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ABSTRACT 

 

This research will analyze the performance measurement of PT Bank Rakyat 
Indonesia (Persero) Kebayoran Baru Branch. There are several factors that affect the 
achievement of the company's performance during 2010, such as service quality 
improvement, cross selling of banking products, expansion of customer accessibility, and 
human resources development. In this research, measurement of company performance 
is using a Balanced Scorecard concept which consists of the financial perspective, 
customer perspective, internal business processes perspective, and learning and growth 
perspective. In line that banking performance, this research will identified several 
strategies that implemented to reach that targets. 

Data were collected by research at PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) 
Kebayoran Baru Branch since 11 April until 31 May 2011, especialy from Formulir 
Evaluasi Sasaran Kinerja or Sistem Manajemen Kinerja 2010. 

Based on these four perspectives, this research conclude the overall performance 
of PT Bank Rakyat Indonesia Kebayoran Baru Branch are excellent. Financial and 
customer perspective can result excellent performance, workers (learning and growth) 
perspective can result good performance, and internal business processes perspective 
can result a quite good performance. 

 

Keywords : Performance measurement, KPI, Balanced Scorecard, BRI. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Penelitian 

Perbankan memiliki seperangkat fungsi, yaitu fungsi usaha dan fungsi ekonomi.  

Menurut Taswan dalam bukunya Manajemen Perbankan, Edisi II (2010:21), fungsi 

usaha suatu bank adalah mencari pendapatan bagi para pemiliknya, sedangkan fungsi 

ekonomi suatu bank adalah menyediakan berbagai jasa keuangan yang diperlukan dalam 

perekonomian. Bank dapat memperoleh pendapatan bila mampu menyediakan jasa 

keuangan yang diperlukan publik. Dengan kata lain, fungsi usaha bank akan dapat 

dilakukan jika bank tersebut menjalankan fungsi ekonomi. Untuk dapat menjalankan 

fungsi ekonominya, suatu bank harus dapat berinteraksi dengan lingkungannya, baik 

lingkungan internal, eksternal, maupun internasional. Seperti dalam lingkungan internal, 

bank akan menghadapi persaingan antar bank, bila pada lingkungan eksternal maka bank 

akan menghadapi persaingan dengan lembaga-lembaga keuangan non bank dan 

merchant yang menjual secara kredit. Sedangkan pada lingkungan internasional, bank 

akan menghadapi persaingan internasional terutama dengan bank-bank luar negeri, 

lembaga keuangan non bank dari luar negeri, dan merchant dari luar negeri yang 

memberikan pinjaman atau menjual produk secara kredit kepada masyarakat. Dengan 

demikian, keberhasilan suatu bank sangat bergantung dari kemampuan bank memahami 

atau menyesuaikan dengan lingkungannya, mampu berinteraksi dengan lingkungannya, 

dan mampu menjalankan fungsi usaha dan ekonomi dengan baik. 

Setiap kegiatan ekonomi diharapkan dapat menciptakan barang dan jasa dengan 

biaya yang paling rendah yang mungkin dapat dicapai, serta mampu mengalokasikan 

sumber-sumber ekonomi pada penggunaan yang bernilai. Hal ini disebut dengan 
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efisiensi ekonomi. Menurut Taswan dalam bukunya Manajemen Perbankan, Edisi II 

(2010:21), efisiensi pada perbankan mengandung dua dimensi, yaitu (1) tersedianya 

berbagai macam instrumen finansial bagi pemilik aktiva yang paling menguntungkan, 

memberikan portofolio yang paling optimal untuk kepentingan return, risk, dan 

likuiditas serta (2) pada sisi sumber dana seharusnya dialokasikan pada penempatan dana 

yang paling bernilai. Dua hal tersebut dapat terjadi bila bank-bank berada pada 

lingkungan yang kompetitif. 

Lingkungan kompetitif akan menciptakan persaingan yang kompetitif. Dalam 

buku Manajemen Perbankan, Edisi II (2010:22), Taswan mengungkapkan bahwa 

persaingan dari sisi penawaran dapat dibedakan persaingan harga dan persaingan bukan 

harga. Persaingan harga bisa diatasi dengan bekerja pada tingkat yang paling efisien 

untuk menurunkan biaya. Keberhasilan menurunkan biaya akan meningkatkan penjualan 

produk dan jasa yang kemudian akan mendorong perkembangan bank. Persaingan bukan 

harga pada saat ini sangat ketat, dalam hal memberikan pelayanan yang berkualitas, 

menciptakan produk yang berkualitas, diversifikasi produk, dan lokasi yang strategis 

yang dekat dengan konsumen. 

Persaingan bisnis yang semakin ketat ini memacu bank untuk lebih peduli 

terhadap penetapan target dan penyusunan strategi yang dijalankan.  Bank-bank terus 

berupaya merumuskan dan menyempurnakan target dan strategi-strategi bisnis mereka 

agar bank mereka dapat memenangkan persaingan dan dapat bertahan hingga jangka 

waktu yang panjang. Perumusan dan penyempurnaan strategi bisnis tersebut diharapkan 

dapat berfokus pada penciptaan dan pemeliharaan keunggulan bersaing yang tidak hanya 

dititikberatkan pada pengelolaan kinerja keuangan, tetapi juga berfokus pada 

pengelolaan kinerja non keuangan, seperti membina hubungan yang baik dengan 

pelanggan, menciptakan inovasi produk, menciptakan produk yang sesuai dengan 
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harapan pelanggan dengan harga yang rendah dan waktu yang singkat, mengembangkan 

teknologi informasi dan komunikasi yang canggih, serta menstimulasi ketrampilan dan 

motivasi karyawan. 

Untuk dapat menjamin suatu perusahaan telah menjalankan strateginya dengan 

baik, maka perusahaan perlu melakukan penilaian atau pengukuran atas kinerjanya. 

Menurut Yurniwati (2006), kinerja perusahaan merupakan sesuatu yang dihasilkan oleh 

suatu perusahaan dalam periode tertentu dengan mengacu pada standar yang ditetapkan. 

Kinerja perusahaan hendaknya merupakan hasil yang dapat diukur dan menggambarkan 

kondisi sebenarnya suatu perusahaan dari berbagai ukuran yang disepakati. 

Menurut Tunggal dalam buku Konsep Balanced Scorecard (2009), pengukuran 

kinerja yang hanya menitikberatkan pada sektor keuangan saja menyebabkan orientasi 

perusahaan hanya pada keuntungan jangka pendek dan cenderung mengabaikan 

kelangsungan hidup perusahaan dalam jangka panjang. Pengukuran kinerja ini pun juga 

kurang mampu mengukur kinerja harta-harta tak tampak (intangible assets) yang sering 

dinyatakan dalam bentuk modal intelektual (intelectual capital) perusahaan, seperti 

pengetahuan, proses dan kemampuan inovasi yang dimiliki oleh sumber daya manusia 

perusahaan. Sehingga pengukuran kinerja yang hanya berfokus pada sektor keuangan 

saja kurang tepat untuk menjamin suatu perusahaan dapat memenangkan persaingan dan 

bertahan hingga jangka waktu yang panjang dalam persaingan bisnis yang semakin ketat. 

Oleh karena itu, dalam pengelolaan kinerja yang didasarkan pada sektor 

keuangan dan non keuangan diperlukan suatu standar pengukuran kinerja yang tepat, 

dalam arti pengukuran kinerja tidak hanya berorientasi pada sektor keuangan saja, tetapi 

juga berorientasi pada sektor non keuangan, seperti kepuasan konsumen, kualitas produk 

atau jasa, loyalitas karyawan dan sebagainya, sehingga pihak manajemen perusahaan 
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dapat mengambil keputusan yang tepat untuk kepentingan hidup perusahaan dalam 

jangka panjang. 

Suatu konsep penilaian atau pengukuran kinerja perusahaan yang memperhatikan 

faktor keuangan dan non keuangan telah diperkenalkan sejak tahun 1992. Konsep ini 

dinamakan Balanced Scorecard. Dalam jurnal Conceptual Foundations of the Balanced 

Scorecard (2010), Kaplan mengungkapkan bahwa konsep Balanced Scorecard 

diperkenalkan oleh Robert S. Kaplan dan David P. Norton pada tahun 1992 dalam artikel 

Harvard Business Review. Menurut Tunggal dalam buku Konsep Balanced Scorecard 

(2009), Kaplan dan Norton mempertajam konsep pengukuran kinerja dengan 

menentukan suatu pendekatan efektif yang “seimbang” (balanced) dalam mengukur 

kinerja strategi perusahaan. Konsep ini digunakan untuk menyeimbangkan usaha dan 

perhatian eksekutif ke kinerja keuangan dan non keuangan, kinerja jangka pendek dan 

kinerja jangka panjang, menyeimbangkan faktor internal dan eksternal, serta 

memperhatikan kepentingan shareholders dan stakeholders. Secara umum, terdapat 

empat macam kinerja bisnis yang diukur dalam balanced scorecard, yaitu perspektif 

keuangan (financial perspective), perspektif pelanggan/konsumen (customer 

perspective), perspektif proses bisnis internal (intenal business process perspective), dan 

perspektif pembelajaran dan pertumbuhan (learning and growth perspective). 

Balanced scorecard dapat diterapkan pada organisasi bisnis yang menghasilkan 

produk maupun jasa. Dalam penelitian ini yang dijadikan sebagai objek adalah 

organisasi jasa yang bergerak dalam bidang keuangan, yaitu bank. Bank yang digunakan 

sebagai objek adalah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Kebayoran Baru. 

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Kebayoran Baru merupakan salah satu 

kantor cabang PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk yang berada di bawah BRI 

Kantor Wilayah (Kanwil) Jakarta II yang mempunyai visi “Menjadi bank komersial 
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terkemuka yang selalu mengutamakan kepuasan nasabah”. Berdasarkan pada konsep 

balanced scorecard ini, pengukuran kinerja PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk 

Cabang Kebayoran Baru akan dilihat dari aspek keuangan dan di luar aspek keuangan 

dalam rangka mencapai keseimbangan dalam pengukuran kinerja.  

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan 

mengambil judul “Analisis Pengukuran Kinerja Perusahaan dengan Konsep Balanced 

Scorecard Studi Kasus pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang 

Kebayoran Baru”. 

1.2. Permasalahan Penelitian 

1.2.1 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, maka permasalahan dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana kinerja PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Kebayoran 

Baru diukur dengan menggunakan konsep Balanced Scorecard ? 

2. Apa saja langkah-langkah yang ditetapkan oleh PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) 

Tbk Cabang Kebayoran Baru dalam mencapai target? 

3. Apa saja langkah-langkah alternatif baru yang mungkin digunakan untuk tahun 

berikutnya bagi indikator kinerja yang tidak mencapai target? 

4. Bagaimana hubungan sebab akibat antar perspektif Balanced Scorecard yang 

diterapkan oleh PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Kebayoran Baru? 

5. Bagaimana perbandingan aspek pengukuran kinerja dalam Balanced Scorecard 

menurut teori Kaplan dan Norton dengan penerapannya di PT Bank Rakyat 

Indonesia (Persero) Tbk Cabang Kebayoran Baru? 
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1.2.2 Pembatasan Masalah 

Penelitian ini dilakukan oleh penulis dengan dibatasi oleh beberapa hal, yaitu : 

1. Penilaian kinerja PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Kebayoran Baru 

menggunakan konsep balanced scorecard perbankan yang terdiri dari aspek keuangan 

dan non keuangan. Aspek keuangan terdiri atas penghimpunan dana, penyaluran dana, 

kualitas kredit / NPL, dan perolehan laba rugi. Sedangkan aspek non keuangan terdiri 

atas pelanggan, proses bisnis internal, serta pertumbuhan dan pembelajaran. 

2. Selain untuk mengukur kinerja, balanced scorecard dalam penelitian ini juga 

digunakan sebagai alat untuk memfokuskan strategi dan menjadi alat evaluasi 

penyusunan strategi tahun berikutnya. 

3. Data yang digunakan dalam menilai kinerja perusahaan adalah data dari Formulir 

Evaluasi Sasaran Kinerja atau Sistem Manajemen Kinerja PT Bank Rakyat Indonesia 

(Persero) Tbk Cabang Kebayoran Baru tahun 2010. 

1.3 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk : 

1. Mengetahui kinerja PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Kebayoran 

Baru diukur dengan menggunakan konsep balanced scorecard. 

2. Mengetahui langkah-langkah yang ditetapkan oleh PT Bank Rakyat Indonesia 

(Persero) Tbk Cabang Kebayoran Baru dalam mencapai target. 

3. Merumuskan langkah-langkah alternatif baru yang mungkin digunakan untuk tahun 

berikutnya bagi indikator kinerja yang tidak mencapai target. 

4. Menganalisis hubungan sebab akibat antar perspektif Balanced Scorecard yang 

diterapkan oleh PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Kebayoran Baru. 
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5. Membandingkan aspek pengukuran kinerja dalam Balanced Scorecard menurut teori 

Kaplan dan Norton dengan penerapannya di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk 

Cabang Kebayoran Baru. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Dengan adanya penelitian ini diharapkan ada manfaat yang dapat diambil bagi 

semua pihak yang berkepentingan. Adapun manfaat yang dapat diperoleh dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagi penulis 

Dapat memberikan wawasan untuk memahami bagaimana penerapan konsep 

balanced scorecard sebagai alat ukur kinerja perusahaan, terutama pada PT Bank 

Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Kebayoran Baru. 

2. Bagi mahasiswa 

Diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan khususnya akuntansi manajemen dan 

sistem pengendalian manajemen mengenai pemahaman penerapan konsep balanced 

scorecard pada suatu perusahaan khususnya bank. 

3. Bagi praktisi 

Dapat dijadikan acuan sebagai referensi dalam pemanfaatan informasi akuntansi 

manajemen dan sistem pengendalian manajemen dalam mengukur kinerja perusahaan 

khususnya bank.  

4. Bagi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Kebayoran Baru 

Hasil-hasil analisis yang diperoleh dalam penelitian ini diharapkan dapat menjadi 

bahan pertimbangan untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja yang telah 

ada, sehingga akan dapat mendorong perusahaan ke arah tercapainya keunggulan 
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bersaing di masa kini dan akan datang, serta akan membawa perusahaan ke arah yang 

lebih baik. 

1.5 Sistematika Penulisan Skripsi 

Sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

BAB I        PENDAHULUAN 

Dalam bab ini akan diuraikan tentang latar belakang penelitian, perumusan 

masalah, pembatasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan 

sistematika penulisan. 

BAB II      TINJAUAN PUSTAKA 

Pada bab ini, akan dibahas mengenai landasan teori yang difokuskan pada 

pengertian-pengertian dan konsep-konsep teoritis yang relevan dengan 

rumusan masalah dan tujuan penelitian. 

BAB III     METODE PENELITIAN 

Bab ini berisi uraian metodologi penelitian yang dipakai, meliputi: objek 

penelitian, jenis penelitian, jenis data, teknik pengumpulan data, dan metode 

analisis data. 

BAB IV     ANALISA DAN PEMBAHASAN  

Bab ini memaparkan tentang gambaran umum perusahaan yang dijadikan 

objek penelitian, dilanjutkan dengan analisa dan pembahasan data-data yang 

telah dikumpulkan sesuai dengan kenyataan yang terdapat pada perusahaan. 

BAB V    PENUTUP 

Bab ini berisi kesimpulan mengenai hasil pembahasan serta berisi saran-saran 

yang diharapkan akan dapat memberikan manfaat untuk perkembangan 

perusahaan dan penelitian di masa yang akan datang. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Tinjauan Pustaka 

2.1.1 Penilaian Kinerja 

2.1.1.1 Pengertian Penilaian Kinerja 

Menurut Yurniwati (2006), kinerja perusahaan merupakan sesuatu yang 

dihasilkan oleh suatu perusahaan dalam periode tertentu dengan mengacu pada standar 

yang ditetapkan. Kinerja perusahaan hendaknya merupakan hasil yang dapat diukur dan 

menggambarkan kondisi sebenarnya suatu perusahaan dari berbagai ukuran yang 

disepakati. 

Pengertian penilaian kinerja diungkapkan oleh David dalam bukunya Strategic 

Management Concepts and Cases, 12nd Edition (2009:336).  

“Measuring organizational performance includes comparing expected 

results to actual results, investigating deviations from plans, evaluating 

individual performance, and examining progress being made toward 

meeting stated objectives.” 

Menurutnya, penilaian kinerja adalah aktivitas yang mencakup pembandingan 

hasil yang diharapkan dengan hasil yang sebenarnya, penyelidikan terhadap 

penyimpangan dari rencana, evaluasi kinerja individual, dan pengamatan kemajuan yang 

telah dibuat ke arah pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. 

Penilaian kinerja tidak hanya didasarkan pada kriteria kuantitatif, namun juga 

pada kriteria kualitatif. Hal ini dikarenakan sebagian besar kriteria kuantitatif lebih 

berfokus pada tujuan jangka pendek. Oleh karena itu, kriteria kualitatif seperti 
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perputaran karyawan, kepuasan karyawan dan pelanggan, sistem informasi dan 

teknologi, dan lain sebagainya sangat dibutuhkan agar tujuan jangka panjang dapat 

tercapai. 

2.1.1.2 Tujuan dan Manfaat Penilaian Kinerja 

Dalam rangka melakukan perbaikan yang berkesinambungan maka suatu 

organisasi perlu melakukan penilaian kinerja. Tujuan pokok penilaian kinerja adalah 

untuk memotivasi karyawan agar tercipta peningkatan kualitas kinerja yang kemudian 

meningkatkan produktivitas serta profit perusahaan. Sedangkan, manfaat pengukuran 

kinerja menurut Putri (2008:10) dan Zudia (2010:12-13) adalah sebagai berikut : 

a. Mengelola operasi organisasi secara efektif dan efisien melalui pemotivasian personel 

secara maksimum. 

b. Membantu pengambilan keputusan yang berkaitan dengan penghargaan personel, 

seperti : promosi, transfer / mutasi dan pemberhentian. 

c. Mengidentifikasi kebutuhan penelitian dan pengembangan personel dan untuk 

menyediakan kriteria seleksi evaluasi program pelatihan personel. 

d. Menyediakan umpan balik bagi karyawan mengenai bagaimana atasan mereka 

menilai kinerja mereka. 

e. Menyediakan suatu dasar untuk mendistribusikan penghargaan. 

2.1.2 Pernyataan Visi dan Misi 

David dalam bukunya Strategic Management Concepts and Cases, 12nd Edition 

(2009:82) mendefinisikan pernyataan visi sebagai suatu pernyataan yang harus 

menjawab pertanyaan dasar, “Ingin menjadi seperti apakah kita?” Selain itu, ia juga 

mengungkapkan bahwa pernyataan visi harus dibuat lebih dahulu dari pernyataan misi, 
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dan pernyataan visi haruslah singkat, diharapkan satu kalimat, dan sebanyak mungkin 

manajer diminta masukannya dalam proses pengembangannya. 

Sedangkan, pernyataan misi menurut David dalam bukunya Strategic 

Management Concepts and Cases, 12nd Edition (2009:43) adalah pernyataan tujuan yang 

secara jelas membedakan satu bisnis dari perusahaan-perusahaan lain yang sejenis. 

Sebuah pernyataan misi menunjukkan cakupan operasi perusahaan dalam hal produk dan 

pasar. Pernyataan misi yang jelas melukiskan nilai dan prioritas dari sebuah perusahaan, 

serta sangat penting dalam menetapkan tujuan dan merumuskan strategi. 

Mengembangkan sebuah pernyataan misi membuat para penyusun strategi berpikir 

mengenai hakikat dan cakupan operasi saat ini dan menilai potensi pasar serta aktivitas 

di masa yang akan datang. 

2.1.3 Strategi 

Pengertian strategi diungkapkan oleh David dalam bukunya Strategic 

Management Concepts and Cases, 12nd Edition (2009:44) : 

“Strategies are potential actions that require top management decisions 

and large amounts of the firm’s resources. In addition, strategies effect an 

organization’s long-term prosperity, typically for at least five years, and 

thus are future oriented”. 

Menurutnya, strategi adalah aksi potensial yang membutuhkan keputusan 

manajemen puncak dan sumber daya perusahaan dalam jumlah besar. Selain itu, strategi 

mempengaruhi perkembangan jangka panjang perusahaan, biasanya untuk lima tahun ke 

depan, dan karenanya berorientasi ke masa yang akan datang. 

Seluruh strategi terbuka untuk dimodifikasi di masa yang akan datang karena 

berbagai faktor eksternal dan internal yang terus menerus berubah. Tiga aktivitas 
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Cascading                    Cascading 

Cascading 
 

penilaian strategi yang mendasar menurut David dalam bukunya Strategic Management 

Concepts and Cases, 12nd Edition (2009:335) adalah (1) review underlying bases of 

strategy, yaitu mengkaji ulang landasan yang mendasari strategi, (2) measure 

organizational performance, yaitu mengukur kinerja organisasi, dan (3) take corecctive 

actions, yaitu pengambilan langkah korektif. 

2.1.4 Cascading 

Sekjen Kemenkeu dalam Panduan Pengelolaan Kinerja Berbasis Balanced 

Scorecard di Lingkungan Kementerian Keuangan (2010:25-26) mendefinisikan 

cascading sebagai suatu proses menurunkan target kinerja perusahaan dari level unit 

organisasi tertinggi ke level unit organisasi yang lebih rendah. Dalam beberapa literatur 

cascading disebut vertical alignment. Cascading target kinerja perusahaan ke level 

organisasi di bawahnya merupakan suatu proses top-down yang didesain untuk 

menghubungkan target kinerja perusahaan antara level organisasi tertinggi dan level di 

bawahnya hingga level individu. 

Gambar 2.1 :  Cascading Target Kinerja Perusahaan 

 
 
 
 
 
 
 
 
(Sumber :  Panduan Pengelolaan Kinerja Berbasis Balanced Scorecard di Lingkungan 

Kementerian Keuangan, 2010) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Level Wide 

Level One C Level One B Level One A 
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2.1.5 Penilaian Kinerja Dengan Menggunakan Konsep Balanced Scorecard 

2.1.5.1 Sejarah dan Pengertian Balanced Scorecard 

Menurut Kaplan dalam jurnal Conceptual Foundations of the Balanced 

Scorecard (2010), konsep Balanced Scorecard diperkenalkan oleh Robert S. Kaplan dan 

David P. Norton pada tahun 1992 dalam artikel Harvard Business Review.  

“David Norton and I introduced the Balanced Scorecard in a 1992 

Harvard Business Review article (Kaplan & Norton, 1992). The article 

was based on a multi-company research project to study performance 

measurement in companies whose intangible assets played a central role 

in value creation (Nolan Norton Institute, 1991). Norton and I believed 

that if companies were to improve the management of their intangible 

assets, they had to integrate the measurement of intangible assets into 

their management systems.” 

Artikel tersebut dibuat berdasarkan pada proyek penelitian sebuah multi-company 

yang bertujuan untuk mempelajari pengukuran kinerja pada perusahaan-perusahaan yang 

menggunakan aset-aset tidak berwujud mereka sebagai peran utama dalam penciptaan 

nilai. Robert S. Kaplan dan David P. Norton meyakini bahwa jika suatu perusahaan ingin 

meningkatkan pengelolaan aset tidak berwujud mereka, mereka harus mengintegrasikan 

pengukuran aset tidak berwujud ke dalam sistem manajemen mereka. 

Menurut Sekjen Kemenkeu dalam Panduan Pengelolaan Kinerja Berbasis 

Balanced Scorecard di Lingkungan Kementerian Keuangan (2010:3), balanced 

scorecard terdiri dari dua kata : (1) kartu skor (scorecard) dan (2) berimbang (balanced). 

Kartu skor adalah kartu yang digunakan untuk mencatat skor hasil kinerja suatu 

organisasi atau skor individu. Kartu skor juga dapat digunakan untuk merencanakan skor 

yang hendak diwujudkan di masa depan. Melalui kartu skor, skor yang hendak 

diwujudkan organisasi atau individu di masa depan dibandingkan dengan hasil kinerja 
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sesungguhnya. Hasil perbandingan ini digunakan untuk melakukan evaluasi atas kinerja 

organisasi atau individu yang bersangkutan. Kata berimbang dimaksudkan untuk 

menunjukkan bahwa kinerja organisasi / individu diukur secara berimbang dari dua 

aspek : keuangan dan non keuangan, jangka pendek dan jangka panjang, internal dan 

eksternal. 

Selain itu, menurut Kaplan & Norton dalam artikelnya The Balanced Scorecard 

Translating Strategy into Action (1996), balanced scorecard melengkapi ukuran 

finansial kinerja masa lalu dengan ukuran pendorong kinerja masa depan. Tujuan dan 

ukuran scorecard diturunkan dari visi dan strategi organisasi. Tujuan dan ukuran 

organisasi melihat kinerja dari empat perspektif, yaitu keuangan, pelanggan, proses 

bisnis internal, dan pembelajaran dan pertumbuhan. Empat perspektif ini menyediakan 

kerangka kerja bagi balanced scorecard.  

“The Balanced Scorecard complements financial measures of past 

performance with measures of the drivers of future performance. The 

objectives and measures of the scorecard are derived from an 

organization's vision and strategy. The objectives and measures view 

organizational performance from four perspectives : financial, customers, 

internal business processes, and learning and growth. These four 

perspective provide the framework for the balanced scorecard.” 
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Gambar 2.2 :  The Balanced Scorecard Provides a Framework to 
Translate a Strategy into Operational Terms 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Sumber : The Balanced Scorecard : Translating Strategy into Action, 1996) 
 
 

2.1.5.2 Empat Perspektif dalam Konsep Balanced Scorecard 

A. Perspektif Keuangan 

Perspektif finansial menggambarkan keberhasilan finansial yang dicapai oleh 

organisasi atas aktivitas yang dilakukan dalam tiga perspektif lainnya (pelanggan, proses 

bisnis internal, dan pembelajaran dan pertumbuhan). Horngren, Datar, dan Rajan dalam 

buku Cost Accounting A Managerial Emphasis, 14th Editon (2012:494) mengungkapkan 

bahwa perspektif keuangan mengevaluasi profitabilitas strategi dan penciptaan nilai 

pemegang saham. Menurut Anthony & Govindarajan dalam buku Management Control 

Systems, 12nd Edition (2007:463), tujuan finansial suatu organisasi bisnis biasanya diukur 

dengan margin laba (profit margin), tingkat pengembalian atas aktiva (return on asset), 

arus kas (cash flow). 

Selanjutnya terdapat tahapan siklus hidup bisnis yang harus dilalui oleh suatu 

perusahaan yang kemudian akan mempengaruhi tujuan keuangan yang ingin dicapai 

perusahaan. 
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Siklus hidup bisnis tersebut terbagi menjadi tiga tahapan, yaitu :  

1. Tahap Tumbuh (Growth) 

Perusahaan yang sedang bertumbuh berada pada awal siklus hidup 

perusahaan. Mereka menghasilkan produk dan jasa yang memiliki potensi 

pertumbuhan. Untuk memanfaatkan potensi ini, perusahaan harus melibatkan 

sumber daya yang cukup banyak untuk mengembangkan dan meningkatkan 

berbagai produk dan jasa baru, membangun dan memperluas fasilitas industri, 

membangun sistem, infrastruktur, dan jaringan distribusi, serta membangun 

dan memelihara hubungan yang erat dengan pelanggan. Dalam tahap ini 

perusahaan beroperasi dalam cashflow yang negatif dan tingkat pengembalian 

yang rendah. Investasi yang dilakukan oleh perusahaan pada tahap ini relatif 

besar dengan biaya yang besar. Hal ini disebabkan produk atau jasa yang 

dihasilkan oleh perusahaan mempunyai pasar yang masih sangat terbatas. 

Tujuan keuangan perusahaan pada tahap ini adalah tingkat pertumbuhan 

pendapatan dan penjualan dengan mencari pasar dan konsumen baru. 

2. Tahap Bertahan (Sustain) 

Pada tahap ini perusahaan masih melakukan investasi dan investasi ulang 

untuk mempertahankan pangsa pasar yang telah ada. Investasi umumnya 

dilakukan untuk memperlancar proses produksi, meningkatkan kapasitas 

produksi, dan meningkatkan operasionalisasi. Tujuan keuangan lebih banyak 

diarahkan pada tingkat pengembalian investasi yang telah dilakukan. 

Pengukuran pada tahap ini bisa diukur dengan Return On Invesment (ROI), 

Return On Capital Employed (ROCE), Economic Value Added (EVA). 
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3. Tahap Menuai (Harvest) 

Pada tahap ini perusahaan mulai menuai investasi yag dibuat pada dua tahap 

sebelumnya. Perusahaan tidak lagi membutuhkan investasi yang besar, 

pengeluaran ditujukan untuk pemeliharaan peralatan dan fasilitas yang telah 

dimiliki. Tujuan utama tahap ini adalah memaksimalkan arus kas dari 

aktivitas operasi dan penghematan berbagai kebutuhan modal kerja. 

B. Perspektif Pelanggan 

Menurut Kaplan & Norton dalam The Balanced Scorecard : Translating Strategy 

into Action (1996), pengukuran kinerja dari perspektif pelanggan menggunakan dua 

kelompok pengukuran : 

1. Kelompok pengukuran pelanggan inti/utama (Core Measurement Group) : 

a. Pangsa pasar (Market Share) 

Pangsa pasar merupakan proporsi dari pasar yang dapat dikuasai oleh 

perusahaan. Untuk mengukur pangsa pasar, perusahaan terlebih dahulu harus 

menentukan segmen pasar (segmentasi pasar). Segmentasi pasar adalah proses 

membagi pasar keseluruhan suatu produk/jasa yang bersifat heterogen ke 

dalam  beberapa segmen dan masing-masing segmen cenderung bersifat 

homogen dalam segala aspek. Segmen pasar memisahkan pelanggan dengan 

kriteria tertentu, seperti usia, pendapatan, jenis kelamin, dan selera. Pangsa 

pasar dapat diukur melalui jumlah pelanggan dan jumlah penjualan. 

b. Tingkat perolehan pelanggan (Consumer Acquisition) 

Tingkat perolehan pelanggan atau akuisisi pelanggan adalah suatu tingkat 

tertentu di mana perusahaan mampu menarik konsumen baru. Akuisisi 

pelanggan diukur dengan jumlah pelanggan baru atau jumlah pendapatan yang 
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berasal dari pelanggan baru. Akuisisi pelanggan merupakan cara untuk 

meningkatkan pangsa pasar. Semakin banyak pelanggan baru yang 

menggunakan produk/jasa perusahaan, maka semakin besar pangsa pasar yang 

dimiliki perusahaan. 

c. Kemampuan mempertahankan pelanggan (Consumer Retension) 

Kemampuan mempertahankan pelanggan (retensi pelanggan) adalah suatu 

tingkat tertentu di mana perusahaan dapat memelihara hubungan dan 

mempertahankan pelanggannya. Retensi pelanggan tinggi apabila pelanggan 

tidak mudah pindah ke produk/jasa pesaing karena mereka loyal dengan 

produk/jasa perusahaan. Loyalitas pelanggan dipengaruhi oleh tingkat 

kepuasannya menggunakan produk/jasa perusahaan. Kemampuan perusahaan 

untuk mempertahankan pelanggannya akan mempengaruhi pangsa pasarnya. 

d. Tingkat kepuasan pelanggan (Consumer Satisfaction) 

Kepuasan pelanggan akan dicapai apabila produk yang dibeli atau jasa yang 

diterima sudah memenuhi harapan pelanggan. Kepuasan pelanggan akan 

mempengaruhi retensi pelanggan dan akuisisi pelanggan. Hanya pelanggan 

yang puas yang akan loyal menggunakan produk/jasa perusahaan dan 

menceritakannya kepada orang lain. Dengan demikian, akuisisi pelanggan dan 

pangsa pasar akan meningkat. 

e. Tingkat profitabilitas pelanggan (Consumer Profitability), yaitu suatu tingkat 

laba yang diperoleh perusahaan dari setiap pelanggan atau segmen pasar 

tertentu. 
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Gambar 2.3 :  Perspektif Pelanggan Inti 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 Sumber :  Kaplan & Norton, The Balanced Scorecard : Translating Strategy 
into Action, Boston : Harvard Business School Press, 1996 

 

2. Kelompok pengukuran proporsi nilai pelanggan (Customer Value Proposition) 

Proporsi nilai pelanggan adalah nilai-nilai atau atribut yang diberikan perusahaan 

kepada produk dan jasanya untuk menciptakan loyalitas dan kepuasaan 

pelanggan. Proporsi nilai pelanggan merupakan sebuah konsep penting dalam 

memahami faktor pendorong pengukuran utama (profitabilitas, kepuasan, 

akuisisi, retensi, dan pangsa pasar). Proporsi nilai pelanggan terbagi dalam tiga 

atribut : 

a. Atribut produk/jasa (Product/services atributes) 

Atribut produk/jasa meliputi fungsionalitas produk atau jasa, harga, dan mutu. 

Masing-masing segmen pasar memiliki preferensi tertentu atas atribut 

produk/jasa. Ada segmen yang mengutamakan harga yang murah, ada yang 

lebih mengutamakan kualitas produk, dan ada yang mengutamakan 

kegunaan/fungsi produk. Perusahaan perlu mengidentifikasi apa yang 

diinginkan pelanggan atas atribut produk yang ditawarkan. Selanjutnya 

pengukuran kinerja ditetapkan berdasarkan atribut tersebut.  
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b. Atribut hubungan pelanggan (Customer relationship) 

Hubungan pelanggan mencakup penyampaian produk/jasa ke pelanggan yang 

meliputi dimensi waktu tanggap dan penyerahan serta bagaimana perasaan 

pelanggan setelah membeli produk/jasa dari perusahaan yang bersangkutan. 

Pelanggan akan merasa puas apabila pesanan mereka memiliki kualitas yang 

baik dan dapat dipenuhi serta dikirim dengan cepat. 

c. Atribut citra dan reputasi (Image and reputation) 

Citra dan reputasi meliputi faktor-faktor yang tidak berwujud yang membuat 

pelanggan tertarik pada parusahaan. Membentuk citra dan reputasi terutama 

melalui periklanan. Perusahaan harus memperhatikan citra yang dibangunnya 

agar dapat sesuai dengan segmen pasar yang dituju. Bila citra perusahaan 

sesuai dengan segmen pasarnya, maka perusahaan akan lebih mudah untuk 

mencapai sasaran yang ditetapkan. 

Gambar 2.4 :  Perspektif Proporsi Nilai Pelanggan 
 
 

      =            +                     +  
 
 
 
 
 

Sumber :  Kaplan & Norton, The Balanced Scorecard : Translating Strategy into 
Action, Boston : Harvard Business School Press, 1996 

 
 

Selain itu, dalam buku Cost Accounting A Managerial Emphasis, 14th Editon 

(2012:494), Horngren, Datar, dan Rajan mengungkapkan bahwa perspektif pelanggan 

mengidentifikasi pelanggan dan segmen pasar yang dibidik, serta mengukur keberhasilan 

perusahaan pada segmen tersebut. Menurut Anthony & Govindarajan dalam buku 
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Management Control Systems, 12nd Edition (2007:466), pengukuran kinerja dari 

perspektif pelanggan menggunakan :  

1. Pemesanan (Bookings) 

Dalam hal ini, pesanan yang dilakukan oleh konsumen akan mempengaruhi 

pendapatan penjualan. Peningkatan jumlah pesanan dipengaruhi oleh aktivitas 

pemasaran dengan harapan akan meningkatkan penjualan.  

