
I. PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Persaingan antara produsen consumer goods di pasar global semakin 

kompetitif. Untuk anggaran iklannya saja (di luar Amerika), P&G dan Unilever 

mengeluarkan Rp 6 triliun lebih (SWA, 1994). Kedua produsen consumer goods 

ini sangat gencar mengiklankan produk-produknya melalui promosi di beberapa 

media, untuk meningkatkan brand awareness konsumen. 

Saat ini persaingan antar produsen consumer goods (P&G, Unilever, Sayap 

Mas Utama, Kao dan sebagainya) tidak lagi terbatas pada persaingan iklan, 

kemasan, harga, inovasi produk, namun juga sampai pada perebutan kapling di 

lapangan, baik di pasar swalayan (Modern TradelMT) maupun di pasar tradisional 

(General TradelGT). Untuk meningkatkan daya tarik bagi promosi produk- 

produknya, mereka saling berebut tempat (space) di supermarket dan outlet untuk 

mengadakan program display. 

Melihat lingkungan persaingan di antara produsen consumer goods yang 

semakin kompetitif ini, dan berangkat dari sudut pandang konsumen; "What you 

see is what you buy. A product not seen can never be bought" mengakibatkan 

salah satu produsen consumer goods, yakni Unilever harus mengantisipasi kondisi 

persaingan tersebut dengan menerapkan program merchandising yang efektif. 

Program tersebut bukan merupakan program keuangan, tetapi dalam jangka 

panjang mampu memberikan keuntungan bagi perusahaan, karena merchandising 

memberikan pengaruh terbesar kepada keputusan konsumen untuk membeli 
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Darimana asal merchandising? ~erawa l  dari konsep dan strategi yang 

dikembangkan oleh marketing, materi merchandising dibuat. Dalam buku 

Pedoman Merchandising Unilever, merchandising didefinisikan sebagai segala 

usaha yang, dilakukan oleh perusahaan di dalam dan di sekitar outlet 

(supermarket) dalam usaha untuk mempercepat arus suatu produk dari distribusi 

ke tangan konsumen. Merchandising ini terdiri dari komponen : 

1. display produk (cara pemajangan produk) 

2. display POSIPoint of Sales (cara pemajangan materi promosi) 

Adapun tujuan utama dari merchandising adalah : visibility (terlihatnya 

produk), impact (makin banyak produknya, makin besar dampaknya), stability 

@roduk harus tersedia di rak setiap saat) dan appeal (pajangan produk hams 

menarik perhatian konsumen). Jadi, merchandising banyak manfaatnya, karena 

dengan meningkatnya visibility produk, citra produk menjadi bertambah kuat, 

yaitu : 

1. memberitahukan konsurnen info tentang produk 

2. mempermudah konsumen untuk mencari produk 

3. menjaga kondisi produk supaya tetap bagus, dan 

4. membuat suasana belanja menarik dan ceria 

Bagi Unilever, visibility adalah sama pentingnya dengan availability, karena 

dengan adanya program merchandising yang efektif, produk-produk Unilever 

menjadi lebih banyak yang terjual. Hal ini didukung pula oleh hasil penelitian 

internal Unilever yang menyebutkan bahwa sedikitnya 80% kesadaran konsumen 

akan produk-produk Unilever berasal dari outlet. Oleh karena alasan itulah, 

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



Unilever merasa perlu mengembangkan program merchandising pada outlet- 

outlet di pasar tradisional. 

Selma ini tenaga kerja yang melakukan program merchandising Unilever di 

pasar tradisional dikenal dengan nama merchandiser. Menyadari bahwa 

merchandising memainkan peran penting di dalam total penjualan dan strategi 

marketing perusahaan, Unilever melalui departemen merchandising-nya, yakni 

departemen Consumer Experience Activation/CEA merasa perlu membenahi 

kembali keberadaan merchandisemya. Peran dan fungsi merchandiser sebagai 

pelaksana program merchandising menjadi sangat penting, karena melalui 

merchandiser ambisi Unilever untuk meningkatkan kepemimpinannya dalam titik- 

titik pembelian (Point of Purchase/POP) melalui excellence merchandising dapat 

terwujud. Walaupun sebenarnya banyak macam sumberdaya, selain merchandiser 

yang diperlukan untuk mencapai cita-cita tersebut, tetapi merchandiser sebagai 

pelaksana program merchandising tetap merupakan kunci keberhasilan 

pencapaian "POP Leadership ". 

