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I. PENDAHULUAN 

1.1.   Latar Belakang 

Akuntabilitas kinerja organisasi sektor publik, khususnya organisasi 

pemerintah baik pusat maupun daerah serta perusahaan milik pemerintah dan 

organisasi sektor publik lainnya, dalam arti luas merupakan kewajiban organisasi 

sektor publik untuk menyampaikan pertanggungjawaban dan menerangkan hasil 

kinerja kepada masyarakat. Akuntabilitas kinerja mendorong organisasi sektor 

publik untuk untuk memperbaiki kinerjanya secara berkelanjutan dan membangun 

sistem manajemen berbasis kinerja (performance based management) yang lebih 

berorientasi pada hasil (outcome) bukan hanya anggaran dan realisasinya (input 

dan output), serta memberikan pelayanan yang efektif dan efisien kepada 

masyarakat. 

Manajemen berbasis kinerja merupakan suatu pendekatan sistematik untuk 

memperbaiki kinerja melalui proses berkelanjutan dalam menetapkan sasaran-

sasaran kinerja strategik, mengukur kinerja, mengumpulkan, menganalisis, 

menelaah dan melaporkan data kinerja, serta menggunakan data tersebut untuk 

memacu perbaikan kinerja (Mahmudi, 2005). Keunggulan manajemen berbasis 

kinerja adalah penentuan sasaran organisasi yang jelas dan terarah, memastikan 

setiap anggota organisasi memahami aturan dan hasil yang harus dicapai, 

memaksimalkan kontribusi setiap anggota bagi organisasi, yang pada akhirnya 

berdampak pada perbaikan budaya organisasi secara keseluruhan. Manajemen 

berbasis kinerja juga dapat menggalang partisipasi aktif setiap anggota organisasi 

untuk mencapai sasaran organisasi melalui penjabaran sasaran individu maupun 

kelompok sekaligus mengembangkan potensi yang dimilikinya untuk mencapai 

sasaran organisasi yang telah ditetapkan (Depkeu RI, 2008). 
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Pusat Pembinaan, Pendidikan dan Pelatihan Peneliti Lembaga Ilmu 

Pengetahuan Indonesia (Pusbindiklat Peneliti LIPI) merupakan salah satu 

organisasi sektor publik setingkat unit kerja eselon II.  Berdasarkan Keputusan 

Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) No 3212/M/2004 

Pusbindiklat Peneliti LIPI menjalankan fungsi LIPI sebagai Pembina Peneliti 

Nasional dan bertanggungjawab terhadap standar mutu pendidikan dan pelatihan 

(Diklat) penelitinya. Baik standar mutu Diklat Fungsional Peneliti, Diklat Teknis 

pendukung maupun standar mutu terhadap pembinaan jabatan peneliti beserta 

pelayanannya. Salah satu tugas Pusbindiklat Peneliti LIPI dalam mendukung 

fungsinya tersebut adalah melaksanakan koordinasi dan penyelenggaraan Diklat 

Fungsional Peneliti pusat dan daerah secara nasional, serta Diklat Teknis serta 

Kedinasan bagi pegawai LIPI, termasuk melaksanakan penyiapan sarana dan 

prasarananya. 

Pusbindiklat Peneliti LIPI menggunakan Sistem Akuntabilitas Kinerja 

Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai instrumen yang digunakan instansi 

pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan 

pelaksanaan misi organisasi. SAKIP terdiri dari berbagai komponen yang 

merupakan satu kesatuan, yaitu perencanaan strategik, perencanaan kinerja, 

pengukuran kinerja dan pelaporan kinerja. Hasil kinerja SAKIP dilaporkan dalam 

bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)  untuk 

periode satu tahun anggaran. SAKIP secara teknis diatur dalam Inpres No. 7       

Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), yang 

ditindaklanjuti dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) 

berdasarkan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Nomor 

239/IX/6/8/2003.  Berdasarkan LAKIP Pusbindiklat Peneliti LIPI tahun 2010 
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untuk kinerja penyelenggaraan Diklat adalah baik. Kategori baik diperoleh 

berdasarkan rasio realisasi anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran  Rupiah 

Murni (DIPA RM) sebesar 97,92% dan rasio realisasi anggaran Penerimaan 

Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar 94,00%.   