2. Pesanan dari pelanggan utama (Key Account Orders) 

Dalam unit bisnis yang menjual produknya pada peritel, pesanan yang diterima 

dari pelanggan-pelanggan penting tertentu dapat mengindikasikan di awal 

mengenai keberhasilan seluruh strategi pemasaran. 

3. Pangsa pasar (Market Share), yaitu porsi penjualan yang dikuasai dalam suatu 

segmen tertentu. 

4. Tingkat perolehan pelanggan (Consumer Acquisition), yaitu suatu tingkat tertentu 

di mana perusahaan mampu menarik konsumen baru. 

5. Tingkat kepuasan pelanggan (Consumer Satisfaction), yaitu tingkat kepuasan 

konsumen terhadap kriteria kinerja tertentu yang dapat diperoleh melalui survei 

pelanggan dan jumlah surat keluhan dari pelanggan. 

6. Kemampuan mempertahankan pelanggan (Consumer Retention), yaitu  suatu 

tingkat tertentu di mana perusahaan dapat memelihara hubungan dan 

mempertahankan konsumennya. 

7. Loyalitas pelanggan (Consumer Loyalty), yaitu tingkat kesetiaan pelanggan pada 

produk atau jasa suatu perusahaan yang dapat diukur dalam pembelian berulang 

dan referensi yang diberikan oleh pelanggan. 

 

 

ANALISIS PENGUKURAN..., MENAKA AYU INDRA SETIA, Ak.-IBS, 2011



41 
 

C. Perspektif Proses Bisnis Internal 

Menurut Kaplan dan Norton dalam The Balanced Scorecard : Translating 

Strategy into Action (1996) terdapat tiga proses utama dalam perspektif proses bisnis 

internal, yaitu : 

1. Proses inovasi 

a. Identifikasi kebutuhan pasar 

Perusahaan melaksanakan riset pasar untuk mengenali ukuran pasar, bentuk 

preferensi pelanggan, dan tingkat harga produk/jasa sasaran. 

b. Menciptakan produk/jasa 

Informasi yang dihasilkan dari riset pasar menjadi masukan bagi perusahaan 

untuk mengembangkan produk/jasa baru atau memodifikasi produk yang 

sudah ada untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Produk/jasa baru dapat 

memperluas pangsa pasar dan mempertahankan pelanggan yang sudah ada 

karena dapat memberikan kepuasan baru terhadap produk/jasa perusahaan. 

2. Proses operasi 

a. Proses pembuatan produk/jasa 

Proses ini merupakan proses penciptaan produk/jasa yang akan dipasarkan 

kepada pelanggan. Produk atau jasa yang dihasilkan harus dapat memenuhi 

kebutuhan dan spesifikasi pelanggan dengan biaya serendah mungkin dan 

waktu seefisien mungkin, sehingga sasaran pada perspektif pelanggan dan 

keuangan dapat dicapai. Dalam proses ini waktu, kualitas, dan biaya menjadi 

tiga faktor utama yang perlu diperhatikan dan dijadikan tolok ukur. 

Kemampuan perusahaan dalam proses pembuatan produk/jasa dapat diukur 

antara lain dengan persentase produk gagal dibandingkan dengan total total 

produk dan penyimpangan biaya produksi aktual dengan biaya anggaran. 
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b. Proses penyampaian produk/jasa ke pelanggan 

Proses penyampaian produk/jasa ke pelanggan adalah proses mengantarkan 

produk kepada pelanggan dengan saluran distribusi tertentu. Kemampuan 

perusahaan untuk menyampaikan produk/jasa dapat diukur dengan tingkat 

transaksi yang dilakukan melalui berbagai saluran distribusi. 

3. Layanan purna jual 

Layanan purna jual adalah seluruh layanan yang diberikan perusahaan kepada 

pelanggannya setelah produk/jasa dibeli. Layanan tersebut antara lain meliputi 

garansi dan penggantian produk yang rusak atau yang dikembalikan. Proses ini 

berkaitan erat dengan kepuasan pelanggan dan reputasi perusahaan. Kepuasan 

pelanggan meningkat apabila perusahaan menunjukkan perhatian kepada 

pelanggan dengan cara menyediakan jasa purna jual yang baik. Dengan demikian, 

reputasi perusahaan di mata pelanggan akan tetap terjaga. 

Gambar 2.5 :  Perspektif Proses Bisnis Internal 
 

 

 

 

 

Sumber :  Kaplan & Norton, The Balanced Scorecard : Translating Strategy into Action, 
Boston : Harvard Business School Press, 1996 

 

Selain itu, menurut Horngren, Datar, dan Rajan dalam buku Cost Accounting A 

Managerial Emphasis, 14th Editon (2012:494), perspektif proses bisnis internal berfokus 

pada operasi internal yang menciptakan nilai bagi para pelanggan yang kemudian 
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membantu pencapaian kinerja keuangan. Pengukuran kinerja dari perspektif ini 

menggunakan tiga tahapan proses, yaitu : 

1. Proses inovasi 

Proses ini meliputi aktivitas menciptakan produk, layanan dan kegiatan yang 

sejalan dengan kebutuhan pelanggan. 

2. Proses operasi 

Proses ini meliputi aktivitas memproduksi dan mengatur produk dan layanan 

yang telah dibuat sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Pada proses ini 

pengukuran kinerjanya dapat dilakukan dengan tiga cara, yaitu meningkatkan 

kualitas produksi, mengurangi waktu pengiriman ke pelanggan, dan memenuhi 

jadwal pengiriman secara spesifik. 

3. Layanan setelah penjualan, yaitu menyediakan layanan dan dukungan terhadap 

produk dan jasa setelah penjualan kepada pelanggan. 

Pendapat lain mengenai tolok ukur pengukuran kinerja dari perspektif proses 

bisnis internal juga diungkapkan oleh Anthony & Govindarajan dalam buku 

Management Control Systems, 12nd Edition (2007:466-467), pengukuran kinerja dari 

perspektif proses bisnis internal menggunakan : 

1. Pengiriman yang tepat waktu (On-Time Delivery) 

2. Perputaran persediaan (Inventory Turnover), yaitu dihitung dengan membagi 

harga pokok penjualan dengan persediaan. 

3. Kualitas (Quality) 

Indikator dari kualitas mencakup jumlah unit cacat yang dikirimkan oleh tiap 

pemasok, jumlah dan frekuensi pengiriman yang terlambat, persentase komponen 

yang umum dan komponen yang unik dalam suatu produk, persentase unit yang 

selesai tanpa pengerjaan kembali, dan lain-lain. 
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4. Waktu siklus (Cycle Time) 

Waktu siklus terdiri dari waktu pemrosesan, waktu penyimpanan, waktu 

pemindahan, dan waktu inspeksi. Waktu pemrosesan menambah nilai pada 

produk, sedangkan tiga elemen lainnya tidak. Oleh karena itu, analisis pada 

waktu siklus berusaha untuk mengidentifikasikan semua aktifitas yang tidak 

menambah nilai pada produk secara langsung dan menghilangkan atau 

mengurangi biaya dari aktivitas-aktivitas tersebut. 

D. Perspektif Pembelajaran dan Pertumbuhan 

Perspektif pembelajaran dan pertumbuhan merupakan faktor pendorong 

dihasilkannya kinerja yang istimewa dalam perspektif keuangan, pelanggan, dan proses 

internal bisnis.  

Menurut Kaplan dan Norton dalam The Balanced Scorecard : Translating 

Strategy into Action (1996), dalam perspektif ini terdapat tiga faktor penting yang harus 

diperhatikan, yaitu: 

1. Kemampuan karyawan (Employee capabilities) 

Kemampuan karyawan dapat diukur dengan tiga tolok ukur berikut : 

a. Kepuasan karyawan (Employee satisfaction) 

Kepuasan karyawan dipandang sangat penting karena karyawan yang puas 

merupakan modal untuk tercapainya peningkatan produktivitas, tanggung 

jawab, kualitas, dan layanan pelanggan. Pengukuran terhadap tingkat kepuasan 

karyawan antara lain dengan keterlibatan karyawan dalam proses pengambilan 

keputusan, dorongan aktif untuk bekerja kreatif dan menggunakan inisiatif, 

pengahargaan karena telah melakukan pekerjaan dengan baik. 
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b. Retensi karyawan (Employee retention) 

Tujuan retensi karyawan adalah untuk mempertahankan karyawan yang 

diminati perusahaan selama mungkin. Perusahaan perlu mengukur 

kemampuan mempertahankan karyawan karena perusahaan melakukan 

investasi jangka panjang dalam diri karyawan. Retensi karyawan umumnya 

diukur dengan menggunakan persentase keluarnya (turn over ) karyawan. 

c. Produktivitas karyawan (Employee productivity) 

Produktivitas karyawan adalah suatu ukuran hasil dari keseluruhan usaha 

peningkatan modal dan keahlian pekerja, inovasi, proses internal, dan 

kepuasan pelanggan. Ukuran yang sering digunakan untuk mengukur 

produktivitas pekerja adalah pendapatan perusahaan per karyawan. 

2. Kemampuan sistem informasi 

Motivasi dan ketrampilan karyawan saja tidak cukup untuk menunjang 

pencapaian tujuan proses bisnis internal, perusahaan juga membutuhkan 

informasi-informasi mengenai bisnis internal, pelanggan, dan keputusan finansial. 

Manajemen membutuhkan informasi-informasi tersebut secara cepat, tepat 

waktu, dan akurat sebagai umpan balik untuk menyelenggarakan berbagai 

program perbaikan. Oleh karena itu, dibutuhkan sistem informasi yang baik 

dalam perusahaan. Untuk mengukur sistem informasi yang dimiliki perusahaan, 

umumnya melalui tingkat ketersediaan informasi, tingkat keakuratan informasi 

dan jangka waktu yang diperlukan untuk memperoleh informasi tersebut. 

3. Motivasi, kekuasaan, dan keselarasan (Motivation, empowerment, and alignment) 

Untuk dapat menciptakan motivasi pegawai diperlukan iklim organisasi yang 

mampu menciptakan motivasi itu sendiri dan mendorong inisiatif karyawan. 
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Keberhasilan aspek ini bisa dilihat dari jumlah saran yang diajukan karyawan, 

jumlah saran yang diimplementasikan, tingkat kemampuan karyawan untuk 

mengetahui visi dan misi yang diemban oleh perusahaan, dan keselarasan 

individu dengan organisasi. 

Gambar 2.6 :  Perspektif Pembelajaran dan Pertumbuhan 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Sumber :  Kaplan & Norton, The Balanced Scorecard : Translating Strategy into 

Action, Boston : Harvard Business School Press, 1996 

 

Selain itu, menurut Horngren, Datar, & Foster dalam buku Cost Accounting A 

Managerial Emphasis, 14th Editon (2012:496), perspektif pembelajaran dan 

pertumbuhan mengidentifikasi kemampuan organisasi yang harus dicapai untuk 

mendapatkan proses internal yang lebih baik yang kemudian dapat menciptakan nilai 

bagi para pelanggan dan pemegang saham. Dalam perspektif ini terdapat tiga faktor 

penting yang harus diperhatikan, yaitu : 
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1. Kemampuan karyawan 

Kemampauan karyawan diukur dengan menggunakan tingkat pendidikan atau 

pelatihan karyawan dan kualitas manajemen. 

2. Kemampuan sistem informasi 

Kemampuan sistem informasi ini sangat ditentukan oleh tingkat ketersediaan 

informasi, tingkat keakuratan informasi dan jangka waktu yang diperlukan untuk 

memperoleh informasi tersebut. 

3. Motivasi 

Motivasi diukur dengan kepuasan karyawan, tingkat produksi dan penjualan 

yang dilakukan karyawan. 

 
2.1.5.3 Balanced Scorecard Perbankan 

1. Perspektif Keuangan 

Kinerja bank direpresentasikan oleh rasio-rasio di bawah ini. Rasio-rasio ini 

berdasarkan Lampiran 7 Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 12/11/DPNP tanggal  31 

Maret 2010 dan tata cara perhitungan / formula berdasarkan Lampiran 14 Surat Edaran 

Bank Indonesia Nomor 12/11/DPNP tanggal 31 Maret  2010. 

Berikut adalah penjelasan mengenai rasio-rasio keuangan yang digunakan untuk 

mengukur kinerja keuangan perbankan Indonesia : 

Tabel 2.1 :  Rasio Keuangan Perbankan Indonesia 

NO. RASIO FORMULA KETERANGAN 

Rasio Kinerja 

1. 
 

Kewajiban Penyediaan 
Modal Minimum (KPMM)  

 

Modal 

Aset Tertimbang  Menurut 
Risiko untuk Risiko Kredit, 

Risiko Operasional, dan 
Risiko Pasar 

 Perhitungan Modal dan Aset 
Tertimbang Menurut Risiko dilakukan 
berdasarkan ketentuan Bank Indonesia 
mengenai kewajiban penyediaan 
modal minimum. 

 Perhitungan ATMR untuk Risiko 
Kredit dan Risiko Pasar didasarkan 
pada nilai tercatat aset dalam neraca 
(setelah dikurangi Cadangan Kerugian 
Penurunan Nilai/CKPN, penyisihan 
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NO. RASIO FORMULA KETERANGAN 
penghapusan transaksi rekening 
administratif, dan/atau penyisihan 
penghapusan aset non produktif yang 
telah dibentuk). 

2.  Aset produktif bermasalah 
dan aset non produktif 
bermasalah terhadap total 
aset produktif dan aset non 
produktif  

Aset produktif bermasalah 
+ Aset non produktif 

bermasalah 

Total aset produktif + total 
aset non produktif 

 

 Cakupan komponen dan kualitas aset 
produktif dan aset non produktif 
sesuai ketentuan Bank Indonesia 
mengenai penilaian kualitas aset bank 
umum. 

 Aset produktif bermasalah dan aset 
non produktif bermasalah adalah aset 
dengan kualitas kurang lancar, 
diragukan, dan macet. 

 Aset produktif bermasalah dan aset 
non produktif bermasalah dihitung 
berdasarkan nilai tercatat dalam 
neraca, secara gross    (sebelum 
dikurangi Cadangan Kerugian 
Penurunan Nilai/CKPN, penyisihan 
penghapusan transaksi rekening 
administratif, dan/atau penyisihan 
penghapusan aset non produktif yang 
telah dibentuk). 

 Total aset produktif dan total aset non 
produktif dihitung berdasarkan nilai 
tercatat dalam neraca, secara gross 
(sebelum dikurangi Cadangan 
Kerugian Penurunan Nilai/CKPN, 
penyisihan penghapusan transaksi 
rekening administratif, dan/atau 
penyisihan penghapusan aset non 
produktif yang telah dibentuk).  

 Angka dihitung per posisi (tidak 
disetahunkan). 

3. Aset produktif bermasalah 
terhadap total aset produktif 

Aset produktif bermasalah 
(diluar transaksi rekening 

administratif) 

Total aset produktif (diluar 
transaksi rekening 

administratif) 

 
 

 Cakupan komponen dan kualitas aset 
produktif sesuai ketentuan Bank 
Indonesia mengenai penilaian kualitas 
aset bank umum. 

 Aset produktif bermasalah adalah aset 
produktif dengan kualitas kurang 
lancar, diragukan, dan macet. 

 Aset produktif bermasalah dihitung 
berdasarkan nilai tercatat dalam 
neraca, secara gross (sebelum 
dikurangi CKPN). 

 Total aset produktif dihitung 
berdasarkan nilai tercatat dalam 
neraca, secara gross (sebelum 
dikurangi CKPN). 

 Angka dihitung per posisi (tidak 
disetahunkan). 

 

4. Cadangan Kerugian 
Penurunan Nilai (CKPN) 
aset keuangan terhadap aset 
produktif  
 

CKPN aset keuangan 

Total aset produktif (diluar 
transaksi rekening 

administratif) 

 CKPN adalah cadangan yang wajib 
dibentuk Bank sesuai ketentuan dalam 
Pernyataan Standar Akuntansi 
Keuangan (PSAK) mengenai 
Instrumen Keuangan dan Pedoman 
Akuntansi Perbankan Indonesia 
(PAPI), yang mencakup CKPN 
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NO. RASIO FORMULA KETERANGAN 
 individual dan CKPN kolektif. 

 Cakupan komponen aset produktif 
sesuai ketentuan Bank Indonesia 
mengenai penilaian kualitas aset bank 
umum. 

 Total aset produktif dihitung 
berdasarkan nilai tercatat dalam 
neraca sebelum dikurangi CKPN. 

 Angka dihitung per posisi (tidak 
disetahunkan). 

5. NPL gross 

 

Kredit bermasalah 

Total kredit 

 Kredit adalah kredit sebagaimana 
diatur dalam ketentuan Bank 
Indonesia mengenai penilaian kualitas 
aset bank umum.  

 Kredit bermasalah adalah kredit 
dengan kualitas kurang lancar, 
diragukan, dan macet. 

 Kredit bermasalah dihitung 
berdasarkan nilai tercatat dalam 
neraca, secara gross (sebelum 
dikurangi CKPN). 

 Total kredit dihitung berdasarkan nilai 
tercatat dalam neraca, secara gross 
(sebelum dikurangi CKPN). 

 Angka dihitung per posisi (tidak 
disetahunkan). 

6. NPL net Kredit bermasalah – CKPN 
kredit 

Total kredit 

 

 

 Kredit adalah kredit sebagaimana 
diatur dalam ketentuan Bank 
Indonesia mengenai penilaian kualitas 
aset bank umum.  

 Kredit bermasalah adalah kredit 
dengan kualitas kurang lancar, 
diragukan, dan macet. 

 Kredit bermasalah dihitung 
berdasarkan nilai tercatat dalam 
neraca. 

 CKPN kredit adalah cadangan yang 
wajib dibentuk Bank sesuai ketentuan 
dalam PSAK mengenai Instrumen 
Keuangan dan PAPI, yang mencakup 
CKPN kredit secara individual dan 
kolektif. 

 Total kredit dihitung berdasarkan nilai 
tercatat dalam neraca, secara gross 
(sebelum dikurangi CKPN). 

 Angka dihitung per posisi (tidak 
disetahunkan). 

7. ROA 
(Return On Assets)  

Laba sebelum pajak 

Rata- rata total aset 

 

 Perhitungan laba sebelum pajak 
disetahunkan. 
Contoh: 
Untuk posisi Juni: (akumulasi laba per 
posisi Juni dibagi 6) x 12 

 Rata-rata total aset: 
Contoh: 
Untuk posisi Juni: (penjumlahan total 
aset posisi Januari sampai dengan  
Juni) dibagi 6 
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NO. RASIO FORMULA KETERANGAN 
8. ROE  

( Return On Equity)  
Laba setelah pajak 

Rata-rata ekuitas 

 

 Penghitungan laba setelah pajak 
disetahunkan. 
Contoh: 
Untuk posisi Juni: (akumulasi laba per 
posisi Juni dibagi 6) x 12 

 Rata-rata ekuitas: rata-rata modal inti 
(tier 1) 
Contoh: 
Untuk posisi Juni: (penjumlahan 
modal inti Januari sampai dengan 
Juni) dibagi 6 

 Perhitungan modal inti dilakukan 
berdasarkan ketentuan Bank Indonesia 
mengenai kewajiban penyediaan 
modal minimum. 

9. NIM 
(Net Interest Margin) 

 

Pendapatan bunga bersih 

Rata-rata aset produktif 

 Pendapatan bunga bersih: 
Pendapatan bunga – beban bunga 

 Pendapatan bunga bersih 
disetahunkan. 
Contoh: 
Untuk posisi Juni : 
(akumulasi pendapatan bunga bersih 
per posisi Juni dibagi 6) x 12 

10. 
 

BOPO 
(Beban operasional 
terhadap pendapatan 
operasional)  

Total beban operasional 

Total pendapatan 
operasional 

Angka dihitung per posisi (tidak 
disetahunkan) 

11. LDR 
(Kredit terhadap dana pihak 
ketiga) 

Kredit 

Dana pihak ketiga 

 

 Kredit adalah kredit sebagaimana 
diatur dalam ketentuan Bank 
Indonesia mengenai penilaian kualitas 
aset bank umum. 

 Dana pihak ketiga mencakup giro, 
tabungan, dan deposito (tidak 
termasuk antar bank). 

Kepatuhan (Compliance)      

1. a. Persentase Pelanggaran 
BMPK 
1. Pihak Terkait 
2. Pihak Tidak Terkait 

 
b. Persentase Pelampauan 

BMPK 
1. Pihak Terkait 
2. Pihak Tidak Terkait 

    Perhitungan pelanggaran dan pelampauan 
BMPK dilakukan sesuai ketentuan 
BMPK yang berlaku. 

 

2. Giro Wajib Minimum 
(GWM) 
a. GWM Rupiah 
b. GWM valuta asing 

 Perhitungan persentase GWM pada posisi 
laporan dilakukan sesuai ketentuan GWM 
yang berlaku. 

3. Posisi Devisa Neto (PDN) 
secara keseluruhan 

 Perhitungan persentase PDN pada posisi 
laporan dilakukan sesuai ketentuan PDN 
yang berlaku. 

Sumber : Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 12/11/DPNP tanggal  31 Maret 2010 
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2. Perspektif Pelanggan, Perspektif Proses Bisnis Internal, dan Perspektif 

Pertumbuhan dan Pembelajaran 

Berikut adalah beberapa tolok ukur menurut Tunggal dalam bukunya Konsep dan 

Kasus Balanced Scorecard (2009: 59-61) : 

A. Perspektif Pelanggan 

1. Kepuasan nasabah (Consumer Satisfaction) 

Persentase nasabah yang menjawab "sangat puas" di dalam kuesioner 

mengenai kualitas layanan suatu bank. 

2. Kemampuan mempertahankan nasabah (Consumer Retension) 

Persentase retensi nasabah suatu bank setiap tahun. 

3. Pertumbuhan dalam pangsa pasar (Growth in Market Share) 

Pertumbuhan persentase usaha kecil dan profesional di suatu wilayah, di mana 

mereka telah bekerja sama dengan suatu bank. 

B. Perspektif Proses Bisnis Internal 

1. Meminimalkan tingkat kesalahan dan pengerjaan ulang. 

Persentase waktu yang digunakan karyawan untuk membenarkan kesalahan 

pekerjaan. 

2. Peningkatan saran yang berharga 

Estimasi nilai saran karyawan. 

C. Perspektif Pertumbuhan dan Pembelajaran 

1. Kemampuan mempertahankan karyawan (Employee Retension) 

Persentase karyawan yang keluar setiap tahun. 

2. Pelatihan karyawan (Trained Employees) 

Persentase waktu yang dibutuhkan karyawan untuk melaksanakan pelatihan. 
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2.1.5.4 Hubungan Sebab – Akibat (Cause-and-Effect-Relationship) 

Kaplan dan Norton dalam The Balanced Scorecard : Translating Strategy into 

Action (1996) mengemukakan bahwa terdapat konsep hubungan sebab-akibat antar 

perspektif Balanced Scorecard. Sebuah scorecard yang disusun harus mampu 

menjelaskan strategi perusahaan melalui urutan hubungan sebab-akibat. Sistem 

pengukuran harus membuat hubungan di antara berbagai tujuan di dalam berbagai 

perspektif. Hubungan sebab-akibat dari keempat perspektif Balanced Scorecard 

diperlihatkan dalam gambar berikut : 

Gambar 2.7 Hubungan Sebab-Akibat 
 

Financial 
 
 
 
Customer 
 
 
 
 
 
 
 
Internal/Business Process 
 
 
 
 
Learning and Growth 

 

Sumber :  Kaplan & Norton, The Balanced Scorecard : Translating Strategy into 
Action, Boston : Harvard Business School Press, 1996 

 

Gambar 2.7 menjelaskan bahwa keberhasilan kinerja keuangan merupakan hasil 

dari suatu proses yang berlanjut yang dimulai dari keberhasilan tiga perspektif non 

keuangan yang ada. Seperti peningkatan pelatihan, kemampuan, dan motivasi sumber 

daya manusia dalam perspektif pembelajaran dan pertumbuhan berimplikasi pada 

kualitas proses bisnis internal yang lebih baik. Kualitas proses bisnis internal yang lebih 
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baik akan berakibat pada proses produksi yang berkualitas dan tepat waktu, sehingga 

pengiriman tepat waktu dapat dilaksanakan ke pelanggan. Pengiriman yang tepat waktu 

akan menyebabkan peningkatan tingkat kepuasaan dan kesetiaan pelanggan dan mereka 

bersedia membayar lebih besar dan berkelanjutan, yang pada akhirnya akan menaikkan 

tingkat penjualan perusahaan dan laba perusahaan. ROE diperoleh dari membagi laba 

setelah pajak (Earnings After Tax) dengan total modal (total equity). Salah satu cara 

menigkatkan ROE adalah memperbesar EAT dan pemicu EAT adalah tingkat penjualan 

yang tinggi dari pelanggan. 

2.1.5.5 Indikator Kinerja Utama (IKU) / Key Performance Indicators (KPIs) 

Luis & Biromo dalam bukunya Step by Step in Cascading Balanced Scorecard to 

Functional Scorecards (2011:82) mendefinisikan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai 

suatu indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja perusahaan. Di dalam praktek, 

sebaiknya setiap perspektif dalam Balanced Scorecard memiliki dua IKU dan total IKU 

dalam seluruh perspektif tidak lebih dari 30 karena semakin banyak IKU yang dibuat 

akan mengurangi fokus perusahaan dalam mencapai strategi perusahaan. 

Menurut Sekjen Kemenkeu dalam Panduan Pengelolaan Kinerja Berbasis 

Balanced Scorecard di Lingkungan Kementerian Keuangan (2010:5), dalam penyusunan 

IKU dimungkinkan adanya sub IKU. Sebagai contoh adalah IKU meningkatkan jumlah 

pelanggan dalam perspektif pelanggan memiliki sub IKU yang terdiri dari perolehan 

jumlah pelanggan produk A, perolehan jumlah pelanggan produk B, dan perolehan 

jumlah pelanggan produk C. 

Sekjen Kemenkeu juga mengungkapkan bahwa dalam perumusan IKU 

seharusnya memenuhi karakteristik indikator kinerja yang baik dan cukup memadai 

sebagai berikut : 
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1. Specific 

IKU harus mampu menyatakan sesuatu yang khas / unik dalam menilai kinerja 

suatu unit kerja. 

2. Measurable 

IKU yang dirancang harus dapat diukur dengan jelas, memiliki satuan pengukuran, 

dan cara pengukuran yang jelas. 

3. Achievable 

IKU yang dipilih harus dapat dicapai oleh penanggungjawab atau Unit In Charge.  

4. Relevant 

IKU yang dipilih dan ditetapkan harus sesuai dengan visi dan misi, serta tujuan 

strategis organisasi. 

5. Time-bounded 

IKU yang dipilih harus memiliki batas waktu pencapaian. 

6. Continuously Improve 

IKU yang dibangun menyesuaikan dengan perkembangan strategi organisasi. 

Setelah menentukan IKU untuk setiap perspektif, perusahaan perlu menetapkan 

target untuk setiap IKU. Target adalah suatu ukuran yang ingin dicapai dalam jangka 

waktu tertentu. Berkaitan dengan penerapan balanced scorecard, target umumnya 

ditetapkan untuk masa satu tahun. Penentuan besarnya target dapat didasarkan pada 

beberapa hal, seperti pencapaian tahun lalu (baseline), keinginan stakeholder, atau 

melihat kepada kondisi internal dan eksternal organisasi. 

2.1.5.6 Manfaat Penggunaan Balanced Scorecard 

Menurut Luis dan Biromo dalam buku Step by Step in Cascading Balanced 

Scorecard to Functional Scorecards to Functional Scorecards (2011:47-49), balanced 

scorecard memiliki manfaat sebagai berikut : 
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1. Balanced scorecard dapat berfungsi sebagai alat untuk mengkomunikasikan strategi 

kepada para stakeholder sebuah organisasi, termasuk manajemen, karyawan, 

pemegang saham, pelanggan, dan pihak-pihak lainnya yang terkait dengan 

organisasi. Dengan menggunakan balanced scorecard, para stakeholder dapat 

mengkaji strategi dan pencapaiannya. 

2. Balanced scorecard memungkinkan seluruh organisasi untuk memetakan seluruh 

faktor utama di dalam organisasi, baik tangible assets atau intangible assets. 

3. Balanced scorecard memungkinkan organisasi untuk menghubungkan proses 

pengembangan strategi dengan proses implementasi strategi. Proses implementasi 

strategi dapat memonitor tingkat pencapaian kinerja melalui penggunaan indikator 

kinerja utama atau key performance indicators (KPIs). Balanced scorecard tidak 

hanya membantu organisasi dalam dalam menyusun strategi, tetapi juga membantu 

dalam memonitor pencapaian strategi. 

4. Balanced scorecard mengakui adanya konsep hubungan sebab-akibat (causal 

relationship). Setiap sasaran strategik yang ditetapkan dalam perspektif non 

keuangan harus mempunyai hubungan kausal dengan sasaran keuangan, baik secara 

langsung maupun tidak langsung. Kemudian hubungan cause and effect ini dapat 

memperkuat kerja sama di dalam organisasi sehingga tujuan organisasi yang telah 

ditetapkan dapat tercapai. 

5. Balanced scorecard dapat membantu dalam membuat anggaran. Selama proses 

pembuatan anggaran, organisasi dapat menggunakan balanced scorecard sebagai 

pos pemeriksaan. Dengan balanced scorecard, organisasi dapat mengetahui aktivitas 

apa yang perlu dilakukan untuk mencapai targetnya, baik aktivitas sehari-hari 

sampai maupun proyek-proyek khusus. Kemudian biaya dari aktivitas-aktivitas 

tersebut dapat dihitung dan dimasukkan ke dalam anggaran. 
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2.2 Tinjauan Penelitian Terdahulu 

Megawati (2008) dalam penelitiannya yang berjudul “Simulasi Penggunaan 

Balanced Scorecard sebagai Alat Pengukuran Kinerja pada PT Bank Rakyat Indonesia 

(Persero) Tbk” menyimpulkan bahwa kinerja keuangan yang diukur dengan CAR, NPL 

gross, ROE, LDR, dan GWM  termasuk dalam kategori baik. Dari perspektif pelanggan 

yang diukur dengan menggunakan proporsi nilai pelanggan (customer value proposition) 

yang terdiri dari atribut produk / jasa, hubungan dengan pelanggan, serta citra dan 

reputasi, kinerja BRI termasuk dalam kategori cukup baik. Berdasarkan perspektif proses 

bisnis internal yang diukur dengan menggunakan atribut proses inovasi, proses operasi, 

dan layanan purna jual, kinerja BRI menunjukkan hasil yang cukup baik. Pada perspektif 

pembelajaran dan pertumbuhan yang diukur dengan kapabilitas karyawan, kapabilitas 

sistem informasi, serta motivasi, kekuasaan dan keselarasan,  kinerja BRI termasuk 

dalam kategori cukup baik. 

Rusdiyanto (2010) dalam penelitiannya yang berjudul “Analisis Kinerja dengan 

Pendekatan Balanced Scorecard pada PDAM Kabupaten Semarang” yang dilakukan 

selama periode tiga tahun, yaitu dari tahun 2006 hingga tahun 2008 menyimpulkan 

bahwa kinerja keuangan yang diukur dengan menggunakan Current Ratio, Profi Margin, 

dan Operating Ratio termasuk dalam kategori cukup baik. Dari perspektif pelanggan 

yang diukur dengan menggunakan tingkat perolehan pelanggan, tingkat retensi 

pelanggan, tingkat profitabilitas pelanggan, serta tingkat kepuasan pelanggan termasuk 

dalam kategori baik dan hanya retensi pelanggan yang mengalami penurunan. Secara 

keseluruhan kinerja dari perspektif bisnis internal yang diukur dengan menggunakan 

inovasi perusahaan dan layanan purna jual termasuk dalam kategori baik. Dari perpektif 

pembelajaran dan pertumbuhan yang diukur dengan menggunakan produktivitas 

karyawan, kepuasan karyawan, retensi karyawan termasuk dalam kategori cukup baik. 
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Zudia (2010) dalam penelitiannya yang berjudul “Analisis Penilaian Kinerja 

Organisasi dengan Menggunakan Konsep Balanced Scorecard pada PT Bank Jateng 

Semarang” yang dilakukan selama periode tiga tahun, yaitu dari tahun 2007 hingga 

tahun 2009 menyimpulkan bahwa kinerja keuangan termasuk dalam kategori cukup baik. 

Perspektif pelanggan yang diukur dengan menggunakan tingkat kepuasan nasabah dan 

market share termasuk dalam kategori cukup baik. Pada perspektif proses bisnis internal, 

terjadi peningkatan efisiensi, efektivitas serta ketepatan proses transaksi yang dilakukan 

oleh PT Bank Jateng. Pada perspektif pembelajaran dan pertumbuhan, dalam hal 

produktivitas dan kepuasan karyawan termasuk dalam kategori baik. 

2.3 Rerangka Pemikiran Penelitian 

Gambar 2.8 :  Rerangka Pemikiran Penelitian 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Objek Penelitian 

Objek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah PT Bank Rakyat 

Indonesia ( Persero ) Tbk Cabang Kebayoran Baru atau yang berikutnya disebut dengan 

nama BRI Kanca Kebayoran Baru. BRI Kanca Kebayoran Baru merupakan salah satu 

kantor cabang PT Bank Rakyat Indonesia ( Persero ) Tbk yang berada di bawah BRI 

Kantor Wilayah ( Kanwil ) Jakarta II. BRI Kanca Kebayoran Baru beralamat di Jalan 

Sultan Hassanuddin No. 62, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan dan merupakan bank yang 

memberikan pelayanan bagi seluruh masyarakat dengan menawarkan berbagai produk 

simpanan dan pinjaman, produk konsumer, investment banking, priority banking, dan 

jasa bank lainnya. 

Penulis melaksanakan kegiatan penelitian di BRI Kanca Kebayoran Baru sejak 

tanggal 11 April sampai dengan 31 Mei 2011, namun penelitian tidak dilakukan setiap 

hari melainkan disesuaikan dengan waktu yang disediakan oleh pihak bank. 

3.2 Metode Pengumpulan Data 

3.2.1    Jenis Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data 

sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari perusahaan yang 

menjadi objek penelitian dan dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara dengan 

pihak manajemen yang terkait dengan penelitian. 

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber-sumber yang telah ada. 

Data sekunder yang digunakan di dalam penelitian ini diperoleh melalui website PT 
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Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dan Formulir Evaluasi Sasaran Kinerja atau 

Sistem Manajemen Kinerja (SMK) BRI Kanca Kebayoran Baru tahun 2010, serta dari 

beberapa buku, jurnal dan skripsi. 

