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1. Pendahuluan

Keberhasilan sebuah organisasi dalam mencapai visi dan misi sangat tergantung dari 

kualitas sumber daya manusia yang dimilikinya (Ambarwati, 2002:93). Oleh karena itu, 

setiap organisasi, besar maupun kecil harus mampu mengelola sumber daya manusianya 

dengan baik seperti halnya unsur-unsur lain dalam organisasi. Pengelolaan organisasi pada 

dasarnya adalah proses pengelolaan sumber daya manusia karena semua organisasi harus 

beroperasi melalui sumber daya manusia.

Kualitas sumberdaya manusia tercermin dari kinerjanya dalam perusahaan. Kinerja 

karyawan sebagai sumber daya manusia diukur dalam suatu sistem formal yang disebut 

penilaian kinerja. Mondy dan Noe (2005) mendefinisikan penilaian kinerja sebagai sebuah 

proses formal untuk mengkaji dan mengevaluasi kinerja seseorang atau kelompok. 

Pentingnya masalah kinerja karyawan ini membuat penulis tertarik untuk mencari tahu 

bagaimana cara perusahaan dalam mengelola kinerja karyawan mereka (manajemen kinerja). 

Manajemen kinerja merupakan sebuah konsep baru dalam manajemen sumber daya manusia 

(Esu, 2009:98). Berbeda dengan penilaian kinerja, manajemen kinerja merupakan sebuah 

sistem besar dan menyeluruh dalam mengidentifikasi, mendorong, mengukur, mengevaluasi, 

meningkatkan kinerja, dan memberi penghargaan kinerja karyawan (Mathis dan Jackson, 

2006). Armstrong (2009) dalam Marwansyah (2010) berpendapat bahwa manajemen kinerja 

adalah sebuah proses sistematis untuk meningkatkan kinerja organisasi dengan 

mengembangkan kinerja individu dan tim.

PT. Coca-Cola Bottling Indonesia (CCBI) dipilih sebagai objek penelitian karena 

pengembangan sumber daya manusia merupakan salah satu fokus utama manajemen pada 

CCBI. Menurut website resmi CCBI (http://www.coca-

colabottling.co.id/ina/ourcompany/index), sasaran CCBI tidak lain ialah memberi layanan 
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yang prima dan memuaskan kepada lebih dari 200 juta konsumen melalui sekitar 400,000 

pelanggan yang tersebar di seluruh Indonesia. CCBI menyadari bahwa untuk meraih semua 

peluang yang ada, memberikan layanan yang terbaik kepada para pelanggan, dan untuk dapat 

menghadapi tantangan lingkungan bisnis yang kompetitif, tim-tim CCBI perlu dibekali 

dengan pengetahuan dan keterampilan yang memadai, serta sikap yang tepat.

Selama sejarah keberadaan Coca-Cola di Indonesia yang cukup lama, CCBI telah 

menyelenggarakan berbagai pelatihan serta mengembangkan SDM sebagai bentuk 

manajemen kinerja untuk menjamin bahwa kemampuan bisnis perusahaan senantiasa 

memenuhi tuntutan pasar, dan para karyawan mampu menghasilkan apa yang diharapkan dari 

mereka. Sementara itu, CCBI juga secara berkesinambungan merekrut tenaga-tenaga muda 

berpotensi untuk menduduki posisi-posisi penting di masa mendatang.

CCBI memiliki satu tim khusus yang bertugas meningkatkan keterampilan-

keterampilan fungsi teknis, bidang manajemen dan kepemimpinan karyawan. Tim tersebut 

didukung dan disertifikasi oleh sejumlah lembaga pelatihan dan pengembangan SDM 

internasional. CCBI menghadirkan kelompok fasilitator baik dari dalam organisasi sendiri, 

maupun dari lingkungan luar yang memiliki kepiawaian bisnis yang tajam, pengalaman kerja 

langsung dalam bidang-bidang terkait. Berdasarkan paparan diatas maka sangat menarik 

untuk memberi gambaran lebih lanjut mengenai “Manajemen Kinerja pada PT. Coca-Cola 

Bottling Indonesia”, yang mencakup elemen-elemen manajemen kinerja, seperti penentuan 

standard kinerja, penilaian kinerja, dan umpan balik penilaian kinerja.
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2. Manajemen Kinerja dalam Teori

2.1 Definisi Manajemen Kinerja

Wirawan (2009:5) mendefinisikan kinerja sebagai keluaran yang dihasilkan 

oleh fungsi-fungsi atau indikator-indikator suatu pekerjaan atau suatu profesi dalam 

waktu tertentu. Menurut Rivai & Basri (2004:14) kinerja adalah hasil seseorang 

secara keseluruhan selama periode tertentu di dalam melaksanakan tugas, seperti 

standar hasil kerja, target atau sasaran atau kriteria yang telah ditentukan terlebih 

dahulu dan telah disepakati bersama.

Menurut Mangkunegara (2000:67) kinerja adalah hasil kerja secara kualitas 

dan kuantitas yang dicapai oleh seseorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya 

sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Hasibuan (2001:34) 

mengemukakan bahwa kinerja adalah suatu hasil kerja yang dicapai seseorang dalam 

melaksanakan tugas tugas yang dibebankan kepadanya yang didasarkan atas 

kecakapan, pengalaman dan kesungguhan serta waktu.

Dari beberapa pengertian kinerja di atas maka dapat disimpulkan bahwa 

kinerja adalah suatu hasil kerja yang dicapai oleh seseorang dalam melaksanakan 

tugas atau pekerjaannya, sesuai dengan standar kriteria yang ditetapkan dalam

pekerjaan itu.

