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Abstrak

Kompetisi antar perguruan tinggi pada zaman globalisasi saat ini semakin
ketat. Perguruan tinggi berlomba-lomba untuk meningkatkan kualitasnya agar
kepercayaan pelanggan, dalam hal ini calon mahasiswa semakin meningkat.
Karena itu dibutuhkan suatu sistem pengukuran kinerja yang dapat digunakan
oleh manajemen untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja dan performansi
proses bisnis yang ada di perguruan tinggi. Hasil evaluasi ini nantinya sangat
penting untuk merencanakan dan menentukan langkah-langkah dan strategi
yang strategis untuk mencapai visi, misi, dan tujuan institusi.

Salah satu metode yang dapat digunakan sebagai alat ukur kinerja
tersebut adalah metode balanced scorecard. Pada balanced scorecard, kinerja
tidak hanya dilihat dari aspek finansial saja, tetapi juga aspek-aspek lain diluar
aspek finansial yang mendukung dan berpengaruh terhadap aspek finansial,
yaitu pelanggan, proses bisnis internal, serta pertumbuhan dan pembelajaran.
Karena itu, tujuan penelitian ini adalah mengimplementasikan metode Balanced
Scorecard untuk mengukur kinerja Institut Teknologi Telkom Bandung yang
merupakan salah satu perguruan tinggi swasta besar di Indonesia yang sedang
menuju World Class University.

Hasil akhir dari implementasi ini adalah company scorecard yang
merupakan scorecard(alat pengukuran kinerja) yang terdiri dari strategi, alat
ukur kinerja, target yang harus dicapai yang dikelompokkan ke dalam setiap
divisi yang ada di IT Telkom yang dilihat dari empat perspektif pada balanced
scorecard.

Kata Kunci: pengukuran kinerja, balanced scorecard, perguruan tinggi, Institut
Teknologi Telkom, company scorecard
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1. Pendahuluan

1.1 Deskripsi Perusahaan

1.1.1 Sejarah Singkat

Sekolah Tinggi Teknologi Telkom / Institut Teknologi Telkom (IT
TELKOM)(disingkat STT Telkom) didirikan oleh Yayasan Pendidikan dan Pelatihan
Teknologi dan Manajemen Telekomunikasi atau disingkat Yayasan Pendidikan
Telkom (YPT) pada 28 September 1990. Tujuan didirikannnya STT Telkom adalah
untuk memenuhi kebutuhan sumber daya manusia pada sektor
pertelekomunikasian di Indonesia.

Kampus STT Telkom berada di daerah Bandung Selatan sekitar 12 km dari
pusat kota Bandung (Gedung Sate) dengan lokasi yang mudah dijangkau oleh
kendaraan umum. Lokasi kampus STT Telkom dulunya merupakan daerah
bersejarah terjadinya peristiwa Bandung Lautan Api dimana proklamasi
kemerdekaan Republik Indonesia pertama kali disiarkan ke seluruh nusantara
dan dunia. Lokasi kampus terletak cukup jauh dari keramaian, sehingga suasana
belajar menjadi lebih kondusif.

Kampus STT Telkom sendiri mulanya berada di Jalan Suci No. 51, namun sejak
tahun 1993 dipindahkan ke Jalan Telekomunikasi (Lokasi sekarang) mengingat
kampus di Jalan Suci kurang menunjang proses belajar mengajar yang kondusif
dari segi lokasi kampus, luas/besar kampus, dan lingkungan sekitar kampus.
Dengan pertimbangan tersebut, maka berdirilah kampus di lahan seluas 48 ha di
daerah Bandung Selatan, namun baru dimanfaatkan 16 ha.

Tujuan didirikannya sekolah ini untuk memenuhi kebutuhan ahli-ahli di
industri telekomunikasi yang tumbuh sangat pesat, maka PT. Telkom sangat
berkepentingan terhadap institusi ini sehingga PT. Telkom memberikan beasiswa
penuh dan ikatan dinas kepada mahasiswa angkatan 1991 dan 1992. Adanya
perubahan iklim industri telekomunikasi (PT. Telkom tidak memonopoli lagi),
program beasiswa dan ikatan dinas diberhentikan dan saat ini STT Telkom
menjadi perguruan tinggi yang mandiri.

1.1.2 Latar Belakang Perubahan STT Telkom Menjadi IT Telkom

Rata-rata pertumbuhan sektor bisnis telekomunikasi di Indonesia mengalami
peningkatan sebesar 20% tiap tahunnya. Pertumbuhan ini meliputi bisnis layanan
komunikasi berbasis seluler, telepon tetap, internet, dan akses pita lebar.
Dengan jumlah pertumbuhan sebesar itu, diperkirakan kebutuhan tenaga
Infokom pada tahun 2010 di Indonesia adalah sebanyak 320.000 orang. Saat ini
penyedia lulusan Infokom berasal dari perguruan tinggi negeri maupun
perguruan tinggi swasta, termasuk STT Telkom. Namun jumlah lulusan dari
perguruan-perguruan tinggi yang memiliki program studi terkait dengan bidang
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infokom tersebut, baru sekitar 20.000 orang per tahun. Melihat kondisi seperti
ini dan dengan memperhatikan peluang, kemampuan internal serta kepercayaan
dari Pemerintah dan masyarakat industry, STT Telkom bertekad meningkatkan
perannya di masyarakat infokom, melalui perubahan bentuk institusi yang
memiliki kemampuan dan keunggulan yang lebih baik dibanding bentuknya yang
terdahulu. Oleh karena itu mulai tanggal 1 Desember 2007, melalui Keputusan
Dirjen Dikti, STT Telkom berubah bentuk menjadi INSTITUT TEKNOLOGI TELKOM
atau disingkat IT Telkom. Perubahan ini diharapkan akan membentuk IT Telkom
menjadi perguruan tinggi berkelas internasional yang unggul di bidang Infokom
dan menjadi agen perubahan dalam membentuk insan cerdas dan kompetitif
Indonesia. Perubahan ini juga membawa konsekuensi bagi IT Telkom untuk terus
meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan, saran dan prasarana serta
mendayagunakan segenap potensi yang dimilikinya.

1.2 Latar Belakang

Di zaman globalisasi seperti sekarang ini, kompetisi dan persaingan yang
terjadi antar lembaga pendidikan untuk menjadi yang terbaik sangatlah ketat.
Lembaga pendidikan berlomba-lomba untuk meningkatkan kualitas dan
kinerjanya, untuk itu dibutuhkan suatu pengukuran kinerja yang dapat digunakan
oleh manajemen untuk melakukan evaluasi terhadap performa lembaga dan
perencanaan tujuan di masa mendatang.