3.2.2   Teknik Pengumpulan Data 

Penulis menggunakan beberapa cara dalam melakukan pengumpulan data, 

diantaranya sebagai berikut : 

a) Untuk memperoleh data primer, penulis melakukan : 

1. Penelitian Lapangan ( Field Research ) 

 Wawancara (interview), yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan 

dengan cara mengadakan wawancara atau tanya jawab secara langsung 

dengan berbagai pihak yang berkaitan dengan bidang penelitian yang sedang 

dilakukan. 

b) Untuk memperoleh data sekunder, penulis melakukan : 

1. Penelitian Kepustakaan ( Library Research ) 

Penelitian kepustakaan adalah teknik pengumpulan data yang diperoleh dari 

berbagai sumber literatur yang telah ada. Dalam penelitian ini penulis 

memperoleh data sekunder melalui beberapa buku, jurnal dan skripsi di beberapa 

universitas baik yang dipublikasikan maupun tidak dipublikasikan. Dari ketiga 

sumber literatur tersebut diperoleh data-data teoritis yang berhubungan dengan 

topik pembahasan. 

2. Penulis juga memperoleh data sekunder melalui website PT Bank Rakyat 

Indonesia (Persero) Tbk dan Formulir Evaluasi Sasaran Kinerja BRI Kanca 

Kebayoran Baru tahun 2010. Formulir Evaluasi Sasaran Kinerja tersebut disebut 

juga dengan Sistem Manajemen Kinerja (SMK). Penulis menggunakan SMK 
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sebagai bahan analisa dan pembahasan yang terkait dengan pengukuran kinerja di 

dalam penelitian. 

3.3 Metode Analisis Data 

Penulis menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif, yaitu dengan 

mengumpulkan data sesuai dengan kenyataan yang terdapat pada perusahaan. Data 

tersebut kemudian dianalisa dan diinterpretasikan, sehingga mudah dibaca dan dapat 

dibuat suatu kesimpulan serta saran. Dalam menganalisa, penulis menggunakan data-

data yang terdapat pada Formulir Evaluasi Sasaran Kinerja atau Sistem Manajemen 

Kinerja (SMK) tahun 2010. Format SMK BRI Kanca Kebayoran Baru merupakan format 

SMK dari BRI Kanwil Jakarta II dan format SMK ini dibuat berdasarkan konsep 

Balanced Scorecard. Penulis menganalisa data yang diperoleh sebagai berikut : 

3.3.1 Evaluasi Target dan Pencapaian Kinerja Perusahaan Tahun 2010 

A. Aspek Keuangan 

1. Kinerja Aspek Keuangan 

Pengukuran aspek keuangan menggunakan empat indikator kinerja utama (Key 

Performance Indicator) dan 20 sub indikator kinerja utama (Sub Key Performance 

Indicator) 

Tabel 3.1 :  Indikator Kinerja Utama (Key Performance Indicator) dan Sub 
Indikator Kinerja Utama (Sub Key Performance Indicator) 

dalam Aspek Keuangan 

Aspek Indikator Kinerja Utama Sub Indikator Kinerja Utama 

Keuangan 1. Menghimpun dana dalam 
bentuk simpanan 

 Ritel 
a. Giro 
b. Deposito 
c. Tabungan 

 
2. Menyalurkan dana dalam 

bentuk pinjaman 
 Kredit Komersial 

a. Kredit Ritel Komersial 
b. Kredit Menengah Prakarsa Kantor Cabang 

 Kredit Konsumtif 
a. Kredit Briguna 
b. KPR 
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Aspek Indikator Kinerja Utama Sub Indikator Kinerja Utama 
  c. KKB 

d. KMG 
 Kredit Program 

Kredit Usaha Rakyat (KUR) 
 3. Menjaga kualitas kredit / 

NPL 
 Kredit Komersial 

c. Kredit Ritel Komersial 
d. Kredit Menengah Prakarsa Kantor Cabang 

 Kredit Konsumtif 
a. Kredit Briguna 
b. KPR 
c. KKB 
d. KMG 

 Kredit Program 
Kredit Usaha Rakyat (KUR) 

 

 
4. Perolehan laba-rugi  Meningkatkan fee based income 

a. Ritel 
 Mengoptimalkan recovery kredit 

a. Pemasukan extra comptable 
 Mendapatkan laba usaha 

a. L/R on-off Balance Sheet (B/S) Ritel 
Sumber : Formulir Evaluasi Sasaran Kinerja atau Sistem Manajemen Kinerja (SMK) 

BRI Kanca Kebayoran Baru Tahun 2010 

Pengukuran masing-masing sub indikator kinerja utama dalam aspek keuangan 

adalah dengan menggunakan persentase pencapaian kinerja yang dihitung dengan cara : 

Nilai pencapaian kinerja masing-masing sub indikator kinerja utama 
x 100% 

Nilai target kinerja masing-masing sub indikator kinerja utama 

Namun, khusus untuk persentase pencapaian kinerja masing-masing sub indikator 

kinerja utama dalam indikator kinerja utama menjaga kualitas kredit / NPL 

menggunakan rumus kebalikannya, yaitu : 

Nilai target kinerja masing-masing sub bidang kinerja kunci 
x 100% 

Nilai pencapaian kinerja masing-masing sub bidang kinerja kunci 

Selanjutnya, hasil persentase pencapaian kinerja masing-masing sub indikator 

kinerja utama tersebut dibandingkan dengan standar pencapaian kinerja yang tercantum 

pada SMK BRI Kanca Kebayoran Baru Tahun 2010 seperti yang terdapat pada tabel 3.2, 
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sehingga dapat diketahui kategori pencapaian kinerja masing-masing sub indikator 

kinerja utama yang diperoleh BRI Kanca Kebayoran Baru selama tahun 2010. 

Tabel 3.2 :  Standar Kategori Pencapaian Kinerja 
BRI KC Kebayoran Baru 

Persentase Pencapaian Kinerja Kategori 
> 115% Melebihi Target 

100% – < 115% Mencapai Target 
85% – < 100% Mendekati Target 

< 85% Tidak Mencapai Target 
Sumber: Formulir Evaluasi Sasaran Kinerja atau Sistem Manajemen 

Kinerja (SMK) BRI Kanca Kebayoran Baru Tahun 2010 
 

2. Langkah-langkah yang Ditetapkan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) 

Tbk Cabang Kebayoran Baru dalam Mencapai Target 

Setelah mengetahui kategori pencapaian kinerja sub indikator kinerja utama, 

penulis mengidentifikasi langkah-langkah yang telah ditetapkan oleh BRI Kanca 

Kebayoran Baru dalam mencapai target. Langkah-langkah yang ditetapkan oleh BRI 

Kanca Kebayoran Baru dalam mencapai target ini diperoleh penulis melalui wawancara 

dengan pihak manajemen bank yang terkait. 

3. Perumusan Langkah-langkah Alternatif Baru untuk Tahun Berikutnya bagi 

Indikator Kinerja yang Tidak Mencapai Target 

Penulis mengidentifikasi beberapa hal yang mempengaruhi tidak tercapainya 

target dan merumuskan beberapa langkah-langkah alternatif baru yang mungkin 

digunakan oleh BRI Kanca Kebayoran Baru untuk sub indikator kinerja yang tidak 

mencapai target atau mendekati target melalui wawancara dengan pihak manajemen 

bank yang terkait. 
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Setelah mengukur pencapaian kinerja masing-masing sub indikator kinerja 

utama, kemudian dihitung besarnya persentase pencapaian kinerja masing-masing 

indikator kinerja utama dan pencapaian kinerja keuangan secara keseluruhan. 

Persentase pencapaian kinerja masing-masing indikator kinerja utama dihitung 

dengan cara : 

Total nilai pencapaian kinerja masing-masing indikator kinerja utama 
x 100% 

Total nilai target kinerja masing-masing indikator kinerja utama 

Khusus untuk persentase pencapaian kinerja menjaga kualitas kredit / NPL 

menggunakan rumus kebalikannya, yaitu : 

Total nilai target kinerja menjaga kualitas kredit / NPL 
x 100% 

Total nilai pencapaian kinerja menjaga kualitas kredit / NPL 

Hasil persentase pencapaian kinerja masing-masing indikator kinerja utama 

tersebut dibandingkan dengan standar pencapaian kinerja yang terdapat pada tabel 3.2, 

sehingga dapat diketahui kategori pencapaian kinerja masing-masing indikator kinerja 

utama yang diperoleh BRI Kanca Kebayoran Baru selama tahun 2010. 

Untuk mengukur pencapaian kinerja keuangan secara keseluruhan menggunakan 

perhitungan sebagai berikut : 

 
(% simpanan x bobot) + (% pinjaman x bobot) + (% kualitas kredit / NPL x bobot) 

+ (% laba rugi x bobot) 
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Tabel 3.3 :  Standar Pembobotan Kinerja untuk Masing-Masing Indikator Kinerja 
Utama ( Key Performance Indocator ) dalam Aspek Keuangan 

Indikator Kinerja Utama Bobot 

Menghimpun dana dalam bentuk simpanan 20% 

Menyalurkan dana dalam bentuk pinjaman 30% 

Menjaga kualitas kredit / NPL 20% 

Perolehan laba rugi 30% 
Sumber: Formulir Evaluasi Sasaran Kinerja atau Sistem Manajemen 

Kinerja (SMK) BRI Kanca Kebayoran Baru Tahun 2010 

Hasil persentase pencapaian kinerja keuangan secara keseluruhan yang telah 

diperoleh  dibandingkan dengan standar pencapaian kinerja keseluruhan seperti yang 

terdapat pada tabel 3.4, sehingga dapat diketahui kategori pencapaian kinerja keuangan 

yang diperoleh BRI Kanca Kebayoran Baru selama tahun 2010. 

Tabel 3.4 :  Standar Kategori Pencapaian Kinerja Keseluruhan 
BRI KC Kebayoran Baru 

Persentase Pencapaian Kinerja Kategori 

> 115% Sangat Baik 

100% – < 115% Baik 

85% – < 100% Cukup Baik 

< 85% Kurang Baik 
Sumber : Formulir Evaluasi Sasaran Kinerja atau Sistem Manajemen 

Kinerja (SMK) BRI Kanca Kebayoran Baru Tahun 2010 
 

B. Aspek Pelanggan 

1. Kinerja Aspek Pelanggan 

Pengukuran aspek pelanggan menggunakan dua indikator kinerja utama (Key 

Performance Indicator) dan enam sub indikator kinerja utama (Sub Key Performance 

Indicator). 
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Tabel 3.5 :  Indikator Kinerja Utama (Key Performance Indicator) dan Sub 
Indikator Kinerja Utama (Sub Key Performance Indicator) 

dalam Aspek Pelanggan 

Aspek Indikator Kinerja Utama Sub Indikator Kinerja Utama 

Pelanggan 

 

1. Meningkatkan jumlah 
nasabah 

a. Jumlah rekening Britama 
b. Jumlah kartu Debet 
c. Jumlah kartu Kredit BRI 

 
 
 
 
 

 

2. Meningkatkan kualitas 
layanan 

 

a. Skor kualitas layanan rata-rata 
b. Jumlah rata-rata keluhan 

nasabah di unit kerja dalam satu 
bulan 

c. Penyelesaian keluhan 

Sumber: Formulir Evaluasi Sasaran Kinerja atau Sistem Manajemen 
Kinerja (SMK) BRI Kanca Kebayoran Baru Tahun 2010 

Pengukuran masing-masing sub indikator kinerja utama dalam indikator kinerja 

utama meningkatkan jumlah nasabah adalah dengan menggunakan persentase 

pencapaian kinerja yang dihitung dengan cara : 

Nilai pencapaian kinerja masing-masing sub indikator kinerja utama 
x 100% 

Nilai target kinerja masing-masing sub indikator kinerja utama 

Setelah itu, hasil persentase pencapaian kinerja tersebut dibandingkan dengan 

standar pengukuran kinerja yang terdapat pada tabel 3.2, sehingga dapat diketahui 

kategori pencapaian kinerja BRI Kanca Kebayoran Baru selama tahun 2010 untuk 

masing-masing sub indikator kinerja utama dalam indikator kinerja utama meningkatkan 

jumlah nasabah. 

Untuk mengukur masing-masing sub indikator kinerja utama dalam indikator 

kinerja utama meningkatkan kualitas layanan adalah dengan membandingkan persentase 

pencapaian kinerja yang diperoleh di tahun 2010 dengan target awal tahun 2010. 

Kemudian dengan menggunakan tabel 3.2 dapat diketahui kategori pencapaian kinerja 
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BRI Kanca Kebayoran Baru selama tahun 2010 untuk masing-masing sub indikator 

kinerja utama dalam indikator kinerja utama meningkatkan kualitas layanan. 

2. Langkah-langkah yang Ditetapkan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) 

Tbk Cabang Kebayoran Baru dalam Mencapai Target 

Setelah mengetahui kategori pencapaian kinerja sub indikator kinerja utama, 

penulis mengidentifikasi beberapa langkah-langkah yang telah diterapkan oleh BRI 

Kanca Kebayoran Baru dalam mencapai target. 

3. Perumusan Langkah-langkah Alternatif Baru untuk Tahun Berikutnya bagi 

Indikator Kinerja yang Tidak Mencapai Target 

Penulis mengidentifikasi beberapa hal yang mempengaruhi tidak tercapainya 

target dan merumuskan beberapa langkah-langkah alternatif baru yang mungkin 

digunakan oleh BRI Kanca Kebayoran Baru untuk sub indikator kinerja yang tidak 

mencapai target atau mendekati target melalui wawancara dengan pihak manajemen 

bank yang terkait. 

Selanjutnya, pencapaian kinerja BRI Kanca Kebayoran Baru dari sisi pelanggan 

secara keseluruhan diukur dengan menggunakan perhitungan sebagai berikut : 

 
(% Britama x bobot) + (% kartu debet x bobot) + (% kartu kredit x bobot) + 

(% skor kualitas layanan rata-rata x bobot) + (% keluhan nasabah x bobot) + 

(% penyelesaian keluhan x bobot) 
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Tabel 3.6 :  Pembobotan Kinerja untuk Masing-Masing Sub Indikator Kinerja 
Utama ( Sub Key Performance Indocator ) dalam Aspek Pelanggan 

Indikator Kinerja Utama Bobot 
Jumlah rekening Britama 16.7% 

Jumlah kartu debet 16.7% 
Jumlah kartu kredit 16.7% 

Skor kualitas layanan rat-rata 16.7% 
Jumlah rata-rata keluhan nasabah 16.7% 

Penyelesaian keluhan 16.7% 
Sumber: Formulir Evaluasi Sasaran Kinerja atau Sistem Manajemen 

Kinerja (SMK) BRI Kanca Kebayoran Baru Tahun 2010 

 
Kemudian hasil persentase pencapaian kinerja dari sisi pelanggan secara 

keseluruhan tersebut dibandingkan dengan standar pencapaian kinerja yang terdapat 

pada tabel 3.4, sehingga dapat diketahui kategori pencapaian kinerja dari sisi pelanggan 

yang diperoleh BRI Kanca Kebayoran Baru selama tahun 2010. 

C. Aspek Bisnis Internal 

1. Kinerja Aspek Bisnis Internal 

Pengukuran aspek bisnis internal menggunakan sembilan indikator kinerja utama 

(Key Performance Indicator) dan lima sub indikator kinerja utama (Sub Key 

Performance Indicator) dalam dua indikator kinerja utama. 

Tabel 3.7 :  Indikator Kinerja Utama (Key Performance Indicator) dan Sub 
Indikator Kinerja Utama (Sub Key Performance Indicator) 

dalam Aspek Bisnis Internal 

Aspek Indikator Kinerja Utama Sub Indikator Kinerja Utama 

Bisnis 
Internal 

 

1. Melaksanakan pembinaan ke Kantor Cabang 
Pembantu (KCP) & Kantor Kas (KK) 
berkenaan dengan pencapaian target Rencana 
Kinerja Awal (RKA) dan kepatuhan sistem 
prosedur 

a. Melakukan kunjungan ke KCP 
dalam rangka monitoring 
kinerja dan pengembangan 
bisnis 

b. Melakukan kunjungan ke KK 
dalam rangka monitoring 
kinerja dan pengembangan 
bisnis 
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Aspek Indikator Kinerja Utama Sub Indikator Kinerja Utama 
 2. Melakukan evaluasi kinerja dan memonitor 

pencapaian target Rencana Kinerja Awal 
(RKA) dan Rencana Kinerja Forum (RKF) 

– 

 3. Memutus permohonan kredit putusan 
Pemimpin Cabang – 

 4. Memastikan bahwa proses dan analisa kredit 
menengah putusan Kantor Cabang  telah 
dilaksanakan sesuai Ketentuan Umum 
Perkreditan (KUP), Pedoman Pelaksanaan 
Kredit (PPK), serta ketentuan lain yang 
berlaku 

– 

 5. Rencana investasi dan belanja modal – 

 6. Melakukan pendirian unit kerja dan e-channel 
baru sesuai RBB BRI 

a. Jumlah KCP            
b. Jumlah Kantor Kas            
c. Jumlah ATM 

 
7. Melaksanakan standarisasi tampilan unit kerja 

dan e-channel – 

 8. Monitor tindak lanjut penyelesaian rekening 
suspense dan saldo abnormal – 

 9. Monitoring dan tindak lanjut temuan audit – 

Sumber : Formulir Evaluasi Sasaran Kinerja atau Sistem Manajemen Kinerja (SMK) 
BRI Kanca Kebayoran Baru Tahun 2010 

 
 

Pengukuran masing-masing sub indikator kinerja utama dalam aspek bisnis 

internal adalah dengan membandingkan persentase pencapaian kinerja yang diperoleh di 

tahun 2010 dengan target kinerja awal tahun 2010. Kemudian dengan menggunakan 

standar pencapaian kinerja yang terdapat tabel 3.2 dapat diketahui kategori pencapaian 

kinerja BRI Kanca Kebayoran Baru selama tahun 2010 untuk masing-masing sub 

indikator kinerja utama. 

Sedangkan untuk pengukuran masing-masing sub indikator kinerja utama dalam 

indikator kinerja utama melakukan pendirian unit kerja dan e-channel baru sesuai RBB 

BRI adalah dengan menggunakan perhitungan sebagai berikut : 

Nilai pencapaian pendirian unit kerja baru 
x 100% 

Nilai target pendirian unit kerja baru 
 
 

ANALISIS PENGUKURAN..., MENAKA AYU INDRA SETIA, Ak.-IBS, 2011



69 
 

Setelah itu, hasil persentase pencapaian kinerja tersebut dibandingkan dengan 

standar pengukuran kinerja yang terdapat pada tabel 3.2, sehingga dapat diketahui 

kategori pencapaian kinerja BRI Kanca Kebayoran Baru selama tahun 2010 untuk 

masing-masing sub indikator kinerja utama dalam indikator kinerja utama melakukan 

pendirian unit kerja dan e-channel baru sesuai RBB BRI. 

2. Langkah-langkah yang Ditetapkan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) 

Tbk Cabang Kebayoran Baru dalam Mencapai Target 

Setelah mengetahui kategori pencapaian kinerja sub indikator kinerja utama atau 

indikator kinerja utama, penulis mengidentifikasi beberapa langkah-langkah yang telah 

diterapkan oleh BRI Kanca Kebayoran Baru dalam mencapai target. 

3. Perumusan Langkah-langkah Alternatif Baru untuk Tahun Berikutnya bagi 

Indikator Kinerja yang Tidak Mencapai Target 

Penulis mengidentifikasi beberapa hal yang mempengaruhi tidak tercapainya 

target dan merumuskan beberapa langkah-langkah alternatif baru yang mungkin 

digunakan oleh BRI Kanca Kebayoran Baru untuk sub indikator kinerja yang tidak 

mencapai target atau mendekati target melalui wawancara dengan pihak manajemen 

bank yang terkait. 

Selanjutnya, pencapaian kinerja binis internal BRI Kanca Kebayoran Baru secara 

keseluruhan diukur dengan menggunakan perhitungan sebagai berikut : 
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(% kunjungan ke KCP x bobot) + (% kunjungan ke KK x bobot) + (% evaluasi kinerja dan 

monitor pencapaian target x bobot) + (% memutus permohonan kredit putusan Pinca x 

bobot) + (% proses analisa kredit menengah putusan Kanca x bobot) + (% rencana investasi 

dan belanja modal x bobot) + (%pendirian KCP x bobot) + (%pendirian KK x bobot) + 

(%pendirian ATM x bobot) + (%waktu pendirian unit kerja x bobot) + (% standarisasi 

tampilan unit kerja dan e-channel x bobot) + (%monitor tindak lanjut penyelesaian rekening 

suspense dan saldo abnormal x bobot) + ( monitoring dan tindak lanjut temuan audit x bobot) 

 

Tabel 3.8 :  Pembobotan Kinerja untuk Masing-Masing Sub Indikator Kinerja 
Utama ( Sub Key Performance Indocator ) dalam Aspek Bisnis Internal 

Indikator Kinerja Utama Bobot 
Kunjungan ke KCP 7.7% 
Kunjungan ke KK 7.7% 

Evaluasi kinerja dan monitor pencapaian target 7.7% 

Memutus permohonan kredit putusan Pemimpin Cabang 7.7% 

Proses analisa kredit menengah putusan Kantor Cabang 7.7% 

Rencana investasi dan belanja modal 7.7% 

Pendirian KCP 7.7% 

Pendirian KK 7.7% 

Pendirian ATM 7.7% 

Waktu pendirian unit kerja 7.7% 

Standarisasi tampilan unit kerja dan e-channel 7.7% 

Monitor tindak lanjut penyelesaian rekening suspense dan saldo 
abnormal 7.7% 

Monitoring dan tindak lanjut temuan audit 7.7% 

 Sumber : Formulir Evaluasi Sasaran Kinerja atau Sistem Manajemen Kinerja 
(SMK) BRI Kanca Kebayoran Baru Tahun 2010 

 
Kemudian hasil persentase pencapaian kinerja bisnis internal secara keseluruhan 

tersebut dibandingkan dengan standar pencapaian kinerja yang terdapat pada tabel 3.4, 

sehingga dapat diketahui kategori pencapaian kinerja bisnis internal yang diperoleh BRI 

Kanca Kebayoran Baru selama tahun 2010. 
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D. Aspek Pekerja 

1. Kinerja Aspek Pekerja 

Pengukuran aspek pekerja menggunakan lima indikator kinerja utama (Key 

Performance Indicator) dan dua sub indikator kinerja utama (Sub Key Performance 

Indicator) dalam salah satu indikator kinerja utama. 

Tabel 3.9 :  Indikator Kinerja Utama (Key Performance Indicator) dan Sub 
Indikator Kinerja Utama (Sub Key Performance Indicator) 

dalam Aspek Pekerja 

Aspek Indikator Kinerja Utama Sub Indikator Kinerja Utama 

Pekerja 

 

1. Melakukan perencanaan dan pemenuhan 
kebutuhan sumber daya manusia (SDM) 
yang menjadi kewenangan Kantor Cabang 

– 

 
2. Memutus dan mengusulkan sesuai 

kewenangan terkait pengangkatan pekerja, 
promosi, demosi, mutasi, reward, 
punishment 

– 

 3. Pendidikan / pelatihan pekerja a. Melaksanakan program pendidikan 
Kantor Wilayah sesuai anggaran 

  b. Melaksanakan program pendidikan 
Kantor Wilayah sesuai jadwal 

 4. Penyelesaian kasus-kasus pelanggaran –  
 5. Melaksanakan pembinaan dan 

peningkatan motivasi pekerja dalam 
bentuk pelaksanaan Forum Peningkatan 
Pekerja 1 kali/tahun dan kegiatan lainnya 
seperti refreshing pekerja, training 
motivasi, kegiatan kerohanian, dsb. 

 

Sumber : Formulir Evaluasi Sasaran Kinerja atau Sistem Manajemen Kinerja (SMK) 
BRI Kanca Kebayoran Baru Tahun 2010 

 

Pengukuran masing-masing sub indikator kinerja utama dalam aspek pekerja 

adalah dengan membandingkan persentase pencapaian kinerja yang diperoleh di tahun 

2010 dengan target kinerja awal tahun 2010. Kemudian dengan menggunakan tabel 3.2 

dapat diketahui kategori pencapaian kinerja BRI KC Kebayoran Baru selama tahun 2010 

untuk masing-masing sub indikator kinerja utama atau indikator kinerja utama. 
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2. Langkah-langkah yang Ditetapkan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) 

Tbk Cabang Kebayoran Baru dalam Mencapai Target 

Setelah mengetahui kategori pencapaian kinerja sub indikator kinerja utama atau 

indikator kinerja utama, penulis mengidentifikasi beberapa langkah-langkah yang telah 

diterapkan oleh BRI Kanca Kebayoran Baru dalam mencapai target. 

3. Perumusan Langkah-langkah Alternatif Baru untuk Tahun Berikutnya bagi 

Indikator Kinerja yang Tidak Mencapai Target 

Penulis mengidentifikasi beberapa hal yang mempengaruhi tidak tercapainya 

target dan merumuskan beberapa langkah-langkah alternatif baru yang mungkin 

digunakan oleh BRI Kanca Kebayoran Baru untuk sub indikator kinerja yang tidak 

mencapai target atau mendekati target melalui wawancara dengan pihak manajemen 

bank yang terkait. 

Untuk mengukur pencapaian kinerja dari sisi pekerja BRI KC Kebayoran Baru 

secara keseluruhan digunakan perhitungan sebagai berikut : 

(% perencanaan dan pemenuhan kebutuhan SDM x bobot) + (% memutus dan 

mengusulkan pekerja x bobot) + (% program pendidikan Kanwil sesuai anggaran x 

bobot) + (% program pendidikan Kanwil sesuai jadwal x bobot) + (% penyelesaian 

kasus pelanggaran x bobot) + (% pembinaan dan peningkatan motivasi pekerja x bobot) 

 
Bobot masing-masing indikator kinerja utama dalam aspek pekerja menggunakan 

pembobotan seperti yang terdapat pada tabel 3.10. 

Tabel 3.10 :  Pembobotan Kinerja untuk Masing-Masing Sub Indikator Kinerja 
Utama ( Sub Key Performance Indocator ) dalam Aspek Pekerja 

Indikator Kinerja Utama Bobot 
Perencanaan dan pemenuhan kebutuhan SDM 16.7% 

Memutus dan mengusulkan pekerja 16.7% 
Program pendidikan Kanwil sesuai anggaran 16.7% 
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Indikator Kinerja Utama Bobot 
Program pendidikan Kanwil sesuai jadwal 16.7% 

Penyelesaian kasus pelanggaran 16.7% 
Pembinaan dan peningkatan motivasi pekerja 16.7% 

Sumber: Formulir Evaluasi Sasaran Kinerja atau Sistem Manajemen Kinerja 
(SMK) BRI Kanca Kebayoran Baru Tahun 2010 

 
Kemudian hasil persentase pencapaian kinerja dari sisi pekerja secara 

keseluruhan tersebut dibandingkan dengan standar pencapaian kinerja yang terdapat 

pada tabel 3.4, sehingga dapat diketahui kategori pencapaian kinerja dari sisi pekerja 

yang diperoleh BRI Kanca Kebayoran Baru selama tahun 2010. 

E. Pencapaian Kinerja BRI Kanca Kebayoran Baru Secara Keseluruhan 

Setelah mengetahui kategori pencapaian kinerja yang diperoleh masing-masing 

aspek, kemudian diukur pencapaian kinerja BRI Kanca Kebayoran Baru secara 

keseluruhan. 

1. Kolom pertama terdiri atas aspek keuangan, aspek pelanggan, aspek bisnis internal, 

dan aspek pekerja beserta dengan standar pembobotannya. 

Tabel 3.11 :  Standar Pembobotan Kinerja untuk Masing-Masing Aspek 

Aspek Bobot 
Keuangan 70% 
Pelanggan 10% 

Bisnis Internal 10% 
Pekerja 10% 

Sumber: Formulir Evaluasi Sasaran Kinerja atau Sistem Manajemen 
Kinerja (SMK) BRI Kanca Kebayoran Baru Tahun 2010 

 
2. Kolom ke dua terdiri atas indikator kinerja utama / sub indikator kinerja utama dari 

masing-masing aspek dan bobot dari masing-masing indikator kinerja utama / sub 

indikator kinerja utama. Bobot ini diperoleh dengan cara membagi bobot masing-

masing aspek dengan jumlah indikator kinerja utama / sub indikator kinerja utama 
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yang terdapat pada setiap aspek. Khusus untuk indikator kinerja utama dalam aspek 

keuangan, bobot diperoleh dengan cara mengkalikan bobot aspek keuangan yaitu 

70% dengan bobot masing-masing indikator kinerja utama yang terdapat di tabel 

3.3. 

3. Kolom ke tiga terdiri atas persentase pencapaian kinerja indikator kinerja utama / 

sub indikator kinerja utama pada tahun 2010. 

4. Kolom ke empat merupakan hasil dari perkalian bobot di kolom ke dua dengan 

persentase pencapaian kinerja di kolom ke tiga. 

5. Kolom ke lima merupakan hasil penjumlahan persentase pencapaian kinerja dari 

masing-masing baris di kolom ke empat pada masing-masing aspek. Hasil 

penjumlahan tersebut merupakan persentase pencapaian kinerja untuk masing-

masing aspek sesuai dengan porsi bobotnya masing-masing. Total seluruh 

persentase pencapaian kinerja pada masing-masing aspek merupakan total 

persentase pencapaian kinerja perusahaan secara keseluruhan. 

Total persentase pencapaian kinerja keseluruhan tersebut dibandingkan dengan 

standar pencapaian kinerja yang terdapat pada tabel 3.4, sehingga dapat diketahui 

kategori pencapaian kinerja BRI KC Kebayoran Baru secara keseluruhan selama 

tahun 2010. 

6. Pada baris rata-rata pencapaian kinerja yang terdapat pada setiap aspek merupakan 

persentase pencapaian kinerja untuk masing-masing aspek tersebut yang dilihat 

secara keseluruhan. 
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3.3.2 Analisis Hubungan Sebab-Akibat antar Perspektif Balanced Scorecard yang 

Diterapkan oleh PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk 

Setelah melakukan evaluasi target dan pencapaian kinerja, selanjutnya penulis 

melakukan analisa mengenai hubungan sebab-akibat dari keempat perspektif balanced 

scorecard. 

3.3.3 Analisis Perbandingaan Aspek Pengukuran Kinerja dalam Balanced 

Scorecard Menurut Teori Kaplan dan Norton dengan Penerapannya di PT 

Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Kebayoran Baru 

Penulis menganalisa perbandingan aspek pengukuran kinerja dalam balanced 

scorecard menurut teori Kaplan dan Norton dengan penerapannya di BRI Kanca 

Kebayoran Baru. 
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BAB IV 

ANALISA DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. Gambaran Umum Obyek Penelitian 

4.1.1 Sejarah Singkat PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang 

Kebayoran Baru 

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Kebayoran Baru atau yang 

berikutnya disebut dengan nama BRI Kanca Kebayoran Baru merupakan salah satu 

kantor cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk yang berada di bawah BRI 

Kantor Wilayah (Kanwil) Jakarta II. BRI Kanca Kebayoran Baru beralamat di Jalan 

Sultan Hassanuddin No. 62,  Kebayoran Baru, Jakarta Selatan dan diresmikan pada 

tanggal 16 Desember 1987. 

4.1.2 Visi dan Misi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Kebayoran 

Baru 

Visi dan misi BRI Kanca Kebayoran Baru sama dengan visi dan misi BRI secara 

umum, yaitu : 

Visi :  

Menjadi bank komersial terkemuka yang selalu mengutamakan kepuasan nasabah. 

Misi : 

1. Melakukan kegiatan perbankan yang terbaik dengan mengutamakan pelayanan 

kepada usaha mikro, kecil dan menengah untuk menunjang peningkatan ekonomi 

masyarakat. 
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2. Memberikan pelayanan prima kepada nasabah melalui jaringan kerja yang tersebar 

luas dan didukung oleh sumber daya manusia yang profesional dengan 

melaksanakan praktek good corporate governance. 

3. Memberikan keuntungan dan manfaat yang optimal kepada pihak-pihak yang 

berkepentingan. 

4.1.3 Jenis Produk dan Jasa Perbankan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) 

Tbk Cabang Kebayoran Baru 

BRI Kanca Kebayoran Baru lebih berfokus pada sektor ritel. Sedangkan untuk 

menangani sektor mikro, BRI Kanca Kebayoran Baru menyerahkan tugas tersebut 

kepada Kantor Cabang Pembantu binaan untuk menanganinya. Produk dan jasa 

perbankan yang ditawarkan oleh BRI Kanca Kebayoran Baru dapat dilihat pada lampiran 

5. 

4.1.4 Wilayah Kerja dan Profil Nasabah 

Wilayah kerja BRI Kanca Kebayoran Baru adalah di wilayah Kebayoran Baru 

dan sekitarnya, meliputi Blok M, Senayan, Kuningan, Kemang, Ampera, dan Ragunan. 

Sampai dengan saat ini, BRI Kanca Kebayoran Baru memiliki jumlah nasabah simpanan 

sebanyak 15.332 nasabah, baik nasabah simpanan dalam mata uang Rupiah maupun 

Dolar dan nasabah pinjaman sebanyak 1,713 nasabah. 

4.1.5 Gambaran Gedung dan Struktur Organisasi 

Bangunan gedung BRI Kanca Kebayoran Baru terdiri dari empat lantai dengan 

satu basement di bawahnya. Masing-masing lantai terdiri dari beberapa Bagian / Divisi, 

yaitu sebagai berikut : 
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1. Basement 

Selain untuk tempat parkir, basement gedung juga berfungsi sebagai Payment Point. 

Para karyawan yang bertugas di Payment Point  merupakan jajaran Dana Jasa III 

(DJS III) dan bertugas untuk melayani pembayaran tagihan listrik dan telepon. 

2. Lantai I (satu) 

Lantai satu merupakan Banking Hall yang berfungsi untuk melayani seluruh transaksi 

nasabah. Nasabah dapat berhubungan secara langsung dengan Teller dan Customer 

Service. Selain Teller dan Customer Service, terdapat jajaran operasional lainnya yang 

disebut dengan Dana Jasa I (DJS I). Di lantai satu ini juga terdapat sebuah ruangan 

khusus, yaitu ruangan Priority Lounge yang berfungsi untuk melayani para nasabah 

prioritas BRI Kanca Kebayoran Baru. 

3. Lantai II (dua) 

Ruangan Pemimpin Cabang, Bagian Rumah Tangga (Sumber Daya Manusia dan 

Logistik), Funding Officer¸ dan ruangan khusus untuk Safe Deposit Box (SDB) 

terdapat di lantai dua. 

4. Lantai III (tiga) 

Terdapat petugas Bagian Administrasi Kredit (ADK) dan Account Officer. 

5. Lantai IV (empat) 

Terdapat petugas Bagian Pajak, Devisa, dan Safe Deposit Box (SDB). Para karyawan 

yang bertugas di lantai empat tersebut merupakan jajaran Dana Jasa II (DJS II). 

BRI Kanca Kebayoran Baru dipimpin oleh seorang Pemimpin Cabang. Di bawah 

posisi Pemimpin Cabang terdapat dua posisi manajer, yaitu Manajer Pemasaran dan 

Manajer Operasional dan Layanan. Struktur organisasi dan job description karyawan 

BRI Kanca Kebayoran Baru dapat dilihat pada lampiran 1 dan 2. 
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4.1.6 Pengukuran Kinerja 

Pengukuran atau penilaian kinerja yang digunakan oleh BRI Kanca Kebayoran 

Baru adalah pengukuran kinerja yang menggunakan konsep Balanced Scorecard 

meliputi penilaian terhadap aspek keuangan, aspek pelanggan, aspek bisnis internal, dan 

aspek pembelajaran dan pertumbuhan. Namun, BRI Kanca Kebayoran Baru 

menggunakan istilah aspek pekerja untuk aspek pembelajaran dan pertumbuhan. 

