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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Pemilihan Judul

Persaingan antara satu perusahaan dengan perusahaan lain semakin ketat

dan juga krisis global yang terjadi pada tahun 2008 dan diperkirakan akan

berlangsung selama beberapa tahun kedepan telah mempengaruhi kinerja BPJS

Ketenagakerjaan Kanwil IV dalam berbagai aspek. Aspek pertama yang terasa

langsung adalah aspek investasi, dimana berbagai aset investasi BPJS

Ketenagakerjaan Kanwil IV menjadi turun nilainya dan berimbas pada kinerja

keuangan perusahaan. Aspek yang kedua adalah aspek operasional kepesertaan.

Krisis yang menghantam sektor industri berkaitan pada tingkatnya angka

pemutusan kerja (PHK) tenaga kerja dan berimbas pada turunnya besaran pasar

tenaga kerja di Indonesia. Hal tersebut pada gilirannya menurunkan jumlah

peserta tenaga kerja dan jumlah iuran BPJS Ketenagakerjaan. (H. Hotbonar

Sinaga, 2010)

Saat ini modal manusia menjadi semakin penting dan strategis peranannya

dalam memciptakan value bagi perusahaan maupun bagi negara. Berbagai riset

ilmiah menujukan fenomena ini. Salah satunya adalah studi yang dilakukan oleh

Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) pada tahun

2000 yang menemukan fakta bahwa negara-negara yang memiliki sumber daya

alam berlimpah namun tidak memiliki modal manusia yang handal akan

ketinggalan dalam kenaikan Gross Domestic Product (GDP) nya dibandingkan

dengan negara-negara yang kurang memiliki sumber daya alam namun memiliki

modal manusia yang handal. (H. Hotbonar Sinaga, 2010)

BPJS Ketenagakerjaan Kanwil IV jika dihubungkan dengan penelitian

diatas bagaikan sebuah negara yang diberikan sumber daya alam yang berlimpah

yakni berupa amanat penyelenggara jaminan sosial di Indonesia yang bersifat

monopoli. Sifat monopoli ini mendapat berbagai kritik berupa ketidakefesienan,

pelayanan yang kurang ramah, lambat, dan hal-hal negatif lainnya. Hal tersebut
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harus disikapi dengan sikap yang positif dan menjadi cambuk untuk senantiasa

melakukan perbaikan. (Bambang Subianto, 2010)

Menyikapi kondisi tersebut diatas, BPJS Ketenagakerjaan telah

menyiapkan berbagai strategi yang mencangkup berbagai aspek. Agar strategi

yang disusun dapat terlaksanan dengan baik, diperlukan pengelolaan atas eksekusi

strategi yang telah disusun. Untuk itu manajemen kinerja karyawan/performance

management ini menjadi penting. Hal ini mengingat manajemen kinerja berfungsi

sebagai alat untuk memantau kinerja karyawan. Dengan adanya pantauan kinerja

maka proses pengelolaan kinerja dapat dilakukan secara sistematis. Ungkapan dari

Robert Kaplan dan Norton (pengarang Balance Scorecard) bahwa “you can’t

manage what you can’t measure” menjadi relevan dalam hal ini. Bahwa proses-

proses yang terukur akan lebih dapat dikelola secara sistematis, perkembangan

pencapaian strategi perusahaan termonitor sehingga apabila diperlukan

penyesuaian dan kebijakan dapat segera dilakukan. (DjokoSungkano, 2010)

Komitmen dari manajemen adalah menyelesaikan keseluruhan proses

penerapan CBHRM (Competency Based Human Resource Management) didalam

sistem pengelolaan sumber daya manusia di BPJS Ketenagakerjaan Kanwil IV.

Banyak yang harus disusun, mulai dari kamus kompetensi, manajemen kinerja,

manajemen karir, manajemen assessmen, manajemen pengembangan karyawan,

dan manajemen imbal jasa. Modul yang telah disusun adalah Modul dan Kamus

kompetensi dan Pedoman Sistem Manajemen Kinerja Karyawan Berbasis

Kompetensi (SMKK-BK). Hal yang membedakan manajemen kinerja berbasis

kompetensi dengan yang lain adalah penilaian dalam hal kompetensi karyawan.

