
 

I. PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Keberhasilan merupakan hal yang sangat diinginkan oleh setiap organisasi. Hal 

inilah yang seringkali membuat organisasi terus menerus melakukan perbaikan-

perbaikan yang diharapkan dapat memperlancar jalan organisasi untuk menuju 

keberhasilan tersebut. Ukuran keberhasilan organisasi ditentukan berdasarkan lingkup 

area organisasi itu berjalan. Banyak metode yang dapat dilakukan untuk mengukur 

keberhasilan tersebut, salah satunya dengan financial performance atau market share 

bagi kebanyakan lembaga yang berorientasi ke arah profit. Berbagai ukuran 

keberhasilan yang digunakan itu bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana proses 

bisnis yang ada dapat dikatakan efektif.  

Setiap organisasi pasti memiliki berbagai strategi yang perlu diukur 

keberhasilannya. Indikator keberhasilan pencapaian strategi tersebut oleh Kaplan dan 

Norton (2004) disebut sebagai strategic measures atau key performance indicators 

(KPI). Pemilihan KPI yang tepat bergantung pada pemahaman yang baik tentang apa 

yang penting bagi organisasi. Adanya  kebutuhan untuk mengembangkan pemahaman 

yang baik tentang apa yang penting bagi kelangsungan organisasi, membutuhkan 

pemilihan indikator kinerja berkaitan erat dengan penggunaan berbagai teknik untuk 

menilai kondisi sekarang dari segi bisnis maupun kegiatan utamanya. Penilaian ini 

sering mengarah pada identifikasi perbaikan potensial, dan selanjutnya indikator 

kinerja secara rutin akan terkait dengan inisiatif peningkatan kinerja.  

SEAMEO BIOTROP merupakan sebuah lembaga yang menjadi pusat regional 

Asia Tenggara untuk biologi tropika. Lembaga ini memiliki visi dan misi awal yaitu 

menjadi pusat yang bermutu dalam penelitian, pelatihan, dan penyediaan informasi di 

bidang biologi tropis serta mendukung pembangunan berkelanjutan dan mendukung 

konservasi keanekaragaman hayati. Berbagai akreditasi telah diraih seperti ISO 

17025:2005 mengenai standar mutu laboratorium dan KNAPPP dalam bidang 

kegiatan penelitian dan pengembangan serta sertifikasi ISO 9001:2008 dalam bidang 

sistem manajemen mutu. Semua ini merupakan hasil dari restrukturisasi yang saat ini 
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sedang dilakukan dalam rangka terus meningkatkan kinerjanya. Perkembangan terus 

menerus terjadi dengan semakin meningkatnya kegiatan penelitian dan 

pengembangan yang menjadi inti dari lembaga ini. Adanya perubahan pesat di bidang 

sosial ekonomi dan lingkungan yang kini terjadi merupakan pemicu bagi SEAMEO 

BIOTROP dalam menetapkan Five Year Development Plan (FYDP) ke-9 untuk 

periode 2012 – 2017 dimana lembaga ini melihat adanya peluang guna menangkap 

kebutuhan yang muncul dari klien dan peluang baru dengan mitra di seluruh operasi 

lembaga dalam lima tahun ke depan. Rencana ini bertujuan untuk mempertinggi 

peran SEAMEO BIOTROP sebagai lembaga penelitian dan pengembangan di bidang 

biologi tropis dalam menyoroti keprihatinan regional dan global saat ini terkait 

kemiskinan, ketahanan pangan dan keamanan, keanekaragaman hayati, lingkungan, 

dan perubahan iklim. Perubahan dalam FYDP terbaru ini diantaranya terlihat dari 

berubahnya visi, misi serta tujuan. Lembaga ini memiliki visi baru yaitu menjadi 

sebuah pusat unggulan dalam memperkaya dan mempromosikan nilai-nilai nyata 

biologi tropis di Asia Tenggara, sedangkan misi barunya adalah untuk menyediakan 

pengetahuan ilmiah dan membangun kapasitas lembaga dan masyarakat dalam 

memelihara dan mengelola biologi tropis secara berkelanjutan bagi kesejahteraan 

masyarakat dan lingkungan di Asia Tenggara. 

Beberapa skenario diharapkan dapat dicapai di tahun 2017, yang diantaranya 

adalah mempertahankan manajemen yang sangat efektif dan efisien dari operasi dan 

sumberdayanya. Selain visi, misi, dan tujuan baru dirumuskan, lembaga ini juga telah 

menentukan berbagai rencana strategis yang diharapkan dapat membawa perubahan 

dan kemajuan penting bagi perkembangannya.  

