
PENIMBANGAN PENIMBANGAN 
KARYAKARYA



Penimbangan karya,merupakan padanan kata dari PERFORMANCE Penimbangan karya,merupakan padanan kata dari PERFORMANCE 
APPRAISAL ,dan padanan kata lainnya adalah penilaian prestasi APPRAISAL ,dan padanan kata lainnya adalah penilaian prestasi 
kerja, penilaian karya,dan penimbangan unjuk kerja.kerja, penilaian karya,dan penimbangan unjuk kerja.

Penimbangan Karya merupakan suatu proses penilaian terhadap Penimbangan Karya merupakan suatu proses penilaian terhadap 
ciri ciri kepribadian,prilaku kerja, dan hasil kerja seorang tenaga ciri ciri kepribadian,prilaku kerja, dan hasil kerja seorang tenaga 
kerja/karyawan (pekerja dan manajer), yang dianggap menunjang kerja/karyawan (pekerja dan manajer), yang dianggap menunjang 
unjuk kerjanya,dan hal ini digunakan sebagai bahan pertimbangan unjuk kerjanya,dan hal ini digunakan sebagai bahan pertimbangan 
untuk pengambilan keputusan tentang tindakan tindakan untuk pengambilan keputusan tentang tindakan tindakan untuk pengambilan keputusan tentang tindakan tindakan untuk pengambilan keputusan tentang tindakan tindakan 
terhadapnya dibidang ketenaga kerjaan.terhadapnya dibidang ketenaga kerjaan.

Untuk mengukur unjuk kerja  tenaga kerja  secara individual, Untuk mengukur unjuk kerja  tenaga kerja  secara individual, 
digunakan tiga macam jenis ukuran yaitu, (1) hasil atau produk digunakan tiga macam jenis ukuran yaitu, (1) hasil atau produk 
kerja, (2) ciri ciri kepribadian, dan (c) perilaku pekerjaan,secara kerja, (2) ciri ciri kepribadian, dan (c) perilaku pekerjaan,secara 
sendiri sendiri ,atau dalam bentuk gabungan dari ketiganya.sendiri sendiri ,atau dalam bentuk gabungan dari ketiganya.

Suatu pandangan,mengungkapkan bahwa setiap pekerjaan dapat Suatu pandangan,mengungkapkan bahwa setiap pekerjaan dapat 
diukur kuantitas dan kualitasnya,dan kedua aspek ini banyak diukur kuantitas dan kualitasnya,dan kedua aspek ini banyak 
ditemukan dalam berbagai bentuk penimbangan karya. ditemukan dalam berbagai bentuk penimbangan karya. 



Usaha untuk menilai hasil kerja seseorang secara cermat, dan teiliti Usaha untuk menilai hasil kerja seseorang secara cermat, dan teiliti 
untuk mengkuantifikasikan hasil kerjanya, biasanya dilakukan untuk mengkuantifikasikan hasil kerjanya, biasanya dilakukan 
dalam suatu bentuk penimbangan karya yang digunakan pada dalam suatu bentuk penimbangan karya yang digunakan pada 
sistem manajemen berdasarkan sasaran atau MBO.sistem manajemen berdasarkan sasaran atau MBO.

Disamping itu, ada teknik teknik tertentu , yang menggunakan Disamping itu, ada teknik teknik tertentu , yang menggunakan 
“perilaku pekerjaan” sebagai indikator (unsur) dalam melakukan “perilaku pekerjaan” sebagai indikator (unsur) dalam melakukan 
pengukuran penimbangan karya.pengukuran penimbangan karya.

Yang mendasari hal serti tsb diatas adalah bahwa hasil penelitian Yang mendasari hal serti tsb diatas adalah bahwa hasil penelitian Yang mendasari hal serti tsb diatas adalah bahwa hasil penelitian Yang mendasari hal serti tsb diatas adalah bahwa hasil penelitian 
menunujukkan adanya perilaku pekerjaan yang efektif,yaitu menunujukkan adanya perilaku pekerjaan yang efektif,yaitu 
perilaku yang mengarah ketercapainya hasil yang diharapkan,dan perilaku yang mengarah ketercapainya hasil yang diharapkan,dan 
sebaliknya.sebaliknya.

Selain itu,Ciri ciri kepribadian juga digunakan  sebagai Selain itu,Ciri ciri kepribadian juga digunakan  sebagai 
indikatir/unsur dalam penimbangan karya,karena ciri kepribadian indikatir/unsur dalam penimbangan karya,karena ciri kepribadian 
tsb perlu dimiliki oleh tenaga kerja  yang melakukan pekerjaan tsb perlu dimiliki oleh tenaga kerja  yang melakukan pekerjaan 
tertentu agar ia dapat berhasil.tertentu agar ia dapat berhasil.



Kegiatan penimbangan (penilaian & pertmbangan) sendiri biasanya Kegiatan penimbangan (penilaian & pertmbangan) sendiri biasanya 
dilakukan pada periode akhir tahun, adalkalanya periode dilakukan pada periode akhir tahun, adalkalanya periode 
penimbangan berlangsung selama satu semester ( enam bulan).penimbangan berlangsung selama satu semester ( enam bulan).

Penimbangan Karya berfungsi sebagai sistem  kendali ,yang Penimbangan Karya berfungsi sebagai sistem  kendali ,yang 
mengendalikan,yang mengarahkan ,dan memantau,perilaku kerja mengendalikan,yang mengarahkan ,dan memantau,perilaku kerja 
dari tenaga kerja .dari tenaga kerja .



MANFAAT & TUJUANMANFAAT & TUJUAN
PENIMBANGAN KARYAPENIMBANGAN KARYAPENIMBANGAN KARYAPENIMBANGAN KARYA

Derven,1990  & Cascio 1989Derven,1990  & Cascio 1989



MANFAAT PENIMBANGAN KARYA MANFAAT PENIMBANGAN KARYA 
BAGI ORGANISASIBAGI ORGANISASI

�� (1). Sistem penimbangan karya dapat mengkaitkan (1). Sistem penimbangan karya dapat mengkaitkan 
penimbangan karya dengan strategi dan tujuan organisasi penimbangan karya dengan strategi dan tujuan organisasi 
secara efektif.secara efektif.

(2). Sistem penimbangan karya yang baik,dapat memberikan (2). Sistem penimbangan karya yang baik,dapat memberikan �� (2). Sistem penimbangan karya yang baik,dapat memberikan (2). Sistem penimbangan karya yang baik,dapat memberikan 
data yang berguna bagi organisasi denagan menemu kenali,(a) data yang berguna bagi organisasi denagan menemu kenali,(a) 
tenaga kerja berbakat yang penting bagi masa depan tenaga kerja berbakat yang penting bagi masa depan 
organisasi,(b) bidang bidang dimana produktivitas dapat organisasi,(b) bidang bidang dimana produktivitas dapat 
ditingkatkan.ditingkatkan.

�� (3). Penimbangan karya menyampaikan pesan pada para (3). Penimbangan karya menyampaikan pesan pada para 
tenaga kerjanya bahwa mereka bertanggung gugat terhadap tenaga kerjanya bahwa mereka bertanggung gugat terhadap 
unjuk kerja mereka.unjuk kerja mereka.



MANFAAT PENIMBANGAN KARYAMANFAAT PENIMBANGAN KARYA
BAGI MANAJER/ATASANBAGI MANAJER/ATASAN

�� (1). Penimbangan karya memberi peluang kepada manajer (1). Penimbangan karya memberi peluang kepada manajer 
untuk berkomunikasi denganbawahan/stafnya,dengan untuk berkomunikasi denganbawahan/stafnya,dengan 
menyediakan proses berstruktur untuk memberikan balikan,dan menyediakan proses berstruktur untuk memberikan balikan,dan 
membantu pengembangan tenaga kerja.membantu pengembangan tenaga kerja.

�� (2). Diskusi tahunan dari penimbangan karya memberikan (2). Diskusi tahunan dari penimbangan karya memberikan �� (2). Diskusi tahunan dari penimbangan karya memberikan (2). Diskusi tahunan dari penimbangan karya memberikan 
peluang kepada manajer untuk memotivasi tenaga kerja,dengan peluang kepada manajer untuk memotivasi tenaga kerja,dengan 
mengenali/mengakui prestasi baik mereka,dan dengan mengenali/mengakui prestasi baik mereka,dan dengan 
mendemonstrasikan bahwa sumbangan perorangan mendemonstrasikan bahwa sumbangan perorangan 
diperhitungkan.diperhitungkan.

