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 ABSTRAK 
 

Oleh 

Dina Nur Febriani, M. Solikhin, Isnugroho  

 

Profesionalisme dewasa ini sangat diharapkan baik dari sektor swasta 

maupun pemerintah. Perum Jasa Tirta I (PJT I) adalah perusahaan BUMN yang 

memiliki misi antara lain menyelenggarakan pengelolaan sumber daya air sesuai 

penugasan, secara profesional dan inovatif guna memberikan pelayanan prima 

untuk seluruh pemilik kepentingan; dan menyelenggarakan pengusahaan dengan 

optimalisasi sumber daya perusahaan berdasarkan prinsip korporasi yang sehat 

dan akuntabel. Selaras dengan misi perusahaan, penilaian kinerja perusahaan perlu 

dilakukan. Dari banyak metode dapat digunakan untuk mengukur kinerja dipilih 

Balanced Scorecard (BSC) karena merupakan salah satu konsep yang banyak 

digunakan organisasi di dunia. 

Dalam BSC dilakukan penjabaran misi visi organisasi ke dalam empat 

bidang kinerja kritis (BKK). Namun jika misi organisasi juga dianggap penting, 

maka diterapkan lima BKK antara lain : (i) Misi, (ii) Pemilik kepentingan, (iii) 

Pembelajaran dan pertumbuhan, (iv) Keuangan dan (v) Tata kelola usaha internal. 

BKK akan diturunkan menjadi tujuan dan dispesifikkan menjadi indikator 

sehingga dapat dinilai. Dalam penelitian ini dipilih 11 indikator yang dapat 

mewakili kelima BKK serta keadaan perusahaan. Nilai masing-masing indikator 

dibuat rerata dengan hasil 0,727 yang apabila dimasukkan dalam skala penilaian 

dapat disimpulkan bahwa PJT I mempunyai penilaian kinerja berdasarkan 

pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) dengan menggunakan konsep Balanced 

Scorecard di tahun 2013  “Cukup”. Karena terlihat dari rentang bahwa nilai 0,727 

bernilai positif karena melampaui nilai seimbang (balance) yaitu 0. Penilaian 

indikator menunjukkan bahwa BKK misi dan pemilik kepentingan sudah baik. 

Sedangkan BKK pembelajaran pertumbuhan, tata kelola internal dan keuangan 

masih perlu ditingkatkan.  

Kata kunci: Pengelolaan SDA, Balanced Score Card (BSC), Pengukuran Kinerja. 

ii 
 



 
 

ABSTRACT 
 

By 

Dina Nur Febriani, M. Solikhin, Isnugroho  

 

Private and government sectors  have to perform  professionalism in their 

activities. Perum Jasa Tirta I (PJT I) is a profit-center government institution  

having a mission of maintaining water resource in accordance to its given duty 

through innovative and professional way. Moreover,PJT has to give service 

excellent to all stakeholders and run corporate activity in optimal resource 

according to accountable and  healthy principals. Based on its mission, 

performance measurement has to be done. This research used Balanced Scorecard 

(BSC) because it is commonly used worldwide.  

BSC describes organization mission into four critical performance fields. 

However BSC can treat mission as variable if it is regarded critical measurement. 

In this case, BSC has five critical performance fields, such as: (i) Mission, (ii) 

shareholders, (iii) learning and growth, (iv) Financial, (v) internal governance. 

These fields are broken down into organization goal and detailed into 

measurement indicator to get the mark. This research chose 11 indicators 

representing these five critical performance fields. Each mark of five indicators is 

calculated and divided, and then the result is 0,727. Using measurement scale, the 

researcher conclude that PJT used BSC performance measurement in 2013 and 

the result of this measurement has “Enough” scale towards its performance. This 

conclusion comes out as the researcher observes the range of scale between 0 and 

0,727. Further, the mark is in positive scale and exceed the balance score of zero 

(0).  The measurement of mission and shareholder indicate a good result. 

Meanwhile, other critical measurement fields such as internal governance and 

learning – growth has to be increased in the future. 

 

Keywords : Water resource management, Balanced Score Card (BSC), 

Performance Measurement. 
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1. PENDAHULUAN 
 

Profesionalisme dewasa ini sangat diharapkan baik dari sektor swasta 
maupun pemerintah. Dalam sektor pemerintah sendiri telah dibuat Undang-
undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dimana penerapan 
anggaran berbasis prestasi kerja sehingga diperlukan sistem pengukuran kinerja 
yang baik. Banyak metode dapat digunakan untuk mengukur kinerja suatu 
organisasi, diantaranya Six Sigma, Malcolm Baldridge National Quality Award 
(MBNQA), Balanced Scorecard (BSC) dan sebagainya (Wahyu Ari Antono, 
2013).  

Balanced Scorecard (BSC) merupakan salah satu konsep yang banyak 
digunakan organisasi di dunia (Wikipedia). Aplikasi BSC lebih mudah sehingga 
dalam penelitian ini digunakan metode BSC. Kelebihan utama BSC dapat 
menunjukkan kinerja masing-masing Key Performance Area (KPA) sehingga 
dapat dilihat KPA yang perlu action plan untuk menyeimbangkan dengan KPA 
lain. Karena dengan adanya keseimbangan pada kinerja perusahaan menunjukkan 
efisiensi kinerja. 

