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1 PENDAHULUAN 
 

Latar Belakang 

Industri semen di Indonesia tahun-tahun belakangan ini memasuki masa-

masa sulit, pertumbuhan penjualan mengalami penurunan terus-menerus, meski 

jumlah tonase penjualannya sedikit meningkat. Hampir seluruh produsen semen 

sejak 2012 meningkatkan kapasitas terpasangnya, dikarenakan ekspektasi 

permintaan semen pasar dalam negeri pada saat itu begitu tinggi. Namun, ternyata 

di tahun-tahun berikutnya optimisme pasar dihadapkan pada lesunya permintaan, 

yang terlihat dari menurunnya pertumbuhan penjualan. 

Secara konvensional, sektor properti biasanya berperan sebagai 

penyumbang utama permintaan semen. Namun, penjualan properti perumahan 

yang tumbuh melambat berdampak pada penjualan semen zak. Meski penjualan 

semen nasional mengalami peningkatan, yaitu dari 59.90 juta ton di tahun 2014 

menjadi 61 juta ton di 2015, namun pertumbuhan penjualannya mengalami 

penurunan 45.45%, dari 3.28% di 2014 menjadi 1.84% di tahun 2015 (Hartono 

dan Damagiri, 2015), seperti terlihat dalam Gambar 1. 

 Di samping itu, saat ini juga tengah berlangsung perubahan lanskap 

kompetisi produsen semen yang belum pernah terjadi sebelumnya. Persaingan 

industri semen diperkirakan makin ketat, dengan adanya produsen atau pabrik 

baru yang berpotensi menggerus pangsa pasar pemain eksisting, jika tidak 

diantisipasi dengan strategi yang tepat. 

Tahun 2015 sejumlah produsen baru merealisasikan pembangunan 

pabriknya dan mulai merambah pasar, terutama di Pulau Jawa dan Kalimantan. 

Di antaranya adalah Semen Garuda, Semen Merah Putih, Semen Puger, Semen 

Bima, Semen Jawa akan meramaikan pasar semen di Pulau Jawa. Sementara 

Semen Conch akan memperketat persaingan semen di Pulau Kalimantan. Para 

produsen semen nasional berikut pangsa pasarnya, dapat dilihat pada Gambar 2. 

 
Sumber: ASI (2016) 

Gambar1 Pertumbuhan Konsumsi dan Pasar Semen di Indonesia 
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Kondisi kompetisi seperti ini memaksa produsen semen eksisting—

termasuk Indocement—untuk terus meningkatkan kinerjanya, agar tidak tersalip 

oleh para pendatang baru. Dalam upaya peningkatan kinerja, salah satu hal 

terpenting untuk diperhatikan adalah masalah pengukuran kinerja. Salah satu cara 

terbaik untuk memenangkan persaingan tersebut adalah dengan menjaga 

keunggulan kinerja.  

Peningkatan kinerja perusahaan secara integral tentunya akan sangat baik 

jika dimulai dengan penilaian kinerja perusahaan saat ini. Penilaian kinerja yang 

tepat dan penggunaan metode secara sesuai, akan mengantarkan pada 

rekomendasi sesuai dengan harapan dan tujuan perusahaan. 

Organisasi yang efektif menyadari bahwa jika mereka tidak dapat 

melakukan pengukuran, maka mereka tidak akan bisa mengelolanya. Lebih lanjut 

Summers (2005), menuturkan bahwa pengukuran kinerja memungkinkan 

organisasi yang efektif untuk mengartikan kesuksesan secara numerik. 

Agar tetap kompetitif, organisasi yang efektif harus mengelola karyawan, 

proses-proses, penjadwalan, masa siklus produksi, kemitraan dengan supplier, 

pengiriman, dan kontrak pelayanan mereka, jauh lebih baik daripada kompetisi 

yang mereka jalani. Sistem pengukuran kinerja yang efektif digunakan untuk 

memahamkan, meluruskan, dan meningkatkan kinerja di semua tingkatan, pada 

seluruh bagian organisasi. Pengukuran juga harus dapat menyediakan informasi 

tentang hal-hal yang tidak disukai pelanggan, yang semestinya dihindari, 

dihapuskan, atau paling tidak diminimalkan. 