Hasil penilaian SAKIP tahun 2010 ini tidak sesuai dengan hasil kuesioner 

Evaluasi Program dari peserta Diklat yang secara rutin dilakukan oleh Bidang 

Penyelenggaraan Diklat pada setiap akhir program Diklat. Hasil kuesioner  

Evaluasi Program tahun 2010 didapatkan banyaknya keluhan, masukan dan saran 

yang diberikan oleh peserta Diklat berkaitan dengan penyelenggaraan Diklat serta 

sarana dan prasarana Diklat. Misalnya, kebersihan asrama dan toilet kurang, 

konsumsi tidak enak dan kurang variatif, petugas sekretariat sering tidak stand by 

di tempat, petugas asrama sulit dicari saat diperlukan, jadwal sering berubah-

rubah, petugas tidak respon dengan keluhan peserta, sarana kelas seperti LCD, 

Sound System dan Laptop yang rusak dan kurang berfungsi dengan baik, 

kurangnya fasilitas penunjang seperti fasilitas kesehatan, olah raga, foto copy dan 

printer, dan masih banyak lagi keluhan lainnya. Keluhan, saran dan masukan 

peserta Diklat tersebut terjadi berulang pada beberapa angkatan Diklat, yang 

menunjukkan bahwa hasil Evaluasi Program tidak ditindaklanjuti sebagaimana 

mestinya. 

Dengan banyaknya keluhan, masukan dan saran peserta Diklat menunjukkan 

belum adanya manajemen kinerja yang tepat dalam penyelenggaraan Diklat.  

Pengukuran kinerja yang dilakukan oleh SAKIP ternyata belum dapat 

menunjukkan kinerja penyelenggaraan Diklat yang sebenarnya. Terkait hal ini, 

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara menyatakan bahwa SAKIP belum 

dapat menyediakan alat pengukuran dan ukuran kinerja untuk mengetahui sejauh 
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mana keberhasilan pencapaian organisasi, yang ada hanyalah ukuran kinerja yang 

masih bersifat program berbasis anggaran yang ditetapkan setelah program 

tersebut dilaksanakan, sehingga sulit untuk menentukan capaian kinerja pada 

tingkat organisasi (Simanjuntak 2007 dalam harizonzantiago.blogspot. 

com/2009). 

Perubahan menuju era manajemen berbasis kinerja pada organisasi sektor 

publik yang sebelumnya hanya fokus pada pengendalian anggaran, pemenuhan 

standar, dan kepatuhan anggaran, telah bergeser pada pengukuran hasil yang 

dicapai dari suatu program/kegiatan, manfaat langsung maupun tidak langsung 

dari suatu program/kegiatan dan dampak langsung maupun tidak langsung dari 

suatu program/kegiatan kinerja pada masyarakat (Mahmudi, 2005). Perubahan ini 

sangat penting bagi organisasi sektor publik, karena apabila pengukuran kinerja 

hanya berfokus pada anggaran dan realisasinya saja, bukan hasil, manfaat dan 

dampak terhadap masyarakat, maka akibatnya organisasi sektor publik tidak akan 

mampu melihat keberadaannya sendiri bahwa organisasi tersebut ada untuk 

melayani masyarakat (Smith 1996 dan Schater 1999 dalam Mahmudi, 2005).    

SAKIP hanya fokus pada pengendalian anggaran dan pemenuhan standar 

dengan mengukur anggaran dan realisasi dari suatu program/kegiatan pada 

periode tertentu. SAKIP belum bisa mengukur hasil, dampak dan manfaat yang 

diharapkan oleh masyarakat, serta belum mampu mengukur faktor-faktor 

pendukung kinerja yang lebih bersifat aset tak berwujud atau bukan teknis, namun 

secara langsung maupun tidak langsung sangat mempengaruhi kinerja suatu 

organisasi secara keseluruhan. Misalnya, kemampuan dan keahlian Sumber Daya 

Manusia (SDM), teknologi, proses internal, kualitas dan standar pelayanan serta 

kepuasan pelanggan. Diperlukan sistem manajemen kinerja yang lain untuk 

http://harizonzantiago.blogspot/
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melengkapi SAKIP sehingga dapat menjadi akuntabilitas kinerja yang tepat bagi 

organisasi sektor publik. Akuntabilitas kinerja dapat dicapai apabila organisasi 

sektor publik memiliki manajemen kinerja yang baik dan pengukuran kinerja yang 

baik. Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk melakukan kinerja yaitu 

untuk menilai sukses atau tidaknya suatu organisasi, program atau kegiatan 

(Mahmudi, 2005).  

