
 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



Wawancara untuk Branch Administration PT AJ Manulife Indonesia cabang Palembang 

1. Apakah perusahaan yang Ibu pimpin sudah melaksanakan penilaian prestasi kerja terhadap 

karyawan? 

2. Sudah berapa lama perusahaan Ibu melaksanakan penilaian prestasi kerja? 

3. Bagaimana penilaian prestasi kerja dilakukan pada perusahaan ini? 

4. Kapan dilaksanakannya penilaian prestasi kerja? 

5. Dimana dilakukannya penilaian prestasi kerja? 

6. Apakah perusahaan yang Ibu pimpin mempunyai tim khusus penilaian prestasi kerja 

karyawan? 

7. Menurut Ibu apakah perusahaan ini perlu melaksanakan penilaian prestasi kerja terhadap 

karyawan? 

8. Apakah Ibu memberitahukan hasil dari penilaian terhadap karyawan yang bersangkutan? 

9. Apakah unsur-unsur dalam penilaian prestasi kerja karyawan diperusahaan yang ibu pimpin? 

10. Apakah unsur-unsur penilaian yang dipakai memiliki uraian-uraian yang digunakan sebagai 

patokan dalam pemberian penilaian prestasi kerja terhadap karyawan? 

11. Bagaimana cara pimpinan memberikan imbalan yang serasi terhadap karyawan? Misalnya:  

untuk meningkatkan kenaikan gaji, dan bonus akhir tahun. 

12. Apa yang membedakan antara karyawan satu dengan yang lainnya dilihat dari segi? 

13. Bagaimana cara pimpinan meningkatkan motivasi kerja karyawan? 

14. Apakah dengan adanya penilaian kinerja karyawan itu sebagai alat untuk memperoleh 

umpan balik karyawan untuk bisa naik karir ke jenjang berikutnya? 

15. Bagaimana cara pimpinan membantu dan mendorong karyawan untuk mengambil inisiatif 

dalam memperbaiki kinerja? 

16. Bagaimana cara pimpinan mengidentifikasi dan menghilangkan hambatan karyawan agar 

kinerja menjadi baik? 

17. Bagaimana cara pimpinan memutus hubungan kerja, memberi sanksi dan memberi hadiah 

kepada karyawan? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Wawancara untuk Agency Administration Support PT AJ Manulife Indonesia cabang Palembang 

1. Apakah perusahaan tempat saudara bekerja sudah melaksanakan penilaian prestasi terhadap 

karyawan? 

2. Sudah berapa lama perusahaan tempat saudara bekerja melaksanakan penilaian prestasi 

kerja? 

3. Bagaimana penilaian prestasi kerja dilakukan pada perusahaan ini? 

4. Kapan dilaksanakannya penilaian prestasi kerja? 

5. Dimana dilakukannya penilaian prestasi kerja? 

6. Apakah perusahaan tempat saudara bekerja mempunyai tim khusus penilaian prestasi kerja 

karyawan? 

7. Menurut saudara apakah perusahaan ini perlu melaksanakan penilaian prestasi kerja ? 

8. Apakah perusahaan tempat saudara bekerja memberitahukan hasil dari penilaian prestasi 

kerja? 

9. Apakah unsur-unsur dalam penilaian prestasi kerja karyawan diperusahaan tempat saudara 

bekerja? 

10. Apakah unsur-unsur penilaian yang dipakai memiliki uraian-uraian yang digunakan sebagai 

patokan dalam pemberian penilaian prestasi kerja terhadap karyawan? 

11. Bagaimana cara pimpinan diperusahaan ini meningkatkan motivasi kerja karyawan? 

12. Apakah dengan adanya penilaian kinerja karyawan itu sebagai alat untuk memperoleh 

umpan balik karyawan untuk bisa naik karir ke jenjang berikutnya? 

13. Bagaimana cara pimpinan membantu dan mendorong karyawan untuk mengambil inisiatif 

dalam memperbaiki kinerja? 

14. Bagaimana cara pimpinan mengidentifikasi dan menghilangkan hambatan karyawan agar 

kinerja menjadi baik? 

15. Bagaimana cara pimpinan memutus hubungan kerja, memberi sanksi dan memberi hadiah 

kepada karyawan? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Wawancara untuk Kasir PT AJ Manulife Indonesia cabang Palembang 

1. Apakah perusahaan tempat saudara bekerja sudah melaksanakan penilaian prestasi terhadap 

karyawan? 

