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MENGOPTIMALKAN PERENCANAAN STRATEGI MELALUI
BALANCED SCORECARD

1. KONDISI PERMASALAHAN DI ORGANISASI
Dalam perkembangan dunia yang sangat cepat, di distruption era / Industri 4.0 organisasi dituntut
memiliki indikator kinerja (KPI) yang jelas untuk mencapai sasaran strategisnya agar lebih
kompetitif. Salah satu metode yang digunakan adalah Balanced Scorecard (BSC) yang
diintegrasikan dengan ISO 9001:2015. BSC menyediakan kerangka untuk menerjemahkan strategi
pilihan ke dalam sasaran-sasaran strategik yang terukur (measurable) dan berfungsi sebagai
pengukuran kinerja organisasi yang terdiri dari empat perspektif, yaitu perspektif keuangan,
perspektif customer, perspektif proses bisnis internal, dan perspektif pembelajaran dan
pertumbuhan. Di dalam ISO 9001:2015, BSC dapat digunakan sebagai tools untuk pencapaian
sasaran mutu (klausul 6.2).

2. TUJUAN
Menetapkan sasaran strategik yang selaras dengan tujuan organisasi, mengintegrasikan strategi
perusahaan ke dalam indikator kinerja utama, serta meningkatkan efektivitas manajemen
dengan menyediakan sasaran strategik yang dapat dikelola dan diukur.

3. KOMPETENSI YANG DIHARAPKAN SETELAH PELATIHAN
a) Memahami sistem perumusan strategi dalam perencanaan strategi organisasi
b) Memahami model kinerja organisasi dan mendiagnosa kurangnya kinerja dalam suatu

organisasi
c) Memahami manfaat Balance Scorecard sebagai sistem manajemen kinerja terpadu
d) Memahami istilah kunci yang digunakan dalam konteks Balanced Scorecard seperti Leading

& Lagging Indicators, Cascading, dll
e) Mampu mengembangkan dan menerapkan peta strategi
f) Mempelajari metodelogi untuk membuat dan menerapkan sistem Balance Scorecard
g) Mampu mengembangkan 4 perspektif dari ukuran kinerja  : keuangan, pelanggan, proses

internal, pembelajaran & pertumbuhan
h) Mampu meningkatkan kinerja perusahaan berbasis Balance Scorecard.

4. MATERI YANG DIBAHAS
a) Pengertian Perencanaan Strategik
b) Balanced Scorecard
c) Empat Perspektif Balanced Scorecard
d) Peta Strategi (Strategy Map)
e) Indikator Kinerja Utama (Key Perfomance Indicator)
f) Cascading Balanced Scorecard untuk membangun Alignment dalam organisasi.

5. METODE YANG DIGUNAKAN
Dapat berupa: Andragogi system (Partisipatori), terdiri dari Penyampaian Materi (Presentasi),
Diskusi (Tanya Jawab), Workshop (Simulasi) dan Games / Ice Breaker.
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6. PESERTA YANG PERLU IKUT
Seluruh jajaran manajemen dan middle manajemen.

7. WAKTU YANG DIBUTUHKAN
Program Pelatihan Intensif yang dirancang untuk 1 hari kerja.