Penyelenggaraan Diklat merupakan salah satu program/kegiatan unggulan di 

Pusbindiklat Peneliti LIPI, bahkan menjadi salah satu program/kegiatan unggulan 

LIPI dalam proses reformasi birokrasi LIPI untuk mewujudkan remunerasi yaitu 

peningkatan kompensasi bagi seluruh pegawai LIPI. Oleh karena itu Pusbindiklat 

Peneliti LIPI memerlukan suatu model manajemen kinerja terintegrasi yang dapat 

digunakan bersama dengan SAKIP sebagai pedoman dalam perencanaan dan 

pengawasan kegiatan/program serta alat pengendali strategis bagi manajemen, 

sehingga dapat meningkatkan kualitas penyelenggaraan Diklatnya secara 

keseluruhan.  

Manajemen kinerja yang akan dibuat dalam penelitian ini adalah untuk 

penyelenggaraan Diklat di Pusbindiklat Peneliti LIPI dengan menggunakan 

metode Management by Objective (MBO) untuk memacu perbaikan kinerja.  Metode 

ini akan diintegrasikan dengan perspektif yang ada dalam Balanced Scorecard  

sebagai sasaran kerjanya, yaitu: keuangan, pelanggan, proses internal serta 

pembelajaran dan pertumbuhan.   

Manajemen kinerja yang berorientasi pada hasil atau sasaran yang lebih 

dikenal dengan MBO ini pertama kali diperkenalkan oleh Peter F. Drucker 

seorang praktisi konsultan manajemen dari Claremont Graduate University pada 

tahun 1954 dalam bukunya “The Practise of Management”. MBO merupakan 



6 

 

suatu pendekatan yang terorganisir dan sistematis yang menjadikan manajemen 

fokus kepada sasaran kerja dan pencapaian hasil terbaik yang mungkin tercapai 

dari sumber daya yang tersedia. MBO bertujuan untuk meningkatkan kinerja 

organisasi dengan merumuskan tujuan organisasi dan sasaran kerja pegawai yang 

berada di dalamnya (SNATI, 2009). MBO mendorong setiap tingkatan 

manajemen berkomitmen untuk ikut berpartisipasi dalam mencapai sasaran yang 

telah ditetapkan oleh organisasi. Dalam pelaksanaan MBO ini harus ada 

kesepakatan antara pegawai dan manajemen, agar mereka melaksanakan dan 

memiliki komitmen yang sama, yaitu: tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, 

perencanaan yang akan dilakukan, standar pengukuran dan prosedur 

mengevaluasi keberhasilan pencapaian tujuan. 

Kelebihan dari MBO adalah berorientasi pada masa depan, memperhatikan 

hasil pencapaian sasaran kerja sehingga penilaian performasi kerja dilakukan 

dengan objektif. MBO juga mengikutsertakan pegawai untuk berpartisipasi dan 

memberikan umpan balik ke dalam proses pencapaian sasaran kerja (SNATI, 

2009). MBO mengarahkan pegawai dan manajemen untuk fokus pada hasil bukan 

hanya pada aktivitas. Konsep ini sangat sesuai dengan proses reformasi birokrasi 

LIPI untuk mewujudkan remunerasi bagi seluruh pegawai LIPI, dengan 

mendorong SDM yang profesional dan berkualitas, serta membentuk perilaku 

yang berorientasi pada pelayanan.  

Rogers dan Hunter (1992) dalam jurnal yang berjudul ‘A Foundation of Good 

Management Practice in Government: Management by Objectives’ melakukan 

penelitian dengan metode analisis-meta terhadap 70 penelitian yang mengadopsi metode 

MBO baik di sektor publik maupun swasta. Dari hasil penelitian tersebut menunjukkan 

bahwa metode MBO memiliki dampak positif pada produktivitas dalam semua badan-
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badan sektor publik yang diteliti. Studi ini juga menunjukkan bahwa keuntungan terbesar 

dihasilkan di lembaga-lembaga di mana manajemen puncak sangat berkomitmen dengan 

metode MBO ini. Analisis ini juga menunjukkan bahwa metode MBO telah efektif 

dipergunakan di sektor publik dan  sektor swasta. 

Sedangkan Balanced Scorecard  dipopulerkan oleh Robert S. Kaplan 

seorang guru besar (professor) dari Harvard Business School dan David P. Norton 

dari kantor akuntan publik KPMG Amerika Serikat (Moeheriono, 2009). 

