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TUJUAN 

Memberi pengetahuan 
mengenai mekanisme 
perancangan sistem 
manajemen kinerja 

Memberi pengetahuan 
tentang pengembangan 
visi, misi dan strategi 

perusahaan 



Sepuluh kesalahan besar yang sering dilakukan dalam 
proses perancangan sistem manajemen kinerja 

1. Menelusuri keluaran yang tidak dapat dikendalikan, 
ex: polusi udara. 

2. Mengumpulkan data yang telah diketahui 
sebelumnya, ex: ceklist kegiatan bawahan 

3. Mengumpulkan data yang tidak perlu, ex: 
menghitung jumlah kehadiran tidak terkait 7an 
pelatihan 

4. Terlalu menitikberatkan pada survei pelanggan 

5. Eksekutif yang terlalu berfokus pada ukuran detail, 
seharusnya tanggung jawab bawahannya 

 

 



lanjutan 
6. Ukuran yang tidak terkait dengan rencana strategis, 

pelaporan hanya berkaitan dengan masa lalu. 

7. Gagal mendefinisikan korelasi/keterkaitan yang praktis 
antarukuran yang diterapkan 

 Kepuasan pelanggan atau karyawan tanpa mengetahui 
bagaimana hal ini memperbaiki produktivitas, penjualan 
atau keuntungan. 

8 Melaporkan data yang sulit dibaca dan sulit dianalisis 

9 Terlalu menitik beratkan pada pengukuran proses bukan 
hasil 

10 Mengukur variabel yang mendorong perilaku keliru. 



STRATEGI 

MISI 

VISI 

Perancangan 
Sistem 

Manajemen 
Kinerja 



VISI 

 Cita-cita sebuah organisasi/perusahaan yang ingin 
dicapai di masa depan (Want to be) 

 Kegunaan visi 
 Penyatuan tujuan, arah dan sasaran perusahaan 
 Dasar untuk pemanfaatan dan alokasi sumber daya serta 

pengendaliannya 
 Pembentukan dan pembangunan budaya perusahaan 

 pijakan awal dalam menyusun misi, strategi, 
maupun variabel dan benchmarking yang akan 
digunakan 



Kriteria visi yang baik 
 Menyatakan cita-cita atau keinginan perusahaan 

dimasa depan 

 Singkat, jelas, fokus, dan merupakan standard of 
excellence 

 Realistis dan sesuai dengan kompetensi organisasi 

 Atraktif dan mampu menginspirasikan komitmen serta 
antusiasme 

 Mudah diingat dan dimengerti seluruh karyawan serta 
mengesankan bagi pihak yang berkepentingan 

 Dapat ditelusuri tingkat pencapaiannya. 



Daftar Kata-kata dalam Menyusun Visi Organisasi 

Vision Generator 

Daftar A : 
• World Class 
• Leading 
• Benchmark 
• Biggest 
• World’s best 
• Preferred 
• Number one 

Daftar B : 
• Producer 
• Manufacturer 
• Provider 
• Distributor 
• Developer 
• Processor 
• Suplier 
•Facilitator 

Daftar C : 
• Leading-edge 
• Innovative 
• Market-driven 
• Value-added 
• Benchmark-level 
• Highest quality 
• Cost effective 
• Customer focused 

Daftar D : 
• Solutions 
• Products 
• Services 
• Systems 
• Data 
• Materials 

Daftar E : 
• empowered employees 
• highest quality materials 
• the best technology 
• high-performance teams 
• new paradigms 
• leading-edge systems 

Daftar F : 
• Synergistic fashion 
• Total quality manner 
• Reengineered processes 
• Our core competencies 
• Market-driven 

Daftar G : 
• meet the needs of customers 
• delight our customers 
• exceed stakeholder expectations 
• deliver consistent profits and growth 
• supplier of choice 



Contoh 

 Our vision is to be the number one manufacturer of the highest quality, 
most innovative products for consumer product electronic industry, using 
the best technology and high performance teams, capitalising on our core 
competencies to consistenly exceed all of or stakeholders,s expectations. 

