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i Indonesia, dalam lingkungan Badan Usaha 
Milik Negara (BUMN), pemerintah telah Dmembuat langkah yang cukup berarti sejak 

pengelolaan BUMN dipindahkan dari Kementerian 
Keuangan ke Kementrian BUMN. Dalam terminologi 
Manajemen Kinerja, saat BUMN masih di bawah 
Departemen Keuangan, kinerja BUMN dinilai hanya 
didasarkan atas tiga kriteria yaitu: Profitability, 
Solvability dan Liquidity, yang kesemuanya hanya 
berlandaskan pada Neraca dan laporan Laba-Rugi. 
Berdasarkan SK menteri BUMN Nomor: Kep-

p r o s e s  100/MBU/2003 Kinerja perusahaan dinilai dari tiga 
bisnisnya,  perlu untuk diproporsionalkan faktor utama yaitu Kinerja Finansial (70%), Operasional 
berdasarkan jenis usaha dan misi dari perusahaan. (15%), dan Administratif (15%). Terdapat 2 (dua) isu 

utama yang perlu dicermati dengan sistem penilaian 
Kekurangakuratan pengelolaan kinerja perusahaan tersebut. Pertama, penetapan tiga kriteria dengan 
tersebut disebabkan belum dikuasainya pengetahuan variabel kinerja di dalamnya perlu dikaji ulang dari 
yang menyangkut perancangan Sistem Manajemen sisi substansi usaha dan variabel-variabel kinerja 
Kinerja itu sendiri di banyak perusahaan. Berbagai dalam setiap kriteria tersebut.  Kedua, penentuan 
perusahaan mencoba mengadopsi berbagai macam bobot dari tiap-tiap kriteria yang sangat besar di 
kerangka Sistem Manajemen Kinerja yang telah kriteria finansial, sehingga banyak perusahaan yang 
diperkenalkan oleh para ahli secara luas pada dekade memilih menaruh uangnya di deposito dari pada 
terakhir seperti SMART  (Cross & Lynch, 1989), fokus pada  pengembangan usaha dan perbaikan 
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Performance Measurement Questionnaire  (Dixon et al, manajemen kinerja di atas termasuk dalam 
1990), Performance for World Class Manufacturing  penyusunan menggunakan metode the Balanced Score 
(Maskell, 1991), Quantum Performance Measurement Card di mana para praktisi sering kebingungan dalam 
Model  (Hronec, 1993), the Balanced Scorecard  (Kaplan menetapkan indikator kinerjanya. Terdapat 7 
& Norton, 1996), Performance Prism (Neely & Adams, perspektif yang dianalisis di sini dari sisi investor, 
1999), ISO series, dan Baldrige Criteria (Departemen pelanggan, pemasok, pemerintah, komunitas, 
Perdagangan Amerika Serikat). Dari beberapa pegawai dan sisi perusahaan sebagai pihak 
kerangka sistem manajemen kinerja yang ditawarkan pengelolannya. Namun berbeda dengan buku lain 
tersebut terdapat kekurangan dan kelebihan dari yang telah ada, dalam buku ini disarankan bagi para 
masing-masing kerangka yang pada intinya adalah pengelola perusahaan untuk merancang sendiri 
tidak adanya indikator kinerja relevan yang sistem dan desain yang kontekstual yang bisa berbeda 
diperkenalkan dalam kerangka tersebut untuk dapat penekananya dalam satu perusahaan dengan 
diterapkan di Indonesia berdasarkan perspektif perusahaan lain. Terdapat dua hal fundamental 
pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholder). dalam merancang sistem manajemen kinerja 

perusahaan, yaitu pemilihan framework, apakah 
Dari pengalaman selama 10 tahun terakhir, The akan menggunakan the Balanced Score Card, The 
Balanced Scorecard dan Baldrige Criteria merupakan Performance Prism, The Baldrige criteria, six sigma, atau 
dua pendekatan paling populer dan banyak diadopsi hasil perancangan sendiri dan pemilihan indikator 
berbagai perusahaan di Indonesia. Namun kinerja seperti apa yang sesuai dengan kebutuhan. 
mengingat adopsi tersebut tidak dilakukan proses Apapun pilihan yang dilakukan dari sisi framework 
adaptasi seperti halnya yang telah dilakukan di maupun indikator kinerja yang akan diambil, buku 
Australia, Singapura, Jepang dan negara-negara ini menjadi kelengkapan dasar untuk merancang 
Eropa pada pendekatan Baldrige tersebut, maka performace management system agar applicable dan 
seringkali rancangan yang dilakukan tidak tuntas dan dapat diterapkan sesuai dengan kebutuhan dan 
akhirnya ditinggal di laci para direksi setelah tuntutan lingkungan perusahaan.
membayar para konsultan dengan biaya cukup tinggi. 
Untuk maksud dan tujuan itulah buku ini disusun 
yang terutama ditujukan bagi kalangan akademisi 
terutama yang mendalami manajemen perusahaan 
baik di tingkat S1, S2 maupun S3 dan kalangan 
praktisi bisnis agar dapat membantu meningkatkan 
daya saing perusahaan Indonesia di dunia 
internasional.  

Sebagian materi buku ini, menurut penulisnya,  telah 
dipergunakan sebagai bahan ajar di program 
Magister Administrasi Bisnis ITB, di mana penulis 
tersebut mengajar dan dipraktekkan dalam 
penerapannya sehingga membuat program MBA ITB 
yang saat disurvey oleh majalah SWA pada tahun 2003 
mendapatakan ranking 6, pada tahun 2009 telah 
menjadi program MM dan MBA nomor 1 di Indonesia 
saat penulis buku ini menjadi Direktur Program MBA 
ITB tersebut. Selain itu pola pikir yang terdapat dalam 
buku ini telah pula dipraktekkan oleh penulisnya saat 
menjadi Dekan SBM ITB tahun 2009-2010 di mana 
program studi Manajemen (S1) dan program studi 
Magister Sains Manajemen (S2) di bawah SBM ITB 
mendapatkan akreditasi A pada bulan November 
2010 dan Januari 2011. 

Secara keseluruhan, rancangan buku ini dapat 
dipergunakan pada penerapan berbagai sistem 

VOLUME 6 NO. 2 2011 48


	Page 1
	Page 2