Pengukuran kinerja ini oleh pihak bank dikenal dengan nama “Sistem Manajemen 

Kinerja ( SMK )” dan format SMK ini merupakan format dari BRI Kanwil Jakarta II dan 

berlaku bagi seluruh kantor cabang binaannya, termasuk BRI Kanca Kebayoran Baru. 

Pengukuran kinerja dengan SMK ini sudah dipergunakan oleh BRI Kanca Kebayoran 

Baru sejak tahun 2004. 

4.2  Pengukuran Kinerja Perusahaan dengan menggunakan Sistem Manajemen 

Kinerja berdasarkan Konsep Balanced Scorecard 

Dalam mengukur atau menilai kinerja perusahaan, BRI Kanca Kebayoran Baru 

menggunakan Sistem Manajemen Kinerja (SMK). SMK yang dipergunakan dalam 

penelitian ini adalah SMK tahun 2010. 

4.2.1 Evaluasi Target dan Pencapaian Kinerja BRI Kanca Kebayoran Baru 

Tahun 2010 

A. Aspek Keuangan 

1. Kinerja Aspek Keuangan 

Pengukuran kinerja dari aspek keuangan pada penelitian ini menggunakan empat 

indikator kinerja utama (Key Performance Indicator) dan 20 sub indikator kinerja utama 

(Sub Key Performance Indicator) seperti yang terdapat pada tabel 3.1. Berdasarkan data 
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yang tercantum pada Formulir Evaluasi Sasaran Kinerja atau Sistem Manajemen Kinerja 

(SMK) tahun 2010 dan standar pencapaian kinerja pada tabel 3.2, diperoleh persentase 

dan kategori pencapaian kinerja masing-masing sub indikator kinerja utama dalam aspek 

keuangan adalah sebagai berikut : 

Tabel 4.1 :  Persentase Pencapaian Kinerja Masing-Masing Sub Indikator Kinerja 
Utama dalam Aspek Keuangan 

Aspek Indikator Kinerja 
Utama 

Sub Indikator 
Kinerja Utama 

% 
Pencapaian Kategori Pencapaian 

Keuangan 1. Menghimpun 
dana dalam 
bentuk 
simpanan 
(Ritel) 

 
a. Giro 
b. Deposito 
c. Tabungan 

 
300% 
277% 
220% 

Melampaui Target 
Melampaui Target 
Melampaui Target 

 

 
2. Menyalurkan 

dana dalam 
bentuk 
pinjaman 

a. Kredit Komersial 
 Kredit Ritel 
Komersial 
 Kredit 
Menengah 
Prakarsa Kantor 
Cabang (KC) 

b. Kredit Konsumtif 
 Kredit Briguna 
 KPR 
 KKB 
 KMG 

c. Kredit Program 
 Kredit Usaha 
Rakyat 
(KUR) 

 
  81% 

 
182% 

 
 
 
 
 

225% 
    7% 
   -  % 
  68% 

 
 

 
   3% 

 
Tidak Mencapai Target 

 
Melampaui Target 

 
 
 
 
 

Melampaui Target 
Tidak Mencapai Target 
Tidak Mencapai Target 
Tidak Mencapai Target 

 
 
 
Tidak Mencapai Target 

 
 

 
3. Menjaga 

kualitas kredit / 
NPL 

 

a. Kredit Komersial 
 Kredit Ritel 
Komersial 
 Kredit 
Menengah 
Prakarsa Kantor 
Cabang (KC) 

 
b. Kredit Konsumtif 

 Kredit Briguna 
 KPR 
 KKB 
 KMG 

 
 

 
93.4% 

       
0% 

 
 
 
 
 

97.2% 
48.9% 
74.7% 

155.2% 

 

 
Mendekati Target 

 
Melampaui Target 

 
 
 
 

 
Mendekati Target 

Tidak Mencapai Target 
Tidak Mencapai Target 

Melampaui Target 
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Aspek Indikator Kinerja 
Utama 

Sub Indikator 
Kinerja Utama 

% 
Pencapaian Kategori Pencapaian 

 
 

c. Kredit Program 
 Kredit Usaha 
Rakyat (KUR) 

146.7% Melampaui Target 

 
 4. Perolehan laba-

rugi 
a. Meningkatkan fee 

based income 
Ritel 

b. Mengoptimalkan 
recovery kredit 
 Pemasukan 
extra comptable 

c. Mendapatkan 
laba usaha 
 L/R on-off 
Balance Sheet 
(B/S) Ritel 

51.6% 
 
 

 
 
 

1,208.2% 
 
 
 
 

236.1% 
 

Tidak Mencapai Target 
 
 

 
 
 

Melampaui Target 
 
 
 
 

Melampaui Target 
 

Sumber : Data Olahan Formulir Evaluasi Sasaran Kinerja atau Sistem Manajemen 
Kinerja (SMK) PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Kebayoran 
Baru Tahun 2010 untuk Aspek Keuangan 

 

2. Langkah-langkah yang Ditetapkan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) 

Tbk Cabang Kebayoran Baru dalam Mencapai Target 

Berikut adalah langkah-langkah yang ditetapkan oleh BRI Kanca Kebayoran 

Baru untuk mencapai target dalam aspek keuangan : 

1. Menghimpun dana dalam bentuk simpanan : 

b) Ritel : 

   Giro ( Melampaui Target ) 

- Pencapaian target giro disebabkan oleh adanya peningkatan ekspansi kredit. 

Pembukaan giro wajib dilakukan oleh nasabah kredit yang dapat digunakan 

sebagai rekening penampungan atau pendebetan dalam rangka pembayaran 

cicilan pinjaman.  

- BRI Kanca Kebayoran Baru berhasil melakukan kerja sama dengan 

berbagai instansi Pemerintah, seperti bekerja sama dengan Markas Besar 
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(Mabes) POLRI, Kementerian Pendidikan Nasional, Rumah Sakit Pusat 

Pertamina, dan Kementerian Pemuda dan Olah Raga. Dengan diadakannya 

kerja sama ini, Bendahara di masing-masing instansi tersebut membuka 

rekening giro di BRI. 

- BRI Kanca Kebayoran Baru senantiasa melakukan pendekatan-pendekatan 

secara personal dengan cara memberikan bingkisan atau souvenir kepada 

para nasabah utama di hari-hari tertentu seperti Hari Raya atau ulang tahun. 

 Deposito ( Melampaui Target ) 

- Pemasaran deposito dilaksanakan secara cross selling kepada para nasabah 

tabungan dan para pegawai yang bekerja di lembaga / instansi yang sudah 

menjalin kerja sama dengan BRI Kanca Kebayoran Baru. 

- BRI Kanca Kebayoran Baru juga memasarkan deposito dengan 

menyediakan berbagai brosur mengenai produk simpanan di sejumlah 

ATM yang lokasinya berada di sekitar BRI Kanca Kebayoran Baru, seperti 

di ATM Pasaraya Blok M dan Blok M Plaza. 

- BRI Kanca Kebayoran Baru senantiasa melakukan pendekatan-pendekatan 

secara personal dengan cara memberikan bingkisan atau souvenir kepada 

para nasabah utama di hari-hari tertentu seperti Hari Raya atau ulang tahun. 

 Tabungan ( Melampaui Target ) 

- Funding Officer mengadakan pameran produk simpanan BRI di sejumlah 

tempat di sekitar bank, salah satunya di pusat perbelanjaan (mall), seperti di 

FX, Dharmawangsa Square, dan Blok M Square. 

- Dengan adanya kerja sama antara BRI Kanca Kebayoran Baru dengan 

berbagai instansi Pemerintah, seperti Markas Besar (Mabes) POLRI, 
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Kementerian Pendidikan Nasional, Rumah Sakit Pusat Pertamina, dan 

Kementerian Pemuda dan Olah Raga, para pegawai di masing-masing 

instansi Pemerintah tersebut membuka rekening tabungan di BRI Kanca 

Kebayoran Baru untuk gaji mereka. 

2. Menyalurkan dana dalam bentuk pinjaman : 

a) Kredit Komersial 

 Kredit Menengah Prakarsa Kantor Cabang ( Melampaui Target ) 

- Pemasaran Kredit Menengah Prakarsa dilaksanakan secara cross selling 

kepada instansi-instansi Pemerintah yang telah menjadi nasabah BRI Kanca 

Kebayoran Baru. Kredit Menengah Prakarsa dapat digunakan oleh instansi-

instansi yang sedang melakukan pengadaan proyek. 

b) Kredit Konsumtif 

 Kredit Briguna ( Melampaui Target ) 

- Pencapaian target kredit Briguna disebabkan oleh adanya peningkatan 

ekspansi kredit kepada para pegawai di lembaga / instansi yang telah 

bekerja sama dengan BRI Kanca Kebayoran Baru. Pembayaran cicilan 

pinjaman oleh para pegawai adalah melalui pendebetan (auto debet) dari 

rekening tabungan BRI yang telah dimiliki oleh para pegawai tersebut. 

3. Menjaga kualitas kredit / Non Performing Loan (NPL) 

a) Kredit Komersial 

 Kredit Menengah Prakarsa Kantor Cabang ( Melampaui Target ) 
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- BRI Kanca Kebayoran Baru dapat melaksanakan pengawasan atau 

monitoring kredit dengan lebih terkendali dikarenakan jumlah debitur 

kredit menengah relatif tidak terlalu banyak. 

- Para debitur kredit menengah merupakan debitur-debitur perusahaan 

dengan kemampuan usaha yang baik dan tata kelola manajemen yang lebih 

profesional dan transparan seperti PT. Inhutani, PT. SOG Indonesia, PT. 

Indonesia Comnet Plus (ICON+), dan lain-lain. 

b) Kredit Konsumtif 

 Kredit Multi Guna (KMG) ( Melampaui Target ) 

Pelampauan target ini salah satunya disebabkan oleh tidak adanya 

permasalahan dalam proses penyelesaian kredit KMG. 

c) Kredit Program 

 Kredit Usaha Rakyat (KUR) ( Melampaui Target ) 

- Pelampauan target ini dikarenakan nasabah-nasabah KUR dapat 

menyelesaikan pembayaran pinjamannya sesuai dengan jumlah dan tepat 

waktu. Selain itu, dengan adanya jaminan dari PT. Asuransi Kredit 

Indonesia (Askrindo) terhadap debitur yang bermasalah, proses 

penyelesaian kredit KUR dapat terselesaikan dengan lancar. 

4. Perolehan laba rugi 

a) Mengoptimalkan recovery kredit : 

 Pemasukan extra comptable ( Melampaui Target ) 

Pemasukan  extra comptable tahun 2010 adalah pemasukan yang berasal dari 

pelunasan-pelunasan pinjaman yang terjadi di tahun 2010 atas pinjaman yang 

seharusnya jatuh tempo di tahun 2009. Pada akhir tahun 2009, pihak bank 
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menghapusbukukan terlebih dahulu pinjaman-pinjaman nasabah yang belum 

dilunasi tersebut agar perolehan laba rugi bank tidak menurun dan di tahun 

2010 para debitur tetap diharuskan untuk melunasi pinjamannya. Jumlah 

pinjaman yang seharusnya jatuh tempo di tahun 2009 tersebut akan menjadi 

target pemasukan extra comptable tahun 2010.  

Pelampauan target dari sisi pemasukan extra comptable disebabkan oleh 

adanya pinjaman-pinjaman tahun 2009 dari beberapa debitur yang mampu 

dilunasi di tahun 2010, baik pelunasan melalui proses lelang maupun 

kesanggupan debitur untuk melunasi pinjaman. 

b) Mendapatkan laba usaha 

 Laba Rugi on-off Balance Sheet Ritel ( Melampaui Target ) 

Laba rugi bank adalah laba rugi on balance sheet ditambah dengan laba rugi 

off balance sheet. Pelampauan target ini disebabkan oleh jumlah dana 

simpanan yang cukup besar dan banyaknya agunan-agunan kredit bermasalah 

yang dilelang sehingga menambah pemasukan bank. 

3. Perumusan Langkah-langkah Alternatif Baru untuk Tahun Berikutnya bagi 

Indikator Kinerja yang Tidak Mencapai Target 

Berikut ini adalah  beberapa hal yang mempengaruhi tidak tercapainya target 

kinerja dan langkah-langkah alternatif baru yang mungkin digunakan menurut BRI 

Kanca Kebayoran Baru untuk beberapa sub indikator kinerja yang tidak mencapai target 

atau mendekati target : 

1. Menyalurkan dana dalam bentuk pinjaman : 

a) Kredit Komersial 

 Kredit Ritel Komersial ( Tidak Mencapai Target ) 
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Tidak tercapainya target ini dikarenakan : 

- Adanya turnover Account Officer yang tinggi sehingga diperlukan waktu 

bagi para Account Officer baru untuk memahami dan mempelajari portofolio 

kredit yang ada. 

- Banyaknya portofolio kredit yang dikelola sehingga menghambat ekspansi 

kredit. 

- Fokus pelayanan BRI Kanca Kebayoran Baru adalah pada segmen 

menengah, sehingga lebih mengutamakan perluasan pada kredit menengah, 

tetapi tidak menutup kemungkinan untuk memperluas penyaluran kredit ritel. 

Langkah-langkah alternatif baru yang mungkin digunakan oleh BRI Kanca 

Kebayoran Baru adalah : 

- BRI Kanca Kebayoran Baru memperluas penyaluran kredit ritel komersial 

dengan lebih berfokus pada sektor minyak dan gas (migas). 

- Melaksanakan pendidikan secara berkelanjutan bagi para petugas 

Administrasi Kredit (ADK). 

b) Kredit Konsumtif 

 Kredit Pemilikan Rumah (KPR) ( Tidak Mencapai Target ) 

Tidak tercapainya target ini dikarenakan persentase NPL KPR yang telah 

melewati batas yang diperbolehkan, yaitu sebesar 18.45%, sedangkan batas NPL 

yang ditetapkan oleh BRI Kanca Kebayoran Baru maksimal 3%. Oleh karena itu, 

BRI Kanca Kebayoran Baru menahan penyaluran dana dalam bentuk KPR 

sampai dengan persentase NPL KPR mencapai 3%. 
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Langkah-langkah alternatif baru yang mungkin digunakan oleh BRI Kanca 

Kebayoran Baru adalah : 

- Memperbaiki kondisi NPL hingga mencapai 3%. Strategi penyelesaian NPL 

akan dijelaskan berikutnya pada bagian menjaga kualitas kredit / NPL. 

- Meningkatkan kerja sama dengan perusahaan pengembang properti 

(developer) seperti PT. Cipta Maju Property, PT. Saka Abadi, Cirendeu 

Lakeside, dan lain-lain, sehingga para konsumen properti dapat mengajukan 

KPR ke BRI Kanca Kebayoran Baru. 

 Kredit Kendaraan Bermotor (KKB) ( Tidak Mencapai Target ) 

Tidak tercapainya target ini disebabkan oleh persentase NPL KKB yang telah 

melewati batas maksimal, yaitu sebesar 12.78%, sedangkan batas NPL yang 

ditetapkan oleh BRI Kanca Kebayoran Baru maksimal 3%. Oleh karena hal 

tersebut, BRI Kanca Kebayoran Baru menahan penyaluran dana dalam bentuk 

KKB sampai persentase NPL KKB mencapai 3%. 

Langkah-langkah alternatif baru yang mungkin digunakan oleh BRI Kanca 

Kebayoran Baru adalah : 

- Memperbaiki kondisi NPL hingga mencapai 3%. Strategi penyelesaian NPL 

akan dijelaskan berikutnya pada bagian menjaga kualitas kredit / NPL. 

- Meningkatkan kerja sama dengan dealer resmi kendaraan bermotor, seperti 

dealer Honda Motor Mampang Prapatan, sehingga meningkatkan jumlah 

nasabah kredit KKB. 

 Kredit Multi Guna (KMG) ( Tidak Mencapai Target ) 

Tidak tercapainya target ini dikarenakan meningkatnya persentase NPL untuk 

kredit KPR dan KKB yang melewati batas yang ditetapkan, sehingga 
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menyebabkan penyaluran kedua jenis kredit tersebut ditahan. Hal ini 

kemudian mempengaruhi penyaluran kredit multi guna (KMG), karena kondisi 

ketiga jenis kredit ini dilihat secara akumulasi / keseluruhan dan diperlakukan 

sama. 

Langkah-langkah alternatif baru yang mungkin digunakan oleh BRI Kanca 

Kebayoran Baru adalah : 

- Memperbaiki kondisi NPL untuk kredit KPR dan KKB hingga mencapai 3%. 

Dengan membaiknya kondisi NPL KPR dan KKB, maka penyaluran kedua 

jenis kredit tersebut akan diperluas kembali. Hal ini kemudian 

mempengaruhi penyaluran kredit multi guna (KMG), karena kondisi ketiga 

jenis kredit ini dilihat secara akumulasi / keseluruhan dan diperlakukan sama. 

c) Kredit Program 

 Kredit Usaha Rakyat (KUR) ( Tidak Mencapai Target ) 

Tidak tercapainya target ini dikarenakan segmen bisnis kredit BRI Kanca 

Kebayoran Baru lebih fokus kepada sektor menengah ke atas dan kondisi 

usaha di sekitar BRI Kanca Kebayoran Baru kurang sesuai dengan tujuan 

Kredit Usaha Rakyat (KUR). KUR ditujukan bagi usaha masyarakat yang 

feasible tetapi belum bankable, yaitu usaha belum memiliki legalitas yang 

lengkap atau belum memiliki agunan. Sedangkan hampir seluruh kondisi 

usaha di sekitar BRI Kanca Kebayoran Baru adalah feasible dan bankable. 

Maka dengan adanya hal ini, pihak BRI Kanca Kebayoran Baru mengalami 

kesulitan untuk meningkatkan jumlah penyaluran kredit usaha rakyat (KUR). 
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Langkah-langkah alternatif baru yang mungkin digunakan oleh BRI Kanca 

Kebayoran Baru adalah : 

- Menjalin kerja sama dengan Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI) 

untuk mengembangkan KUR dan tetap mencari nasabah-nasabah yang layak 

untuk memperoleh pinjaman KUR guna menutupi tidak tercapainya kinerja 

perusahaan dalam  penyaluran KUR. 

2. Menjaga kualitas kredit / Non Performing Loan (NPL) 

a) Kredit Komersial 

 Kredit Ritel Komersial ( Mendekati Target ) 

Kondisi  ini disebabkan oleh beberapa hal, yaitu : 

- Kurangnya pengawasan dan pencegahan terhadap debitur yang berada pada 

kondisi dalam perhatian khusus. 

- Terdapat beberapa usaha debitur yang kurang berjalan dengan baik karena 

mereka mengalami kejenuhan dalam berdagang. Hal ini disebabkan 

terjadinya persaingan usaha sejenis yang semakin ketat dan jenis industri 

usaha tersebut memang sedang mengalami penurunan. Seperti salah 

seorang debitur yang menjual barang elektronik bersaing dengan 

“Electronic City” yang lokasinya dekat dengan tempat usahanya. 

Kemudian usaha plastik yang mengalami penurunan tren dikarenakan harga 

minyak dan solar yang meningkat di tahun 2010. 

- Adanya proses penyelesaian pelunasan kredit beberapa nasabah yang 

menghabiskan waktu yang cukup lama. Seperti seorang debitur ingin 

melunasi kreditnya dengan melelang agunannya, tetapi jarang ada pembeli 

yang berminat untuk membeli. 
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Langkah-langkah alternatif baru yang mungkin digunakan oleh BRI Kanca 

Kebayoran Baru adalah : 

- Melaksanakan restrukturisasi kredit bagi nasabah yang layak untuk 

direstrukturisasi. 

- Apabila usaha debitur sudah tidak berjalan atau tidak memiliki cash flow, 

maka segera dilakukan pelelangan agunan, baik pelelangan di Balai Lelang 

maupun menjual di bawah tangan, yaitu menjual langsung ke pembeli tanpa 

melalui proses lelang. 

- Menunjuk seorang Account Officer khusus untuk menangani kredit 

bermasalah / NPL sehingga dapat lebih fokus dalam melakukan monitoring 

kredit secara berkala. 

- Melakukan pembinaan dan memonitor nasabah-nasabah yang dianggap 

memiliki potensi kredit bermasalah. 

b) Kredit Konsumtif 

 Kredit Briguna ( Mendekati Target ) 

Kondisi ini salah satunya disebabkan oleh adanya perpindahan pegawai yang 

mengakibatkan terganggunya sistem pendebetan gaji otomatis (auto debet) 

oleh Bendahara di instansi / lembaga yang terkait. Pelunasan kredit Briguna 

dilakukan melalui pemotongan gaji sehingga hal ini mempengaruhi 

penyelesaian kredit Briguna. 
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Langkah-langkah alternatif baru yang mungkin digunakan oleh BRI Kanca 

Kebayoran Baru adalah : 

- BRI Kanca Kebayoran Baru diharapkan dapat menjalin hubungan yang lebih 

dekat dengan Bendahara di perusahaan yang meminjam dana, sehingga 

pembayaran atau pelunasan pinjaman dapat lebih lancar. 

 Kredit Pemilikan Rumah (KPR) ( Tidak Mencapai Target ) 

Kondisi ini disebabkan oleh : 

- Banyaknya jumlah debitur KPR menyebabkan proses monitoring sulit 

dikendalikan. 

- Debitur merupakan masyarakat luas yang memiliki jumlah pendapatan dan 

jenis usaha yang bervariasi dan fluktuatif, sehingga hal ini mempengaruhi 

penyelesaian kredit mereka. 

 Kredit Kendaraan Bermotor (KKB) ( Tidak Mencapai Target ) 

Kondisi ini disebabkan oleh : 

- Banyaknya jumlah debitur KKB menyebabkan proses monitoring sulit 

dikendalikan. 

- Debitur merupakan masyarakat luas yang memiliki jumlah pendapatan dan 

jenis usaha yang bervariasi dan fluktuatif, sehingga hal ini mempengaruhi 

penyelesaian kredit mereka. 

Langkah-langkah alternatif baru yang mungkin digunakan oleh BRI Kanca 

Kebayoran Baru adalah : 

- Pemenuhan tenaga Account Officer untuk kredit konsumer sehingga dapat 

menangani jumlah debitur yang terus meningkat.  
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- Menetapkan strategi penyelesaian NPL dengan cara : 

1.   Mapping, yaitu melakukan inventarisasi dan pemetaan, kemudian BRI 

Kanca Kebayoran Baru bersama dengan Tim Restrukturisasi dan 

Penyelesaian Kredit Bermasalah (RPKB) Kantor Wilayah melakukan 

negoisasi dengan debitur bermasalah untuk mencari solusi yang terbaik. 

2.   Treatment, yaitu menetapkan skema penyelesaian bagi seluruh debitur 

bermasalah. Debitur yang masih memiliki prospek usaha yang baik akan 

dilakukan restrukturisasi, sedangkan debitur yang usahanya sudah tidak 

berjalan atau tidak memiliki cash flow, penyelesaian kreditnya dilakukan 

dengan pelelangan agunan. 

3. Monitoring dan pembinaan. 

3. Perolehan laba rugi 

a) Meningkatkan fee based income : 

   Ritel ( Tidak Mencapai Target ) 

Tidak tercapainya target tersebut disebabkan kurangnya pemasaran yang 

dilakukan oleh BRI Kanca Kebayoran Baru, sehingga masih sedikitnya 

masyarakat yang menggunakan jasa BRI Kanca Kebayoran Baru yang terkait 

dengan fee based income, seperti  pembayaran rekening listrik.  

Langkah-langkah alternatif baru yang mungkin digunakan oleh BRI Kanca 

Kebayoran Baru adalah : 

- Meningkatkan pemberitahuan ke masyarakat dengan menyediakan brosur di 

Kantor Kas binaan BRI Kanca Kebayoran Baru yang berada di Perusahaan 

Listrik Negara (PLN) Pusat dan memaksimalkan kerja sama dengan pihak-
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pihak lain yang berkaitan dengan perolehan fee based income, seperti 

TELKOM, INDOSAT, Garuda Indonesia, Kabelvision, dan lain-lain. 

Setelah mengukur pencapaian kinerja masing-masing sub indikator kinerja 

utama, kemudian dihitung besarnya persentase pencapaian kinerja masing-masing 

indikator kinerja utama dan pencapaian kinerja keuangan secara keseluruhan. 

Tabel 4.2 :  Persentase Pencapaian Kinerja Masing-Masing Indikator Kinerja 
Utama dalam Aspek Keuangan 

Indikator Kinerja Utama 
Total Nilai 

Target 
(Rp juta) 

Total Nilai 
Pencapaian 

(Rp juta)  

% 
Pencapaian 

Kategori 
Pencapaian 

Menghimpun dana dalam 
bentuk simpanan (Ritel) 1,125 3,180,486 283% Melampaui 

Target 

Menyalurkan dana dalam 
bentuk pinjaman 173,134 182,656 106% Mencapai 

Target 
Menjaga kualitas kredit / 

NPL 24,796 11,602% 214% Melampaui 
Target 

Perolehan laba rugi 198,099 399,733 202% Melampaui 
Target 

Sumber : Data Olahan Formulir Evaluasi Sasaran Kinerja atau Sistem Manajemen 
Kinerja (SMK) PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Kebayoran 
Baru Tahun 2010 untuk Pencapaian Kinerja Masing-Masing Indikator 
Kinerja Utama dalam Aspek Keuangan 

 
Tabel 4.3 :  Pencapaian Kinerja Aspek Keuangan 

Indikator Kinerja Utama Bobot % Pencapaian 

Menghimpun dana dalam bentuk simpanan (ritel) 20% 283% 

Menyalurkan dana dalam bentuk pinjaman 30% 106% 

Menjaga kualitas kredit / NPL 20% 214% 

Perolehan laba rugi 30% 202% 

Total 191.8% 

Kategori Pencapaian Kinerja Aspek Keuangan Sangat Baik 
Sumber : Data Olahan Formulir Evaluasi Sasaran Kinerja atau Sistem Manajemen 

Kinerja (SMK) PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang 
Kebayoran Baru Tahun 2010 untuk Pencapaian Kinerja Aspek Keuangan 
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Berdasarkan tabel 4.3 di atas, diperoleh total persentase pencapaian kinerja aspek 

keuangan secara keseluruhan sebesar 191.8% dan termasuk kategori sangat baik. 

B. Aspek Pelanggan 

1. Kinerja Aspek Pelanggan 

Pengukuran aspek pelanggan menggunakan dua indikator kinerja utama (Key 

Performance Indicator) dan enam sub indikator kinerja utama (Sub Key Performance 

Indicator) seperti yang terdapat pada tabel 3.5. Berdasarkan data yang tercantum pada 

Formulir Evaluasi Sasaran Kinerja atau Sistem Manajemen Kinerja (SMK) tahun 2010 

dan standar pencapaian kinerja pada tabel 3.2, diperoleh persentase dan kategori 

pencapaian kinerja masing-masing sub indikator kinerja utama dalam aspek keuangan 

adalah sebagai berikut : 

Tabel 4.4 :  Persentase Pencapaian Kinerja Masing-Masing Sub Indikator Kinerja 
Utama dan dalam Aspek Pelanggan 

Aspek Indikator 
Kinerja Utama 

Sub Indikator 
Kinerja Utama 

% 
Pencapaian 

Kategori 
Pencapaian 

Pelanggan 3. Meningkatkan 
jumlah 
nasabah 

a. Jumlah rekening 
Britama 

b. Jumlah kartu 
Debet 

c. Jumlah kartu 
Kredit BRI 

1,032% 
    

 153% 
   

    12% 

Melampaui Target 
 

Melampaui Target  
 

Tidak 
MencapaiTarget 

 4. Meningkatkan 
kualitas 
layanan 

c. Skor kualitas 
layanan rata-rata 

d. Jumlah rata-rata 
keluhan nasabah di 
unit kerja dalam 
satu bulan 

e. Penyelesaian 
keluhan 

115% 
 
115% 
 
 
 
115% 

Melampaui Target 
 

Melampaui Target 
 
 
 

Melampaui Target 

Sumber : Data Olahan Formulir Evaluasi Sasaran Kinerja atau Sistem Manajemen 
Kinerja (SMK) PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Kebayoran 
Baru Tahun 2010 untuk Aspek Pelanggan 
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2. Langkah-langkah yang Ditetapkan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) 

Tbk Cabang Kebayoran Baru dalam Mencapai Target 

Berikut adalah langkah-langkah yang ditetapkan oleh BRI Kanca Kebayoran 

Baru untuk mencapai target dalam aspek pelanggan : 

1. Meningkatkan jumlah nasabah : 

a) Jumlah Rekening Britama ( Melampaui Target ) 

   Funding Officer mengadakan pameran produk simpanan BRI di sejumlah 

tempat yang berada di sekitar bank, seperti di Gandaria City dan Blok M Plaza. 

Hal ini bertujuan untuk meningkatkan brand awareness masyarakat terhadap 

produk-produk simpanan BRI dan untuk meningkatkan perolehan nasabah 

simpanan. 

   Dengan adanya kerja sama antara BRI Kanca Kebayoran Baru dengan berbagai 

instansi Pemerintah, seperti Markas Besar (Mabes) POLRI, Kementerian 

Pendidikan Nasional, dan Kementerian Pemuda dan Olah Raga, para pegawai di 

masing-masing instansi Pemerintah tersebut membuka rekening tabungan di 

BRI Kanca Kebayoran Baru untuk gaji mereka. 

b) Jumlah Kartu Debet ( Melampaui Target ) 

   Dikarenakan adanya akuisisi nasabah tabungan dan kerja sama BRI Kanca 

Kebayoran Baru dengan berbagai instansi Pemerintah, sehingga meningkatkan 

jumlah rekening Britama dan selanjutnya meningkatkan jumlah kartu debet. 

2. Meningkatkan kualitas layanan 

a) Skor kualitas layanan rata-rata di BRI Kanca Kebayoran Baru (Melampaui Target) 

Pelampauan ini disebabkan oleh : 
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   BRI Kanca Kebayoran Baru mengadakan kegiatan “The Best Frontliner of The 

Month” yaitu pemilihan untuk Teller dan Customer Service terbaik. Dalam 

kegiatan tersebut selama satu bulan para nasabah akan secara langsung 

memberikan penilaian kepada Teller atau Customer Service yang telah melayani 

transaksi mereka. Bagi Teller atau Customer Service yang mendapatkan suara 

terbanyak dari para nasabah akan menjadi Teller atau Customer Service  terbaik 

di bulan tersebut dan setiap petugas frontliner yang menjadi pemenang akan 

memperoleh hadiah uang tunai sebesar Rp 1,000,000.00. Dengan diadakan 

kegiatan semacam ini, para petugas frontliner akan lebih termotivasi untuk 

memberikan pelayanan perbankan yang terbaik kepada para nasabah. BRI 

Kanca Kebayoran Baru merupakan pelopor pertama diadakannya kegiatan “The 

Best Frontliner of The Month” dan kegiatan tersebut disambut baik oleh BRI 

Kantor Wilayah Jakarta II. Oleh karena itu, BRI Kantor Wilayah Jakarta II 

menerapkan kegiatan “The Best Frontliner of The Month” ini di seluruh Kantor 

Cabang binaannya. 

   Diadakannya kegiatan role play bagi para petugas frontliner dan dalam kegiatan 

ini supervisor atau para karyawan lain berperan sebagai nasabah. 

b) Jumlah rata-rata keluhan nasabah di unit kerja dalam satu bulan (Melampaui 

Target) 

Pelampauan target ini disebabkan oleh peningkatan kualitas layanan yang 

dilakukan BRI Kanca Kebayoran Baru, seperti diadakannya role play,  

pembentukan forum diskusi yang bertujuan untuk mempelajari ilmu-ilmu baru 

dalam peningkatan kualitas pelayanan, serta pelakasanaan pendidikan dan 

pelatihan. 
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c) Penyelesaian keluhan ( Melampaui Target ) 

Penyelesaian keluhan yang dilakukan dengan cepat dan tepat oleh pihak bank 

sehingga dapat terselesaikan dalam waktu satu hari. 

3. Perumusan Langkah-langkah Alternatif Baru untuk Tahun Berikutnya bagi 

Indikator Kinerja yang Tidak Mencapai Target 

Berikut ini adalah beberapa hal yang mempengaruhi tidak tercapainya target 

kinerja dan langkah-langkah alternatif baru yang mungkin digunakan menurut BRI 

Kanca Kebayoran Baru untuk beberapa sub indikator kinerja yang tidak mencapai target 

atau mendekati target : 

1. Meningkatkan jumlah nasabah : 

a) Jumlah Kartu Kredit BRI ( Tidak Mencapai Target ) 

Tidak tercapainya target ini disebabkan oleh kurangnya pemasaran kartu kredit 

oleh BRI Kanca Kebayoran Baru . 

Langkah-langkah alternatif baru yang mungkin digunakan oleh BRI Kanca 

Kebayoran Baru adalah : 

- BRI Kanca Kebayoran Baru meningkatkan product holding melalui cross selling 

product. Product holding dimaksudkan agar bank menargetkan satu orang 

nasabah menggunakan dua produk bank atau lebih. 

- BRI Kanca Kebayoran Baru dapat menetapkan retention rate sebesar 100% untuk 

nasabah kartu kredit yang sudah ada (existing) yang bertujuan untuk menjaga rate 

kredit. 

- BRI Kanca Kebayoran Baru melakukan ekspansi kredit dan cross selling kepada 

nasabah-nasabah baru. 
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Selanjutnya, pencapaian kinerja BRI KC Kebayoran Baru dari sisi pelanggan 

secara keseluruhan terdapat pada tabel 4.5 berikut : 

Tabel 4.5 :  Pencapaian Kinerja Aspek Pelanggan 

Indikator Kinerja Utama Bobot % Pencapaian Bobot x % 
Pencapaian 

Jumlah rekening Britama 16.67% 1,032% 172% 
Jumlah kartu debet 16.67%    153%   26% 
Jumlah kartu kredit 16.67%     12%      2% 

Skor kualitas layanan rata-rata 16.67%   115%   19% 
Jumlah rata-rata keluhan nasabah 16.67%   115%   19% 

Penyelesaian keluhan 16.67%   115%   19% 
Total 257% 

Kategori Pencapaian Kinerja Aspek Pelanggan Sangat Baik 
Sumber : Data Olahan Formulir Evaluasi Sasaran Kinerja atau Sistem Manajemen 

Kinerja (SMK) PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang 
Kebayoran Baru Tahun 2010 untuk Kinerja Aspek Pelanggan 

 
Berdasarkan tabel 4.5 di atas, diperoleh total persentase pencapaian kinerja aspek 

pelanggan secara keseluruhan sebesar 257% dan termasuk kategori sangat baik. 

C. Aspek Bisnis Internal 

1. Kinerja Aspek Bisnis Internal 

Pengukuran aspek bisnis internal menggunakan sembilan indikator kinerja utama 

(Key Performance Indicator) dan lima sub indikator kinerja utama (Sub Key 

Performance Indicator) dalam dua indikator kinerja utama seperti yang terdapat pada 

tabel 3.7. 

