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BAB IV 

PENUTUP 

1. Kesimpulan 

Dalam rangka Analisis Evaluasi Kinerja Aparatur Sipil Negara di 

lingkungan Badan Kepegawaian Daerah Kota Yogyakarta, penilaian prestasi 

kinerja pegawai yang dulunya menggunakan format DP3 dan sekarang berubah 

menjadi SKP dan PP adalah suatu perubahan yang baik untuk meningkatkan 

kinerja Aparatur Negara yang merupakan Abdi Negara. Penyempurnaan peraturan 

ini juga berdampak baik terhadap peningkatan kinerja instansi pemerintah 

khususnya dilingkungan Badan Kepegawaian Daerah Kota Yoyakarta. Melalui 

sistem penilaian yang baik, maka akan mengkasilkan kinerja yang baik pula. 

Semakin baik sebuah sistem, pasti akan berdampak baik pula terhadap sebuah 

instansi pemerintahan. Target dan tujuan yang jelas dalam sistem SKP dan PP 

akan berdampak baik terhadap peningkatan performa kerja pegawai yang secara 

langsung berdampak baik terhadap kinerja instansinya. 

Untuk terus meningkatkan kinerja pegawai, dibutuhkan juga pengawasan 

dari pejabat yang ada diatasnya. Sistem yang baik akan terus berjalan dengan baik 

apabila melalui proses yang benar, pengawasan yang terus dilakukan oleh atasan 

akan berdampak positif terhadap peningkatan kinerja pegawai yang bersangkutan. 

Pelaksanaan program dan kegiatan dari Badan Kepegawaian Daerah Kota 

Yogyakarta seperti Program Pengembangan Manajemen Kepegawaian yang 

bertujuan untuk Mewujudkan Pengelolaan Manajemen dan Pelayanan 
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Administrasi Kepegawaian yang Transparan, Cepat, Tepat dan Akuntabel sudah 

berjalan dengan baik dan mencapai target serta mendapatkan nilai yang 

memuaskan. Program ini juga berdampak baik terhadap peningkatan kinerja 

pegawai di lingkungan Badan Kepegawaian Daerah Kota Yogyakarta. Selain itu, 

ada juga Program Pengembangan Karir Pejabat Struktural dan Fungsional yang 

bertujuan untuk pemenuhan jabatan struktural dan jabatan fungsional. Program ini 

juga sudah berjalan dengan baik dan mendapatkan nilai yang memuaskan. 

Selain itu, ada juga Program Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 

yang bertujuan untuk mewujudkan Aparatur Negara yang berkualitas dan 

Profesional melalui kegiata diklat pegawai. Program yang dilakukan oleh Badan 

Kepegawaian Daerah Kota Yogyakarta ini juga berhasil karena adanya 

peningkatan capaian dari tahun sebelumnya. Meskipun belum mempunyai sistem 

informasi manajemen kediklatan yang berbasis informasi tekhnologi yang 

terintegrasi, secara keseluruhan program ini sudah berjalan dengan baik dan 

mendapatkan nilai yang memuaskan. 

Secara keseluruhan, evaluasi kinerja pegawai yang dilingkungan Badan 

Kepegawaian Daerah Kota Yogyakarta sudah berjalan dengan baik, karena dari 

hasil penelitian yang dilakukan dan dari data yang sudah tercantum tersebut. Dari 

Program yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Daerah Kota Yogyakarta 

yang semuanya mendapatkan nilai yang memuaskan dan terjadinya peningkatan 

dari tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa Badan Kepegawaian Daerah 

Kota Yogyakarta terlah cukup baik dalam mengevaluasi kinerja Aparatur Negara 

di lingkungan kerjanya. 
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Berikut ini adalah penjabaran dari faktor pendukung dan penghambat 

evaluasi kinerja pegawai di Badan Kepegawaian Daerah Kota Yogyakarta: 

1. Masih adanya pegawai yang belum begitu paham dengan penggunaan 

format SKP, ini dikarenakan penggunaan format SKP dan PP yang baru 

berjalan beberapa tahun yang sebelumnya menggunakan format DP3. 

2. Ada beberapa pegawai yang tidak ditempatkan sesuai dengan bidangnya, ini 

menyebabkan terjadinya tumpang tindih tupoksi dan menyebakan pegawai 

belum bisa bekerja secara maksimal dikarenakan pegawai yang 

bersangkutan tidak ditempatkan dibidangnya. Untuk mengatasi masalah ini, 

Badan Kepegawaian Kota Yogyakarta melakukan Counseling Pegawai, hal 

ini bertujuan agar para pegawai bisa ditempatkan sesuai dengan bidang 

kerjanya.  Counseling Pegawai bertujuan untuk menata pegawai agar bisa 

ditempatkan sesuai dengan kapasitasnya agar dapat bekerja secara 

maksimal. 

Sedangkan faktor pendukungnya adalah sebagai berikut: 

1. Badan Kepegawaian Daerah Kota Yogyakarta menerapkan sistem 

Tunjangan Tambahan Pegawai atau biasa dikenal dengan TPP sesuai 

dengan kinerja pegawai yang bersangkutan. Besaran TPP yang diterima 

pegawai disesuaikan dengan tingkat kerjanya, semakin baik pekerjaan maka 

semakin besar pula tunjangannya. 

2. Pelaksanaan Program Pengembangan Manajemen Kepegawaian. Program 

ini memiliki beberapa kegiatan seperti penilaian kinerja pegawai, 
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identifikasi sumber daya pegawai sesuai dengan kebutuhan instansi, 

Konseling Pegawai, Penyusunan standar kompetensi dan penyusunan 

mekanisme kepegawaian. Program yang dilakukan oleh BKD kota 

Yogyakarta ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas SDM dan 

meningkatkan kinerja pegawai agar dapat memberikan pelayanan yang lebih 

baik. 

3. Faktor pendukung lainnya adalah peningkatan pelayanan administrasi 

kepegawaian dengan cara melakukan diklat bagi pegawai di lingkungan 

BKD. Hal ini bertujuan untuk mengefektifkan seluruh potensi yang dimiliki, 

baik Sumber Daya Manusia, sumber dana dan sumber infrastruktur.  

 

2. Saran  

1. Untuk Badan Kepegawaian Daerah Kota Yogyakarta agar terus 

meningkatkan dan mempertahankan kinerjanya agar dapat terwujudnya 

instansi pemerintahan yang cepat, tepat dan akuntabel. 

2. Untuk pegawai di Badan Kepegawaian Daerah Kota Yogyakarta agar terus 

berprestasi melalui kinerja yang baik serta berperilaku yang mencerminkan 

Aparatur Negara dan Abdi Masyarakat. 

 

 

 