Balanced Scorecard tidak hanya sekedar alat pengukuran kinerja, tetapi sebagai 

sistem manajemen strategik perusahaan yang digunakan untuk menterjemahkan 

visi, misi, tujuan dan strategi ke dalam sasaran strategik dan inisiatif  strategik 

yang komprehensif, koheren, berimbang dan terukur (Mahmudi, 2005).  Balanced 

Scorecard juga merupakan suatu alat sistem yang memfokuskan organisasi untuk 

meningkatkan komunikasi antar tingkatan manajemen, menentukan tujuan 

organisasi dan memberikan umpan balik yang terus menerus guna keputusan 

strategis (Anthony dan Govindarajan, 1997).  

Rancangan  ini menggunakan perspektif Balanced Scorecard  sebagai 

sasaran kerja dari MBO. Perspektif yang digunakan terdiri dari empat perspektif 

yaitu: keuangan, pelanggan, proses internal, serta pembelajaran dan pertumbuhan. 

Perpektif Balanced Scorecard ini akan membuat sasaran kerja dari MBO lebih 

jelas dan terarah. Key Performance Indicator (KPI) akan ditentukan dari masing-

masing perspektif tersebut untuk memperoleh bobot prioritas atas sasaran kerja 

yang diberikan kepada pegawai. Sehingga sistem dapat melakukan performansi 

kerja pegawai. 

Manajemen kinerja dengan metode MBO dan perspektif Balanced 

Scorecard ini akan melengkapi  pengukuran kinerja keuangan yang terdapat 



8 

 

dalam SAKIP sebagai instrumen pertanggungjawaban kinerja penyelenggaraan 

Diklat kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Di mana setiap pegawai 

diharapkan dapat memberikan kontribusi maksimal terhadap pencapaian kinerja  

penyelenggaraan Diklat untuk bidang/bagian maupun organisasi.  

  1.2.    Rumusan Masalah  

Tuntutan akuntabilitas terhadap organisasi sektor publik mendorong 

organisasi sektor publik untuk memperbaiki kinerjanya secara berkelanjutan dan 

membangun sistem manajemen berbasis kinerja  yang lebih berorientasi pada 

hasil  bukan hanya anggaran dan realisasinya. Seperti organisasi sektor publik 

lainnya, Pusbindiklat Peneliti LIPI menggunakan SAKIP sebagai  instrumen 

berbasis anggaran yang digunakan untuk mempertanggungjawabkan akuntabilitas 

kinerjanya.  

Pengukuran kinerja yang dilakukan oleh SAKIP ternyata belum dapat 

menunjukkan kinerja penyelenggaraan Diklat yang sebenarnya. Akuntabilitas 

kinerja dapat dicapai apabila organisasi sektor publik memiliki manajemen kinerja 

yang baik dan pengukuran kinerja yang baik. Oleh karena itu Pusbindiklat Peneliti 

LIPI memerlukan suatu model manajemen kinerja selain SAKIP sebagai pedoman 

dalam perencanaan dan pengawasan kegiatan/program serta alat pengendali 

strategis bagi manajemen yang mampu mengukur keberhasilan dan kegagalan 

pelaksanaan misi organisasi. Rancangan manajemen kinerja yang akan dibuat 

menggunakan metode MBO dan perspektif Balanced Scorecard. Manajemen 

kinerja yang  terintegrasi ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas 

penyelenggaraan Diklat secara keseluruhan.  
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Berdasarkan latar belakang penelitian disusun perumusan masalah yang 

akan dibahas dalam penelitian ini. Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana manajemen kinerja penyelenggaraan Diklat yang dipergunakan 

oleh Pusbindiklat Peneliti LIPI? 

2. Bagaimana persepsi terhadap manajemen kinerja dengan metode MBO dan 

perspektif Balanced Scorecard? 

3. Bagaimana rancangan manajemen kinerja penyelenggaraan Diklat dengan 

metode MBO dan perspektif Balanced Scorecard untuk Pusbindiklat 

Peneliti LIPI? 

1.3.  Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas disusun beberapa tujuan penelitian  

sebagai berikut: 

1. Menganalisis manajemen kinerja penyelenggaraan Diklat Pusbindiklat 

Peneliti LIPI. 

2. Menganalisis persepsi terhadap manajemen kinerja dengan metode MBO 

dan perspektif Balanced Scorecard. 