 
Perum Jasa Tirta I (PJT I) adalah perusahaan BUMN yang memiliki tugas 

antara lain eksploitasi dan pemeliharaan prasarana pengairan, pengusahaan air dan 
sumber-sumber air. Misi perusahaan antara lain menyelenggarakan pengelolaan 
sumber daya air sesuai penugasan, secara profesional dan inovatif guna 
memberikan pelayanan prima untuk seluruh pemilik kepentingan; dan 
menyelenggarakan pengusahaan dengan optimalisasi sumber daya perusahaan 
berdasarkan prinsip korporasi yang sehat dan akuntabel. Selaras dengan misi 
perusahaan, penelitian ini dimaksudkan untuk menilai kinerja perusahaan dengan 
metode menggunakan Balanced Scorecard (BSC).  
 
 
2. TINJAUAN PUSTAKA 
 

PJT I memiliki kewenangan wilayah dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan 
usahanya di sepanjang DAS Brantas beserta 39 anak-anak sungainya, serta DAS 
Bengawan Solo berikut 24 anak-anak sungainya. Hal ini sesuai dengan penjelasan 
wilayah kerja Perusahaan di dalam PP No.5/1990 pasal 8 ayat (2) tentang wilayah 
kerja PJT-I khusus DAS Brantas dan Kepres No.129/2000 tanggal 14 September 
2000 tentang penambahan wilayah kerja di DAS Bengawan Solo. Yang kemudian 
disempurnakan dalam Keputusan Presiden RI No. 2 tahun 2014 tentang 
penambahan wilayah kerja PJT-I berupa Wilayah sungai (WS) Toba Asahan, WS 
Serayu Bogowonto dan WS Jratun Seluna. 

 
PJT I memiliki lingkup pengelolaan antara lain:  
1. Pengelolaan daerah tangkapan hujan (watershed management)  
2. Pengelolaan kualitas air (water quality management)  
3. Pengelolaan kuantitas air (water quantity management)  
4. Pengendalian banjir (flood control management)  
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5. Pengelolaan lingkungan sungai (river environment management)  
6. Pengelolaan sarana dan prasarana pengairan  

 
Dalam penelitian ini digunakan konsep Balanced Scorecard (BSC) dimana 

ditemukan oleh Robert S. Kaplan dan David P. Norton yang menyatakan bahwa 
Balanced Scorecard (BSC) adalah seperangkat alat ukur yang memberikan 
pimpinan pandangan cepat namun tetap komprehensif dari suatu bisnis. 
Digunakan istilah “balanced”, karena konsep ini berusaha untuk 
“menyeimbangkan” sistem pengukuran tradisional yang dianggap “tidak 
seimbang” , karena hanya memfokuskan pada tolak ukur kinerja finansial 
(keuangan) saja.  

 
Menurut  Isnugroho (2013) tahapan yang harus dilakukan dalam 

membangun suatu konsep BSC dalam mengukur kinerja perusahaan awalnya 
adalah menjabarkan visi misi perusahaan yang kemudian diikuti langkah-langkah 
sebagai berikut :  

1. Mengidentifikasi semua pemilik kepentingan yang ada di perusahaan. 
2. Mengidentifikasi tugas-tugas pelayanan sesuai yang dapat 

mengakomodasikan harapan semua pemilik kepentingan. 
3. Menentukan tujuan dari setiap Bidang Kinerja Kritis. 
4. Menyusun indikator-indikator pada setiap Bidang Kinerja Kritis dan 

menetapkan skornya. 
5. Mengevaluasi tingkat kinerja pada saat ini dan menetapkan target agar 

dicapai keseimbangan. 
6. Menyusun rencana aksi untuk mencapai target yang telah ditetapkan. 
7. Melakukan evaluasi tahunan pencapaian guna dilakukan penerapan. 

 
Salem,dkk (2012) menyatakan BSC mempunyai beberapa kekurangan 

antara lain: 
1. Hubungan sebab akibat antara area ukur di BSC dianggap kurang 

terarah dan terlalu sederhana. 
2. BSC tidak memperhitungkan dimensi waktu. Dimana dimensi waktu 

dapat berpengaruh pada hubungan sebab akibat dalam area ukur BSC. 
3.  Kurangnya validasi, BSC mempunyai sedikit bidang yang diukur. 
4. Kurangnya integrasi pengukuran antara pemimpin organisasi dan 

pekerja, yang menyebabkan pengguna BSC hanya dalam level 
pemimpin organisasi saja, dst. 
 

Penelitian Salem, dkk membandingkan teori pengukuran kinerja BSC 
dengan konsep-konsep lain seperti TQM, ISO 14001, piramida kinerja 
(Performance Pyramid), Prisma kinerja (Performance Prism), EFQM, MBO 
(Management by Objectives), BOS (Blue Ocean Strategy), ESV (Environmental 
Shareholder Value). Dibalik beberapa kekurangan BSC yang disampaikan, 
ternyata BSC tetap menjadi pengukuran kinerja yang unggul dibanding konsep-
konsep lain karena dapat mengukur bermacam aspek dalam organisasi sekaligus. 
 

Comment [PP1]: Mengapa hurufnya beda? Kalau 
tidak ada alasan untuk menulis dengan 
menggunakan huruf berbeda, maka hurufnya dibuat 
sama. 
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3. METODE PENELITIAN 
 
3.1  Rancangan Penelitian 
 

Penelitian ini merupakan proses yang dilakukan secara bertahap, yakni 
dari perencanaan dan perancangan penelitian, menentukan fokus penelitian, waktu 
penelitian, pengumpulan data, analisis, dan penyajian hasil penelitian. Sumber 
data primer berupa wawancara langsung terhadap pihak Perum Jasa Tirta (PJT I) 
dan data sekunder berupa data laporan tahunan 2013,  Rencana Jangka Panjang 
PJT I Tahun 2009-2013 dan data kepuasan pelanggan PJT I Tahun 2013. 

