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PENDAHULUAN

A. LataI' Belakang

Re-engineering dalam beberapa wak'tu belakangan ini menjadi hal yang populer

sebagai salah satu altematif sU'ategi survival sebuah perusahaanlorganisasi dalam

persaingan global. Sejumlah perusahaan mutinasional maupun lokal berskala besar,

sedang maupun kecil telah melak"Ukan langkah tersebut dan dianggap sukses

diantaranya ABB, IBM, 3M, HP dan lain sebagainya, bahkan pihak PT.

Telekomunikasi Indonesia (Telkom) dianggap juga telah sukses melak'Ukan Re

engineering sebelum melak'Ukan go publik (Majalah Swa Sembada, edisi Mei, 1996).

Selain perusahaan tersebut diatas PT Tambang Timah (TT) juga telah sukses dalam

melaksanakan re-engineering, dimulai dari reorganisasi yaitu perampingan Direksi yang

semula 6 (enam) menjadi 5 (lima). Fungsi Direk'tur pemasaran dirangkap oleh direktur

Utarna. Relokasi dilak'Ukan dengan cara memindahkan kantor pusat dari Jakarta ke

Pangkal Pinang , dengan cara ini perusahaan akan menghemat 20 Milyar per tahun.

Rekontruksi dilak"Ukan dengan meningkatkan kapasitas peralatan utama dan penunjang

tambang, dan pengalihan aset non pertambangan seperti Rurnah Sakit, Sekolah, dan

sebagainya kepada pihak terkait. Hasilnya secara total jumlah karyawan Tambang
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Tirnah men~usut dari 25.000 orang menjadi 11.000 orang, laba perusahaan meningkat

dari

Rp 81, 78 ~1i1yar pada tahun 1994 menjadi Rp 119 lvlilyar pada tahun 1995. r.vfajalah

Swa, edisi April, 1996). Bermula dari karya ilmiah yang disusun oleh "Michael

Hammer" seorang profesor dan MIT, istiJah Re-engineering dikenal luas sebagai suatu

strategi yang dianggap sebagai pengembangan dari strategi restruk1Urisasi organisasi

klasik, Re-engineering dianggap sebagai suatu altematif strategi yang cuk'Up efektif

guna mengatasi masalah penyakit yang dikenal dengan ketuaan organisasi seperri

"stagnasi" pel1Umbuhan pasar, kehilangan fok'Us bisnis, menguatnya pola birokrasi

sehingga mengurangi fleksibilitas perusahaan terhadap perubahan pasar, perubahan

teknologi, dan sebagainya. Salah satu pihak yang mengadopsi strategi ini adalah

manajemen PT.KSP, yakni salah satu perusahaan Indonesia yang bergerak dalam

bidang industri sepatu.

PT. KSP adalah sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang industli sepatu

dengan tujuan untuk memenuhi pasaran ekspor, dengan kapasitas produksi sebesar

3.562.500 pasang pertahun. Pada tahun 1996 terdapat pengalihan pengelolaan

manajemen PT. KSP kepada pemilik baru. Ini diikuti oleh pengalihan manajemen baru

yang menerapkan sejumlah program pengembangan yang bersifat menyeluruh, dirnana

pihak manajemen PT KSP menyebutkannya sebagai program "Re-engineering".
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menyebabkan sejumlah

Tujuan dari program "Re-engineering" ini adalah untuk mengubah sistem dan pola

produksi serta manajemen yang ada yang diduga

pennasalahan yang saat itu sedang dihadapi diantaranya :

• Tidak tercapainya kapasitas terpasang, sehingga biaya overhead meningkat

• Sering terjadinya kekurangan "shortage" bahan baku

• Birokrasi manajemen yang dirasakan terlalu kaku, sehingga ide-ide baru dirasakan

tidak muncul, hal tersebut tercermin dari kinerja perusahaan yang cenderung

menurun

• Motivasi kerja karyawan yang dinilai rendah

Pennasalahan-pennasalahan diatas bennuara pada harga pokok produksi yang relatif

tinggi sehingga margin yang diperoleh rendah.

Pada kondisi persaingan yang semakin tinggi baik yang berasal dari persamgan

sesama eksportir sepatu di Indonesia maupun dari negara lain khususnya dari Thailand

dan RRC, memaksa pihak manajemen baru untuk segera mengambil tindakan yang

tepat. Dilatar belakangi oleh hal-hal tersebut diatas maka diambillah langkah "Re

engineering" tersebul.