3. Merancang manajemen kinerja penyelenggaraan Diklat dengan metode 

MBO dan perspektif Balanced Scorecard untuk Pusbindiklat Peneliti LIPI. 

1.4. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini bagi ilmu pengetahuan adalah 

sebagai sumbangan keilmuan dalam bidang Manajemen Sumber Daya Manusia 

(MSDM), khususnya mengenai manajemen kinerja. Hasilnya diharapkan akan 

memperkaya khasanah ilmu pengetahuan dan dapat dijadikan sebagai acuan 

dalam literatur bidang MSDM. Bagi kalangan peneliti dan akademisi, penelitian 
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ini dapat dijadikan sebagai acuan dalam literatur bidang MSDM, memberikan 

tambahan pengetahuan, baik dalam proses penelitian dengan metodologi 

penelitian yang digunakan maupun pemahaman terhadap permasalahan bidang 

MSDM yang diteliti.  

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini bagi Pusbindiklat Peneliti LIPI 

adalah sebagai masukan tentang penggunaan metode MBO, perspektif Balanced 

Scorecard dan SAKIP secara terintegrasi dalam manajemen kinerja 

penyelenggaraan Diklat. Dengan manajemen kinerja yang terintegrasi diharapkan 

akan meningkatkan kinerja penyelenggaraan Diklat di masa yang akan datang. 

Hal ini tentu saja akan berpengaruh terhadap peningkatan kualitas lulusan peserta 

Diklat dengan penguasaan pengetahuan dan keterampilan di bidang keahlian yang 

memenuhi standar kompetensi jabatan. Sedangkan bagi LIPI manfaat penelitian 

ini adalah mendukung proses reformasi birokrasi dalam mewujudkan remunerasi 

bagi seluruh pegawai LIPI, dengan mendorong SDM yang profesional dan 

berkualitas, serta membentuk perilaku yang berorientasi pada pelayanan. 

1.5.   Ruang Lingkup 

Penelitian ini dibatasi oleh beberapa hal yang berkaitan dengan tempat, 

waktu dan aspek manajemen. Batasan tersebut terdiri dari: 

1. Penelitian dilaksanakan di Bidang Penyelenggaraan Diklat Pusbindiklat 

Peneliti LIPI dalam kurun waktu 8 bulan, yaitu bulan Maret - Oktober 2011. 

2. Perspektif Balanced Scorecard yang digunakan sebagai sasaran kerja dalam 

penelitian ini meliputi: perspektif keuangan, perspektif pelanggan yaitu 

peserta Diklat, perspektif proses internal yaitu Standar Operasional Prosedur 

(SOP) serta perspektif pembelajaran dan pertumbuhan yaitu SDM 

penyelenggara Diklat, teknologi dan inovasi.  
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3. Penyelenggaraan Diklat dalam penelitian ini meliputi unsur pelayanan 

sekretariat serta penyiapan sarana dan prasarana Diklat. Unsur-unsur lain 

seperti kurikulum, modul, pengajar/pembimbing dan anggaran karena  

legalitas tidak akan dibahas dalam penelitian ini. Hal ini dikarenakan 

kewenangan terhadap penentuan unsur-unsur tersebut yang sangat terbatas, 

misalnya: untuk Diklat kedinasan harus mengikuti ketentuan dari Lembaga 

Administrasi Negara (LAN), untuk Diklat teknis ditentukan oleh lembaga 

pendidikan di luar LIPI. 

1.6. Keterbatasan Penelitian 

Rancangan manajemen kinerja dengan mengintegrasikan metode MBO dan 

perspektif Balanced Scorecard ini hanya terbatas untuk penyelenggaraan Diklat di 

Pusbindiklat Peneliti LIPI. Hasil dari penelitian ini tidak dapat langsung ditarik 

kesimpulan untuk digunakan secara umum untuk organisasi sektor publik lainnya. 

Keterbatasan lainnya berkaitan dengan narasumber dalam diskusi kelompok 

terfokus yang semuanya berasal dari Pusbindiklat Peneliti LIPI. Namun dengan 

narasumber yang tersedia diyakini data yang dikumpulkan sudah memiliki 

kualitas dan kuantitas yang cukup baik. Narasumber ahli dari luar Pusbindiklat 

Peneliti LIPI dilibatkan secara terpisah dalam wawancara mendalam untuk 

memperkuat teori manajemen kinerja, MBO dan perspektif Balanced Scorecard.  