Utamanya, pengukuran kinerja memungkinkan organisasi untuk 

menjawab pertanyaan-pertanyaan mengenai organisasi. Adapun pertanyaan-

pertanyaan yang mungkin dijawab oleh pengukuran kinerja adalah; seberapa 

baikkah sesuatu yang sedang berlaku, dan sudahkah mengarah pada tujuan yang 

telah ditetapkan, atau apakah organisasi dapat mengukur dampak dari perubahan 

yang sedang dilakukan, dan bagaimana organisasi mengetahui bahwa penempatan 

aset telah dilakukan dengan benar? 

Pengukuran kinerja dapat ditemukan dalam dua kategori, yaitu proses-

proses dan hasil-hasil. Proses-proses ada untuk menyelesaikan pekerjaan. Di 

dalamnya tercakup aktivitas-aktivitas yang dilakukan guna menghasilkan produk 

 

Sumber: ASI (2016) 

Gambar 2 Pangsa Pasar dan Pelaku Industri Semen di Indonesia 2015 
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atau menyediakan pelayanan. Hasil-hasil menghubungkan kedua sisi organisasi-

organisasi dan pelanggan-pelanggannya. Untuk sebuah organisasi, hasil-hasil 

adalah tujuan yang ingin dicapai organisasi. 

Dari sudut pandang pelanggan, hasil-hasil merepresentasikan apa yang 

akan mereka dapatkan dengan melakukan bisnis dengan organisasi, apakah dalam 

bentuk produk maupun pelayanan. Pengukuran kinerja menghubungkan fokus 

hasil-hasil organisasi pada tujuan strategis. 

 

Perumusan Masalah 
 

Dampak nyata persaingan tersebut terlihat di tahun 2014, volume 

penjualan semen Indocement turun 7.30%, dari 18.50 juta ton menjadi 17.10 juta 

ton di 2015. Begitu juga dengan penjualan konsolidasi—penjualan semen 

diagregasi dengan produk lain—turun 11.00% dibandingkan tahun sebelumnya, 

yaitu turun dari Rp 20 triliun di 2014 menjadi Rp 17.80 triliun di 2015. Hal ini 

menyebabkan penguasaan pangsa pasar Indocement di 2015 juga turun ke posisi 

27.40% dari 30.40% di tahun sebelumnya, sebagaimana tergambar dalam 

Gambar3. 

 
Sumber: Laporan Tahunan PT. Indocement Tunggal Prakarsa Tbk.  (2015) 

Gambar 3 Tren Penjualan dan Pangsa Pasar Indocement 2006-2015 
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yang baik dan integral sebagai dasarnya. Dari sistem sistem pengukuran kinerja 

tersebut, akan didapat rekomendasi yang tepat bagi perkembangan perusahaan. 

Untuk pengukuran kinerja, di Indocement sendiri, saat ini menggunakan 

sistem pengukuran kinerja bernama IPMS (Indocement Performance 

Management System), yang bertujuan untuk mengukur kinerja dari perencanaan, 

proses, proyek, dan tim fungsional. Mirip dengan model pengukuran kinerja IPMS 

(Integrated Performance Measurement System), model sistem pengukuran kinerja 

yang dikembangkan di Center for Strategic Manufacturing dari University of 

Strathclyde, Glasgow. Tujuan dari model IPMS agar sistem pengukuran kinerja 

lebih sehat, terintegrasi, efektif, dan efisien. 

Model ini menjadikan keinginan stakeholder menjadi titik awal dalam 

melakukan perancangan sistem pengukuran kinerjanya. Stakeholder tidak berarti 

hanya pemegang saham (shareholder), melainkan beberapa pihak yang memiliki 

kepentingan atau dipentingkan oleh organisasi seperti konsumen, karyawan, dan 

lain-lain. 