�� (3). Penimbangan kerya, jika dilakukan dengan baik (3). Penimbangan kerya, jika dilakukan dengan baik 
,dapatmempererat hubungan antara manajer dan tenaga ,dapatmempererat hubungan antara manajer dan tenaga 
kerja,karena proses ini membantu dalam mengembang kan kerja,karena proses ini membantu dalam mengembang kan 
kepercayaan,dan hal itu dapat meningkatkan unjuk kerja tenaga kepercayaan,dan hal itu dapat meningkatkan unjuk kerja tenaga 
kerja.kerja.



MANFAAT PENIMBANGAN KARYA MANFAAT PENIMBANGAN KARYA 
BAGI TENAGA KERJABAGI TENAGA KERJA

�� (1). Hasil penimbangan karya dapat merupakan balikan yang (1). Hasil penimbangan karya dapat merupakan balikan yang 
tepat asas,dan adil,jika hal ini dilakukan dengan baik.tepat asas,dan adil,jika hal ini dilakukan dengan baik.

�� (2). Hasil penimbangan karya merupakan wahana untuk (2). Hasil penimbangan karya merupakan wahana untuk 
merencanakan pengembangan dimasa depan.merencanakan pengembangan dimasa depan.



TUJUAN PENIMBANGAN KARYA TUJUAN PENIMBANGAN KARYA 
BAGI KEPENTINGAN TENAGA KERJABAGI KEPENTINGAN TENAGA KERJA

�� Tujuan penimbangan karya bagi kepentingan tenaga kerja Tujuan penimbangan karya bagi kepentingan tenaga kerja 
dapat dibagi kedalam dua bentuk yaitu,(a) tujuan yang lebih dapat dibagi kedalam dua bentuk yaitu,(a) tujuan yang lebih 
berorientasi ke masa depan ,dan (b) tujuan yang berorientasi ke berorientasi ke masa depan ,dan (b) tujuan yang berorientasi ke 
masa lalu.masa lalu.

Tujuan yang berorientasi kemasa depan mencakup, keputusan Tujuan yang berorientasi kemasa depan mencakup, keputusan �� Tujuan yang berorientasi kemasa depan mencakup, keputusan Tujuan yang berorientasi kemasa depan mencakup, keputusan 
keputusan dalam ketenaga kerjaan yang terkait keputusan dalam ketenaga kerjaan yang terkait 
pada,pengembangan tenaga kerja,pemberian pada,pengembangan tenaga kerja,pemberian 
pelatihan,penetapan & pengembangan karir yang didasarkan pelatihan,penetapan & pengembangan karir yang didasarkan 
pada data penimbangan karya.pada data penimbangan karya.

�� Tujuan yan berorientasi kemasa lalu,dimana data kekuatan & Tujuan yan berorientasi kemasa lalu,dimana data kekuatan & 
kelemahan yang diperoleh dari penimbangan karya digunakan kelemahan yang diperoleh dari penimbangan karya digunakan 
untuk kenaikan gaji,jabatan,pangkat atau sebaliknya.untuk kenaikan gaji,jabatan,pangkat atau sebaliknya.



TUJUAN PENIMBANGAN KARYATUJUAN PENIMBANGAN KARYA
BAGI KEPENTINGAN ORGANISASI KERJABAGI KEPENTINGAN ORGANISASI KERJA

�� (1). Hasil penimbangan karya dapat digunakan untuk (1). Hasil penimbangan karya dapat digunakan untuk 
membantu mendiagnosis masalah masalah organisasi,sehingga membantu mendiagnosis masalah masalah organisasi,sehingga 
dapat ditemu kenali kebutuhan kebutuhan pelatihan,dan dapat ditemu kenali kebutuhan kebutuhan pelatihan,dan 
pengetahuan,kecakapan,keterampilan,serta ciri ciri kepribadian pengetahuan,kecakapan,keterampilan,serta ciri ciri kepribadian 
lain yang perlu diperhatikan , dan dikembangkan.lain yang perlu diperhatikan , dan dikembangkan.lain yang perlu diperhatikan , dan dikembangkan.lain yang perlu diperhatikan , dan dikembangkan.

�� (2). Hasil penimbangan karya dapat digunakan untuk (2). Hasil penimbangan karya dapat digunakan untuk 
mengabsahkan tes yang digunakan dalam seleksi.Hasil tes mengabsahkan tes yang digunakan dalam seleksi.Hasil tes 
dalam seleksi (skor) dikorelasikan dengan hasil penimbangan dalam seleksi (skor) dikorelasikan dengan hasil penimbangan 
karya untuk menentukan keabsahan peramalan (predictive karya untuk menentukan keabsahan peramalan (predictive 
validity).validity).



TENAGA KERJA PENIMBANGTENAGA KERJA PENIMBANG

�� Persyaratan yang harus dipenuhi oleh setiap Persyaratan yang harus dipenuhi oleh setiap 
penimbang/peniloai ialah,bahwa ia mempunyai peluang yang penimbang/peniloai ialah,bahwa ia mempunyai peluang yang 
baik untuk dapat mengamati unjuk kerja dari tenaga kerja yang baik untuk dapat mengamati unjuk kerja dari tenaga kerja yang 
harus ia timbang,selama jangka waktu yang cukup lama (enam harus ia timbang,selama jangka waktu yang cukup lama (enam 
bulan).Mereka yang dapat menjadi penimbang berdasarkan hal bulan).Mereka yang dapat menjadi penimbang berdasarkan hal bulan).Mereka yang dapat menjadi penimbang berdasarkan hal bulan).Mereka yang dapat menjadi penimbang berdasarkan hal 
tsb diatas adalah ,tsb diatas adalah ,

�� (1).ATASAN LANGSUNG.(1).ATASAN LANGSUNG.

�� (2).REKAN KERJA(2).REKAN KERJA

�� (3).BAWAHAN(3).BAWAHAN

�� (4).SWA PENIMBANGAN.(4).SWA PENIMBANGAN.

�� (5).LANGGANAN/NASABAH(5).LANGGANAN/NASABAH



Faktor Penyebab Faktor Penyebab 
Kesalahan Dalam Kesalahan Dalam Kesalahan Dalam Kesalahan Dalam 
PenimbanganPenimbangan



PENIMBANG SEBAGAI FAKTOR PENYEBABPENIMBANG SEBAGAI FAKTOR PENYEBAB
KESALAHAN DALAM PENIMBANGANKESALAHAN DALAM PENIMBANGAN

�� Kesalahan yang dilakukan oleh mereka yangb menjadi Kesalahan yang dilakukan oleh mereka yangb menjadi 
penimbang sangat mungkin terjadi,karena sebagai manusia ia penimbang sangat mungkin terjadi,karena sebagai manusia ia 
tidak terlepas dari kemungkinan adanya bias dan praduga yang tidak terlepas dari kemungkinan adanya bias dan praduga yang 
dimilikinya.dimilikinya.

�� Menurut SIEGEL & LANE 1982,CASCIO 1989, LOO 1989, Menurut SIEGEL & LANE 1982,CASCIO 1989, LOO 1989, �� Menurut SIEGEL & LANE 1982,CASCIO 1989, LOO 1989, Menurut SIEGEL & LANE 1982,CASCIO 1989, LOO 1989, 
kesalahan dalam melakukan pengharkatan oleh penimbang kesalahan dalam melakukan pengharkatan oleh penimbang 
dikelompokkan dalam bentuk :dikelompokkan dalam bentuk :

�� (1). Kesalahan Konstan/Kesalahan Pendistribusian .(1). Kesalahan Konstan/Kesalahan Pendistribusian .

�� (2). Kesalahan Faktor Dominan.(2). Kesalahan Faktor Dominan.

�� (3). Kesalahan Egosentrik.(3). Kesalahan Egosentrik.

�� (4). Kesalahan Urutan.(4). Kesalahan Urutan.



