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1. KONDISI PERMASALAHAN DI ORGANISASI 

 Semakin maju perkembangan jaman tentunya mempengaruhi pemikiran 

masyarakat untuk lebih cerdas dalam memilih produk, termasuk juga pangan. Prinsip 

dasar keamanan pangan tidak dapat dihasilkan hanya dengan pengujian (inspection/ 

testing), namun harus menjadi satu kesatuan dari proses produksi.  

 Kebutuhan akan keamanan pangan mulai dari semua organisasi yang 

menghasilkan, membuat,menangani atau menyediakan makanan merupakan kebutuhan 

yang tertinggi. Lagipula, semua organisasi ini harus mengenali secara terus menerus 

untuk meningkatkan kebutuhan untuk mempertunjukkan dan menyediakan cukup bukti 

dari kemampuan mereka untuk mengidentifikasi dan mengendalikan bahaya dari 

keamanan pangan dan banyak kondisi-kondisi yang berdampak pada keamanan pangan.    

Untuk mengendalikan itu semua, ISO 22000 sangat sesuai jika diterapkan di suatu 

perusahaan. ISO 22000 adalah Sistem Manajemen Keamanan Pangan yang dapat 

membantu organisasi untuk mengurangi risiko-risiko yang berkaitan dengan makanan dan 

minuman.  

 

2. TUJUAN 

- Menigkatkan efektivitas manajemen dengan menyediakan sasaran strategik yang 

dapat dikelola dan diukur. 

- Mengintegrasikan strategi perusahaan ke dalam indikator kinerja utama  

 

 
 

3.  KOMPETENSI YANG DIHARAPKAN SETELAH PELATIHAN 

- Memahami sistem perumusan strategi dalam perencanaan strategi organisasi 

- Memahami model kinerja organisasi dan mendiagnosa kurangnya kinerja dalam suatu 

organisasi 
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- Memahami manfaat Balance Scorecard sebagai sistem manajemen kinerja terpadu 

- Memahami istilah kunci yang digunakan dalam konteks Balanced Scorecard seperti 

Leading & Lagging Indicators, Cascading, dll 

- Mampu mengembangkan dan menerapkan peta strategi 

- Mempelajari metodelogi untuk membuat dan menerapkan sistem Balance Scorecard 

- Mampu mengembangkan 4 perspektif dari ukuran kinerja  : keuangan, pelanggan, 

proses internal, pembelajaran & pertumbuhan 

- Cara – cara untuk meningkatkan kinerja perusahaan berbasis Balance Scorecard. 

 
 
 
 
 

4. MATERI YANG DIBAHAS 

a) Pengertian Perencanaan Strategi 

b) Balance Scorecard 

c) Empat Perspektif Balanced Scorecard 

d) Peta Strategi (Strategy Map) 

e) Indikator Kinerja Utama (Key Perfomance Indicator)  

f) Cascading Balance Scorecard untuk membangun Alignment dalam organisasi. 

 
 

5. METODE YANG DIGUNAKAN 
Presentasi, Diskusi, Simulasi dan Workshop  
 
 

6. PESERTA YANG PERLU IKUT 

Seluruh jajaran manajemen dan middle manajemen 

 
7.  WAKTU YANG DIBUTUHKAN 

  Pelatihan ini dilaksanakan selama 3 Jam 
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