Selama ini yang sering digunakan adalah pengukuran kinerja yang tradisional
yang hanya fokus pada sektor keuangan saja. Pengukuran kinerja tradisional
adalah bagaimana pekerja menghasilkan sesuatu yang telah diharapkan untuk
mencapai tujuan. Pekerja tidak dituntut berinovasi karena ukuran kinerja hanya
ditujukan untuk mengendalikan tindakan personel. Pengukuran kinerja
tradisional hanya berdasarkan aspek-aspek keuangan semata. Hal ini disebabkan
karena ukuran keuangan berupa nilai kuantitatif sehingga lebih mudah diukur.
Oleh karena itu kinerja personel yang ada hanya diukur pada hal-hal yang
berkaitan dengan keuangan. Kinerja non keuangan diabaikan karena dianggap
sebagai sesuatu yang sulit diukur. Padahal ukuran keuangan tidak cukup untuk
menuntun dan mengevaluasi perjalanan institusi melalui lingkungan yang
kompetitif[1].

Karena itu untuk mewujudkan visi dan tujuan IT Telkom tersebut, dibutuhkan
suatu pengukuran kinerja untuk mengetahui sejauh mana kualitas IT Telkom
sebagai penyelenggara pendidikan.  Penilaian terhadap kinerja lembaga bisa
didapatkan dari dua sumber, yaitu aspek finansial dan aspek non-finansial. Aspek
finansial didapatkan dari penyusunan anggaran untuk mengendalikan biaya.
Sedangkan aspek non-finansial merupakan faktor kunci yang dapat mendukung
aspek finansial[2]. Kedua aspek tersebut dapat dianalisa menggunakan beberapa
model pengukuran kinerja, salah satunya dengan menggunakan metode
balanced scorecard. Balanced scorecard merupakan kerangka kerja
komprehensif untuk menerjemahkan visi dan misi serta strategi perusahaan
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dalam seperangkat ukuran kinerja yang terpadu, tersusun dalam empat
perspektif, yaitu finansial, pelanggan, proses bisnis internal, serta pembelajaran
dan pertumbuhan[2].

Penelitian ini bertujuan untuk mengimplementasikan metode balanced
scorecard sebagai alat ukur kinerja IT Telkom sebagai salah satu perguruan tinggi
swasta besar di Indonesia yang sedang melangkah menuju World Class
University. Hal ini dilakukan agar dapat dilakukan evaluasi terhadap kinerja
seluruh elemen IT Telkom yang dilihat dari empat aspek balanced scorecard.

1.3 Rumusan Masalah

Seperti yang telah dijelaskan pada latar belakang, tugas ini akan
mengimplementasikan metode balanced scorecard sebagai alat ukur kinerja
Institut Teknologi Telkom. Adapun rumusan masalah yang akan diselesaikan
dengan melakukan penelitian ini adalah:

• Bagaimana mengukur kinerja dan melakukan evaluasi terhadap kinerja
Institut Teknologi Telkom pada empat perspektif, yaitu finansial,
pelanggan, proses bisnis internal, dan pembelajaran dan
pertumbuhan.

• Bagaimana mengimplementasikan kerangka kerja yang tepat dalam
pengukuran kinerja dengan balanced scorecard.

• Bagaimana menghasilkan company scorecard sebagai hasil akhir
proses pengukuran kinerja dengan balanced scorecard.

1.4 Tujuan

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

• Mengimplementasikan metode balanced scorecard sebagai alat ukur
kinerja Institut Teknologi Telkom.

• Menerapkan kerangka kerja yang memudahkan implementasi
pengukuran kinerja dengan balanced scorecard.

1.5 Metodologi Penyelesaian

Tahapan yang dilakukan untuk mengimplementasikan balanced scorecard
sebagai alat ukur kinerja Institut Teknologi Telkom:

1. Studi Literatur

Pengumpulan referensi dan literatur untuk dipahami mengenai pengukuran
kinerja dan metode balanced scorecard.

2. Observasi Data
• Mengumpulkan data dan informasi mengenai visi, misi, tujuan, dan

strategi yang diterapkan Institut Teknologi Telkom, terutama dalam
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empat perspektif, yaitu finansial, pelanggan, proses bisnis internal,
serta pembelajaran dan pertumbuhan.

• Mendiskusikan dan melakukan pembahasan berkaitan dengan kinerja
dan hal-hal yang harus dievaluasi berkaitan dengan empat perspektif
pada balanced scorecard.

3. Implementasi

Pada tahapan ini, dilakukan implementasi metode balanced scorecard untuk
mengukur kinerja Intitut Teknologi Telkom.

1.6 Sistematika Penulisan

Makalah penelitian ini disusun dengan menggunakan sistematika sebagai
berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang deskripsi singkat Institut Teknologi Telkom, latar
belakang kerja penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, metode
penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini berisi tentang teori-teori yang mendukung selama penelitian. Teori
yang diutamakan adalah tentang metode balanced scorecard dan kerangka kerja
penerapan balanced scorecard sebagai alat ukur kinerja.

BAB III PENDEFINISIAN VISI, MISI, DAN BAGIAN DI IT TELKOM

Bab ini berisi visi, misi, dan bagian-bagian yang ada di IT Telkom.

BAB IV IMPLEMENTASI PENGUKURAN KINERJA

Bab ini berisi langkah-langkah implementasi kerangka kerja pengukuran
kinerja dengan balanced scorecard.

BAB V HASIL IMPLEMENTASI

Bab ini berisi hasil akhir implementasi pengukuran kinerja.

BAB VI PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran.
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2. Landasan Teori

2.1 Balanced Scorecard

2.1.1 Pengertian

Balanced scorecard (BSC) adalah :

• alat untuk mengukur strategi secara komprehensif dengan pola
manajemen strategis[5].

• sistem manajemen strategis yang diturunkan dari visi dan strategi
serta merefleksikan aspek-aspek terpenting dalam suatu bisnis[2,6].