Tantangan yang dihadapi kini adalah meningkatkan efektivitas dan memastikan 

jalur dampak yang jelas dari program dan kegiatan yang terwujud dalam rencana ini 

di tengah persaingan di antara sumber pendanaan organisasi penelitian dan 

pengembangan di wilayah tersebut. SEAMEO BIOTROP harus bekerja keras untuk 

meningkatkan kinerjanya agar dapat bersaing dengan organisasi penelitian dan 

pengembangan lainnya, untuk itu SEAMEO BIOTROP diharapkan dapat 

mengidentifikasi berbagai hal yang mempengaruhi keberlanjutan organisasi ini dalam 
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rangka mencapai tujuannya, diantaranya dengan menyelaraskan visi, misi dan 

strateginya kedalam suatu kerangka terstruktur sehingga dapat menciptakan berbagai 

sasaran strategis, inisiatif strategis, target, sampai kepada penciptaan sebuah strategy 

map yang pada akhirnya diharapkan dapat membantu lembaga ini dalam 

meningkatkan pencapaian kinerjanya. Lebih lanjut, lembaga SEAMEO BIOTROP 

terlebih dahulu perlu meninjau berbagai strategi yang telah ditetapkan agar 

kedepannya dapat dilakukan perbaikan terus menerus, sehingga diharapkan 

berimplikasi positif terhadap kinerja lembaga.   

Selama ini SEAMEO BIOTROP juga belum pernah melakukan pengukuran 

kinerja secara keseluruhan. Pengukuran kinerja yang ada saat ini hanya dilakukan 

dengan menerapkan sebuah sistem penilaian kinerja yang disebut Sistem Peniliaian 

Kinerja (SIPENKI). Sistem ini belumlah dirasa cukup, karena dianggap masih belum 

mempertimbangkan faktor strategis yang benar-benar mempengaruhi jalannya 

lembaga, selain kuatnya aspek subyektivitas dalam melakukan penilaian tersebut. 

Maka dari itu, adanya suatu alat bantu pengukuran kinerja organisasi dengan fokus 

terhadap pencapaian target dari setiap KPI merupakan hal yang diperlukan sehingga 

berbagai indikator keberhasilan dapat diukur dengan jelas dalam organisasi ini. 

Indikator-indikator ini disebut dengan istilah key performance indicator (KPI) yang 

dapat disusun baik di tingkat lembaga sampai kepada individu karyawan. Penyusunan 

key performance indicator yang tepat dapat membantu organisasi ini mencapai 

keberhasilan dalam mencapai tujuannya. Tunggal, A. W. (2001) mengungkapkan 

bahwa faktor keberhasilan kritis merupakan indikator dalam pengukuran dan 

penilaian kinerja perusahaan. Faktor-faktor ini merupakan tolok ukur dari aspek-

aspek kinerja perusahaan yang penting bagi keunggulan kompetitifnya yang akhirnya 

akan membawa dampak terhadap pencapaian keberhasilan.  

Berbagai pendekatan dapat digunakan oleh organisasi untuk mengukur 

kinerjanya. Sebelum pengukuran kinerja dilakukan, organisasi membutuhkan suatu 

alat manajemen yang mampu menghubungkan secara sistematis antara strategi, 

tujuan, sasaran strategi sampai kepada aktivitas atau program yang direncanakan oleh 

organisasi tersebut. Hal inilah yang dimiliki oleh metode Balanced Scorecard yang 
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tidak dimiliki oleh metode lainnya seperti MBO (Management by Objectives), 

Activity-based Costing and Management (ABC), Economic Value Added (EVA) dan 

metode lainnya. Adanya peta strategi yang menjadi ciri khas BSC memudahkan 

organisasi untuk menyusun hubungan sebab akibat antar berbagai sasaran strategis 

yang ditetapkan. Dalam perkembangannya, pemanfaatan Balanced Scorecard dapat 

dimanfaatkan organisasi untuk meninjau kembali strategi yang telah ditetapkan dan 

memungkinkan penerapan strategi tersebut kedalam berbagai tindakan yang dapat 

terus menerus dimonitor agar senantiasa dapat dilakukan perbaikan sehingga pada 

akhirnya diharapkan berimplikasi positif terhadap kinerja organisasi tersebut. Semua 

aktivitas organisasi ditentukan kinerjanya berdasarkan ukuran kinerja baik secara 

finansial maupun nonfinansial. Aktivitas yang terukur ini memudahkan organisasi 

dalam mengelola kegiatan operasionalnya dan mencapai target yang telah ditetapkan 

berdasarkan ukuran tersebut. Balanced Scorecard juga memberikan keseimbangan 

dalam penentuan sasaran strategis yang diwujudkan berupa keseimbangan 

berdasarkan internal focus dan external focus dan keseimbangan process centric dan 

people centric. Pendekatan BSC, dapat dimanfaatkan oleh SEAMEO BIOTROP 

dalam menyelaraskan visi, misi, tujuan serta strateginya kedalam suatu kerangka 

kerja strategis yang komprehensif, koheren, berimbang dan terukur yang selanjutnya 

dapat berimplikasi dalam pengukuran kinerja di lembaga ini. Selanjutnya dengan 

pengukuran kinerja yang lebih baik ini diharapkan pengelolaan sumberdaya manusia 

di SEAMEO BIOTROP akan semakin baik.  