2. Sudah berapa lama perusahaan tempat saudara bekerja melaksanakan penilaian prestasi 

kerja? 

3. Bagaimana penilaian prestasi kerja dilakukan pada perusahaan ini? 

4. Kapan dilaksanakannya penilaian prestasi kerja? 

5. Dimana dilakukannya penilaian prestasi kerja? 

6. Apakah perusahaan tempat saudara bekerja mempunyai tim khusus penilaian prestasi kerja 

karyawan? 

7. Menurut saudara apakah perusahaan ini perlu melaksanakan penilaian prestasi kerja ? 

8. Apakah perusahaan tempat saudara bekerja memberitahukan hasil dari penilaian prestasi 

kerja? 

9. Apakah unsur-unsur dalam penilaian prestasi kerja karyawan diperusahaan tempat saudara 

bekerja? 

10. Apakah unsur-unsur penilaian yang dipakai memiliki uraian-uraian yang digunakan sebagai 

patokan dalam pemberian penilaian prestasi kerja terhadap karyawan? 

11. Bagaimana cara pimpinan diperusahaan ini meningkatkan motivasi kerja karyawan? 

12. Apakah dengan adanya penilaian kinerja karyawan itu sebagai alat untuk memperoleh 

umpan balik karyawan untuk bisa naik karir ke jenjang berikutnya? 

13. Bagaimana cara pimpinan membantu dan mendorong karyawan untuk mengambil inisiatif 

dalam memperbaiki kinerja? 

14. Bagaimana cara pimpinan mengidentifikasi dan menghilangkan hambatan karyawan agar 

kinerja menjadi baik? 

15. Bagaimana cara pimpinan memutus hubungan kerja, memberi sanksi dan memberi hadiah 

kepada karyawan? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Wawancara untuk Agent/ Marketing PT AJ Manulife Indonesia cabang Palembang 

1. Apakah perusahaan tempat saudara bekerja sudah melaksanakan penilaian prestasi terhadap 

karyawan? 

2. Sudah berapa lama perusahaan tempat saudara bekerja melaksanakan penilaian prestasi 

kerja? 

3. Bagaimana penilaian prestasi kerja dilakukan pada perusahaan ini? 

4. Kapan dilaksanakannya penilaian prestasi kerja? 

5. Dimana dilakukannya penilaian prestasi kerja? 

6. Apakah perusahaan tempat saudara bekerja mempunyai tim khusus penilaian prestasi kerja 

karyawan? 

7. Menurut saudara apakah perusahaan ini perlu melaksanakan penilaian prestasi kerja ? 

8. Apakah perusahaan tempat saudara bekerja memberitahukan hasil dari penilaian prestasi 

kerja? 

9. Apakah unsur-unsur dalam penilaian prestasi kerja karyawan diperusahaan tempat saudara 

bekerja? 

10. Apakah unsur-unsur penilaian yang dipakai memiliki uraian-uraian yang digunakan sebagai 

patokan dalam pemberian penilaian prestasi kerja terhadap karyawan? 

11. Bagaimana cara pimpinan diperusahaan ini meningkatkan motivasi kerja karyawan? 

12. Apakah dengan adanya penilaian kinerja karyawan itu sebagai alat untuk memperoleh 

umpan balik karyawan untuk bisa naik karir ke jenjang berikutnya? 

13. Bagaimana cara pimpinan membantu dan mendorong karyawan untuk mengambil inisiatif 

dalam memperbaiki kinerja? 

14. Bagaimana cara pimpinan mengidentifikasi dan menghilangkan hambatan karyawan agar 

kinerja menjadi baik? 

15. Bagaimana cara pimpinan memutus hubungan kerja, memberi sanksi dan memberi hadiah 

kepada karyawan? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rekapitulasi Wawancara Branch Administration 

 

No. Pertanyaan Jawaban 

1. Apakah perusahaan yang Ibu pimpin 

sudah melaksanakan penilaian prestasi 

kerja terhadapa karyawan? 

Iya, perusahaan kami telah melaksanakan 

penilaian prestasi kerja terhadap karyawan. 

2. Sudah berapa lama perusahaan Ibu 

melaksanakan penilaian prestasi kerja? 

Perusahaan PT AJ Manulife Indonesia 

cabang Palembang melakukan penilaian 

prestasi kerja sejak awal berdiri di Indonesia 

pada tahun 1985. 