Kesalahan Konstan/PendistribusianKesalahan Konstan/Pendistribusian

a.a.Kesalahan kelembutan (liniency error),Kesalahan kelembutan (liniency error),penimbang terlalu penimbang terlalu 

murah dalam menimbang unjuk kerja dari tenaga kerja.Ia seolah murah dalam menimbang unjuk kerja dari tenaga kerja.Ia seolah 
olah berpendapat bahwa semua orang baik dan memiliki olah berpendapat bahwa semua orang baik dan memiliki 
kemampuan.kemampuan.

b.Kesalahan Kekerasan (strictness error),b.Kesalahan Kekerasan (strictness error), Penimbang terlalu Penimbang terlalu 
keras dalam menimbang tenaga kerjanya.Ia beranggapan bahwa keras dalam menimbang tenaga kerjanya.Ia beranggapan bahwa keras dalam menimbang tenaga kerjanya.Ia beranggapan bahwa keras dalam menimbang tenaga kerjanya.Ia beranggapan bahwa 
tidak ada tenaga kerja yang baik kemampuannya, atau yang lebih tidak ada tenaga kerja yang baik kemampuannya, atau yang lebih 
baik dari dirinya.baik dari dirinya.

C.Kesalahan Kecenderungan Berpusat (central C.Kesalahan Kecenderungan Berpusat (central 
tendency),tendency),penimbang cenderung memberikan penimbangan penimbang cenderung memberikan penimbangan 
dengan nilai rata rata kepada semua bawahannya.Biasanya dengan nilai rata rata kepada semua bawahannya.Biasanya 
penilaian seperti ini muncuk karena adanya keraguan pada penilaian seperti ini muncuk karena adanya keraguan pada 
penimbang,ataukarena kurang waktu dalam mengamati unjuk penimbang,ataukarena kurang waktu dalam mengamati unjuk 
kerja dari tenaga kerjanya.Bisa juga karena ketidak jelasan dari kerja dari tenaga kerjanya.Bisa juga karena ketidak jelasan dari 
alat penimbangannya.alat penimbangannya.



KESALAHAN FAKTOR DOMINANKESALAHAN FAKTOR DOMINAN
((1) Dampak halo1) Dampak halo,merupakan kesalahan yang banyak terjadi ,merupakan kesalahan yang banyak terjadi 
kareana para penimbang memberikan penilaian berdasarkan kesan kareana para penimbang memberikan penilaian berdasarkan kesan 
kesan yang bersifat global,baik buruk,terhadap tenaga kerja.kesan yang bersifat global,baik buruk,terhadap tenaga kerja.
Dampak halo menguntungkan tenaga kerja,sedangkan dampak Dampak halo menguntungkan tenaga kerja,sedangkan dampak 
horn (tanduk) merugikan tenaga kerja. horn (tanduk) merugikan tenaga kerja. –– LOO 1989.LOO 1989.

(2) Dampak kesan pertama(2) Dampak kesan pertama,kesalahan dalam penimbangan ,kesalahan dalam penimbangan 
karya karena tenaga kerja dinilai berdasarkan kesan yang dimiliki karya karena tenaga kerja dinilai berdasarkan kesan yang dimiliki 
penimbang tentang tenaga kerjanya ,dan bukan karena unjuk penimbang tentang tenaga kerjanya ,dan bukan karena unjuk 
kerjanya selama periode penimbangan karya.kerjanya selama periode penimbangan karya.kerjanya selama periode penimbangan karya.kerjanya selama periode penimbangan karya.

(3) Dampak perilaku terakhir(3) Dampak perilaku terakhir,timbul bila tenaga kerja dinilai ,timbul bila tenaga kerja dinilai 
berdasarkan perilaku pekerjaan pada akhir periode penimbangan.berdasarkan perilaku pekerjaan pada akhir periode penimbangan.

(4) Dampak hasil penimbangan lampau(4) Dampak hasil penimbangan lampau,terjadi pada ,terjadi pada 
penimbang yang belum begitu mengenal bawahannya,namun penimbang yang belum begitu mengenal bawahannya,namun 
sudah harus membuat  penimbangan.sudah harus membuat  penimbangan.



KESALAHAN EGOSENTRIKKESALAHAN EGOSENTRIK

(1). Kesalahan Kontras ,kesalahan jenis ini mengacu pada adanya (1). Kesalahan Kontras ,kesalahan jenis ini mengacu pada adanya 
kecenderungan untuk menilai orang lain berdasarkan hal hal yang kecenderungan untuk menilai orang lain berdasarkan hal hal yang 
ada dalam diri penimbang.Tenaga kerja akan dinilai tinggi atau ada dalam diri penimbang.Tenaga kerja akan dinilai tinggi atau 
rendah, berdasarkan aspek yang dimiliki penimbang.rendah, berdasarkan aspek yang dimiliki penimbang.

(2). Kesalahan Kesamaan,merupakan kesalahan yang mengapada (2). Kesalahan Kesamaan,merupakan kesalahan yang mengapada (2). Kesalahan Kesamaan,merupakan kesalahan yang mengapada (2). Kesalahan Kesamaan,merupakan kesalahan yang mengapada 
kecenderungan penimbang untuk menilai tenaga kerjanya kecenderungan penimbang untuk menilai tenaga kerjanya 
bardasarkan kesesuaian “ persepsi kita dengan diri kita sendiri”.bardasarkan kesesuaian “ persepsi kita dengan diri kita sendiri”.

(3). Kesalahan  Urutan,merupakan kesalahan yang terjadi jika (3). Kesalahan  Urutan,merupakan kesalahan yang terjadi jika 
bebrapa tenaga kerja saling dibangdingkan,tetapi tidak bebrapa tenaga kerja saling dibangdingkan,tetapi tidak 
dibandingkan dengan standar yang objektif.dibandingkan dengan standar yang objektif.



PENINGKATAN EFEKTIVITASPENINGKATAN EFEKTIVITAS
PENIMBANGPENIMBANG

CASCIOCASCIO, menyarankan kegiatan kegiatan yang harus dilakukan , menyarankan kegiatan kegiatan yang harus dilakukan 
agar penimbangan karya dapat dilakukan dengan adil,dan agar penimbangan karya dapat dilakukan dengan adil,dan 
cermat,serta hasil wawancara penimbangan dapat meningkatkan cermat,serta hasil wawancara penimbangan dapat meningkatkan 
unjuk kerja tenaga kerja. Saran saran nya adalah sbb:unjuk kerja tenaga kerja. Saran saran nya adalah sbb:

SEBELUM PENIMBANGAN.SEBELUM PENIMBANGAN.SEBELUM PENIMBANGAN.SEBELUM PENIMBANGAN.
(1). Sering berkomunikasi dengan bawahan tentang unjuk kerja (1). Sering berkomunikasi dengan bawahan tentang unjuk kerja 
mereka,sehingga terbentuk persepsi yang cermat tentang unjuk mereka,sehingga terbentuk persepsi yang cermat tentang unjuk 
kerja.kerja.
(2). Penimbang memperoleh pelatihan dalam wawancara (2). Penimbang memperoleh pelatihan dalam wawancara 
penimbangan karya.Matra dari program pelatihan ialah memberi penimbangan karya.Matra dari program pelatihan ialah memberi 
struktur,dan mengendalikan wawancara,membentuk dan struktur,dan mengendalikan wawancara,membentuk dan 
memelihara hubungan kepercayaan,reaksi terhadap memelihara hubungan kepercayaan,reaksi terhadap 
stres,memperoleh informasi,menyelesaikan stres,memperoleh informasi,menyelesaikan 
konflik,mengembangkan bawahan, dan memotivasi bawahan. konflik,mengembangkan bawahan, dan memotivasi bawahan. 



(3). Merencanakan untuk menggunakan ancangan pemecahan (3). Merencanakan untuk menggunakan ancangan pemecahan 
masalah ,dan bukan ancangan “katakanmasalah ,dan bukan ancangan “katakan-- dan dan –– jual” (telland jual” (telland 
Sell),yang berarti bahwa atasan menyelesaikan penimbangan Sell),yang berarti bahwa atasan menyelesaikan penimbangan 
sendiri,memperlihatkan dan menjelaskan hasilnya pada sendiri,memperlihatkan dan menjelaskan hasilnya pada 
bawahan,kemudian mengatakan apa yang harus dilakukan bawahan,kemudian mengatakan apa yang harus dilakukan 
bawahan untuk meningkatkan unjuk kerjanya.bawahan untuk meningkatkan unjuk kerjanya.

(4). Mendorong dan menunjang bawahan dalam mempersiapkan (4). Mendorong dan menunjang bawahan dalam mempersiapkan 
diri untuk wawancara penimbangan karya.diri untuk wawancara penimbangan karya.