Untuk mencapai kinerja organisasi yang baik, maka manajemen kinerja perlu 

ditata melalui suatu sistem manajemen kinerja yang baik. Dessler dan Huat 

(2009:222) berpendapat bahwa manajemen kinerja adalah sebuah proses yang 

mengkonsolidasikan pengaturan tujuan, penilaian kinerja, dan pengembangan 

karyawan menjadi sebuah sistem tunggal yang tujuannya adalah untuk memastikan 

bahwa kinerja karyawan mendukung kinerja perusahaan.
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Menurut Aguinis (2009:2) manajemen kinerja adalah proses yang 

berkesinambungan dari indentifikasi, pengukuran, dan pengembangan kinerja 

individu yang diselaraskan degan tujuan strategis organisasi. Amstrong dan Baron 

(2007:317) mendefinisikan manajemen kinerja sebagai sebuah pendekatan strategis 

dan terintegrasi untuk memberikan kesuksesan yang berkelanjutan bagi organisasi 

dengan meningkatkan kinerja karyawan yang bekerja di dalamnya dengan 

mengembangkan kemampuan tim dan kontribusi individual.

Berdasarkan definisi-definisi tersebut, maka jelaslah bahwa manajemen 

kinerja berbeda dari sekedar penilaian kinerja. Penilaian kinerja hanya merupakan 

sebuah event tahunan atau semesteran, tetapi manajemen kinerja adalah sebuah proses 

berkelanjutan dalam pendefinisian dan penilaian kinerja, serta umpan balik dalam 

rangka pengembangan kinerja karyawan sesuai dengan tujuan strategis organisasi.

2.2 Unsur-unsur Manajemen Kinerja

Manajemen kinerja diterapkan dengan beberapa tujuan, yaitu: (1) Tujuan 

Strategik: membantu top management untuk meraih tujuan strategik perusahaan. 

Dengan menghubungkan tujuan organisasi dengan tujuan individu, sistem manajemen 

kinerja dapat mendorong pencapaian tujuan organisasi; (2) Tujuan Administrasi: 

menyediakan informasi yang valid untuk membuat keputusan kepegawaian, misalnya 

gaji, promosi, demosi, dan lain-lain; (3) Tujuan Pengembangan: mengembangkan 

kompetensi karyawan melalui training dan pengembangan agar kinerja karyawan 

dapat mencapai hasil yang memadai. 
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Manajemen kinerja mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

 Penyusunan Standard Kinerja (Setting Standard)

Penetapan sasaran/ standar kinerja yang jelas bagi masing-masing karyawan 

merupakan komponen kritis dari manajemen kinerja. Penyusunan standard ini 

dilakukan dengan mengacu pada tujuan strategik yang ingin dicapai oleh organisasi 

dan mempertimbangkan hasil dari analisa jabatan. Hal ini dilakukan guna 

mendorong tercapainya tujuan strategik organisasi melalui kinerja individu.

 Penilaian Kinerja (Performance Appraisal)

Penilaian kinerja seharusnya tidak dipahami secara sempit, tetapi dapat 

menghasilkan beraneka ragam jenis kinerja yang diukur melalui berbagai cara. 

Menurut Handoko (2010:135), penilaian kinerja merupakan proses dimana 

organisasi mengevaluasi atau menilai kinerja karyawan. Kegiatan ini dapat 

memperbaiki keputusan personalia dan memberikan umpan balik kepada karyawan 

tentang pelaksanaan kerja mereka.

Mengukur kinerja adalah salah satu unsur penting dalam suatu sistem 

manajemen kinerja (Simamora, 2006:351). Dalam mengukur kinerja maka 

diperlukan suatu sistem penilaian kinerja. Ada beberapa metode yang dapat 

digunakan dalam melakukan penilaian kinerja. Mathis dan Jackson (2006:392) 

mengelompokkan metode penilaian kinerja menjadi empat kelompok besar, yaitu 

Metode Penilaian Kategori, seorang manajer untuk menandai tingkat kinerja 

karyawan pada formulir khusus yang dibagi kedalam kategori kinerja. Metode 

penilaian kategori yang paling umum adalah skala penilaian grafis dan checklist ;

Metode Komparatif, para manajer untuk membandingkan secara langsung kinerja 

karyawan mereka terhadap satu sama lain. Metode yang tergolong dalam metode 
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komparatif adalah penentuan peringkat dan distribusi paksa; Metode Perilaku/ 

Tujuan, Metode ini lebih berusaha untuk menilai perilaku karyawan dibandingkan 

dengan karakteristik lainnya dalam mencapai kinerjanya. Dua metode yang 

termasuk dalam metode ini adalah pendekatan perilaku dan manajemen berdasarkan 

tujuan (Management by Objectives – MBO); Metode Naratif, Metode-metode ini 

menguraikan tindakan karyawan dan juga dapat mengindikasikan penilaian aktual. 

Metode yang tergolong dalam kelompok ini adalah kejadian penting, esai, dan 

tinjauan lapangan.

 Umpan balik (Feedback)

Setelah penilaian para manajer harus mengkomunikasikan hasilnya untuk 

memberi penjelasan kepada mereka mengenai posisi mereka dimata organisasi. 

Organisasi biasanya mengharuskan para manajer untuk mendiskusikan dengan para 

karyawan, salah satunya melalui wawancara. Wawancara umpan balik penilaian 

kerja membuka kesempatan untuk menjelaskan kesalahpahaman di kedua pihak. 

Dalam wawancara ini manajer harus berfokus pada pengarahan, bimbingan, dan 

pengembangan. Untuk meningkatkan kinerja, para karyawan membutuhkan umpan 

balik mengenai kinerja mereka, disertai dengan arahan dalam meraih tingkat hasil 

berikutnya.
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Berdasarkan unsur-unsur manajemen kinerja diatas, maka dapat dibentuk sebuah 

model manajemen kinerja sebagai berikut:

3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis deskriptif kualitatif, yaitu penelitian 

yang menggambarkan fenomena sedang terjadi, baik secara grafis maupun naratif, sehingga 

bisa menggambarkan suatu masalah secara lebih jelas dan mendalam. Melalui metode ini, 

data yang diperoleh kemudian diinterpretasikan dan dianalisis sehingga memberikan 

informasi bagi pemecahan masalah yang dihadapi dalam bentuk diagram, tabel-tabel, ataupun 

narasi.