Penetapan suatu kerangka kerja strategis dan sebuah siklus perencanaan 

strategis, atau proses manajemen, yang berpusat pada suatu hasil yang diinginkan 

yang telah diartikulasikan melalui pengembangan ‘model logika’. Model logika inilah 

yang selanjutnya menggambarkan kegiatan utama organisasi (apa yang dilakukan), 

output utama (bagaimana melakukannya), hasil yang diinginkan, dan manfaatnya 

bagi klien apabila organisasi dapat mencapai hasil tersebut. Hasil yang diinginkan 

dan manfaat bagi klien inilah yang menjadi tujuan organisasi untuk diukur. Melalui 

cara ini SEAMEO BIOTROP dapat mengalokasikan sumberdaya secara seimbang 

sehingga diharapkan memberikan keuntungan bagi stakeholder eksternal dan 
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internalnya serta diharapkan dengan penerapan BSC dapat memacu keberhasilan bagi 

kelancaran proses (process centric) yang diimbangi oleh komitmen personil yang 

terlibat didalamnya (people centric). Lebih lanjut sasaran-sasaran strategis yang 

sebelumnya telah ditetapkan oleh di SEAMEO BIOTROP haruslah memiliki 

keterkaitan diantaranya dalam Balanced Scorecard. Keterkaitan ini menurut Kaplan 

dan Norton (1996) dapat membantu organisasi dalam menerjemahkan dan 

melaksanakan strategi lembaga dan secara kolektif keterkaitan ini memberikan 

kejelasan akan arah strategis yang harus ditempuh sehingga dapat meningkatkan 

kinerja baik keuangan maupun non keuangan di masa mendatang. 

 

1.2  Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

1. Bagaimanakah penjabaran komponen-komponen strategik (visi, misi, dan 

strategi) SEAMEO BIOTROP ke dalam sasaran-sasaran strategis pada keempat 

perspektif Balanced Scorecard? 

2. Indikator kinerja kunci (KPI), target, inisiatif strategi, dan peta strategi apa yang 

dapat diterapkan oleh SEAMEO BIOTROP berdasarkan perspektif Balanced 

Scorecard? 

3. Bagaimanakah hubungan sebab akibat dalam peta strategi antara sasaran strategis 

SEAMEO BIOTROP dalam keempat perspektif Balanced Scorecard? 

4. Bagaimana implikasi manajerial yang dapat diberikan kepada SEAMEO 

BIOTROP? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan sebagai 

berikut: 

1. Menjabarkan visi, misi, dan strategi SEAMEO BIOTROP ke dalam sasaran-

sasaran strategis pada keempat perspektif Balanced Scorecard 



6 

2. Menentukan KPI, target, inisiatif strategi, dan peta strategi apa yang dapat 

diterapkan oleh SEAMEO BIOTROP 

3. Menyusun hubungan sebab akibat sasaran strategis SEAMEO BIOTROP melalui 

peta strategis 

4. Merumuskan implikasi manajerial bagi SEAMEO BIOTROP. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan oleh SEAMEO BIOTROP 

sebagai alternatif kebijakan yang dapat diterapkan. Penelitian ini juga diharapkan 

dapat memberikan masukan bagi pembaca sebagai bahan perbandingan atau acuan 

dalam melakukan studi lanjutan. Penelitian ini juga diharapkan berguna sebagai 

sarana melatih kemampuan penulis dalam menganalisis masalah berdasarkan aplikasi 

teori serta menambah wawasan dan pengetahuan. 

 

1.5 Ruang Lingkup 

Ruang lingkup penelitian ini meliputi perancangan Balanced Scorecard dan 

penentuan KPI yang berkontribusi bagi kinerja lembaga. Hasil pembobotan KPI 

tersebut dapat menentukan seberapa besar kontribusi tiap-tiap KPI terhadap kinerja 

lembaga. Selanjutnya penyusunan hubungan sebab akibat dari masing-masing sasaran 

strategik dengan menggunakan peta strategi perlu dilakukan dan diharapkan dapat 

memberikan implikasi manajerial bagi lembaga. Balanced Scorecard disusun mulai 

dari penentuan visi, misi dan strategi, sasaran strategik, KPI, target, inisiatif strategi 

kedalam empat perspektif sampai pada penyusunan peta strategi. 
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