3. Bagaimana penilaian prestasi kerja 

dilakukan pada perusahaan ini? 

Penilaian prestasi kerja dilakukan pada 

perusahaan ini yaitu hanya berupa kuisioner 

pertanyaan seputar kinerja karyawan dan 

tidak menggunakan formulir penilaian 

prestasi kerja yang sebagaimana digunakan 

pada perusahaan lain, tetapi agent 

menggunakan formulir penilaian prestasi 

kerja. 

4. Kapan dilaksanakannya penilaian prestasi 

kerja? 

Penilaian prestasi kerja pada PT AJ 

Manulife Indonesia cabang Palembang 

dilakukan setiap satu tahun sekali. 

5. Dimana dilakukannya penilaian prestasi 

kerja? 

Penilaian prestasi kerja dilakukan pada 

lingkungan kantor. 

6. Apakah perusahaan yang Ibu pimpin 

mempunyai tim khusus penilaian prestasi 

kerja karyawan? 

Iya, tim khusus dari pusat di Jakarta yang 

dilakukan oleh HRD. 

7. Menurut Ibu apakah perusahaan ini perlu 

melaksanakan penilaian prestasi kerja 

terhadap karyawan? 

Iya, karena penilaian prestasi kerja 

karyawan sangat penting bagi saya selaku 

pimpinan dalam mengukur prestasi kerja 

karyawan, sebagai bahan pertimbangan 

dalam pemberian imbalan, membantu dalam 

menentukan rencana karir karyawan dan 

pimpinan dapat membedakan antara 

karyawan yang satu dengan karyawan yang 

lainnya. 

8. Apakah ibu memberitahukan hasil dari 

penilaian terhadap karyawan yang 

bersangkutan? 

Iya, hasil penilain langsung diberitahukan 

kepada karyawan dengan harapan jika 

karyawan mendapatkan nilai yang tidak 

bagus maka dapat diperbaiki dan mereka 

tahu kesalahannya. 

9. Apakah unsur-unsur dalam penilaian 

prestasi kerja karyawan diperusahaan 

yang ibu pimpin? 

Unsur-unsur dalam penilaian prestasi kerja 

karyawan terdiri dari dua aspek yaitu aspek 

prestasi kerja dan aspek hasil pekerjaan. 

10. Apakah unsur-unsur penilaian yang Iya, unsur-unsur penilaian terdiri dari dua 



dipakai memiliki uraian-uraian yang 

digunakan sebagai patokan dalam 

pemberian penilaian prestasi kerja 

terhadap karyawan? 

aspek yang pertama yaitu aspek prestasi 

kerja meliputi cara menyelesaikan pekerjaan 

dan kecepatan bekerja sedangkan aspek 

yang kedua yaitu aspek hasil pekerjaan 

meliputi sikap kerja, kemampuan kerja 

sama, tanggung jawab dan disiplin kerja. 

11. Apakah ibu telah menginformasikan 

bobot penilaian prestasi kerja pada 

perusahaan ini? 

Pada perusahaan kami karyawan diberikan 

standar nilai 0-70 untuk karyawan yang 

sering melakukan kesalahan dalam 

melakukan pekerjaan, sedangakan nilai 71-

100 untuk karyawan yang hampir tidak 

pernah melakukan kesalahan yang telah 

ditetapkan oleh perusahaan. 

12. Bagaimana cara pimpinan memberikan 

imbalan yang serasi terhadap karyawan? 

Misal: untuk meningkatkan kenaikan gaji 

dan bonus akhir tahun. 

Dilihat dari hasil penilaian kerja selama satu 

tahun dari situ bisa diukur berapa gaji dan 

bonus yang didapatkan oleh karyawan  I 

sedangkan agent dilihat dari berapa banyak 

ia memproduksi.  

13. Apakah yang membedakan antara 

karyawan yang satu dengan yang lainnya 

dilihat dari segi? 

Membedakan antara karyawan yang satu 

dengan yang lainnya dapat dilihat dari 

banyaknya pekerjaan yang dilakukan maka 

dari situ pimpinan dapat mengetahui tingkat 

pengetahuan dan kinerja karyawan. 

14. Bagaimana cara pimpinan meningkatkan 

motivasi kerja karyawan? 