Jenis dan sumber data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data primer dan data 

sekunder. Data primer adalah informasi-informasi yang didapatkan peneliti dari tangan 

pertama, yakni objek penelitian (Sekaran, 2006:61). Data primer dalam penelitian ini berupa 

hasil wawancara mendalam dari Manajer Sumber Daya Manusia CCBI dan pihak-pihak lain 

yang terkait. Sedangkan data sekunder adalah informasi yang dikumpulkan oleh peneliti dari 

Penyusunan 
Standard Kinerja 

(Setting Standard)

Umpan Balik 
(Feedback)

Penilaian Kinerja 
(Performance 

Appraisal)

Tujuan Strategik 
organisasi

Gambar 1. Siklus Manajemen Kinerja
Sumber: dari berbagai sumber
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sumber data yang telah ada. Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa form penilaian 

kinerja dan CCAI Competency Framework.

4. Hasil Penelitian : Manajemen Kinerja pada CCBI

Bagian ini akan membahas mengenai elemen-elemen manajemen kinerja dalam 

CCBI. Manajemen kinerja pada CCBI terbagi dalam tiga elemen, yaitu setting standard, 

performance review, dan feedback..

4.1.Setting Standard

CCBI mempunyai visi untuk menjadi perusahaan produsen minuman terbaik 

di Asia Tenggara. Berdasarkan visi itulah, maka dirumuskan misi, yaitu untuk 

memberikan kesegaran kepada pelanggan dan konsumen dengan rasa bangga dan 

semangat sepanjang hari, setiap hari. Dalam mencapai visi dan misi perusahaan, 

karyawan dituntut untuk menjalakan aktivitas kerjanya sesuai dengan nilai-nilai 

perusahaan yang ada. Nilai-nilai tersebut antara lain:

1. Sumber Daya Manusia : Mengembangkan Sumber Daya Manusia, menghargai 

prestasi  serta menikmati apa yang kita lakukan.

2. Pelanggan : Menang untuk pelanggan dan untuk diri sendiri.

3. Semangat : Semangat untuk bertindak, bertanggungjawab dan sukses.

4. Inovasi : Selalu mencari cara yang lebih baik.

5. Keunggulan : Senantiasa melakukan pekerjaan yang terbaik.

6. Warga negara yang baik : Melakukan hal yang benar dari perusahaan, masyarakat 

dan sesama.

Hal-hal itulah yang menjadi dasar pelaksanaan manajemen kinerja pada CCBI, 

yaitu untuk memastikan tercapainya visi-misi perusahaan melalui kinerja karyawan 



yang sesuai dengan nilai

kinerja sebagai suatu usaha untuk mendapatkan hasil organisasi, tim, dan individu 

yang lebih baik melalui pengertian dan pengelolaan kinerja dengan menyepakati 

rencana tujuan, standar, dan kompetensi. Rencana tujuan disebut dengan istil

performance plan dalam sistem manajemen kinerja CCBI. 

atas Annual Business Plan, Unit Plan, Team Plan, 

plan merupakan turunan dari visi organisasi. Agar rencana tujuan tersebut dapat 

tercapai, maka CCBI menetapkan standar

Rencana tujuan dan standar kinerja dalam CCBI dirumuskan sebagai 

Performance Indicator  

dapat dicapai bila karyawan memiliki kompete

kinerja mereka. Kebutuhan pengembangan kompetensi setiap karyawan tersebut 

tertuang dalam  Individual Performance Plan 

atasan langsung dan karyawan.

Key Performance Indicator (KPI) seba

Gambar 2. Performance Plan
Sumber: data primer diolah
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yang sesuai dengan nilai-nilai perusahaan. CCBI merumuskan definisi manajemen 

kinerja sebagai suatu usaha untuk mendapatkan hasil organisasi, tim, dan individu 

yang lebih baik melalui pengertian dan pengelolaan kinerja dengan menyepakati 

rencana tujuan, standar, dan kompetensi. Rencana tujuan disebut dengan istil

dalam sistem manajemen kinerja CCBI. Performance plan 

Annual Business Plan, Unit Plan, Team Plan, dan Individual Plan.

merupakan turunan dari visi organisasi. Agar rencana tujuan tersebut dapat 

ka CCBI menetapkan standar-standar kinerja bagi para karyawan.

Rencana tujuan dan standar kinerja dalam CCBI dirumuskan sebagai 

Performance Indicator  (KPI) yang harus dapat dicapai oleh setiap karyawan. KPI 

dapat dicapai bila karyawan memiliki kompetensi yang memadai untuk menunjang 

kinerja mereka. Kebutuhan pengembangan kompetensi setiap karyawan tersebut 

Individual Performance Plan (IDP) yang disepakati bersama antara 

atasan langsung dan karyawan.

Key Performance Indicator (KPI) sebagai Standar Kinerja
CCBI merancang performance plan

setiap karyawannya dalam bentuk KPI. 

Secara sederhana, KPI dapat juga dimaknai 

sebagai standar kinerja yang harus dicapai

oleh karyawan selama satu tahun. KPI 

disepakati oleh atasan langsung dan 

karyawannya melalui diskusi yang juga 

Annual 
Business Plan

Departemen/ 
Unit Plan

Team Plan

Individual 
Plan

. Performance Plan
ata primer diolah

definisi manajemen 

kinerja sebagai suatu usaha untuk mendapatkan hasil organisasi, tim, dan individu 

yang lebih baik melalui pengertian dan pengelolaan kinerja dengan menyepakati 

rencana tujuan, standar, dan kompetensi. Rencana tujuan disebut dengan istilah 

Performance plan terdiri 

Performance 

merupakan turunan dari visi organisasi. Agar rencana tujuan tersebut dapat 

standar kinerja bagi para karyawan.

