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ABSTRAK 

Balanced scorecard (BSC) merupakan sebuah sitem manajemen (bukan 

sistem pengukuran semata) yang memungkinkan organisasi menggambarkan 
dengan jelas visi dan strateginya dan mengaplikasikan visi dan strategi tersebut 
dalam tindakan. Balanced scorecard memberikan umpan balik seputar proses 

bisnis internal dan outcome eksternal dalam rangka meningkatkan kinerja dan 
pencapaian strategis secara berkelanjutan. Konsep balanced scorecard mengukur 

kinerja organisasi melalui empat perspektif yakni perspektif keuangan, pelanggan, 
proses bisnis internal, serta pertumbuhan dan pembelajaran. Pada awalnya, 
balanced scorecard hanya digunakan oleh organisasi bisnis untuk mengukur 

kinerjanya, saat ini balanced scorecard juga digunakan oleh organisasi publik 
termasuk pemerintah daerah. Organisasi publik adalah organisasi yang bertujuan 

menyediakan layanan pada publik, tanpa mengejar keuntungan. Agar dapat 
digunakan oleh organisasi publik, balanced scorecard perlu dimodifikasi.Atas 
dasar itulah penulis menyusun Laporan Kuliah Praktek Kerja dengan Judul 

“TINJAUAN PELAKSANAAN PENILAIAN KINERJA BALANCED 

SCORECARD PADA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA 

BANDUNG”. 

Laporan Kuliah Praktek Kerja ini bertujuan untuk mengetahui: (1) 
Pelaksanaan penilaian kinerja balanced scorecard pada Dinas Kebudayaan dan 

Pariwisata Kota Bandung, (2) Indikator penilaian kinerja balanced scorecard apa 
yang dilakukan pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung. Kuliah 
Praktek Kerja ini dilakukan dengan menggunakan metode Block Release yaitu 

penyelenggaraan Kuliah Praktek Kerja dilakukan dalam satu periode tertentu. 

 

Kata Kunci:  pengukuran kinerja, balanced scorecard, organisasi publik 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

 Evaluasi merupakan bagian dari sistem manajemen yaitu perencanaan, 

organisasi, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi. Tanpa evaluasi, maka tidak 

akan diketahui bagaimana kondisi objek evaluasi tersebut dalam rancangan, 

pelaksanaan serta hasilnya. Istilah evaluasi sudah menjadi kosa kata dalam bahasa 

Indonesia, akan tetapi kata ini adalah kata serapan dari bahasa Inggris yaitu 

evaluation yang berarti penilaian atau penaksiran (Echols dan Shadily, 2000:220).   

 Menurut Arikunto dan Cepi (2008:2) mengatakan bahwa evaluasi adalah 

kegiatan untuk mengumpulkan informasi tentang bekerjanya sesuatu, yang 

selanjutnya informasi tersebut digunakan untuk menentukan alternatif yang tepat 

dalam mengambil sebuah keputusan. Fungsi utama evaluasi dalam hal ini adalah 

menyediakan informasi-informasi yang berguna bagi pihak decision maker untuk 

menentukan kebijakan yang akan diambil berdasarkan evaluasi yang telah 

dilakukan. 

 Menurut terminologi, kinerja berasal dari kata prestasi kerja 

(performance). Sebagaimana dikemukakan oleh Mangkunegara (2005:67) bahwa 

istilah kinerja berasal dari kata job performance atau actual performance (prestasi 

kerja atau prestasi sesungguhnya yang dicapai seseorang) yaitu hasil kerja secara 

kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan 

tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya
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 Jadi, evaluasi kinerja disebut juga “Performance evaluation” atau 

“Performance appraisal”. Appraisal berasal dari kata Latin “appratiare” yang 

berarti memberikan nilai atau harga. Evaluasi kinerja berarti memberikan nilai 

atas pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang untuk diberikan imbalan, 

kompensasi atau penghargaan. Evaluasi kinerja merupakan cara yang paling adil 

dalam memberikan imbalan atau penghargaan kepada pekerja pemerintahan. 

 Penilaian kinerja pada pemerintahan sangat diperlukan jika pemerintahan 

ingin tetap bertahan dalam persaingan layanan yang semakin kompetitif (Zagloel 

et al., 2006; Debby, 2009). Namun saat ini penilaian kinerja pemerintahan masih 

didominasi oleh metode-metode konvensional atau tradisional. Pendekatan ini 

hanya berfokus pada perspektif keuangan semata tanpa memperhitungkan 

perspektif-perspektif non-keuangan lainnya di dalam perusahaan seperti kualitas 

pelayanan, kepuasan pelanggan dan inovasi (Subagyo, 2010). 