 Our vision is to become a worl class, leading-edge supplier of benchmark-
level systems for the fionancial services industry, using self-directed teams 
in synegistic fashion to deligith our customers, sharekolders and employees 

 PT Telkom Indonesia 

 “Menjadi pelaku infokom terkemuka  dikawasan regional” 

 PT PLN 

 “Diakui sebagai perusahaan kelas dunia yang bertumbuh kembang, 
unggul dan terpercaya dengan bertumpu pada potensi insani” 



Artikulasi Visi 
 “Creating a critical mass of enterpreneurs with integrity, ethics and social responsibility” 

Kata kunci Interpretasi 
(Apa arti dari tiap kata dalam pernyataan visi) 

Implikasi  
(Apa yang harus dilakukan untuk 

mewujudkannya) 

Critical mass • Menghasilkan jumlah wirausaha yang 
signifikan untuk membuat perubahan 

• Mengembangkan pengetahuan untuk 
memberikan dampak bagi perubahan 
tersebut 

• Harus terbuka bagi masyarakat luas 

• Membangun fasilitas untuk 
mendukung jumlah lulusan yang 
mencukupi 

• Merekrut dosen-dosen yang 
menunjukkan rasio perbandingan 
dosen-mahasiswa ideal 

Enterpreneurs Memiliki prilaku inovatif;kreatif, berani, 
mengambil resiko, sportif, memiliki 
kemampuan kerja sama, mampu menghadapi 
tantangan, memiliki daya juang 

• Mengembangkan budaya 
pembelajaran yang mendukung 
kualifikasi yang disyaratkan 

• Menciptakan penghargaan dan 
hukuman untuk mendorong 
terciptanya kondisi yang diinginkan 

• Mengembangkan aturan dan 
hukuman 

• Memiliki staf dan pengelola yang 
memberikan contoh sikap yang 
ingin dibentuk 

Integrity Memiliki jati diri tidak munafik dan jujur 

ethics Berpegang pada nilai-nilai dan norma yang 
berlaku 

Social 
responsibility 

Peduli terhadap masyarakat dan pihak-pihak 
yang berkepentingan 



Checklist Pengecekan Visi 
Kriteria Ya Tidak 

Merupakan sebuah kalimat tunggal 

Memberikan inspirasi-membuat karyawan merasa nyaman bekerja 
di organisasi 

Ditulis dalam bahasa yang baik dan benar tanpa kata-kata kosong 

Mudah dimengerti oleh seluruh karyawan 

Fokus pada satu atau dua aspek dari kinerja saja. Tidak terlalu 
banyak 

Dapat diuji tingkat pencapaiannya 

Dikembangkan oleh CEO atau pemimpin, bukan oleh komite 

Setahun sekali, validitasnya dikaji ulang 

Realistis, menyatakan posisi perusahaan saat ini dan keterbatasan 
sumber daya yang dimiliki 

Dapat diubah, jadi tidak harus dipahat dalam prasasti 

Dapat  dengan mudah diingat karyawan tanpa harus melihat 
contekan atau brosur 



MISI 

 Berisi pernyataan tujuan atau alasan eksistensi organisasi, 
yang memuat apa yang disediakan oleh perusahaan 
kepada masyarakat baik berupa produk/jasa 

 Mengkomunikasikan alasan pendirian perusahaan, dan e 
arah mana perusahaan akan menuju 



Contoh Elemen-elemen Misi 

Elemen Keterangan 

Pertimbangan nature of business dari 
organisasi 

Bisnis apa yang kita masuki? 
Bisnis apa yang seharusnya kita geluti?  

Respon yang dipertimbangkan dari 
perspektif konsumen, bukan dari 
perspektif organisasi sendiri 

Pernyataan misi “kita berada dalam bisnis pengembangan buku 
yang akan memberikan informasi dan mendidik pembaca 
tentang strategi” merupakan pernyataan yang lebih baik 
dibandingkan pernyataan “kita berada dalam bisnis 
mengembangkan bisnis buku teks yang berkaitan dengan isu 
strategis.” 