Dalam rangka pencapaian "POP Leadership" ini diperlukan berbagai sarana 

dan prasarana penunjang serta kesiapan merchandiser yang dapat mendukung 

pencapaian cita-cita tersebut dan salah satunya adalah merchandiser yang 

berkualitas dan bermotivasi tinggi. Sebagai tindak lanjutnya, pihak departemen 

CEA melakukan Merchandiser Relaunch (peluncuran kembali merchandiser), 

dengan membangun sebuah konsep baru tentang operasi merchandiser, yang 

meliputi : cara ke rja, sistem upah, kualitas merchandiser dan perubahan aturan 3rd 

party dari pensuplai merchandiser menjadi penyedia sumberdaya manusia. 
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Melalui Merchandiser Relaunch ini diharapkan Unilever dapat memiliki 

merchandiser yang berkualitas dan bermotivasi tinggi. Untuk itu, departemen 

CEA memerlukan program-program untuk pengembangan merchandisernya dan 

salah satu diantaranya adalah adanya sistem penilaian kinerja yang adil dan 
' 

obyektif, sehingga dapat memotivasi merchandiser dan yang tidak kalah 

pentingnya adalah bagaimana pihak departemen CEA menindaklanjuti hasil 

penilaian yang akan dilaksanakan itu nantinya. Hal ini disebabkan karena sistem 

penilaian kinerja ini nantinya akan digunakan sebagai instrumen untuk 

mengendalikan penlaku merchandiser, membuat keputusan-keputusan yang 

berkaitan dengan kenaikan remunerasi, pemberian bonus dan promosi, 

menempatkan merchandiser pada posisi yang sesuai serta mengetahui kebutuhan 

pelatihan dan pengembangan merchandiser yang bersangkutan. 

B. Rumusan Rlasalah 

Menyadan pentingnya keberadaan merchandiser sebagai pelaksana program 

merchandising, pihak departemen CEA sebagai pihak yang menangani program 

merchandising Unilever merasa perlu melakukan pembenahan di dalam 

pengelolaan merchandisemya, yakni melalui Merchandiser Relaunch 

(membangun konsep baru tentang operasi merchandiser), yang meliputi : jenjang 

karir, struktur organisasi, sistem remunerasi, sistem kontrol, peran (kejelasan 

kerja), program pengembangan dan sistem penilaian kine ja.  

Sebagai konsekuensinya, pihak departemen CEA memerlukan cara untuk 

mengumpulkan inforrnasi yang diperlukan dalam rangka mengambil keputusan- 

keputusan penting yang terkait dengan kenaikan remunerasi, pemberian bonus dan 

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



promosi bagi merchandiser yang menunjukkan kinerja lebih baik, menempatkan 

merchandiser pada posisi yang sesuai serta mengetahui kebutuhan pelatihan dan 

pengembangan merchandiser. Sedangkan selama ini, Unilever belum memiliki 

suatu sistem yang dapat membantu mengambil keputusan-keputusan tersebut. 

Oleh sebab itulah sistem penilaian kinerja perlu dimunculkan sebagai salah satu 

komponen dalam Merchandiser Relaunch, karena dianggap akan sangat 

membantu dalam mengambil keputusan-keputusan tersebut. 