Secara garis besar manajemen kinerja dibagi menjadi dua bagian, yakni bagian

output/hasil dan bagian bagaimana mencapai hasil/proses. Output/hasil

dicerminkan dalam pencapaian nilai-nilai KPI (Key Performance Indicators) yang

diturunkan dari Balance Scorecard perusahaan. (Djoko Sungkano, 2010)

Sistem Manajemen Kinerja Karyawan Berbasis Kompetensi BPJS

Ketenagakerjaan Kanwil IV disebut SMKK-BK merupakan suatu sistem penilaian

untuk mengevaluasi/menilai sasaran kinerja karyawan baik yang terkait dengan

target yang berbasis Balanced Scorecard dalam mencapai sasaran individu/Unit
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Kerja/Biro/Divisi sampai dengan sasaran perusahaan maupun sasaran kompetensi

yang dituntut oleh suatu jabatan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun, diawali

dengan Penetapan Sasaran Kinerja, Pengelolaan Kinerja, sampai dengan Penilaian

Kinerja yang dapat dipakai sebagai acuan untuk penghargaan dan program

pengembangan karyawan serta masukan bagi manajemen dalam perencanaan

SDM dan perencanaan karir karyawan. Penetapan Sasaran Kinerja salah satunya

adalah sasaran yang terkait dengan target ditetapkan dengan menggunakan

pendekatan Balanced Scorecard (BSC) yang dinilai dari perspektif keuangan,

perspektif pelanggan, perspektif proses bisnis internal, dan perspektif

pembelajaran dan pertumbuhan yang diturunkan dalam bentuk Key Performance

Indicator (KPI). Key Performance Indicator (KPI) disebut juga dengan

measurement atau ukuran adalah indikator-indikator yang digunakan untuk

mengukur kinerja atau tingkat keberhasilan perusahaan/Unit Kerja/Jabatan yang

berorientasi terhadap target baik dalam aspek keuangan maupun non keuangan

dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran secara efektif dan efesien, serta

pengembangan usaha untuk memenuhi harapan stekeholder.

(http://www.bpjsketenagakerjaan.go.id)

Berdasarkan latar belakang uraian diatas, maka penulis tertarik untuk

melakukan kerja praktek pada BPJS Ketenagakerjaan Kanwil IV untuk meninjau

seberapa baik sistem penilaian untuk mengevaluasi/menilai sasaran kinerja

karyawan baik yang terkait dengan target yang berbasis balanced scorecard pada

perusahaan tersebut. Dalam laporan tugas akhir ini penulis tertarik untuk

mengambil judul “Tinjauan Atas Sistem Manajemen Kinerja Karyawan Berbasis

Kompetensi dengan Pendekatan Balanced Scorecard pada BPJS Ketenagakerjaan

Kanwil IV Jawa Barat”.
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1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis

mengidentifikasi masalahnya sebagai berikut :

1. Bagaimana Penetapan atas Sistem Manajemen Kinerja Karyawan

Berbasis Kompetensi dengan Pendekatan Balanced Scorecard pada BPJS

Ketenagakerjaan Kanwil IV Jabar ?

2. Bagaimana Penilaian Akhir atas Sistem Manajemen Kinerja Karyawan

Berbasis Kompetensi dengan Pendekatan Balanced Scorecard yang dinilai

dengan keempat perspektifnya pada BPJS Ketenagakerjaan Kanwil IV

Jabar ?

1.3 Tujuan Laporan Tugas Akhir

Tujuan dari penelitian Laporan Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui penetapan atas sistem manajemen kinerja karyawan

berbasis kompetensi dengan pendekatan balanced scorecard pada BPJS

Ketenagakerjaan Kanwil IV Jabar

2. Untuk mengetahui penilaian akhir atas sistem manajemen kinerja

karyawan berbasis kompetensi dengan pendekatan balanced scorecard

dengan keempat perspektifnya pada BPJS Ketenagakerjaan Kanwil IV

Jabar
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1.4 Kegunaan Laporan Tugas Akhir

Adapun kegunaan yang diperoleh dari kerja praktik yang dilakukan antara

lain adalah untuk :

1. Bagi Penulis

Diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai

tinjauan atas sistem manajement kinerja karyawan berbasis kompetensi

dengan pendekatan balanced scorecard pada BPJS Ketenagakerjaan

Kanwil IV dan juga mengetahui seberapa baik kinerja karyawan dalam

tingkat keberhasilan perusahaan/Unit Kerja/Jabatan yang berorientasi

terhadap target baik dalam aspek keuangan maupun non keuangan dalam

rangka mencapai tujuan dan sasaran secara efektif dan efesien.

2. Bagi Perusahaan

Sebagai bahan masukan dan penilaian bagi perusahaan mengenai sistem

manajemen kinerja karyawan berbasis kompetensi dengan pendekatan

balanced scorecard pada BPJS Ketenagakerjaan Kanwil IV.

3. Bagi Pihak Lain

Pihak lain yang berkepentingan dan menaruh minat pada penelitian ini,

dapat menjadikan penelitian ini sebagai bahan referensi dan masukan yang

bermanfaat.

1.5 Lokasi dan Waktu Kerja Praktik

Untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan dalam penyusunan

Laporan Tugas Akhir, penulis melakukan kerja praktik pada BPJS

Ketenagakerjaan Kanwil IV Jabar yang berlokasi di JL. PHH. Mustofa No. 39

Bandung 40125, yang dilaksanakan mulai tanggal 17 Desember 2014 sampai

dengan 28 Februari 2015 setiap hari Senin s/d Jumat, pukul 08.00-17.00 WIB.


