
 
 

 

 

 

 

 

 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

A. Tinjauan Tentang Kinerja 

 

 

1. Pengertian Kinerja 

Sebagai wujud pelayanan publik, pemerintah memiliki fungsi pelayanan dan 

pemberdayaan kepada masyarakat yang ditunjukkan dalam bentuk kinerja. 

Prawirosentono mendefinisikan bahwa kinerja adalah hasil kerja yang dapat 

dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi, sesuai 

dengan tanggung jawab masing-masing, dalam rangka upaya mencapai tujuan 

organisasi yang bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum dan sesuai 

dengan moral dan etika (Sinambela, 2012:5). Sedangkan LAN-RI merumuskan 

kinerja adalah gambaran mengenai tingkatan pencapaian pelaksanaan suatu 

kegiatan, program, kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, 

dan visi organisasi (Pasolong, 2014:175). 

Lebih lanjut, Widodo mengatakan bahwa kinerja adalah melakukan suatu 

kegiatan dan menyempurnakannya sesuai dengan tanggung jawabnya dengan 

hasil seperti yang diharapkan (Pasolong, 2014:175). Sedangkan Gibson 

mengatakan bahwa kinerja seseorang ditentukan oleh kemampuan dan 

motivasinya untuk melaksanakan pekerjaan. Dikatakan bahwa pelaksanaan 

pekerjaan ditentukan oleh interaksi antara kemampuan dan motivasi. Timpe 
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(1998) mengatakan, kinerja adalah prestasi kerja, yang ditentukan oleh faktor 

lingkungan dan perilaku manajemen. Hasil penelitian Timpe menunjukkan 

bahwa lingkungan kerja yang menyenangkan begitu penting untuk mendorong 

tingkat kinerja pegawai yang paling efektif dan produktif dalam interaksi sosial 

organisasi akan senantiasa terjadi adanya harapan bawahan terhadap atasan dan 

sebaliknya (Pasolong, 2014:176). 

Robbins and Coulter (2007) menjelaskan “Performance is the end result of an 

activity, managers are concerned with organizational performance the 

accumulated end results of all the organization’s work activities” yang artinya 

kinerja adalah hasil akhir dari suatu kegiatan, manajer prihatin dengan hasil 

akhir kinerja organisasi akumulasi dari aktivitas kerja semua organisasi. 

Sedangkan Steers & Mowday sebagaimana dikutip oleh Jackofsky (1984) 

mengemukakan bahwa kinerja merupakan hal yang sangat relevan untuk 

dibahas karena (1) keseluruhan efektivitas organisasi tergantung daripadanya 

dan (2) individu itu sendiri, dalam hal agar dipekerjakan, dipertahankan dalam 

pekerjaannya, dan berbagai imbalan yang akan diterima terkait dengan 

kinerjanya (Christine, 2010:123). 

Sedangkan Sinambela mendefinisikan kinerja pegawai sebagai kemampuan 

pegawai dalam melakukan sesuatu dengan keahlian tertentu. Hal senada 

dikemukakan oleh Stephen Robbins, bahwa kinerja adalah hasil evaluasi 

terhadap pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai dibandingkan kriteria yang 

telah ditetapkan sebelumnya (Pasolong, 2014:176). 
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Setelah paparan pendapat para ahli di atas maka penulis memilih konsep 

kinerja yang dirumuskan oleh LAN-RI menjadi konsep utama dalam penelitian 

ini, penulis menilai bahwa konsep kinerja yang dirumuskan oleh LAN-RI 

paling relevan untuk digunakan sebagai acuan mengenai definisi kinerja dalam 

penelitian ini. LAN-RI merumuskan bahwa kinerja adalah gambaran mengenai 

tingkatan pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan, program, kebijaksanaan 

dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi (Pasolong, 

2014:175). Berdasarkan pengertian kinerja di atas maka kinerja Dinas Pemuda 

Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lampung Tengah dalam 

melaksanakan kegiatan, program-program pemberdayaan pemuda dapat dilihat 

apakah sudah mencapai sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi atau belum. 

 

2. Manajemen Kinerja 

 

Manajemen kinerja kinerja merupakan strategi yang digunakan oleh pimpinan 

untuk meningkatkan kinerja pegawai dalam sebuah organisasi guna tercapainya 

tujuan organisasi. Amstrong dan Baron (1998) berpendapat bahwa manajemen 

kinerja adalah pendekatan strategis dan terpadu untuk mencapai kesuksesan 

yang berkelanjutan dalam organisasi dengan memperbaiki kinerja staf dengan 

mengembangkan kapabilitas tim dan kontributor individu. Selain itu, 

manajemen kinerja dimulai dengan menentukan visi dan misi organisasi, 

maksud dan tujuan organisasi (Torang, 2014:189). Sedangkan Shiri (2001) 

mendefinisikan manajemen kinerja sebagai proses sistematis, dimana 

organisasi melibatkan karyawannya, sebagai individu dan anggota grup, dalam 
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meningkatkan efektivitas organisasi untuk mencapai misi dan tujuan organisasi 

(M. Harahap, 2013:23). 

 

Bacal (1999) menjelaskan bahwa, manajemen kinerja adalah proses 

komunikasi yang harus diimplementasikan secara berkesinambungan dalam 

ruang kemitraan antara staf dengan staf dan antara staf dengan pimpinannya. 

Proses komunikasi dimaksudkan untuk membangun harapan serta pemahaman 

yang terkait dengan pekerjaan yang sedang dan akan dilakukan. Proses 

komunikasi merupakan suatu sistem yang terdiri dari unit-unit yang saling 

terkait (link and match) dan setiap unit harus terlibat untuk meningkatkan nilai 

tambah bagi organisasi, pimpinan, manajer dan staf (Torang, 2014:189). 

