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1  PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Birokrasi pemerintahan baik di pusat maupun di daerah, memegang peranan 
penting dalam pembangunan bangsa Indonesia. Oleh karena itu birokrat 
pemerintah daerah dituntut untuk bekerja secara profesional dalam 
penyelenggaraan pemerintah daerah dengan berupaya meningkatkan kinerjanya. 
Kinerja pegawai tidak terlepas dari faktor-faktor lain yang mempengaruhinya 
seperti budaya organisasi, motivasi dan komitmen. Undang-Undang Nomor 32 
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 
1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang 
Pokok-Pokok Kepegawaian, telah membawa perubahan yang mendasar dalam 
penyelenggaraan Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Indonesia yang 
mempunyai implikasi langsung terhadap kesiapan pengembangan sumber daya 
manusia (SDM), dan ketersediaan sumber daya lainnya. Perubahan tersebut 
membawa dampak pada perubahan budaya organisasi yang mau tidak mau harus 
menghadapi serangkaian adaptasi yang harus dilakukan atas keberagaman atribut 
demografi seperti; ras, kesukuan, gender, usia, status fisik, agama, pendidikan, 
dan lain sebagainya. Konsekuensi atas perubahan tersebut, mengharuskan 
Pemerintah Daerah untuk meningkatkan kemampuannya sebagai pemegang 
kewenangan pembinaan kepegawaian. Hal ini telah diatur berdasarkan Peraturan 
Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, 
Pemindahan dan Pemberhentian PNS dalam rangka penyelenggaraan manajemen 
PNS di lingkungan Pemerintah Daerah masing–masing sesuai dengan norma, 
standar, prosedur dan pedoman yang ditetapkan. 

Dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang bersih dan berwibawa, 
prioritas pembangunan bidang penyelenggaraan negara tetap diarahkan pada 
reformasi birokrasi dengan fokus pada upaya–upaya peningkatan kinerja birokrasi 
pemerintah agar mampu memenuhi kebutuhan masyarakat; meningkatkan kualitas 
pelayanan kepada masyarakat; dan mengurangi secara signifikan tingkat 
penyalahgunaan kewenangan di lingkungan aparatur pemerintahan; meningkatkan 
kualitas pengawasan internal, eksternal dan pengawasan masyarakat serta 
mempercepat tindak lanjut hasil pengawasan dan pemeriksaan. Selanjutnya dalam 
rangka peningkatan kualitas pengawasan dan akuntabilitas aparatur negara telah 
diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan 
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah yang antara lain berisi perlunya 
menyusun Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang 
dimaksudkan untuk mengintegrasikan laporan keuangan dengan laporan kinerja 
sebagai bagian dari penerapan kebijakan anggaran berbasis kinerja.  

SAKIP adalah instrumen yang digunakan instansi pemerintah dalam 
memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan 
kegagalan pelaksanaan misi organisasi. SAKIP terdiri dari berbagai komponen 
yang merupakan satu kesatuan, yaitu perencanaan strategis, perencanaan kinerja, 
pengukuran kinerja, dan pelaporan kinerja. Laporan Akuntabilitas Instansi 
Pemerintah (LAKIP) adalah dokumen berisi gambaran perwujudan Akuntabilitas 
Instansi Pemerintah (AKIP) yang disusun dan dibuat berdasarkan SAKIP. 
Indikator kinerja kegiatan sebagai tolok ukur kinerja di dalam SAKIP ditetapkan 
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dan dikategorikan ke dalam kelompok (a) masukan-masukan (inputs); (b) 
keluaran-keluaran (outputs); (c) hasil-hasil (outcomes); (d) manfaat-manfaat 
(benefits); (e) dampak-dampak (impacts). Selanjutnya, pertanggungjawaban  
keberhasilan  atau  kegagalan pelaksanaan misi organisasi dilaksanakan melalui 
pengukuran kinerja.  

Paradigma pemerintahan dewasa ini mengacu pada optimalisasi kinerja 
aparatur pemerintahan yang professional, jujur, adil dan transparan dalam 
penyelenggaraan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. 
Meskipun telah dilakukan berbagai upaya perbaikan terhadap birokrasi 
pemerintahan, pada kenyataannya kinerja birokrasi masih belum sesuai dengan 
yang diharapkan masyarakat, antara lain dicerminkan dengan masih banyaknya 
keluhan masyarakat, baik menyangkut prosedur, kepastian, tanggung jawab, 
moral petugas, serta masih terjadinya praktek pungli yang memperbesar biaya 
pelayanan, dan masih kurang profesionalnya aparatur pemerintah dalam 
melaksanakan tugas dan fungsinya, sehingga seringkali birokrasi masih dianggap 
sebagai penghambat pelaksanaan tugas–tugas pemerintahan dan pembangunan. 