Berdasarkan data yang terdapat pada Formulir Evaluasi Sasaran Kinerja atau 

Sistem Manajemen Kinerja (SMK) tahun 2010 dan standar pencapaian kinerja pada tabel 

3.2, diperoleh persentase dan kategori pencapaian kinerja masing-masing sub indikator 

kinerja utama dan indikator kinerja utama dalam aspek bisnis internal adalah sebagai 

berikut : 
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Tabel 4.6 :  Persentase Pencapaian Kinerja Masing-Masing Indikator Kinerja Utama dan Sub Indikator Kinerja Utama 
dalam Aspek Bisnis Internal 

Aspek Indikator Kinerja Utama Sub Indikator Kinerja 
Utama Pencapaian Kategori 

Pencapaian 

Bisnis Internal 1. Melaksanakan pembinaan ke Kantor Cabang 
Pembantu (KCP) & Kantor Kas (KK) berkenaan 
dengan pencapaian target Rencana Kinerja Awal 
(RKA) dan kepatuhan sistem prosedur 

a. Melakukan kunjungan 
ke KCP dalam rangka 
monitoring kinerja dan 
pengembangan bisnis 

 
b. Melakukan kunjungan 

ke KK dalam rangka 
monitoring kinerja dan 
pengembangan bisnis 

Seluruh KCP binaan dikunjungi lebih 
dari satu kali dalam setahun  

(115%) 
 
 
Tiap kunjungan ke KK, lebih dari 
tiga KKP/Unit 

(115%) 

Melampaui Target 
 
 
 

 
Melampaui Target 

 2. Melakukan evaluasi kinerja dan memonitor 
pencapaian target Rencana Kinerja Awal (RKA) 
dan Rencana Kinerja Forum (RKF) 

–  Evaluasi kinerja dilaksanakan lebih 
dari empat kali dalam setahun 

(115%) 

Melampaui Target 

 3. Memutus permohonan kredit putusan Pemimpin 
Cabang 

 
– 

Rata-rata waktu yang dibutuhkan 
untuk memutus permohonan kredit 
sesuai dengan prosedur dan ketentuan 
perkreditan adalah kurang dari 5 hari 
kerja 

(115%) 

Melampaui Target 

 4. Memastikan bahwa proses dan analisa kredit 
menengah putusan Kantor Cabang  telah 
dilaksanakan sesuai Ketentuan Umum 
Perkreditan (KUP), Pedoman Pelaksanaan Kredit 
(PPK), serta ketentuan lain yang berlaku 

– Tidak terdapat temuan Kantor 
Inspeksi (Kanins) 

(115%) 

 

Melampaui Target 
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Aspek Indikator Kinerja Utama Sub Indikator Kinerja 
Utama Pencapaian Kategori 

Pencapaian 

 5. Rencana investasi dan belanja modal – Triwulan IV selesai 100% 
(100%) 

Mencapai Target 

 6. Melakukan pendirian unit kerja dan e-channel 
baru sesuai RBB BRI 

 

 
a. Jumlah KCP            
b. Jumlah Kantor Kas            
c. Jumlah ATM  

Waktu pendirian 

66% 
60% 
66% 

Merealisasikan rencana pendirian 
unit kerja baru dan e-channel di 
wilayahnya sesuai dengan RBB 
BRI Triwulan IV selesai 85% 

(< 85%) 

Tidak Mencapai 
Target 

 
 
 

Tidak Mencapai 
Target 

 7. Melaksanakan standarisasi tampilan unit kerja dan 
e-channel 

 

_ Realissi standarisasi tampilan unit 
kerja dan e-channel : 
Ʃ  standarisasi 100% target & 
sesuai jadwal 

(115%) 

Melampaui Target 

 8. Monitor tindak lanjut penyelesaian rekening 
suspense dan saldo abnormal 

_ Monitoring penyelesaian rekening 
suspense di Kanca binaan sesuai 
dengan target waktu penyelesaian 

(100%) 

Mencapai Target 

 9. Monitoring dan tindak lanjut temuan audit _ Tindak lanjut penyelesaian audit : 
Sesuai waktu yang disepakati 

(100%) 

Mencapai Target 

Sumber : Data Olahan Formulir Evaluasi Sasaran Kinerja atau Sistem Manajemen Kinerja (SMK) Pemimpin Cabang PT. Bank Rakyat 
Indonesia (Persero) Tbk Cabang Kebayoran Baru Tahun 2010 untuk Aspek Bisnis Internal 
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2. Langkah-langkah yang Ditetapkan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk 

Cabang Kebayoran Baru dalam Mencapai Target 

Berikut adalah langkah-langkah yang ditetapkan oleh BRI Kanca Kebayoran 

Baru untuk mencapai target dalam aspek bisnis internal : 

1. Melaksanakan pembinaan ke Kantor Cabang Pembantu (KCP) dan Kantor Kas (KK) 

berkenaan dengan pencapaian target Rencana Kinerja Awal (RKA) dan kepatuhan 

sistem dan prosedur 

a) Melakukan kunjungan ke KCP dalam rangka monitoring kinerja dan 

pengembangan bisnis ( Melampaui Target ) 

- BRI Kanca Kebayoran Baru mengunjungi seluruh KCP binaan lebih dari satu 

kali secara rutin dikarenakan hal ini mempermudah BRI Kanca Kebayoran 

Baru dalam proses monitoring pencapaian target Rencana Kinerja Awal 

(RKA) serta kepatuhan sistem dan prosedur di KCP binaan. 

b) Melakukan Kunjungan ke KK dalam Rangka Monitoring Kinerja dan 

Pengembangan Bisnis ( Melampaui Target ) 

- BRI Kanca Kebayoran Baru mengunjungi lebih dari tiga KK binaan pada 

setiap kunjungan ke KK dikarenakan hal ini mempermudah BRI Kanca 

Kebayoran Baru dalam proses monitoring pencapaian target Rencana Kinerja 

Awal (RKA) serta kepatuhan sistem dan prosedur di KK binaan. 

2. Melakukan evaluasi kinerja dan memonitor pencapaian target Rencana Kinerja 

Awal (RKA) dan Rencana Kinerja Forum (RKF) ( Melampaui Target ) 

- BRI Kanca Kebayoran Baru melakukan evaluasi kinerja lebih dari empat kali 

secara rutin guna mempermudah dan mempercepat manajemen bank dalam 

mengetahui kendala-kendala yang terjadi dalam kinerja perusahaan sehingga 

dapat segera ditetapkan strategi-strategi untuk menyelesaikannya. 
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3. Memutus permohonan kredit putusan Pemimpin Cabang ( Melampaui Target ) 

- Memutus permohonan kredit kurang dari lima hari kerja sesuai dengan prosedur 

dan ketentuan perkreditan. 

4. Memastikan bahwa proses dan analisa kredit menengah putusan Kantor Cabang 

telah dilaksanakan sesuai Ketentuan Umum Perkreditan (KUP), Pedoman 

Pelaksaaan Kredit (PPK), serta ketentuan lain yang berlaku ( Melampaui Target ) 

Pelampauan target ini disebabkan : 

- Proses dan analisa kredit menengah putusan Kantor Cabang dilaksanakan sesuai 

Ketentuan Umum Perkreditan (KUP), Pedoman Pelaksaaan Kredit (PPK), dan 

ketentuan lain yang berlaku. BRI Kanca Kebayoran Baru telah melaksanakan, 

mendokumentasikan, dan mengadministrasikan dengan aman, baik, dan tertib 

seluruh hal-hal yang berkaitan dengan proses pengajuan kredit hingga pencairan 

kredit nasabah, sehingga tidak ditemukannya temuan yang janggal oleh Kantor 

Inspeksi. 

5. Rencana investasi dan belanja modal ( Mencapai Target ) 

- Mematuhi dan mentaati rencana investasi dan belanja modal yang terdapat di 

setiap bulan sehingga dapat terealisasi sesuai jadwal dan anggaran. Apabila 

terdapat pelampauan pada jumlah pegeluaran investasi dan belanja modal di satu 

bulan, maka pengeluaran tersebut ditunda terlebih dahulu sampai dengan bulan 

berikutnya. Semua jenis pengeluaran untuk investasi dan belanja modal mampu 

dikendalikan dengan baik oleh bank dengan tetap mempertimbangkan harga dan 

kualitas. 

6. Melaksanakan standarisasi tampilan unit kerja dan e-channel (Melampaui Target) 

- BRI Kanca Kebayoran Baru melaksanakan 100% standarisasi tampilan unit kerja 

dan e-channel sesuai dengan jadwal. Standarisasi tampilan unit kerja adalah 
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standarisasi tampilan banking hall, bank sign, dan pylon. BRI Kanca Kebayoran 

Baru sendiri pada tahun 2010 juga telah memperbaiki tampilan Banking Hall, 

taman, dan bank sign. Selain itu, standarisasi elemen eksterior e-channel seperti 

ATM adalah adanya neon box, pylon, petunjuk lokasi, stiker pintu dan sundblast. 

Sedangkan untuk standarisasi elemen interior ATM adalah adanya neon box, 

main backdrop, mesin ATM, stiker body mesin ATM, tempat poster, kotak saran, 

dan kotak sampah. 

7. Monitor tindak lanjut penyelesaian rekening suspense dan saldo abnormal 

(Mencapai Target) 

- Munculnya rekening suspense merupakan salah satu kendala sistem, seperti 

adanya kesalahan transfer ke cabang lain atau sebaliknya. Oleh karena itu, selama 

tahun 2010, BRI Kanca Kebayoran Baru selalu memonitor rekening suspense 

tersebut setiap hari dengan melakukan pemeriksaaan dan menghitung selisih pada 

setiap rekening yang mencakup posisi jumlah kas, jumlah penyaluran pinjaman, 

dan jumlah pengeluaran biaya. BRI Kanca Kebayoran Baru juga secara rutin 

memberikan laporan kepada Kantor Pusat mengenai keterangan yang terkait 

dengan rekening suspense dan saldo abnormal. 

8. Monitoring dan tindak lanjut temuan audit ( Mencapai Target ) 

BRI Kanca Kebayoran Baru menyelesaikan setiap kejanggalan yang ditemukan oleh 

internal audit dalam mengaudit seluruh bagian perusahaan sesuai dengan waktu 

yang disepakati. Segala hal yang dinilai kurang oleh internal audit dapat segera 

dilengkapi dengan baik, benar, dan tepat waktu oleh bank. 
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3. Perumusan Langkah-langkah Alternatif Baru untuk Tahun Berikutnya bagi 

Indikator Kinerja yang Tidak Mencapai Target 

Berikut ini adalah  beberapa hal yang mempengaruhi tidak tercapainya target 

kinerja dan langkah-langkah alternatif baru yang mungkin digunakan menurut BRI 

Kanca Kebayoran Baru untuk beberapa sub indikator kinerja yang tidak mencapai target 

atau mendekati target : 

1. Melakukan pendirian unit kerja dan e-channel baru ( Tidak Mencapai Target ) 

Pelaksanakan pendirian unit kerja baru tidak dapat mencapai target karena jumlah 

unit kerja yang didirikan masih kurang dari yang direncanakan. 

- Rencana pendirian Kantor Cabang Pembantu (KCP) adalah sebanyak tiga unit 

yang berlokasi di Melawai, Kemang, dan Senayan City, namun yang terealisasi 

hanya di dua lokasi, yaitu Melawai dan Kemang.  Hal ini disebabkan kurangnya 

tempat / space dan BRI Kanca Kebayoran Baru diharuskan untuk menunggu 

dalam waktu yang cukup lama untuk memperoleh giliran mendirikan KCP di 

Senayan City dikarenakan banyaknya bank lain yang juga ingin mendirikan unit 

kerja atau memperpanjang kontrak pendirian unit kerja mereka di Senayan City. 

Meskipun demikian, BRI Kanca Kebayoran Baru sudah memiliki alternatif lain 

untuk mendirikan KCP di Gandaria City di tahun 2011. 

- Pendirian Kantor Kas (KK) juga belum sesuai dengan rencana. Rencana 

pendirian Kantor Kas (KK) pada tahun 2010 adalah sebanyak lima unit yang 

berlokasi di Bangka, area Perusahaan Listrik Negara (PLN) Pusat, area Rumah 

Sakit Pusat Pertamina (RSPP), area Kejaksaan Agung, dan area Kementerian 

Perumahan Rakyat. Namun pada tahun 2010, KK yang didirikan hanya terealisasi 

di tiga lokasi, yaitu di area Perusahaan Listrik Negara (PLN) Pusat, area Rumah 

Sakit Pusat Pertamina, dan area Kejaksaan Agung. Hal ini disebabkan lokasi di 
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Bangka dan Kementerian Perumahan Rakyat tidak memungkinkan untuk 

didirikan KK. 

- Pendirian ATM juga belum sesuai dengan rencana. Rencana pendirian ATM 

adalah sebanyak 15 unit, namun hanya 10 unit ATM  yang dapat terealisasi. Lima 

unit ATM yang pendiriannya tidak terealisasi dikarenakan hak pendirian kelima 

unit ATM tersebut dilimpahkan ke BRI cabang lain yang lokasinya lebih dekat 

dengan tempat pendirian ATM tersebut. Daftar lokasi ATM dapat dilihat di 

lampiran 6. 

Langkah-langkah alternatif baru yang mungkin digunakan oleh BRI Kanca Kebayoran 

Baru dalam rangka pendirian unit kerja baru adalah : 

- Apabila lokasi tidak memungkinkan untuk dibangun unit kerja, maka diupayakan 

untuk segera mencari lokasi baru dengan memperhatikan jadwal pendirian unit 

kerja dengan memperhatikan jumlah pesaing yang berada di sekitar lokasi, 

jumlah pusat perbelanjaan, jenis-jenis usaha, dan jumlah penduduk sekitar.. 

Dalam pencarian lokasi ATM baru, sebaiknya memperhatikan lokasi ATM bank 

pesaing seperti BCA dan Mandiri. Kemudian dalam mendirikan ATM, BRI dapat 

mendirikan ATM dengan kemudahan akses yang berbeda, seperti mendirikan 

ATM dengan posisi ATM yang berseberangan terutama jika dipisahkan dengan 

pembatas, jembatan layang, jalan satu jalur, dan lain-lain. 
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Selanjutnya, kinerja aspek binis internal BRI Kanca Kebayoran Baru diukur 

secara keseluruhan seperti yang terdapat pada tabel 4.7. 

Tabel 4.7 :  Pencapaian Kinerja Aspek Bisnis Internal 

Indikator Kinerja Utama Bobot % Pencapaian Bobot x 
% Pencapaian 

Kunjungan ke KCP 7.7% 115% 8.9% 

Kunjungan ke KK 7.7% 115% 8.9% 

Evaluasi kinerja & memonitor pencapaian target 7.7% 115% 8.9% 

Memutus permohonan kredit putusan 
Pemimpin Cabang 7.7% 115% 8.9% 

Proses dan analisa kredit menengah putusan 
Kantor Cabang 7.7% 115% 8.9% 

Rencana investasi dan belanja modal 7.7% 100% 7.7% 

Jumlah KCP 7.7% 66% 5.1% 

Jumlah Kantor Kas 7.7% 60% 4.6% 

Jumlah ATM 7.7% 66% 5.1% 

Waktu pendirian unit kerja 7.7% 84% 6.5% 

Standarisasi tampilan unit kerja dan e-channel 7.7% 115% 8.9% 

Monitor tindak lanjut penyelesaian rekening 
suspense dan saldo abnormal 7.7% 100% 7.7% 

Monitoring dan tindak lanjut temuan audit 7.7% 100% 7.7% 

Total 97.8% 

Kategori Pencapaian Kinerja Aspek Bisnis Internal Cukup Baik 

Sumber : Data Olahan Formulir Evaluasi Sasaran Kinerja atau Sistem Manajemen 
Kinerja (SMK) PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Kebayoran 
Baru Tahun 2010 untuk Kinerja Aspek Bisnis Internal 

 

Berdasarkan tabel 4.7 di atas, diperoleh total persentase pencapaian kinerja aspek bisnis 

internal secara keseluruhan sebesar 97.5% dan termasuk kategori cukup baik. 
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D. Aspek Pekerja 

1. Kinerja Aspek Pekerja 

Pengukuran aspek pekerja menggunakan lima indikator kinerja utama (Key 

Performance Indicator) dan dua sub indikator kinerja utama (Sub Key Performance 

Indicator) dalam salah satu indikator kinerja utama, seperti yang terdapat pada tabel 3.9. 

Berdasarkan data yang tercantum pada Formulir Evaluasi Sasaran Kinerja atau Sistem 

Manajemen Kinerja (SMK) milik Pemimpin Cabang tahun 2010 dan standar pencapaian 

kinerja pada tabel 3.2, diperoleh persentase dan kategori pencapaian kinerja masing-

masing sub indikator kinerja utama dalam aspek pekerja adalah sebagai berikut : 
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Tabel 4.8 :  Persentase Pencapaian Kinerja Masing-Masing Indikator Kinerja Utama dan Sub Indikator Kinerja Utama 
dalam Aspek Pekerja 

Aspek Indikator Kinerja Utama Sub Indikator Kinerja 
Utama Pencapaian Kategori 

Pencapaian 

Pekerja 1. Melakukan perencanaan dan pemenuhan 
kebutuhan sumber daya manusia (SDM) yang 
menjadi kewenangan Kantor Cabang. 

_ Sesuai dengan waktu kebutuhan 
dan formasi 

(100%) 

Mencapai Target 

 2. Memutus dan mengusulkan sesuai kewenangan 
terkait pengangkatan pekerja, promosi, demosi, 
mutasi, reward, punishment 

_ 

 

Dilaksanakan sesuai dengan  waktu 
dan ketentuan 

(100%) 

Mencapai Target 

 3. Pendidikan / pelatihan pekerja 

 

a. Melaksanakan program 
pendidikan Kantor 
Wilayah sesuai anggaran 
 

b. Melaksanakan program 
pendidikan Kantor 
Wilayah sesuai jadwal 

Realisasi anggaran : 90% - 95% 
(100%) 

 
 
Waktu : Sesuai dengan jadwal 

(100%) 

Mencapai Target 
 
 
 
 

Mencapai Target 

 4. Penyelesaian kasus-kasus pelanggaran _ Penyelesaian kasus ≤ satu bulan 
(115%) 

Melampaui Target 

 5. Melaksanakan pembinaan dan peningkatan 
motivasi pekerja dalam bentuk pelaksanaan Forum 
Peningkatan Pekerja 1 kali/tahun dan kegiatan 
lainnya seperti refreshing pekerja, training 
motivasi, kegiatan kerohanian, dsb. 

_ Melaksanakan 1 kali FPK dan 3 - 4 
jenis kegiatan lainnya 

(100%) 

Mencapai Target 

Sumber: Data Olahan Formulir Evaluasi Sasaran Kinerja atau Sistem Manajemen Kinerja (SMK) Pemimpin Cabang PT. Bank Rakyat 
Indonesia (Persero) Tbk Cabang Kebayoran Baru Tahun 2010 untuk Aspek Pekerja 
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2. Langkah-langkah yang Ditetapkan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) 

Tbk Cabang Kebayoran Baru dalam Mencapai Target 

Berikut adalah langkah-langkah yang ditetapkan oleh BRI Kanca Kebayoran 

Baru untuk mencapai target dalam aspek pekerja : 

1. Melakukan perencanaan dan pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia (SDM) 

yang menjadi kewenangan Kantor Cabang (  Mencapai Target ) 

 Rekruitmen karyawan 

BRI Kanca Kebayoran Baru merekrut karyawan setiap kali dibutuhkan dengan 

menyesuaikan pendidikan terakhir calon karyawan dengan posisi yang 

membutuhkan karyawan tersebut. 

 Rolling / rotasi karyawan 

BRI Kanca Kebayoran Baru mengadakan rolling / rotasi karyawan yang biasanya 

dilakukan setiap enam bulan sekali dan kegiatan ini berlaku obyektif bagi seluruh 

karyawan di setiap bagian. Dengan diadakannya rolling ini, karyawan tidak 

hanya mengetahui dan menguasai tugas, wewenang, dan tanggung jawab di satu 

bagian, tetapi juga di bagian lainnya. Selain itu, rolling tersebut bertujuan untuk 

mengurangi kejenuhan para karyawan dan meminimalisir pelanggaran yang dapat 

dilakukan oleh karyawan. 

 Peningkatan kesejahteraan karyawan 

BRI Kanca Kebayoran Baru memenuhi kebutuhan SDM dengan meningkatkan 

kesejahteraan para karyawannya, seperti menyediakan biaya pengobatan bagi 

karyawan yang sakit, biaya seragam kantor, dan melakukan pengadaan barang-

barang, alat-alat, atau fasilitas lain penunjang pekerjaan karyawan. 
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2. Memutus dan mengusulkan sesuai kewenangan terkait pengangkatan pekerja, 

promosi, demosi, mutasi, reward, dan punishment ( Mencapai Target ) 

BRI Kanca Kebayoran Baru memutus dan mengusulkan pengangkatan pekerja, 

promosi, demosi, mutasi, reward, dan punishment sesuai dengan waktu dan 

kebutuhan, serta memberlakukannya secara obyektif kepada seluruh karyawan. 

Karyawan yang bekerja dengan baik akan dipromosikan ke posisi yang lebih tinggi, 

karyawan yang sudah bekerja cukup lama dapat dimutasi ke BRI cabang lain atau ke 

wilayah kerja yang berbeda, dan karyawan yang bekerja dengan kurang baik dapat 

didemosi. Dalam hal demosi, BRI Kanca Kebayoran Baru tidak secara langsung 

memberhentikan karyawan tersebut, tetapi kinerja karyawan tersebut akan selalu 

dimonitor selama 1 minggu sampai dengan 1 bulan. 

Seluruh kegiatan pengangkatan pekerja, promosi, demosi, mutasi, reward, dan 

punishment yang dilakukan oleh BRI Kanca Kebayoran Baru sebelumnya telah 

memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari Kantor Wilayah BRI Jakarta II. 

3. Pendidikan / pelatihan pekerja 

a) Melaksanakan program pendidikan Kantor Wilayah sesuai dengan anggaran dan 

jadwal. ( Mencapai Target ) 

BRI Kanca Kebayoran Baru telah melaksanakan secara rutin program pendidikan 

dan pelatihan yang bersifat resmi di pusat pendidikan dan dilaksanakan sesuai 

dengan anggaran dan jadwal. Selain melaksanakan program pendidikan dan 

pelatihan di pusat pendidikan dan pelatihan, BRI Kanca Kebayoran Baru juga 

mengikut sertakan para karyawannya untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan di 

tempat lain, seperti Sentra Pendidikan di Bandung, Sentra Pendidikan Ragunan, 

Program Certificated Wealth Management Universitas Gajah Mada (UGM), dan 

lain-lain. BRI Kanca Kebayoran Baru juga sering mengadakan forum diskusi yang 
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membahas mengenai ilmu-ilmu baru yang terdapat di BRI dan diikuti oleh seluruh 

karyawan. 

4. Penyelesaian kasus-kasus pelanggaran ( Melampaui Target ) 

Segala kasus pelanggaran diselesaikan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan 

oleh BRI. Seperti halnya kasus teller yang kurang teliti dalam hal pengembalian uang 

kepada nasabah dengan jumah yang lebih dari seharusnya, maka atas kelalaian ini 

teller yang bersangkutan wajib untuk menggantinya dengan uang tunjangan khusus 

risiko teller yang telah ia terima dari bank. Dengan adanya uang tunjangan khusus 

risiko teller ini, para teller akan lebih berhati-hati dalam mengerjakan pekerjaannya, 

sehingga uang tunjangan khusus risiko teller tersebut dapat ia terima sebagai 

pemasukan tambahan tanpa berkurang jumlahnya. 

Namun, dengan adanya sikap saling terbuka dan kekeluargaan yang selalu dipelihara 

oleh seluruh lapisan karyawan di BRI Kanca Kebayoran Baru serta  diadakannya 

rolling / rotasi karyawan secara periodik membuat segala kasus pelanggaran dapat 

diminimalisir dengan baik. 

5. Melaksanakan pembinaan dan peningkatan motivasi pekerja dalam bentuk 

pelaksanaan Forum Peningkatan Pekerja 1 (satu) kali / tahun dan kegiatan lainnya 

seperti refreshing pekerja, training motivasi, kegiatan kerohanian, dan sebagainya ( 

Mencapai Target ) 

Forum Peningkatan Pekerja (FPK) adalah kegiatan bagi para karyawan BRI yang 

memiliki tujuan untuk refreshing. Selain refreshing, selama FPK para karyawan akan 

membicarakan mengenai apa saja yang harus mereka capai di tahun depan dan hal-hal 

lain yang terkait dengan pencapaian kinerja di tahun berikutnya. Selama tahun 2010, 

BRI Kanca Kebayoran Baru telah melaksanakan Forum Peningkatan Kinerja (FPK) 

sebanyak satu kali di Bandung. Selain FPK, BRI Kanca Kebayoran Baru juga telah 
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mengadakan kegiatan lainnya, seperti training motivasi, kegiatan kerohanian, briefing 

setiap pagi, dan role play. Role play bertujuan untuk mengasah kemampuan para 

karyawan khususnya karyawan-karyawan frontliner di banking hall. Role play ini 

dilaksanakan empat kali dalam satu bulan selama tahun 2010 dan dilaksanakan pada 

akhir hari. 

Selanjutnya, pencapaian kinerja dari sisi pekerja BRI Kanca Kebayoran Baru 

diukur secara keseluruhan seperti yang terdapat pada tabel 4.9. 

Tabel 4.9 :  Pencapaian Kinerja Aspek Pekerja 

Indikator Kinerja Utama Bobot % Pencapaian Bobot x 
% Pencapaian 

Perencanaan dan pemenuhan 
kebutuhan SDM 16.7% 100% 16.7% 

Memutus dan mengusulkan 
pekerja 16.7% 100% 16.7% 

Program pendidikan Kanwil sesuai 
anggaran 16.7% 100% 16.7% 

Program pendidikan Kanwil sesuai 
jadwal 16.7% 100% 16.7% 

Penyelesaian kasus pelanggaran 16.7% 115% 19.2% 

Pembinaan dan peningkatan 
motivasi pekerja 16.7% 100% 16.7% 

Total 102.7% 

Kategori Pencapaian Kinerja Aspek Pekerja Baik 

Sumber : Data Olahan Formulir Evaluasi Sasaran Kinerja atau Sistem Manajemen 
Kinerja (SMK) PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang 
Kebayoran Baru Tahun 2010 untuk Kinerja Aspek Pekerja 

Berdasarkan tabel 4.9 di atas, diperoleh total persentase pencapaian kinerja aspek 

pekerja secara keseluruhan sebesar 102.7% dan termasuk kategori baik. 

E. Pencapaian Kinerja BRI Kanca Kebayoran Baru Secara Keseluruhan 

Setelah mengetahui kategori pencapaian kinerja yang diperoleh masing-masing 

aspek, penulis juga mengukur pencapaian kinerja BRI Kanca Kebayoran Baru secara 

keseluruhan. 
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Tabel 4.10 :  Pencapaian Kinerja BRI Kanca Kebayoran Baru Secara Keseluruhan 
Aspek 

(1) 

Indikator Kinerja Utama & Bobot 

(2) 

% Pencapaian 
Kinerja 

(3) 

Bobot x %  

(2) x (3) = (4) 

Total 
Bobot x % 

 (5) 

Keuangan 

(70%) 

1. Menghimpun dana dalam bentuk simpanan  (14%)   283% 39.62% 

134.26% 
2. Menyalurkan dana dalam bentuk pinjaman (21%)   106% 22.26% 
3. Menjaga kualitas kredit / NPL (14%)   214% 29.96% 
4. Perolehan laba rugi (21%)   202% 42.42% 

Rata-rata pencapaian kinerja 191.8%  
     

Pelanggan 

(10%) 

1. Meningkatkan jumlah nasabah   

    25.70% 

 Rekening Britama (1.67%) 1,032% 17.2% 
 Kartu debet (1.67%)    153%   2.6% 
 Kartu kredit (1.67%)      12%  0.2% 

2. Meningkatkan kualitas layanan   
 Skor kulitas layanan rata-rata (1.67%)   115%  1.9% 
 Jumlah rata-rata keluhan nasabah (1.67%)   115%  1.9% 
 Penyelesaian keluhan (1.67%)   115%  1.9% 

Rata-rata pencapaian kinerja 257%  
     

Bisnis 
Internal 

(10%) 

1. Melaksanakan pembinaan ke KCP & KK berkenaan 
dengan pencapaian target Rencana Kinerja Awal (RKA) 
dan kepatuhan sistem prosedur 

 
 

    9.78% 

 Kunjungan ke KCP (0.77%) 115% 0.89% 
 Kunjungan ke KK (0.77%)  115% 0.89% 

2. Melakukan evaluasi kinerja dan memonitor pencapaian 
target Rencana Kinerja Awal (RKA) dan Rencana 
Kinerja Forum (RKF) (0.77%) 

 115% 0.89% 

3. Memutus permohonan kredit putusan Pemimpin Cabang 
(0.77%)  115% 0.89% 

4. Memastikan bahwa proses dan analisa kredit menengah 
putusan Kantor Cabang  telah dilaksanakan sesuai 
Ketentuan Umum Perkreditan (KUP), Pedoman 
Pelaksanaan Kredit (PPK), serta ketentuan lain yang 
berlaku (0.77%) 

115% 0.89% 

5. Rencana investasi dan belanja modal (0.77%) 100% 0.77% 
6. Melakukan pendirian unit kerja dan e-channel baru   

 Jumlah KCP (0.77%) 66% 0.51% 
 Jumlah KK (0.77%) 60% 0.46% 
 Jumlah ATM (0.77%) 66% 0.51% 
 Waktu pendirian unit kerja (0.77%) 84% 0.65% 

7. Melaksanakan standarisasi tampilan unit kerja dan e-
channel (0.77%) 115% 0.89% 

8. Monitor tindak lanjut penyelesaian rekening suspense 
dan saldo abnormal (0.77%) 100% 0.77% 

9. Monitoring dan tindak lanjut temuan audit (0.77%) 100% 0.77% 
Rata-rata pencapaian kinerja 97.8%  

     

Pekerja 

(10%) 

6. Melakukan perencanaan dan pemenuhan kebutuhan SDM 
yang menjadi kewenangan Kanca (1.67%) 100% 1.67% 

  10.27% 

7. Memutus dan mengusulkan sesuai kewenangan terkait 
pengangkatan pekerja, promosi, demosi, mutasi, reward, 
punishment (1.67%) 

100% 1.67% 

8. Program pendidikan / pelatihan pekerja   
 Sesuai anggaran  (1.67%) 100% 1.67% 
 Sesuai jadwal (1.67%) 100% 1.67% 

9. Penyelesaian kasus-kasus pelanggaran (1.67%) 115% 1.92% 
10. Melaksanakan pembinaan dan peningkatan motivasi 

pekerja dalam bentuk pelaksanaan FPK 1 kali/tahun & 
kegiatan lainnya (1.67%) 

100% 1.67% 

Rata-rata pencapaian kinerja 102.7%  
Total % Pencapaian Kinerja Keseluruhan (Kategori Sangat Baik) 179.98% 

Sumber : Formulir Evaluasi Sasaran Kinerja atau Sistem Manajemen Kinerja (SMK) PT. 
Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Kebayoran Baru Tahun 2010 
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4.2.2  Analisis Hubungan Sebab-Akibat antar Perspektif Balanced Scorecard yang 

Diterapkan oleh PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk 

Pencapaian target pengembangan karyawan meliputi perencanaan dan 

pemenuhan kebutuhan SDM, program pendidikan atau pelatihan karyawan, sistem 

reward dan punishment, serta pembinaan dan peningkatan motivasi karyawan 

mendukung proses bisnis internal. Dengan adanya SDM yang terampil, terdidik, terlatih, 

memiliki motivasi yang tinggi, dan didukung dengan berbagai fasilitas penunjang 

pekerjaan karyawan, maka akan meningkatkan produktifitas, efektifitas, dan efisiensi 

proses bisnis internal. BRI Kanca Kebayoran Baru dalam hal ini dapat memutus 

permohonan kredit kurang dari lima hari kerja dan dilaksanakan sesuai dengan KUP dan 

PPK. Di samping itu, adanya SDM yang terampil dengan didukung oleh fasilitas 

penunjang akan meningkatkan pelayanan berupa standarisasi tampilan unit kerja dan e-

channel. 

Dengan adanya SDM yang terampil, terdidik, dan terlatih, efektifitas dan efisiensi 

dalam analisa dan pemutusan permohonan kredit, serta peningkatan pelayanan berupa 

standarisasi tampilan unit kerja dan e-channel, maka akan meningkatkan jumlah nasabah 

dan meningkatkan kualitas layanan nasabah dalam bentuk peningkatan skor kualitas 

layanan rata-rata dan kemampuan menangani serta menyelesaikan keluhan nasabah. 

SDM yang terampil, terdidik, dan terlatih akan terus melakukan usaha-usaha untuk 

meningkatkan jumlah nasabah rekening BritAma dan kartu debet, serta dapat menangani 

dan menyelesaikan keluhan nasabah dalam waktu satu hari, sehingga akan meningkatkan 

kepuasan dan kesetiaan nasabah. Kemampuan analis kredit dalam menganalisis kredit 

dan memutuskan permohonan kredit akan menyebabkan peningkatan tingkat kepuasaan 

dan kesetiaan nasabah kredit karena proses pemutusan permohonan kredit dapat 

dilaksanakan kurang dari lima hari kerja, sehingga nasabah kredit tidak perlu menunggu 
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terlalu lama untuk menerima kredit dan hal ini akan mendorong para nasabah kredit 

tersebut untuk kembali mengajukan kredit ke BRI Kanca Kebayoran Baru. Kemudian 

peningkatan pelayanan berupa standarisasi tampilan unit kerja dan e-channel akan 

meningkatkan tingkat kepuasaan dan kesetiaan nasabah. Tampilan unit kerja dan e-

channel yang nyaman dan memberikan kemudahan akses bagi para nasabah dalam 

bertransaksi akan membuat nasabah untuk terus bertransaksi di BRI, baik bertransaksi di 

banking hall di BRI Kanca Kebayoran Baru, KCP dan KK binaan BRI Kanca Kebayoran 

Baru, ATM, maupun melalui e-banking BRI. 

Selanjutnya peningkatan kepuasan dan kesetiaan nasabah, serta peningkatan 

jumlah nasabah dan rekening baru akan meningkatkan jumlah dana simpanan yang 

selanjutnya dapat dimanfaatkan untuk ekspansi kredit. Kemudian, kemampuan analis 

kredit dalam menganalisis kredit akan meningkatkan efektifitas ekspansi dan kualitas 

kredit. Peningkatan jumlah dana simpanan, ekspansi dan kualitas kredit akan mendukung 

perolehan laba perusahaan. 