 

Pada sisi lain, Amstrong (2004) berpendapat bahwa manajemen kinerja adalah 

alat untuk mencapai kinerja yang lebih baik dalam organisasi dengan jalan 

memahami dan mengelola kinerja yang memiliki tujuan, standar, dan syarat 

atribut yang telah disepakati bersama. Costello (1994) juga mengatakan bahwa, 

manajemen kinerja merupakan dasar dan kekuatan terhadap semua keputusan 

organisasi, usaha kerja, dan alokasi sumber daya Amstrong dan Baron (1998) 

berpendapat bahwa manajemen kinerja adalah pendekatan strategis dan terpadu 

untuk mencapai kesuksesan yang berkelanjutan dalam organisasi dengan 

memperbaiki kinerja staf dengan mengembangkan kapabilitas tim dan 

kontributor individu. Selain itu manajemen kinerja dimulai dengan menentukan 

visi dan misi organisasi, maksud dan tujuan organisasi (Torang, 2014:190). 

 

Setelah paparan pendapat para ahli di atas maka penulis memilih konsep 

manajemen kinerja menurut Amstrong dan Baron (1998) menjadi konsep 
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utama dalam penelitian ini, penulis menilai bahwa konsep manajemen kinerja 

yang dikemukakan oleh Amstrong dan Baron (1998) paling relevan untuk 

digunakan sebagai acuan mengenai definisi manajemen kinerja dalam 

penelitian ini. Amstrong dan Baron (1998) berpendapat bahwa manajemen 

kinerja adalah pendekatan strategis dan terpadu untuk mencapai kesuksesan 

yang berkelanjutan dalam organisasi dengan memperbaiki kinerja staf dengan 

mengembangkan kapabilitas tim dan kontributor individu. Selain itu 

manajemen kinerja dimulai dengan menentukan visi dan misi organisasi, 

maksud dan tujuan organisasi (Torang, 2014:189). 

 

3. Indikator Kinerja 

 

Indikator kinerja adalah bagian yang terpenting dalam mengukur kinerja 

organisasi maupun individu. LAN-RI merumuskan bahwa indikator kinerja 

adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat 

pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang menggambarkan tingkat pencapaian 

suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan dengan mempertimbangkan 

indikator masukan (input) keluaran (output), hasil (outcome), manfaat 

(benefits) dan dampak (impacts) (Pasolong, 2014:177). 

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan 

tingkat pencapaian suatu kegiatan dan sasaran yang telah ditetapkan. Indikator 

kinerja ini dapat berupa keluaran maupun hasil. Indikator kinerja keluaran 

(output) adalah segala sesuatu berupa produk/jasa (fisik dan/atau non fisik) 

sebagai akibat langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan dan program 

berdasarkan masukan yang digunakan. Indikator kinerja hasil (outcome) adalah 
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segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada 

jangka menengah. Indikator hasil merupakan ukuran seberapa jauh setiap 

produk/jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat (M. Harahap, 

2013:43). 

Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menentukan indikator kinerja, 

yaitu: 

a. Spesifik dan jelas. 

b. Dapat terukur secara objektif baik yang bersifat kualitatif maupun 

kuantitatif. 

c. Dapat menunjukkan pencapaian keluaran, hasil, manfaat dan dampak. 

d. Harus cukup fleksibel dan sensitif, terhadap perubahan. 

e. Efektif, yaitu dapat dikumpulkan, diolah dan dianalisis datanya secara 

efisien dan efektif (Pasolong, 2014:178). 

 

Holloway (2004), menyebutkan bahwa indikator kinerja dapat berupa 

akuntabilitas, efisiensi, efektivitas, dan equity (keadilan). Dijelaskan lebih jauh 

bahwa ada juga indikator konvensional kinerja yang berupa tingkat 

profitabilitas, kepuasan stakeholder, dan kepuasan pelanggan. Wibawa (1992), 

menambahkan bahwa kinerja dapat dinilai dari volume pelayanan, kualitas 

pelayanan dan kemampuan memeroleh sumber daya bagi pelaksanaan 

program (Pasolong, 2014:181). 

Ada beberapa indikator kinerja yang dapat dijadikan sebagai acuan untuk 

menilai kinerja suatu organisasi ataupun individu. Dwiyanto (2006), 

menjelaskan bahwa ada beberapa indikator yang digunakan untuk mengukur 
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kinerja birokrasi publik yang mengacu pada prinsip-prinsip good governance, 

yaitu: 

a. Produktivitas, yaitu tidak hanya mengukur tingkat efisiensi, tetapi juga 

mengukur efektivitas pelayanan. Produktivitas pada umumnya dipahami 

sebagai ratio antara input dengan output. Konsep produktivitas dirasa 

terlalu sempit dan kemudian General Accounting Office (GAO) mencoba 

mengembangkan satu ukuran produktivitas yang lebih luas dengan 

memasukkan seberapa besar pelayanan publik itu memiliki hasil yang 

diharapkan salah satu indikator kinerja yang penting. Sedangkan yang 

dimaksud dengan produktivitas menurut Dewan Produktivitas Nasional, 

adalah suatu sikap mental yang selalu berusaha dan mempunyai pandangan 

bahwa mutu kehidupan hari ini (harus) lebih baik dari hari kemarin, dan 

hari esok lebih baik dari hari ini. 

b. Kualitas Layanan, yaitu: cenderung menjadi dalam menjelaskan kinerja 

organisasi pelayanan publik. Banyak pandangan negatif yang terbentuk 

mengenai organisasi publik muncul karena ketidakpuasan publik terhadap 

kualitas. Selanjutnya, dengan demikian menurut Dwiyanto kepuasan 

masyarakat terhadap pelayanan dapat dijadikan indikator kinerja birokrasi 

publik. Keuntungan utama menggunakan kepuasan masyarakat sebagai 

indikator kinerja adalah informasi mengenai kepuasan masyarakat 

seringkali tersedia secara mudah dan murah. Informasi mengenai kepuasan 

masyarakat terhadap kualitas pelayanan seringkali dapat diperoleh dari 

media massa atau diskusi publik. Kualitas layanan relatif sangat tinggi, 

maka bisa menjadi satu ukuran kinerja birokrasi publik yang mudah dan 
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murah dipergunakan. Kepuasan masyarakat bisa menjadi indikator untuk 

menilai kinerja birokrasi publik. 