Aturan yang tidak tegas diberlakukan di tempat kerja, tuntutan kebutuhan 
yang semakin tinggi sebagai dampak krisis ekonomi global berakibat beban 
kebutuhan hidup PNS semakin tidak terpuaskan. Dengan keterbatasan sumber–
sumber yang ada pada manusia, pengaruh perekonomian, serta pengaruh lain 
maka kebutuhan–kebutuhan tersebut semakin sulit untuk terpenuhi. Selain itu 
pengembangan SDM pegawai utamanya yang menyangkut kecerdasan emosional 
dan kecerdasan sosial harus menjadi prioritas disamping keterampilan teknis. 
Dukungan fungsi-fungsi manajemen SDM lainnya tidak boleh diabaikan. Kalau 
tidak diprogramkan secara terencana, maka pengingkaran pada komitmen sama 
saja memperlihatkan adanya kekeroposan suatu organisasi. Penurunan kredibilitas 
atau kepercayaan terhadap pegawai pada gilirannya akan mengakibatkan 
hancurnya kredibilitas organisasi itu sendiri. Hal ini akan memperkecil derajad 
kepercayaan masyarakat kepada organisasi tersebut. 

Kualitas SDM merupakan salah satu faktor yang berperan untuk 
meningkatkan produktivitas kinerja suatu organisasi atau instansi, sehingga 
diperlukan SDM yang mempunyai kompetensi tinggi karena keahlian atau 
kompetensi akan dapat mendukung peningkatan prestasi kinerja pegawai. Selama 
ini pada umumnya di instansi pemerintahan belum mempunyai pegawai dengan 
kompetensi yang memadai. Hal ini dibuktikan oleh masih rendahnya produktivitas 
pegawai dan sulitnya mengukur kinerja pegawai di lingkup instansi pemerintahan. 
Penilaian prestasi kinerja pegawai di Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi 
dan UKM Kabupaten Mukomuko (Disperindagkop dan UKM Mukomuko) selama 
ini belum dilaksanakan secara optimal terutama dalam menilai kinerja pegawai 
magang maupun tenaga honorer.  

Disperindagkop dan UKM Mukomuko adalah salah satu instansi pemerintah 
yang bertugas dalam bidang industri, perdagangan, koperasi dan UKM di wilayah 
Kabupaten Mukomuko. Tercapainya pengentasan kemiskinan, kesejahteraan 
masyarakat pedagang dan petani dengan mengacu kepada peningkatan kualitas 
semua sektor dan penciptaan lapangan kerja dalam sektor Perindustrian, 
Perdagangan, Koperasi dan UKM (sesuai dengan Renstra Disperindagkop dan 
UKM Mukomuko 2011-2015), melalui berbagai macam pelatihan dan pendidikan 
untuk menciptakan SDM (aparatur) yang tangguh dan professional dalam rangka 
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menciptakan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Melalui peningkatan 
pengetahuan dan keterampilan SDM dengan perkembangan Ilmu Pengetahuan 
dan Teknologi (IPTEK), peningkatan industri dan menciptakan iklim usaha yang 
kondusif serta perlindungannya. Namun demikian, dalam upaya menciptakan 
kinerja pegawai Disperindagkop dan UKM Mukomuko, nampaknya masih 
terdapat banyak kendala yang dihadapi sehingga sulit untuk mencapai  tujuan 
organisasi. Kondisi yang belum ideal masih ada di Disperindagkop dan UKM 
Mukomuko, dimana masih ada kendala antara lain pegawai datang kerja 
terlambat, istirahat lebih awal dan terlambat masuk bekerja, ada pedagang masuk 
ke ruangan yang menawarkan produk, kurangnya sarana dan prasarana 
perkantoran, serta pulang kerja lebih awal. Hal tersebut dapat mengakibatkan 
kinerja pegawai menurun yang disebabkan motivasi dan komitmen pegawai yang 
rendah dalam mengerjakan pekerjaan dan didukung dengan lingkungan kerja yang  
kurang nyaman sehingga pekerjaan pegawai tidak dapat terselesaikan sesuai 
dengan yang direncanakan. Dalam kaitannya dengan kinerja pegawai, hal tersebut 
tentunya harus segera dibenahi agar para pimpinan dan bawahan pada instansi 
tersebut dapat memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat secara lebih 
profesional.  