Oleh karena itu pihak departemen CEA memerlukan suatu sistem penilaian 

kinerja merchandiser yang efektif, yang menyediakan informasi kemajuan kerja 

merchandiser, sehingga para merchandiser dapat menerima umpan balik yang 

mereka perlukan. Penilaian yang efektif ini dapat mendorong merchandiser 

mencapai target yang telah ditetapkan. Jika tidak ada penilaian maka pihak 

departemen CEA tidak dapat membedakan merchandiser yang baik dan kurang 

baik, sehingga tidak akan memotivasi merchandiser untuk bekerja lebih baik. 

Selain itu, jika kinerja merchandiser dapat diukur secara tepat, maka upaya-upaya 

pengembangan merchandiser yang diarahkan pada peningkatan kinejanya dapat 

dilakukan dengan tepat. 

Dengan demikian, departemen CEA perlu memiliki ukuran yang dapat 

memantaufmelihat sejauhrnana merchandiser dapat digunakan untuk mendukung 

program mevchandising dalam rangka mencapai "POP Leadership". Diharapkan 

sistem penilaian kinerja tersebut dapat memberikan gambaran kinerja 

merchandiser yang dapat memotivasi merchandiser untuk bekerja lebih produktif 

dalam mencapai jenjang karir yang lebih tinggi, yang akhimya dapat mendukung 

tercapainya "POP Leadership". 
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Berdasarkan uraian di atas, dapat dirumuskan permasalahan dalam 

geladikarya ini adalah : 

1. Bagaimanakah kondisi merchandiser PT. Unilever Indonesia Tbk saat 

ini? 
' 

2. Faktor-faktor kine j a  apa yang perlu diperhatikan dan perlu diukur pada 

diri MU Team dalam menjalankan tugas dan perannya? 

3. Bagaimana rancang bangun instrumen penilaian kine rja Merchandising 

Unilever Team (MU Team) yang obyektif dan berkeadilan sehingga 

dapat mendorong berbagai upaya pencapaian "POP Leadership "? 

C. Tujuan 

Tujuan umum dari geladikarya ini adalah untuk menjelaskan dasar teori dan 

penerapan penilaian kineja karyawan melalui studi kasus pada merchandiser 

PT. Unilever Indonesia Tbk. Secara spesifik, geladikarya ini bertujuan untuk : 

1. Memberikan gambaran mengenai kondisi merchandiser PT. Unilever 

Indonesia Tbk saat ini. 

2. Menganalisis faktor-faktor kinerja kunci dengan indikator kinerja 

(performance indicator) pada diri MU Team dalam menjalankan tugas 

dan perannya. 

3. Memberikan usulan rancang bangun instrumen penilaian kinerja MU 

Team. 

Dengan tercapainya tujuan tersebut, diharapkan hasil geladikarya ini dapat 

digunakan sebagai dasar untuk memulai penerapan sistem penilaian kinerja MU 

Team. 
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D. Manfaat 

Manfaat yang diharapkan dari geladikarya yang dilakukan adalah: 

1. Bagi perusahaan, memberikan usulan rancangan instrumen penilaian 

kinerja MU Team secara obyektif dan adil, yang dapat digunakan untuk 

menentukan merchandiser yang berkualitas serta dapat dijadikan acuan 

oleh departemen CEA dalam pengembangan merchandisemya. 

2. Bagi penulis, merupakan sarana latihan dan pengembangan wawasan 

dalam mengkaji berbagai permasalahan di bidang manajemen 

sumberdaya manusia, khususnya dalam merancang penilaian kinerja 

karyawan. 

3. Bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, ha i l  penelitian ini 

diharapkan dapat dijadikan "benchmark data" penelitian-penelitian 

selanjutnya pada bidang manajemen sumberdaya manusia, khususnya 

penilaian kinerja karyawan. 

E. Ruang Lingkup 

Ruang lingkup geladikarya ini terbatas pada upaya untuk melakukan 

rancang bangun instrumen penilaian kinerja MU Team. Sedangkan aspek-aspek 

lain yang terkait dengan mekanisme penilaian kinerja atau implementasi 

instrumen penilaian kinerja itu sendiri tidak dianalisis dalam geladikarya, 

disebabkan berbagai keterbatasan sumberdaya. 
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