2.1.2 Konsep Dasar

Balanced scorecard (BSC) terdiri dari 2 suku kata yaitu kartu nilai (scorecard)
dan balanced (berimbang). Maksudnya adalah kartu nilai untuk mengukur kinerja
personil yang dibandingkan dengan kinerja yang direncanakan, serta dapat
digunakan sebagai evaluasi. Serta berimbang (balanced) artinya kinerja personil
diukur secara berimbang dari dua aspek: keuangan dan non-keuangan, jangka
pendek dan jangka panjang, intern dan ekstern. Karena itu jika kartu skor
personil digunakan untuk merencanakan skor yang hendak diwujudkan di masa
depan, personil tersebut harus memperhitungkan keseimbangan antara
pencapaian kinerja keuangan dan non-keuangan, kinerja jangka pendek dan
jangka panjang, serta antara kinerja bersifat internal dan kinerja eksternal (fokus
komprehensif) [7]. Pendekatan balanced scorecard melakukan pengukuran
kinerja berdasarkan pada aspek finansial maupun non-finansial. Aspek non-
finansial mendapatkan perhatian karena dasarnya peningkatan kinerja keuangan
berasal dari aspek non-finansial yaitu peningkatan efektivitas proses bisnis,
komitmen organisasi dan kepercayaan pelanggan terhadap produk, sehingga
apabila perusahaan akan melakukan pelipatgandaan kinerja maka fokus
perhatian haruslah ditujukan kepada peningkatan kinerja di bidang non-finansial,
karena dari situlah kinerja keuangan berasal[2].

Dalam balanced scorecard, terdapat empat perspektif yang berbeda dari
suatu aktivitas perusahaan yang dapat dievaluasi, yaitu[2,3,5,6]:

• Perspektif Finansial,
• Perspektif Pelanggan,
• Perspektif Proses Bisnis Internal,
• Perspektif Pembelajaran dan Pertumbuhan.

Gambaran mengenai perspektif yang dievaluasi dalam balanced scorecard
dapat dilihat pada Gambar 2-1 berikut.
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Gambar 2-1 Keseimbangan sasaran-sasaran strategis yang ditetapkan dalam
perencanaan strategis[5]

2.1.3 Menciptakan Balanced Scorecard

Beberapa langkah awal mengimplementasikan balanced scorecard[8]:

1. Memperjelas visi dan strategi perusahan
2. mengembangkan sasaran strategis:

• Mengidentifikasi proses bisnis yang ada dimana sustainabilitas dapat
menambah nilai dan memperbaiki kinerja

• Menentukan bagaiman program lingkungan yang ada mendukung
sasaran sustainabilitas dalam perspektif pelanggan dan finansial

• Belajar bagaimana sustainabilitas dapat menggantikan proses dan
produk untuk memenuhi kebutuhan pelanggan

• Mengerti bagaimana mengantisipasi dan mempengaruhi kebutuhan
pelanggan masa depan terkait praktek berkelanjutan.

3. Meluncurkan inisitiatif strategi lintas bisnis dan
4. membimbing setiap divisi untuk mengembangkan strateginya masing-

masing, konsisten dengan yang dimiliki perusahaan.

2.1.4 Balanced Scorecard Sebagai Alat Strategis Pengukuran Komprehensif

Umumnya BSC dimasukkan dalam kerangka manajemen strategik.
Manajemen strategik adalah pola pengelolaan strategi organisasi jangka pendek
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dan panjang. Terdiri dari 4 langkah utama dalam menciptakan masa depan
organisasi [5]:

1. Perencanaan jangka panjang (long-range profit planning), terdiri dari:
• perumusan strategi
• perencanaan strategi
• penyusunan program

2. Perencanaan laba jangka pendek (short range profit planning)
3. Implementasi
4. Pemantauan

Gambar 2-2 Perkembangan Peranan Balanced Scorecard dalam Sistem
Manajemen Strategik[5]

Konsep BSC merubah fokus perspektif perencanaan dari sekedar pada fokus
finansial anggaran tahunan dan berjangka pendek, menjadi perspektif
perencanaan komprehensif yang mencakup aspek finansial, bisnis internal, dan
pembelajaran / pertumbuhan. Selengkapnya seperti pada tabel 2-1 berikut.

Tabel 2-1 Keunggulan BSC dibanding konsep manajemen tradisional[5]

Sistem manajemen
strategik dalam

manajemen tradisional

Sistem manajemen strategik dalam manajemen
kontemporer

Hanya berfokus
pada perspektif
keuangan.  Sistem
perencanaan yang

Mencakup perspektif yang komprehensif keuangan,
pelanggan, proses bisnis internal, dan pembelajaran /
pertumbuhan

Koheren membangun hubungan sebab akibat diantara
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mengandalkan pada
anggaran tahunan.

Sistem perencanaan
menyeluruh yang tidak
koheren

Perencanaan jangka
panjang yang tidak
bersistem

berbagai sasaran strategis yang dihasilkan dalam
perencanaan strategis

Terukur  semua sasaran strategis ditentukan
ukurannya baik untuk sasaran strategis perspektif keuangan
maupun perspektif non keuangan

Seimbang  keseimbangan sasaran strategis yang
dihasilkan oleh sistem perencanaan strategis penting untuk
menghasilkan kinerja keuangan jangka panjang

Setiap sistem tetap ada kelemahannya, demikian juga BSC. Kelemahan BSC
antara lain [3]:

Perangkat yang lebih secara efektif mengukur implementasi strategi daripada
mengukur penentuan strategi

Meski berperan penting dalam memperkuat hubungan antara inisiatif
perbaikan pelanggan dan strategi organisasi, namun tidak mengindikasikan
bagaimana pelanggan baru dan pasar baru dapat diidentifikasi.

Secara umum BSC menyediakan pada pihak eksekutif bentuk kerangka kerja
komprehensif untuk menerjemahkan visi dan strategi organisasi kedalam bentuk
set ukuran kinerja. Contoh dimensi pengukuran dari setiap perspektif BSC seperti
pada Tabel 2-2 berikut.

Tabel 2-2 Pengukuran generik bagi setiap perspektif pengukuran[5]

Perspektif Pengukuran generik
Keuangan ROI, EVA
Pelanggan Kepuasan,loyalitas pasar, dan porsi saham

Proses internal Kualitas, waktu respon, biaya, dan pengenalan produk baru
Pembelajaran dan

pertumbuhan
Kepuasan karyawan dan ketersediaan sistem informasi

2.1.5 Kerangka Kerja Pengukuran Kinerja dengan Balanced Scorecard

Dalam mengimplementasikan balanced scorecard untuk mengukur kinerja,
ada kerangka kerja yang terdiri dari 4 tahapan yang harus dilakukan untuk
menghasilkan sebuah scorecard sebagai alat ukur kinerja[4]. 4 tahapan tersebut
digambarkan dalam sebuah diagram blok pada Gambar 2-3.
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Gambar 2-3 Kerangka Kerja Pengukuran Kinerja Menggunakan Balanced
Scorecard

2.1.5.1 Strategic Alignment

Rencana strategi perusahaan adalah inputan utama bagi balanced scorecard,
untuk itu kita perlu memastikan rencana strategi perusahaan yang digunakan
jelas dan tegas.  Cara mudahnya adalah menjabarkan visi, misi dan strategi
perusahaan menjadi beberapa strategy goal. Ciri strategic goal yang baik adalah
: berupa tujuan objektif yang menjelaskan apa yang harus dikerjakan dan juga
berupa kumpulan target yang menyampaikan apa yang diharapkan[4].

