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PT Unilever Indonesia Tbk. (ULI) sebagai perusahaan multinasional yang 
bergerak di dalam produksi dan distribusi produk-produk konsumsi masyarakat 
menggunakan hampir semua media promosi, termasuk penjualan tatap muka 
untuk mempercepat proses perpindahan produk ke tangan konsumen. Untuk 
media penjualan tatap muka pelaksanaannya diwujudkan melalui tenaga Sales 
Push Team (SPT). Dalam penyediaan tenaga SPT-nya, pihak ULI melakukan 
outsourcing kepada pihak ketiga (Third Party=3P). Jadi segala sesuatu yang 
berhubungan dengan penyediaan tenaga SPT dan pembinaannya diserahkan 
kepada SPT Third Party ini. Saat ini SPT Third Party yang dimiliki oleh ULI 
berada di bawah berbagai manajemen yang berbeda yang tersebar di berbagai 
wilayah Indonesia. 

Menghadapi tuntutan pasar yang semakin tinggi dan persaingan yang 
semakin marak, pihak manajemen ULI, dalam ha1 ini CEA melalui DCC, telah 
memutuskan untuk menyusun suatu program pengembangan Third Party sebagai 
pihak penyedia sumberdaya manusia (dalam ha1 ini SPT) yang handal. Di dalam 
program pengembangan bagi SPT 3P ini, seluruh SPT 3P ULI di berbagai wilayah 
tersebut akan digolongkan ke dalam tiga (3) status kategori yaitu Advanced Third 
Party, Develop Third Party, dan Basic Third Party. Namun untuk itu, diperlukan 
kriteria-kriteria kinerja tertentu yang harus dimiliki oleh SPT Third Party yang 
handal, oleh karena itu program pengembangan ini memerlukan suatu standar 
yang berguna untuk menilai/mengukur kinerja mereka. 

Mengingat saat ini CEA belum memiliki suatu manual yang berisi 
instrumen penilaian kinerja bagi SPT Third Party (3P) mereka, maka dalam 
penelitian ini memiliki tujuan, yaitu : (1) menganalisis faktor-faktor kinerja kunci 
pada Third Party (3P) dalam menjalankan tugas dan perannya di dalam 
organisasi, (2) merancang bangun suatu bentuk instrumen penilaian kinerja yang 
dapat diterapkan secara obyektif bagi SPT Third Party (3P). Untuk mencapai 
tujuan tersehut maka penulis menggunakan pendekatan deskriptif analitis dengan 
melibatkan para expert di bidang SPT 3P sebagai responden. Pemilihan responden 
dilakukan dengan cara purposive sampling, dengan jumlah responden 12 orang, 
yang terdiri dari CEAM, DCCM, AMS, AMSOM, dan KAM. Sebelum 
disebarkan kuesioner kepada para responden, terlebih dahulu penulis melakukan 
observasi dan diskusi dengan manajemen CEA untuk menentukan faktor kriteria 
kinerja yang sebailcnya ada di dalam suatu SPT 3P. setelah faktor laiteria kinerja 
diperoleh, kemudian dikelompokkan dan dianalisis untuk ditentukan bobotnya. 
Untuk itu, digunakan teknik pembobotan dengan metode eckenrode. 

Ada beberapa temuan yang dihasilkan dalam penelitian ini, yaitu : 
1. Faktor-faktor kinerja utama yang dapat diukur dalam menentukan kehandalan 

SPT 3P, dapat dikategorikan ke dalam tiga kelompok besar, yakni : 
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Kelompok yang pertama yaitu Third Party Resources and Expertise, yang 
terdiri dari Fasilitas, Ekslusivitas, Mismisi, Dukungan Finansial, d m  
Kemauan dari pihak 3P untuk melakukan perbaikan secara terus-menerus. 
Untuk faktor Fasilitas, diturunkan lagi ke dalam faktor-faktor berikutnya, 
yakni : Ruang Meeting, Ruang Training, Ruang Briefing, Fasilitas 
Administrasi dan Komunikasi, Fasilitas Transportasi, Gudang dan Fasilitas 
Pendukung. 
Kelompok yang kedua adalah SPT, yang terdiri dari (1) Performance SPT, 
yang diturunkan lagi ke dalam faktor-faktor berikutnya, yakni selling skill, 
penguasaan product knowledge, disiplin, penampilan, dan personal 
hygienist. Selanjutnya faktor dari SPT yang kedua adalah Turn Over SPT, 
dalam ha1 ini yaitu laju keluar masuknya SPT di suatu 3P. 
Sementara itu kelompok yang ketiga adalah SPT Operation Management, 
yang terdiri dari Pengendalianl Control, Training, Rekruitment, Program 
Pembangkit Motivasi, Sistem Informasi, dan Komunikasi. Masing-masing 
faktor ini diturunkan lagi ke dalam faktor-faktor berihtnya. Untuk 
Control, faktor kinerja yang dinilai adalah keterlibatan owner, peran 
supervisor serta format monitoring dan aktivitas evaluasi. Untuk Training, 
faktor kinerjanya adalah ketersediaan divisi khusus, materi training, tenaga 
pengajar dan kelengkapan jenis training. Kemudian untuk rekrutmen, 
faktor kriteria kinerjanya terdiri dari proses rekrutmen itu sendiri 
(interview, psychotest, psychomath, persyaratan fisik) dan ketersediaan 
divisi khusus. Sementara itu Program pembangkit motivasi dirunkan ke 
dalam reward and punishment, konseling, annual gathering, tunjangan 
perusahaan 3P, dan ketersediaan pelatihan lanjutan. Untuk faktor 
komunikasi, kriteria kinerjanya adalah sistem komunikasinya itu sendiri 
(lebih kepada internal dalam perusahaan 3P) serta responlfeedback dari 3P 
tersebut terhadap ULI. Terakhir, yaitu Sistem Komunikasi, faktor 
kinerjanya terdiri atas aksesibilitas, informative, kecepatan informasi, 
standar laporan, kerutinan laporan dan ketersediaan divisi khusus. 