4.2.3 Analisis Perbandingaan Aspek Pengukuran Kinerja dalam Balanced 

Scorecard Menurut Teori Kaplan dan Norton dengan Penerapannya di PT 

Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Kebayoran Baru 

Penulis menganalisa perbandingan aspek pengukuran kinerja dalam balanced 

scorecard menurut teori Kaplan dan Norton dengan penerapannya di BRI Kanca 

Kebayoran Baru.  Pada tabel 4.11, terdapat beberapa aspek pengukuran kinerja yang 

diterapkan oleh BRI Kanca Kebayoran Baru yang berbeda dengan teori menurut Kaplan 

dan Norton. 
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Tabel 4.11 Perbandingaan Aspek Pengukuran Kinerja dalam Balanced 
Scorecard Menurut Teori dengan Implementasi 

 

No. Aspek 
Aspek Pengukuran Kinerja 

Teori Kaplan & Norton Penerapan di BRI Kanca 
Kebayoran Baru 

1. Keuangan Tingkat pertumbuhan 
penjualan, ROI, ROCE, 
EVA, arus kas operasi. 

Penghimpunan dana, penyaluran 
kredit, kualitas kredit/NPL, 
perolehan laba rugi. 

2. Pelanggan Pangsa pasar, akuisisi 
pelanggan, retensi 
pelanggan, kepuasan 
pelanggan,  profitabilitas 
pelanggan. 

Meningkatkan jumlah nasabah dan 
meningkatkan kualitas layanan. 

3. Bisnis Internal Proses  inovasi, proses 
operasi, layanan purna 
jual. 

Pembinaan KCP & KK, evaluasi 
kinerja, pemutusan kredit, 
pendirian unit kerja dan ATM, 
standarisasi tampilan fisik, 
monitoring rekening suspense & 
saldo abnormal, monitoring & 
tindak lanjut temuan audit. 

4. Pekerja Kemampuan karyawan, 
kemampuan sistem 
informasi, motivasi, 
kekuasaan, dan 
keselarasan karyawan. 

Perencanaan & pemenuhan 
kebutuhan SDM, promosi, demosi, 
mutasi, reward dan punishment,  
program pendidikan dan pelatihan 
pekerja, pembinaan dan 
peningkatan  motivasi. 

 
Berikut adalah analisa perbandingan aspek pengukuran kinerja dalam balanced 

scorecard menurut teori Kaplan dan Norton dengan penerapannya di BRI Kanca 

Kebayoran Baru : 

1. Aspek Keuangan 

BRI Kanca Kebayoran Baru tidak menggunakan ukuran kinerja ROI, ROCE, EVA, 

dan arus kas operasi, namun menggunakan ukuran kinerja penghimpunan dana, 

penyaluran kredit, kualitas kredit/NPL, perolehan laba rugi. Hal ini dikarenakan BRI 

lebih berfokus pada peningkatan jumlah dana simpanan yang selanjutnya dapat 

meningkatkan ekspansi kredit. Ekspansi dan kualitas kredit kemudian akan 

mendukung perolehan laba perusahaan. Di samping itu, BRI Kanca Kebayoran Baru 
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merupakan salah satu Kantor Cabang yang berada di bawah BRI Kantor Wilayah 

(Kanwil) Jakarta II yang memiliki perolehan laba terbesar, sehingga ukuran kinerja 

yang digunakan adalah perolehan laba rugi. 

2. Aspek Pelanggan 

Penerapan dalam meningkatkan jumlah nasabah dan meningkatkan kualitas layanan 

di BRI sudah sesuai dengan teori, yaitu peningkatan pangsa pasar, akuisisi 

pelanggan, retensi pelanggan, kepuasan pelanggan, dan profitabilitas pelanggan. 

BRI Kanca Kebayoran Baru meningkatkan jumlah nasabah dan kualitas pelayanan 

dalam rangka peningkatan akuisisi pelanggan, retensi pelanggan, pangsa pasar, dan 

kepuasan pelanggan. BRI Kanca Kebayoran Baru juga lebih berfokus pada sektor 

ritel menengah ke atas karena di dalam pemilihan segmen pasar BRI memperhatikan 

profitabilitas pada segmen tersebut. Profitabilitas nasabah sektor ritel menengah ke 

atas berhasil membuat BRI mencapai sasaran perspektif keuangannya karena sektor 

ini merupakan segmen pasar yang profitable. 

3. Aspek Bisnis Internal 

Dalam aspek bisnis internal, ukuran kinerja yang digunakan oleh BRI Kanca 

Kebayoran Baru sudah cukup bagus, namun memang perlu penyempurnaan berupa 

pengukuran inovasi yang dapat diukur dari ide-ide dan usulan masing-masing 

pegawai untuk meningkatkan kinerja perusahaan. 

4. Aspek Pekerja 

Penerapan aspek pekerja di BRI Kanca Kebayoran Baru sudah cukup bagus dan 

sesuai dengan teori. Perencanaan & pemenuhan kebutuhan SDM, promosi, demosi, 

mutasi, reward dan punishment, program pendidikan dan pelatihan pekerja, serta 

pembinaan dan peningkatan motivasi sesuai dengan teori, yaitu pengembangan 
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kemampuan karyawan, kemampuan sistem informasi, motivasi, kekuasaan, dan 

keselarasan karyawan. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan penulis dalam rangka mengukur 

kinerja PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Kebayoran Baru dengan 

menggunakan konsep Balanced Scorecard dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 

1. Berdasarkan aspek keuangan, pelanggan, bisnis internal, dan pekerja, kinerja BRI 

Kanca Kebayoran Baru secara keseluruhan adalah sangat baik, yaitu : 

a. Kinerja perusahaan dilihat dari aspek keuangan yang diukur dengan 

menggunakan empat indikator kinerja utama, yaitu menghimpun dana dalam 

bentuk simpanan, menyalurkan dana dalam bentuk ekspansi kredit, menjaga 

kualitas kredit, dan perolehan laba termasuk dalam kategori sangat baik, yakni 

mencapai 191.8% dari target. 

b. Dari aspek pelanggan, kinerja perusahaan termasuk dalam kategori sangat baik, 

yaitu mencapai 257% dari target. 

c. Ditinjau dari aspek bisnis internal, kinerja perusahaan menunjukkan hasil yang 

cukup baik, yakni mencapai 97.8% dari target. 

d. Berdasarkan aspek pekerja, kinerja BRI Kanca Kebayoran Baru mencapai 

102.7% dari target dan termasuk dalam kategori baik.  

2. Dalam hal pencapaian target, BRI Kanca Kebayoran Baru melakukan langkah-

langkah sebagai berikut : 

a. Pencapaian target dalam aspek keuangan disebabkan oleh adanya strategi cross 

selling product, kerja sama dengan berbagai instansi, pendekatan secara personal 

kepada nasabah-nasabah besar, dan pameran produk bank. 
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b. Pencapaian target dalam aspek pelanggan disebabkan oleh adanya peningkatan 

kerja sama dengan berbagai instansi, peningkatan frekuensi pameran produk, dan 

peningkatan kualitas layanan dengan mengadakan “The Best Frontliner of The 

Month” dan kegiatan role play. 

c. Pencapaian target dalam aspek bisnis internal disebabkan oleh pelaksanaan 

pembinaan ke Kantor Cabang Pembantu dan Kantor Kas, proses dan analisa 

kredit, evaluasi kinerja, dan pemutusan permohonan kredit sesuai dengan 

prosedur dan jadwal. Realisasi rencana investasi dan belanja modal sesuai dengan 

anggaran dan jadwal, monitoring rekening suspense dan saldo abnormal setiap 

hari, serta tindak lanjut temuan audit yang dilaksanakan dengan baik. 

d. Pencapaian target dalam aspek pekerja disebabkan oleh : 

i. Realisasi perencanaan dan pemenuhan kebutuhan SDM sesuai dengan waktu 

kebutuhan dan formasi, 

ii. Pemutusan dan pengusulan karyawan sesuai dengan waktu dan kebutuhan, 

iii. Pelaksanaan program pendidikan/pelatihan karyawan sesuai dengan 

anggaran dan jadwal, 

iv. Penyelesaian segala kasus pelanggaran sesuai dengan ketentuan yang telah 

ditetapkan, dan 

v. Pembinaan dan peningkatan motivasi pekerja dalam bentuk Forum 

Peningkatan Kinerja dilaksanakan satu kali sesuai dengan target. 

3. Untuk indikator kinerja yang tidak mencapai target, langkah-langkah alternatif baru 

yang mungkin digunakan menurut BRI Kanca Kebayoran Baru adalah sebagai 

berikut : 

a. Menyalurkan dana dalam bentuk pinjaman 
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1. Untuk Kredit Ritel Komersial, BRI Kanca Kebayoran Baru dapat melakukan 

ekspansi kredit pada sektor minyak dan gas (migas). 

2. Untuk Kredit Pemilikan Rumah (KPR), BRI Kanca Kebayoran Baru dapat 

memperbaiki kondisi NPL hingga mencapai 3% dan meningkatkan kerja 

sama dengan perusahaan pengembang properti (developer). 

3. Untuk Kredit Kendaraan Bermotor (KKB), BRI Kanca Kebayoran Baru dapat 

memperbaiki kondisi NPL hingga mencapai 3% dan meningkatkan kerja 

sama dengan dealer resmi kendaraan bermotor. 

4. Untuk Kredit Multi Guna (KMG), BRI Kanca Kebayoran Baru dapat 

memperbaiki kondisi NPL KPR dan KKB hingga mencapai 3%. 

5. Untuk Kredit Usaha Rakyat (KUR), BRI Kanca Kebayoran Baru dapat 

menjalin kerja sama dengan Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI). 

b. Menjaga kualitas kredit / NPL 

1. Untuk Kredit Ritel Komersial, BRI Kanca Kebayoran Baru dapat melakukan 

restrukturisasi kredit, pelelangan agunan, menunjuk seorang Account Officer 

khusus untuk menangani kredit bermasalah, dan melakukan pembinaan dan 

memonitor usaha nasabah. 

2. Untuk Kredit Briguna, BRI Kanca Kebayoran Baru dapat menjalin hubungan 

yang lebih dekat dengan bendahara di perusahaan yang meminjam dana. 

3. Untuk Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dan Kredit Kendaraan Bermotor 

(KKB), BRI Kanca Kebayoran Baru dapat menetapkan strategi penyelesaian 

NPL dengan cara mapping, treatment, pembinaan dan monitoring. 

c. Dalam meningkatkan fee based income, BRI Kanca Kebayoran Baru 

meningkatkan usaha pemasaran dan memaksimalkan kerja sama dengan pihak-

pihak yang berkaitan dengan perolehan fee based income. 
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d. Meningkatkan dan mempertahankan jumlah nasabah kredit dengan : 

1. Product holding untuk memperkuat cross selling per nasabah existing. 

2. Retention rate sebesar 100% untuk nasabah kartu kredit yang sudah ada 

(existing). 

e. Mendirikan ATM baru di lokasi strategis dengan memperhatikan lokasi ATM 

bank pesaing seperti BCA dan Mandiri, serta mendirikan ATM dengan 

kemudahan akses yang berbeda. 

4. Konsep Balanced Scorecard yang diterapkan oleh BRI Kanca Kebayoran Baru 

menggambarkan bahwa penguatan sumber daya manusia selanjutnya berdampak 

pada proses bisnis internal. Peningkatan kualitas dan kecepatan layanan akan 

meningkatkan kepuasan nasabah, sehingga nasabah akan senantiasa setia 

memanfaatkan produk BRI. Loyalitas nasabah ini selanjutkan akan berdampak pada 

perolehan laba perusahaan. 

5. Terdapat satu aspek pengukuran kinerja yang berbeda antara yang digunakan oleh 

BRI dengan teori Kaplan dan Norton, yaitu aspek pengukuran kinerja keuangan 

yang di dalam teori menggunakan ukuran ROI, ROCE, EVA, dan arus kas operasi, 

sedangkan di BRIKanca Kebayoran Baru  menggunakan ukuran penghimpunan 

dana, penyaluran kredit, kualitas kredit/NPL, perolehan laba rugi. Di samping itu, 

ukuran kinerja dalam aspek bisnis internal yang digunakan oleh BRI Kanca 

Kebayoran Baru sudah cukup bagus, namun masih memerlukan penyempurnaan 

berupa pengukuran inovasi yang dapat diukur dari ide-ide dan usulan masing-

masing pegawai untuk meningkatkan kinerja perusahaan. 
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5.2 Saran 

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan di atas, maka penulis memberikan 

saran sebagai berikut : 

1. Bagi Kantor Pusat PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk 

Guna menjaga keseimbangan antara aspek keuangan dan non keuangan yang telah 

digunakan dalam pengukuran kinerja BRI Kanca Kebayoran Baru sebagaimana 

konsep balanced scorecard, maka sebaiknya Kantor Pusat PT Bank Rakyat 

Indonesia (Persero) Tbk menurunkan bobot aspek keuangan dari 70% menjadi 50%, 

sehingga penilaian aspek keuangan menjadi 50% dan non keuangan menjadi 50%. 

2. Sebaiknya BRI melakukan penyempurnaan dalam hal peningkatan inovasi yang 

dapat diukur dari ide-ide dan usulan masing-masing pegawai untuk meningkatkan 

kinerja perusahaan. 

3. Bagi penelitian berikutnya 

- Dapat menggunakan bank / perusahaan / lembaga lain sebagai objek penelitian 

sehingga dapat diketahui variasi strategi yang digunakan. 

- Membuat konsep Balanced Scorecard atas perusahaan yang belum menerapkan 

Balanced Scorecard, sehingga hasil kajian dimaksud dapat dimanfaatkan oleh 

perusahaan yang menjadi objek penelitian. 
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Lampiran 1 :  Struktur Organisasi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Kebayoran Baru 
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Lampiran 2 : Job Description PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang 
Kebayoran Baru 

1. IDENTIFIKASI JABATAN 
1.1. Jabatan : Pemimpin Cabang 
1.2. Unit Kerja  : Kantor Cabang BRI 
1.3. Jabatan Atasan Langsung  : Wakil Pemimpin Wilayah 

 
2. TANGGUNG JAWAB UTAMA KPI 
1 Mengkoordinasikan dan memonitor kegiatan 

identifikasi potensi di wilayah kerja Kanca 
dalam mendukung penyusunan Pasar Sasaran 
(PS), Kriteria Risiko yang dapat diterima (KRD) 
Kanca dalam rangka mencapai target bisnis 
yang ditetapkan. 

a. Laporan tentang potensi bisnis tersedia 
sesuai target. 

b. Usulan Pasar Sasaran dan Kriteria 
Risiko yang dapat diterima (KRD) 
terkini tersedia sesuai target. 

2 Mengkoordinasikan dan memonitor kegiatan 
pengembangan bisnis dan pemasaran kredit dan 
simpanan dalam rangka memperluas pangsa 
pasar guna memperoleh keuntungan / 
penghasilan yang optimal dengan risiko yang 
dapat diterima dan tetap mempertahankan 
kualitas portofolio yang sehat. 

a. Rencana kegiatan pemasaran tersedia 
sesuai ketentuan. 

b. Laporan dan evaluasi kegiatan 
pemasaran tersedia sesuai dengan target 
yang ditetapkan. 

c. Laporan realisasi pinjaman dan 
simpanan per masing-masing jabatan 
yang lengkap dan akurat tersedia sesuai 
ketentuan dan  target 

3 Mengkoordinasikan dan memonitor kegiatan 
pembinaan dan pengawasan jajaran jabatan 
pemasaran sesuai dengan strategi yang telah 
ditetapkan guna mewujudkan pelayanan yang 
sebaik-baiknya bagi nasabahnya untuk 
mencapai target yang telah ditetapkan. 

a. Kegiatan pemasaran per jabatan 
terlaksana sesuai rencana yang 
ditetapkan. 

b. Dokumen/informasi kegiatan yang telah 
dilakukan oleh masing2 jabatan 
pemasaran tersedia sesuai target. 

c. Ekspansi pinjaman dan NPL tercapai 
sesuai target. 

4 Mengkoordinasikan pembinaan dan hubungan 
dengan nasabah kredit dan simpanan sesuai 
kewenangan bidangnya untuk mencapai target 
yang ditetapkan. 

Kegiatan pembinaan seluruh nasabah kredit 
dan simpanan tersedia secara berkala. 

5 Mengkoordinasikan pelaksanaan pemberian 
kredit sesuai dengan Kebijakan Umum 
Perkreditan (KUP), Pedoman Pelaksanaan 
Kredit (PPK) dan ketentuan lainnya untuk 
memastikan proses kredit sesuai ketentuan. 

Proses pemberian kredit sesuai dengan 
ketentuan. 

6 Mengkorrdinasikan dan memonitor kegiatan 
cross selling produk BRI lainnya sesuai 
kewenangan bidang tugasnya untuk 
meningkatkan pendapatan BRI sesuai target 
yang ditetapkan. 

Produk BRI antara lain produk dana, kartu 
kredit dan merchant serta jasa bank lainnya 
terjual sesuai target. 

7 Mengkoordinasikan dan memonitor kegiatan 
pemantauan keragaan portofolio kredit dan 
menetapkan tindak lanjutnya agar tercapai 
kualitas portofolio kredit konsumer yang 
berkembang, sehat dan menguntungkan. 

Keragaan kredit yang akurat dan terkini 
tersedia. 
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2. Tanggung Jawab Utama KPI 

8 Mengkoordinasikan dan memonitor kegiatan 
penanganan kredit bermasalah termasuk yang 
berkaitan dengan pihak ketiga sesuai  ketentuan 
yang berlaku untuk meningkatkan kualitas 
portofolio sesuai target. 

Kualitas portofolio kredit sesuai target. 

9. Mengkoordinasikan dan memonitor kegiatan 
pembinaan dan pengawasan operasional serta 
pelayanan administrasi di Kanca dan Unit Kerja 
dibawahnya sesuai kewenangan bidang 
tugasnya berdasarkan sistem dan prosedur yang 
telah ditetapkan guna mewujudkan pelayanan 
prima bagi nasabah untuk mencapai target yang 
telah ditetapkan. 

Dokumen hasil QA layanan dan scoring QA 
layanan tersedia sesuai ketentuan.. 

10 Mengkoordinasikan dan memonitor pelaksanaan 
pengawasan melekat (waskat) terhadap seluruh 
kegiatan di Kanca sesuai kewenangan bidang 
tugasnya dalam rangka menjamin ketepatan, 
kebenaran pembukuan dan laporan serta 
keabsahannya untuk memastikan waskat pada 
unit-unit usaha di bawahannya telah dijalankan 
sesuai ketentuan. 

Temuan major di bidang operasional tidak 
lebih dari satu. 

11 Mengkoordinasikan dan memonitor kegiatan 
pengecekan nasabah/calon nasabah tidak masuk 
Daftar Hitam BI, backup data, laporan-laporan 
dan hal-hal terkait pihak eksternal sesuai 
kewenangan bidang tugasnya guna 
meminimalkan risiko-risiko yang timbul. 

a. Tersedianya daftar Hitam BI sesuai 
ketentuan. 

b. Laporan dan backup data sesuai 
ketentuan. 

c. Tersedia backup data harian sesuai 
ketentuan. 

12 Mengkoordinasikan dan memonitor 
pelaksanakan prosedur penerimaan, identifikasi 
& verifikasi (customer due Diligence) telah 
dilaksanakan sesuai ketentuan termasuk 
persetujuan penerimaan dan/atau penolakan 
permohonan pembukaan rekening/transaksi oleh 
nasabah yang tergolong risiko tinggi untuk 
mengamankan kepentingan Bank. 

a. Informasi data nasabah yg bersifat 
mandatori pada sistem ataupun 
dokumen tersedia sesuai ketentuan. 

b. Nasabah PEPs (Politically Exposed 
Person) disetujui oleh pejabat yang 
berwenang.  

13 Mengkoordinasikan dan memonitor penerimaan 
laporan transaksi yang mencurigakan dan 
menganalisis laporan tersebut untuk dilaporkan 
ke Kantor Pusat dalam rangka mengamankan 
kepentingan Bank. 

Laporan transaksi yg mencurigakan sesuai 
ketentuan. 

14 Mengkoordinasikan dan memonitor kegiatan 
prinsip mengenal nasabah (Know Your 
Customer/KYC) di Unit Kerja sesuai ketentuan 
meliputi Penerimaan dan Identifikasi Nasabah, 
Pengkinian Data Nasabah, Pemantauan 
Transaksi dan Rekening serta pelaporan terkait 
KYC (antara lain CTR dan STR) untuk 
memastikan pelaksanaan KYC telah sesuai 
dengan ketentuan yang berlaku.  

a. Tersedianya data high risk yang terkini 
sesuai target. 

b. Tersedianya laporan pemantauan high 
risk yang terkini sesuai target. 

c. Tersedianya data pengkinian nasabah 
yang terkini sesuai target. 

d. Tersedianya laporan terkait KYC (CTR 
dan STR). 
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15 Mengkoordinasikan dan memonitor kegiatan 
implementasi Manajemen Risiko di Kantor 
Cabang sesuai kewenangannya dalam rangka 
meminimalkan terjadinya risiko di kanca beserta 
Unit Kerja binaannya. 

a. Laporan implementasi pelaksanaan 
Manajemen Risiko sesuai ketentuan. 

b. Laporan pelaksanaan Forum 
Manajemen Risiko sesuai ketentuan. 

c. Penilaian Maturitas penerapan 
Manajemen Risiko sesuai ketentuan. 

16 Mengkoordinasikan dan memonitor 
perencanaan, pengembangan, pembinaan dan 
evaluasi SDM di Kantor Cabang dalam hal 
kebutuhan Pekerja, kompetensi dan kinerja 
sesuai kewenangan bidang tugasnya untuk 
memastikan pengelolaan SDM berjalan sesuai 
kebijakan yang berlaku. 

a. Dokumen terkait dengan pemenuhan 
Formasi Jabatan dan pengembangan 
karier Pekerja tersedia sesuai ketentuan. 

b. Minimal 2/3 Pekerja telah mengikuti 
pendidikan minimal 1 kali setahun. 

c. Dokumen SMK untuk seluruh pekerja 
di Kanca dan Unit Kerja dibawahnya 
tersedia sesuai target. 

17 Mengkordinasikan dan memonitor pelaksanaan 
kerjasama serta membina hubungan baik dengan 
Unit Kerja lain, lembaga atau instansi atau 
pihak ketiga untuk memperlancar pencapaian 
target yang ditetapkan, peningkatan kinerja 
Kantor cabang dan unit usaha dibawahnya 
sesuai kewenangan bidang tugasnya termasuk 
antara lain dalam pengadaan dan pelaksanaan 
Perjanjian Kerjasama (PKS). 

a. Target waktu penyampaian data atau 
informasi terkait bidang tugas 

b. Jumlah keluhan pengguna (user) 
eksternal dan internal yang dapat 
dipertanggungjawabkan 

18 Mengkoordinasikan dan memantau pelaksanaan 
tindak lanjut audit di kantor cabang dan unit 
usaha dibawahnya sesuai kewenangan bidang 
tugasnya untuk memastikan tindak lanjut 
perbaikan dilaksanakan sebagai tanggapan 
positif atas temuan audit. 

Laporan tindak lanjut hasil temuan audit 
sesuai target. 

19 Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya 
dari Atasan (Wakil Pemimpin 
Wilayah/Pemimpin Wilayah) sesuai peran dan 
kompetensinya untuk mencapai target atau 
standar yang ditetapkan secara efektif dan 
efisien. 

Tugas dilaksanakan sesuai permintaan dan 
target. 
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1. IDENTIFIKASI JABATAN 
1.1. Jabatan : Manajer Operasional dan Layanan (MOL) 
1.2. Unit Kerja  : Kantor Cabang BRI 
1.3. Jabatan Atasan Langsung  : Pemimpin Cabang BRI 

 
2. TANGGUNG JAWAB UTAMA KPI 
1. Mengkoordinasikan dan melaksanakan 

kegiatan pembinaan dan pengawasan 
operasional serta pelayanan administrasi di 
Kanca dan Unit Kerja dibawahnya sesuai 
kewenangan bidang tugasnya berdasarkan 
sistem dan prosedur yang telah ditetapkan 
guna mewujudkan pelayanan prima bagi 
nasabah untuk mencapai target yang telah 
ditetapkan. 

Dokumen hasil QA layanan dan scoring QA 
layanan tersedia sesuai ketentuan.. 

2. Mengkoordinasikan dan melaksanakan 
kegiatan seluruh nota pembukuan serta 
transaksi yang disetujui/disahkan untuk setiap 
pelayanan kepada nasabah telah sesuai dengan 
kewenangan bidang tugas dalam rangka 
menjaga kepercayaan nasabah. 

Kekeliruan pembukuan yang merugikan 
nasabah/BRI baik finansial maupun non 
finansial tidak lebih dari standar kualitas yang 
ditetapkan. 

3. Mengkoordinasikan dan melaksanakan 
kegiatan pengelolaan Kas dan Surat berharga 
untuk menjamin kecukupan kas dan 
optimalisasi penggunaanya sesuai ketentuan. 

a. Cash Ratio sesuai ketentuan.  
b. Ketertiban pengelolaan surat berharga 

sesuai ketentuan. 

4 Mengkoordinasikan dan melaksanakan 
pengelolaan daftar user serta surat pernyataan 
merahasiakan password sesuai dengan struktur 
organisasi agar pelaksanaan tugas dan 
tanggung jawabnya sesuai dengan 
kewenangan dan menghindari penyalah 
gunaan wewenang. 

a. Tersedia daftar user yang terkini. 
b. Tersedia register dokumen pernyataan 

merahasiakan password yang terkini. 

5 Mengkoordinasikan dan memonitor 
pelaksanaan pengawasan melekat (waskat) 
terhadap seluruh kegiatan di Kanca sesuai 
kewenangan bidang tugasnya dalam rangka 
menjamin ketepatan, kebenaran pembukuan 
dan laporan serta keabsahannya untuk 
memastikan waskat pada unit-unit usaha di 
bawahannya telah dijalankan sesuai ketentuan. 

Temuan major di bidang operasional tidak 
lebih dari satu. 

6 Mengkoordinasikan dan melaksanakan 
kegiatan pengecekan nasabah/calon nasabah 
tidak masuk Daftar Hitam BI, backup data, 
laporan-laporan dan hal-hal terkait pihak 
eksternal sesuai kewenangan bidang tugasnya 
guna meminimalkan risiko-risiko yang timbul. 

a. Tersedianya daftar Hitam BI sesuai 
ketentuan. 

b. Laporan dan backup data sesuai ketentuan. 
c. Tersedia backup data harian sesuai 

ketentuan. 
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2. Tanggung Jawab Utama KPI 
7 Mengkoordinasikan dan memonitor 

pelaksanakan prosedur penerimaan, 
identifikasi & verifikasi (customer due 
Diligence) telah dilaksanakan sesuai ketentuan 
termasuk persetujuan penerimaan dan/atau 
penolakan permohonan pembukaan 
rekening/transaksi oleh nasabah yang 
tergolong risiko tinggi untuk mengamankan 
kepentingan Bank  

a. Informasi data nasabah yg bersifat 
mandatory pada sistem ataupun dokumen 
tersedia sesuai ketentuan. 

b. Nasabah PEPs (Politically Exposed 
Person) disetujui oleh pejabat yang 
berwenang.  

8. Mengkoordinasikan dan memonitor 
penerimaan laporan transaksi yang 
mencurigakan dan menganalisis laporan 
tersebut untuk dilaporkan ke Kantor Pusat 
dalam rangka mengamankan kepentingan 
Bank. 

Laporan transaksi yg mencurigakan sesuai 
ketentuan. 

9 Mengkoordinasikan dan melaksanakan 
kegiatan prinsip mengenal nasabah (Know 
Your Customer/KYC) di Unit Kerja sesuai 
ketentuan meliputi Penerimaan dan 
Identifikasi Nasabah, Pengkinian Data 
Nasabah, Pemantauan Transaksi dan Rekening 
serta pelaporan terkait KYC (antara lain CTR 
dan STR) untuk memastikan pelaksanaan 
KYC telah sesuai dengan ketentuan yang 
berlaku.  

a. Tersedianya data high risk yang terkini 
sesuai target. 

b. Tersedianya laporan pemantauan high 
risk yang terkini sesuai target. 

c. Tersedianya data pengkinian nasabah 
yang terkini sesuai target. 

d. Tersedianya laporan terkait KYC (CTR 
dan STR). 

10 Mengkoordinasikan kegiatan implementasi 
Manajemen Risiko di Kantor Cabang sesuai 
kewenangannya dalam rangka meminimalkan 
terjadinya risiko di kanca beserta Unit Kerja 
binaannya. 

a. Laporan implementasi pelaksanaan 
Manajemen Risiko sesuai ketentuan. 

b. Laporan pelaksanaan Forum Manajemen 
Risiko sesuai ketentuan. 

c. Penilaian Maturitas penerapan 
Manajemen Risiko sesuai ketentuan. 

 
11 Merencanakan, mengembangkan, membina 

dan mengevaluasi SDM sebagai Manajer 
SDM di BRI Unit dalam hal kebutuhan 
Pekerja, kompetensi dan kinerja sesuai 
kewenangan bidang tugasnya untuk 
memastikan pengelolaan SDM berjalan sesuai 
kebijakan yang berlaku. 

a. Tersedia dokumen terkait dengan 
pemenuhan Formasi Jabatan dan 
pengembangan karier Pekerja. 

b. Minimal 2/3 Pekerja telah mengikuti 
pendidikan minimal 1 kali setahun. 

c. Tersedia dokumen SMK untuk seluruh 
pekerja di Kanca dan unit usaha 
dibawahnya.. 

12 Melakukan kerjasama serta membina 
hubungan baik dengan Unit Kerja lain, 
lembaga atau instansi atau pihak ketiga untuk 
memperlancar pencapaian target yang 
ditetapkan, peningkatan kinerja Kantor cabang 
sesuai kewenangan bidang tugasnya termasuk 
antara lain dalam pengadaan dan pelaksanaan 
Perjanjian Kerjasama (PKS). 

a. Target waktu penyampaian data atau 
informasi terkait bidang tugas 

b. Jumlah keluhan pengguna (user) eksternal 
dan internal yang dapat 
dipertanggungjawabkan 
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2. Tanggung Jawab Utama KPI 
13 Mengkoordinasikan dan memantau kegiatan 

penyediaan dokumen data/informasi terkait 
pelaksaaan audit dan realisasi tindak lanjut 
audit di kantor cabang dan unit usaha 
dibawahnya sesuai kewenangan bidang 
tugasnya untuk memastikan kelancaran 
pelaksanaan dan tindak lanjut perbaikan 
dilaksanakan sebagai tanggapan positif atas 
temuan audit. 

a. Tersedia dokumen data/informasi sesuai 
kebutuhan audit dan target. 

b. Laporan tindak lanjut hasil temuan audit 
sesuai target. 

 
 

14 Mengkoordinasikan dan memonitor 
pembuatan laporan-laporan di bawah 
koordinasinya sesuai kewenangan bidang 
tugasnya agar sesuai ketentuan yang berlaku 
dan kebutuhan Unit Kerja lain atau Instansi 
terkait 

Penyampaian laporan sesuai target yang 
ditetapkan. 

15 Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya 
dari Atasan (Pemimpin Cabang) sesuai peran 
dan kompetensinya untuk mencapai target 
atau standar yang ditetapkan secara efektif dan 
efisien. 

Tugas dilaksanakan sesuai permintaan dan 
target. 
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1. IDENTIFIKASI JABATAN 
1.1. Jabatan : Manajer Pemasaran 
1.2. Unit Kerja : Kantor Cabang BRI 
1.3. Jabatan Atasan Langsung : Pemimpin Cabang 

 
2. TANGGUNG JAWAB UTAMA KPI 
1 Mengkoordinasikan dan memonitor kegiatan 

identifikasi potensi di wilayah kerja Kanca 
dalam mendukung penyusunan Pasar Sasaran 
(PS), Kriteria Risiko yang dapat diterima 
(KRD) Kanca dalam rangka mencapai target 
bisnis yang ditetapkan. 

a. Laporan tentang potensi bisnis tersedia 
sesuai target. 

b. Usulan Pasar Sasaran dan Kriteria Risiko 
yang dapat diterima (KRD) tersedia 
terkini sesuai target. 

2 Mengkoordinasikan kegiatan pengembangan 
bisnis dan pemasaran kredit dan simpanan 
dalam rangka memperluas pangsa pasar guna 
memperoleh keuntungan / penghasilan yang 
optimal dengan risiko yang dapat diterima 
dan tetap mempertahankan kualitas portofolio 
yang sehat. 

a. Rencana kegiatan pemasaran tersedia 
sesuai ketentuan. 

b. Laporan dan evaluasi kegiatan pemasaran 
tersedia sesuai dengan target yang 
ditetapkan. 

c. Laporan realisasi pinjaman per masing-
masing AO dan Sales Person yang 
lengkap dan akurat tersedia sesuai 
ketentuan dan  target 

3 Mengkoordinasikan kegiatan pembinaan dan 
pengawasan AO, FO dan Sales Person yang 
menangani bidang bisnis Ritel dan bisnis 
Program di bawahnya sesuai dengan strategi 
yang telah ditetapkan guna mewujudkan 
pelayanan yang sebaik-baiknya bagi 
nasabahnya untuk mencapai target yang telah 
ditetapkan. 

d. Kegiatan AO terlaksana sesuai rencana 
yang ditetapkan. 

e. Dokumen/informasi kegiatan yang telah 
dilakukan AO tersedia sesuai target. 

f. Ekspansi pinjaman, pendapatan bunga dan 
NPL tercapai sesuai target. 

g. ekspansi simpanan, jumlah rekening dan 
fee based income tercapai sesuai target. 

4 Mengkoordinasikan pembinaan dan hubungan 
dengan nasabah Kredit dan simpanan sesuai 
kewenangan bidangnya untuk mencapai target 
yang ditetapkan. 
 

Kegiatan pembinaan seluruh nasabah kredit 
dan simpanan terlaksana secara berkala. 

5 Mengkoordinasikan pelaksanaan pemberian 
kredit sesuai dengan Kebijakan Umum 
Perkreditan (KUP), Pedoman Pelaksanaan 
Kredit (PPK) dan ketentuan lainnya untuk 
memastikan proses kredit sesuai ketentuan. 
 

Proses pemberian kredit sesuai dengan 
ketentuan. 

6 Melakukan kegiatan cross selling produk BRI 
lainnya sesuai kewenangan bidang tugasnya 
untuk meningkatkan pendapatan BRI sesuai 
target yang ditetapkan. 
 

Produk BRI antara lain produk dana, kartu 
kredit, EDC dan merchant serta jasa bank 
lainnya terjual sesuai target. 

7 Mengkoordinasikan kegiatan pemantauan 
keragaan portofolio kredit dan simpanan serta  
menetapkan tindak lanjutnya agar tercapai 
kualitas portofolio kredit dan simpanan yang 
berkembang, sehat dan menguntungkan. 

Keragaan kredit  dan simpanan tersedia secara 
akurat dan terkini. 
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2. Tanggung Jawab Utama KPI 
8 Mengkoordinasikan kegiatan penanganan kredit 

bermasalah termasuk yang berkaitan dengan 
pihak ketiga sesuai  ketentuan yang berlaku 
untuk meningkatkan kualitas portofolio sesuai 
target. 

a. Perbaikan Kualitas portofolio kredit 
sesuai target. 

b. Pemasukan ekstrakomptabel sesuai 
target 

9 Mengkoordinasikan pelaksanaan pengawasan 
melekat (waskat) terhadap seluruh kegiatan di 
bawah koordinasinya untuk memastikan waskat 
telah dijalankan sesuai ketentuan. 

Temuan major di bidang kredit tidak lebih 
dari satu. 

