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Peran dan hngsi merchandiser sebagai pelaksa~ia nzerchandising Unilever 
menjadi sangat penting, karelia melalui merchandiser ambisi Unilever untuk 
meningkatkan kepemimpinannya pada titik-titik pembelian (Point Of Purchase/POP 
Leadership) melalui merchandising dapat terwujud. Dalam rangka pencapaian "POP 
Leudership" ini diperlukan berbagai sarana dan prasarana penu~ijang serta kesiapan 
merchandiser yang dapat mendukung pencapaian cita-cita tersebut dan salah satunya 
adalah merchandiser yang berkualitas dan bermotivasi tinggi. 

Sebagai tindak lanjutnya, Unilever melalui departemen merchandising-nya 
(Consumer Experience Ac~ivationlCEA) mengadakan Merchandiser Relaunch 
(peluncuran kembali merchandiser), dengan membangun sebuah konsep baru tentang 
operasi merchandiser, yang meliputi : jenjang karir, struktur organisasi, sistem 
remunerasi, sistem kontrol, peran kerja, program pengembangan dan sistem penilaian 
kinerja. Adanya Merchandiser Relaunch ini membuat departemen CEA yang 
mena~igani program merchandisin~ Unilever memerlukan suatu alatlcara untuk - - - - 
n~e~lgumpulka~i berbagai informasi yang diperlukan di dalam pengelolaan 
merchandisernya, terutaina informasi yang diperlukan dalam inenga~nbil keputusan- 
keputusan penting yang terkait dengan kenaikan remunerasi, pe~nberian bonus dan 
promosi bagi merchandiser yang menunjukkan kinerja lebih baik, menempatkan 
merchandiser pada posisi yang sesuai serta mengetahui kebutuhan pelatillan dan 
pe~lgembangan merchandiser. 

Selama ini Unilever belum memiliki sistem penilaian kinerja bagi 
n~erchandisern~a. Seiring dengan Merchandiser Relaunch, departemell CEA 
memerlukan suatu sistem penilaian kinerja yang efektif bagi tin1 pelaksana 
n~erchandisi~zg-nya (MU Team) yang terdiri dari merchandiser, supervisor dan area 
koordinator, yang nienyediakan informasi kemajuan kerja MU Team, sehingga para 
MU Team dapat menerima unipan balik yang mereka perlukan. Penilaian kinerja 
yang efektif diharapkan dapat memotivasi merchandiser untuk bekerja lebili baik, 
yang akhirnya dapat niendukung tercapainya "POP Leadership". Ole11 sebab itu, 
geladikarya ini memiliki beberapa tujuan, yaitu : 1) memberikan gambaran meligenai 
kondisi merchandiser PT. Unilever Indonesia Tbk saat ini, 2) menganalisis faktor- 
faktor kinerja kunci pada MU Tecln~ di dalam menjalankan tugas-tugasnya, dan 
3) ~nemberikan usulan rancang bangun instrumen penilaian kinerja MU Tean~. Untuk 
~lie~lcapai tujuan tersebut, geladikarya ini ~iienggunakan pendekatan deskriptif analitis 
dengan inelibatkan 30 responden dengan berbagai karakteristik. Responden yalig 
memberikan penilaian pada kuesioner dalam geladikarya dipilih dengan cara 
purposive sc1117pling: yakni dengan meinilih pihak-pihak yang terlibat langsung di 
dalaru perurnusan Merchcrndiser Realztr~ch dan mengetahui tugas dan fungsi dari 
berbagai posisilperan baru dalam MU Team. Selain itu. geladikarya ini juga 
melibarkan 24 variabel atau faktor pekerjaan yang menggunakan teknik analisis 
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dengan analisis faktor dan analisis rentang kriteria. Analisis faktor digunakan untuk 
mengetahui faktor-faktor kinerja kunci yang perlu dilibatkan dalam instrumen 
penilaian kiiierja MU Team, dan analisis rentang kriteria digunakan untuk mencari 
skor dan bobot dari variabel atau faktor pekerjaan yang dilibatltan dalam geladikarya 
ini. 

Adapun beberapa temuan yang dihasilkan melalui geladikarya ini adalah : 
1. Kondisi merchandiser ULI dapat digambarkan sebagai "Unwanted Clizld", 

karena keberadaannya saat ini tidak terurus dan dikelola dengan baik. 
Selama ini merchandiser ULI tidak memiliki job description yang jelas, 
sistem kontrol, petunjuk merchandising yang jelas, struktur organisasi 
yang jelas, reward dan punishment, sistem remunerasi yang adil serta 
penilaian kinerja dan KPI. Melihat kenyataan ini dan menyadari bahwa 
peran dan fungsi merchandiser sebagai pelaksana program nzerchandising 
Unilever sangat penting, maka Unilever melalui departemen CEA 
mencoba membenahi kembali keberadaan merchandisemya dengan 
melakukan Merchandiser Relaunclz. 