Rencana tujuan dan standar kinerja dalam CCBI dirumuskan sebagai Key 

(KPI) yang harus dapat dicapai oleh setiap karyawan. KPI 

nsi yang memadai untuk menunjang 

kinerja mereka. Kebutuhan pengembangan kompetensi setiap karyawan tersebut 

(IDP) yang disepakati bersama antara 

performance plan

setiap karyawannya dalam bentuk KPI. 

Secara sederhana, KPI dapat juga dimaknai 

sebagai standar kinerja yang harus dicapai

oleh karyawan selama satu tahun. KPI 

disepakati oleh atasan langsung dan 

karyawannya melalui diskusi yang juga 
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Technical 
Competency

Core 
Competency

Leadership 
Competency

Tujuan Bisnis

Rencana untuk 
Mencapai Tujuan Bisnis

Peran dan 
Tanggungjawab

Kemampuan Utama untuk 
Menjalankan Tujuan Bisnis

Sistem dan 
Infrastruktur

Behaviour 
Competency

Gambar 3. Hubungan Kompetensi dengan Tujuan Bisnis
Sumber: CCAI Competency Framework

didasarkan atas KPI tahunan dari CCAI (Annual Business Plan) dan data-data kinerja 

tahun sebelumnya. Pemakaian Annual Business Plan sebagai dasar KPI individu 

membuat adanya keselarasan visi antara karyawan dan juga strategi perusahaan. 

Kesepakatan atasan dan karyawan mengenai standar kinerja ini sejalan dengan konsep 

Management by Objective – MBO.

KPI dibuat dengan prinsip SMART, yaitu Spesific, Measurable, Achievable, 

Relevant, dan Time-frame. Prinsip ini dipakai agar KPI menjadi jelas, terukur, dapat 

dicapai, relevan dengan pekerjaan, dan memiliki batas waktu capaian yang jelas, 

sehingga karyawan menjadi tertantang untuk mencapainya. Maka menjadi jelas jika 

KPI didasarkan atas target tahunan perusahaan yang juga mempertimbangkan job 

description setiap karyawan. KPI juga akan dipakai sebagai standar penilaian kinerja 

(performance review) yang dilakukan sebanyak dua kali dalam setahun oleh atasan 

langsung.

Setelah KPI disepakati 

bersama, maka atasan akan 

melakukan assestment 

kompetensi terhadap 

karyawannya. Assestment ini 

bertujuan untuk menilai dan 

mengidentifikasi kompetensi 

apa saja yang dibutuhkan oleh 

karyawan untuk mencapai KPI. 

Hal ini sangatlah penting 

dilakukan karena kompetensi 
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sangat dibutuhkan bagi setiap karyawan CCBI untuk mencapai tujuan bisnis/ visi 

organisasi. Oleh karena itu, posisi kompetensi merupakan salah satu poin penting 

dalam penerapan manajemen kinerja. Kompetensi pada CCBI mengacu pada Coca-

Cola Amatil Indonesia (CCAI) Competency Framework, yang didalamnya terdapat 

tiga kata kunci, yaitu pengetahuan, keterampilan, dan perilaku. Pengetahuan adalah 

wawasan atau informasi mengenai suatu bidang tertentu; Keterampilan adalah 

kemampuan untuk dapat melakukan sesuatu dengan baik; sedangkan perilaku adalah 

kualitas tindakan sesorang yang berpengaruh terhadap kesuksesannya dalam bekerja. 

Gambar 3 mununjukkan ada tiga jenis kompetensi yang harus dimiliki oleh karyawan 

CCBI untuk mendukung tercapainya visi organisasi, yaitu technical competency, core 

competency, dan leadership competency. 

Technical Competency (Kompetensi Teknis)

Kompetensi teknis adalah pengetahuan dan keterampilan teknis yang harus 

dimiliki oleh setiap individu untuk mampu melakukan tugasnya dengan baik. 

Kompetensi teknis ini menentukan dapat atau tidaknya seorang karyawan melakukan 

pekerjaan sesuai dengan tuntutan perannya.

Core Competency (Kompetensi Inti)

Kompetensi inti adalah perilaku utama yang harus dimiliki oleh setiap 

individu agar sukses bekerja di CCBI. Kompetensi inti inipun dapat digunakan untuk 

membedakan kualitas karyawan antara yang unggul dan rata-rata. Kompetensi ini 

terdiri dari Orientation to Excellence, Customer Orientation, Communication, & 

Influencing, Problem Solving, dan Collaboration.
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Tabel 4. 1 Core Competency

Kompetensi Inti Definisi Indicator Perilaku

1. Orientation to Excellence kemampuan untuk 
menampilkan pekerjaan 
berkualitas tinggi dan 
meningkatkan kinerja 
dengan tetap memfokuskan 
diri pada cara-cara untuk 
mencapai tujun dan 
mencapai kinerja yang 
melebihi standar/ harapan

 proactive (proaktif)
 focus on improvement 

(focus pada upaya 
peningkatan)

 ensure quality 
(memastikakn kualitas)

 stretch target 
(meningkatkan standar 
kerja)

2. Customer Orientation kemampuan untuk 
menepatkan kepentingan 
pelanggan sebagai dasar dari 
semua kegiatan kerja yang 
kita lakukan

 address customer needs 
(memenuhi kebutuhan 
pelanggan)

 respon to customer 
appropriately (merespon 
pelanngan dengan baik)

 takes responsibility 
toward customer-service 
problem 
(bertanggungjawab atas 
permasalahan customer-
services)

 keeps commitment for 
customer

 (menjaga komitmen 
terhadap pelanggan)

 thinks win-win (berpikir 
untuk selalu saling 
menguntungkan).