SELAMA WAWANCARA PENIMBANGANSELAMA WAWANCARA PENIMBANGAN,,

(1). Mendorong dan menunjang peran serta bawahan,dan bila hal (1). Mendorong dan menunjang peran serta bawahan,dan bila hal 
ini tercipta,maka wawancara penimbangan akan dipandang oeh ini tercipta,maka wawancara penimbangan akan dipandang oeh 
semua fihak sebagai satu aktivitas yang konstruktif.semua fihak sebagai satu aktivitas yang konstruktif.

(2). Menimbang unjuk kerjanya,perilaku kerjanya,dan bukan (2). Menimbang unjuk kerjanya,perilaku kerjanya,dan bukan 
kepribadiannya.kepribadiannya.kepribadiannya.kepribadiannya.

(3). Tetap bersikap khusus dan kongkrit,bukan bersifat umum dan (3). Tetap bersikap khusus dan kongkrit,bukan bersifat umum dan 
samar samar.Umpan balik yang disampaikan atasn hendaknya samar samar.Umpan balik yang disampaikan atasn hendaknya 
berupa data yang khusus dan rinci tentang kegiatan yang lalu.berupa data yang khusus dan rinci tentang kegiatan yang lalu.



(4).Menjadi pendengar yang aktif dimana,(4).Menjadi pendengar yang aktif dimana,
-- Menyiapkan waktu yang cukup untuk mendengarkan.Menyiapkan waktu yang cukup untuk mendengarkan.
-- Mengkomunikasikan secara verbal dan nonverbal.Mengkomunikasikan secara verbal dan nonverbal.
-- Tidak memotng pembicaraan dan tidak berargumentasi.Tidak memotng pembicaraan dan tidak berargumentasi.
-- Memperhatikan tanda tanda negatidf dan positif yang terdapat Memperhatikan tanda tanda negatidf dan positif yang terdapat 
pada ungkapan verbal dan nonverbal.pada ungkapan verbal dan nonverbal.
-- Ringkaskan apa yang telah disampaikan dan disetujui.Ringkaskan apa yang telah disampaikan dan disetujui.

(5). Tetapkan tujuan tujuan yang telah disepakati bersama untuk (5). Tetapkan tujuan tujuan yang telah disepakati bersama untuk 
perbaikan perbaikan dimasa mendatang.Tujuan harus dirasakan perbaikan perbaikan dimasa mendatang.Tujuan harus dirasakan 
sebagai tantangan,bawahan memiliki kejelasan tentang apa yang sebagai tantangan,bawahan memiliki kejelasan tentang apa yang 
diharapkan darinya,dan apa yang diperolehnya dari organisasi.diharapkan darinya,dan apa yang diperolehnya dari organisasi.



SESUDAH PENIMBANGAN,SESUDAH PENIMBANGAN,

(1). Sering berkomunikasi dengan bawahan tentang unjuk (1). Sering berkomunikasi dengan bawahan tentang unjuk 
kerjanya.kerjanya.

(2). Menilai secara periodik kemajuan mereka dalam upaya mereka (2). Menilai secara periodik kemajuan mereka dalam upaya mereka 
mencapai tujuan.mencapai tujuan.

(3). Menciptakan ganjaran ganjaran organisasi sesuai dengan (3). Menciptakan ganjaran ganjaran organisasi sesuai dengan 
unjuk kerja.unjuk kerja.



TEKNIK TEKNIK PENIMBANGAN KARYATEKNIK TEKNIK PENIMBANGAN KARYA

�� TEKNIK TEKNIK PENIMBANGAN KARYA DAPAT TEKNIK TEKNIK PENIMBANGAN KARYA DAPAT 
DIGOLONGKAN KEDALAM :DIGOLONGKAN KEDALAM :

�� (1). TEKNIK RELATIF NISBI.(1). TEKNIK RELATIF NISBI.

�� (2). TEKNIK TEKNIK ABSOLUT.(2). TEKNIK TEKNIK ABSOLUT.

�� (3). TEKNIK YANG BERORIENTASI PADA KELUARAN.(3). TEKNIK YANG BERORIENTASI PADA KELUARAN.



TEKNIK RELATIF NISBITEKNIK RELATIF NISBI

�� Dalam teknik penimbangan karya ini,para tenaga kerja yang Dalam teknik penimbangan karya ini,para tenaga kerja yang 
ditimbang, saling dibandingkan.ditimbang, saling dibandingkan.

�� Teknik teknik ini menggunakan ukuran ukuran yang bersifat Teknik teknik ini menggunakan ukuran ukuran yang bersifat 
relatif/nisbi.relatif/nisbi.

Yang termasuk dalam kelompok penimbangan karya jenis ini Yang termasuk dalam kelompok penimbangan karya jenis ini �� Yang termasuk dalam kelompok penimbangan karya jenis ini Yang termasuk dalam kelompok penimbangan karya jenis ini 
adalah (ROBBINS 1982) :adalah (ROBBINS 1982) :

�� (1). PEMERINGKATAN URUTAN KELOMPOK.(1). PEMERINGKATAN URUTAN KELOMPOK.

�� (2). PEMERINGKATAN PERORANGAN.(2). PEMERINGKATAN PERORANGAN.

�� (3). PEMBANDINGAN BERPASANGAN(3). PEMBANDINGAN BERPASANGAN..



(1).pemeringkatan urutan kelompok.(1).pemeringkatan urutan kelompok.

�� Penimbang pada teknik ini dituntut untuk menggolongkan Penimbang pada teknik ini dituntut untuk menggolongkan 
tenaga kerja kedalam kelompok kelompok dengan nilai yang tenaga kerja kedalam kelompok kelompok dengan nilai yang 
berbeda beda.berbeda beda.

�� Misalnya golongan, (1) “sangat baik” , (2) “baik” ,(3) “cukup” Misalnya golongan, (1) “sangat baik” , (2) “baik” ,(3) “cukup” 
,(4) “kurang”,dan (5) “sangat kurang”.,(4) “kurang”,dan (5) “sangat kurang”.,(4) “kurang”,dan (5) “sangat kurang”.,(4) “kurang”,dan (5) “sangat kurang”.

�� Distribusi tenaga kerja kedalam kelompok kelompok tersebut Distribusi tenaga kerja kedalam kelompok kelompok tersebut 
disesuaikan dengan jumlah maksimal dari setiap golongan disesuaikan dengan jumlah maksimal dari setiap golongan 
sesuai dengan ketetapan sebelumnya.sesuai dengan ketetapan sebelumnya.

�� Misalnya, Kelompok “sangant baik” Misalnya, Kelompok “sangant baik” –– 10               10               

Kelompok “baik” Kelompok “baik” –– 20%20%

Kelompok “cukup” Kelompok “cukup” –– 50%50%

Kelompok “kurang” Kelompok “kurang” –– 20%                      20%                      

Kelompok “sangat kurang” Kelompok “sangat kurang” –– 10% 10% 



KEUNGGULAN :KEUNGGULAN :
Mencegah timbulnya kesalahan konstan/pendistribusian dalam Mencegah timbulnya kesalahan konstan/pendistribusian dalam 
penimbangan,mencegah para penimbang untuk menilai tenaga penimbangan,mencegah para penimbang untuk menilai tenaga 
kerjanya sebagai baik semua (liniency),sedang sedang semua kerjanya sebagai baik semua (liniency),sedang sedang semua 
(central tendency),dan buruk semua (strictness).(central tendency),dan buruk semua (strictness).

Kelemahan :Kelemahan :
Bila tenaga kerja yang ditimbang sedikit,mungkin semuanya sama Bila tenaga kerja yang ditimbang sedikit,mungkin semuanya sama Bila tenaga kerja yang ditimbang sedikit,mungkin semuanya sama Bila tenaga kerja yang ditimbang sedikit,mungkin semuanya sama 
baik atau sama buruknya.baik atau sama buruknya.

Karena perbandingan adalah relatif,maka seseorang tenaga kerja Karena perbandingan adalah relatif,maka seseorang tenaga kerja 
yang sebenarnya sedang sedang sajamasuk kedalam golongan yang sebenarnya sedang sedang sajamasuk kedalam golongan 
“sangat baik” karena ia yang terbaik dalam kelompoknya.“sangat baik” karena ia yang terbaik dalam kelompoknya.



1. PEMERINGKATAN PERORANGAN1. PEMERINGKATAN PERORANGAN

�� Penimbang,berdasarkan peniloaian secara umum,menetapkan Penimbang,berdasarkan peniloaian secara umum,menetapkan 
urutan tenaga kerja dari yang paling baik ke yang paling tidak urutan tenaga kerja dari yang paling baik ke yang paling tidak 
baik/buruk.Ia menetapkan yang paling baik,no.2 baik dan baik/buruk.Ia menetapkan yang paling baik,no.2 baik dan 
seterusnya sampai semuanya mendapat peringkatnya.seterusnya sampai semuanya mendapat peringkatnya.