Cara saya meningkatkan motivasi kerja 

karyawan: 

a. Memberikan semangat kepada karyawan 

dalam melaksanakan kewajiban secara 

efektif terutama bagi agent yang bekerja 

dilapangan. 

b. Memberikan rangsangan kepada 

karyawan untuk melaksanakan 

pekerjaannya melalui pujian. 

c. Memberikan reward bagi karyawan yang 

berprestasi seperti kenaikan gaji, bonus 

dan fasilitas yang didapatkan yaitu rawat 

inap, rawat jalan, melahirkan, jamsostek 

serta dana pensium. 

d. Melakukan pendekatan untuk 

mengoptimalkan kinerja karyawan 

dengan cara makan siang bersama. 

15. Apakah dengan adanya penilaian kinerja 

karyawan itu sebagai alat untuk 

memperoleh umpan balik karyawan untuk 

bisa naik karir ke jenjang selanjutnya? 

Jika di pusat Jakarta penilain kinerja 

karyawan dapat dijadikan patokan dalam 

peningkatan karir ke jenjang selanjutnya 

tetapi jika dicabang tidak bisa dipastikan. 

Sedangkan unuk agent penilain kinerja 

dapat dijadikan patokan untuk bisa naik 



karir dengan cara dapat memproduksi dalam 

satu tahun sebanyak 40.000 NAC. 

16. Bagaimana cara pimpinan membantu dan 

mendorong karyawan untuk mengambil 

inisiatif dalam memperbaiki kinerja? 

Cara saya membantu dan mendorong 

karyawan untuk mengambil inisiatif dalam 

memperbaiki kinerja yaitu pimpinan lebih 

memperhatikan karyawan yang tidak 

mendapatkan nilai yang bagus dan 

memberikan masukan kepada mereka agar 

lebih termotivasi dalam bekerja. 

17. Bagaimana cara pimpinan 

mengidentifikasi dan menghilangkan 

hambatan karyawan agar kinerja menjadi 

baik? 

Cara saya mengidentifikasi dan 

menghilangkan hambatan karyawan agar 

kinerja menjadi lebih baik yaitu follow up 

mengenai pekerjaan yang dihadapi apakah 

ada kendala dan membahas kendala yang 

dihadapi oleh karyawan terutama untuk 

agent. 

18. Bagaimana cara pimpinan memutus 

hubungan kerja, memberi sanksi/memberi 

hadiah kepada karyawan? 

Cara saya memutus hubungan kerja dengan 

karyawan yaitu jika karyawan 

menyalahgunakan keungan yang 

menyebabkan kerugian bagi perusahaan 

maka mereka akan diberhentikan tanpa 

mendapatkan apapun termasuk pesangon. 

Jika karyawan yang telah bekerja selama 5 

tahun, 10 tahun, 15 tahun dan 20 tahun akan 

diberikan hadiah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rekapitulasi Wawancara Agency Administration Support 

 

No. Pertanyaan Jawaban 

1. Apakah perusahaan tempat saudara 

bekerja sudah melaksanakan penilaian 

prestasi terhadap karyawan? 

 

Iya, perusahaan tempat saya bekerja telah 

melaksanakan penilaian prestasi kerja 

terhadap karyawan. 

2. Sudah berapa lama perusahaan tempat 

saudara bekerja melaksanakan penilaian 

prestasi kerja? 

 

Sejak saya bekerja, perusahaan ini telah 

melaksanakan penilaian prestasi kerja. 

3. Bagaimana penilaian prestasi kerja 

dilakukan pada perusahaan ini? 

Setiap tahun kami hanya dibagikan 

kuesioner pertanyaan seputar kinerja yang 

dilakukan.  

4. Kapan dilaksanakannya penilaian prestasi 

kerja? 

Setiap setahun sekali perusahaan ini 

melaksanakan penilaian prestasi kerja. 

5. Dimana dilakukannya penilaian prestasi 

kerja? 

Penilaian prestasi kerja dilakukan pada 

lingkungan kantor. 

6. Apakah perusahaan tempat saudara 

bekerja mempunyai tim khusus penilaian 

prestasi kerja karyawan? 

 

Iya, tim khusus dari pusat di Jakarta yang 

dilakukan oleh HRD. 

7. Menurut saudara apakah perusahaan ini 

perlu melaksanakan penilaian prestasi 

kerja ? 

 

Iya, karena penilaian prestasi kerja 

karyawan sangat penting untuk mengetahui 

tingkat prestasi karyawan dan sebagai 

pertimbangan dalam pemberian imbalan.  