 Ada salah satu pendekatan penilaiain kinerja yang memperhatikan antara 

penilaian keuangan dan penilaian non keuangan, yaitu penilaian kinerja balanced 

scorecard. Penilaiain kinerja balanced scorecard bukan hanya dapat dilaksanakan 

pada organisasi bisnis tetapi juga dapat dilaksanakan pada organisasi publik. 

Penerapan balanced scorecard pada pengukuran kinerja organisasi publik 

bertujuan untuk menyatakan adanya keseimbangan antara berbagai ukuran 

internal dan eksternal (Sari, 2013).   

 Balanced scorecard yang dilaksanakan pada organisasi penyedia layanan 

publik, tujuan utama pengukuran kinerjanya adalah untuk mengevaluasi 

keefektifan layanan jasa yang diberikan kepada masyarakat. Oleh karena itu, 
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kepuasan pelanggan menjadi lebih penting daripada sekedar keuntungan. Trend 

pengukuran kinerja organisasi layanan publik saat ini adalah pengukuran kinerja 

berbasis out come daripada sekedar ukuran-ukuran proses. Artinya, kinerja 

organisasi publik ini sebenarnya tidak terletak pada proses mengolah input 

menjadi output, tetapi justru penilaian terhadap seberapa bermanfaat dan sesuai 

output tersebut memenuhi harapan dan kebutuhan masyarakat. Bahkan, auditing 

konvensional yang semula berfokus pada ukuran proses mulai bergeser ke arah 

pengukuran outcome (Quinlivan, 2000). 

 Outcome merupakan segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya 

output kegiatan pada jangka menengah bagi masyarakat pengguna jasa organisasi 

publik. Outcome suatu organisasi didasarkan atas keberhasilan pencapaian visi 

bukan pada keberhasilan meningkatkan profitabilitas. Jadi final outcome 

organisasi publik bukan ukuran finansial melainkan lebih cenderung pada ukuran 

pelanggan. Keberhasilan instansi pemerintah seharusnya diukur dari bagaimana 

mereka bisa memenuhi apa yang dibutuhkan masyarakat dan stakeholders lain 

yang telah menyediakan sumber daya (Quinlivan, 2000). 

 Pentingnya penilaian  kinerja memberikan kesempatan kepada karyawan 

untuk mengambil tindakan-tindakan perbaikan untuk meningkatkan kinerja 

melalui feedback yang diberikan oleh organisasi. Serta  penyesuaian gaji, yang 

dihasilkan dari penilaian kinerja dapat dipakai sebagai informasi dalam 

menentukan kompensasi secara layak. Sehingga dapat memotivasi pegawai serta 

mengadakan pelatihan dan pengembangan melalui penilaian agar mengetahui 

kelamahan-kelemahan dari pegawai sehingga dapat ditentukan program pelatihan 
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dan pengembangan yang lebih efektif dan meningkatkan adanya perlakuan yang 

sama terhadap semua pegawai, yaitu dengan dilakukannya penilaian yang 

objektif. 

            Membantu pegawai mengatasi masalah eksternal, dengan 

penilaian  kinerja, atasan akan mengetahui apa yang menyebabkan terjadinya ujuk 

kerja yang jelek, sehingga atasan dapat membantu mengatasinya. Dengan 

melakukan umpan balik pada pelaksanaan fungsi manajemen sumber daya 

manusia, yaitu dengan diketahuinya unjuk kerja pegawai secara keseluruhan dapat 

menjadi informasi sejauh mana fungsi sumber daya manusia berjalan baik atau 

buruk. 

 Selaian penilaian kinerja secara umum ada pula penilaian kinerja balanced 

scorecard. Balanced Scorecard adalah alat bantu dalam melakukan penilaian 

kinerja yang konsepnya berupa keseimbangan antara perspektif keuangan dan 

perspektif non-keuangan, sebagai bagian dari strategi organisasi di masa datang. 

Penerapan balanced scorecard membantu para manajer untuk menilai kesuksesan 

unit bisnis mereka dalam melakukan aktivitas penciptaan value pada masa kini 

dengan selalu memperhatikan kepentingan di periode selanjutnya. (Budiarti, 2009; 

Wistawan, 2012). 