c. Responsivitas, yaitu kemampuan birokrasi untuk mengenali kebutuhan 

masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan, dan 

mengembangkan program-program pelayanan publik sesuai dengan 

kebutuhan masyarakat dan aspirasi masyarakat. Secara singkat resposivitas 

di sini menunjuk pada keselarasan antara program dan kegiatan pelayanan 

dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Responsivitas dimaksudkan 

sebagai salah satu indikator kinerja karena responsivitas secara langsung 

menggambarkan kemampuan birokrasi publik dalam menjalankan misi dan 

tujuannya, terutama untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Responsivitas 

yang rendah ditunjukkan dengan ketidakselarasan antara pelayanan dengan 

kebutuhan masyarakat. Hal tersebut jelas menunjukkan kegagalan 

organisasi dalam mewujudkan misi dan tujuan birokrasi publik. Organisasi 

yang memiliki responsivitas rendah dengan sendirinya memiliki kinerja 

yang jelek pula. 

d. Responsibilitas, yaitu menjelaskan apakah pelaksanaan kegiatan birokrasi 

publik itu dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar 

dengan kebijaksanaan birokrasi, baik yang eksplisit maupun implisit, 

Lenvine (Dwiyanto, 2006:51). Oleh sebab itu, responsibilitas bisa saja pada 

suatu ketika berbenturan dengan responsivitas. 

e. Akuntabilitas, yaitu menunjuk pada seberapa besar kebijakan dan kegiatan 

birokrasi politik tunduk pada para pejabat politik yang dipilih oleh rakyat. 

Asumsinya ialah bahwa para pejabat politik tersebut karena dipilih oleh 
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rakyat, dengan sendirinya akan memprioritaskan kepentingan publik. 

Selanjutnya, dalam konteks ini, konsep akuntabilitas publik dapat 

digunakan untuk melihat seberapa besar kebijakan dan kegiatan birokrasi 

publik itu konsisten dengan kehendak publik. Kinerja birokrasi publik tidak 

hanya bisa dilihat dari ukuran internal yang dikembangkan oleh birokrasi 

publik atau pemerintah, seperti pencapaian target. Kinerja sebaiknya harus 

dilihat dari ukuran eksternal, seperti nilai-nilai dan norma-norma yang 

berlaku di masyarakat. Suatu kegiatan birokrasi publik memiliki 

akuntabilitas yang tinggi kalau kegiatan itu dianggap benar dan sesuai 

dengan nilai-nilai dan norma yang berkembang dalam masyarakat 

(Pasolong, 2014:178). 

Kumoroto (1996), menggunakan beberapa indikator kinerja untuk dijadikan 

pedoman dalam menilai kinerja birokrasi publik, antara lain: 

a. Efisiensi, yaitu menyangkut pertimbangan tentang keberhasilan organisasi 

pelayanan publik mendapatkan laba, memanfaatkan faktor-faktor produksi 

serta pertimbangan yang berasal dari rasionalitas ekonomis. 

b. Efektivitas, yaitu apakah tujuan yang didirikannya organisasi pelayanan 

publik tersebut tercapai? Hal tersebut erat kaitannya dengan rasionalitas 

teknis, nilai, misi, tujuan organisasi serta fungsi agen pembangunan. 

c. Keadilan, yaitu mempertanyakan distribusi dan alokasi layanan yang 

diselenggarakan oleh organisasi pelayanan publik. Kriteria ini erat 

kaitannya dengan konsep ketercukupan atau kepantasan. Kedua 

mempersoalkan apakah tingkat efektivitas tertentu, kebutuhan dan nilai-

nilai dalam masyarakat dapat terpenuhi. Isu-isu yang menyangkut 

pemerataan pembangunan, layanan kepada kelompok pinggiran dan 

sebagainya, akan mampu dijawab melalui kriteria ini. 

d. Daya Tanggap, yaitu berlainan dengan bisnis yang dilaksanakan oleh 

perusahaan swasta, organisasi pelayanan publik merupakan bagian dari 

daya tanggap negara atau pemerintah akan kebutuhan masyarakat 

mendesak. Karena itu, kriteria organisasi tersebut secara keseluruhan harus 

dapat dipertanggungjawabkan secara transparan demi memenuhi kriteria 

daya tanggap ini (Pasolong, 2014:180). 
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Berdasarkan beberapa pendapat pakar mengenai indikator pengukuran kinerja 

di atas, maka penulis memilih untuk menggunakan indikator pengukuran 

kinerja yang dikemukakan oleh Dwiyanto (2006). Penulis memilih 

menggunakan indikator tersebut karena dipandang lebih tepat dan sesuai untuk 

mengukur kinerja Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata 

Kabupaten Lampung Tengah dalam pemberdayaan pemuda di Lampung 

Tengah. 

Indikator pengukuran kinerja yang dikemukakan oleh Agus Dwiyanto dalam 

buku Harbani Pasolong yang berjudul Teori Administrasi Publik memiliki lima 

indikator yang digunakan dalam pengukuran kinerja, yaitu produktivitas, 

kualitas layanan, responsivitas, responsibilitas, dan akuntabilitas (Pasolong, 

2014:178). Merujuk dari kelima indikator yang dikemukakan oleh Agus 

Dwiyanto penulis memilih untuk menggunakan tiga indikator saja yaitu 

produktivitas, responsivitas, dan akuntabilitas. Ketiga indikator ini dipilih 

karena penulis berpendapat bahwa indikator-indikator tersebut telah mewakili 

beberapa indikator kinerja yang digunakan untuk menilai kinerja organisasi 

publik. 