10 Mengkoordinasikan pelaksanakan kegiatan 
program-program Kantor Wilayah/Kantor Pusat 
terkait akuisisi produk pinjaman, simpanan dan 
jasa lainnya untuk terlaksana program tersebut 
sesuai target.  

Laporan pelaksanaan kegiatan pemasaran 
sesuai bidang tugas diselesaikan sesuai 
target. 

  

11 Mengkoordinasikan kegiatan implementasi 
Manajemen Risiko di Kantor Cabang sesuai 
bidang tugas dan kewenangannya dalam rangka 
meminimalkan terjadinya risiko di kanca beserta 
Unit Kerja binaannya. 

a. Laporan implementasi pelaksanaan 
Manajemen Risiko sesuai ketentuan. 

b. Laporan pelaksanaan Forum 
Manajemen Risiko sesuai ketentuan. 

c. Penilaian Maturitas penerapan 
Manajemen Risiko sesuai ketentuan. 

12 Merencanakan, mengembangkan, membina dan 
mengevaluasi SDM di bawah supervisinya (AO, 
FO & Sales Person) dalam hal kebutuhan 
Pekerja, kompetensi dan kinerja sesuai 
kewenangan bidang tugasnya untuk memastikan 
pengelolaan SDM berjalan sesuai kebijakan 
yang berlaku. 

a. Dokumen terkait dengan pemenuhan 
Formasi Jabatan dan pengembangan 
karier Pekerja tersedia sesuai ketentuan. 

b. Minimal 2/3 Pekerja telah mengikuti 
pendidikan minimal 1 kali setahun. 

c. Dokumen SMK untuk seluruh pekerja 
di Kanca dan Unit Kerja dibawahnya 
tersedia sesuai target. 

13 Melakukan kerjasama serta membina hubungan 
baik dengan Unit Kerja lain, lembaga atau 
instansi atau pihak ketiga untuk memperlancar 
pencapaian target yang ditetapkan, peningkatan 
kinerja Kantor cabang dan unit usaha 
dibawahnya sesuai kewenangan bidang 
tugasnya termasuk antara lain dalam pengadaan 
dan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama (PKS). 

a. Target waktu penyampaian data atau 
informasi terkait bidang tugas 

b. Jumlah keluhan pengguna (user) 
eksternal dan internal yang dapat 
dipertanggungjawabkan 

14 Mengkoordinasikan dan memonitor pembuatan 
laporan-laporan permintaan intern ataupun 
ekstern BRI sesuai kewenangan bidang 
tugasnya untuk melayani kebutuhan Unit Kerja 
lain atau Instansi terkait serta menjaga image 
BRI. 

Penyampaian laporan tepat waktu sesuai 
target. 

15 Mengkoordinasikan dan memantau kegiatan 
peneyediaan dokumen data/informasi terkait 
pelaksaaan audit dan realisasi tindak lanjut audit 
di kantor cabang dan unit usaha dibawahnya 
sesuai kewenangan bidang tugasnya untuk 
memastikan kelancaran pelaksanaan dan tindak 
lanjut perbaikan dilaksanakan sebagai 
tanggapan positif atas temuan audit. 

a. Dokumen data/informasi tersedia sesuai 
kebutuhan audit dan target. 

b. Laporan tindak lanjut hasil temuan audit 
tersedia sesuai target. 
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1. IDENTIFIKASI JABATAN 
1.1. Jabatan : Asisten Manajer Operasional dan Layanan (AMOL) 
1.2. Unit Kerja  : Kantor Cabang BRI 
1.3. Jabatan Atasan Langsung  : Pemimpin Cabang BRI / Manajer Operasional Layanan 

 
2. TANGGUNG JAWAB UTAMA KPI 
1. Mengkoordinasikan dan melaksanakan kegiatan 

pembinaan dan pengawasan operasional serta 
pelayanan administrasi di Kanca sesuai 
kewenangan bidang tugasnya berdasarkan sistem 
dan prosedur yang telah ditetapkan guna 
mewujudkan pelayanan prima bagi nasabah 
untuk mencapai target yang telah ditetapkan. 

Dokumen hasil QA layanan dan scoring 
QA layanan tersedia sesuai ketentuan.. 

2. Mengkoordinasikan dan melaksanakan kegiatan 
seluruh nota pembukuan serta transaksi yang 
disetujui/disahkan untuk setiap pelayanan kepada 
nasabah telah sesuai dengan kewenangan bidang 
tugas dalam rangka menjaga kepercayaan 
nasabah. 

Kekeliruan pembukuan yang merugikan 
nasabah/BRI baik finansial maupun non 
finansial tidak lebih dari standar kualitas 
yang ditetapkan. 

3. Mengkoordinasikan dan melaksanakan kegiatan 
pengelolaan Kas dan Surat berharga untuk 
menjamin kecukupan kas dan optimalisasi 
penggunaanya sesuai ketentuan. 

a. Cash Ratio sesuai ketentuan. 
b. Ketertiban pengelolaan surat berharga 

sesuai ketentuan. 

4 Mengkoordinasikan dan melaksanakan 
pengelolaan daftar user serta surat pernyataan 
merahasiakan password sesuai dengan struktur 
organisasi agar pelaksanaan tugas dan tanggung 
jawabnya sesuai dengan kewenangan bidang 
tugasnya dan menghindari penyalah gunaan 
wewenang. 

a. Tersedia daftar user yang terkini. 
b. Tersedia register dokumen pernyataan 

merahasiakan password yang terkini. 

5 Mengkoordinasikan dan memonitor pelaksanaan 
pengawasan melekat (waskat) terhadap seluruh 
kegiatan di Kanca sesuai kewenangan bidang 
tugasnya dalam rangka menjamin ketepatan, 
kebenaran pembukuan dan laporan serta 
keabsahannya untuk memastikan waskat di 
bawahkoordinasinya telah dijalankan sesuai 
ketentuan. 

Temuan major di bidang operasional tidak 
lebih dari satu. 

6 Mengkoordinasikan dan melaksanakan kegiatan 
pengecekan nasabah/calon nasabah tidak masuk 
Daftar Hitam BI, backup data, laporan-laporan 
dan hal-hal terkait pihak eksternal sesuai 
kewenangan bidang tugasnya guna 
meminimalkan risiko-risiko yang timbul. 

a. Tersedianya daftar Hitam BI sesuai 
ketentuan. 

b. Laporan dan backup data sesuai 
ketentuan. 

c. Tersedia backup data harian sesuai 
ketentuan. 
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2. Tanggung Jawab Utama KPI 
7 Mengkoordinasikan dan memonitor pelaksanakan 

prosedur penerimaan, identifikasi & verifikasi 
(customer due Diligence) telah dilaksanakan 
sesuai ketentuan termasuk persetujuan 
penerimaan dan/atau penolakan permohonan 
pembukaan rekening/transaksi oleh nasabah yang 
tergolong risiko tinggi untuk mengamankan 
kepentingan Bank  

a. Informasi data nasabah yg bersifat 
mandatory pada sistem ataupun 
dokumen tersedia sesuai ketentuan. 

b. Nasabah PEPs (Politically Exposed 
Person) disetujui oleh pejabat yang 
berwenang.  

8. Mengkoordinasikan dan memonitor penerimaan 
laporan transaksi yang mencurigakan dan 
menganalisis laporan tersebut untuk dilaporkan ke 
Kantor Pusat dalam rangka mengamankan 
kepentingan Bank. 

Laporan transaksi yg mencurigakan sesuai 
ketentuan. 

9 Mengkoordinasikan dan melaksanakan kegiatan 
prinsip mengenal nasabah (Know Your 
Customer/KYC) di Unit Kerja sesuai ketentuan 
meliputi Penerimaan dan Identifikasi Nasabah, 
Pengkinian Data Nasabah, Pemantauan Transaksi 
dan Rekening serta pelaporan terkait KYC (antara 
lain CTR dan STR) untuk memastikan 
pelaksanaan KYC telah sesuai dengan ketentuan 
yang berlaku.  

a. Tersedianya data high risk yang 
terkini sesuai target. 

b. Tersedianya laporan pemantauan high 
risk yang terkini sesuai target. 

c. Tersedianya data pengkinian nasabah 
yang terkini sesuai target. 

d. Tersedianya laporan terkait KYC 
(CTR dan STR). 

10 Mengkoordinasikan kegiatan implementasi 
Manajemen Risiko di Kantor Cabang sesuai 
kewenangannya dalam rangka meminimalkan 
terjadinya risiko di kanca beserta Unit Kerja 
binaannya. 

a. Laporan implementasi pelaksanaan 
Manajemen Risiko sesuai ketentuan. 

b. Laporan pelaksanaan Forum 
Manajemen Risiko sesuai ketentuan. 

c. Penilaian Maturitas penerapan 
Manajemen Risiko sesuai ketentuan. 

11 Merencanakan, mengembangkan, membina dan 
mengevaluasi SDM sebagai Manajer SDM di BRI 
Unit dalam hal kebutuhan Pekerja, kompetensi 
dan kinerja sesuai kewenangan bidang tugasnya 
untuk memastikan pengelolaan SDM berjalan 
sesuai kebijakan yang berlaku. 

a. Tersedia dokumen terkait dengan 
pemenuhan Formasi Jabatan dan 
pengembangan karier Pekerja. 

b. Minimal 2/3 Pekerja telah mengikuti 
pendidikan minimal 1 kali setahun. 

c. Tersedia dokumen SMK untuk 
seluruh pekerja di Kanca dan unit 
usaha dibawahnya.. 

12 Melakukan kerjasama serta membina hubungan 
baik dengan Unit Kerja lain, lembaga atau 
instansi atau pihak ketiga untuk memperlancar 
pencapaian target yang ditetapkan, peningkatan 
kinerja Kantor cabang sesuai kewenangan bidang 
tugasnya termasuk antara lain dalam pengadaan 
dan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama (PKS). 

a. Target waktu penyampaian data atau 
informasi terkait bidang tugas 

b. Jumlah keluhan pengguna (user) 
eksternal dan internal yang dapat 
dipertanggungjawabkan 

13 Mengkoordinasikan dan memantau kegiatan 
penyediaan dokumen data/informasi terkait 
pelaksaaan audit dan realisasi tindak lanjut audit 
di kantor cabang dan unit usaha dibawahnya 
sesuai kewenangan bidang tugasnya untuk 
memastikan kelancaran pelaksanaan dan tindak 
lanjut perbaikan dilaksanakan sebagai tanggapan 
positif atas temuan audit. 

a. Tersedia dokumen data/informasi 
sesuai kebutuhan audit dan target. 

b. Laporan tindak lanjut hasil temuan 
audit sesuai target. 
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2. Tanggung Jawab Utama KPI 

14 Mengkoordinasikan dan memonitor pembuatan 
laporan-laporan di bawah koordinasinya sesuai 
kewenangan bidang tugasnya agar sesuai 
ketentuan yang berlaku dan kebutuhan Unit Kerja 
lain atau Instansi terkait 

Penyampaian laporan sesuai target yang 
ditetapkan. 

15 Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya dari 
Atasan (Pemimpin Cabang) sesuai peran dan 
kompetensinya untuk mencapai target atau 
standar yang ditetapkan secara efektif dan efisien. 

Tugas dilaksanakan sesuai permintaan dan 
target. 
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1. IDENTIFIKASI JABATAN 
1.1. Jabatan : Supervisor 
1.2. Unit Kerja  : Seksi Penunjang Operasional, Kantor Cabang 
1.3. Jabatan Atasan Langsung  : Manajer Operasional 

 
3. TANGGUNG JAWAB UTAMA KPI 
A. Fungsi Sekretariat dan SDM  
1 Mensupervisi penyiapan, agenda, dan distribusi surat 

masuk dan atau surat keluar dalam rangka mendukung 
operasional di Kantor Cabang serta unit kerja 
dibawahnya. 

a. Tersedia register distribusi 
surat masuk dan keluar 

b. Pendistribusian surat 
terlaksana sesuai target 

2 Mensupervisi pengaturan dan distribusi lalu lintas 
komunikasi (telepon, faksimile, internet) dalam rangka 
menjaga efektifitas komunikasi Kanca. 

Terlaksana komunikasi efektif di 
Kanca 
 

3 Mensupervisi pemenuhan hak-hak pekerja sesuai 
ketentuan dan kewenangan bidang tugas untuk menunjang 
operasional di Kantor Cabang serta unit kerja 
dibawahnya. 

a. Pemenuhan hak-hak pekerja 
sesuai ketentuan 

b. Tersedia register yang akurat 
terkait hak-hak pekerja sesuai 
ketentuan 

4 Mensupervisi proses, administrasi dan menatakerjakan  
pembinaan dan pengembangan karir pekerja sesuai 
ketentuan (promosi, rotasi, dan demosi) untuk mendukung 
kelancaran operasional di Kantor Cabang serta unit kerja 
dibawahnya. 

a. Terlaksana sesuai ketentuan 
b. Tersedia dokumen pembinaan 

dan pengembangan karir 
pekerja 

c. Tersedia Forum Peningkatan 
Kinerja 

5. Mensupervisi pembayaran biaya jasa outsourcing sesuai 
ketentuan untuk mendukung kelancaran operasional di 
Kantor Cabang serta unit kerja dibawahnya. 

Terlaksana pembayaran biaya jasa 
outsourcing sesuai ketentuan 

6 Mensupervisi pelaksanaan kerjasama dan pembinaan 
hubungan kerja dengan unit kerja lain/pihak ketiga 
termasuk dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama (PKS), 
penyediaan data/informasi terkait kebutuhan, pengarsipan 
dan laporan, serta tugas kedinasan lainnya dari atasan 
berdasarkan Surat Penugasan sesuai peran dan 
kompetensinya untuk memperlancar pencapaian kinerja 
Kanca sesuai ketentuan/kebijakan yang berlaku dan target 
yang ditetapkan. 

a. Target waktu penyampaian 
data atau informasi dan 
laporan terkait bidang tugas 
sesuai target. 

b. Jumlah keluhan pengguna 
(user) eksternal dan internal 
yang dapat 
dipertanggungjawabkan 

c. Tugas dilaksanakan sesuai 
permintaan. 

7 Mensupervisi kegiatan analisa kebutuhan  logistik serta 
pemenuhannya sesuai ketentuan yang berlaku untuk 
menunjang kelancaran operasional di Kantor Cabang 
serta unit kerja dibawahnya. 

a. Tersedia logistik sesuai 
kebutuhan. 

b. Terlaksana pengadaan sesuai 
ketentuan. 

c. Jumlah keluhan user internal 
dapat dipertanggung 
jawabkan 

8 Mensupervisi pengelolaan Aktiva Tetap/logistik untuk 
menunjang kelancaran operasional di Kantor Cabang 
serta unit kerja dibawahnya. 

Terlaksana pengelolaan aktiva 
tetap/logistik sesuai ketentuan. 

9 Mensupervisi penatakerjaan administrasi dan pelaporan 
aktiva tetap/logistik dengan tertib dan benar untuk 
meminimalkan risiko operasional Bank. 

Tersedia    register  aktiva tetap 
akurat 
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2. Tanggung Jawan Utama KPI 
10 Mensupervisi kegiatan back-up sistem induk Kanca dan 

data Perangkat Perbankan Elektronis sesuai ketentuan 
serta memastikan back-up data telah dilakukan dengan 
benar untuk mengamankan kepentingan Bank. 

Tersedia Back-up data induk 
Kanca dan  data Perangkat 
Perbankan Elektronis sesuai 
ketentuan. 

11 Mensupervisi kegiatan pemeliharaan perangkat IT untuk 
menjamin kelancaran operasional Kanca dan unit kerja 
dibawahnya. 

a. Perangkat IT berfungsi 
dengan baik. 

b. Jumlah keluhan nasabah 
dapat dipertanggung 
jawabkan 

12 Mensupervisi kegiatan pemeliharaan perangkat e-channel 
yang menjadi kelolaan Kanca untuk menjamin kelancaran 
operasional Kanca dan unit kerja dibawahnya. 

a. Perangkat e-channel 
berfungsi dengan baik. 

b. Jumlah keluhan nasabah 
dapat dipertanggung 
jawabkan 

13 Mensupervisi pelaksanaan kebersihan dan suhu ruangan / 
booth Perangkat Perbankan Elektronis, serta keamanan / 
kunci ruang / booth Perangkat Perbankan Elektronis 
dalam rangka menjaga asset Bank. 
 

Terpeliharanya kebersihan dan 
suhu ruangan / booth Perangkat 
Perbankan Elektronis, serta 
keamanan / kunci ruang /booth 
Perangkat Perbankan Elektronis. 

14 Mensupervisi penyusunan, perencanaan, dan 
mengantisipasi gangguan pada Perangkat Perbankan 
Elektronis guna menjamin kelancaran operasional. 
 

a. Tersedianya Register 
Gangguan ATM / CDM / 
EDC. 

b. Telah dilakukan upaya 
perbaikan. 

c. Gangguan telah dilaporkan 
kepada pihak terkait untuk 
diperbaiki 

15 Mensupervisi pelaksanaan dan penggantian tugas dan 
tanggung jawab fungsi Operasional dan layanan serta 
fungsi penunjang operasional sesuai ketentuan dan 
kewenangan bidang tugas untuk mendukung kelancaran 
operasional Kanca dan unit kerja binaanya 

a. Tersedianya dokumen serah 
terima tugas dan tanggung 
jawab 

b. Terlaksananya tugas dan 
tanggung jawab fungsi-fungsi 
yang digantikan 

16 Mensupervisi pelaksanaan kerjasama dan pembinaan 
hubungan kerja dengan unit kerja lain/pihak ketiga 
termasuk dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama (PKS), 
penyediaan data/informasi terkait kebutuhan, pengarsipan 
dan laporan, serta tugas kedinasan lainnya dari atasan 
berdasarkan Surat Penugasan sesuai peran dan 
kompetensinya untuk memperlancar pencapaian kinerja 
Kanca sesuai ketentuan/kebijakan yang berlaku dan target 
yang ditetapkan. 

a. Target waktu penyampaian 
data atau informasi dan 
laporan terkait bidang tugas 
sesuai target. 

b. Jumlah keluhan pengguna 
(user) eksternal dan internal 
yang dapat 
dipertanggungjawabkan 

c. Tugas dilaksanakan sesuai 
permintaan. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANALISIS PENGUKURAN..., MENAKA AYU INDRA SETIA, Ak.-IBS, 2011



141 
 

1. IDENTIFIKASI JABATAN 
1.1. Jabatan : Associate Account Officer 1 
1.2. Unit Kerja  : Kantor Cabang / Kantor Cabang Pembantu 
1.3. Jabatan Atasan Langsung  : Pemimpin Cabang/ 

Pemimpin cabang Pembantu/ 
Manajer Pemasaran/ 
Area Sales Manager (ASM) 

 
2. TANGGUNG JAWAB UTAMA KPI 
1. Menyediakan data/informasi tentang potensi 

bisnis di wilayah kerja Kanca dalam 
mendukung penyusunan Pasar Sasaran (PS), 
Kriteria Risiko yang dapat diterima (KRD) 
Kanca untuk mencapai target bisnis yang 
ditetapkan. 

Laporan tentang potensi bisnis tersedia sesuai 
target. 

 

2. Menyusun rencana dan melaksanakan 
kegiatan pemasaran serta prakarsa kredit 
sesuai dengan pasar sasaran dan kriteria 
risiko yang dapat diterima sesuai kewenangan 
bidang tugasnya agar target ekspansi kredit 
tercapai. 

a. Rencana pemasaran tersedia sesuai 
ketentuan. 

b. Ekspansi outstanding kredit dan jumlah 
debitur tercapai sesuai target. 

c. Kunjungan kepada calon debitur 
dilaksanakan sesuai target. 

 
3. Melakukan pembinaan kredit baik langsung 

(on site) maupun tidak langsung (off site) 
sesuai kewenangan bidang tugasnya terhadap 
debitur binaannya untuk memastikan bahwa 
kinerja kredit nasabah dapat terjaga dalam 
kategori performing loan.  

a. Performing Loan tercapai sesuai target. 
b. Dokumentasi kunjungan nasabah tersedia 

sesuai target. 
c. Penata kerjaan berkas II pinjaman secara 

tertib sesuai ketentuan. 

4. Melakukan monitoring kualitas/kinerja kredit 
dan menyiapkan paket permohonan 
perubahan kolektibilitas kredit sesuai 
kewenangan bidang tugasnya untuk 
menentukan kebenaran status kolektibilitas 
kredit yang dikelolanya agar risiko kredit 
dapat diminimalkan. 

Paket perubahan kolektibilitas kredit tersedia 
sesuai ketentuan. 

 

5 Melakukan kegiatan cross selling produk BRI 
lainnya sesuai kewenangan bidang tugasnya 
untuk meningkatkan pendapatan BRI sesuai 
target yang ditetapkan. 

Produk BRI antara lain produk dana, kartu 
kredit, EDC dan merchant serta jasa bank 
lainnya terjual sesuai target. 

6 Melakukan kegiatan usulan penyelesaian 
kredit bermasalah termasuk penyelesaian 
pihak ketiga sesuai kewenangan bidang 
tugasnya agar tercapai kualitas portofolio 
kredit yang berkembang, sehat dan 
menguntungkan. 

Usulan putusan penyelesaian kredit 
bermasalah tersedia sesuai ketentuan. 

7 Melakukan pengecekan nasabah/calon 
nasabah atas account binaannya untuk 
memastikan nasabah/calon nasabah tidak 
masuk daftar hitam BI dan BRI serta hal-hal 
terkait pihak eksternal antara lain IDI 
(Informasi Debitur Individual). 

a. Calon nasabah atau nasabah tidak 
termasuk dalam daftar Hitam BI dan BRI. 

b. Data IDI pada paket kredit tersedia sesuai 
ketentuan. 
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2. Tanggung Jawab Utama KPI 

8 Mengkoordinasikan dan memantau 
pelaksanaan tindak lanjut audit di kantor 
cabang sesuai kewenangan bidang tugasnya 
untuk memastikan tindak lanjut perbaikan 
dilaksanakan sebagai tanggapan positif atas 
temuan audit. 

a. Menyediakan data atau laporan informasi 
sesuai kebutuhan audit 

b. Laporan tindak lanjut hasil temuan audit 
sesuai target. 

9 Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya 
dari Atasan (Pemimpin Cabang) sesuai 
peran dan kompetensinya untuk mencapai 
target atau standar yang ditetapkan secara 
efektif dan efisien. 

Tugas dilaksanakan sesuai permintaan dan 
target. 
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1. IDENTIFIKASI JABATAN 
1.1. Jabatan : Funding Officer (FO)  
1.2. Unit Kerja  : Kantor Cabang BRI 
1.3. Jabatan Atasan Langsung  : Manajer Pemasaran 

 
2. TANGGUNG JAWAB UTAMA KPI 
1. Melaksanakan kegiatan penyusunan Rencana 

Pemasaran Tahunan, tiga bulanan, bulanan  
sebagai pedoman kerja sesuai dengan ketentuan 
yang berlaku dan untuk mencapai target yang 
ditetapkan. 

Rencana Pemasaran Tahunan, tiga bulanan 
dan bulanan yang terkini tersedia sesuai 
target yang ditetapkan . 
 

2. Melaksanakan kegiatan penyusunan pemetaan 
potensi pasar sesuai dengan ketentuan yang 
berlaku dan untuk mencapai target yang 
ditetapkan. 

Pemetaan potensi pasar yang terkini tersedia 
sesuai target yang ditetapkan . 

3. Melaksanakan kegiatan pemasaran (akuisisi, 
retensi dan loyalty) produk simpanan ritel, 
produk e-banking dan jasa konsumer sesuai 
dengan rencana dan untuk mencapai target 
yang ditetapkan. 

Kegiatan pemasaran (akuisisi, retensi dan 
loyalty) produk simpanan ritel, produk e-
banking dan jasa konsumer terlaksana sesuai 
target yang ditetapkan . 

4. Menyusun dan melaksanakan program-
program pemasaran produk simpanan ritel, 
produk e-banking dan jasa konsumer yang 
ditetapkan serta bertindak sebagai event 
organizer sesuai batas kewenangannya untuk 
mencapai target yang ditetapkan. 

Pemasaran produk simpanan ritel, produk e-
banking dan jasa konsumer terlaksana sesuai 
target yang ditetapkan. 

5. Melaksanakan kegiatan monitoring dan 
evaluasi atas kegiatan dan program pemasaran 
produk simpanan ritel, produk e-banking dan 
jasa konsumer yang telah dilaksanakan sesuai 
batas kewenangannya sebagai masukan dalam 
menyusun rencana pemasaran selanjutnya. 

Kegiatan monitoring dan evaluasi kegiatan 
dan program pemasaran produk simpanan 
ritel, produk e-banking dan jasa konsumer 
yang telah dilaksanakan sesuai target yang 
ditetapkan. 

6. Melaksanakan kegiatan pengelolaan dana 
nasabah potensial beserta program-program 
retensi dan loyalty untuk meningkatkan dana 
kelolaan cabang. 

Kegiatan pengelolaan dana terlaksana sesuai 
target. 

7. Melakukan kegiatan cross selling produk BRI 
lainnya sesuai kewenangan bidang tugasnya 
untuk meningkatkan pendapatan BRI sesuai 
target yang ditetapkan. 

Produk BRI antara lain produk investasi, 
kartu kredit dan merchant serta jasa bank 
lainnya terjual sesuai target. 
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2. Tanggung Jawab Utama KPI 
8. Melaksanakan kerjasama dan pembinaan 

hubungan kerja dengan unit kerja lain/pihak 
ketiga termasuk dalam pelaksanaan Perjanjian 
Kerjasama (PKS), penyediaan data/informasi 
terkait kebutuhan dan tindak lanjut audit, serta 
tugas kedinasan lainnya dari atasan 
berdasarkan Surat Penugasan sesuai peran dan 
kompetensinya untuk memperlancar 
pencapaian kinerja Kanca sesuai 
ketentuan/kebijakan yang berlaku dan target 
yang ditetapkan. 

a. Target waktu penyampaian data atau 
inform terkait bidang tugas sesuai 
target. 

b. Jumlah keluhan pengguna (user) 
eksternal dan internal yang dapat 
dipertanggungjawabkan 

c. Laporan tindak lanjut hasil temuan audit 
sesuai target 

d. Tugas dilaksanakan sesuai permintaan. 
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1. IDENTIFIKASI JABATAN 
1.1. Jabatan : Teller 
1.2. Unit Kerja  : Seksi Kas Sub Fungsi Operasional & Layanan, Kantor 

Cabang / Seksi Layanan Kas, Kantor Cabang Pembantu 
/ Kantor Kas 

1.3. Jabatan Atasan Langsung  : Supervisor Kas / Supervisor Layanan Kas / Supervisor 
Kantor Kas 

 
2. TANGGUNG JAWAB UTAMA KPI 
1 Melaksanakan pengecekan kas teller sesuai 

kewenangannya untuk memastikan kelancaran 
pelayanan kepada nasabah sesuai ketentuan. 

Tersedia kas teller sesuai kebutuhan dan 
ketentuan 
 

2 Melaksanakan layanan transaksi pembukuan 
setoran dan pengambilan uang, transaksi non 
tunai, pengecekan keaslian uang nasabah dan 
keabsahan dokumen, serta pemberian informasi 
yang dibutuhkan oleh nasabah sesuai ketentuan 
untuk memastikan kelancaran transaksi 
terhadap nasabah.  

a. Terlaksana layanan setoran dan 
pengambilan uang nasabah sesuai 
standar layanan dan kewenangan 

b. Tersedia bukti transaksi sesuai dengan 
ketentuan 

c. Keaslian uang dan keabsahan dokumen 
sesuai dengan ketentuan 

d. Jumlah keluhan atau komplain yang 
dapat dipertanggung-jawabkan 

3 Mengelola kas teller selama jam pelayanan kas 
maupun akhir hari termasuk menatakerjakan 
maksimum kas sesuai ketentuan.  

Terlaksana pergeseran kas teller sesuai 
dengan ketentuan 
 

4 Menatakerjakan bukti kas dan mencetak 
laporan-laporan transaksi sesuai ketentuan 
untuk memastikan kebenaran transaksi yang 
telah dilakukan 

a. Ketertiban dan kebenaran bukti kas 
sesuai ketentuan 

b. Tersedia laporan-laporan transaksi 
sesuai dengan bukti kas dan ketentuan 

5 Melaksanakan opname kas dan pengisian kas 
ATM untuk memastikan ketersediaan kas ATM 
sesuai ketentuan. 

Ketersediaan kas ATM sesuai ketentuan 

6 Menindaklanjuti temuan Audit sesuai bidang 
tugasnya sebagai tanggapan positif atas temuan 
Audit. 

Terlaksananya tindaklanjut temuan Audit 
sesuai ketentuan dan target 

7 Membina hubungan dan kerjasama dengan 
pihak-pihak terkait internal dengan supervisi 
Atasannya untuk memperlancar penyelesaian 
tugas. 

Terlaksananya koordinasi dalam 
penyelesaian tugas sesuai target dan 
ketentuan. 

8 Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya 
dari Atasan sesuai peran dan kompetensinya 
untuk mencapai target atau standar yang 
ditetapkan secara efektif dan efisien 

Tugas dilaksanakan sesuai permintaan dan 
target 
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1. IDENTIFIKASI JABATAN 
1.1. Jabatan : Customer Service 
1.2. Unit Kerja  : Seksi Layanan Operasional Sub Fungsi Operasional & 

Layanan, Kantor Cabang / Seksi Layanan Kas Kantor 
Cabang Pembantu / Kantor Kas 

1.3. Jabatan Atasan Langsung  : Supervisor Layanan Operasional / Supervisor Layanan 
Kas / Supervisor Kantor Kas  

 
3. TANGGUNG JAWAB UTAMA KPI 
1. Memberikan layanan pembukaan rekening dan fasilitas 

layanan lainnya yang terkait dengan  produk pinjaman, 
simpanan, investasi dan jasa bank lainnya sesuai 
ketentuan untuk memenuhi kebutuhan nasabah 

a. Terbentuk rekening dan 
fasilitas sesuai ketentuan 

b. Tersedianya dokumen 
pembukaan rekening nasabah 
yang akurat dan terkini sesuai 
ketentuan. 

2. Memeliharakerjakan data nasabah termasuk customer 
information file (CIF) untuk menjamin data nasabah yang 
akurat dan terkini dan memenuhi prinsip penerapan 
program Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan 
Pendanaan Terorisme (PPT) 

a. Data customer information file 
(CIF) akurat dan terkini. 

b. Terlaksananya prinsip 
penerapan APU dan PPT sesuai 
ketentuan 

3. Menatakerjakan berkas rekening simpanan dan register 
yang terkait dengan bidang tugasnya dalam rangka untuk 
menjamin ketertiban administrasi sesuai ketentuan untuk 
mengamankan kepentingan Bank. 

Tersedia berkas rekening simpanan 
nasabah dan register sesuai 
ketentuan 

4. Bertindak sebagai meeter greeter yang memberikan 
edukasi dan solusi terhadap keluhan nasabah sesuai 
kewenangan dan ketentuan untuk menjamin kelancaran 
layanan di banking hall dan menyelesaikan permasalahan 
nasabah. 

a. Keluhan nasabah dapat 
diselesaikan sesuai kewenangan 
dan ketentuan 

b. Tersedia laporan keluhan 
nasabah yang terkini sesuai 
ketentuan 

5. Menyediakan data/ informasi yang dibutuhkan dalam 
rangka melaksanakan tindak lanjut Audit di Bagian dan 
Divisi sesuai bidang tugasnya untuk memastikan tindak 
lanjut perbaikan dilaksanakan sebagai tanggapan positif 
atas temuan Audit. 

Tersedia data/ informasi yang 
dibutuhkan sesuai ketentuan dan 
target. 

6. Membina hubungan dan kerjasama dengan pihak-pihak 
terkait internal dengan supervisi Atasannya untuk 
memperlancar penyelesaian tugas 

Tersedia informasi yang relevan 
dan berguna untuk penyelesaian 
tugas sesuai ketentuan dan target. 

7. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya dari Atasan 
sesuai peran dan kompetensinya untuk mencapai target 
atau standar yang ditetapkan secara efektif dan efisien. 

Tugas dilaksanakan sesuai 
permintaan dan target. 