2. Hasil analisis faktor mengindikasikan baliwa dari 24 faktor pekerjaan yang 
ada dinyatakan absah untuk dianalisis faktor. Hal ini dapat dilihat dari 
nilai KMO-MSA yang lebih besar dari 0,5. Setelah dilakukan analisa 
secara menyeluruh diperoleh hasil bahwa hanya 19 faktor pekerjaan yang 
dianggap penting untuk untuk dilibatkan dalain instrumen penilaian 
kinerja bagi posisi supervisor dan area koordinator, sedangkan 
merchandiser hanya 17 faktor pekerjaan. Keputusan ini didasarkan 
besamya korelasi antar variabel itu sendiri (MSA) yang berada di bawah 
0,5 dan dikeluarkan dari daftar variabel yang dianalisis, yaitu : variabel 
loyalitas, pemecahan masalah dan pengambilan keputusan untuk posisi 
merchandiser, sedangkan untuk posisi supervisor dan area koordinator 
variabel yang dikeluarkan adalah loyalitas, penampilan, sopan santun, 
keberanian dan kebijaksanaan. Khusus untuk kelompok merchandiser, 
variabel kepemimpinan, kebijaksanaan, pendelegasian tugas, pembinaan 
dan pengernbangan bawahan, serta supervisi/pengawasan dikeluarkan dari 
variabel yang dianalisis, karena secara konseptual merchandiser tidak 
menjalankan faktor pekerjaan ini. 

3. Dengan deinikian, dari hasil analisis faktor yang dilakukan tersebut 
membuktikan bahwa variabel atau faktor pekerjaan yang perlu dilibatkan 
dalain instrumen penilaian kinerja pada berbagai posisi yang ada bagi MU 
Team berbeda-beda tergantung pada karakteristik pekerjaan tersebut. 
Oleh karena itu, agar instrumen penilaian kinerja tersebut dapat berjalan 
secara efektif, niaka instrumen tersebut perlu melibatkan seluruh 
karakteristik pekerjaan yang ada. Dari penelitian ini diperoleh indikasi 
bahwa dari 24 faktor pekerjaan yang dianalisis hanya 19 faktor pekerjaan 
(kecuali merchandiser hanya 17 faktor pekerjaan) yang terkelompok 
dalam 4 faktor, yaitu : 1) faktor kepribadian, 2) faktor semangat kerja, 
3) faktor teknis operasional, dan 4) faktor kemampuan managerial. 
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4. Dalam geladikarya ini juga diperoleh kesimpulan bahwa instrumen 
penilaian kinerja bagi MU Tear11 yang perlu dikembangkan oleh 
perusahaan agar dapat berjalan efektif adalah instrumen yang melibatkan 
bobot, biteria dan indikator keberhasilan yang jelas dari upaya MU Team 
dalaln menjalanka~i pekerjaannya yang tercermin pada berbagai faktor 
pekerjaan yang ada dalam setiap faktor ltinerja kuncinya. 

Berdasarkan kesimpulan di atas, diajukan beberapa saran agar upaya 
niewujudkan instrumen penilaian kinerja yang transparan, obyektif dan adil bagi 
seluruh MU Team memperoleh dukungan yang optimal dari semua pihak, terutama 
dari para MU Team sendiri perlu dilakukan : 1) sosialisasi hasil geladikarya ini untuk 
menyamakan peaepsi apa dan bagaimana penilaian kinerja MU Team, seliingga MU 
Team memahami sepenuhnya prosedur penilaian kinerja yang dilakukan terhadap 
dirinya; 2) guna menghindari subyektivitas pelaksanaan penilaian kine rja perlu dibuat 
kamus penilaian kinerja MU Teanz sebagai pedoman penilai dalam memberikan 
penilaian, yang berisikan penjelasan secara detail tentang indikatorlukuran 
keberhasilan untuk setiap faktor pekerjaan; 3) dalam pelaksanaan penilaian kinerja 
perlu dilakukan pendekatan diskusi atau tatap muka antara penilai dengan si temilai, 
agar terjadi komunikasi dua arali; 4) dalam upaya peningkatan efektivitas 
pelaksanaan penilaian kinerja MU Team, di masa mendatang perlu dilakukan 
penelitian yang sejenis untuk menganalisis pelaksanaan penilaian kinerja yang akan 
ada ini, dengan diikuti oleh usulan pengembangan sisten~ penilaian kinerja yang 
sesuai harapan MU Tearn dan Unilever; dan 5) untuk memperoleh gambaran 
mengenai penilaian kinerja MU Tecrrl~ yang lebih menyeluruli, di masa mendatang 
juga perlu dianalisis tal~ap demi tahap pelaksanaan penilaian kinerja yalig akan ada 
ini. 
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