�� Kebaikan & Kelemahannya,sama dengan pemeringkatan urutan Kebaikan & Kelemahannya,sama dengan pemeringkatan urutan 
kelompok.kelompok.



3. PEMBANDINGAN BERPASANGAN.3. PEMBANDINGAN BERPASANGAN.

�� Setiap tenaga kerja dibandingkan dengan setiap tenaga kerja Setiap tenaga kerja dibandingkan dengan setiap tenaga kerja 
lainnya,dan ditentukan apakah ia lebih baik,atau kurang bila lainnya,dan ditentukan apakah ia lebih baik,atau kurang bila 
dibandingkan dengan pasangannya.dibandingkan dengan pasangannya.

�� Untuk setiap tenaga kerja,dihitung berapa kali ia dipilih lebih Untuk setiap tenaga kerja,dihitung berapa kali ia dipilih lebih 
baik daripada pasangannya,sehingga akan diperoleh urutan baik daripada pasangannya,sehingga akan diperoleh urutan baik daripada pasangannya,sehingga akan diperoleh urutan baik daripada pasangannya,sehingga akan diperoleh urutan 
pemeringkatan dari para tenaga kerjanya.pemeringkatan dari para tenaga kerjanya.

�� Kebaikannya : serupa dengan teknik relatif lainnya.Kebaikannya : serupa dengan teknik relatif lainnya.

�� Kelemahan : kalau tenaga kerja yang harsu ditimbang Kelemahan : kalau tenaga kerja yang harsu ditimbang 
jumlahnya banyak,sulit untuk menggunakan teknik ini,karena jumlahnya banyak,sulit untuk menggunakan teknik ini,karena 
jumlah pasangannya akan sangat banyak.jumlah pasangannya akan sangat banyak.



TEKNIK TEKNIK ABSOLUT.TEKNIK TEKNIK ABSOLUT.

Teknik teknik penimbangan karya ini menggunakan standar Teknik teknik penimbangan karya ini menggunakan standar 
absolut.Para tenaga kerja yang ditimbang tidak dibandingkan absolut.Para tenaga kerja yang ditimbang tidak dibandingkan absolut.Para tenaga kerja yang ditimbang tidak dibandingkan absolut.Para tenaga kerja yang ditimbang tidak dibandingkan 
dengan tenaga kerja yang lain.dengan tenaga kerja yang lain.
Teknik teknik yang masuk dalam katagori ini menurut ROBBINS Teknik teknik yang masuk dalam katagori ini menurut ROBBINS 
1982,antara lain,1982,antara lain,
a. Penimbangan karangana. Penimbangan karangan
b. Penimbangan peristiwa genting.b. Penimbangan peristiwa genting.
C. Skala pengharkatan grafis.C. Skala pengharkatan grafis.
d. Skala pengharkatan perilaku yang dijangkarkan.d. Skala pengharkatan perilaku yang dijangkarkan.



a.PENIMBANGAN KARANGAN.a.PENIMBANGAN KARANGAN.

�� Teknik penimbangan karya ini,merupakan teknik yang paling Teknik penimbangan karya ini,merupakan teknik yang paling 
sederhana.Penimbang menulis suatu “karangan” atau “ceritera” sederhana.Penimbang menulis suatu “karangan” atau “ceritera” 
yang berisikan kekuatan dan kelemahan tenaga kerja,prestasi yang berisikan kekuatan dan kelemahan tenaga kerja,prestasi 
kerja yang lalu,potensi potensinya,dan saran saran kerja yang lalu,potensi potensinya,dan saran saran 
perbaikan,dan peningkatannya.perbaikan,dan peningkatannya.

�� Kekuatan Kekuatan : bentuknya sederhana.: bentuknya sederhana.�� Kekuatan Kekuatan : bentuknya sederhana.: bentuknya sederhana.

�� KelemahanKelemahan : (1). Karena tidak berstruktur,maka hasil : (1). Karena tidak berstruktur,maka hasil 
penimbangan karya  dari berbagai penimbang akan sangat penimbangan karya  dari berbagai penimbang akan sangat 
beragam dalam hal,panjangnya,dan isinya.Hal ini menyebabkan beragam dalam hal,panjangnya,dan isinya.Hal ini menyebabkan 
timbulnya kesulitan untuk membuat perbandingan antara timbulnya kesulitan untuk membuat perbandingan antara 
tenaga kerja. (2) Penimbang mempunyai kecakapan “menulis” tenaga kerja. (2) Penimbang mempunyai kecakapan “menulis” 
yang berbeda beda,sehingga penimbangan karya yang baik yang berbeda beda,sehingga penimbangan karya yang baik 
ataupun buruk mungkin ditentukan oleh keterampilan ataupun buruk mungkin ditentukan oleh keterampilan 
penimbang dalam menulis,dan bukan oleh tingkat prestasi penimbang dalam menulis,dan bukan oleh tingkat prestasi 
tenaga kerja yang nyata. tenaga kerja yang nyata. 



2. PENIMBANGAN PERISTIWA GENTING.2. PENIMBANGAN PERISTIWA GENTING.

�� Pada teknik penimbangan ini,perhatian penimbang ditujukan Pada teknik penimbangan ini,perhatian penimbang ditujukan 
pada perilaku “kunci”,yaitu perilaku genting/kritikal,yang pada perilaku “kunci”,yaitu perilaku genting/kritikal,yang 
membedakan seorang tenaga kerja melaksanakan pekerjaannya membedakan seorang tenaga kerja melaksanakan pekerjaannya 
secara efektif dari tenaga kerja lain yang melakukan secara efektif dari tenaga kerja lain yang melakukan 
pekerjaannya secara tidak efektif.pekerjaannya secara tidak efektif.pekerjaannya secara tidak efektif.pekerjaannya secara tidak efektif.

�� Yang dilakukan penimbang adalah menulis peristiwa peristiwa  Yang dilakukan penimbang adalah menulis peristiwa peristiwa  
dimana digambarkan tentang apa yang dilakukan tenaga kerja dimana digambarkan tentang apa yang dilakukan tenaga kerja 
yang secara khusus bersifat efektif,dan yang tidak efektif.yang secara khusus bersifat efektif,dan yang tidak efektif.

�� Yang ditimbang dalam teknik penimbangan karya ini Yang ditimbang dalam teknik penimbangan karya ini 
ialah,perilaku yang dapat diamati dan dapat diukur,bukan ciri ialah,perilaku yang dapat diamati dan dapat diukur,bukan ciri 
kepribadian yang didefinisikan secara samar.kepribadian yang didefinisikan secara samar.



Kebaikannya Kebaikannya : (1) yang ditimbang adalah perilaku efektif. (2) : (1) yang ditimbang adalah perilaku efektif. (2) 
Dari seperangkat peristiwa genting yang dialami seorang tenaga Dari seperangkat peristiwa genting yang dialami seorang tenaga 
kerja,dapat diteliti mana perilaku yang sudah benar/baik,mana kerja,dapat diteliti mana perilaku yang sudah benar/baik,mana 
yang memerlukan pengembangan dan peningkatan.yang memerlukan pengembangan dan peningkatan.

Kelemahannya Kelemahannya : (1) dari penimbang dituntut untuk menuliskan : (1) dari penimbang dituntut untuk menuliskan 
peristiwa peristiwa penting genting secara teratur untuk semua peristiwa peristiwa penting genting secara teratur untuk semua 
tenaga kerja bawahannya,yang dilakukan setiap hari atau setiap tenaga kerja bawahannya,yang dilakukan setiap hari atau setiap tenaga kerja bawahannya,yang dilakukan setiap hari atau setiap tenaga kerja bawahannya,yang dilakukan setiap hari atau setiap 
minggu.Pekerjaan ini menuntutb waktu yang banyak,dan olek minggu.Pekerjaan ini menuntutb waktu yang banyak,dan olek 
kebanyakan atasan (penimbang),hal ini dirasakan sebagai beban. kebanyakan atasan (penimbang),hal ini dirasakan sebagai beban. 
(2) Hasil penimbangan karya,karena tidak dapat (2) Hasil penimbangan karya,karena tidak dapat 
dikuantifikasikan,tidak dapat digunakan untuk membandingankan dikuantifikasikan,tidak dapat digunakan untuk membandingankan 
prestasi tenaga kerja.prestasi tenaga kerja.