Dwiyanto menjelaskan bahwa produktivitas tidak hanya mengukur tingkat 

efisiensi, tetapi juga mengukur efektivitas pelayanan. Oleh karena itu, 

produktivitas dapat digunakan untuk mengukur kinerja dari dalam organisasi 

(Pasolong, 2014:178). Selanjutnya, dalam hal ini pemberdayaan pemuda, 

produktivitas dari Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata 
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Kabupaten Lampung Tengah dapat dilihat dari target dan realisasi kegiatan 

tentang pemberdayaan pemuda di Lampung Tengah. 

Responsivitas adalah kemampuan birokrasi untuk mengenali kebutuhan 

masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan, dan mengembangkan 

program-program pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan 

aspirasi masyarakat (Pasolong, 2014:178). Dinas Pemuda Olahraga 

Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lampung Tengah mampu mendiagnosa 

apa saja yang dibutuhkan oleh pemuda di Lampung Tengah. Selanjutnya Dinas 

Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lampung Tengah 

dapat menyusun agenda dan mengembangkan program-program yang sesuai 

dengan kebutuhan pemuda. 

Sedangkan konsep akuntabilitas publik dapat digunakan untuk melihat 

seberapa besar kebijakan dan kegiatan birokrasi publik itu konsisten dengan 

kehendak publik. Kinerja birokrasi publik tidak hanya bisa dilihat dari ukuran 

internal yang dikembangkan oleh birokrasi publik atau pemerintah, seperti 

pencapaian target. Kinerja sebaiknya harus dilihat dari ukuran eksternal, seperti 

nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku di masyarakat (Pasolong, 2014:178). 

4. Penilaian Kinerja 

 

Penilaian kinerja (performance appraisal) adalah proses dimana organisasi 

mengevaluasi pelaksanaan kerja individu. Penilaian kinerja dinilai kontribusi 

pegawai kepada organisasi selama periode waktu tertentu. Umpan balik kinerja 

(performance feedback) memungkinkan pegawai mengetahui seberapa baik 

mereka bekerja jika dibandingkan dengan standar-standar organisasi. Apabila 
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penilaian kinerja dilakukan secara benar, para pegawai akan lebih termotivasi 

untuk bekerja (Sinambela, 2012:47). 

Dwiyanto mengatakan bahwa penilaian kinerja merupakan suatu kegiatan yang 

sangat penting sebagai ukuran keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai 

misinya. Untuk birokrasi publik, informasi mengenai kinerja tentu sangat 

berguna untuk menilai seberapa jauh pelayanan yang diberikan oleh birokrasi 

itu memenuhi harapan dan memuaskan masyarakat (Pasolong, 2014:182).  

Penilaian pekerjaan adalah suatu metode membandingkan berbagai pekerjaan 

dengan menggunakan prosedur-prosedur formal dan sistematis untuk 

menentukan suatu urutan tingkat pekerjaan-pekerjaan itu (yakni, menentukan 

kedudukan nisbi atau pekerjaan dibandingkan dengan pekerjaan yang lain), 

untuk dapat menentukan kinerja seseorang dengan demikian memberikan dasar 

untuk suatu sistem upah yang adil. Sementara itu, menurut T.V. Rao (1996:1) 

penilaian kinerja adalah sebuah mekanisme untuk memastikan bahwa orang-

orang pada tiap tingkatan mengerjakan tugas-tugas menurut cara yang 

diinginkan oleh para majikan mereka. Oleh karena itu, para manajer di setiap 

tingkatan berusaha memperbaiki tingkat prestasi mereka dengan cara menilai 

kinerja para bawahan mereka dan dengan demikian mereka dapat 

mengendalikan perilaku mereka (Sinambela, 2012:47). 

Berdasarkan beberapa pengertian para pakar tentang peniliaian kinerja di atas, 

maka penulis berpendapat bahwa penilaian kinerja adalah metode untuk 

mengevaluasi  pekerjaan dan membandingkan kinerja pegawai. Kemudian, 

dengan begitu dapat diketahui seberapa baik kinerja mereka. Penilaian kinerja 
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sangat penting karena untuk menilai kontribusi pegawai terhadap organisasi 

dalam pencapaian misi organisasi. Untuk birokrasi publik dapat mengetahui 

seberapa jauh pelayanan yang diberikan oleh birokrasi itu memenuhi harapan 

dan memuaskan masyarakat. 

a. Tujuan Penilaian Kinerja 

Locher dan Tell mengatakan bahwa penilaian kinerja bertujuan untuk 

menentukan kompetensi, perbaikan kinerja, umpan balik, dokumentasi, 

promosi, pelatihan, mutasi, pemecatan, pemberhentian, penelitian pegawai 

dan perencanaan tenaga kerja (Pasolong, 2014:185). Sedangkan Murphy 

and co menggambarkan tiga tujuan penilaian kinerja yang memengaruhi 

penilaian yaitu: 

1. Tujuan penilaian dapat langsung memengaruhi penilaian. 

2. Tujuan penilaian tidak langsung memengaruhi penilaian, melalui 

proses kognitif dasar, termasuk observasi, encoding dan pemanggilan. 

3. Tujuan penilaian dapat memengaruhi dimana penilai memasukkan 

informasi perilaku yang dinilai ketika membuat judgment (keputusan) 

tentang kinerjanya (Sinambela, 2012:59). 

 

Donovan dan Jackson mengatakan bahwa ada beberapa tujuan penilaian 

yaitu: 

1. Management development, yaitu memberikan suatu pengembangan 

pegawai di masa mendatang. 

2. Pengukuran kinerja, yaitu memberikan informasi tentang nilai relatif 

dari kontribusi individu terhadap organisasi. 

3. Perbaikan kerja, yaitu mendorong individu bekerja lebih efektif dan 

produktif. 

4. Remunerasi dan benefit, yaitu membantu menemukan imbalan dan 

benefit yang setimpal berdasarkan sistem merit atau hasil. 