 
Penelitian dimulai dari pengolahan visi misi PJT I menjadi 4 perspektif, 

mengidentifikasi pemilik kepentingan, mengidentifikasi tugas-tugas pelayanan 
sesuai yang dapat mengakomodasikan harapan pemilik kepentingan, menyusun 
tujuan dari bidang kinerja kritis yaitu antara lain :  

1. Pemilik kepentingan.  
2. Pembelajaran dan pertumbuhan. 
3. Keuangan. 
4. Tata kelola usaha internal. 

 
Keempat badan kinerja kritis tersebut harus berimbang agar didapatkan 

penilaian melalui balanced scorecard yang baik. Dikarenakan Misi dianggap 
penting maka dapat dinilai sebagai salah satu bidang kinerja kritis . Badan kinerja 
kritis akan diturubkan menjadi tujuan-tujuan yang kemudian dibuat indikator-
indikator yang dibutuhkan berdasarkan analisis penulis terhadap PJT I. Penelitian 
dilanjutkan dengan menyusun indikator-indikator bidang kinerja kritis dan 
menetapkan parameter skor dengan menggunakan Rencana Jangka Panjang PJT I 
Tahun 2009-2013. Kemudian dilakukan evaluasi tingkat kinerja PJT I pada Tahun 
2013 dan menetapkan target agar dicapai keseimbangan. Setelah didapatkan hasil 
evaluasi, penulis akan melakukan diskusi dengan pihak PJT I sebagai masukan 
untuk memperbaiki nilai indikator yang kemudian dapat ditulis sebagai laporan 
penelitian. 
 
3.2  Lokasi Penelitian 
 

Lokasi penelitian di Perum Jasa Tirta I yang beralamat pusat di Jalan 
Surabaya No. 2A, Malang – 65115. PO. BOX 39 Telp. (0341)551971 Faks. 
(0341)551976 Email : mlg@jasatirta1.co.id. 
 
3.3 Data yang Dibutuhkan 
 

Data yang dibutuhkan dalam analisis adalah: 
1. Data pemilik kepentingan (stakeholder) di PJT I. 
2. Data survei pelanggan di PJT I Tahun 2013. 
3. Laporan tahunan PJT I Tahun 2013 dan RJP PJT Tahun 2009-2013. 
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4. Hasil wawancara dengan pihak PJT I dalam rangka mengklarifikasi data 
yang diperoleh. 

5. Hasil dokumentasi PJT I. 
 
3.4 Tahapan Penelitian 
 

1. Mengumpulkan data. 
2. Mengolah visi misi PJT I sebagai public corporation yang mempunyai 

tugas sesuai PP No 46 Tahun 2010 yaitu melaksanakan operasional dan 
pemeliharaan infrastruktur air dan melakukan pengelolaan sumber daya air 
menjadi 5 perspektif. 

3. Mengidentifikasi pemilik kepentingan yang ada di PJT I. 
4. Mengidentifikasi tugas-tugas pelayanan sesuai yang dapat 

mengakomodasikan harapan pemilik kepentingan. 
5. Menyusun tujuan dari setiap bidang kinerja kritis. 
6. Memilih bidang kinerja kritis yang ditinjau yaitu bidang pemilik 

kepentingan yang lebih spesifik berupa pelanggan. 
7. Menyusun indikator-indikator bidang kinerja kritis pilihan dan 

menetapkan skornya. 
8. Mengevaluasi tingkat kinerja pada saat ini dan menetapkan target agar 

dicapai keseimbangan. 
9. Menyusun rencana aksi untuk mencapai target yang telah ditetapkan. 

10. Melakukan diskusi dengan pihak PJT I sebagai masukan untuk 
memperbaiki nilai indikator. 

11. Kesimpulan dan pelaporan. 
 

 

4. HASIL PENELITIAN 
 

Dalam BSC dibutuhkan penjabaran dari bidang kinerja kritis menjadi 
tujuan dan dispesifikkan lagi menjadi indikator sehingga dapat didapat penilaian. 
Bidang kinerja kritis yang dimaksud berasal dari empat perspektif BSC dan 
ditambah perpektif Misi yang berdiri sendiri seperti penilaian yang dilakukan 
dalam River Basin Organization Performance Benchmarking (RBO-PBM). 
Isnugroho (2013) menjelaskan bahwa jika misi organisasi juga dianggap sebagai 
salah satu bidang kinerja kritis, maka di dalam RBO-PBM diterapkan lima bidang 
kinerja kritis. Penjelasan akan dibuat dalam tabel sehingga mudah dipahami. 
Tabel yang diusulkan adalah sebagai berikut: 
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Tabel 4.1 Bidang Kinerja Kritis 
No Bidang Kinerja Kritis Tujuan No Indikator 
1 Misi  1.Menyelenggarakan 

pengelolaan Sumber 
Daya Air  

1 Status badan pengelola 

2.Menyelenggarakan 
pengusahaan dengan 
optimalisasi sumber daya 
perusahaan 

2 Keterlibatan 
stakeholder (pemilik 
kepentingan) 

2 Pembelajaran dan 
pertumbuhan 

1. Sumber Daya Manusia 3 Pengembangan SDM 
2. Aset dan Infrastruktur 4 Pengembangan teknik 

3 Tata kelola internal 1. Proses bisnis 
perusahaan 

5 Manajemen 
Perusahaan 

2.  Penerapan government 
obligation  

6 public services 

4 Keuangan 1. Kinerja keuangan 7 
 

Laporan Posisi 
Keuangan 

2. Pemulihan Biaya 8 Return of Investement 

5 Pemilik kepentingan 1. Kepuasan Pelanggan 9 Pemenuhan jasa air 
10 Ketanggapan terhadap 

keluhan 
2. Keadaan Lingkungan 11 Kegiatan pemeliharaan 

untuk prasarana 
pengairan  

 
Diharapkan indikator-indikator tersebut mewakili semua perspektif.  
 