3.SKALA PENGHARKATAN GRAFIS.3.SKALA PENGHARKATAN GRAFIS.

�� Teknik penimbangan karya ini,merupakan teknik yang paling sering Teknik penimbangan karya ini,merupakan teknik yang paling sering 
digunakan.digunakan.

�� Skala pengharkatan grafis dapat digunakan untuk menimbang faktor Skala pengharkatan grafis dapat digunakan untuk menimbang faktor 
faktor pelaksanaan pekerjaan,seperti  faktor pelaksanaan pekerjaan,seperti  
kooperasi,loyalitas,keterandalan,pengetahuan tentang kooperasi,loyalitas,keterandalan,pengetahuan tentang kooperasi,loyalitas,keterandalan,pengetahuan tentang kooperasi,loyalitas,keterandalan,pengetahuan tentang 
pekerjaan,kuantitas,dan kualitas kerja.pekerjaan,kuantitas,dan kualitas kerja.

�� Teknik ini ,dapat merupakan penimbangan yang paling absah,apabila Teknik ini ,dapat merupakan penimbangan yang paling absah,apabila 
dapat menghindari penggunaan faktor faktor yang bersifat abstrak, dapat menghindari penggunaan faktor faktor yang bersifat abstrak, 
seperti loyalitas,keterandalan,kecuali jika ciri ciri tersebut dapat seperti loyalitas,keterandalan,kecuali jika ciri ciri tersebut dapat 
didefinisikan kedalam perilaku khusus (dapat diamati,dan diukur).didefinisikan kedalam perilaku khusus (dapat diamati,dan diukur).

�� Setiap faktor mempunyai skala yang sama,yang bervariasi antara Setiap faktor mempunyai skala yang sama,yang bervariasi antara 
empat sampai enam.Yang dapat berbentuk garis lurus dengan jangkar empat sampai enam.Yang dapat berbentuk garis lurus dengan jangkar 
jangkarnya ,atau berbentuk kotak kotak.Pada skala dapat digunakan jangkarnya ,atau berbentuk kotak kotak.Pada skala dapat digunakan 
angka ataupun huruf. angka ataupun huruf. 



••Penimbang harus membubuhkan tanda penilaiannya pada skala Penimbang harus membubuhkan tanda penilaiannya pada skala 
yang ada dimasing masing faktor.yang ada dimasing masing faktor.

* Dalam merancang skala grafis ini harus diyakini,bahwa faktor * Dalam merancang skala grafis ini harus diyakini,bahwa faktor 
yang dinilai dan jangkat jangkar skala secara jelas difahami dan yang dinilai dan jangkat jangkar skala secara jelas difahami dan 
tidak bersifat taksa (unambiguous) bagi penimbang.tidak bersifat taksa (unambiguous) bagi penimbang.

KebaikannyaKebaikannya : (1).Teknik ini tidak memakan banyak waktu untuk : (1).Teknik ini tidak memakan banyak waktu untuk KebaikannyaKebaikannya : (1).Teknik ini tidak memakan banyak waktu untuk : (1).Teknik ini tidak memakan banyak waktu untuk 
mengembangkan dan menggunakannya. (2) Dapat dibuat analisis mengembangkan dan menggunakannya. (2) Dapat dibuat analisis 
dan perbandingan kuantitatifnya.dan perbandingan kuantitatifnya.

KelemahannyaKelemahannya : (1).Faktor faktor yang harus ditimbang sering : (1).Faktor faktor yang harus ditimbang sering 
abstrak,dan taksa. (2) Faktor faktor pekerjaan yang harus abstrak,dan taksa. (2) Faktor faktor pekerjaan yang harus 
ditimbang sering tidak dirasakan mempunyai hunbungan dengan ditimbang sering tidak dirasakan mempunyai hunbungan dengan 
keberhasilan dalam pekerjaan.keberhasilan dalam pekerjaan.



4.Skala Perilaku yang Dijangkarkan.4.Skala Perilaku yang Dijangkarkan.

�� Teknik penimbangan karya ini,mengkombinasikan skala Teknik penimbangan karya ini,mengkombinasikan skala 
pengharkatan grafis dengan penimbangan peristiwa pengharkatan grafis dengan penimbangan peristiwa 
genting,bedanya dengan skala pengharkatan grafis ialah bahwa genting,bedanya dengan skala pengharkatan grafis ialah bahwa 
pada skala perilaku yang dijangkarkan, pekerjaan diuraikan pada skala perilaku yang dijangkarkan, pekerjaan diuraikan 
kedalam beberapa dimensi/matra (bukan kedalam faktor kedalam beberapa dimensi/matra (bukan kedalam faktor 
faktor).faktor).faktor).faktor).

�� Untuk setiap dimensi/matra disusun skala,dan pada setiap Untuk setiap dimensi/matra disusun skala,dan pada setiap 
jangkar dari skala ditulis perilaku tertentu yang khas bagi suatu jangkar dari skala ditulis perilaku tertentu yang khas bagi suatu 
pekerjaan.pekerjaan.

�� Perilaku perilaku tersebut,yang diperoleh dari teknik peristiwa Perilaku perilaku tersebut,yang diperoleh dari teknik peristiwa 
genting,disusun berdasarkan harkat/nilai efektivitas yang genting,disusun berdasarkan harkat/nilai efektivitas yang 
berbeda beda. (halaman309).berbeda beda. (halaman309).



KEBAIKANNYA KEBAIKANNYA : (1) .yang ditmbang perilaku efektif. (2) Dari : (1) .yang ditmbang perilaku efektif. (2) Dari 
skala setiap dimensi pekerjaan dapat diteliti mana perilaku yang  skala setiap dimensi pekerjaan dapat diteliti mana perilaku yang  
sudah benar/baik,mana yang memerlukan pengembangan,dan sudah benar/baik,mana yang memerlukan pengembangan,dan 
peningkatan. (3) Dapat dibuat analisis,dan perbandingan peningkatan. (3) Dapat dibuat analisis,dan perbandingan 
kuantitatif.kuantitatif.

KELEMAHANNYAKELEMAHANNYA : (1) proses pengembangan skala : (1) proses pengembangan skala KELEMAHANNYAKELEMAHANNYA : (1) proses pengembangan skala : (1) proses pengembangan skala 
pengharkatan perilaku yang dijangkarkan menuntut banyak waktu pengharkatan perilaku yang dijangkarkan menuntut banyak waktu 
dan biaya. (2). Berlaku hanya untuk satu jenis pekerjaan,dan untuk dan biaya. (2). Berlaku hanya untuk satu jenis pekerjaan,dan untuk 
pekerjaan lain perlu dikembangkan skala tersendiri.pekerjaan lain perlu dikembangkan skala tersendiri.



TEKNIK YANG BERORIENTASI PADA TEKNIK YANG BERORIENTASI PADA 
KELUARANKELUARAN

�� Teknik penimbangan karya jenis ini,mempergunakan sasaran Teknik penimbangan karya jenis ini,mempergunakan sasaran 
sasaran yang harus dicapai oleh tenaga kerja dalam jangka sasaran yang harus dicapai oleh tenaga kerja dalam jangka 
waktu tertentu.waktu tertentu.

�� Teknik ini merupakan bagian dari MANAJEMEN BERDASARKAN Teknik ini merupakan bagian dari MANAJEMEN BERDASARKAN 
SASARAN (MBO).SASARAN (MBO).SASARAN (MBO).SASARAN (MBO).

�� MBO merupakan proses yang yang menkonversikan tujuan MBO merupakan proses yang yang menkonversikan tujuan 
tujuan organisasi kedalam tujuan/sasaran perorangan ,dan tujuan organisasi kedalam tujuan/sasaran perorangan ,dan 
terdiri empat tahap,yaitu (1) tahap penetapan tujuan,(2)tahap terdiri empat tahap,yaitu (1) tahap penetapan tujuan,(2)tahap 
perencanaan aksi,(3) tahap kendali diri,dan (4) tahap tinjauan perencanaan aksi,(3) tahap kendali diri,dan (4) tahap tinjauan 
kembali secara periodik.kembali secara periodik.

�� Pada tahap penetapan tujuan,pada tingkat perorangan,atasan Pada tahap penetapan tujuan,pada tingkat perorangan,atasan 
bersama bawahan mentukan tujuan dari bawahan. bersama bawahan mentukan tujuan dari bawahan. 