IPMS Indocement terdiri dari 6 parameter yang dinamakan 6 OSP 

(Optimal Success Parameter), yaitu kekuatan finansial (Financial Strength/FS), 

kepuasan pelanggan (Customer Satisfaction/CS), produktivitas dan efisiensi 

(Productivity & Efficiency/PE), tanggung jawab kepada masyarakat (Public 

Responsibility/PR), inovasi (Innovation/IN), dan kualitas orang dan kerjasama 

kelompok (Quality of People & Teamwork/QT). Dari sisi data pengukuran, 

terdapat 3 tipe data pengukuran (Type of Measurement Data), yakni nilai rata-rata 

bulanan (Monthly Score Average/MSA), hasil akumulasi bulanan (Monthly 

Accumulated Result/MAR), dan rata-rata tahun ke bulan (Year to Month 

Average/YTMA). 

Namun demikian, berdasarkan sistem IPMS menurut penulis masih 

menyisakan beberapa hal yang dapat ditingkatkan kinerjanya, diantaranya; secara 

bangunan sistem, di antara KPM-KPM masing-masing bersifat parsial, tidak ada 

penghubung, katalis, atau mekanisme yang menghubungkan satu parameter 

dengan parameter lainnya. Semua paremeter seakan berdiri sendiri-sendiri hingga 

tidak terlihat bagaimana satu parameter dapat berkontribusi atau memengaruhi 

parameter lain.  

Begitupun dengan nilai akhir KPM (Key Performance Measurement) yang 

dihasilkannya, belum terlihat bagaimana menerjemahkanya secara organisasional 

integral perusahaan (baca: Indocement). Setiap plansite atau divisi memiliki dan 

berfokus pada KPM, masing-masing unit kerja tersebut tidak mengetahui apa yang 

terjadi dengan KPM plansite atau divisi lain.  

Begitu juga dalam hal evaluasi, jika ditemukan KPM yang tidak memenuhi 

target, solusi yang disediakan kurang komprehensif dan tidak tepat pada inti 

masalah. Sebagai tools untuk menyelesaikan masalah-masalah kinerja yang 

terjadi, IPMS Indocement menyediakan tindakan standar untuk 

menanggulanginya yang bernama PICA (Problem Identification and Corrective 

Action).  

Sasaran dari PICA adalah semacam project untuk menganalisa dan 

mengambil tindakan korektif/perbaikan guna menyelesaikan masalah yang terkait 

kinerja dan mencegah hal tersebut terulang kembali. Di dalamnya terdiri dari 

penjelasan akan masalah yang terjadi, tindakan korektif yang akan dilakukan, 

tenggat waktu, penanggung jawab, dan penentuan tinggi-rendahnya level PICA. 
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Bertolak pada masalah-masalah tersebut, penulis berpendapat bahwa 

dirasa perlu untuk melakukan penyempurnaan sistem pengukuran kinerja di PT 

Indocement Tunggal Prakarsa, Tbk. Hal tersebut dapat dilakukan dengan cara, 

merancang sistem pengukuran kinerja yang lebih komprehensif dan teruji 

kehandalannya di dunia usaha, yaitu dengan menggunakan metode Baldrige 

Excellence Framework (BEF), atau dulu dikenal dengan sebutan Malcolm 

Baldrige Criteria for Performance Excellence (MBCfPE). 

Gasperz dan Fontana (2011) mengemukakan, setidaknya ada enam alasan 

mendasar, mengapa organisasi-organisasi lokal maupun kelas dunia memilih 

Baldrige Excellence Framework/BEF sebagai kerangka kerja sistem manajemen 

mereka. Pertama BEF mampu mengidentifikasi kekuatan-kekuatan dan 

kesempatan-kesempatan untuk perbaikan (Opportunities for Improvement—OFI), 

dari berbagai area dalam organisasi yang berkaitan dengan kepemimpinan, 

perencanaan strategis, fokus pasar dan pelanggan, pengukuran, analisis, dan 

manajemen pengetahuan, fokus sumber daya manusia, manajemen proses, dan 

keunggulan kinerja yang berkaitan dengan: produk dan pelayanan, kepuasan 

pelanggan, peningkatan pasar (penjualan, pangsa pasar, dan lain-lain) dan 

finansial (keuntungan, return on investment—ROI, dan lainnya), peningkatan 

kompetensi dan pembelajaran sumber daya manusia, peningkatan proses terus-

menerus, peningkatan kepemimpinan, dan tanggung jawab sosial. 