 Menurut Amin Wijaya Tunggal (2011:1) Balanced scorecard merupakan 

kumpulan ukuran kinerja yang terintegrasi yang diturunkan dari strategi 

perusahaan yang mendukung strategi perusahaan secara keseluruhan. Balanced 

scorecard memberikan satu cara untuk mengkomunikasikan strategi suatu 
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perusahaan pada manajer diseluruh organisasi. Balanced scorecard yang 

menunjukan bagaimana perusahaan menyempurnakan prestasi keuangannya. 

 Menurut Robert S. Kaplan dan David P. Norton (2011:2) Balanced 

scorecard merupakan suatu metode penilaian yang mencakup empat perspektif 

untuk mengukur kinerja perusahaan, yaitu perspektif keuangan, perspektif 

pelanggan, perspektif proses bisnis internal dan perspektif pembelajaran dan 

pertumbuhan. Balanced scorecard menekankan bahwa pengukuran kinerja 

keuangan dan non keuangan harus merupakan bagian dari informasi bagi seluruh 

pegawai dari semua tingkatan dalam organisasi. Tujuan dan pengukuran dalam 

balanced scorecard bukan hanya penggabungan dalam ukuran keuangan dan non 

keuangan yang ada, melainkan hasil dari suatu proses atas - bawah (top - down). 

Berdasarkan misi dan strategi dalam unit usaha, misi dan strategi tersebut harus 

diterjemaahkan dalam tujuan dan pengukuran yang lebih nyata. 

 Menurut Wahyudin Nor dalam jurnal Penerapan Balanced Scorecard pada 

Pemerintahan Daerah dikatakan bahwa penerapan balanced scorecard pada 

pemerintahan di Indonesia konsisten dan sejalan dengan kebijakan pengembangan 

Rencana Strategik (RENSTRA) yang mengarahkan organisasi pemerintah untuk 

merumuskan RENSTRA pada organisasinya masing-masing. Penyusunan 

RENSTRA merupakan langkah perencanaan strategik yang dilakukan untuk 

merumuskan visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi organisasi pemerintahan. 

Perancangan ukuran kinerja adalah suatu tahapan yang penting dalam penerapan 

balanced scorecard pada suatu organisasi.  
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 Pada organisasi sektor publik balanced scorecard dapat digunakan untuk 

memonitor dan mengevaluasi kinerja organisasi pada perspektif proses internal 

(misalnya jumlah sampah yang diangkut), kepuasan pelanggan (publik dan 

pemimpin politik sebagai pelanggan), keuangan (misalnya tingkat kredit, saldo 

dana), dan pada perspektif lainnya. Secara umum terdapat perbedaan-perbedaan 

perspektif balanced scorecard yang diterapkan pada organisasi bisnis yang 

berorientasi laba dan pada organisasi sektor publik yang berorientasi pelayanan 

pada publik (Blocher dkk., 2005:50). 

 Meskipun organisasi publik tidak bertujuan untuk mencari profit, 

organisasi ini terdiri atas unit-unit yang saling terkait yang mempunyai misi yang 

sama, yaitu melayani masyarakat. Untuk itu, organisasi publik harus dapat 

menerjemahkan visinya ke dalam strategi, tujuan, ukuran, serta target yang ingin 

dicapai. Selanjutnya dikomunikasikan kepada unit-unit yang ada untuk dapat 

dilaksanakan sehingga semua unit mempunyai tujuan yang sama, yaitu 

pencapaian misi organisasi. Untuk itu, organisasi publik dapat menggunakan 

balanced scorecard dalam menerjemahkan misi organisasi ke dalam serangkaian 

tindakan untuk melayani masayarakat. Dengan adanya perbedaan-perbedaan 

antara organisasi bisnis dan publik, maka balanced scorecard harus 

dimodifikasikan terlebih dahulu agar sesuai dengan kebutuhan organisasi publik 

(Rohm, 2003). 

 Dalam rangka penilaian kinerja karyawan, maka Dinas Kebudayaan dan 

Pariwisata Kota Bandung perlu menetapkan suatu sistem penilaian kinerja 

karyawan yang efektif dan pelaksanaan yang benar-benar maksimal. Jika dalam 
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penilaian tersebut terdapat nilai-nilai yang tidak tepat atau terkesan subjektif maka 

hasil penilaian kinerja karyawan tidak akan akurat karena tidak membuktikan 

penilaian kinerja karyawan yang sesungguhnya. 