3. Communication & 
Influencing

kemampuan untuk 
memahami orang lain dan 
menyampaikan informasi 
serta ide dengan cara yang 
meyakinkan sehingga pesan 
tidak hanya dipahami namun 
mendapatkan persetujuan 
dari pendengar

 comprehends message 
from others (memahami 
pesan dari orang lain)

 adjust message to the 
audience (menyesuaikan 
pesan terhadap pendengar)

 structures the 
communication
(menyusun komunikasi)

 ensures understanding 
(memastikan pemahaman)

4. Problem Solving kemampuan untuk secara 
proaktif memahami situasi 

 seeks for information 
(mencari informasi)

 analyses issues 
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atau permasalahan dengan 
benar, menarik kesimpulan 
yang tepat terhadap situasi 
atau permaslah tersebut serta 
menciptakan pilihan dan 
alternative pemecahan 
maslah yang sesuai

(menganalisa 
permasalahan)

 relates to context (melihat 
permasalahan secara 
kontekstual)

 generates solutions 
(menciptakan solusi)

5. Collaboration kemampuan untuk bekerja 
sama dengan orang lain, 
menjadi bagian dari tim, dan 
tidak bekerja secara terpisah 
dari mereka (tim) guna 
mencapai tujuan bersama

 shares ideas and gains 
inputs (berbagi ide dan 
meminta masukan)

 cooperates (bekerja sama)
 respects differences 

(menghargai perbedaan).

Sumber: data sekunder diolah

Leadership Competency (Kompetensi Kepemimpinan)

Kompetensi kepemimpinan adalah perilaku utama yang harus dimiliki setiap 

individu yang memimpin sebuah tim atau individu lain agar dapat sukses menjalankan 

perannya sebagai pemimpin. Kompetensi ini dapat digunakan untuk membedakan 

kualitas pemimpin yang berkinerja unggul dengan yang berkinerja biasa. Kompetensi 

ini terdiri dari Planning & Executing, Managing Performance, Developing Others, 

Financial Acumen, Decision Making, Facilitating Change, Building & Managing 

Partnership, Creating & Selling the Vision, dan Building Organization Talent.

Tabel 4. 2 Leadership Competency
Kompetensi Kepemimpinan Definisi Indicator Perilaku

1. Planning & Executing kemampuan untuk 
merencanakan dan 
melaksanakan aktivitas 
kerja bagi diri sendiri dan 
orang lain guna 
memastikan 

 prioritizes (menetapkan 
priotas)

 develop contingency 
(menciptakan rencana 
alternatif)

 determine task 
(menentukan tugas)
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terselesaikannya pekerjaan 
secara efisien.

 resources and schedule 
(menentkan tgas, sumber 
daya, dan waktu)

 stays focused to complete 
work (tetap focus untuk 
menyelesaikan pekerjaan).

2. Managing Performance kemampuan untuk 
mengelola kinerja 
karyawan, dengan 
menetapkan tujuan dan 
harapan yanga jelas, 
memantau kemajuan yang 
dicapai, memberikan 
feedback secara berkala 
serta menyelesaikan 
permasalahan kinerja 
dengan segera.

 clarifies role 
(mengklarifikasi peran dan 
tanggungjawab)

 sets objective (menentukan 
tujuan)

 support employee 
(mendukung karyawan)

 keeps informed (menjaga 
komunikasi)

 give feedback 
(memberikan feedback)

 manages performance 
issues (mengelola 
permasalahan kinerja)

 recognizes and celebrates 
success (menghargai dan 
merayakan kesuksesan)

3. Developing Others kemampuan untuk terlibat 
secara langsung dalam 
memfasilitasi 
pengembangan orang lain 
dan menciptakan 
lingkungan yang 
mendukung pembelajaran, 
pertumbuhan, dan 
perkembangan tim.

 identifies development 
needs (mengenali 
kebutuhan pengembangan)

 coach others 
(membimbing orang lain)

 plans, monitors, and 
recognizes development 
(merencanakan, 
memantau, dan 
memberikan apresiasi atas 
upaya pengembangan)

 ensures succession 
(memastikan suksesi)

4. Financial Acumen kemampuan untuk secara 
aktif mengelola keuangan 
di dalam departemen 
sendiri maupun 
departemen lain yang 
berkaitan dengan bidang 
keahlian yang dimiliki 
yang akan berdampak pada 
peningkatan kinerja dan 

 understands the business 
and financial (memahami 
bisnis dan keuangan)

 manages budget 
(mengelola anggaran)

 identifies and 
performefficiency 
opportunities (mencari 
peluang untuk melakuakan 
efisiensi keuangan)
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keuntungan perusahaan.

5. Decision Making kemampuan untuk segera 
membuat dan menjalankan 
keputusan dengan 
mempertimbangkan 
permaslahan dan peluang 
yang ada.

 identifies and evaluates 
alternatives of decision 
(mengidentifikasi dan 
mengevaluasi alternative 
keputusan yang dapat 
dibuat)

 involve people prior to 
making decision 
(melibatkan orang lain 
membuat keputusan)

 commits to decision 
(melaksanakan keputusan)

6. Facilitating Change kemampuan untuk 
menggerakkan individu, 
tim, dan organisasi untuk 
mencapau hasil yang 
diharapkan dari sebuah 
perubahan.

 challenges status quo 
(mempertanyakan “status 
quo”)

 clarifies vision
(mempertegas visi 
perubahan)

 formulates a change plan 
(merumuskan rencana 
perubahan)

 leads the change 
implementation 
(memimpin implementasi 
perubahan)

7. Building & Managing 
Partnership

kemampuan untuk 
mengenali peluang dan 
membangun kemitraan 
yang efektf dengan rekan 
bisnis, dan kolega, untuk 
mencapai keuntungan dan 
pertumbuhan perusahaan.