Pada tahap perencanaan aksi,bawahan membuat suatu rencana Pada tahap perencanaan aksi,bawahan membuat suatu rencana 
untuk mencapai sasaran sasaran perorangannya,yang kemudian untuk mencapai sasaran sasaran perorangannya,yang kemudian 
didiskusikan dengan atasannya sampai tercapai kesepakatan.didiskusikan dengan atasannya sampai tercapai kesepakatan.

Tahap kendali diri,mengacu pada pengukuran ,dan pemantauan Tahap kendali diri,mengacu pada pengukuran ,dan pemantauan 
secara sistematis terhadap pelaksanaan pekerjaan oleh tenaga secara sistematis terhadap pelaksanaan pekerjaan oleh tenaga 
kerja sendiri,dan dibicarakan secara bersama dengan atasan.kerja sendiri,dan dibicarakan secara bersama dengan atasan.

Dalam tahap tinjauan kembali,secara periodik atasan dan Dalam tahap tinjauan kembali,secara periodik atasan dan 
bawahan,bersama sama menilai sejauh mana sasaran perorangan bawahan,bersama sama menilai sejauh mana sasaran perorangan 
perlu ditetapkan kembali.perlu ditetapkan kembali.



KEBAIKANNYAKEBAIKANNYA : (1) Penekanannya ialah orientasi hasil. (2) : (1) Penekanannya ialah orientasi hasil. (2) 
Menimbulkan motivasi karena tenaga kerja tahu secara jelas apa Menimbulkan motivasi karena tenaga kerja tahu secara jelas apa 
yang diharapkan darinya.(3) Tenaga kerja memiliki suatu yang diharapkan darinya.(3) Tenaga kerja memiliki suatu 
keterikatan dengan usaha pencapaian sasaran/tujuan keterikatan dengan usaha pencapaian sasaran/tujuan 
perorangannya,karena berperan serta secara aktif dalam perorangannya,karena berperan serta secara aktif dalam 
menetukan sasarannya.menetukan sasarannya.

KELEMAHANNYAKELEMAHANNYA : Tidak akan efektif dalam lingkungan dimana : Tidak akan efektif dalam lingkungan dimana 
manajemen kurang percaya pada para tenaga kerjanya,dimana manajemen kurang percaya pada para tenaga kerjanya,dimana 
manajemen mengambil keputusan secara otoriter,danmendasarkan manajemen mengambil keputusan secara otoriter,danmendasarkan 
diri pada kendali dari luar,dan dimana tenaga kerjanya lebih diri pada kendali dari luar,dan dimana tenaga kerjanya lebih 
bersikap dependen.bersikap dependen.



PENIMBANGAN PENIMBANGAN 
KARYA EFEKTIFKARYA EFEKTIFKARYA EFEKTIFKARYA EFEKTIF



Efektivitas proses penimbangan karya,selain ditentukan oleh Efektivitas proses penimbangan karya,selain ditentukan oleh 
keterampilan penimbang dalam menggunakan teknik penimbangan keterampilan penimbang dalam menggunakan teknik penimbangan 
karya,danoleh jenis teknik penimbangan karya yang karya,danoleh jenis teknik penimbangan karya yang 
digunakan,Ditentukan juga oleh budaya perusahaan yang berlaku.digunakan,Ditentukan juga oleh budaya perusahaan yang berlaku.

Jika budaya perusahaan menekankan pada nilai otoritas,dimana Jika budaya perusahaan menekankan pada nilai otoritas,dimana 
para tenaga kerjanya menerima bahwa atasan memiliki wewenang para tenaga kerjanya menerima bahwa atasan memiliki wewenang 
untuk mengambil keputusan keputusan tanpa mengikut sertakan untuk mengambil keputusan keputusan tanpa mengikut sertakan 
bawahan dalam proses pengambilan keputusan,maka efektivitas bawahan dalam proses pengambilan keputusan,maka efektivitas 
penimbangan karya,terutama ditentukan oleh keterampilan penimbangan karya,terutama ditentukan oleh keterampilan 
penimbangdalam malaksanakan penimbangan karya.penimbangdalam malaksanakan penimbangan karya.penimbangdalam malaksanakan penimbangan karya.penimbangdalam malaksanakan penimbangan karya.

Sebaliknya ,jika budaya organisasi/perusahaan menunjang Sebaliknya ,jika budaya organisasi/perusahaan menunjang 
berlangsungnya manajemen partisipatif,dimana tenaga kerja berlangsungnya manajemen partisipatif,dimana tenaga kerja 
menerima haknya,dan mampu untuk memberikan gagasan menerima haknya,dan mampu untuk memberikan gagasan 
gagasan bagi kebaikan perusahaan,mampu untuk berperan serta gagasan bagi kebaikan perusahaan,mampu untuk berperan serta 
secara akti dalam proses proses pengambilan keputusan,maka secara akti dalam proses proses pengambilan keputusan,maka 
efektivitas penimbangan karya lebih ditentukan oleh keterampilan efektivitas penimbangan karya lebih ditentukan oleh keterampilan 
penimbang ,dan jenis penimbangan karya yang digunakan.penimbang ,dan jenis penimbangan karya yang digunakan.



DAMPAK NEGATIF PENIMBANGAN KARYA DAMPAK NEGATIF PENIMBANGAN KARYA 
SEBAGAI SISTEM KENDALI SEBAGAI SISTEM KENDALI 

(Lawler,1976).(Lawler,1976).

�� (1).Perilaku birokratis yang kaku(1).Perilaku birokratis yang kaku –– memperlihatkan memperlihatkan 
perilaku yang baik pada perilaku pekerjaan yang dinilai sebagai perilaku yang baik pada perilaku pekerjaan yang dinilai sebagai 
perilaku pekerjaan yang efektif,meskipun tidak/belum tentu perilaku pekerjaan yang efektif,meskipun tidak/belum tentu 
dalam kenyataannya merupakan perilaku yang efektif.dalam kenyataannya merupakan perilaku yang efektif.

�� (2).Pemerolehan data yang tidak absah(2).Pemerolehan data yang tidak absah –– tenaga kerja tenaga kerja 
akan berusaha memberi data pekerjaan tentang dirinya yang akan berusaha memberi data pekerjaan tentang dirinya yang 
baik,menyembunyikan data yang merugikan dirinya.baik,menyembunyikan data yang merugikan dirinya.

�� (3).Penolakan terhadap penimbangan karya(3).Penolakan terhadap penimbangan karya –– tidak tidak 
bersikap kooperatif dalam proses penimbangan karya.bersikap kooperatif dalam proses penimbangan karya.



DAMPAK POSITIF PENIMBANGAN DAMPAK POSITIF PENIMBANGAN 
KARYA SEBAGAI SISTEM KENDALI KARYA SEBAGAI SISTEM KENDALI 

DAPAT DICAPAI BILA :DAPAT DICAPAI BILA :

�� (1).Ukuran ukuran  keberhasilan dalam pekerjaan dapat ditentukan (1).Ukuran ukuran  keberhasilan dalam pekerjaan dapat ditentukan 
dengan tepat dan lengkap,dan diuraikan dalam bentuk perilaku yang dengan tepat dan lengkap,dan diuraikan dalam bentuk perilaku yang 
dapat diamati,dan diukur secara cermat dan tepat.dapat diamati,dan diukur secara cermat dan tepat.

�� Yang sering digunakan sebagai ukuran ukuran keberhasilan dalam Yang sering digunakan sebagai ukuran ukuran keberhasilan dalam 
pekerjaan adalah :pekerjaan adalah :pekerjaan adalah :pekerjaan adalah :

�� (a).Ciri ciri kepribadian dalam bentuk sifat,seperti prakarsa,kemampuan (a).Ciri ciri kepribadian dalam bentuk sifat,seperti prakarsa,kemampuan 
bekerja sama,dsb;perilaku kerja yang mengarah ke prestasi kerja yang bekerja sama,dsb;perilaku kerja yang mengarah ke prestasi kerja yang 
tinggi,dan hasil/prestasi kerja.tinggi,dan hasil/prestasi kerja.

�� (b).Standar pekerjaan yang dapat diterima oleh tenaga kerja sebagai (b).Standar pekerjaan yang dapat diterima oleh tenaga kerja sebagai 
yang masuk akal.Standar yang ditetapkan bersama,atasan dan tenaga yang masuk akal.Standar yang ditetapkan bersama,atasan dan tenaga 
kerja yang ditimbang,dan dilakukan secara berkala,pada setiap kerja yang ditimbang,dan dilakukan secara berkala,pada setiap 
permulaan periode penimbangan karya. permulaan periode penimbangan karya. 