8. Apakah perusahaan tempat saudara 

bekerja memberitahukan hasil dari 

penilaian prestasi kerja? 

 

Iya, hasil penilain langsung diberitahukan 

kepada karyawan. 

9. Apakah unsur-unsur dalam penilaian 

prestasi kerja karyawan diperusahaan 

tempat saudara bekerja? 

 

Unsur-unsur dalam penilaian prestasi kerja 

karyawan terdiri dari dua aspek yaitu aspek 

prestasi kerja dan aspek hasil pekerjaan. 

10. Apakah unsur-unsur penilaian yang 

dipakai memiliki uraian-uraian yang 

digunakan sebagai patokan dalam 

pemberian penilaian prestasi kerja 

terhadap karyawan? 

 

Iya, unsur-unsur penilaian terdiri dari dua 

aspek yang pertama yaitu aspek prestasi 

kerja meliputi cara menyelesaikan pekerjaan 

dan kecepatan bekerja sedangkan aspek 

yang kedua yaitu aspek hasil pekerjaan 

meliputi sikap kerja, kemampuan kerja 

sama, tanggung jawab dan disiplin kerja. 

11. Apakah saudara telah di informasikan 

bobot penilaian prestasi kerja pada 

perusahaan ini? 

Bobot penilain yang telah ditetapkan 

perusahaan nilai 0-70 untuk karyawan yang 

sering melakukan kesalahan dalam 



melakukan pekerjaan, sedangakan nilai 71-

100 untuk karyawan yang hampir tidak 

pernah melakukan kesalahan tetapi kami 

belum mengetahui apakah kinerja yang 

dilakukan sudah baik atau malahan tidak 

baik. 

12. Bagaimana cara pimpinan diperusahaan 

ini meningkatkan motivasi kerja 

karyawan? 

 

Cara pimpinan meningkatkan motivasi kerja 

karyawan: 

a. Memberikan reward bagi karyawan yang 

berprestasi seperti kenaikan gaji, bonus 

dan fasilitas yang didapatkan yaitu rawat 

inap, rawat jalan, melahirkan, jamsostek 

serta dana pensium. 

b. Melakukan pendekatan untuk 

mengoptimalkan kinerja karyawan 

dengan cara makan siang bersama. 

13. Apakah dengan adanya penilaian kinerja 

karyawan itu sebagai alat untuk 

memperoleh umpan balik karyawan untuk 

bisa naik karir ke jenjang selanjutnya? 

Penilaia kinerja karyawan bukan patokan 

kami bisa naik karir kejenjang berikutnya. 

14. Bagaimana cara pimpinan membantu dan 

mendorong karyawan untuk mengambil 

inisiatif dalam memperbaiki kinerja? 

Khusus untuk karyawan yang mendapatkan 

nilai yang kurang maksimal pimpinan 

memberikan masukan kepada mereka agar 

lebih termotivasi dalam bekerja. 

15. Bagaimana cara pimpinan 

mengidentifikasi dan menghilangkan 

hambatan karyawan agar kinerja menjadi 

baik? 

Cara pimpinan mengidentifikasi dan 

menghilangkan hambatan karyawan agar 

kinerja menjadi lebih baik yaitu biasanya 

pimpinan memberikan follow up mengenai 

pekerjaan yang dihadapi karyawan apakah 

ada kendala atau tidak. 

16. Bagaimana cara pimpinan memutus 

hubungan kerja, memberi sanksi/memberi 

hadiah kepada karyawan? 

Cara pimpinan memutus hubungan kerja 

dengan karyawan yaitu jika karyawan 

menyalahgunakan keuangan yang 

menyebabkan kerugian bagi perusahaan 

maka mereka akan diberhentikan tanpa 

mendapatkan apapun termasuk pesangon. 

Jika karyawan yang telah bekerja > 5 tahun, 

maka akan diberikan hadiah. 

 

 

 

 

 



Rekapitulasi Wawancara Kasir 

 

No. Pertanyaan Jawaban 

1. Apakah perusahaan tempat saudara 

bekerja sudah melaksanakan penilaian 

prestasi terhadap karyawan? 

 

Perusahaan tempat saya bekerja 

melaksanakan penilaian prestasi kerja. 

2. Sudah berapa lama perusahaan tempat 

saudara bekerja melaksanakan penilaian 

prestasi kerja? 