 identifies partnership 
needs (mengidentifikasi 
kebutuhan untuk 
membangun kemitraan)

 explores partnership 
opportunities 
(mengeksplorasi 
kesempatan untuk 
membangun kemitraan)

 formulates action plans 
(merencanakan tindakan 
kemitraan)

 subordinates own area’s 
goal (mengutamakan 
kepentingan organisasi 
dalam membangun 
kemitraan)

 monitors partnership 
(memantau kemitraan)

8. Creating & Selling the kemampuan untuk secara  paints the picture 



16

Vision meyaknkan dan 
bersemangat menjual visi 
perusahaan; menciptakan 
gambaran masa depan 
yang jelas yang dapat 
membantu orang lain 
memahami dan merasakan 
bagaimana keadaan akan 
berubah ketika visi sudah 
tercapai

(menciptakan visi 
perusahaan)

 influences movement 
(mempengaruhi 
pergerakan)

 leads through vision 
(memimpin dengan visi)

9. Building Organisation 
Talent

kemampuan untuk 
menarik, mengembangkan, 
dan mempertahankan 
individu yang berbakat 
dengan menciptakan 
lingkungan pembelajaran 
yang dapat memastikan 
individu menyadari potensi 
terbaiknya, yang 
memungkinkan perusahaan 
memenuhi tantangan masa 
depan.

 diagnose capability and 
developmental needs 
(mendiagnosis kemampuan 
dan kebutuhan 
pengembangan)

 creates a learning culture 
(menciptakan budaya 
belajar)

 ensure differencial reward 
system and processes
(memastikan sistem dan 
proses reward sesuai 
dengan pencapaian 
kinerja)

 emphasize retension 
(menekankan terjadinya 
retensi karyawan 
potensial)

Sumber: data sekunder diolah
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Kebutuhan kompetensi setiap individu berbeda-beda, tergantung dari peran dan 

posisinya dalam perusahaan. Berikut gambaran kebutuhan kompetensi karyawan CCBI 

berdasarkan peran dan posisinya dalam perusahaan:

Bagan di atas menunjukkan bahwa setiap karyawan tergantung dari perannya 

dalam perusahaan mempunyai kebutuhan kompetensi yang berbeda.  Kebutuhan 

kompetensi ini dijadikan pertimbangan dalam penetapan IDP sebagai sarana 

pengembangan kompetensi karyawan dalam pencapaian KPI. 

Individual Development Plan (IDP) sebagai Sarana Pencapaian KPI

Individual Development Plan (IDP) dapat dimaknai sebagai sebuah rencana 

pengembangan diri untuk melengkapi kompetensi yang dibutuhkan oleh karyawan 

saat melakukan suatu tanggungjawab kerja. IDP dibuat berdasarkan kesepakatan 

antara atasan langsung dengan karyawan pada saat wawancara penentuan KPI dan 

 Planning & 
Executing

� Staff
Mengelola Diri Sendiri

 Developing 
Others

 Managing 
Performance

� Supervisor
Mengelola Orang Lain

 Decision Making
 Financial Acumen

� Manager
Mengelola Supervisor

 Building & 
Managing 
Partnership

 Facilitating 
Change

� Sr. Manager 
Mengelola Fungsi

 Building 
Organizational 
Talent

 Creating &Selling 
the Vision

� Director
Mengelola Bisnis

 Orientation to 
Excellence

 Custumer 
Orientation

 Communication 
& Influencing

 Problem Solving  Collaboration

Depending Employee Role and Position

Gambar 4. Kebutuhan Kompetensi Tiap Posisi Kerja

Sumber: CCAI Competency Framework
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IDP. IDP dibuat agar karyawan mempunyai kompetensi yang memadai untuk 

melaksanakan pekerjaanya. Ada beberapa tipe pengembangan yang dapat dilakukan 

untuk meningkatkan kompetensi karyawan, antara lain: training, seminar, workshop, 

on the job training, ataupun coaching.

Berikut adalah bagan proses pembuatan IDP:

Karyawan berdiskusi dengan atasannya untuk mendapatkan masukan. Dalam 

tahap ini, akan terjadi proses assestment mengenai kompetensi-kompetensi yang 

dibutuhkan guna mencapai KPI tahun berjalan. Setelah itu, karyawan akan didata dan 

didaftarkan menjadi peserta training kompetensi. Training ini biasanya 

diselenggarakan secara tahunan setelah mempertimbangkan waktu dan anggaran. 

Setelah semua data terkumpul dan jadwal ditentukan, seluruh data tersebut akan 

dimasukkan ke dalan online performance management system.

Diskusi dengan 
atasan untuk 
mendapatkan 

masukan

Pertimbangkan 
waktu dan anggaran 

penyelenggaran

Prioritas pada 
pencapaian kinerja 

periode ini

Masukkan ke dalam 
online performance 

management 
system

Gambar 5. Proses Membuat IDP
Sumber: data primer diolah
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4.2 Performance Review

Bagan di samping menggambarkan proses manajemen kinerja secara umum. 

Proses tersebut menunjukkan bahwa perencanaan mengenai performance plan, dan 

IDP disepakati diawal periode kerja. Proses 

penentuan performance plan, dan IDP dilakukan 

dengan cara wawancara antara atasan langsung 

dengan karyawannya. Setelah performance plan 

dan IDP disepakati, maka atasan akan 

melakukan coaching, serta melakukan review 

atas kinerja karyawan selama tahun berjalan.

Performance review/ penilaian kinerja 

wajib dilakukan untuk mengukur tingkatan 

kinerja yang telah dicapai oleh karyawan CCBI 

dan juga untuk mengetahui kebutuhan kompetensi yang masih kurang memadai. 

Dalam sistem manajemen kinerja yang diterapkan oleh CCBI, CCBI melakukan dua 

kali penilaian kinerja dalam satu tahun, yaitu mid year review dan annual review. 