( c).( c). Atasan langsung dari tenaga  yang ditimbang,dan tenaga Atasan langsung dari tenaga  yang ditimbang,dan tenaga 
kerja sendiri menjadi penimbang.kerja sendiri menjadi penimbang.

(d).(d). Hasil penimbangan karya didiskusikan bersama antara Atasan Hasil penimbangan karya didiskusikan bersama antara Atasan 
langsung dengan tenaga kerja,dan setelah dicapai kesepakatan langsung dengan tenaga kerja,dan setelah dicapai kesepakatan 
hasil diskusinya disampaikan kebagian personalia untuk disahkan hasil diskusinya disampaikan kebagian personalia untuk disahkan 
,dan dilaksanakan.,dan dilaksanakan.

(e).(e). Tenaga kerja dimotivasi dengan memberi ganjaran,atau Tenaga kerja dimotivasi dengan memberi ganjaran,atau 
ganjaran dan hukuman.ganjaran dan hukuman.

(f).(f). Tujuan keseluruhan perusahaan,tujuan satuan kerja,dan Tujuan keseluruhan perusahaan,tujuan satuan kerja,dan 
harapan atasan terhadap tenaga kerja harus jelas,dan dapat harapan atasan terhadap tenaga kerja harus jelas,dan dapat 
diterima oleh tenaga kerjanya.diterima oleh tenaga kerjanya.

(g).(g). Tenaga kerja memiliki kontrak psikologis,dia sadar akan Tenaga kerja memiliki kontrak psikologis,dia sadar akan 
harapan perusahaan terhadap dirinya,dan sebaliknya ia juga harapan perusahaan terhadap dirinya,dan sebaliknya ia juga 
percaya bahwa perusahaan dapat memenuhi kebutuhan dan percaya bahwa perusahaan dapat memenuhi kebutuhan dan 
harapannya.harapannya.



TEKNIK PENIMBANGAN KARYA YANG TEKNIK PENIMBANGAN KARYA YANG 
EFEKTIF.EFEKTIF.

�� Dari tabel yang terdapat pada halaman 314,dapat disimpulkan Dari tabel yang terdapat pada halaman 314,dapat disimpulkan 
bahwa teknik penimbangan karya yang paling efektif adalah bahwa teknik penimbangan karya yang paling efektif adalah 
TEKNIK PENIMBANGAN KARYA YANG BERORIENTASI PADA TEKNIK PENIMBANGAN KARYA YANG BERORIENTASI PADA 
KELUARAN,yang merupakan bagian dari program MBO.KELUARAN,yang merupakan bagian dari program MBO.

�� Sedangkan teknik penimbangan karya yang relatif/nisbi,tidak Sedangkan teknik penimbangan karya yang relatif/nisbi,tidak �� Sedangkan teknik penimbangan karya yang relatif/nisbi,tidak Sedangkan teknik penimbangan karya yang relatif/nisbi,tidak 
ada satupun yang memenuhi persyaratan sebaga teknik yang ada satupun yang memenuhi persyaratan sebaga teknik yang 
efektif.efektif.

�� Teknik penimbangan karya yang absolut,pada umumnya masih Teknik penimbangan karya yang absolut,pada umumnya masih 
dapat diusahakan untuk dapat memenuhi persyaratan sebagai dapat diusahakan untuk dapat memenuhi persyaratan sebagai 
teknik penimbangan karya yang efektif. teknik penimbangan karya yang efektif. 



Para penganut MBO,menganggap bahwa  teknik penimbangan Para penganut MBO,menganggap bahwa  teknik penimbangan 
karya yang berorientasi pada keluaran tidak mungkin untuk karya yang berorientasi pada keluaran tidak mungkin untuk 
diterapkan/dilaksanakan tanpa penerapan MBO pada keseluruhan diterapkan/dilaksanakan tanpa penerapan MBO pada keseluruhan 
perusahaan.perusahaan.

Hal ini,disanggah oleh MORRISEY ,1972 yang mengungkapkan Hal ini,disanggah oleh MORRISEY ,1972 yang mengungkapkan 
bahwa teknik penimbangan karya yang dikembangkan berdasarkan bahwa teknik penimbangan karya yang dikembangkan berdasarkan 
“management by objectives & result,dapat digunakan secara “management by objectives & result,dapat digunakan secara 
tersendiri tanpa perusahaan menerapkan MBO secara keseluruhan.tersendiri tanpa perusahaan menerapkan MBO secara keseluruhan.

Hambatan lain terhadap penggunaan  teknik penimbangan karya Hambatan lain terhadap penggunaan  teknik penimbangan karya 
yang berorientasi keluaran ini,adalah bila perusahaan dalam yang berorientasi keluaran ini,adalah bila perusahaan dalam 
pengambilan keputusannya dolakukan secara sntral,dan bersifat pengambilan keputusannya dolakukan secara sntral,dan bersifat 
otoriter,serta dimana para tenaga kerjanya lebih bersikap otoriter,serta dimana para tenaga kerjanya lebih bersikap 
tergantung (dependent).tergantung (dependent).

Dalam situasi perusahaan seperti ini, tidak akan mungkin terjadi Dalam situasi perusahaan seperti ini, tidak akan mungkin terjadi 
pembahasan bersama antara atasan dan bawahan,yang terjadi pembahasan bersama antara atasan dan bawahan,yang terjadi 
adalah bahwa bawahan akan tetap sadar,dan menerima bahwa adalah bahwa bawahan akan tetap sadar,dan menerima bahwa 
atasanlah yang akhirnya berhak menentuka.atasanlah yang akhirnya berhak menentuka.



Berdasarkan adanya kendala dalam penggunaan teknik Berdasarkan adanya kendala dalam penggunaan teknik 
penimbangan karya yang berorientasi pada keluaran,maka sebagai penimbangan karya yang berorientasi pada keluaran,maka sebagai 
alternatif dapat digunakan skala pengharkatan grafis.alternatif dapat digunakan skala pengharkatan grafis.

Dalam penggunaan skala grafis ini,diusahakan agar ukuran ukuran Dalam penggunaan skala grafis ini,diusahakan agar ukuran ukuran 
keberhasilan ditentukan secara tepat dan lengkap.keberhasilan ditentukan secara tepat dan lengkap.

Pengetahuan,dan kecakapan,atau keterampilan yang diperlukan Pengetahuan,dan kecakapan,atau keterampilan yang diperlukan 
untuk mencapai prestasi yang baik,dapat ditentukan melalui suatu untuk mencapai prestasi yang baik,dapat ditentukan melalui suatu 
analisis pekerjaan yang relatif sederhana,yang dapat dilakukan analisis pekerjaan yang relatif sederhana,yang dapat dilakukan 
oleh setiap atasan yang harus menimbang.oleh setiap atasan yang harus menimbang.oleh setiap atasan yang harus menimbang.oleh setiap atasan yang harus menimbang.

Penetapanetahuan,dan keterampilan yang diperlukan,sekaligus Penetapanetahuan,dan keterampilan yang diperlukan,sekaligus 
menetapkan standar pekerjaan yang dapat diterima oleh tenaga menetapkan standar pekerjaan yang dapat diterima oleh tenaga 
kerjanya.kerjanya.

Keefektifan penimbangan karya,tergantung dari teknik yang Keefektifan penimbangan karya,tergantung dari teknik yang 
digunakan,kepribadian penimbang,kepribadian tenaga kerja,dan digunakan,kepribadian penimbang,kepribadian tenaga kerja,dan 
hubungan antara penimbang dan yang ditimbang.hubungan antara penimbang dan yang ditimbang.



Hubungan antara peninbang dan yang ditimbang,yang diwarnai Hubungan antara peninbang dan yang ditimbang,yang diwarnai 
oleh rasa saling percaya,saling menghargai,dan saling oleh rasa saling percaya,saling menghargai,dan saling 
menghormati,akan memberikan hasil penimbangan karya yang menghormati,akan memberikan hasil penimbangan karya yang 
dapat lebih mudah diterima,dan dirasakan manfaatnya oleh dapat lebih mudah diterima,dan dirasakan manfaatnya oleh 
tenaga kerja.tenaga kerja.tenaga kerja.tenaga kerja.