 

Selama saya bekerja < 6 tahun perusahaan 

ini telah melakukan penilaian prestasi kerja 

terhadap karyawan. 

3. Bagaimana penilaian prestasi kerja 

dilakukan pada perusahaan ini? 

Biasanya penilaian prestasi kerja dilakukan 

dengan cara membagikan kuesioner 

terhadap karyawan. 

4. Kapan dilaksanakannya penilaian prestasi 

kerja? 

Penilaian prestasi kerja pada perusahaan ini 

dilakukan setiap satu tahun sekali. 

5. Dimana dilakukannya penilaian prestasi 

kerja? 

Penilaian prestasi kerja dilakukan di kantor. 

6. Apakah perusahaan tempat saudara 

bekerja mempunyai tim khusus penilaian 

prestasi kerja karyawan? 

 

Penilaian langsung dari pihak pusat di 

Jakarta yang dilakukan oleh tim HRD. 

7. Menurut saudara apakah perusahaan ini 

perlu melaksanakan penilaian prestasi 

kerja ? 

 

Penilaian prestasi kerja perlu dilakukan 

untuk bisa membedakan antara karyawan 

satu dengan yang lainnya dan bisa 

membedakan gaji yang di dapatkan dari 

setiap karyawan. 

8. Apakah perusahaan tempat saudara 

bekerja memberitahukan hasil dari 

penilaian prestasi kerja? 

 

Hasil penilaian prestasi kerja selalu di 

informasikan terhadap karyawan. 

9. Apakah unsur-unsur dalam penilaian 

prestasi kerja karyawan diperusahaan 

tempat saudara bekerja? 

 

Unsur-unsur penilaian prestasi kerja terdiri 

dari prestasi kerja dan hasil pekerjaan 

karyawan.  

10. Apakah unsur-unsur penilaian yang 

dipakai memiliki uraian-uraian yang 

digunakan sebagai patokan dalam 

pemberian penilaian prestasi kerja 

terhadap karyawan? 

 

Unsur-unsur penilaian terdiri dari dua yaitu:  

a. prestasi kerja meliputi cara 

menyelesaikan pekerjaan dan kecepatan 

bekerja. 

b.hasil pekerjaan meliputi sikap kerja, 

kemampuan kerja sama, tanggung jawab 

dan disiplin kerja. 

11. Apakah saudara telah di informasikan 

bobot penilaian prestasi kerja pada 

Belum di informasikannya bobot penilaian 

prestasi kerja jadi kami belum tahu apakah 



perusahaan ini? pekerjaan yang kami lakukan sudah baik 

atau tidak baik. 

12. Bagaimana cara pimpinan diperusahaan 

ini meningkatkan motivasi kerja 

karyawan? 

 

Cara pimpinan meningkatkan motivasi kerja 

karyawan: 

a. Memberikan semangat kepada karyawan 

dalam melaksanakan pekerjaanya. 

b. Memberikan reward bagi karyawan yang 

berprestasi seperti kenaikan gaji, bonus 

dan fasilitas yang didapatkan yaitu rawat 

inap, rawat jalan, melahirkan, jamsostek 

serta dana pensium. 

c. Melakukan pendekatan untuk karyawan 

yang mendapatkan nilai yang kurang 

baik. 

13. Apakah dengan adanya penilaian kinerja 

karyawan itu sebagai alat untuk 

memperoleh umpan balik karyawan untuk 

bisa naik karir ke jenjang selanjutnya? 

Untuk naik jabatan, penilaian prestasi kerja 

bukan menjadi patokan yang utama. 

14. Bagaimana cara pimpinan membantu dan 

mendorong karyawan untuk mengambil 

inisiatif dalam memperbaiki kinerja? 

Biasnya pimpinan dalam membantu dan 

mendorong karyawan agar lebih inisiatif 

bekerja yaitu memberikan masukan kepada 

karyawan agar lebih semangat  dalam 

bekerja. 

15. Bagaimana cara pimpinan 

mengidentifikasi dan menghilangkan 

hambatan karyawan agar kinerja menjadi 

baik? 

Setelah mendapatkan hasil penilaian prestasi 

kerja pimpinan selalu memberikan follow 

up terhadap semua karyawan untuk 

menanyakan apakah ada kendala dalam 

menyelesaikan tugas. 