Merefleksikan nilai dasar dan 
keyakinan yang dipegang organisasi 

Contoh: Kita percaya bahwa menjaga dan menyediakan 
lapangan kerja yang bebas dari prasangka budaya, ras, dan 
agama adalah penting 

Merefleksikan elemen keunggulan 
kompetitif yang berkelanjutan 

Contoh: tujuan kita adalah untuk menjadi pemimpin dalam 
bidang ini 

Merangkum alasan utama dari 
pendekatan-pendekatan yang dipilih 
perusahaan 

Kita merupakan sebuah tim, oleh karena itu kita harus 
memperlakukan orang lain dengan penuh kepercayaan dan rasa 
hormat 



LANGKAH 
PENYUSUNAN 
MISI 

 Brainstorming 

 Penyusunan prioritas 

 Mengkombinasikan kata-kata menjadi kalimat atau 
paragraf 

 Mengedit kata-kata 

 



Misi 

 Cukup luas untuk dapat diterapkan selama beberapa tahun 
sejak ditetapkan 

 Cukup spesifik untuk mengkomunikasikan arah 

 Fokus pada kompetensi / kemampuan yang dimiluki 
perusahaan  

 Bebas dari jargon / kata-kata yang tidak bermakna 



Contoh 
 Misi “Boeing” 

 To push the leading edge of aviation, taking on huge challenges 
innovatively, and doing what others cannot do 

 Misi PT. Telkom 

 To provide one stop services with excellent quality & 
competitive price 

 Managing business through best practices, optimising superior 
human resource, competitive technology, and synergising 
business partner 

 Misi SBM: 

 Educate and develop entrepreneurial leaders 

 Build an institution that inspires the development of business & 
management knowledge 

 Make impacts and influence the improvement of our society 



Checklist Pengecekan Misi 



MISI 
Program Studi Teknik Industri 

Universitas Dian Nuswantoro 

1. Menyelenggarakan pendidikan berkualitas unggul di bidang teknik 
industri yang berperan strategis dalam mencerdaskan kehidupan 
bangsa yang berorientasi pada pengembangan ilmu pengetahuan 
dan technopreneur. 

2. Melakukan penelitian dan pengembangan untuk kemajuan ilmu 
pengetahuan dan teknologi di bidang teknik industri. 

3. Melaksanakan pengabdian masyarakat untuk memberikan solusi 
nyata pada permasalahan-permasalahan yang dihadapi industri dan 
masyarakat 

4. Membangun jaringan kerjasama guna pengembangan kegiatan 
pendidikan dan penelitian dengan memberdayakan sumberdaya 
yang dimiliki. 



STRATEGI 

 Pola / rencana yang mengintegrasikan tujuan utama / 
kebijakan perusahaan dengan rangkaian tindakan dalam 
sebuah pernyataan  

 Elemen Kunci: 

 Berkesinambungan 

 Pengembangan proses 

 Penawaran keunggulan kompetitif 

 Eksploitasi keterkaitan perusahaan dengan lingkungan 

 



Prinsip Dasar Strategi 

Kesediaan Pelanggan 
untuk Membayar  Nilai yang Diperoleh 

Pelanggan 

Harga 

Biaya: Jumlah yang 
dibayarkan pada 

Pengawal dan Pemasok 

Biaya Pemasok (atau 
biaya Oportunitas) 

Nilai yang Diperoleh 
Perusahaan 

Nilai yang Diperoleh 
Pemasok 

Nilai Total yang 
Dihasilkan 



PENILAIAN TERHADAP STRATEGI 

 3 uji penerapan, yaitu: 

 uji nilai tambah 

 uji konsistensi 

 uji keunggulan kompetitif 

 5 uji akademis, yaitu: 

 uji orisinalitas 

 uji tujuan 

 uji konsistensi logika 

 uji risiko dan sumber daya 

 uji fleksibilitas 



PENETAPAN STRATEGI 

 low cost strategy 
 Fokus pada penawaran harga yang kompetitif, digabung kualitas produk 
 Product follower 

 Harus unggul dalam riset pasar, menjaga hub. Jangka panjang dengan 
supplier, proses efisien 

 Product leadership 
 Fokus pada inovasi produk 
 Prioritas: first to market 
 Yang diperlukan: fleksibilitas dengan inovasi produk berkelanjutan 

 Complete customer solution 
 Fokus pada pembinaan hub. Jangka panjang dg pelanggan 
 Prioritas: kualitas, keunikan, dan kelengkapan pelayanan 
 Produk bervariasi 

 System lock-in 
 Membentuk standar produk yang diterima luas dalam industri yang 

bersangkutan, serta menawarkan kualitas & harga terjangkau bagi 
pelanggan dan komplementor 

 Kunci sukses: kecepatan perusahaan membentuk pasar sehingga produk 
dapat dianggap menjadi srandar dalam industri yg bersangkutan 


