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-----------------------------------------------------------------------------------------Abstrak
Lebih dari dua dasawarsa pemerintah menerapkan Daftar Penilaian
Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) untuk menilai prestasi kerja pegawai negeri sipil (PNS) yang ditetapkan
melalui Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1979.
Sepanjang pelaksanaannya, instrumen penilaian prestasi kerja pegawai negeri sipil tersebut belum sekalipun
mengalami perubahan atau revisi baik dari aspek substansi maupun prosedur mekanisme penilaiannya.
Dalam perkembangannya ketika paradigma administrasi publik mengalami perubahan seperti pada masa
sekarang ini DP3 dipandang sudah tidak relevan lagi untuk digunakan sebagai alat
untuk menilai prestasi dan kinerja sumber daya manusia aparatur pemerintah. Pelaksanaan DP3 tidak
memberi dampak yang berarti bagi pengelolaan kepegawaian negeri sipil, hal ini disebabkan DP3 tidak
mampu menjadi alat yang obyektif yang dapat diandalkan oleh setiap pegawai untuk memperoleh manfaat
dari dilaksanakannya penilaian prestasi kerja mereka. DP3 selama ini hanya merupakan
berkas isian tahunan yang fungsinya hanya untuk memenuhi kebutuhan administratif saja. Selama ini
pemanfaatan DP3 hanya untuk keperluan mutasi, kenaikan pangkat dan kenaikan gaji berkala, padahal
fungsi dan kegunaan penilaian prestasi kerja pegawai mestinya dapat diperluas dalam rangka meningkatkan
kinerja pegawai dan organisasi.
Pemerintah Kota Yogyakarta sangat peduli terhadap upaya peningkatan kinerja pegawai dan memandang
DP3 sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan individu dan organisasi. Maka dari itu Pemerintah Kota
Yogyakarta menyusun instrumen penilaian kinerja pegawai yang dimaksudkan untuk menjadi alat
pendamping bagi DP3 dalam menilai prestasi dan kinerja pegawai. Instrumen
tersebut adalah Alat Penilaian Kinerja Pegawai (APKP) yang dari sisi substansi
sebenarnya tidak jauh beda dengan DP3 khususnya berkaitan dengan unsur-unsur penilaiannya. Namun dari
aspek mekanisme dan prosedur penilaian kedua alat
tersebut memiliki perbedaan. Hal inilah yang dapat menjadi nilai tambah bagi APKP
dibandingkan dengan DP3, dimana APKP dapat menjadi alternatif bagi penilaian
prestasi dan kinerja pegawai yang dapat lebih diandalkan dibandingkan DP3.
Pemerintah Kota Yogyakarta saat ini menggunakan DP3 dan APKP untuk menilai
prestasi dan kinerja pegawai. DP3 masih dilaksanakan sebab secara yuridis normatif
alat inilah yang menjadi alat penilaian prestasi kerja yang sah dalam sistem
manajemen pegawai negeri sipil. Sedangkan APKP dimaksudkan sebagai
pendamping DP3, dimana hasil penilaian melalui APKP dikonversikan ke dalam
DP3.
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang dimaksudkan untuk
mengeksplorasi perbedaan-perbedaan dan masalah-masalah yang dihadapi dalam
pelaksanaan instrumen penilaian kinerja baik melalui DP3 maupun APKP dilihat dari
perspektif prosedur dan mekanisme penilaian serta tindak lanjut hasil penilaian

dalam rangka meningkatkan kinerja pegawai.
Kedua alat penilaian tersebut memiliki sejumlah persamaan dan perbedaan
sesuai dengan karakteristik dan faktor-faktor yang melatarbelakangi penyusunan
alat penilaian tersebut. Persamaan antara DP3 dan APKP antara lain meliputi :
unsur penilaian yang digunakan, bias penilaian yang ditimbulkan seperti hallo effect,
dan tindak lanjut hasil penilaian kedua alat tersebut yang belum jelas bagi pegawai.
Sedangkan perbedaan dari kedua alat tersebut diantaranya adalah : penentuan
pegawai yang akan menilai kinerja seseorang, apabila DP3 hanya dinilai oleh atasan
maka dalam APKP penilaian dapat dilakukan oleh pimpinan, bawahan, rekan kerja
dan lainnya untuk menjadi penilai. Selain itu periode penilaian APKP dua kali dalam
setahun sedangkan DP3 sekali setahun, APKP digunakan dalam lingkup yang lebih
luas untuk menilai prestasi dan kinerja pegawai seperti kelulusan dalam diklat,
kelulusan dalam tugas dan ijin belajar serta aspek lain dimana hal ini tidak terdapat
dalam DP3.
DP3 dan APKP adalah dua alat penilaian prestasi dan kinerja pegawai yang
sama-sama penting untuk tetap dilaksanakan. DP3 disini untuk memenuhi aspek
yuridis normatif dalam sistem kepegawaian negeri sipil sedangkan APKP diarahkan
untuk memperoleh gambaran dan potret yang jelas terhadap prestasi dan kinerja
pegawai. Namun demikian sebenarnya DP3 sudah waktunya untuk diganti dengan
alat penilaian prestasi dan kinerja yang baru disesuaikan dengan perkembangan
dan kebutuhan terkini tentang pentingnya suatu alat penilaian kinerja. Sedangkan
APKP sebagai alat penilaian kinerja yang disusun oleh Pemerintah Kota Yogyakarta
perlu terus dikembangkan khususnya dalam penjabaran unsur-unsur penilaian yang
seharusnya dapat lebih mencerminkan prestasi dan kinerja pegawai. Kajian dan
pengembangan APKP harus dilakukan secara lebih komprehensif dan mendalam
terhadap segala aspek yang terkait dengan penilaian prestasi dan kinerja pegawai
negeri sipil sehingga alat tersebut dapat memberikan kontribusi yang nyata bagi
pembinaan dan pengelolaan pegawai negeri sipil di Pemerintah Kota Yogyakarta.