Menurut Kaplan dan Norton (2002) BSC adalah salah satu konsep sistem 
manajemen stratejik yang menerjemahkan misi dan strategi suatu organisasi 
dalam tujuan dan ukuran operasional kemudian dikembangkan dalam empat 
perspektif yaitu perspektif keuangan, perspektif pelanggan, perspektif proses 
bisnis internal, serta perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Gaspersz (2002) 
menuliskan bahwa, BSC juga dapat diterapkan dalam organisasi pemerintah. BSC 
memberi pengetahuan, keterampilan, dan sistem yang memungkinkan untuk 
belajar dan berkembang secara terus menerus melalui perspektif pertumbuhan dan 
pembelajaran, dan dalam berinovasi untuk membangun kemampuan kompetitif 
melalui perspektif proses bisnis internal, dan pada akhirnya memberikan nilai 
yang spesifik kepada stakeholders melalui perspektif pelanggan, dan pemegang 
saham melalui perspektif finansial.  

Saat ini, LAKIP masih dianggap sebagai ukuran kinerja organisasi yang 
belum menunjukkan ukuran yang sebenarnya. Kelemahan yang dimiliki LAKIP 
adalah kurang memperhatikan kinerja dari sisi stakeholder yang ikut menentukan 
kinerja suatu program adalah masyarakat. Kelemahan lain terdapat pada evaluasi 
LAKIP yang tidak memperlihatkan proses akan tetapi langsung pada hasil yakni 
tidak memperlihatkannya perspektif pertumbuhan dan pembelajaran. Instrumen 
yang tepat untuk mengakomodasi LAKIP sebagai pertanggungjawaban kinerja 
Disperindagkop dan UKM Mukomuko adalah dengan BSC. Karena BSC telah 
menjadi sistem manajemen strategis maka layak diterapkan untuk merancang 
kerangka kerja dan sekaligus diimplementasikan melalui pengukuran kinerja. 
Selain itu BSC juga memberikan umpan balik yang berasal dari proses yang 
bersifat internal maupun hasil agar proses perbaikan dapat dilakukan secara 
kontinyu baik pada organisasi bisnis maupun organisasi publik. Keberhasil suatu 
organisasi sebagian besar ditentukan oleh intangible assets. BSC menunjukkan 
hubungan sebab akibat bagaimana intangible assets organisasi seperti SDM, 
informasi, dan budaya diubah dalam proses internal menjadi tangible assets. BSC 
dalam merancang kerangka kerja dan sistem pengukuran tidak hanya pada 
perspektif keuangan saja namun menggunakan perspektif lain sebagai pendorong 
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pencapaian kinerja keuangan melalui hubungan sebab akibat, yaitu perspektif 
pelanggan, proses bisnis internal dan pertumbuhan dan pembelajaran. Tiga 
perspektif pendorong dimaksud yang menjadikan BSC menjadi lebih 
komprehensif dalam sistem manajemen strategis. Empat perspektif  BSC 
menjadikannya sebagai alat ukur kinerja korporat yang komprehensif, koheren, 
berimbang dan terukur. Kelebihan tersebut dapat melengkapi kekurangan metode 
yang sekarang diterapkan oleh pemerintah yaitu LAKIP dalam melakukan 
evaluasi kinerja instamnsi karena lebih memperhatikan stakeholder seperti 
masyarakat dan pegawai. 

Lingkungan organisasi yang baik menuntut Disperindagkop dan UKM 
Mukomuko harus dikelola secara profesional dalam menjalankan visi, misi, dan 
strategi instansi yang tepat, sehingga akan memudahkan Disperindagkop dan 
UKM Mukomuko dalam mencapai sasarannya jika didukung oleh strategi SDM 
yang baik, struktur dan budaya organisasi yang tepat dan sesuai. Selama ini, 
Disperindagkop dan UKM Mukomuko masih menggunakan penilaian kinerja 
instansi dengan metode konfensional yang masih memiliki kelemahan. Penentuan 
tolok ukur kinerja dengan metode BSC bersifat fleksibel setiap tahunnya sehingga 
dengan menggunakan metode BSC pada Disperindagkop dan UKM Mukomuko 
dapat disesuaikan dan dirangkai dengan harapan masyarakat dan harapan pegawai 
dalam upaya pencapaian visi, misi, serta tujuan dan sasaran yang telah dibuat. 
Mengingat pentingnya peningkatan kinerja oleh Disperindagkop dan UKM 
Mukomuko maka perlu dilakukan perancangan suatu strategi yang memadukan 
berbagai perspektif dalam hal ini stakeholder melalui pendekatan BSC.   
Perancangan penilaian kinerja dengan pendekatan BSC merupakan salah satu 
upaya yang dapat dilakukan untuk mendukung pelaksanaan program peningkatan 
kinerja instansi sehingga dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat 
memperbaiki instrumen yang ada. Oleh karena itu, Disperindagkop dan UKM 
Mukomuko perlu menggunakan konsep penilaian kinerja dengan metode BSC 
yang lebih komprehensif, akurat, dan terukur.  