4.1 Analisis Data 

 
Perhitungan Balanced Scorecard ada beberapa cara antara lain membuat 

penilaian dengan rentang nilai tertentu (0; 0,5; 1; 1,5; 2 dst) sesuai dengan 
kebutuhan peneliti atau menggunakan rating scale (-1, 0, +1). Dalam penelitian 
ini digunakan rating scale dari Mulyadi (2001) dimana nilai 0 adalah posisi 
seimbang (perusahaan tidak memerlukan peningkatan usaha untuk mendapatkan 
nilai 0). Sistem penilaian ini memang terlihat sederhana namun untuk pengukuran 
kinerja menggunakan BSC dinilai sudah cukup. Skor diberikan dalam tabel rating 
scale berikut: 

 
Tabel 4.2 Rating Scale BSC 

Skor Nilai 

-1 Kurang 

0 Cukup 

1 Baik 
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Sumber: Mulyadi, 2001 dalam Sorana Hanuma et al. 
 
Penjabaran mengenai bidang kinerja kritis selanjutnya akan dibahas 

sebagai berikut: 
 

4.1.1  Misi 
Dalam menyelenggarakan pengelolaan SDA, diperlukan status badan 

pengelola yang jelas. Indikatornya berupa status badan pengelola. Sedangkan misi 
berikutnya adalah menyelenggarakan pengusahaan dengan optimalisasi sumber 
daya perusahaan. Pengusahaan perusahaan sangat bergantung dengan stakeholder. 
Apakah stakeholder puas dengan pengusahaan perusahaan tersebut sehingga tetap 
melakukan kerjasama. Pada akhirnya kepuasan stakeholder dapat diraih dengan 
melibatkan stakeholder ke dalam pengusahaan perusahaan. Oleh karena itu 
indikator yang diperlukan adalah keterlibatan stakeholder (pemilik kepentingan) 
atau bahasa yang digunakan PJT I adalah Pihak Yang Berkepentingan (PYB). 
Penjabaran bidang kinerja kritis misi dijelaskan dalam Tabel 4.3. 
 
Tabel 4.3 Penjabaran Bidang Kinerja Kritis Misi 
Bidang Kinerja 
Kritis: 

Misi 

Tujuan: 1. Menyelenggarakan pengelolaan Sumber Daya Air 
2. Menyelenggarakan pengusahaan dengan optimalisasi 

sumber daya perusahaan 
Penjelasan 
Tujuan: 

Tujuan mengorganisir pengelolaan Sumber Daya Air dan 
menyelenggarakan pengusahaan dengan optimalisasi 
sumber daya perusahaan adalah untuk menyelenggarakan 
pemanfaatan umum atas air dan sumber-sumber air yang 
bermutu dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang 
banyak, serta melaksanakan tugas-tugas tertentu yang 
diberikan Pemerintah dalam pengelolaan daerah aliran 
sungai yang meliputi perlindungan pengembangan dan 
penggunaan sungai dan/atau sumber-sumber air termasuk 
pemberian informasi, rekomendasi, penyuluhan dan 
bimbingan. 

Indikator: 1. Status badan pengelola 
2. Keterlibatan stakeholder (pemilik kepentingan) 

Cara Penilaian 
Indikator 

1. Penilaian Indikator Status badan pengelola sebagai 
berikut: 

a. Tidak ada badan pengelola = -1 
b. Ada badan pengelola dan mempunyai kekuatan hukum 

yang sah = 0 
c. Ada badan pengelola dan dapat berkembang = +1 
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2. Penilaian keterlibatan stakeholder (pemilik 
kepentingan)sebagai berikut: 

a. Tidak ada akses keterlibatan pemilik kepentingan = -1 
b. Terdapat akses keterlibatan pemilik kepentingan hanya 

satu (1) arah  = 0 
c. Terdapat akses keterlibatan pemilik kepentingan dua 

(2) arah = +1 
Penjelasan 
Indikator: 

1. Status badan pengelola 
Dalam status badan pengelola, PJT I mempunyai status 
badan pengelola yang legal berkekuatan hukum serta 
dapat mengembangkan wilayah kerja perusahaan 
sehingga mendapat penilaian +1. 

2. Keterlibatan stakeholder (pemilik kepentingan) 
Dalam keterlibatan stakeholder (pemilik kepentingan), 
PJT I cukup melibatkan pemilik kepentingan dalam 
pengambilan keputusan  perusahaan. Komunikasi yang 
dilakukan tidak hanya satu (1) arah melalui laporan 
kepada pemilik kepentingan setiap tahunnya, namun 
juga dua (2) arah melalui rapat koordinasi dan 
pengawasan dengan sistem WBS sehingga mendapat 
penilaian +1. 