Rencana strategi ini kemudian perlu diselaraskan dengan kinerja perusahaan,
baik struktur divisi, maupun proses bisnis.  Sehingga hasil akhir tahap ini adalah
strategic goal, target terukur yang diharapkan, dan divisi yang bertanggung
jawab untuk mencapai setiap strategic goal.

2.1.5.2 Strategic Areas

Banyaknya strategic goal yang dihasilkan pada tahap strategic alignment
dapat mengaburkan visi dan misi dari perusahaan.  Untuk itu kita memerlukan
strategic areas untuk membatasi perusahaan supaya tidak mengejar tujuan yang
terlalu banyak.  Strategi adalah pilihan, jadi pada tahap ini ditentukan mana yang
menjadi fokus utama perusahaan dan yang bukan.

Strategic areas merupakan beberapa hal yang menjadi area utama untuk
merealisasikan visi dan misi perusahaan. Strategic areas ini bisa kita dapatkan
dengan mengelompokkan strategic goal menjadi satu generalisasi area.  Dalam
metode balanced scorecard, strategic areas ini nantinya akan dikelompokkan lagi
ke dalam perspektif balanced scorecard yang sesuai.  Hasil dari tahap ini berupa
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pemetaan beberapa strategic goal ke dalam satu strategic areas dan pemetaan
strategic areas ke dalam perspektif balanced scorecard yang sesuai.

2.1.5.3 Strategy Grid

Setelah target-target ditentukan dan area tujuan strategi telah didefinisikan,
pada tahap ini akan dilihat pengaruh indikator leading – lagging antar strategic
areas yang ada.  Leading menunjukkan bahwa suatu strategic area dicapai
setelah strategic area lainnya dijalankan.  Sedangkan strategic area yang perlu
dijalankan ini disebut lagging. Jadi satu strategic area bisa saja menjadi leading
sekaligus lagging bagi strategic area yang berbeda.

Pada tahap ini dihasilkan sebuah strategy map, yaitu peta yang menunjukkan
hubungan indikator leading – lagging antar strategic area yang ada.  Dengan
adanya strategy map ini, penentuan waktu realisasi strategi yang telah disusun
dapat lebih efektif dan efisien.

2.1.5.4 Company Scorecard

Hasil akhir dari penerapan metode balanced scorecard ini adalah sebuah
acuan penilaian kinerja yang terukur.  Salah satu acuan penilaian yang bisa
digunakan adalah company scorecard. Company scorecard merupakan sebuah
kartu penilaian bagi perusahaan dilihat dari proses pencapaian target yang telah
dilaksanakan.  Penyusunan company scorecard, dapat dilakukan dengan
menggabungkan hasil yang didapat dari tahap strategic areas dan strategy grid.
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3. Pendefinisian Visi, Misi dan Bagian IT Telkom

3.1 Gambaran Umum

Secara umum, penerapan balanced scorecard di IT Telkom sebagai sebuah
institusi pendidikan mengacu pada strategi yang diterapkan. Sebelum
mengimplementasikan kerangka kerja yang ada, pada bab ini didefinisikan visi,
misi, tujuan, dan strategi dari IT Telkom serta bagian-bagian yang ada di IT
TELKOM sebagai dasar menentukan ukuran kinerja dan target yang harus dicapai
sesuai dengan bagian yang bertanggung jawab untuk mencapai visi dan misi
tersebut.

3.2 Visi dan Misi

Berdasarkan wawancara dan pencarian data ke pihak rektorat, berikut ini
adalah penjabaran dari visi dan misi IT Telkom, serta sasaran atau target yang
diharapkan dan kebijakan atau strategi yang diterapkan untuk mencapai visi,
misi, dan sasaran.

3.2.1 Visi IT Telkom

Menjadi perguruan tinggi internasional yang unggul di bidang infokom dan
agen perubahan dalam pembentukan insan cerdas dan kompetitif serta berperan
dalam pembentukan masyarakat yang sejahtera.

3.2.2 Misi IT Telkom

1. Menyelenggarakan pendidikan bertaraf internasional untuk
mengembangkan sumber daya profesional di bidang infokom.

2. Menyelenggarakan penelitian bertaraf internasional untuk
mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta inovasi di bidang
infokom.

3. Menyelenggarakan pengabdian pada masyarakat dan secara aktif
membangun sinergi dengan induksi/institusi dalam dan luar negeri.

3.2.3 Kebijakan dan Strategi IT Telkom

IT Telkom sebagai institusi pendidikan yang bermutu tinggi yang berorientasi
pada bidang ICT dan berstandar internasional, memiliki kebijakan dan strategi
sebagai berikut:

1. Selalu mengutamakan mutu pelayanan dalam setiap kegiatan akademik.
2. Meningkatkan daya saing institusi untuk melayani industri dan infokom.
3. Menghasilkan lulusan yang kompeten, mampu bekerja, mengembangkan

diri dan berwirausaha di bidang infokom.



16

4. Menghasilkan karya dan cipta yang sesuai dengan tuntunan dan
kebutuhan masyarakat serta tantangan perubahan yang cepat di bidang
infokom baik secara nasional maupun internasional.

5. Menetapkan dan mengendalikan proses-proses bisnisnya sehingga tetap
efektif dan efisien.

6. Memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan
yang terkait dari para pemangku kepentingan untuk mencapai kepuasan
pihak stakeholder.

7. Mengembangkan dan meningkatkan efektivitas penerapan Sistem
Manajemen Mutu secara terus menerus di seluruh bagian terkait.

3.3 Bagian-bagian di IT Telkom

Dalam menjalankan proses bisnisnya, IT Telkom memiliki beberapa bagian
yang memiliki tanggung jawabnya masing-masing untuk memastikan kinerja IT
Telkom berjalan dengan baik. Bagian-bagian yang ada di IT Telkom
dikelompokkan ke dalam kategori yang sesuai dengan bidang kerjanya.