Performance review pada CCBI dilakukan dengan metode wawancara antara atasan 

langsung dengan bawahannya. Metode ini dipakai karena CCBI memandang metode 

ini relatif lebih fair, dimana atasan langsung lebih tahu hasil dan cara karyawan dalam 

melakukan pekerjaan serta mencapai target kerja mereka.

Coaching

Mid year review and 
annual review

Performance  
Plan and IDP

Gambar 6. Proses Manajemen Kinerja
Sumber: data primer diolah
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Mid year review tidak hanya terbatas pada pengertian “mengukur kinerja” 

tetapi juga sebagai bagian dari proses mentoring guna memastikan karyawan memiliki 

kompetensi yang cukup serta telah melakukan pekerjaannya dengan benar. Untuk itu 

pada tahap mid year review ini, atasan dan karyawan bertemu untuk melakukan 

wawancara penilaian kinerja. Hal-hal yang menjadi pokok pembicaraan antara lain 

adalah evaluasi kinerja sampai pertengahan tahun, evaluasi IDP yang telah dilakukan, 

serta kesepakatan untuk meningkatkan kinerja selama tahun berjalan. Hal ini 

dilakukan untuk memastikan agar kinerja karyawan sesuai dengan harapan 

perusahaan. Selain itu, hal ini juga dapat digunakan untuk meminimalisir terjadinya 

lack of direction dari karyawan.

Annual review di akhir tahun untuk melihat dan mengevaluasi kinerja 

karyawan selama tahun tersebut. Tahapan inipun dilakukan dengan metode 

wawancara langsung antara atasan langsung dengan bawahannya. Sebelum 

melakukan annual review, karyawan diminta untuk melakukan self assessment

Gambar 7. Garis Besar Siklus Manajemen Kinerja CCBI
Sumber: data primer diolah
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terhadap hasil pekerjaannya. Self assessment inilah yang akan dibahas dan diskusikan 

pada saat annual review.

Selain itu, yang dilakukan pada tahap annual review ini antara lain 

mengevaluasi capaian KPI, perilaku (behaviour), serta mengevaluasi IDP dan 

mencatat perbaikan/ pengembangan yang diperlukan untuk tahun berikutnya. Selain 

KPI, ada juga capaian non-KPI yang dibahas pada tahap wawancara penilaian kinerja 

ini. Capaian non-KPI adalah kinerja yang ditunjukkan oleh karyawan diluar KPI 

mereka.

Performance Rating

Pencapaian KPI dinilai berdasarkan dua hal, yaitu “what” dan “how”. “What” 

adalah KPI yang berupa angka pasti, 

dimana dapat jelas terukur berapa 

banyak yang telah dicapai oleh 

karyawan. Sedangkan “how” adalah cara 

yang dipakai oleh karyawan untuk 

mencapai KPI yang telah ditetapkan. 

Pada “how” inilah perilaku karyawan 

dinilai, cara-cara yang dipakai oleh karyawan dalam mencapai KPI (what) tidak boleh 

bertentangan dengan nilai-nilai yang ada pada CCBI. 

CCBI mempunyai tim khusus yang disebut HR Service team. Tim ini bertugas 

mengumpulkan serta mengolah hasil wawancara penilaian kinerja. Hasil dari proses 

pengolahan data tersebut akan digunakan untuk membedakan rating kinerja 

+

Individual 
Objective

Values & 
Behaviour

Performance
Rating

“What”

“How”

Gambar 8. Pengukuran Kinerja
Sumber: data primer diolah
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(differentiate performance) antar individu. Rating kinerja dibedakan menjadi lima, 

yaitu poor, below expectation, meet expectation, exceed expectation, dan outstanding.

Poor, kategori ini menunjukkan bahwa seorang karyawan tidak memiliki 

kompetensi yang memadai atau gagal dalam menjalankan kinerja yang diharapkan 

pada pekerjaannya saat ini dan juga gagal dalam menjalankan beberapa atau banyak 

keterampilan yang relevan. Orang yang termasuk didalam kategori ini biasanya juga 

menunjukkan perilaku negatif. Below expectation, kategori ini menunjukkan bahwa 

seorang karyawan memiliki kinerja dibawah harapan perusahaan. Karyawan yang 

masuk dalam kategori ini perlu meningkatkan kompetensinya sehingga dapat 

mencapai kinerja yang diharapkan. Meet expectation, karyawan yang masuk dalam 

kategori adalah karyawan yang mampu menunjukkan kinerja sesuai dengan yang 

diharapkan oleh perusahaan. Exceed ezpectation, kategori ini diisi oleh karyawan 

yang telah menjalankan kinerja dengan sangat baik dan melebihi harapan organisasi.  

Karyawan dalam kategori ini menunjukkan banyak perilaku positif dan diharapkan 

dapat menjadi contoh bagi karyawan yang lain. Outstanding, karyawan yang masuk 

Gambar 9. Pemeringkatan Capaian Kinerja

Sumber: data primer diolah
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dalam kategori ini adalah karyawan yang tidak hanya memiliki kinerja di atas rata-

rata tetapi juga menjalankan semua perilaku positif dalam menjalankan pekerjaanya.

Pemeringkatan kinerja ini dilakukan agar karyawan tidak serta-merta hanya 

mencapai standar minimal yang telah ditetapkan tetapi juga melebihi standar kinerja 

yang ada. Pemeringkatan kinerja karyawan dilakukan dengan metode distribusi paksa 

agar terdistribusi normal.