5. Identifikasi potensi, yaitu membantu promosi. 

6. Feedback, yaitu menggambarkan apa yang diharapkan dari individu. 

7. Perencanaan sumber daya manusia, yaitu menilai kualitas SDM yang 

ada untuk perencanaan selanjutnya. 
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8. Komunikasi, yaitu memberikan suatu format dialog antara atasan dan 

bawahan dan memperbaiki pemahaman tentang tujuan dan masalah-

masalah yang dihadapi (Pasolong, 2014:185). 

 

 

Selanjutnya, L. L. Cummings dan Donald P. Schwab berpendapat bahwa 

terdapat dua tujuan dari penilaian kinerja yang dinyatakan secara luas 

adalah untuk mencapai suatu kesimpulan yang evaluatif atau yang 

memberikan pertimbangan mengenai kinerja pegawai dan untuk 

pengembangan berbagai karya lewat program (Sinambela, 2012:61). 

 

b. Sasaran Penilaian Kinerja 

Penilaian kinerja (performance appraisal) secara keseluruhan merupakan 

proses yang berbeda dari evaluasi pekerjaan (job evaluation). Penilaian 

kinerja berkenaan dengan seberapa baik seseorang melakukan pekerjaan 

yang ditugaskan/diberikan. Evaluasi pekerjaan menentukan seberapa 

tinggi harga sebuah pekerjaan bagi organisasi, dan dengan demikian, pada 

kisaran berapa gaji sepatutnya diberikan kepada pekerjaan tersebut. 

Sementara penilaian kinerja mungkin menunjukkan bahwa seseorang 

adalah pembuat program komputer terbaik yang dimiliki organisasi, 

evaluasi pekerjaan digunakan untuk memastikan bahwa pembuat program 

tersebut menerima gaji maksimal untuk posisi programmer komputer 

sesuai dengan nilai posisi tersebut bagi organisasi (Sinambela, 2012:51). 

Konsepsi-konsepsi di luar indikator kinerja seperti, manajemen kinerja, dan 

penilaian kinerja merupakan satu-kesatuan konsep yang akan penulis gunakan 

untuk mendukung proses analisis dalam penelitian ini. 
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B. Tinjauan Tentang Pemberdayaan 

 

1. Pengertian Pemberdayaan 

 

Pemberdayaan adalah kontrol terhadap keadaan sosial serta untuk membantu 

mendorong serta memotivasi individu agar memiliki kemampuan untuk 

mengambil keputusan dan menentukan tindakannya. Istilah pemberdayaan 

terdengar, bergaung dan digunakan di mana-mana, bahkan untuk benda tidak 

hidup seringkali diletakkan kata pemberdayaan. Pemberdayaan, akar katanya 

berasal dari daya atau power. Pemikiran modern tentang power muncul 

pertama kali dalam tulisan Nicollo Machiavelli dalam The Prince, di awal abad 

ke-6, dan Thomas Hobbers dalam Leviathan pada pertengahan abad ke-17 (E. 

Sadan, 2007). Representasi adanya power tampak pada posisi, pengambilan 

keputusan, dan pengaruh. Dengan power yang dimiliki, seseorang atau 

sekelompok orang diharapkan dapat mendayagunakan kekuatan yang dimiliki 

untuk mengakses informasi, teknologi, modal, mengembangkan keterampilan 

dalam menemukan solusi atas masalah kehidupan. Selanjutnya, dengan 

demikian, pemberdayaan berkaitan dengan upaya perubahan dalam struktur 

sosial masyarakat, karena ada proses sharing power, peningkatan kemampuan, 

dan penetapan kewenangan (Amanah, 2014:1). 

Djohani (2003) mendefinisikan bahwa pemberdayaan adalah suatu proses 

untuk memberikan daya/kekuasaan (power) kepada pihak yang lemah 

(powerless), dan mengurangi kekuasaan (disempowered) kepada pihak yang 

terlalu berkuasan (powerfull) sehingga terjadi keseimbangan. Pengertian 

pemberdayaan (empowerment) tersebut menekankan pada aspek pendelegasian 
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kekuasaan, memberi wewenang, atau pengalihan kekuasaan kepada individu 

atau masyarakat sehingga mampu mengatur diri dan lingkungannya sesuai 

dengan keinginan, potensi, dan kemampuan yang dimilikinya (M.Anwas, 

2014:49). 

Menurut Rappaport (1987), pemberdayaan diartikan sebagai pemahaman 

secara psikologis pengaruh kontrol individu terhadap keadaan sosial, kekuatan 

politik, dan hak-haknya menurut undang-undang. Mc Ardie (1989) 

mengartikan pemberdayaan sebagai proses pengambilan keputusan oleh orang-

orang yang secara konsekuen melaksanakan keputusan tersebut. Orang-orang 

yang telah mencapai tujuan kolektif diberdayakan melalui kemandiriannya, 

bahkan merupakan “keharusan” untuk lebih diberdayakan melalui usaha 

mereka sendiri dan akumulasi pengetahuan, keterampilan serta sumber lainnya 

dalam rangka mencapai tujuan (Sedarmayanti, 2012:116). 

Onny S. Prijono dan A.M.W Pranaka mengatakan pemberdayaan adalah 

membantu klien untuk memperoleh daya untuk mengambil keputusan dan 

menentukan tindakan yang akan dilakukan terkait dengan diri mereka termasuk 

mengurangi hambatan pribadi dan sosial. Hal ini dilakukan untuk 

meningkatkan kemampuan dan rasa percaya diri untuk menggunakan daya 

yang dimiliki antara lain dengan transfer daya dari lingkungannya (Nugroho, 

2012:9). 

Secara lebih rinci Slamet (2003), menekankan bahwa hakikat pemberdayaan 

adalah bagaimana membuat masyarakat mampu membangun dirinya dan 

memperbaiki kehidupannya sendiri. Istilah mampu di sini mengandung makna: 
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berdaya, paham, termotivasi, memiliki kesempatan, melihat dan memanfaatkan 

peluang, berenergi, mampu bekerjasama, tahu sebagai alternatif, mampu 

mengambil keputusan, berani mengambil risiko, mampu mencari dan 

menangkap informasi, serta mampu bertindak sesuai inisiatif (M.Anwas, 

2014:49).  