Kedua, BEF memberikan kerangka kerja untuk peningkatan menuju 

keunggulan kinerja dengan memberikan kebebasan kepada manajemen untuk 

melaksanakan strategi-strategi bisnis mandiri dan program peningkatan 

keunggulan kinerja.Selanjutnya ketiga, BEF merupakan kerangka kerja 

manajemen terintegrasi, mencakup semua faktor yang mendefinisikan organisasi, 

proses-proses operasional, dan hasil-hasil kinerja yang jelas dan terukur. 

Alasan keempat, BEF berfokus pada persyaratan-persyaratan untuk 

mencapai keunggulan kinerja, bukan sekedar aplikasi prosedur-prosedur, alat-alat, 

atau teknik-teknik.Kemudian alasan berikutnya yang kelima ialah, BEF mudah 

beradaptasi dengan lingkungan bisnis, dan dapat diterapkan pada organisasi besar 

maupun kecil, organisasi lokal yang hanya beroperasi di suatu negara maupun 

organisasi kelas dunia yang beroperasi di berbagai negara. Terakhir, BEF telah 

terbukti merupakan praktek-praktek manajemen global yang valid untuk 

meningkatkan keunggulan kinerja organisasi. 

Dari kenyataan tersebut di atas, maka penulis berinisiatif untuk melakukan 

penelitian tentang perancangan metode pengukuran kinerja, yang dapat mengisi 

fungsi dan ruang kosong dari metode yang sekarang ini berlaku. Berdasarkan 

penjelasan tersebut, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut: 

1. Apa saja kriteria-kriteria Baldrige Excellence Framework 2015-2016 yang ada 

di PT Indocement Tunggal Prakarsa, Tbk.? 

2. Bagaimana bobot hasil penilaian Baldrige Excellence Framework 2015-2016 

pada PT Indocement Tunggal Prakarsa, Tbk.? 

3. Apa saja kelebihan atau kekuatan (strength) & peluang perbaikan (opportunity 

for improvement), dan usulan strategis tentang pengukuran kinerja perusahaan 

di PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk. berdasarkan penilaian Baldrige 

Excellence Framework 2015-2016? 
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Tujuan Penelitian 
 

Tujuan penelitian ini dirumuskan berdasarkan latar belakang dan rumusan 

masalah yang telah dikemukakan. Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini 

adalah:   

1. Mendefinisikan kriteria-kriteria Baldrige Excellence Framework 2015-2016 

di PT Indocement Tunggal Prakarsa, Tbk. 

2. Melakukan penilaian kinerja PT Indocement Tunggal Prakarsa, Tbk. 

berdasarkan Baldrige Excellence Framework 2015-2016.  

3. Memberikan usulan strategis tentang pengukuran kinerja perusahaan PT 

Indocement Tunggal Prakarsa, Tbk., berdasarkan kekuatan (strength), peluang 

perbaikan (opportunity for improvement), dan hasil penilaian Baldrige 

Excellence Framework 2015-2016.  

 

Manfaat Penelitian 

  

Penelitian perancangan pengukuran kinerja di PT Indocement ini 

memunyai beberapa manfaat. Manfaat yang dapat diharapkan dari penelitian ini 

adalah:  

1. Bagi Indocement rekomendasi yang dihasilkan dari penelitian ini diharapkan 

dapat menjadi sumbangsih pemikiran, atau bahan pertimbangan pemimpin 

perusahaan dalam menyempurnakan sistem penilaian kinerja.   

2. Bagi Peneliti akan memperoleh pengetahuan ilmiah dan pengalaman praktis 

tentang bagaimana merancang sistem penilaian kinerja menggunakan metode 

Baldrige Excellence Framework 2015-2016. 

3. Sebagai bahan kajian untuk penelitian selanjutnya mengenai sistem penilaian 

kinerja menggunakan metode Baldrige Excellence Framework 2015-2016. 

 

Ruang Lingkup 
 

Ruang lingkup penelitian ini terbatas pada pembahasan peningkatan 

kinerja manajemen PT Indocement Tunggal Prakarsa, Tbk. yang berlokasi di Jl. 

