang memberikan tugas dadakan 

atau tugas tambahan kepada pegawai. pegawai melaksanakan tugas dari pimpinan 

terlebih dahulu, kemudian mengerjakan tugasnya kembali. Dari kedua tugas ini 

pegawai dapat menyelesaikannya dengan baik. Jadi dapat disimpulkan bahwa 

berdasarkan observasi awal peneliti ketika seorang pegawai diangkat pada bidang 

tertentu pegawai harus mengerjakan pada bidang yang lain yang itu bukan 

pekerjaannya sekalipun bisa diselesaikan hanya itu tidak sesuai dengan Tugas 

Pokok dan Fungsi. Manajemen di Kanwil Kemenag Prov Sultra pegawai 

mempunyai tugas tapi diperintahkan juga untuk mengerjakan tugas yang lain, 

yang dilihat pada satu sisi itu bagus tetapi dilihat pada sisi yang lain itu tidak 

tepat. Seharusnya kantor pemerintah sebagai suatu organisasi resmi, memiliki 

manajemen yang profesional yaitu setiap pegawai melaksanakan tugas 

berdasarkan tupoksinya masing-masing. Berdasarkan temuan tersebut, maka 

peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai manajemen kinerja pegawai 

Kanwil Kemenag Prov Sultra khususnya pada subbag kepegawaian. 

1.2 Fokus Masalah 

Fokus dalam penelitian ini adalah Manajemen Kinerja Pegawai Subbag 

Kepegawaian Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tenggara. 

1.3 Batasan Masalah 

Agar penelitian ini dapat dilakukan lebih fokus, sempurna, dan mendalam, 

maka penulis memandang permasalahan penelitian yang diangkat perlu dibatasi 

variabelnya. Oleh sebab itu, penulis membatasi penelitian hanya berkaitan dengan 
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“Manajemen Kinerja Perencaan pelaksanaan pengawasan evaluasi manajemen 

kinerja pegawai di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi 

Tenggara”. 

1.4 Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut: 

1. Bagaimana perencanaan kinerja pegawai subbag kepegawaian di Kantor 

Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tenggara? 

2. Bagaimana pelaksanaan kinerja pegawai subbag kepegawaian di Kantor 

Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tenggara? 

3. Bagaimana pengawasan kinerja pegawai subbag kepegawaian di Kantor 

Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tenggara? 

4. Bagaimana evaluasi kinerja pegawai subbag kepegawaian di Kantor Wilayah 

Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tenggara? 

1.5 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Tujuan yang terdapat pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui perencanaan kinerja pegawai subbag kepegawaian di Kantor 

Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tenggara 

2. Untuk mengetahui pelaksanaan kinerja pegawai subbag kepegawaian di Kantor 

Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tenggara 

3. Untuk mengetahui pengawasan kinerja pegawai subbag kepegawaian di Kantor 

Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tenggara 

4. Untuk mengetahui evalusi kinerja pegawai subbag kepegawaian di Kantor 

Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tenggara. 
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Adapun manfaat penelitian ini adalah: 

a. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat memberikan sumbangan 

pemikiran berupa pengetahuan tentang keilmuan manajemen terutama pada 

manajemen kinerja, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi manajemen 

kinerja yang berguna dalam mendukung dan menjadi panduan dalam kajian 

manajemen sejenis di masa selanjutnya. 

b. Manfaat Praktis  

1. Untuk peneliti, penelitian tersebut dapat meningkatkan kompetensi dalam 

keilmuan manajemen dalam hal-hal yang berkesinambungan dengan penelitian. 

2. Untuk mahasiswa, penelitian tersebut dapat memberikan beberapa stimulus 

guna memahami hal yang terkait manajemen kinerja pada pegawai yang 

terdapat pada perkantoran. 

3. Untuk pegawai, penelitian tersebut dapat memberi pemahaman tentang 

bagaimana manajemen kinerja yang terdapat di Kantor Wilayah Kementerian 

Agama Provinsi Sulawesi Tenggara. 

1.6 Pengertian Operasional 

Secara operasional manajemen kinerja adalah proses kegiatan yang dicapai 

oleh seorang pegawai dalam suatu organisasi (instansi), dimana pencapaiannya 

dapat diapresiasikan dalam bentuk apapun. Adapun tahap-tahap pencapaian 

manajemen kinerja meliputi: perencanaan kinerja, pelaksanaan kinerja, 

pengawasan kinerja dan evaluasi kinerja. Karena itu yang dimaksud dalam 

penelitian ini adalah manajemen kinerja pada pegawai subbag kepegawaian 

Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tenggara. 