Kata pemberdayaan (empowerment) mengesankan arti adanya sikap mental 

yang tangguh. Proses pemberdayaan mengandung dua kecenderungan yaitu: 

a. Kecenderungan primer, proses pemberdayaan yang menekankan pada 

proses memberikan atau mengalihkan sebagian kekuasaan, kekuatan atau 

kemampuan kepada masyarakat agar individu menjadi lebih berdaya 

(survival of the fittes). Proses ini dapat dilengkapi dengan upaya 

membangun aset material guna mendukung pembangunan kemandirian 

mereka melalui organisasi. 

b. Kecenderungan sekunder, menekankan pada proses menstimulasi, 

mendorong, atau memotivasi agar individu memiliki kemampuan atau 

keberdayaan untuk menentukan yang menjadi pilihan hidupnya melalui 

proses dialog (Sedarmayanti, 2012:117). 

 

 

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, maka penulis berpendapat bahwa 

definisi pemberdayaan yang dikemukakan oleh Mc Ardie (1989) paling sesuai 

dengan penelitian ini. Mc Ardie (1989) mengartikan pemberdayaan sebagai 

proses pengambilan keputusan oleh orang-orang yang secara konsekuen 

melaksanakan keputusan tersebut. Orang-orang yang telah mencapai tujuan 

kolektif diberdayakan melalui kemandiriannya, bahkan merupakan 

“keharusan” untuk lebih diberdayakan melalui usaha mereka sendiri dan 

akumulasi pengetahuan, keterampilan serta sumber lainnya dalam rangka 

mencapai tujuan (Sedarmayanti, 2012:116). 
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Kemudian, dalam penelitian ini Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan 

Pariwisata Kabupaten Lampung Tengah adalah pihak yang dapat mengambil 

keputusan mengenai pemberdayaan pemuda di Lampung Tengah dan 

berkonsekuen dalam melaksanakan keputusan tersebut. Pemberdayaan pemuda 

yang dilakukan oleh Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata 

Kabupaten Lampung Tengah merupakan sebuah keharusan dengan 

memberikan pengetahuan, keterampilan dan sumber lainnya dalam mencapai 

tujuan pemuda yang lebih berdaya. 

 

2. Tujuan Pemberdayaan 

 

Setiap aktivitas yang dilakukan oleh individu maupun organisasi pasti memiliki 

tujuan. Tujuan tersebut dimaksudkan untuk memecahkan masalah yang 

dihadapi. Demikian pula halnya dengan kegiatan pemberdayaan masyarakat, ia 

memiliki tujuan antara lain: 

1. Tujuan akhir dari pemberdayaan masyarakat adalah untuk meningkatkan 

harkat dan martabat hidup manusia, dengan kata lain secara sederhana 

untuk meningkatkan kualitas hidup. Perbaikan kualitas hidup tersebut 

bukan semata menyangkut aspek ekonomi, tetapi juga fisik, mental, politik, 

keamanan dan sosial budaya. 

2. Untuk mencapai tujuan yang bersifat umum tersebut maka terdapat 

beberapa tujuan atau sasaran antara lain yaitu: 

a. Perbaikan kelembagaan. Hal ini dimaksudkan agar terjalin kerjasama 

dan kemitraan antar pemangku kepentingan. Melalui perbaikan 

kelembagaan berbagai inovasi sosial yang dilakukan secara kemitraan 

antar pemangku kepentingan dapat meningkatkan produktivitas 

masyarakat; 

b. Perbaikan pendapatan, stabilitas ekonomi, keamanan dan politik yang 

mutlak diperlukan untuk terlaksananya pembangunan yang 

berkelanjutan; 

c. Perbaikan lingkungan hidup. Disadari atau tidak dalam upaya 

memenuhi kebutuhan hidupnya masyarakat melakukan aktivitas yang 

berakibat terjadinya kerusakan lingkungan hidup. Kerusakan 

lingkungan ini bukan hanya mengancam kehidupan dirinya, tetapi juga 

mengancam kehidupan generasi yang akan datang; 
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d. Perbaikan akses, baik berkenaan dengan akses inovasi teknologi, 

permodalan/kredit, sarana dan prasarana produksi,peralatan dan mesin 

serta energy listrik yang sangat diperlukan dalam proses produksi; 

e. Perbaikan tindakan. Melalui pendidikan, kualitas SDM dapat 

ditingkatkan sehingga dari sana diharapkan akan berdampak pada 

perbaikan sikap dan tindakan yang lebih bermartabat; 

f. Perbaikan usaha produktif. Melalui upaya pendidikan dan latihan dan 

perbaikan kelembagaan serta akses perkreditan, diharapkan usaha-

usaha yang bersifat produktif dan lebih maju dan berdaya saing; 

g. Perbaikan-perbaikan bidang lainnya, sesuai dengan permasalahan yang 

dihadapi oleh masyarakat (Soleh, 2014:81). 

 

 

3. Tahap-Tahap Pemberdayaan 

 

Pemberdayaan memiliki beberapa tahapan. Menurut Sumodingningrat, 

pemberdayaan tidak bersifat selamanya, melainkan sampai target masyarakat 

mampu untuk mandiri, dan kemudian dilepas untuk mandiri, meski dari jauh 

dijaga agar tidak jatuh lagi. Dilihat dari pendapat tersebut berarti 

pemberdayaan melalui suatu masa proses belajar, hingga mencapai status, 

mandiri. Meskipun demikian dalam rangka menjaga kemandirian tersebut tetap 

dilakukan pemeliharaan semangat, kondisi, dan kemampuan secara terus 

menerus supaya tidak mengalami kemunduran lagi (Nugroho, 2012:11). 