Raya Mayor Oking Jayaatmaja Citeureup–Kabupaten Bogor. Penelitian dilakukan 

selama dua bulan, dimulai dari bulan Agustus hingga September 2016. Penelitian 

ini difokuskan untuk menelaah kinerja PT Indocement Tunggal Prakarsa, Tbk.dan 

merancang sistem pengukuran kinerja menggunakan model Baldrige Excellence 

Framework (BEF) 2015-2016.  

Sumber data seluruhnya dari perusahaan dengan pihak terkait PT 

Indocement Tunggal Prakarsa, Tbk. dimana variabel penelitian yang digunakan di 

dalam penelitian ini dibatasi oleh 1. Leadership, 2. Strategy, 3. Customers, 4. 

Measurement, Analysis, and Knowledge Management, 5. Workforce,  6. 

Operations, 7.Results. 

Untuk perancangan pengukuran kinerja di PT Indocement Tunggal 

Prakarsa Tbk. menggunakan metode Baldrige Excellence Framework 2015-2016, 

kriteria yang digunakan sebagai dasar perancangan adalah kriteria penilaian 

keunggulan kinerja Baldrige Excellence Framework 2015-2016. Perancangan 

pengukuran kinerja  dibatasi kepada penilaian bobot kriteria BEF 2015-2016 

berdasarkan hasil penelitian, untuk kemudian dicari kelebihan yang ada dari hasil 
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penelitian, guna melengkapi apa yang dirasa kurang dalam sistem penilaian 

kinerja yang digunakan PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk. saat ini (IPMS). 

Hasil penelitian ini bergantung pada pemahaman penulis akan materi dan 

hasil penggalian informasi dari berbagai narasumber PT Indocement Tunggal 

Prakarsa, Tbk. 

 

2 TINJAUAN PUSTAKA 
 

Manajemen Stratejik 
 

Manajemen stratejik merupakan grand theory yang digunakan dalam 

menganalisa berbagai permasalahan dalam penelitian ini. Manajemen stratejik 

adalah seperangkat aksi dan keputusan manajerial yang menentukan kinerja 

sebuah perusahaan dalam jangka panjang. Di dalamnya mencakup pemetaan 

lingkungan (baik eksternal dan internal), formulasi strategi (perencanaan stratejik 

atau jangka panjang), implementasi strategi, dan evaluasi dan kontrol. 

Oleh karena itu, studi mengenai manajemen stratejik menekankan pada 

pemantauan dan evaluasi peluang-peluang dan ancaman eksternal untuk 

menyikapi kekuatan dan dan kelemahan sebuah perusahaan. Pada awalnya disebut 

sebagai kebijakan bisnis, manajemen stratejik menggabungkan topik-topik seperti 

perencanaan stratejik, pemetaan lingkungan, dan analisa industri (Wheelen dan 

Hunger 2012). 

Senada dengan Wheelen dan Hunger, Raduan et al. (2009) manajemen 

stratejik adalah proses dan pendekatan untuk menetapkan tujuan organisasi, 

mengembangkan kebijakan-kebijakan dan rencana-rencana untuk mencapai 

tujuan tersebut, dan mengalokasikan sumber-sumber daya untuk menerapkan 

kebijakan-kebijakan dan rencana-rencana itu. Selain itu, manajemen stratejik juga 

dapat diartikan sebagai seni dan ilmu untuk merumuskan, mengimplementasikan, 

dan mengevaluasi keputusan-keputusan lintas-fungsi yang memungkinkan sebuah 

organisasi untuk mencapai sasarannya (David 2011). 

 

Konsep Kinerja 
 

Kinerja merupakan hasil dari proses pekerjaan tertentu yang terencana 

pada waktu dan tempat, individu, kelompok, maupun organisasi yang 

bersangkutan. Kinerja juga dapat diartikan suatu kuantitas dan kualitas pekerjaan 

yang diselesaikan oleh individu, kelompok atau organisasi. Hal ini berarti bahwa 

kinerja terdiri dari tiga komponen yaitu kualitas, kuantitas, dan efektivitas, dimana 

antara ketiga komponen ini tersebut tidak dapat dipisah antara satu dengan yang 

lainnya (Stoner dan Swanto 1997). 
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