 Berdasarkan kajian tersebut, praktek kerja yang dilakukan di Dinas 

Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung pada Bidang Produk Budaya dan 

Kesenian. Maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang selanjutnya di 

susun dalam kuliah praktek kerja dengan judul “TINJAUAN PELAKSANAAN 

PENILAIAN KINERJA BALANCED SCORECARD PADA DINAS KEBUDAYAN 

DAN PARIWISATA KOTA BANDUNG” 

 

1.2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang yang telah diungkapkan dapat dirumuskan 

masalah dalam penelitian sehingga tidak menyimpang dari tujuan yang telah 

direncanakan. Dan mempermudah untuk mendapatkan data dan informasi dalam 

penulisan, maka penulis merumuskan pokok permasalahan yang akan dibahas 

dalam kuliah praktek kerja ini sebagai berikut: 

1. Bagaimana pelaksanaan  penilaian kinerja balanced scorecard pada Dinas 

Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung? 

2. Indikator apa yang digunakan dalam penilaian kinerja balanced scorecard pada 

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung? 
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1.3 Tujuan Kuliah Praktek Kerja 

 Kegiatan Kuliah Praktek Kerja ini secara umum membuka wawasan baru 

bagi mahasiswa untuk mengetahui dan memahami bagaimana sistematika 

pekerjaan yang terjadi pada instansi pemerintahan, sedangkan secara khusus 

mempunyai tujuan untuk mengetahui :  

1. Untuk mengetahui pelaksanaan  penilaian kinerja balanced scorecard pada 

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung.  

2. Untuk mengetahui indikator penilaian kinerja balanced scorecard apa yang 

dilakukan pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung. 

 

1.4 Kegunaan Kuliah Praktek Kerja 

 Secara umum adanya kuliah praktek kerja ini, memberikan gambaran dan 

wawasan baru kepada mahasiswa dan mahasiswi dalam kerja lapangan yang 

sesungguhnya, baik di perusahaan maupun di instansi pemerintahan, Adapun 

kegunaan dari praktek kerja yaitu: 

1. Bagi Penulis 

a) Laporan Praktek Kerja ini untuk memenuhi tugas mata kuliah KPK di 

Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 

Pasundan. 

b) Menambah wawasan ilmu pengetahuan terutama dalam pelaksanaan 

penilaian kinerja karyawan menggunakan balanced scorecard pada Dinas 

Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung. 
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c) Dapat digunakan untuk menyalurkan ilmu yang di dapatkan dalam 

lingkungan kampus. 

2. Instansi Pemerintah dan Perusahaan 

a) Instansi Pemerintah atau Perusahaan akan mendapat bantuan tenaga kerja 

dari mahasiswa yang melaksanakan kuliah praktek kerja. 

b) Instansi Pemerintah atau Perusahaan dapat melakukan pembaharuan Pola 

kerja dari saran yang diberikan mahasiswa yang melaksanakan kuliah 

praktek kerja. 

c) Adanya kerjasama antara universitas dan instansi sehingga mempermudah 

instansi dalam pertimbangan perekrutan karyawan baru. 

3. Universitas Pasundan 

a) Mempermudah universitas untuk memperkenalkan mahasiswa dalam 

mempraktekkan ilmunya selama kuliah dan menciptakan kualitas 

mahasiswa yang bertanggung jawab di dunia kerja di masa yang akan 

datang. 

b) Sebagai salah satu alat evaluasi terhadap kurikulum yang berlaku. 

 

1.5 Metode Kuliah Praktek Kerja 

 Metode yang digunakan penulis dalam pelaksanaan Kuliah Praktek Kerja 

(KPK) di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung yaitu dengan 

menggunakan metode Day Release yaitu pelaksanaan Kuliah Praktek Kerja pada 

setiap minggu dilaksanakan pada hari-hari tertentu, yaitu pada hari Senin, hari 

Selasa dan hari Jumat. Adapun dalam mengumpulkan data yang dibutuhkan untuk 
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penyusunan laporan Kuliah Praktek Kerja (KPK), teknik yang penulis gunakan 

yaitu: 

1. Field Research (Studi Lapangan) 

a) Observation (Pengamatan Langsung) 

Penulis melakukan pengamatan langsung ke tempat objek pembahasan yang 

ingin diperoleh yaitu melalui bagian – bagian terpenting dalam pengambilan 

data yang diperlukan. 

b) Interview (Wawancara) 

Dengan cara bertanya langsung kepada pegawai/staff Dinas Kebudayaan 

dan Pariwisata Kota Bandung khususnya pada bagian Bidang Produk 

Budaya dan Kesenian lain yang berhubungan dengan penyusunan laporan 

praktek kerja. 

c) Documentation (Dokumentasi) 

Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal –hal berupa: 

catatan, buku, dan dokumen lainnya. Metode ini digunakan penulis 

berhubungan langsung pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota 

Bandung sebagai metode perlengkapan yang dibutuhkan untuk memperoleh 

data dengan cara mencatat hal – hal yang diperlukan. 