 
 

Perumusan Masalah 

Sebagaimana kondisi umum yang melatar belakangi tersebut, merupakan 
permasalahan yang dihadapi Pemerintah Daerah Kabupaten Mukomuko dalam 
menyiapkan aparat yang handal dan profesional serta memiliki kinerja yang 
tinggi. Permasalahan utama yang perlu mendapatkan perhatian bagi 
Disperindagkop dan UKM Mukomuko adalah bagaimana melakukan pengukuran 
kinerja dengan pendekatan BSC. Penelitian ini memfokuskan pada perancangan 
strategi yang digunakan oleh Disperindagkop dan UKM Mukomuko dalam 
mengelola strategi pengukuran kinerja instansi. Pegawai juga dituntut harus 
memberikan pelayanan yang terbaik dalam memuaskan kebutuhan masyarakat 
serta harus memiliki keunggulan skill baik hardskill maupun softskill.  

Berdasarkan uraian tersebut, permasalahan yang dapat dirumuskan dalam 
penelitian ini adalah: 
1. Bagaimana rancangan sistem pengukuran kinerja Disperindagkop dan UKM 

Mukomuko dengan pendekatan BSC?  
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2. Sejauh mana pencapaian kinerja Disperindagkop dan UKM Mukomuko dengan 
pendekatan BSC? 

3. Aspek apa saja yang perlu ditingkatkan sebagai upaya yang dilakukan 
Disperindagkop dan UKM Mukomuko untuk meningkatkan kinerja instansi 
tersebut? 

 
 

Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah yang telah dijabarkan, 
maka tujuan pelaksanaan penelitian ini adalah: 
1. Menyusun rancangan pengukuran kinerja Disperindagkop dan UKM 

Mukomuko dengan pendekatan BSC. 
2. Mengukur pencapaian kinerja Disperindagkop dan UKM Mukomuko dengan 

pendekatan BSC. 
3. Merekomendasikan aspek yang perlu ditingkatkan sebagai upaya yang dapat 

dilakukan Disperindagkop dan UKM Mukomuko untuk meningkatkan kinerja 
instansi tersebut. 

 
 

Manfaat Penelitian 

Beberapa manfaat dari penelitian ini diantaranya adalah: 
1. Penelitian ini diharapkan dapat membantu Disperindagkop dan UKM 

Mukomuko dalam merancang strategi pengukuran kinerja organisasi yang 
dapat meningkatkan kinerja menuju kondisi yang lebih baik, serta dapat 
mengetahui sejauh mana kinerja SDM Disperindagkop dan UKM Kabupaten 
Mukomuko dalam menyeimbangkan pengukuran kinerja tersebut dari aspek 
keuangan dengan aspek non keuangan.   

2. Penelitian ini dapat menjadi bahan referensi pada bidang strategi dan SDM 
yang dapat dimanfaatkan untuk penulisan berikutnya. 

3. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan pembaca terutama 
dalam manajemen SDM dan manajemen strategi dengan pendekatan BSC yang 
dapat dijadikan referensi dalam melakukan studi lebih lanjut. 

 
 

Ruang Lingkup Penelitian 

Penelitian ini berfokus pada penjabaran visi, misi, ke dalam sasaran strategi 
yang dapat diukur seberapa besar kontribusi sistem pelayanan yang kompeten dari 
pegawai Disperindagkop dan UKM Mukomuko yang berpengaruh besar terhadap 
keberhasilan pencapaian sasaran organisasi dengan menggunakan perancangan 
dan pengukuran kinerja BSC guna mengetahui pencapaian kinerja instansi 
tersebut. Penelitian ini hanya membahas tahap perancangan dan pengukuran BSC 
sedangkan tahap implementasi BSC di luar ruang lingkup penelitian ini. Sasaran 
strategi yang dihasilkan dari penelitian ini merupakan gagasan atau usulan untuk 
instansi dalam pengukuran kinerja pegawai yang sudah berjalan jika dilihat dari 
empat perspektif BSC untuk menentukan arah strategi Disperidagkop dan UKM 
Mukomuko agar menjadi lebih baik. 
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Batasan Penelitian 

Batasan penelitian ini adalah hanya lingkup kantor Disperindagkop dan 
UKM Mukomuko. Perolehan informasi pada penelitian ini dibatasi hanya untuk: 
perspektif finansial data yang diperoleh adalah informasi dari data keuangan 
Disperidagkop dan UKM Mukomuko yang hanya mencakup biaya pegawai saja 
yaitu belanja langsung dan belanja tidak langsung; perspektif pelanggan, 
perspektif proses bisnis internal, perspektif pertumbuhan dan pembelajaran data 
yang diperoleh adalah informasi dari pegawai tetap Disperidagkop dan UKM 
Mukomuko melalui penyebaran kuesioner dan data internal instansi.  
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