16. Bagaimana cara pimpinan memutus 

hubungan kerja, memberi sanksi/memberi 

hadiah kepada karyawan? 

jika karyawan menyalahgunakan keuangan 

yang menyebabkan kerugian bagi 

perusahaan maka mereka akan 

diberhentikan tanpa mendapatkan apapun 

termasuk pesangon. Pimpinan akan 

memberikan hadiah kepada karyawan yang 

telah bekerja selama > 5 tahun 

 

 

 

 

 

 



Rekapitulasi Wawancara Agent/ Marketing 

 

No. Pertanyaan Jawaban 

1. Apakah perusahaan tempat saudara 

bekerja sudah melaksanakan penilaian 

prestasi terhadap karyawan? 

 

Iya, perusahaan ini telah melaksanakan 

penilaian prestasi kerja. 

2. Sudah berapa lama perusahaan tempat 

saudara bekerja melaksanakan penilaian 

prestasi kerja? 

 

Dari awal saya bekerja perusahaan ini telah 

melakukan penilaian prestasi kerja terhadap 

karyawannya. 

3. Bagaimana penilaian prestasi kerja 

dilakukan pada perusahaan ini? 

Penilaian prestasi kerja untuk agent 

biasanya pertama mengisi formulir, terus 

pihak HRD melakukan wawancara masalah 

penjualan yang didapatkan oleh agent. 

4. Kapan dilaksanakannya penilaian prestasi 

kerja? 

Setiap setahun sekali pihak HRD datang 

untuk melakukan penilaian prestasi kerja. 

5. Dimana dilakukannya penilaian prestasi 

kerja? 

Pada lingkungan kantor penilaian prestasi 

kerja dilakukan. 

6. Apakah perusahaan tempat saudara 

bekerja mempunyai tim khusus penilaian 

prestasi kerja karyawan? 

 

Tim khusus penilaian prestasi kerja 

karyawan adalah HRD dari pihak Pusat di 

Jakarta. 

7. Menurut saudara apakah perusahaan ini 

perlu melaksanakan penilaian prestasi 

kerja ? 

 

Iya, penilaian prestasi kerja dilakukan untuk 

mengetahui berapa banyak imbalan yang 

didapatkan karyawan dan jika penjualannya 

mencapai target maka dapat naik jabatan. 

8. Apakah perusahaan tempat saudara 

bekerja memberitahukan hasil dari 

penilaian prestasi kerja? 

 

Hasil dari penilaian prestasi kerja 

diberitahukan kepada karyawan. 

9. Apakah unsur-unsur dalam penilaian 

prestasi kerja karyawan diperusahaan 

tempat saudara bekerja? 

 

Unsur-unsur penilaian prestasi kerja pada 

agent dilihat dari hasil pekerjaan. 

10. Apakah unsur-unsur penilaian yang 

dipakai memiliki uraian-uraian yang 

digunakan sebagai patokan dalam 

pemberian penilaian prestasi kerja 

terhadap karyawan? 

 

Unsur-unsur penilaian prestasi kerja adalah 

hasil pekerjaan meliputi berapa banyak 

dapat melakukan penjualan dalam sehari, 

tanggung jawab dan disiplin kerja. 

11. Apakah saudara telah di informasikan 

bobot penilaian prestasi kerja pada 

perusahaan ini? 

Belum di informasikan kepada agent bobot 

penilaian prestasi kerja. 



12. Bagaimana cara pimpinan diperusahaan 

ini meningkatkan motivasi kerja 

karyawan? 

 

Cara pimpinan meningkatkan motivasi kerja 

karyawan: 

a. Memberikan semangat kepada karyawan 

dalam melaksanakan kewajiban secara 

efektif. 

b. Setiap hari bertanya penjualan yang 

didapat oleh karyawan. 

c. Memberikan reward bagi karyawan yang 

melebihi target penjualan. 

13. Apakah dengan adanya penilaian kinerja 

karyawan itu sebagai alat untuk 

memperoleh umpan balik karyawan untuk 

bisa naik karir ke jenjang selanjutnya? 

Untuk agent penilain kinerja dapat dijadikan 

patokan untuk bisa naik karir dengan cara 

dapat memproduksi dalam satu tahun 

sebanyak 40.000 NAC dan minimal 

mempunyai 2 Agent Active. 

14. Bagaimana cara pimpinan membantu dan 

mendorong karyawan untuk mengambil 

inisiatif dalam memperbaiki kinerja? 