Sebagaimana disampaikan oleh Ambar Teguh S, bahwa proses belajar dalam 

rangka pemberdayaan akan berlangsung secara bertahap. Tahap-tahap yang 

harus dilalui tersebut adalah meliputi: 

a. Tahap penyadaran dan pembentukan perilaku menuju perilaku sadar dan 

peduli sehingga merasa membutuhkan peningkatan kapasitas diri. 

b. Tahap transformasi kemampuan berupa wawasan pengetahuan, kecakapan 

keterampilan agar terbuka wawasan dan memberikan keterampilan dasar 

sehingga dapat mengambil peran di dalam pembangunan. 

c. Tahap peningkatan intelektual, kecakapan keterampilan sehingga 

terbentuklah inisiatif dan kemampuan inovatif untuk menghantarkan pada 

kemandirian (Nugroho, 2012:11). 
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Sedangkan Lippit mengemukakan tujuh kegiatan pokok dalam proses 

pemberdayaan yaitu: 

a. Tahap Penyadaran. Pada tahap ini pihak pemberdaya melakukan 

serangkaian kegiatan untuk menyadarkan masyarakat tentang 

keberadaannya, baik sebagai individu dan anggota masyarakat maupun 

sebagai bagian dari lingkungan fisik dan sosial ekonomi dan budaya serta 

politik. Proses penyadaran dapat dilakukan melalui kegiatan pendidikan, 

pelatihan maupun penyuluhan; 

b. Tahap Penunjukan Adanya Masalah. Orang yang tidak sadar, atau tidak 

mengerti ia tidak akan tahu apa yang terjadi di sekelilingnya. Ia tidak 

memahami masalah apa yang sebenarnya mereka hadapi dan juga tidak 

memahami bagaimana memecahkan masalah tersebut; 

c. Tahap Membantu Pemecahan Masalah. Pada dasarnya pemberdayaan 

adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemberdaya agar mereka 

yang menjadi sasaran pemberdayaan dapat memecahkan masalah mereka 

sendiri. Tugas fasilitator (pemberdaya) hanyalah membantu mereka agar 

mampu menganalisa kekuatan dan kelemahan mereka, mampu 

menganalisa peluang dan tantangan mereka, mampu merumuskan berbagai 

alternatif pemecahan masalah serta mampu memilih alternatif yang tepat 

untuk memecahkan masalah; 

d. Tahap Menunjukkan akan Pentingnya Perubahan. Hidup adalah sebuah 

proses perubahan dari tidak tahu menjadi tahu, dari kondisi tertentu ke 

kondisi yang lain. Direncanakan atau tidak secara alamiah akan terjadi 

perubahan. Yang menjadi persoalan adalah bagaimana kita merencanakan 

suatu perubahan dari kondisi yang kurang baik menuju kondisi yang lebih 

baik yang merupakan hakekat pembangunan/pemberdayaan; 

e. Tahap Pengujian dan Demonstrasi. Perubahan yang direncanakan 

memerlukan uji coba, untuk menjawab apakah perubahan yang 

direncanakan dan dipilih tersebut terbukti mampu menjawab permasalahan 

yang dihadapi atau tidak; 

f. Tahap Memproduksi dan Publikasi Informasi. Hasil uji coba atas suatu 

inovasi yang berhasil merupakan informasi yang sangat penting untuk 

dipublikasikan kepada masyarakat sasaran pemberdayaan agar mereka 

tergugah untuk berani mencoba hasil inovasi tersebut; 

g. Tahap Penguatan Kapasitas. Penguatan Kapasitas dapat dilakukan dengan 

memberikan kesempatan atau kepercayaan yang lebih luas kepada 

kelompok sasaran yang diberdayakan untuk menyampaikan gagasan atau 

ide kreatif yang mereka pilih baik berkaitan dengan informasi dan 

permodalan (Soleh, 2014:94). 
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Berdasarkan beberapa pendapat pakar di atas mengenai tahap-tahap 

pemberdayaan, maka penulis memilih untuk menggunakan tahap-tahap 

pemberdayaan yang dikemukakan oleh Ambar Teguh S dalam skripsi 

(Nugroho, 2012). Terdapat tiga tahapan pemberdayaan yang menurut penulis 

mampu mengukur proses pemberdayaan yang dilakukan oleh Dinas Pemuda 

Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lampung Tengah, yaitu tahap 

penyadaran, tahap transformasi, dan tahap peningkatan intelektual. 

Tahap pertama adalah tahap penyadaran, menurut Ambar Teguh S (Nugroho, 

2012) mengatakan bahwa tahap ini adalah tahapan awal dimana masyarakat 

dapat sadar dan peduli sehingga merasa perlu meningkatkan kapasitas diri. 

Tahap kedua adalah tahap transformasi, dimana tahap ini adalah tahapan 

transformasi kemampuan berupa wawasan pengetahuan, kecakapan 

keterampilan agar terbuka wawasan dan memberikan keterampilan dasar 

sehingga dapat mengambil peran di dalam pembangunan. Sedangkan yang 

ketiga adalah tahap peningkatan intelektual, kecakapan keterampilan sehingga 

terbentuklah inisiatif dan kemampuan inovatif untuk menghantarkan pada 

kemandirian (Nugroho, 2012:11). 

4. Pemberdayaan Pemuda 

 

Pemberdayaan pemuda adalah program yang dapat menumbuhkan berbagai 

macam potensi yang ada di dalam diri pemuda. Pemberdayaan pemuda dapat 

dibagi menjadi dua yaitu soft skill (kemampuan dari dalam diri) dan hard skill 

(kemampuan dari luar diri) dimana pengembangan soft skill dapat dilakukan 

melalui pelatihan-pelatihan kepemimpinan, pelatihan keorganisasian dan lain-
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lain. Sedangkan pengembangkan hard skill dapat dilakukan melalui pelatihan 

kewirausahaan serta pelatihan keahlian khusus seperti mengelas, mekanik 

mesin dan lain-lain. 