1. Akademik:
• Bagian Administrasi Akademik (BAA)
• Bagian Perpustakaan
• Bandung Techno Park (Bagian Riset Keilmuan)

2. Manajemen:
• Bagian Sistem Informasi (SISFO)
• Bagian Logistik
• Bagian Sumber Daya Manusia (SDM)
• Bagian Administrasi Keuangan (BAU)

3. Pemasaran:
• Bagian Pemasaran dan Kerjasama
• Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB)
• IT Telkom Training Center

4. Mahasiswa dan Karir:
• Bagian Kemahasiswaan (BK)
• Career Development Center (CDC)

5. Fakultas:
• Informatika
• Rekayasa Industri
• Sains
• Elektro dan Komunikasi
• Pasca Sarjana

6. Mutu:
• Bagian Penjaminan Mutu (BPM)
• Bagian Sekretariat Institusi
• Bagian Teknologi dan Metoda Pembelajaran
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4. Implementasi Pengukuran Kinerja

Selanjutnya pada bab ini akan dijelaskan mengenai langkah kerja yang
dilakukan dalam mengimplementasikan balanced scorecard sebagai alat ukur
kinerja IT TELKOM sesuai dengan kerangka kerja.

4.1 Strategic Alignment

Berdasarkan visi, misi, dan strategi perusahaan/institusi, harus dirumuskan
strategic goal yaitu strategi-strategi yang harus dilaksanakan dan target-target
yang harus dicapai oleh bagian-bagian yang ada di IT Telkom.  Target yang
disusun harus memiliki parameter pengukuran yang jelas.  Pada IT Telkom
didapatkan 45 strategic goal yang didapatkan dengan menjabarkan 7 kebijakan
dan strategi umum IT Telkom. Berikut ini adalah penjabaran strategi dari 7
kebijakan dan strategi umum IT Telkom:

1. Strategi “Selalu mengutamakan mutu pelayaan dalam setiap kegiatan
akademik” :
• Keberfungsian sarana perkuliahan
• Penanganan komplain mahasiswa terkait registrasi
• Ketersediaan referensi pendukung kurikulum
• Penurunan terhadap tingkat kehilangan buku
• Penurunan terhadap tingkat keterlambatan dalam pengembalian buku
• Pencapaian program pelatihan dan pengembangan SDM
• Kesesuaian materi kuliah
• Dosen menyediakan jadwal perwalian minimal 3 kali setiap semester

untuk setiap siswanya
• Kehadiran Dosen dalam Pengajaran
• Kehadiran Mahasiswa dalam Pengajaran
• Dosen Tetap Non Struktural melakukan pengajaran minimal 6 - 9 SKS
• Dosen Tetap Non Struktural Melakukan Bimbingan TA/PA/Thesis 10 –

30 mahasiswa setiap semester
• Penyerahan soal ujian oleh dosen selambat-lambatnya 3 hari sebelum

ujian berlangsung
• Penyerahan nilai akhir oleh dosen maks. 5 hari kerja setelah

pengambilan berkas hasil ujian
• Penyerahan jadwal Perkuliahan oleh Ka. Prodi

2. Strategi “Meningkatkan daya saing institusi untuk melayani industri dan
masyarakat Infokom” :
• Rasio pendaftar dibanding diterima
• Kepuasan peserta training
• Realisasi kerjasama baru per tahun

3. Strategi “Menghasilkan lulusan yang kompeten, mampu bekerja,
mengembangkan diri dan berwirausaha di bidang Infokom” :
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• Mahasiswa lulus tepat waktu
• Lulusan yang bekerja dalam waktu 6 bulan
• Lulusan yang mendapatkan IPK 3 dalam skala 4

4. Strategi “Menghasilkan karya dan cipta yang sesuai dengan tuntutan dan
kebutuhan masyarakat serta tantangan perubahan yang cepat di bidang
Infokom baik secara nasional maupun internasional” :
• Publikasi paper minimal 1 paper tiap semester
• Pengabdian masyarakat 1 kali setiap tahun

5. Strategi “Menetapkan dan mengendalikan proses-proses bisnisnya
sehingga tetap efektif dan efisien” :
• Keberfungsian perangkat SISFO
• Akurasi data yang ada di database SISFO berdasarkan sampling test
• Penyelesaian permintaan unit tentang data
• Penyelesaian keluhan unit tentang aplikasi akademik
• Peningkatan unsur pengamanan
• Proses pengadaan barang dari tanggal permintaan hingga kontrak/SPK
• Proses perbaikan sarana – prasarana
• Target operating ratio
• Selisih perencanaan biaya dengan realisasi
• Pencapaian program pelatihan dan pengembangan SDM
• Akurasi data personalia yang diuji dalam uji validasi sampling

6. Strategi “Memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan
ketentuan yang terkait dari para pemangku kepentingan untuk mencapai
kepuasan pihak stakeholder” :
• Penyelengaraan Kegiatan Career Days
• Kegiatan job market on line di web
• Kegiatan Survei Tracer Study
• Respon rate survey tingkat kepuasan industri terhadap lulusan yang

sudah bekerja maksimal 2 tahun
• Strategi “Mengembangkan dan meningkatkan efektifitas penerapan

Sistem Manajemen Mutu secara terus-menerus di seluruh bagian
terkait” :

• Internal Audit setiap tahun
• Rapat Tinjauan Manajemen setiap tahun
• Lulus audit sertifikasi
• Tidak ada temuan major pada audit sertifikasi

Setelah didapatkan strategi-strategi yang merupakan penjabaran dari strategi
IT Telkom secara umum, kemudian proses strategic alignment selanjutnya adalah
menentukan target dan bagian yang bertanggung jawab terhadap setiap strategi
yang telah dijabarkan tadi. Strategic alignment IT Telkom yang berisi strategi,
target, dan divisi yang bertanggung jawab ditunjukkan pada Tabel 4-1 berikut.
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Tabel 4-1 Strategic alignment IT Telkom

Strategi Target Bagian/divisi
Keberfungsian sarana perkuliahan >= 80% Bagian Administrasi