 
4.1.2 Pembelajaran dan pertumbuhan 

Bidang kinerja kritis pembelajaran dan pertumbuhan merupakan perspektif 
yang digunakan perusahaan untuk mengembangkan diri.  Bagaimana perusahaan 
mampu memahami  dan menjawab keinginan stakeholder dan pelanggan dalam 
pengusahaan perusahaan. Diperlukan “man” atau Sumber Daya Manusia (SDM) 
serta “tools” atau aset dan infrastuktur yang memadai. Sebagai indikatornya, 
pengembangan SDM dan pengembangan teknis dirasa perlu untuk 
diperhitungkan. Penjabaran bidang kinerja kritis pembelajaran dan pertumbuhan 
akan dijelaskan melalui Tabel 4.4. 

 
Tabel 4.4 Penjabaran Bidang Kinerja Kritis Pembelajaran dan 
pertumbuhan 
Bidang Kinerja 
Kritis: 

Pembelajaran dan pertumbuhan 

Tujuan: 1. Sumber Daya Manusia 
2. Aset dan Infrastruktur 

Penjelasan 
Tujuan: 

Tujuan Sumber Daya Manusia adalah untuk mengukur 
tingkat efektivitas sistem pengembangan organisasi 
dengan meningkatkan kapasitas SDM guna keberhasilan 
perusahaan. 
Tujuan Aset dan Infrastruktur adalah untuk 
menggambarkan kemampuan kerja PJT I melalui  
pengembangan teknik yang meliputi teknologi dan inovasi 
yang dilakukan guna keberhasilan perusahaan. 
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Indikator: 1. Pengembangan SDM  
2. Pengembangan teknik  

Cara Penilaian 
Indikator 

1. Penilaian Pengembangan SDM 
Menurut RJP PJT I Tahun 2009-2013 direncanakan 
untuk (i) rekruitmen secara berkala dan transparan, (ii) 
melakukan pendidikan dan pelatihan, (iii) 
meningkatkan kualitas dan kemampuan SDM, (iv) 
mengadakan peralatan keselamatan kerja, (v) akan 
memberikan pembekalan enterpreneurship bagi setiap 
insan perusahaan serta (vi) membentuk Training 
Center dan tempat pembinaan SDM di bidang 
pengelolaan SDA dengan minimal melakukan training 
di tingkat nasional tiga (3) kali setahun dan internal 
satu (1) kali setahun. Sehingga penilaian akan 
dilakukan sebagai berikut: 
a. Telah dilakukan satu (1) sampai dua (2) rencana 

pengembangan SDM = -1 
b. Telah dilakukan tiga (3) sampai empat (4) rencana 

pengembangan SDM = 0 
c. Telah dilakukan lima (5) sampai enam (6) rencana 

pengembangan SDM = + 1 
a. Penilaian Pengembangan Teknik 
Menurut RJP PJT I Tahun 2009-2013 direncanakan 
untuk (i) menjaga kinerja jasa konstruksi, (ii) menjaga 
kinerja jasa peralatan dan (iii) investasi. Sehingga 
penilaian akan dilakukan sebagai berikut: 

a. Telah dilakukan satu (1) rencana pengembangan 
teknik = -1 

b. Telah dilakukan dua (2) rencana pengembangan 
teknik = 0 

c. Telah dilakukan tiga (3) rencana pengembangan 
teknik = + 1 

Penjelasan 
Indikator: 

1. Pengembangan SDM  
PJT I telah mengupayakan peningkatan kemampuan 
SDM melalui (i) rekruitmen secara berkala dan 
transparan, (ii) melakukan pendidikan dan pelatihan, 
(iii) meningkatkan kualitas dan kemampuan SDM, (iv) 
mengadakan peralatan keselamatan kerja dan (v) 
pembentukan Training Center dan tempat pembinaan 
SDM di bidang pengelolaan SDA. Namun pembekalan 
enterpreneurship baru diberikan kepada pegawai 
perusahaan yang akan pensiun. PJT I telah melakukan 
5 dari 6 rencana sehingga mendapat nilai = +1. 
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2. Pengembangan teknik 
PJT I telah melakukan : (i) kinerja jasa konstruksi 
dengan rehabilitasi sarana pengairan, (ii) kinerja jasa 
peralatan menurun, serta (iii) investasi dilakukan 
dengan mutasi penambahan alat berat dan kendaraan 
serta mutasi penambahan peralatan sipil dan bengkel. 
PJT I hanya dapat memenuhi dua (2) rencana 
pengembangan teknik sehingga mempunyai nilai = 0. 

 
4.1.3 Tata Kelola Internal 

Dalam menjalankan tupoksinya, PJT I memerlukan manajemen 
perusahaan yang baik dari top management sampai petugas yang bersentuhan 
langsung dengan pelanggan maupun PYB. PJT I mempunyai tugas tambahan 
berupa menyelenggarakan kemanfaatan umum atas SDA bagi pemenuhan hajat 
hidup orang banyak (PP No 46 Tahun 2010) sehingga bukti public service PJT I 
penting untuk dinilai. Penjabaran BKK tata kelola internal akan dijelaskan melalui 
Tabel 4.5. 

