
I.  PENDAHULUAN 
 
1.1      Latar Belakang 

Memasuki abad yang penuh dengan lingkungan bisnis sangat 

kompleks ini telah memaksa organisasi menghadapi tantangan yang 

sangat besar.  Kecenderungan yang dihadapi pada masa globalisasi  

adalah hadirnya aktivitas bisnis signifikan yang menghasilkan 

pertumbuhan dramatis dalam hal intensitas dan keragaman persaingan.  

Organisasi tidak hanya harus memahami dan berinteraksi di pasar  

domestik namun juga harus dapat berinteraksi dengan baik di pasar asing 

untuk menghadapi pesaing yang tidak dikenalnya.  Kecenderungan 

pertumbuhan di era globalisasi sangat dipengaruhi oleh perkembangan 

teknologi yang merubah pola persaingan industri.  Tekanan globalisasi 

dan teknologi ini mengharuskan organisasi menghadapi perubahan 

lingkungan yang sangat dinamis sehingga organisasi mampu mencapai 

masa depan yang lebih baik (Hax dan Majluf,1991). 

 
Menurut Mulyadi (2005), lingkungan bisinis yang kompetitif dan 

turbulen menyebabkan kompleksnya masa depan yang akan dimasuki 

oleh perusahaan.  Masa depan yang kompleks memerlukan berbagai 

pemikiran dari sebagian besar anggota organisasi untuk menggambarkan 

secara jelas kondisi masa depan yang akan diwujudkan oleh perusahaan.  

Diperlukan konsensus dari berbagai personel yang dilibatkan untuk 

merumuskan berbagai sasaran yang akan dituju perusahaan di masa 

depan.    



 2

Prahalad dan Ramaswamy (2004) menyatakan bahwa kesuksesan 

dalam bersaing di masa depan tergantung dari pendekatan paradigma 

baru perusahaan dalam menyikapi penciptaan nilai (value creation), yaitu 

dengan mengalihkan fokus strateginya dari pengelolaan sumber daya dan 

kapabilitas  (product and firm centric) ke pengelolaan pengalaman 

pelanggan (customer experiences) sebagai sumber utama penciptaan 

nilai.  Interaksi secara intensif setiap pelanggan   dengan perusahaan 

untuk penciptaan pengalaman bersama akan menjadi landasan membuka 

peluang sumber daya baru bagi keuntungan bersaing (competitive 

advantage).  Membangun interaksi antara pelanggan dan perusahaan 

adalah langkah awal membangun sistem penciptaan nilai bersama.  Dasar 

interaksi pelanggan dan perusahaan adalah dialok yang mendorong 

kemampuan dan keinginan untuk saling berkomunikasi dua arah, 

kesetaraan akses dan keterbukaan informasi secara maksimal,  serta 

penilaian yang jelas resiko-manfaat dari setiap tindakan dan keputusan.  

PT SUCOFINDO (selanjutnya disebut SUCOFINDO) didirikan pada 

tahun 1956, merupakan perusahaan patungan dengan komposisi saham 

95 %  dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia dan 5 % dimiliki oleh 

Societe Generale de Surveillance (SGS).  SGS merupakan salah satu 

perusahaan inspeksi terbesar di dunia yang berpusat di Swiss.  

SUCOFINDO adalah perusahaan inspeksi  pertama di Indonesia 

yang menyediakan berbagai layanan jasa di bidang inspeksi, supervisi, 

pengkajian, dan pengujian dengan didukung oleh tenaga ahli, jaringan 

kerja luas, serta kemitraan usaha strategis dengan berbagai institusi 
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internasional. Pada tahun awal operasinya sampai dengan 1985, 

SUCOFINDO melakukan inspeksi penyimpanan komoditi pertanian untuk 

stok pangan nasional dengan produk utama beras sebagai makanan 

pokok, inspeksi bongkar muat barang ekspor dan impor atas permintaan 

pembeli atau produsen, juga menyediakan jasa inspeksi teknis. 

Keberhasilan menjalankan tugas ini secara professional dan 

credibel, SUCOFINDO mendapat kepercayaan eksportir internasional dan 

lembaga donor asing untuk melakukan pekerjaan inspeksi dan supervisi 

yang lebih luas lagi.  Pada tahun 1986, SUCOFINDO  mendapat hak 

eksklusif sebagai satu-satunya badan usaha yang diberi kewenangan 

untuk melakukan tugas berbagai inspeksi  di bidang ekonomi, seperti: 

Export Inspection, Masterlist Verification Services,  Verification on Export 

Realization and Local Content Verification for automotive products and 

parts. Jasa Penugasan Pemerintah tersebut merupakan peralihan dari 

tugas Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang diserahkan kepada Badan 

Pengendalian Ekspor dan Pengolahan Data Departemen Keuangan RI 

(Bapeksta Keuangan), kemudian Bapeksta Kuangan menunjuk 

SUCOFINDO.  Pada akhir tahun 2000 kewenangan eksklusif tersebut  

diserahkan kembali kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. 