Akademik
Penanganan komplain mahasiswa
terkait registrasi

<= 3 hari kerja :
masalah yg

diselesaikan sendiri
<= 1 hari kerja :

melaporkan masalah
apabila masalah dr

pihak lain

Bagian Administrasi
Akademik

Ketersediaan referensi pendukung
kurikulum

>= 75% Bagian Perpustakaan

Penurunan terhadap tingkat
kehilangan buku

>= 30% dari thn lalu Bagian Perpustakaan

Penurunan terhadap tingkat
keterlambatan dalam pengembalian
buku

>= 30% dari thn lalu Bagian Perpustakaan

Pencapaian program pelatihan dan
pengembangan SDM

>= 80% Bagian SDM

Kesesuaian materi kuliah >= 80% Fakultas
Dosen menyediakan jadwal perwalian
minimal 3 kali setiap semester untuk
setiap siswanya

>= 80% Fakultas

Kehadiran Dosen dalam Pengajaran >= 96% Fakultas
Kehadiran Mahasiswa dalam
Pengajaran

>= 75% Fakultas

Dosen Tetap Non Struktural
melakukan pengajaran minimal 6 - 9
SKS

>= 80% Fakultas

Dosen Tetap Non Struktural
Melakukan Bimbingan TA/PA/Thesis
10 – 30 mahasiswa setiap semester

>= 80% Fakultas

Penyerahan soal ujian oleh dosen,
selambat-lembatnya 3 hari sebelum
ujian berlangsung

>= 90% Fakultas

Penyerahan nilai akhir oleh dosen
maks. 5 hari kerja setelah
pengambilan berkas hasil ujian

>= 80% (mk-kls) Fakultas

Penyerahan jadwal Perkuliahan oleh
Ka. Prodi

>= 40 hari kerja
sebelum registrasi

Fakultas

Rasio pendaftar dibanding diterima 5:1 Bagian Pemasaran&
Kerjasama

Kepuasan peserta training >= 80% Bagian Pemasaran&
Kerjasama

Realisasi  kerjasama baru per tahun >= 5 Bagian Pemasaran&
Kerjasama

Mahasiswa lulus tepat waktu >= 80% Fakultas
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Lulusan yang bekerja dalam waktu 6
bulan

>= 80% Fakultas

Lulusan yang mendapatkan IPK 3
dalam skala 4

>= 80% Fakultas

Publikasi paper minimal 1 paper tiap
semester

>= 50% Fakultas, Research
Center

Pengabdian masyarakat 1 kali setiap
tahun

>= 50% Fakultas, Research
Center

Keberfungsian perangkat SISFO >= 90% Bagian Sistem
Informasi

Akurasi data yang ada di database
SISFO berdasarkan sampling test

>= 99% Bagian Sistem
Informasi

Penyelesaian permintaan unit tentang
data

<= 3 hari kerja Bagian Sistem
Informasi

Penyelesaian keluhan unit tentang
aplikasi akademik

<= 3 hari kerja Bagian Sistem
Informasi

Peningkatan unsur pengamanan Jumlah pencurian
menurun 30% dari thn

lalu

Bagian Logistik

Proses pengadaan barang dari tanggal
permintaan hingga kontrak/SPK

<= 10 hari kerja Bagian Logistik

Proses perbaikan sarana – prasarana <= 3 hari kerja dari
waktu dilaporkan –
dilakukan tindakan

Bagian Logistik

Target operating ratio <= 80% Bagian Administrasi
Keuangan

Selisih perencanaan biaya dengan
realisasi

± 5% Bagian Administrasi
Keuangan

Pencapaian program pelatihan dan
pengembangan SDM

>= 80% Bagian SDM

Akurasi data personalia yang diuji
dalam uji validasi sampling

>= 95% Bagian SDM

Penyelengaraan Kegiatan Career Days Perusahaan peserta
Carrer Days meningkat

10% dari thn lalu

Career Development
Center

Kegiatan job market on line di web Akurasi data
submission dr

lowongan kerja yg
terposting >= 90%

Career Development
Center

Kegiatan Survei Tracer Study Dapat men-trace data
alumni >= 50% dr

jumlah wisudawan per
periode pada periode

wisuda tsb

Career Development
Center

Respon rate survey tingkat kepuasan
industri terhadap lulusan yang sudah
bekerja maksimal 2 tahun

>= 20% Career Development
Center

Internal Audit dilakukan setiap tahun 4 kali dlm setahun Bagian Satuan
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Penjaminan Mutu
Rapat Tinjauan Manajemen dilakukan
setiap tahun

4 kali dlm setahun Bagian Satuan
Penjaminan Mutu

Lulus audit sertifikasi 2010 : bid.akademik
2011 : bid. Non

akademik

Bagian Satuan
Penjaminan Mutu

Tidak ada temuan major pada audit
sertifikasi

Bagian Satuan
Penjaminan Mutu

4.2 Strategic Areas

Pada tahap ini, strategi dan target yang sudah dirumuskan pada tahap
strategic alignment dikelompokkan kedalam kategori yang lebih general.  Hasil
pengkategorian ini selanjutnya akan dipetakan ke dalam perspektif balanced
scorecard sehingga didapatkan area yang dicakup oleh strategi ini.  Pada IT
Telkom, didapatkan 15 strategic areas yang merupakan generalisasi dari
beberapa strategi yang didapat pada tahap strategy alignment. Kemudian
beberapa strategic areas akan dipetakan ke perspektif balanced scorecard yang
sesuai.  Tabel 3 menunjukkan strategic areas yang didapat dari menggeneralisasi
strategic alignment yang ada di Tabel 4-2. Strategic areas yang didapat pada
contoh ini kemudian dipetakan ke dalam perspektif pelanggan.

Table 4-2 Strategic areas IT Telkom

Perspektif Strategic Areas Strategi

Finansial

Peningkatan Jumlah
Mahasiswa Baru Rasio pendaftar dibanding diterima

Peningkatan Jumlah
Mahasiswa Lama Yang

Melanjutkan Studi

Jumlah mahasiswa ekstensi S1 dari D3
Jumlah mahasiswa pasca sarjana dari

S1
Peningkatan Keuntungan Kenaikan ROI

Peningkatan Peserta
Training Kenaikan Jumlah Peserta

Pelanggan Peningkatan Layanan
Akademik

Keberfungsian sarana perkuliahan
Penanganan komplain mahasiswa

terkait registrasi
Ketersediaan referensi pendukung

kurikulum
Kesesuaian materi kuliah

Dosen menyediakan jadwal perwalian
min 3 kali/semester /mahasiswa

Kehadiran Dosen dalam Pengajaran
Kehadiran Mahasiswa dalam

Pengajaran
Dosen Tetap Non Struktural

melakukan pengajaran minimal 6 - 9
SKS

Dosen Tetap Non Struktural
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Melakukan Bimbingan TA/PA/Thesis
10 – 30 mahasiswa setiap semester
Penyerahan soal ujian oleh dosen,