Disisi lain secara teoritis pola penerapan strategi Re-engineeling dibedakan dengan

strategi lain dengan memprasyaratkan adanya beberapa karekteristik pokok diantaranya

(Dorine Andrews & Susan.K, 1990) :

• Perubahan secara radikal, dalam hal ini meliputi dirnensi fisik (proses, teknologi dan

stru1:tur), dimensi infrastruktur (reward sistem, metoda manajemen dan sistem

3

http://www.mb.ipb.ac.id/



penilaian), dimensi nilai (budaya organissai, hirarki kewenangan, sistem persepsi dan

nilai individu seliap karyawan)

• Hasil yang konkrit, terul-.-ur dan dalam wak1U yang relatif singkat

• Melibatkan segenap karyawan perusahaan

Dilain pihak disebutkan pula bahwa sebuah perusahaan yang telah melak-ukan Re

engineering memiliki konsekuansi untuk siap terus berubah guna mempertahankan

posisi kompetitifuya. Hasil Re-engineering yang hanya melibatkan satu dimensi

(perubahannya bersifat parsial), atau tidak terdapat hasil konkrit ataupun tidak

melibatkan segenap karyawan maka strategi Re-engineering tersebut tidak ubahnya

dengan strategi "tambal sulam" yang bersifat parsial dan diduga hasil program tersebut

tidak dapat bertahan lama, atau dengan kata lain keunggulan yang diperoleh akan

mudah ter"erosi" dalam persaingan baik dalam bentuk peniruan, maupun perubahan

lingk'1lI1gan industri secara keseluruhan.

Dari sisi pencapaian aspek teknis khususnya penguh'1lran pada aspek produksi

strategi "Re-engineering yang dilakukan oleh PT.KSP mengakibatkan meningkatnya

sejumlah kineIja PT.KSP. Namun disisi lain perlu diukur pula indikator-indikator non

fisisk sebagaimana yang tennuat pada butir-butir diatas sebagai alat kontrol yang

mengukur apakah program 'Re-engineering' yang dijalankan mampu meningkatkan

kompetensi perusahaan secara riil, dalam hal ini apakah menyentuh aspek/dimensi

infrastruktur ataupun dimensi nilai sehingga keunggulan yang diperoleh dari strategi

tersebut mampu bertahan dalam kurun wakiU yang lama atau sebaliknya. Untuk itu
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diperlukan suatu evaluasi pencapaian hasil Re-engineering yang tidak hanya meliputi

aspek ),:uantitatif dan indikator produksi alau keuangan, melainkan juga aspek kualitatif

dalarn hal ini bagaimanakah persepsi karyawan mengenai strategi yang telah dijalankan

oleh pihak manajemen tersebut.

B. Perumusan Masalah

Dan !atar belakang yang disampaikan sebelumnya, maka dalam peneltian uu,

permasalahan akan difokuskan pada beberapa hal berikut :

1. langkah-langkah apa saja yang telah dilakukan oleh pihak manajemen PT KSP

dalam konteks pelaksanaan program re-engineering yang te!ah dilalnlkan? dan

bagaimana dampaknya (dalarn hal ini hanya dilakukan pada rasio-rasio kineIja

produksi perusahaan)

2. Apakah pihak karyawan memiliki persepsi yang sarna dengan pihak manajemen

dalam pelaksanaan strategi "Re-engineering" tersebut, sehingga strategi re

engineering yang diambil mampu memberikan motivasi kepada para karyawan untuk

bekerja lebih baik?

3. Hal-hal apa yang perlu diantisipasi oleh pihak manajemen sehubungan denga

langkah-langkah monitoring dan perbaikan pelaksanaan strategi "Re-engineering "

tersebut?
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c. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh beberapa pokok hasil penelitian sebagai

beriJ..-ut :

1. Mengidentifikasi persepsi karyawan terhadap proses Re-engineering di PT.KSP dan

melihat dampaknya terhadap kineIja PT.KSP, khususnya dalam aspek produksi.

2. Mengevaluasi pelaksanaan strategi Re-engineering yang dilakukan oleh manajemen

PT. KSP dalam hal ini melalui pengukuran persepsi karyawan terhadap pelaksanaan

strategi tersebut

3. Mencari alternatif strategi perbaikan terhadap proses pelaksanaan strategi tersebut,

sebagai bahan evaluasi bagi piha!< manajemen PT KSP.
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