 
Sumber :  Daftar Uraian Jabatan (DUJ) PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang 

Kebayoran Baru Tahun 2010 
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Lampiran 3 :  Identifikasi Target dan Pencapaian Kinerja BRI Kanca Kebayoran Baru Tahun 2010 

Aspek Indikator Kinerja Utama Sub Indikator Kinerja 
Utama Target Pencapaian 

% 
Pencapaian 

Keuangan 

 

5. Menghimpun dana dalam 
bentuk simpanan 
(Ritel) 

 

 

a. Giro 
b. Deposito 
c. Tabungan 

 
 

Rp  510,500 juta 
Rp  521,000 juta 
Rp    93,500 juta 

 
 

Rp 1,533,033 juta 
Rp 1,441,580 juta 
Rp    205,873 juta 

 
300% 
277% 
220% 

 
6. Menyalurkan dana dalam 

bentuk pinjaman 
 Kredit Komersial 

 Kredit Ritel Komersial 
 Kredit Menengah 
Prakarsa Kantor 
Cabang (KC) 

 Kredit Konsumtif 
 Kredit Briguna 
 KPR 
 KKB 
 KMG 

 Kredit Program 
 Kredit Usaha Rakyat 
(KUR) 

 
 

Rp    60,000 juta 
Rp    50,000 juta 

 
 
 
 

Rp    18,500 juta 
Rp    37,139 juta 
Rp        -       juta 
Rp      5,040 juta 

 
 

Rp      2,455 juta 

 
 

Rp   48,794 juta 
Rp   90,931 juta 

 
 
 
 

Rp  41,620 juta 
Rp    2,606 juta 
Rp  (4,822) juta 
Rp    3,449 juta 

 
 

Rp         78 juta 

 
  81% 
182% 

 
 
 
 

225% 
     7% 
    -  % 
    68% 

 
 

     3% 

 7. Menjaga kualitas kredit / 
NPL 

 

 Kredit Komersial 
 Kredit Ritel Komersial 
 Kredit Menengah 
Prakarsa Kantor 
Cabang  

 
 
 

NPL = Rp (%)menjadi : 
Rp   7,126 juta  (3.04%) 
Rp 15,000 juta   (5.07%) 

NPL = Rp (%) menjadi : 
Rp    7,631 juta (3.42%) 
Rp       -      juta      (0%) 

 
 

93.4% 
     0% 
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Aspek Indikator Kinerja Utama Sub Indikator Kinerja 
Utama Target Pencapaian % 

Pencapaian 
 

  Kredit Konsumtif 
 Kredit Briguna 
 KPR 
 KKB 
 KMG 

 Kredit Program 
 Kredit Usaha Rakyat 
(KUR) 

 
Rp      785 juta   (1.08%) 
Rp   1,354 juta   (2.23%) 
Rp        59 juta  (1.00 %) 
Rp      208 juta   (1.37%) 

 
 

Rp       264 juta  (3.74%) 

 
Rp    808 juta  (  0.85%) 
Rp 2,770 juta  (10.62%) 
Rp      79 juta  (  7.34%) 
Rp   134 juta   (  0.99%) 

 
 

Rp   180 juta     (3.84%) 

 
  97.2% 
  48.9% 
  74.7% 
155.2% 

 
 

146.7% 

 
 8. Perolehan laba-rugi  Meningkatkan fee based 

income Ritel 
 

 Mengoptimalkan 
recovery kredit 
 Pemasukan extra 
comptable 

 
 

 Mendapatkan laba usaha 
 L/R on-off Balance 
Sheet (B/S) Ritel 

Fee Based Income Ritel sebesar 
Rp    42,842 juta 

 
 

 
Pemasukan extra comptable 

(pokok+bunga) sebesar : 
Rp    1,145 juta 

 
 

L/R on-off B/S Ritel sebesar Rp 
154,112 juta 

Fee Based Income Ritel 
sebesar Rp 22,008 juta 

 
 
 

Pemasukan extr comptable 
(pokok+bunga) sebesar : 

Rp    13,837 juta 
 

 
L/R on-off B/S Ritel 

sebesar Rp 363,808 juta 

    51.6% 
 
 
 
 

1,208.2% 
 
 
 
 

236.1% 
 

Pelanggan 

 

5. Meningkatkan jumlah 
nasabah 

a. Jumlah rekening Britama 
 

b. Jumlah kartu Debet 
 
 

c. Jumlah kartu Kredit BRI 

 
Ʃ  Rekening Britama menjadi 

2,349 rekening 

Ʃ  Kartu Debet menjadi 
6,998 unit 

 
Ʃ  Kartu Kredit menjadi 

1,850 unit 
 

 
Ʃ  Rekening Britama 

menjadi 24,237 rekening 

Ʃ  Kartu Debet menjadi 
10,679 unit 

 
Ʃ  Kartu Kredit menjadi 

219 unit 

 
1,032% 

 

  153% 
  
 

   12% 
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Aspek Indikator Kinerja Utama Sub Indikator Kinerja 
Utama Target Pencapaian % 

Pencapaian 
 

 
 
 
 

 

6. Meningkatkan kualitas 
layanan 

 

d. Skor kualitas layanan 
rata-rata 

 
 
 
e. Jumlah rata-rata keluhan 

nasabah di unit kerja 
dalam satu bulan 

 
 
 
f. Penyelesaian keluhan 

 
 Skor rata-rata > 85      (115%) 
 Skor rata-rata > 80-85 (100%) 
 Skor rata-rata > 75 - 80 (85%) 
 Skor rata-rata ≤ 75     (< 85%) 

 
 0 - 4 keluhan (115%) 
 4 - 6 keluhan (100%) 
 > 6 - 8 keluhan (85%) 
 > 8 keluhan (< 85%) 

 
 < 2 hari (115%) 
 2 - 3 hari (100%) 
 3 - 4 hari (85%) 
 > 5 hari (< 85%) 

 
Nilai tercapai 88.05% 
 
 
 
 
Jumlah rata-rata keluhan 
nasabah / bulan tercapai 
satu keluhan / bulan 
 
 
 
Penyelesaian keluhan 
diselesaikan dalam waktu 
satu hari 

 
115% 

 
 

 

115% 
 
 

 
 

 
115% 

 

Bisnis 
Internal 

 

4. Melaksanakan pembinaan 
ke Kantor Cabang 
Pembantu (KCP) & Kantor 
Kas (KK) berkenaan dengan 
pencapaian target Rencana 
Kinerja Awal (RKA) dan 
kepatuhan sistem prosedur 

a. Melakukan kunjungan 
ke KCP dalam rangka 
monitoring kinerja dan 
pengembangan bisnis 

 Seluruh KCP binaan 
dikunjungi lebih dari satu kali 
dalam setahun (115%) 

 Seluruh KCP binaan 
dikunjungi satu kali dalam 
satu tahun (100%) 

 85% dari KCP binaan 
dikunjungi satu kali dalam 
satu tahun (85%) 

 <85% dari KCP binaan 
dikunjungi satu kali dalam 
satu tahun (< 85%) 

 
 
 
 
 

Seluruh KCP binaan 
dikunjungi lebih dari satu 
kali dalam setahun 
 
 
 
 
 

115% 
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Aspek Indikator Kinerja Utama b. Sub Indikator Kinerja 
Utama Target Pencapaian % 

Pencapaian 

  

c. Melakukan kunjungan 
ke KK dalam rangka 
monitoring kinerja dan 
pengembangan bisnis 

 

 Tiap kunjungan ke KK, lebih 
dari tiga KKP/Unit (115%) 

 Tiap kunjungan ke KK, tiga 
KKP/Unit (100%) 

 Tiap kunjungan ke KK, dua 
KKP/Unit (85%) 

 Tiap kunjungan ke KK, satu 
KKP/Unit (< 85%) 

Tiap kunjungan ke KK, 
lebih dari tiga KKP/Unit 

 

115% 

 

 5. Melakukan evaluasi kinerja 
dan memonitor pencapaian 
target Rencana Kinerja 
Awal (RKA) dan Rencana 
Kinerja Forum (RKF) 

 

_  Evaluasi kinerja dilaksanakan 
lebih dari empat kali dalam 
setahun (115%) 

 Evaluasi kinerja dilaksanakan 
tiap triwulan (100%) 

 Evaluasi kinerja dilaksanakan 
kurang dari empat kali (85 %) 

 Evaluasi kinerja dilaksanakan 
kurang dari tiga kali (< 85%) 

Evaluasi kinerja 
dilaksanakan lebih dari 
empat kali dalam setahun 
 

115% 

 6. Memutus permohonan kredit 
putusan Pemimpin Cabang 

 

_ Rata-rata waktu yang dibutuhkan: 
 Kurang dari 5 hari kerja 

(115%) 
 5 - 7 hari kerja (100%) 
 7 - 14 hari kerja (85%) 
 Lebih dari 14 hari kerja 

(< 85%) 
 
 
 
 
 
 

Rata-rata waktu yang 
dibutuhkan untuk memutus 
permohonan kredit sesuai 
dengan prosedur dan 
ketentuan perkreditan : 
Kurang dari 5 hari kerja 

115% 
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Aspek Indikator Kinerja Utama Sub Indikator Kinerja 
Utama Target Pencapaian % 

Pencapaian 

 7. Memastikan bahwa proses 
dan analisa kredit menengah 
putusan Kantor Cabang  
telah dilaksanakan sesuai 
Ketentuan Umum 
Perkreditan (KUP), 
Pedoman Pelaksanaan 
Kredit (PPK), serta 
ketentuan lain yang berlaku 

_ Melakukan proses dan analisa 
kredit menengah putusan Kantor 
Cabang: 

 Tidak terdapat temuan Kantor 
Inspeksi (Kanins) (115%) 

 Terdapat temuan Kanins 
dengan rating rendah (100%) 

 Terdapat temuan Kanins 
dengan rating sedang (85%) 

 Terdapat temuan Kanins 
denga rating tinggi (< 85%) 

Tidak terdapat temuan 
Kantor Inspeksi (Kanins) 

 

115% 

 

 

8. Rencana investasi dan 
belanja modal 

 

_ 

 

Anggaran investasi dan belanja 
modal yang telah disetujui Kantor 
Pusat harus segera diproses, 
dilaksanakan, dan diselesaikan 
sesuai dengan jadwal : 

 Triwulan III selesai 100% 
(115%) 

 Triwulan IV selesai 100% 
(100%) 

 Triwulan IV selesai 85% s.d. 
< 100% 
(85%) 

 Triwulan IV selesai <85% 
(< 85%) 

Triwulan IV selesai 100% 100% 

 
9. Melakukan pendirian unit 

kerja dan e-channel baru 
sesuai RBB BRI 

 

 
 
 
a. Jumlah KCP            
b. Jumlah Kantor Kas            
c. Jumlah ATM  

Jumlah yang akan didirikan : 
 

3 
5 
15 

Jumlah yang telah 
didirikan : 

2 
3 
10 

 
 

66% 
60% 
66% 
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Aspek Indikator Kinerja Utama Sub Indikator Kinerja 
Utama Target Pencapaian % 

Pencapaian 
 

 
 

Merealisasikan rencana pendirian 
unit kerja baru dan e-channel di 
wilayahnya sesuai dengan RBB 
BRI dan jadwal yang telah 
ditentukan : 

 Triwulan III selesai 100% 
(115%) 

 Triwulan IV selesai 100% 
(100%) 

 Triwulan IV selesai 85% s.d. 
< 100% (85%) 

 Triwulan IV selesai < 85% 
(< 85%) 

Merealisasikan rencana 
pendirian unit kerja baru 
dan e-channel di 
wilayahnya sesuai dengan 
RBB BRI dan jadwal yang 
telah ditentukan : 

Triwulan IV selesai < 85% 

< 85% 

 

 10. Melaksanakan standarisasi 
tampilan unit kerja dan e-
channel 

 

_ Merealsasikan standarisasi 
tampilan unit kerja dan e-channel 
sesuai target dan jadwal yang 
telah ditentukan : 

 Ʃ  standarisasi 100% target & 
sesuai jadwal (115%) 

 Ʃ  standarisasi 100% target 
tidak sesuai jadwal (100%) 

 Ʃ  standarisasi tercapai 85%-
99% dari target (85%) 

 Ʃ  standarisasi tercapai < 85% 
dari target (< 85%) 

 
 
 
 
 
 
 

Realissi standarisasi 
tampilan unit kerja dan e-
channel : 
Ʃ  standarisasi 100% target 
& sesuai jadwal 

115% 
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Aspek Indikator Kinerja Utama Sub Indikator Kinerja 
Utama Target Pencapaian % 

Pencapaian 

 11. Monitor tindak lanjut 
penyelesaian rekening 
suspense dan saldo abnormal 

 

_ Monitoring penyelesaian rekening 
suspense sehingga penyelesaian 
tidak berlarut-larut : 

 Lebih cepat dari target 
penyelesaian (115%) 

 Sesuai dengan target waktu 
penyelesaian (100%) 

 Lebih lambat < = 3 hari dari 
target waktu (85%) 

 Lebih lambat > 3 hari dari 
target waktu (< 85%) 

Monitoring penyelesaian 
rekening suspense di 
Kanca binaan : 

 
Sesuai dengan target waktu 
penyelesaian 

 

100% 

 12. Monitoring dan tindak 
lanjut temuan audit 

_ Tindak lanjut penyelesaian audit : 
 Lebih cepat dari waktu yang 

disepakati (115%) 
 Sesuai waktu yang disepakati 

(100%) 
 Lebih lambat dari waktu yang 

disepakati (85%) 
 Sangat lambat dari waktu 

yang disepakati (< 85%) 

Tindak lanjut penyelesaian 
audit : 
Sesuai waktu yang 
disepakati 

 

100% 

Pekerja 

 
 
 
 
 
 

6. Melakukan perencanaan dan 
pemenuhan kebutuhan 
sumber daya manusia 
(SDM) yang menjadi 
kewenangan Kantor Cabang. 

_ Perencanaan dan pemenuhan 
kebutuhan SDM dilaksanakan 
dengan tepat dan berkualitas : 
 Lebih cepat dari waktu 

kebutuhan dan sesuai formasi 
(115%) 

 Sesuai dengan waktu 
kebutuhan dan formasi 
(100%) 

 

 
Sesuai dengan waktu 
kebutuhan dan formasi 
 

 
100% 
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Aspek Indikator Kinerja Utama Sub Indikator Kinerja 
Utama Target Pencapaian % 

Pencapaian 

   
 Terlambat dari waktu 

kebutuhan sesuai formasi 
(85%) 

 Terlambat dari waktu dan 
tidak sesuai formasi (< 85%) 

  

 7. Memutus dan mengusulkan 
sesuai kewenangan terkait 
pengangkatan pekerja, 
promosi, demosi, mutasi, 
reward, punishment 

_ 

 

 Usulan/Putusan lebih cepat 
dan sesuai ketentuan (115%) 

 Usulan/Putusan sesuai waktu 
dan ketentuan (100%) 

 Usulan/Putusan terlambat dan 
sesuai ketentuan (85%) 

 Usulan/Putusan terlambat dan 
tidak sesuai ketentuan(< 85%) 

Putusan dan usulan 
pengangkatan pekerja, 
promosi, mutasi, demosi, 
reward dan punishment 
sesuai waktu dan 
ketentuan. 

100% 

 
8. Pendidikan / pelatihan 

pekerja 

 

a. Melaksanakan program 
pendidikan Kantor 
Wilayah sesuai anggaran 
 
 
 
 
 

 
b. Melaksanakan program 

pendidikan Kantor 
Wilayah sesuai jadwal 

 
 Realisasi anggaran 

> 95% - 100% (115%) 
 Realisasi anggaran 

> 90% - 95% (100 %) 
 Realisasi anggaran 

> 85% - 90% (85%) 
 Realisasi anggaran 

< 85% (< 85 %) 
 
 Lebih cepat dari jadwal 

(115%) 
 Sesuai dengan jadwal (100%) 
 Lebih lambat sampai dengan 

satu bulan dari jadwal (85%) 
 Lebih lambat lebih dari satu 

bulan dari jadwal (< 85%) 
 
 

Pelaksanaan program 
pendidikan Kantor 
Wilayah sesuai dengan 
anggaran dan jadwal. 
 Realisasi anggaran : 

90% - 95% 
 
 
 
Waktu : Sesuai dengan 
jadwal 

100% 
 
 
 
 
 
 

 
 

100% 
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Aspek Indikator Kinerja Utama Sub Indikator Kinerja 
Utama Target Pencapaian % 

Pencapaian 

 9. Penyelesaian kasus-kasus 
pelanggaran 

_  ≤ satu bulan (115%) 
 > 1 ≤ 2 bulan (100%) 
 > 3 ≤ 6 bulan (85%) 
 > enam bulan (< 85%) 

Penyelesaian kasus :  
≤ satu bulan 

 

115% 

 10. Melaksanakan pembinaan 
dan peningkatan motivasi 
pekerja dalam bentuk 
pelaksanaan Forum 
Peningkatan Pekerja 1 
kali/tahun dan kegiatan 
lainnya seperti refreshing 
pekerja, training motivasi, 
kegiatan kerohanian, dsb. 

_ Kegiatan pembinaan dan motivasi 
pekerja dilaksanakan secara 
berkala untuk mengoptimalkan 
produktivitas pekerja : 
 Melaksanakan 1 kali FPK dan 

> 4 jenis kegiatan lainnya 
(115%) 

 Melaksanakan 1 kali FPK dan 
3 - 4 jenis kegiatan lainnya 
(100%) 

 Melaksanakan 1 kali FPK dan 
1 - 2 jenis kegiatan lainnya 
(85%) 

 Tidak melaksanakan FPK 
(< 85%) 

Melaksanakan 1 kali FPK 
dan 3 - 4 jenis kegiatan 
lainnya 
 

100% 

Sumber : Data Olahan Formulir Evaluasi Sasaran Kinerja atau Sistem Manajemen Kinerja (SMK) Pemimpin Cabang PT. Bank Rakyat 
Indonesia (Persero) Tbk Cabang Kebayoran Baru Tahun 2010 
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Lampiran  4 :  Proses Menurunkan ( Cascading ) Target Kinerja BRI Kanca Kebayoran 
Baru Tahun 2010 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sumber :  Formulir Evaluasi Sasaran Kinerja atau Sistem Manajemen Kinerja (SMK) 
PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Kebayoran Baru Tahun 2010

Pemimpin Cabang 

 Aspek Keuangan 

 Aspek Pelanggan 

 Aspek Bisnis Internal 

 Aspek Pekerja 

Pemimpin Cabang 

 Aspek Bisnis Internal 
1. Melaksanakan pembinaan ke Kantor 

Cabang Pembantu (KCP) dan Kantor 
Kas (KK) berkenaan dengan pencapaian 
target Rencana Kinerja Awal (RKA) dan 
kepatuhan sistem prosedur. 

2. Melakukan evaluasi kinerja dan 
memonitor pencapaian target Rencana 
Kinerja Awal (RKA) dan Rencana 
Kinerja Forum (RKF). 

3. Memutus permohonan kredit putusan 
Pemimpin Cabang. 

Manajer Pemasaran 

 Aspek Keuangan 
1. Menghimpun dana dalam bentuk 

simpanan. 
2. Menyalurkan dana dalam bentuk 

pinjaman. 
3. Menjaga kualitas kredit NPL. 
4. Perolehan laba rugi. 

 Aspek Pelanggan 
1. Meningkatkan jumlah nasabah. 
2. Meningkatkan kualitas layanan. 

Manajer Operasional dan Layanan 

 Aspek Bisnis Internal 
1. Memastikan bahwa proses dan analisa kredit menengah putusan Kantor Cabang telah dilaksanakan 

sesuai Ketentuan Umum Perkreditan (KUP), Pedoman Pelaksanaan Kredit (PPK), serta ketentuan 
lain yang berlaku. 

2. Rencana investasi dan belanja modal. 
3. Melakukan pendirian unit kerja dan e-channel baru sesuai Rencana Belanja Modal (RBB) BRI. 
4. Melaksanakan standarisasi tampilan unit kerja dan e-channel. 
5. Monitor tindak lanjut penyelesaian rekening suspense dan saldo abnormal. 
6. Monitoring dan tindak lanjut temuan audit. 

 Aspek Pekerja 
1. Melakukan perencanaan dan pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia (SDM) yang menjadi 

kewenangan Kanca. 
2. Memutus dan mengusulkan sesuai kewenangan terkait pengangkatan pekerja, promosi, demosi, 

mutasi, reward, punishment. 
3. Pendidikan / pelatihan pekerja. 
4. Penyelesaian kasus-kasus pelanggaran 
5. Melaksanakan pembinaan dan peningkatan motivasi pekerja dalam bentuk pelaksanaan Forum 

Peningkatan Pekerja 1 kali/tahun dan kegiatan lainnya seperti refreshing pekerja, training motivasi, 
kegiatan kerohanian, dan sebagainya. 
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Lampiran 5 : Produk dan Jasa PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang  
Kebayoran Baru 

 
PRODUK SIMPANAN & PINJAMAN 

A. Simpanan 
 Deposito 

 Deposito BRI Rupiah 
Deposito BRI memberikan kenyamanan  dan keamanan investasi dana nasabah 
dalam mata uang Rupiah dan berjangka waktu mulai dari 1, 2, 3, 6, 12, 18 dan 24 
bulan. 

 Deposito BRI Valas 
Produk Deposito BRI yang memberikan kenyamanan investasi dana nasabah 
dalam mata uang asing, yaitu dalam mata uang USD, EUR, SGD, JPY, AUD, 
GBP, HKD dan berjangka waktu mulai dari 1, 2, 3, 6, 12, 18 dan 24 bulan. 

 Deposit On Call (DOC) 
Deposit on Call (DOC) BRI merupakan produk deposito yang 
menawarkan investment gain yang tinggi dan memiliki jangka waktu 1 hari 
sampai dengan 1 bulan kurang 1 hari. Pilihan mata uang pada Deposit on Call BRI 
ini adalah  Rupiah, USD dan EUR. 

 Giro 
 GiroBRI Rupiah 

Produk Giro dari Bank BRI dalam mata uang Rupiah dengan sistem Real Time 
On-Line di seluruh Indonesia dan nasabah dapat bertransaksi setiap saat dengan 
mempergunakan Cek dan Bilyet Giro BRI. 

 GiroBRI Valas 
Produk Giro dari Bank BRI dengan sistem Real Time On-Line di seluruh 
Indonesia yang tersedia dalam mata uang asing, yaitu dalam mata uang USD, 
EUR, SGD, JPY, AUD. 

 
 Tabungan 

 BritAma 
Tabungan dari Bank BRI, dengan sistem Real Time On-Line di seluruh Indonesia. 
Nasabah dapat melakukan penyetoran dan penarikan tunai di Unit Kerja Bank BRI 
dan dilengkapi dengan fasilitas BritAma Prime Card. Setiap nasabah BritAma 
memiliki kesempatan untuk memperoleh undian berhadiah miliaran Rupiah dan 
Setiap nasabah dengan saldo minimal Rp 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) akan 
memperoleh Asuransi Kecelakaan Diri (Personal Accident). 

 Simpedes 
Simpanan masyarakat dalam bentuk tabungan dalam mata uang rupiah, yang dapat 
dilayani di Kantor Cabang Khusus BRI / Kanca BRI / KCP BRI / BRI Unit / Teras 
BRI yang jumlah penyetoran dan pengambilannya tidak dibatasi baik frekuensi 
maupun jumlahnya, sepanjang memenuhi ketentuan yang berlaku. Produk ini 
tersebar luas di seluruh Indonesia dan terhubung secara On Line, setiap nasabah 
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dilengkapi dengan BRI Card (Kartu BRI) yang berfungsi sebagai Kartu ATM dan 
Kartu Debit dengan fitur transaksi yang lengkap. 

 Simpedes TKI 
Tabungan yang diperuntukkan bagi para TKI untuk mempermudah transaksi 
mereka termasuk untuk penyaluran / penampungan gaji TKI. 

 Tabungan Haji 
Tabungan Haji dari Bank BRI yang disediakan khusus bagi pemenuhan biaya 
perjalanan Haji menggunakan sistem On-line dengan SISKOHAT DEPAG, dan 
nasabah memperoleh souvenir perlengkapan ibadah haji. 

 
 BritAma Dollar 

Tabungan dalam mata uang US Dollar dengan sistem Real Time Online di seluruh 
Indonesia yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan simpanan dalam mata uang 
valuta asing. Setiap nasabah dilindungi fasilitas asuransi kecelakaan diri yang 
diberikan secara gratis dengan rata-rata saldo harian dalam sebulan telah mencapai 
USD 100 atau lebih. Penyetoran dapat dilakukan dalam mata uang Rupiah atau US 
Dollar. 

 BritAma Junio 
BritAma Junio merupakan Produk Tabungan BRI yang secara khusus dilengkapi 
fasilitas dan fitur yang menarik untuk segment pasar anak sampai dengan remaja. 

B. Pinjaman 
 Mikro 

 Kredit Express 
Fasilitas kredit dalam bentuk Rupiah yang diberikan kepada debitur profesional 
(Dokter, Pengacara, Notaris, dan lain-lain) yang digunakan untuk kebutuhan 
produktif baik modal kerja maupun investasi, dengan sistem angsuran tetap setiap 
bulan atau besaran angsuran pokok sama untuk setiap bulan / sesuai  cash flow 

debitur. Jangka waktu pinjaman 1 sampai dengan 3 tahun dan dapat diperpanjang 
lagi sesuai dengan kebutuhan. Batas kredit Rp 100 Juta sampai dengan Rp 2 
Milyar. 
 

 Kredit Investasi 
Fasilitas kredit jangka menengah atau jangka panjang dalam bentuk Rupiah 
maupun Valas yang dapat digunakan untuk membiayai barang modal / aktiva tetap 
perusahaan, seperti pengadaan mesin, peralatan, kendaraan, bangunan dan lain-
lain. Batas kredit Rp 100 Juta sampai dengan Rp 40 Milyar. 
 

 Kredit Modal Kerja 
Fasilitas kredit dalam bentuk Rupiah maupun Valas untuk membiayai operasional 
usaha termasuk kebutuhan untuk pengadaan bahan baku, proses produksi, piutang 
dan persediaan.  Jangka waktu pinjaman 1 sampai dengan 3 tahun dan dapat 
diperpanjang lagi sesuai dengan kebutuhan.  Batas kredit Rp 100 Juta sampai 
dengan Rp 40 Milyar. 
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 Kredit BRIguna 
Kredit yang diberikan kepada calon debitur / debitur dengan sumber pembayaran 
yang berasal dari sumber penghasilan tetap / fixed income (gaji / uang pensiun). 
Dapat digunakan untuk pembiayaan keperluan produktif dan non produktif, 
misalnya pembelian barang bergerak / tidak bergerak, perbaikan rumah, keperluan 
kuliah / sekolah, pengobatan, pernikahan dan lain-lain. Angsuran bersifat tetap dan 
berjangka waktu maksimal 8 tahun. Nasabah diikutsertakan asuransi jiwa kredit. 
 

 KMK Konstruksi – BO I 
Fasilitas kredit dalam bentuk Rupiah yang diberikan untuk seluruh pekerjaan jasa 
konstruksi yang sumber pembayarannya berasal dari dana APBN. Batas kredit Rp 
100 Juta sampai dengan Rp 40 Milyar. 

 Menengah 
 Agribisnis 

Kredit Agribisnis merupakan kredit yang diberikan kepada individu atau 
perusahaan yang bergerak di bidang pertanian (agribisnis) dalam arti luas, baik 
untuk kegiatan on-farm maupun off-farm dari hulu hingga hilir, seperti bidang 
pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, perikanan, perdagangan, penunjang 
dan jasa lainnya yang terkait bidang agribisnis. 

 Bisnis Umum 

 Kredit Usaha Rakyat (KUR) 
 KUR BRI 

Kredit Modal Kerja dan atau Kredit Investasi dengan plafon kredit sampai dengan 
Rp 500 juta yang diberikan kepada usaha mikro, kecil dan koperasi yang memiliki 
usaha produktif yang akan mendapat penjaminan dari Perusahaan Penjamin. 

 
PRODUK KONSUMER 

 
A. Kartu Kredit 

Kartu Kredit BRI dapat digunakan untuk berbelanja di Toko atau Merchant yang berlogo 
MasterCard, melakukan penarikan uang tunai di semua ATM BRI dan ATM berlogo 
Cirrus di seluruh dunia, dan melakukan pembayaran tagihan melalui ATM BRI. Para 
pemegang Kartu Kredit memperoleh perlindungan asuransi dan bagi pemegang Kartu 
Kredit BRI Gold yang bepergian dengan pesawat udara, dapat menikmati fasilitas 
Executive Airport Lounge selama menunggu waktu keberangkatan.  

B. Kredit Pemilikan Rumah (KPR) 
 KPR BRI 

KPR BRI memberikan solusi dan kemudahan dalam memiliki hunian yang nasabah 
inginkan. Objek yang dibiayai berupa rumah tinggal, apartemen, condotel, ruko atau 
rukan dan berlaku untuk pembelian (baru / bekas), pembangunan, renovasi atau take 
over dari bank lain, serta berjangka waktu sampai dengan 20 tahun. 
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 KPR BRI Solusi Rumah Holcim 
KPR BRI bekerja sama dengan Solusi Rumah Holcim memberikan solusi dan 
kemudahan dalam membangun hunian yang nasabah inginkan. 

B. Kredit Kendaraan Bermotor (KKB) 
 KKB BRI - Mobil Baru & Bekas 

Kredit kendaraan bermotor yang disediakan oleh BRI berlaku untuk semua merk dan 
tipe mobil dan berjangka waktu sampai dengan 5 tahun untuk KKB Mobil Baru dan 4 
tahun untuk KKB Mobil Bekas. 

 KKB BRI - 0% 
KKB BRI DP 0% memberikan kemudahan dalam memiliki kendaraan bermotor yang 
nasabah inginkan tanpa menggunakakan DP, hanya dengan deposito yang anda 
miliki. 

 KKB BRI - Refinancing 
KKB BRI Refinancing memberikan kemudahan dalam mendapatkan dana cepat 
dengan mengagunkan kendaraan bermotor yang nasabah miliki. 

C. Kredit Multi Guna (KMG) 
KMG BRI memberikan solusi dan kemudahan dalam memenuhi kebutuhan multiguna 
nasabah. 
 

JASA BANK 
 

A. Jasa Bisnis 
 Bank Garansi 

Bank Garansi merupakan fasilitas pinjaman tidak langsung/non direct loan* di mana 
Bank BRI memberikan jaminan kepada penerima jaminan (pihak ketiga) bahwa 
nasabah/debitur sanggup untuk memenuhi kewajibannya kepada Pihak Ketiga. 
Khusus dalam layanan Bank Garansi, Bank BRI tidak mengenakan biaya bunga 
terhadap para nasabah pengusaha. 
 

 Kliring 
Kliring adalah proses penyampaian suatu surat berharga yang belum 
merupakan suatu kewajiban bagi Bank, dimana surat berharga tersebut 
disampaikan oleh Bank Penarik, hingga adanya pengesahan oleh Bank 
Tertarik melalui lembaga kliring, yang dinyatakan dalam mata uang 
rupiah.Warkat yang dapat diteruskan cek, bilyet Giro, surat bukti penerimaan 
transfer, nota kredit dan warkat-warkat lainnya yang disetujui oleh Bank 
Sentral (BI). 

 Remittance 
Layanan perbankan BRI kepada nasabah untuk pengiriman dan penerimaan dana 
valuta asing (valas) melalui transfer, baik ditujukan kepada bank di dalam maupun di 
luar negeri. 
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 SKBDN 
SKBDN merupakan jaminan pembayaran yang diterbitkan oleh Bank BRI atas 
permintaan pembeli / distributor untuk menjamin pembayaran kepada penjual / 
supplier. 
 

B. Jasa Keuangan 
 Bill Payment 

Bill Payment adalah sarana pembayaran tagihan publik dengan memanfaatkan 
fasilitas ATM dan layanan di Teller BRI, seperti pembayaran tagihan listrik (PLN) 
dan telepon (TELKOM). 
 

 Penerimaan Setoran 
BRI melayani transaksi setoran atau pembayaran (payment) untuk berbagai macam 
keperluan seperti setoran pembayaran tagihan rekening listrik, telepon, gaji pegawai, 
pensiun pegawai, dan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH) Lunas. 

 

 Transaksi Online 
Transaksi Online atau Transaksi Antar Cabang adalah layanan antar rekening secara 
on line yang dapat dilakukan di seluruh Kantor Cabang BRI dan BRI Unit yang telah 
Online. Jenis produk yang dpaat bertransaksi on line adalah BritAma (penarikan dan 
penyetoran) dan GiroBRI (penyetoran). 

 

 Transfer & LLG 
 Layanan Transfer adalah layanan pengiriman uang dalam bentuk mata uang 

rupiah dan valas melalui BRI. 
 Layanan (LLG) Lalu Lintas Giro adalah layanan pengiriman uang ke Bank lain 

melalui sistem kliring. 

C. Jasa Lain 
 Layanan Ekspor 
 Impor 

 
D. Kelembagaan 

 SPP Online 
Penerimaan setoran mahasiswa secara online melalui jaringan pelayanan BRI 

 

 Cash Management BRI 
Fasilitas ini khusus diberikan kepada nasabah non-perorangan yang terdiri dari Badan 
Usaha. Dengan New Cash Management System BRI akan memudahkan perusahaan 
untuk mendapatkan informasi posisi dana giro dari waktu ke waktu dan memberikan 
kemudahan dalam bertransaksi  melalui sistem perbankan setiap saat secara online 
sehingga pengelolaan arus dana dapat dilakukan secara cepat dan akurat. 
 

E. E-Banking 
 ATM BRI 
 SMS Banking BRI 
 Phone Banking BRI 
 Internet Banking BRI 
 KIOSK BRI 
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 Mini ATM BRI 
F. Treasury 

 Foreign  Exchange 
 Money Market 
 Fixed Income 
 Produk Derivatif 

G. International 
 Layanan Bank Koresponden 

 
INVESTMENT BANKING 

 
A. ORI & SR 

Obligasi Negara Ritel (ORI) dan Sukuk Negara Ritel (SR) merupakan Surat Berharga 
yang dijamin pembayaran bunga, bagi hasil serta pokoknya oleh Pemerintah dan dapat 
dijadikan sebagai salah satu alternatif investasi bagi investor individu Warga Negara 
Indonesia. 

 

PRIORITY BANKING 
 

BRI Prioritas merupakan salah satu bentuk layanan Bank BRI yang memberikan manfaat 
maksimal kepada nasabah BRI yang tergolong dalam segment Affluent & High Networth 
Individual. Dengan dibantu oleh Priority Banking Officer, beragam alternatif produk perbankan 
bisa didapatkan, mulai dari layanan dan solusi produk perbankan hingga pengelolaan kekayaan 
(wealth management) secara menyeluruh dan komprehensif melalui produk investasi, sehingga 
nasabah dapat memperoleh nilai tambah yang optimal atas pengelolaan kekayaan yang 
dipercayakan kepada BRI Prioritas. 

Sumber : www.bri.co.id dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang 
Kebayoran Baru 
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Lampiran  6 :  Daftar Rencana dan Realisasi Pendirian ATM PT Bank Rakyat Indonesia 

(Persero) Tbk Cabang Kebayoran Baru Tahun 2010 

No. Rencana Realisasi Keterangan 

1. ATM di Galerry ATM Kemang Terealisasi - 

2. ATM di SPBU M. Kahfi 34.126.11 Terealisasi - 

3. ATM di SPBU Antasari 34.121.13 Terealisasi - 

4. ATM di KEJATI Kuningan Terealisasi - 

5. ATM di Lobby Gedung Victoria Terealisasi - 

6. ATM di Area Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan Terealisasi - 

7. ATM di Area Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat Terealisasi - 

8. ATM di Area Kejaksaan Negeri Jakarta Utara Terealisasi - 

9. ATM di Lobby Kementerian Pekerjaan Umum Terealisasi - 

10. ATM di Lobby Kemang Village Terealisasi - 
11. ATM Dharmawangsa Square Tidak Terealisasi Lokasi tidak 

memungkinkan sehingga 
dilimpahkan ke KC 
Panglima Polim 

12. ATM Blok M Square Tidak Terealisasi Lokasi tidak 
memungkinkan sehingga 
dilimpahkan ke KC 
Panglima Polim 

13. ATM Circle K Panglima Polim Tidak Terealisasi Lokasi tidak 
memungkinkan sehingga 
dilimpahkan ke KC Radio 
Dalam 

14. ATM Circle K Hang Lekir Tidak Terealisasi Lokasi tidak 
memungkinkan sehingga 
dilimpahkan ke KC Radio 
Dalam 

15. ATM Alfamart Radio Dalam Tidak Terealisasi Lokasi tidak 
memungkinkan sehingga 
dilimpahkan ke KC Radio 
Dalam 

Sumber : PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Kebayoran Baru 
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Lampiran 7 :  Foto BRI Kanca Kebayoran Baru, beberapa ATM, KCP, dan KK binaan 
BRI Kanca Kebayoran Baru. 

BRI Kanca Kebayoran Baru 
 

Prasasti Peresmian Gedung 

BRI Kanca Kebayoran Baru (pintu masuk) 
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Banking Hall 

Meja Teller 

Meja Customer Service 
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Priority Lounge 

Galeri ATM di Kanca Kebayoran Baru 

BRI Kanca Kebayoran Baru (sebelum) 
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KC Kebayoran Baru (sesudah) 

 

 

Pembukaan gedung baru KCP BRI Melawai (2010) 

 

 

KK Rumah Sakit Pusat Pertamina 

 

ANALISIS PENGUKURAN..., MENAKA AYU INDRA SETIA, Ak.-IBS, 2011



168 
 

KK Al Azhar 

 

KK Kemang 
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ATM di SPBU Antasari 
 

 

 

 

ATM di Lobby Kemang Village 

ATM di Area KK 
KementerianPekerjaan Umum 

 

ATM di ATM Centre Blok M Plaza 

ATM di ATM Centre 
Universitas Al-Azhar 

ATM di Rumah Sakit Pusat Pertamina 
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Foto Kegiatan di BRI KC Kebayoran Baru 

Forum Peningkatan Kinerja (FPK) Tahun 2010 di Bandung, Jawa Barat 
 

Briefing Pagi 

Games setelah Role Play 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sumber : Dokumentasi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Kebayoran Baru 
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