min. 3 hari sebelum ujian berlangsung
Penyerahan nilai akhir oleh dosen

maks. 5 hari kerja setelah
pengambilan berkas hasil ujian

Penyerahan jadwal Perkuliahan oleh
Ka. Prodi sebelum registrasi

berlangsung

Pembangunan Citra Di
Masyarakat Infokom &

Umum

Mahasiswa lulus tepat waktu
Lulusan yang bekerja dalam waktu 6

bulan
Lulusan yang mendapatkan IPK 3

dalam skala 4
Publikasi paper min 1 paper tiap

semester
Pengabdian masyarakat 1 kali setiap

tahun

Peningkatan Kerjasama
Dengan Pasar Kerja,

Industri Dan Layanan Karir
Alumni

Kepuasan peserta training
Kenaikan Perusahaan peserta career

days
Keakuratan data submission dari job

market on line
Realisasi kerjasama baru per tahun

Proses Bisnis
Internal

Perbaikan Kinerja
Perpustakaan

Penurunan tingkat kehilangan buku
Penurunan  tingkat keterlambatan

dalam pengembalian buku

Peningkatan Layanan
Sistem Informasi

Keberfungsian perangkat SISFO
Akurasi data yang ada di database
SISFO berdasarkan sampling test

Penyelesaian permintaan unit tentang
data

Penyelesaian keluhan unit tentang
aplikasi akademik

Efisiensi Pengelolaan
Logistik

Peningkatan unsur pengamanan
(Jumlah pencurian menurun)

Proses pengadaan barang dari tanggal
permintaan hingga kontrak/SPK

Proses perbaikan sarana – prasarana

Optimasi Biaya Operasional
Target operating ratio

Selisih perencanaan biaya dengan
realisasi

Pembelajaran
dan

Perkembangan

Riset Dan Peningkatan
Kualitas Pegawai Dan

Dosen

Pencapaian program pelatihan dan
pengembangan SDM

Akurasi data personalia yang diuji
dalam uji validasi sampling

Riset Kualitas Alumni Kegiatan Survei Tracer Study (Dapat
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mentrace data alumni dari jumlah
wisudawan per prodi pada periode

wisuda tersebut)
Respon rate survey tingkat kepuasan
industri terhadap lulusan yang sudah

bekerja maksimal 2 tahun
Pengontrolan Dan Riset

Kinerja Divisi
Rapat Tinjauan Manajemen

Internal Audit

Peningkatan Kualitas
Melaui Sertifikasi

Audit sertifikasi pada tahun 2010
untuk bidang akademik dan 2011

untuk non akademik
Audit sertifikasi
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4.3 Strategy Grid

Setelah didapatkan strategic areas, langkah selanjutnya adalah melakukan
strategy grid, yaitu mengidentifikasi indikator leading dan lagging antara
strategic areas yang sudah ada sehingga didapat hubungan sebab-akibat yang
mengacu pada terwujudnya visi dan misi perusahaan/institusi.  Hasil dari
strategy grid ini berupa berupa strategy map yaitu diagram yang menunjukan
hubungan perspektif balanced scorecard dan strategi untuk mencapai visi dan
misi perusahaan/institusi.

Gambar 4-1 Strategy Map IT Telkom

Gambaran strategy map di atas menunjukkan langkah-langkah atau strategi
yang dilakukan oleh IT Telkom untuk mencapai tujuan dalam empat perspektif,
yaitu finansial, pelanggan yang dalam hal ini adalah mahasiswa, proses internal,
serta pembelajaran dan pertumbuhan. Dapat dilihat bahwa ada suatu interaksi
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atau keterkaitan antara strategi pada tiap perspektif. Interaksi ini merupakan
bentuk saling mendukung antara satu strategi dengan strategi yang lain. Jika
dilihat dari level paling bawah, yaitu perspektif pertumbuhan dan belajar,
strategi utamanya adalah riset kualitas alumni, pengontrolan dan riset kinerja
divisi, riset dan peningkatan kualitas pegawai dan dosen, serta peningkatan
kualitas melalui sertifikasi mendukung strategi di level atasnya yaitu perspektif
proses internal. Strategi pada perspektif proses internal adalah perbaikan kinerja
perpustakaan, efisiensi pengelolaan logistik, peningkatan layanan sistem
informasi, dan optimasi biaya operasional. Jika strategi pada perspektif
pertumbuhan dan belajar telah dapat dilaksanakan dengan baik, maka strategi
pada perspektif proses internal juga lebih mudah dilaksanakan. Begitu
seterusnya, strategi pada level yang bawah akan mendukung strategi pada level
atasnya sampai akhirnya tujuan utama pada perspektif finansial, yaitu
peningkatan keuntungan dapat tercapai.

4.4 Company scorecard

Pada tahap akhir pengukuran kinerja, harus dibangun sebuah company
scorecard yang didapat dengan memetakan hubungan perspektif balanced
scorecard, strategic areas, strategy grid, dengan visi, misi dan strategi
perusahaan/institusi.
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5. Hasil Implementasi

Hasil akhir dari implementasi balanced scorecard di IT TELKOM setelah
melakukan 4 tahapan sesuai dengan kerangka kerja adalah company scorecard.
Company scorecard pada Tabel 5-1 merupakan suatu bentuk scorecard yang
terdiri dari ukuran kinerja dan target untuk semua strategi (strategic areas)
lengkap dengan bagian-bagian yang bertanggung jawab terhadap kinerja
tersebut. Hasil implementasi ini dapat dijadikan acuan pengukuran kerja institusi.