Selain menjalankan Jasa Penugasan Pemerintah, SUCOFINDO 

tetap mempertahankan dan menjalankan Jasa Sektor Swasta yang 

selama ini menjadi dasar usahanya sebelum mendapat kepercayaan 

menjalankan Jasa Penugasan Pemerintah.  Diversifikasi dan 

pengembangan Jasa Sektor Swasta terus menerus dilakukan sebagai 
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antisipasi bahwa suatu saat Jasa Penugasan Pemerintah akan ditarik 

kembali setelah infrastruktur dan kepercayaan kepada Direktorat Jenderal 

Bea dan Cukai semakin membaik. 

Sejak tahun 1992, SUCOFINDO secara bertahap mulai 

mempersiapkan dan mengembangkan Jasa Sektor Swasta untuk 

mengantisipasi ketergantungan pendapatan keuangan dan order dari Jasa 

Penugasan Pemerintah.  Antisipasi ini termasuk membangun unit bisnis 

Sertifikasi yaitu SUCOFINDO INTERNATIONAL CERTIFICATION 

SERVICES.   

 SUCOFINDO INTERNATIONAL CERTIFICATION SERVICES 

(selanjutnya disebut SICS), adalah salah satu Strategic Business Unit 

Sertifikasi yang dibentuk oleh SUCOFINDO pada bulan Juli 1994  dalam 

rangka memenuhi kebutuhan pelanggan SUCOFINDO yang ingin 

memperoleh sertifikasi sistem manajemen mutu ISO 9001.  SICS didirikan 

dengan tujuan menjadi lembaga sertifikasi nasional bagi organisasi-

organisasi yang berada di Indonesia.  Pada Oktober 1995, SICS 

memperoleh akreditasi pertamanya sebagai lembaga sertifikasi sistem 

manajemen mutu dari Komite Akreditasi Nasional (KAN), dan pada bulan 

Juli 1996 menjadi badan sertifikasi sistem manajemen mutu pertama di 

Indonesia yang memperoleh akreditasi Internasional, yaitu dari Lembaga 

Akreditasi  Raad voor Accreditatie (RvA) - Netherland.  

Pada 1997, SICS mulai mengembangkan jasa-jasa sertifikasi 

lainnya antara lain Jasa Sertifikasi Sistem Manajemen Lingkungan ISO 

14001, Sertifikasi Produk Kelistrikan, Sertifikasi Food Hygiene/HACCP 
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(Hazard Analytical Critical Control Point), Sertifikasi Sistem Manajemen 

Kesehatan dan Keselamatan Kerja (SMK3) , serta Sertifikasi Pengelolaan 

Hutan Produksi Lestari.  

Sejalan dengan perkembangannya, SICS bertekad untuk menjadi 

lembaga sertifikasi Nasional yang mampu bersaing dengan lembaga 

sertifikasi asing yang banyak beroperasi di Indonesia.  SICS dituntut untuk 

dapat menyesuaikan diri dengan perubahan secara proaktif agar dapat 

bertahan dan tumbuh di tengah ancaman lingkungan bisnis sertifikasi 

yang makin kompleks dan dinamis.  Disisi lain, SICS harus mampu 

menjaga kredibilitas sertifikasi sistem manajemen yang diterbitkannya 

seiring dengan tumbuhnya keinginan sejumlah perusahaan untuk 

mendapatkan sertifikat tanpa menerapkan sistem manajemen secara 

memadai dan  peluang ini dimanfaatkan pula oleh sebagian lembaga 

sertifikasi dengan menerbitkan sertifikat sistem manajemen kepada 

perusahaan yang belum memenuhi persyaratan yang ditetapkan.  

Dampak dari kemudahan pemberian sertifikat ini adalah menurunnya citra 

lembaga sertifikasi dan citra sertifikat sistem manajemen secara 

keseluruhan 

SICS adalah salah satu lembaga sertifikasi sistem manajemen 

Nasional terbesar yang beroperasi di Indonesia dalam hal jumlah klien 

dan penerbitan jumlah sertifikat sistem manajemen.  Namun konsekuensi 

ini tidak  menjadikan SICS sebagai tuan rumah di negeri sendiri dalam arti 

SICS  tidak mampu mendominasi  pasar sertifikasi bila dibandingkan 

dengan badan sertifikasi asing yang beroperasi di Indonesia.    
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Gambar 1.  Persentase Pangsa Pasar Sertifikasi ISO 9001 di Indonesia 
pada Desember 1998. Sumber : Kajian pangsa pasar 
sertifikasi ISO 9001, oleh tim pemasaran Sucofindo ICS – 
1998. 