4.3 Feedback

Feedback dari proses performance review ini dibagi menjadi dua, yaitu dari 

aspek organisasional dan aspek karyawan. Dari aspek organisasional, feedback dapat 

dijadikan sebagai panduan perumusan strategi di periode mendatang, seperti misalnya 

penetapan annual business plan/ KPI. Feedback bagi karyawan CCBI dititikberatkan 

pada pertimbangan kenaikan gaji dan insentif tahunan. Hal ini didasarkan pada 

performance result yang dicapai oleh karyawan. Selain itu, feedback juga dapat 

digunakan sebagai pertimbangan untuk melakukan training, pengembangan 

kompetensi, kemungkinan promosi, serta sarana pemahaman nilai perusahaan bagi 

karyawan, bahkan pemecatan.



24

4.4 Model Manajemen Kinerja CCBI

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat dibentuk seebuah model 

manajemen kinerja pada CCBI, yaitu sebagai berikut:

Gambar 10. Model Manajemen Kinerja pada CCBI
Sumber: data primer diolah
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Visi dan misi CBI diterjemahkan menjadi tujuan strategik CCBI. Guna mencapai 

tujuan itulah CCBI menerapkan sistem manajemen kinerja. Hal pertama yang dilakukan 

adalah menetapkan standar kinerja (Performance plan/ KPI) sebagai target yang harus 

dicapai oleh setiap karyawan (individual plan/ KPI individu). Target ini berguna untuk 

mencapai kinerja organisasi melalui kinerja individu. Selanjutnya akan dibentuk IDP sebagai 

sarana pencapaian KPI dengan mempertimbangkan kebutuhan kompetensi. Selama bekerja 

karyawan akan tetap dipantau oleh atasan langsung dalam bentuk monitoring dan coaching. 

Kinerja karyawan akan dinilai melalui tahap penilaian kinerja, yaitu mid year review pada 

pertengahan periode dan annual review pada akhir tahun. Hasil penilaian kinerja ini akan 

berupa feedback bagi organisasi dan juga bagi karyawan. Feedback yang diterima oleh 

karyawan akan berupa kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan SDM. Bagi organisasi, 

feedback dapat digunakan sebagai pertimbangan strategi bisnis di periode selanjutnya,

misalnya penetapan visi-misi dan strategi bisnis, serta sebagai dasar pertimbangan 

performance plan/ KPI.

5. Kesimpulan

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa manajemen kinerja adalah sebuah proses 

berkelanjutan dalam penetapan standar, dan penilaian kinerja, serta umpan balik dalam 

rangka pengembangan kompetensi dan kinerja karyawan sesuai dengan tujuan strategik 

organisasi. Manajemen kinerja diterapkan guna mencapai visi-misi perusahaan melalui 

kompetensi dan kinerja karyawan yang sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam 

perusahaan. Kinerja karyawan CCBI dipantau melalui proses coaching oleh atasan langsung 

dari karyawan terkait. Penilaian kinerja karyawan CCBI dilakukan sebanyak dua kali dalam 

setahun, yaitu mid-year review dan annual review. Hasil penilaian kinerja karyawan pada 
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CCBI didistribusikan secara paksa (forced distribution) agar terdistribusi normal. Maka dapat 

simpulkan bahwa CCBI menggunakan kombinasi metode, yaitu antara metode komparatif-

ditribusi paksa, penilaian perilaku dan Management By Objective (MBO) dalam menerapkan 

sistem manajemen kinerjanya. Pihak yang melakukan penilaian kinerja adalah diri sendiri 

melalui self-assesment dan atasan langsung melalui wawancara yang didasarkan pada bukti-

bukti aktivitas kinerja karyawan (hasil self assestment). Feedback dari proses penilaian 

kinerja (annual review) ialah berupa kebijakan terkait SDM dan tinjauan untuk strategi 

perusahaan di periode berikutnya.

5.1 Implikasi Teoritis

Bagian ini merupakan sumbangan bagi perkembangan teori mengenai manajemen 

kinerja. Penulis menemukan hasil penelitian bahwa ada beberapa hal yang berbeda dengan 

teori yang sudah ada. Teori manajemen kinerja mengemukakan bahwa ada tiga unsur dalam 

manajemen kinerja, namun dalam CCBI ditemukan bahwa ada unsur-unsur lain yang sangat 

penting dalam penerapan manajemen kinerja di CCBI, yaitu standar capaian kinerja yang 

terukur, assestment kebutuhan, dan pengembangan kompetensi, serta penilaian kinerja dan 

umpan balik. Maka dari itu, penulis berpendapat bahwa manajemen kinerja adalah sebuah 

proses berkelanjutan dalam penetapan standar, dan penilaian kinerja, serta umpan balik dalam 

rangka pengembangan kompetensi dan kinerja karyawan sesuai dengan tujuan strategik 

organisasi.

5.2 Implikasi Terapan

Bagian ini diharapkan dapat menjadi saran yang mungkin dapat bermanfaat bagi 

pihak-pihak yang berkepentingan, khususnya pada CCBI. Penulis menyarankan agar CCBI 
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bisa meninjau kembali penggunaan metode distribusi paksa dalam pemeringkatan kinerja

karyawan untuk memastikan keadilan reward yang diterima oleh karyawan. Selain itu, 

penulis juga menyarankan agar CCBI mensosialisasikan kembali sistem manajemen kinerja 

yang akan diterapkan sehingga karyawan lebih memahami maksud dan tujuan penerapan 

sistem manajemen kinerja yang telah dipilih.

5.3 Keterbatasan Penelitian dan Rekomendasi Penelitian Mendatang

Keterbatasan dalam penelitian ini adalah adanya beberapa keterangan yang bebeda 

dari masing-masing narasumber. Hal ini terjadi karena narasumber lebih memahami bahasa 

praktis daripada bahasa teoritis. Penulis pun terkadang harus melakukan wawancara via email 

karena kesibukan narasumber. Penelitian ini membuka peluang bagi penelitian selanjutnya 

dengan mengkaji lebih mendalam mengenai pengaruh penerapan sistem manajemen kinerja 

terhadap prestasi kerja ataupun presepsi karyawan terhadap sistem manajemen kinerja yang 

diterapkan.
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