Pemberdayaan pemuda adalah kegiatan membangkitkan potensi dan peran aktif 

pemuda, dimana pemuda itu memiliki beragam potensi yang dimiliki oleh 

individu pemuda itu sendiri. Oleh karena itu, pemuda identik sebagai sosok 

yang berusia produktif dan mempunyai karakter khas yang spesifik yaitu 

revolusioner, optimis, berfikir maju, memiliki moralitas, dan sebagainya. 

Kelemahan mencolok dari pemuda adalah kontrol diri dalam artian mudah 

emosional, sedangkan kelebihan pemuda yang menonjol adalah mau 

menghadapi perubahan, baik perubahan kultural maupun perubahan sosial 

dengan menjadi pelopor perubahan itu sendiri (Nugroho, 2012:15). 

Sedangkan Undang-Undang Republik Inonesia No 40 Tahun 2009 tentang 

Kepemudaan mengatakan bahwa ada 5 bentuk pemberdayaan pemuda yaitu: 

1. Melaksanakan penyadaran. 

2. Melakukan pemberdayaan. 

3. Pengembangan potensi kepemimpinan. 

4. Kewirausahaan. 

5. Kepeloporan pemuda. 
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C. Kerangka Pikir 

 

 

Pemberdayaan pemuda adalah kegiatan membangkitkan potensi dan peran aktif 

pemuda. Pemuda memiliki beragam potensi yang dimiliki oleh individu pemuda 

itu sendiri. Pemuda identik sebagai sosok yang berusia produktif dan mempunyai 

karakter khas yang spesifik yaitu revolusioner, optimis, berfikir maju, memiliki 

moralitas, dan sebagainya. Kelemahan mencolok dari pemuda adalah control diri 

dalam artian mudah emosional, sedangkan kelebihan pemuda yang menonjol 

adalah mau menghadapi perubahan, baik perubahan kultural maupun perubahan 

sosial dengan menjadi pelopor perubahan itu sendiri (Nugroho, 2012:11). 

Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lampung Tengah 

dapat melakukan pemberdayaan pemuda dengan melalui tiga tahapan 

pemberdayaan seperti yang dikemukakan oleh Ambar Teguh S (Nugroho, 

2012:11), yaitu: tahap penyadaran, tahap transformasi, dan tahap peningkatan 

intelektual. Tahap peningkatan kapasitas pemuda dapat dibagi menjadi dua yaitu 

soft skill dan hard skill dimana pengembangan soft skill dapat dilakukan melalui 

pelatihan-pelatihan kepemimpinan, pelatihan keorganisasian dan lain-lain. 

Sedangkan pengembangan hard skill dapat dilakukan melalui pelatihan 

kewirausahaan serta pelatihan keahlian khusus seperti mengelas, mekanik mesin 

dan lain-lain. 

Namun masih terjadi beberapa masalah dalam proses pemberdayaan pemuda di 

Kabupaten Lampung Tengah. Masih sangat minimnya program-program pelatihan 

dan minimnya sarana yang disediakan oleh Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan 

dan Pariwisata Kabupaten Lampung Tengah guna meningkatkan kualitas para 
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pemuda di Lampung Tengah. Hal tersebut membuat pemuda di Lampung Tengah 

masih belum sanggup bersaing dengan pemuda-pemuda yang berasal dari daerah 

lain yang berada di Provinsi Lampung. Padahal pemerintah pusat sudah 

mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 tentang 

Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda, serta Penyediaan 

Prasarana dan Sarana Kepemudaan. Sangat minimnya keahlian yang mereka 

miliki membuat pemuda di Lampung Tengah cenderung untuk berbuat tindak 

kriminalitas seperti melakukan pencurian kendaraan bermotor, pencurian dengan 

pemberatan, bahkan hingga terlibat dalam peredaran senjata api ilegal. 

Kemudian, dengan begitu perlunya kinerja Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan 

dan Pariwisata Kabupaten Lampung Tengah untuk memberdayakan pemuda-

pemuda yang ada di Lampung Tengah. Selanjutnya dalam penyelenggaraan 

pemberdayaan pemuda tersebut dapat diukur dengan beberapa indikator yang 

dikemukakan oleh Dwiyanto (Pasolong, 2014:178) diantaranya adalah 

produktivitas, responsivitas, dan akuntabilitas. 

Indikator kinerja yang dikemukakan oleh Dwiyanto (Pasolong, 2014:178) di atas 

adalah produktivitas, responsivitas, dan akuntabilitas. Ketiga indikator tersebut 

dapat diturunkan menjadi beberapa sub indikator yaitu: 

1. Produktivitas 

a. Banyaknya jumlah program pemberdayaan pemuda. 

b. Program-program pemberdayaan terselenggara dengan baik. 

c. Tercapainya target program kerja yang telah ditentukan dalam rencana. 

d. Meningkatnya jumlah program setiap tahunnya. 
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2. Responsivitas 

a. Program-program pemberdayaan yang diadakan sesuai dengan kebutuhan 

pemuda. 

b. Menyediakan Sarana dan Prasarana Kepemudaan. 

3. Akuntabilitas 

a. Melakukan pembinaan dibidang pemuda, olahraga, kebudayaan dan 

pariwisata. 

b. Program-program pemberdayaan yang diadakan memiliki dampak yang 

nyata bagi pemuda yang mengikuti program pemberdayaan. 

Indikator-indikator tersebut dipilih karena penulis menilai bahwa indikator-

indikator tersebut paling sesuai dan dapat berfungsi sebagai tolak ukur untuk 

menilai kinerja Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten 

Lampung Tengah dalam pemberdayaan pemuda di Lampung Tengah. Melalui 

pengukuran kinerja dengan menggunakan indikator tersebut dapat mengetahui 

kinerja Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lampung 

Tengah. 
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Agar memudahkan penulis dalam melakukan penelitian, maka penulis membuat 

kerangka pikir. Untuk lebih jelasnya dapat digambarkan bagan kerangka pikir 

sebagai berikut: 
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