 
Tabel 4.5 Penjabaran Bidang Kinerja Kritis Tata Kelola Internal 
Bidang Kinerja 
Kritis: 

Tata Kelola Internal 

Tujuan: 1. Proses bisnis perusahaan. 
2. Penerapan government obligation 

Penjelasan 
Tujuan: 

1. Proses bisnis perusahaan 
Sesuai Peraturan Menteri PU No. 56/PRT/91 Pasal 6, PJT-
I melaksanakan tugas-tugas pokok, yaitu: (i) operasi dan 
pemeliharaan (O&P) prasarana pengairan; (ii) 
pengusahaan air dan sumber-sumber air; (iii) pengelolaan 
daerah aliran sungai, antara lain perlindungan, 
pengembangan dan penggunaan air serta sumber-sumber 
air; dan (iv) rehabilitasi prasarana pengairan. Untuk 
melaksanakan tugas tersebut di atas, sesuai Pasal 8, 
Perusahaan menyelenggarakan usaha-usaha antara lain: (i) 
Penyediaan air baku untuk berbagai keperluan; (ii) 
Kepariwisataan dalam wilayah kerjanya; dan (iii) Jasa 
konsultansi dan jasa lainnya dalam rangka memanfaatkan 
sumber daya yang ada di Perusahaan. 
2. Penerapan government obligation 
PJT I mempunyai tugas tambahan berupa 
menyelenggarakan kemanfaatan umum atas SDA bagi 
pemenuhan hajat hidup orang banyak (PP No 46 Tahun 
2010) di wilayah kerja perusahaan. 

Indikator: 1. Manajemen Perusahaan 
2. Public Service 
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Cara Penilaian 
Indikator:  

1. Menurut RJP PJT I Tahun 2009-2013, dalam 
manajemen perusahaan dikaitkan dengan rencana 
sebagai berikut: (i) ISO 9000, (ii) Good Corporate 
Governance dan Manajemen Resiko serta (iii) Center 
of Excellent dalam pengelolaan SDA. Sehingga dapat 
dilakukan penilaian: 

a. Telah dilakukan satu (1) rencana manajemen 
perusahaan = -1 

b. Telah dilakukan dua (2) rencana rencana 
manajemen perusahaan = 0 

c. Telah dilakukan tiga (3) rencana rencana 
manajemen perusahaan = + 1 

2. Menurut RJP PJT I Tahun 2009-2013 diharapkan 
terwujudnya penerapan government obligation untuk 
public service antara lain : (i) tugas pelaksanaan 
pelayanan sosial/irigasi, (ii) keselamatan 
umum/pengendalian banjir dan (iii) kualitas air dan 
konservasi SDA. Sehingga dapat dilakukan penilaian: 

a. Telah dilakukan satu (1) rencana public service 
= -1. 

b. Telah dilakukan dua (2) rencana public service = 
0. 

c. Telah dilakukan satu (3) rencana public service 
= +1. 

Penjelasan 
Indikator: 

1. Manajemen Perusahaan 
PJT I dapat melaksanakan ISO 9000, GCG dan 
manajemen resiko dengan baik. Penilaian indikator 
manajemen perusahaan = 0. 

2. Public Service 
PJT I telah melaksanakan ketiga target sehingga 
mendapat nilai +1. 

 
4.1.4 Bidang Kinerja Kritis Keuangan 

PJT I mempunyai dua (2) fungsi yaitu sosial dan bisnis. Dalam fungsi 
bisnis PJT I berusaha untuk mendapatkan keuntungan (profit) dari pengusahaan 
perusahaan. Pengaturan keuangan merupakan hal yang sangat vital dalam sebuah 
perusahaan karena menentukan keberlangsungan perusahaan serta kesempatan 
perusahaan untuk dapat mengembangkan diri. Kinerja keuangan dapat 
dipresentasikan oleh laporan posisi keuangan yang dirasa perlu untuk 
diperhitungkan. Penjabaran bidang kinerja kritis keuangan  akan dijelaskan 
melalui Tabel 4.6. 
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Tabel 4.6 Penjabaran Bidang Kinerja Kritis Keuangan 
Bidang Kinerja 
Kritis: 

Keuangan 

Tujuan: 1. Kinerja keuangan  
2. Pemulihan Biaya 

Penjelasan 
Tujuan: 

Tujuan Kinerja keuangan adalah langkah yang diambil 
untuk efisiensi keuangan dengan beberap langkah sbb: 
PJT I telah melakukan beberapa langkah untuk menjaga 
kinerja keuangan perusahaan antara lain: i) menjaga 
likuiditas perusahaan melalui pelaksanaan manajemen kas; 
ii) melakukan pengawasan dan pengendalian anggaran iii) 
melakukan pencatatan pembukuan sesuai ketentuan iv) 
melaksanakan program pembinaan pelanggan 
(mempercepat pembayaran hutang), dll. Sedangkan tujuan 
pemulihan biaya dimaksudkan agar diketahui kembalinya 
investasi yang telah dikeluarkan PJT I untuk 
keberlangsungan perusahaan. 

Indikator: 1. Laporan Posisi Keuangan  
2. Return of Investement (ROI) 

Cara Penilaian 
Indikator: 

Pada perspektif keuangan untuk menilai kinerja keuangan 
digunakan RJP PJT I Tahun 2009-2013 dimana 
ditargetkan posisi keuangan antara lain:  

1. Pendapatan usaha = 261,96 M 
2. Laba sebelum pajak = 44,392 M 
3. Total aktiva = 264,453 M 
4. Biaya OP = 97,06 M  

Sehingga penilaian berdasarkan : 
a. Tidak ada aspek tercapai atau satu (1) aspek = -1 
b. Tercapai dua (2) aspek = 0 
c. Tercapai tiga (3) atau semua aspek = + 1 

Pada penilaian ROI dinilai berdasarkan = 
a. ROI negatif = -1 
b. ROI positif namun menurun dari tahun sebelumnya 