2. Agar instrumen penilaian kinerja ini dapat berjalan efektif, maka instrumen 
penilaian kinerja yang perlu dikembangkan adalah yang melibatkan bobot dan 
kriteria kinerja yang jelas point demi point dari upaya SPT 3P di dalam 
menjalankan pekerjaannya. Rancangan instrumen penilaian kinerja bagi SPT 
3P dilakukan dengan menggabungkan antara bobot dan kriteria kinerja yang 
jelas point demi point, ke dalam suatu format. Adapun dari hasil penyebaran 
kuesioner kepada para expert di bidang SPT 3P, diperoleh hasil bahwa faktor 
3P Resources and Experties menempati proporsi tertinggi dengan bobot 44.2, 
disusul oleh SPT Operation Management, dengan bobot 36.5 dan SPT, dengan 
bobot 19.2. Bobot yang telah disebutkan di atas adalah bobot untuk ketiga 
kelompok besar faktor kinerja utama 3P, selanjutnya bobot tersebut di break 
down lagi untuk faktor-faktor turunannya yang telah disebutkan pada point 1. 
Pembuatan format tetap mempertimbangkan aspek kesederhanai, kemudahan 
dan kejelasan di dalam pelaksanaannya. Format penilaian akan meliputi 
beberapa bagian, yaitu: 
a. Karakteristik si ternilai, yaitu meliputi waktu penilaian, nama 3P, alamat 

3P, dan lama bekerja sama dengan ULI di bidang pengelolaan SPT 
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b. Tabulasi penilaian kinerja, meliputi : komponen penilaian, faktor kriteria, 
bobot dari faktor kriteria, harkat setiap faktor, nilai total si temilai, 
penentuan status 3P dan catatan khusus penilaian 

c. Nama dan jabatan si penilai 
d. Persetujuan si temilai 

Pengelompokkan 3P ke dalam status Advanced 3P, Develop 3P dan Basic 
3P didasarkan pada perolehan nilai masing-masing 3P. Advanced 3P adalah 
3P yang memperoleh nilai diatas 225, sementara Develop 3P adalah 3P yang 
memperoleh nilai 150-225, dan Basic 3P adalah 3P dengan perolehan nilai 
dibawah 150. 

Penulis juga mengajukan beberapa saran agar upaya pengembangan SPT 
3P melalui perancangan instrumen penilaian kinerja dapat optimal, yaitu : (1) 
Penilaian kinerja bagi SPT 3P hams dibarengi oleh kesiapan seluruh personil yang 
terlibat, serta segala fasilitaslsarana yang mendukung terlaksananya penilaian 
kinerja SPT 3P ini, (2) Perlunya sosialisasi instrumen penilaian kinerja kepada 
seluruh pihak yang berkepentingan secara transparan, agar diperoleh kesamaan 
persepsi (3) Dalam pelaksanaannya, diharapkan terjadi proses komunikasi dua 
arah, untuk itu selain pengamatan langsung, proses penilaian perlu dilakukan 
dengan pendekatan tatap muka antara penilai dan temilai, (4) Perlu dinunuskan 
benefit lain selain pemberian kontrak eksklusif dan penghargaan yang akan 
diperoleh oleh 3P yang memiliki kinerja sesuai harapan ULI, agar mereka 
senantiasa menjaga kualitas dan loyalitas mereka, mengingat para kompetitor di 
luar semakin "menajamkan kuku" mereka (5) Instrumen penilaian kinerja yang 
ditawarkan dalam penelitian ini antara lain dirancang berdasarkan hasil observasi 
di 2 (dua) SPT 3P yang ada di DKI Jakarta, ha1 ini dikarenakan keterbatasan 
waktu, untuk itu di masa mendatang perlu dilakukan kajian lebih lanjut dengan 
mengobservasi juga SPT 3P-SPT 3P lainnya di luar DKI Jakarta, dan penambahan 
junlah responden. Selain itu, dalam kajian lebih lanjut, perlu juga dianalisis tahap 
demi tahap pelaksanaan penilaian kinerja yang ada saat ini, sehingga dapat 
diperoleh tindakan korektif untuk masa mendatang. 
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