Tabel 5-1 Implementasi company scorecard di IT Telkom

PERSPEKTIF STRATEGIC
AREAS UKURAN KINERJA TARGET DIVISI

Finansial

Peningkatan
Jumlah

Mahasiswa
Baru

Rasio pendaftar
dibanding diterima 5 : 1

Penerimaan
Mahasiswa

Baru

Peningkatan
Jumlah

Mahasiswa
Lama Yang

Melanjutkan
Studi

Jumlah mahasiswa
ekstensi S1 dari D3 >=5%

Penerimaan
Mahasiswa

Baru

Jumlah mahasiswa
pasca sarjana dari S1 >=5%

Penerimaan
Mahasiswa

Baru

Peningkatan
Keuntungan Kenaikan ROI 10%

Bagian
Sekretariat

Institusi
Peningkatan

Peserta
Training

Kenaikan Jumlah
Peserta 5%

IT Telkom
Training
Center

Pelanggan
Peningkatan

Layanan
Akademik

Keberfungsian sarana
perkuliahan >= 80%

Bagian
Administrasi

Akademik
Penanganan komplain

mahasiswa terkait
registrasi

<= 3 hari
kerja

Bagian
Administrasi

Akademik
Ketersediaan referensi
pendukung kurikulum >=75% Bagian

Perpustakaan
Kesesuaian materi

kuliah >=80% Fakultas

Dosen menyediakan
jadwal perwalian min 3

kali/semester
/mahasiswa

>=80% Fakultas

Kehadiran Dosen dalam
Pengajaran >=96% Fakultas

Kehadiran Mahasiswa
dalam Pengajaran >=75% Fakultas

Dosen Tetap Non >=80% Fakultas
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Struktural melakukan
pengajaran minimal 6 -

9 SKS
Dosen Tetap Non

Struktural Melakukan
Bimbingan

TA/PA/Thesis 10 – 30
mahasiswa setiap

semester

>=80% Fakultas

Penyerahan soal ujian
oleh dosen, min. 3 hari

sebelum ujian
berlangsung

>=90% Fakultas

Penyerahan nilai akhir
oleh dosen maks. 5 hari

kerja setelah
pengambilan berkas

hasil ujian

>=80% Fakultas

Penyerahan jadwal
Perkuliahan oleh Ka.

Prodi sebelum
registrasi berlangsung

<= 40 hari
kerja Fakultas

Pembangunan
Citra Di

Masyarakat
Infokom &

Umum

Mahasiswa lulus tepat
waktu >=80% Fakultas

Lulusan yang bekerja
dalam waktu 6 bulan >=80% Fakultas

Lulusan yang
mendapatkan IPK 3

dalam skala 4
>=80% Fakultas

Publikasi paper min 1
paper tiap semester >=50%

Fakultas,
Research

Center

Pengabdian masyarakat
1 kali setiap tahun >=50%

Fakultas,
Research

Center

Peningkatan
Kerjasama

Dengan Pasar
Kerja, Industri
Dan Layanan
Karir Alumni

Kepuasan peserta
training >=80%

It Telkom
Training
Center

Kenaikan Perusahaan
peserta career days >=10%

Career
Development

Center
Keakuratan data

submission dari job
market on line

>=90%
Career

Development
Center

Realisasi kerjasama
baru per tahun

>=5
kerjasama

Bagian
Pemasaran

Dan
Kerjasama

Proses Bisnis Perbaikan Penurunan tingkat >=30% Bagian
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Internal Kinerja
Perpustakaan

kehilangan buku Perpustakaan
Penurunan  tingkat

keterlambatan dalam
pengembalian buku

>=30% Bagian
Perpustakaan

Peningkatan
Layanan Sistem

Informasi

Keberfungsian
perangkat SISFO >=90%

Bagian
Sistem

Informasi
Akurasi data yang ada

di database SISFO
berdasarkan sampling

test

>=99.9%
Bagian
Sistem

Informasi

Penyelesaian
permintaan unit

tentang data
<=3 Hari

Bagian
Sistem

Informasi
Penyelesaian keluhan
unit tentang aplikasi

akademik
<=3 Hari

Bagian
Sistem

Informasi

Efisiensi
Pengelolaan

Logistik

Peningkatan unsur
pengamanan (Jumlah
pencurian menurun)

>=30% Bagian
Logistik

Proses pengadaan
barang dari tanggal
permintaan hingga

kontrak/SPK

<=10 hari
kerja

Bagian
Logistik

Proses perbaikan
sarana – prasarana <=3 Hari Bagian

Logistik

Optimasi Biaya
Operasional

Target operating ratio <=80%
Bagian

Administrasi
Keuangan

Selisih perencanaan
biaya dengan realisasi

± 5% Bagian
Administrasi

Keuangan

Pembelajaran
dan

Perkembangan

Riset Dan
Peningkatan

Kualitas
Pegawai Dan

Dosen

Pencapaian program
pelatihan dan

pengembangan SDM
>=80% Bagian SDM

Akurasi data personalia
yang diuji dalam uji

validasi sampling
>=95% Bagian SDM

Riset Kualitas
Alumni

Kegiatan Survei Tracer
Study (Dapat mentrace
data alumni dari jumlah

wisudawan per prodi
pada periode wisuda

tersebut)

>=50%
Career

Development
Center

Respon rate survey
tingkat kepuasan
industri terhadap

lulusan yang sudah
bekerja maksimal 2

>=20%
Career

Development
Center
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tahun

Pengontrolan
Dan Riset

Kinerja Divisi

Rapat Tinjauan
Manajemen

4 kali /
tahun

Bagian
Satuan

Penjaminan
Mutu

Internal Audit 4 kali /
tahun

Bagian
Satuan

Penjaminan
Mutu

Peningkatan
Kualitas Melaui

Sertifikasi

Audit sertifikasi pada
tahun 2010 untuk

bidang akademik dan
2011 untuk non

akademik

Lulus

Bagian
Satuan

Penjaminan
Mutu

Audit sertifikasi
Tidak ada
temuan
mayor

Bagian
Satuan

Penjaminan
Mutu
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6. Penutup

6.1 Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil setelah menerapkan metode balanced
scorecard untuk mengukur kinerja IT Telkom adalah sebagai berikut:

1. Balanced scorecard dapat diterapkan untuk mengukur kinerja semua
elemen atau bagian yang ada di IT TELKOM.

2. Kerangka kerja yang dilakukan dalam penelitian ini dapat mempermudah
mengimplementasikan balanced scorecard sebagai alat ukur kinerja IT
TELKOM.

3. Company scorecard dapat dijadikan acuan penilaian kinerja yang berisi
ukuran kinerja yang telah dipetakan ke dalam bagian-bagian yang
bertanggung jawab di IT TELKOM.

6.2 Saran

Saran yang dapat penulis sampaikan berdasarkan penelitian yang telah
dilakukan adalah:

1. Melaksanakan metode ini bersama dengan top manajemen
institusi/perusahaan.

2. Mencoba memodifikasi perspektif prioritas dari Finansial menjadi
Pemenuhan Kepuasan Pelanggan atau mahasiswa.

3. Mencoba menggunakan kerangka kerja ini untuk mengukur kinerja
perguruan tinggi lainnya.
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