= 0 
c. ROI Positif dan meningkat dari tahun sebelumnya 

= +1 
Penjelasan 
Indikator: 

1. Laporan Posisi Keuangan 
Hasil posisi keuangan PJT I Tahun 2013 adalah sbb: 

1. Pendapatan usaha = 332,625 M 
2. Laba sebelum pajak = 85,005 M 
3. Total aktiva = 363,293 M 
4. Biaya OP = 219,253 M  

Penilaian indikator laporan posisi keuangan = +1 karena 
semua aspek yang tercapai. 
2. Return of Investement (ROI) 
Pada Tahun 2011 ROI PJT I sebesar 26,55 %, pada Tahun 
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2012 ROI sebesar 25,78% sedangkan pada Tahun 2013 
sebesar 25,32 %. Hal ini menunjukkan bahwa ROI PJT 
dalam posisi positif namun terjadi penurunan dari tahun 
sebelumnya sehingga mendapat nilai = 0. 

 
4.1.5 Bidang Kinerja Kritis Pemilik Kepentingan 

 Perspektif pemilik kepentingan ini menekankan  bagaimana cara agar 
stakeholder (PYB)  dan pelanggan percaya dengan perusahaan. Sehingga tetap 
bekerja sama dengan perusahaan. Kepuasan pelanggan dapat menunjukkan posisi 
perusahaan dari penilaian stakeholder (PYB)  dan pelanggan. Kepuasan 
pelanggan dapat ditunjukkan melalui indikator pemenuhan jasa air dan 
ketanggapan terhadap keluhan.  Keadaan lingkungan perlu dijaga dikarenakan 
berfungsi sebagai aset perusaahaan dalam pengelolaan air. Agar kualitas air yang 
dihasilkan tetap baik, diperlukan berbagai kegiatan pemeliharaan untuk prasarana 
pengairan. Penjabaran bidang kinerja kritis pemilik kepentingan akan dijelaskan 
melalui Tabel 4.7. 
 
Tabel 4.7 Penjabaran Bidang Kinerja Kritis Pemilik Kepentingan 
Bidang Kinerja 
Kritis: 

Pemilik kepentingan 

Tujuan: 1. Kepuasan Pelanggan 
2. Keadaan Lingkungan 

Penjelasan 
Tujuan: 

Tujuan Kepuasan Pelanggan adalah sistem analisa dan 
evaluasi untuk menentukan tingkat kepuasan pelanggan 
terhadap layanan jasa air PJT I. 
Tujuan Keadaan Lingkungan adalah untuk mengukur 
tingkat keberhasilan perusahaan dalam mengelola wilayah 
sungai dan menjamin ketersediaan air di masa depan. 

Indikator: 1. Pemenuhan jasa air 
2. Ketanggapan terhadap keluhan 
3. Kegiatan pemeliharaan untuk prasarana pengairan 

Cara Penilaian 
Indikator 

Perhitungan ke-3 indikator melalui hasil kuesioner 
kepuasan pelanggan dari PJT I Tahun 2013.  

a. Apabila hasil kepuasan pelanggan kurang baik dan 
tidak baik = -1  

b. Apabila hasil kepuasan pelanggan baik = 0 
c. Apabila hasil kepuasan pelanggan sangat baik = +1 

Penjelasan 
Indikator: 
 

1. Pemenuhan jasa air 
Indikator pemenuhan jasa air dapat dipresentasikan 
oleh pertanyaan pada poin Kemampuan (Capability). 

2. Ketanggapan terhadap keluhan 
Indikator ketanggapan terhadap keluhan dapat 
dipresentasikan oleh pertanyaan pada poin Tanggap 
(Responsiveness) dan Perhatian Khusus (Empathy). 
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3. Kegiatan pemeliharaan untuk prasarana pengairan 
Indikator kegiatan pemeliharaan untuk prasarana 
pengairan dapat dipresentasikan oleh pertanyaan pada 
poin Nyata (Tangible) dan Kepastian/Jaminan 
(Assurance). 

 
Hasil dari Form Kepuasan Pelanggan & PYB Tahun 2013 adalah : 
 

Tabel 4.8 Form Kepuasan Pelanggan & PYB Tahun 2013 

PERFORMANCE 
skor 

INDEKS (P) 

KRITERIA 
KEPUASAN 

PELANGGAN  
PJT I 

maks 

INDIKATOR     

PELANGGAN 
dan PYB 

NYATA  100 75,37 SANGAT 
BAIK 

MAMPU 100 78,87 SANGAT 
BAIK 

TANGGAP 100 78,71 SANGAT 
BAIK 

PASTI 100 77,33 SANGAT 
BAIK 

EMPATI 100 76,53 SANGAT 
BAIK 

RATA-RATA INDEKS (Prata-rata)  77,36 
SANGAT 

BAIK 
 

Indikator pemenuhan jasa air dapat dipresentasikan oleh pertanyaan pada  
poin Kemampuan (Capability) dengan kriteria sangat baik yang artinya mendapat 
nilai = +1. Indikator ketanggapan terhadap keluhan dapat dipresentasikan oleh 
pertanyaan pada poin Tanggap (Responsiveness) dan Perhatian Khusus (Empathy) 
dengan kriteria sangat baik yang artinya mendapat nilai = +1. Kegiatan 
pemeliharaan untuk prasarana pengairan dapat dipresentasikan oleh pertanyaan 
pada poin Nyata (Tangible) dan Kepastian/Jaminan (Assurance) dengan kriteria 
sangat baik yang artinya mendapat nilai = +1. Dapat kita simpulkan bahwa: 