Cara pimpinan membantu dan mendorong 

karyawan untuk mengambil inisiatif dalam 

memperbaiki kinerja yaitu pimpinan lebih 

memperhatikan karyawan yang tidak 

mendapatkan nilai yang bagus dan 

memberikan masukan kepada mereka agar 

lebih termotivasi dalam bekerja. 

15. Bagaimana cara pimpinan 

mengidentifikasi dan menghilangkan 

hambatan karyawan agar kinerja menjadi 

baik? 

Cara pimpinan mengidentifikasi dan 

menghilangkan hambatan karyawan agar 

kinerja menjadi lebih baik yaitu follow up 

mengenai pekerjaan yang dihadapi apakah 

ada kendala dan membahas kendala yang 

dihadapi oleh karyawan terutama untuk 

agent. 

16. Bagaimana cara pimpinan memutus 

hubungan kerja, memberi sanksi/memberi 

hadiah kepada karyawan? 

Agent yang tidak melakukan penjualan 

selama 6 bulan maka otomatis agent 

tersebut langsung diberhentikan. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rekapitulasi Penilaian Prestasi Kerja Karyawan PT AJ Manulife Indonesia Cabang Palembang 

Tahun 2013 

 

 

 

No 

 

 

Nama 

 

Nilai 

Meny 

Pekerjaan 

Kec  

Bekerja 

Sikap  

Kerja 

Kerja  

Sama 

Tanggung  

Jawab 

Disiplin  

Kerja 

Total 

 Nilai 

Hasil  

Penilaian 

1 Anita Terusia 85 80 80 85 90 90 510 85 

2 Srie Wahyuni 80 80 75 85 76 90 486 81 

3 Desi Desiana 75 70 75 65 70 71 426 71 

4 Anastasia 85 65 75 80 75 70 450 75 

5 Widya  A 77 75 75 65 70 70 432 72 

6 Sutrisno 85 69 80 90 80 70 474 79 

7 Kartika Sari 70 90 75 85 80 80 480 80 

8 Santi Sartika 65 70 85 75 80 75 450 75 

9 Satria 79 65 80 75 70 75 444 74 

10 Adani 90 80 85 76 80 75 486 81 

11 Restu Ega V 64 71 75 75 70 65 420 70 

12 Joko Prasetyo 75 75 65 70 70 71 426 71 

13 Romi Okto S 80 70 70 70 66 64 420 70 

14 Hanafi 90 90 70 70 80 80 480 80 

15 Desi Puji 

Lestari 

60 71 80 60 60 65 396 66 

16 Ayu Winanda 60 90 73 80 90 75 468 78 

17 Andrie A 74 61 70 62 60 63 390 65 

18 Antika Koria 69 76 75 70 60 70 420 70 

19 Arief 

Setiawan 

62 65 70 76 65 70 408 68 

20 Debby W 75 67 65 69 60 60 396 66 

21 Diana Sari 72 76 67 64 70 65 414 69 

22 Ika Mardila S 70 65 81 71 75 70 432 72 

23 M. Dimas F 75 85 70 80 85 85 480 80 

24 M. Faris F 70 75 71 60 72 60 408 68 

25 Pratama D 79 66 60 75 70 70 420 70 

26 Andini 80 80 85 75 60 70 450 75 

27 Rianti 70 60 90 70 80 80 450 75 

 

 

 

 

 



Formulir Usulan 

Penilaian Prestasi Kerja Karyawan 

PT AJ Manulife Indonesia cabang Palembang 

 

Nama Karyawan    : ……………….                    Jabatan    : ………………… 

Nama Penilai         : ……………….                      Tanggal    : ………………... 

 

 

Unsur yang dinilai 

 

Sub Unsur yang dinilai 

Nilai  

Catatan  

Angka 

 

Sebutan 

Prestasi kerja 1. Keterampilan 

2. Hasil Kerja 

   

 Sub Jumlah    

Tanggung jawab 1. Pelaksanaan Tugas    

 Sub Jumlah    

Ketaatan 1. Disiplin    

 2. Ketentuan  Jam    

 Sub Jumlah    

Total Nilai Sub Unsur: 

Total Nilai Prestasi    : 

Hasil Penilaian          : 

 

                                                                       Palembang,………………………………20 

       Direktur                                                                    Pimpinan Langsung 

 

 

 

 

(                        )                                                            (                           ) 

 

 

                                                    Penilai 

                          

 

 

 

                                           (                             ) 

 

 