 

Hal ini terlihat dari  data kajian pasar sertifikasi yang dilakukan oleh 

tim pemasaran SICS pada tahun 1998 yang ditampilkan pada Gambar 1, 

bahwa dari 10 lembaga sertifikasi (2 diantaranya adalah lembaga 

sertifikasi nasional yaitu SICS dan MAL, sedangkan 8 lainnya adalah 

lembaga sertifikasi asing) yang beroperasi di Indonesia pada saat itu, 

SICS hanya menguasai 13 % pangsa pasar sedangkan sisanya di kuasai 

oleh lembaga sertifikasi asing.  Pada tahun 1998, sertifikat yang 

diterbitkan di Indonesia hanya sistem manajemen mutu ISO 9001.  Namun 

demikian, dengan meraih 13% pangsa pasar saat itu, SICS menempati  

posisi peringkat ke-3  setelah Lembaga Sertifikasi SGS ICS dan Lloyd 

Register for Quality Assurance (LRQA). 

Saat ini, terdapat 25 Lembaga Sertifikasi Nasional dan Asing yang 

beroperasi dan berkantor di Indonesia (sumber : LIPBI – 2005).  Potensi 

pasar sertifkasi yang masih tumbuh, menarik minat masuknya lembaga 
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sertifikasi asing untuk beroperasi di Indonesia sehingga terjadi perubahan 

peta persaingan dan pangsa pasar. 

Berdasarkan Laporan Hasil Survei Investigasi Kompetitor SICS 

pada tahun 2005,  terdapat 11 Lembaga Sertifikasi yang mendominasi 

pangsa pasar sertifikasi sistem manajemen.  SICS menerbitkan 476 

sertifikat sistem manjemen dari sekitar 5,331 sertifikat sistem manajemen 

yang telah diterbitkan oleh lembaga  sertifikasi di Indonesia.  Dengan 

demikian SICS saat ini hanya menguasai 9 % pangsa pasar dan berada di 

peringkat ke-5 setelah SGS, SAI Global, TUV Rheinland, dan LRQA.  

Keragaman jenis jasa sertifikasi yang diterbitkan telah meningkat 

pula bila dibanding dengan tahun 1998 yang hanya berfokus pada sistem 

manajemen mutu ISO 9001, kini telah berkembang antara lain: sistem 

manajemen lingkungan ISO 14001, sistem manajemen kesehatan dan 

keselamatan kerja OHSAS 18001/ SMK3, sistem manajemen keamanan 

pangan HACCP/ISO 22000, sistem manajemen keamanan teknologi 

informasi ISO 17799. 

Berdasarkan data sertifikasi dan pangsa pasar SICS yang 

ditampilkan pada Gambar 2, dapat dinilai bahwa terjadi penurunan pangsa 

pasar dari 13 % pada tahun 1998 menjadi 9% pada November 2005, 

begitu pula posisi peringkat ke-3 pada tahun 1998 menurun menjadi 

peringkat ke-5 pada tahun 2005.    

 

 

 



 8

 
Gambar 2.  Persentase Pangsa Pasar SICS untuk Sertifikasi Sistem 

Manajemen di Indonesia, November  2005.  Sumber : 
Laporan Survey Investigasi Kompetitor SICS, 2005 . 

 

1.2      Rumusan Masalah 

Menghadapi kondisi persaingan di bidang jasa sertifikasi yang 

semakin ketat, maka SICS perlu menyusun perencanaan strategik yang 

tepat, komprehensif, koheren serta mampu melihat jauh ke depan agar 

tetap dapat bertahan dan tumbuh lebih baik.  Sebelum disusun suatu 

rencana strategik yang tepat, perlu dikaji terlebih dahulu permasalahan-  

permasalahan sebagai berikut : 

1. Bagaimana kinerja SICS berdasarkan perspektif Balanced Scorecard ? 

2. Bagaimana kondisi lingkungan eksternal SICS dan intensitas 

persaingan di industri jasa sertifikasi ?  

3. Bagaimana kompetensi inti SICS ? 

4. Bagaimana posisi SICS saat ini dan strategi apa yang sebaiknya 

diterapkan ? 
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5. Bagaimana tujuan dan program kerja SICS yang sebaiknya disusun 

berdasarkan strategi yang direkomendasikan ?  

  

1.3     Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan perumusan permasalahan di atas, maka penelitian 

ini bertujuan untuk: 

1. Mengidentifikasi kinerja internal SICS. 

2. Mengidentifikasi kondisi lingkungan eksternal makro dan intensitas  

persaingan industri jasa sertifikasi.  

3. Mengidentifikasi kompetensi inti SICS. 

4. Memetakan posisi SICS dan menentukan strategi yang tepat untuk 

diterapkan mengahadapi tekanan persaingan. 

5. Menyusun tujuan dan program kerja SICS. 

 
1.4      Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi SICS dan 

pembaca lainnya.  Bagi SICS, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan 

rujukan dalam pengembangan organisasi dan formulasi strategi.  Bagi 

pembaca lainnya, penelitian ini dapat menjadi perbandingan ataupun 

acuan dalam melakukan studi lanjutan yang relevan.    

 

1.5       Ruang Lingkup 

 Ruang lingkup  penelitian ini dibatasi pada kajian data keuangan 

dan operasional, tujuan, kebijakan, dan program kerja SICS selama lima 

tahun terakhir yaitu 2001 sampai dengan 2005.   