 
Tabel 4.9 Penilaian Balanced Scorecard PJT I Tahun 2013 

No Bidang Kinerja Kritis Tujuan No Indikator Nilai BSC 

1 Misi  

1.Menyelenggarakan 
pengelolaan Sumber 
Daya Air  

1 Status badan pengelola 
+1 

2.Menyelenggarakan 
pengusahaan dengan 
optimalisasi sumber 
daya perusahaan 

2 Keterlibatan stakeholder 
(pemilik kepentingan) 

+1 

2 Pembelajaran dan 
pertumbuhan 

1. Sumber Daya 
Manusia 3 Pengembangan SDM +1 

2. Aset dan 
Infrastruktur 4 Pengembangan teknik 0 
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3 Tata kelola internal 

1. Proses bisnis 
perusahaan 5 Manajemen Perusahaan 0 

1.  Penerapan 
government 
obligation 

6 Public services 
+1 

4 
 
 

Keuangan 

1. Kinerja keuangan 7 
 Laporan Posisi Keuangan 

+1 

1. Pemulihan Biaya 8 Return of Investement 
(ROI) 

0 

5 Pemilik kepentingan 

1. Kepuasan 
Pelanggan 

9 Pemenuhan jasa air  +1 

10 Ketanggapan terhadap 
keluhan 

+1 

2. Keadaan 
Lingkungan  11 Kegiatan pemeliharaan 

untuk prasarana pengairan  
+1 

Total 8 

Rata-rata 0,727 
 

Untuk menyimpulkan kinerja perusahaan, dibuat dalam skala seperti 
dibawah ini: 
 

 
Gambar 4.2 Skala Hasil Penilaian BKK 

 
Terlihat pada BKK Misi dan Pemilik Kepentingan sudah cukup bagus 

tetapi untuk mencapai posisi “balanced” perlu ditingkatkan BKK Pembelajaran & 
Pertumbuhan, Keuangan serta Tata Kelola Internal. Perlu diingat bahwa BKK 
saling berhubungan. Apabila tata kelola internal tidak segera ditingkatkan, dapat 
diprediksi BKK pemilik kepentingan akan menurun juga dan selanjutnya 
mempengaruhi BKK yang lain. 
  

Comment [PP2]: Tabel pada baris nomor 4 diberi 
border / garis. 

Comment [PP3]:  

Comment [PP4]:  
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5. KESIMPULAN DAN SARAN 
 
5.1 Kesimpulan 

 
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai kinerja 

pengelolaan sumber daya air pada Perum Jasa Tirta I dengan menggunakan 
konsep Balanced Scorecard, penulis menyimpulkan: 

1. Masing-masing Bidang Kinerja Kritis (BKK) saling berhubungan dan 
menunjang satu sama lain.  

2. BKK kemudian dinilai, dalam penelitian ini digunakan 11 indikator 
dengan hasil nilai rata-rata +0,727 dari rentang penilaian -1, 0 dan +1. 
Hal ini menunjukkan bahwa Kinerja Pengelolaan SDA PJT I dengan 
BSC sudah diatas cukup (nilai  0). Terlihat pada BKK Misi dan Pemilik 
Kepentingan sudah cukup bagus tetapi untuk mencapai posisi 
“balanced” perlu ditingkatkan BKK Pembelajaran & Pertumbuhan, 
Keuangan serta Tata Kelola Internal karena belum sesuai dengan target 
RJP Tahun 2009-2013.  

 
5.2 Saran 

 
Untuk memperoleh penilaian kinerja berdasarkan pengelolaan SDA yang 

maksimal, perlu disarankan beberapa langkah sebagai berikut: 
1. Konsep BSC menekankan pengusahaan kinerja yang balanced, 

dikarenakan 2 bidang kinerja kritis yang lain sudah bernilai +1 di 
masing-masing indikator maka diharapkan 3 bidang kinerja kritis 
lainnya harus ditingkatkan agar tercapai keseimbangan. 
Keseimbangan akan terjadi apabila PJT I memenuhi target RJP PJT I 
Tahun 2009-2013 di BKK pembelajaran dan pertumbuhan yaitu 
dengan meningkatkan kinerja jasa peralatan, pemenuhan BKK tata 
kelola internal dengan menjadi center of excellent dalam pengelolaan 
SDA serta pemenuhan BKK keuangan dengan meningkatkan nilai 
ROI. 

2. Perbaikan indikator pertanyaan dalam kuesioner kepuasan pelanggan 
agar lebih detail.  

3. Dalam penggunakan BSC diperlukan batasan yang jelas mengenai 
lingkup yang akan dijadikan penilaian indikator. Serta diperlukan 
penjabaran alasan yang jelas pemilihan indikator agar mudah 
dipahami pembaca. 

4. Diharapkan penelitian berikutnya menggunakan rentang penilaian 
yang lebih detail agar dapat memberikan hasil hasil yang spesifik. 

5. Dalam penelitian ini ditemui beberapa kekurangan dari BSC antara 
lain, penurunan BKK ke tujuan diperlukan indikator yang lebih 
detail.  Penilaian BSC menggunakan konsep Mulyadi dinilai 
sederhana dan terdapat rentang penilaian sehingga saran untuk 
penelitian selanjutnya lebih baik menggunakan konsep penilaian 
yang lebih rinci dan meminimalisir rentang penilaian. 
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