2. Library Research (Studi Kepustakaan) 

Mengadakan tinjauan dan sumber – sumber bacaan yang ada yang dapat 

mendukung penulisan dalam pemecahan masalah dalam laporan kuliah praktek 

kerja lapangan. 
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1.6 Lokasi dan Waktu Pelaksanaan Kuliah Praktek Kerja 

 Dalam penulisan Laporan Kuliah Praktek Kerja ini penulis melaksanakan 

praktek kerja di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung yang terletak di 

Jln. Jenderal Ahmad Yani No.227, Babakan Surabaya, Kiaracondong, Cihapit, 

Bandung, Kota Bandung, Jawa Barat 40281 pada Bidang Produk Budaya dan 

Kesenian dengan waktu kerja pukul 08.00-16.00, namun karena menggunakan 

metode Block Release yaitu penyelenggaraan kuliah praktek kerja dilakukan 

dalam satu periode tertentu. Dimana periode tersebut dilakukan dalam kurun 

waktu satu bulan yaitu pada tanggal 17 Juni 2019 sampai dengan tanggal 17 Juli 

2019. 
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BAB II 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN/ORGANISASI 

 

2.1 Sejarah Singkat Perusahaan atau Organisasi 

Penulis melakukan Kuliah Praktek Kerja (KPK) di Dinas Kebudayaan dan 

Pariwisata Kota Bandung pada Bidang Produk Budaya dan Kesenian. Adapun 

sejarah singkat Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung adalah sebagai 

berikut: 

 

2.1.1 Sejarah Singkat Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung 

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yaitu jabatan segala sesuatu yang 

berhubungan dengan tuorism atau perpelancongan. Pemerintah pusat dalam 

mengantur kepariwisataan di seluruh Indonesia mengeluarkan keputusan Presiden 

No. 30 Tahun 1986 yang berisi tentang pembentukan dewan pertimbangan 

kepariwisataan nasional. Lembaga ini mempunyai tugas utama yaitu membantu 

Presiden dalam menetapkan kebijaksanaan umum di bidang kepariwisataan 

nasional. Di dalam keputusan ini dicantumkan pula tentang pembentukkan 

direktorat jenderal pariwisata dalam suatu struktur organisasi departemen 

perhubungan. 

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung merupakan salah satu 

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang 

kebudayaan, pariwisata dan ekonomi kreatif. Kedudukan dinas tersebut 

merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menyelenggarakan bidang
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kebudayaan dan bidang pariwisata yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota 

Bandung Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 

Daerah Kota Bandung 

Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kota Bandung merupakan unsur 

pelaksanaan Pemerintah dibidang Kebudayaan dan Pariwisata yang bertanggung 

jawab kepada Walikota Bandung melalui Sekretaris Daerah. Berdasarkan 

Peraturan Daerah (Perda) Nomor 13 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas 

Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 13 Tahun 2007, Dinas Kebudayaan dan 

Pariwisata Kota Bandung mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan 

daerah di bidang kebudayaan dan pariwisata. 

 Pada tahun 1969, Pemerintah mengeluarkan intruksi Presiden No. 9 /1969 

yang berisi tentang pembentukan Badan Pariwisata Nasional (BAPARNAS) 

dalam rangka untuk menjamin pembinaan dan pembangunan yang efektif dan 

berlanjut dalam pelaksanaan yang diusahakan oleh pihak pemerintah dan swasta. 

Baparnas bertugas untuk membantu Menteri Perhubungan dan Dirjen Pariwisata. 

Kemudian berdasarkan Surat Keputusan Menteri Perhubungan No. Sk. 71/ 

11/ 1969, dibentuklah Dinas Pariwisata di Tingkat Daerah (Dinas Pariwisata 

Daerah/ Disparda). Kemudian Pemerintah Daerah Tingkat I Jawa Barat 

membentuk Dinas Pariwisata Tingkat I Jawa Barat, setelah itu dibentuklah Dinas 

Pariwisata Kotamadya Tingkat II Bandung berdasarkan Peraturan Daerah No. II/ 

1969. Pada tahun 1971 sampai dengan 1987 tercatat dengan nama Kantor 

Pariwisata Daerah (KAPARDA).  
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Sejak keluarnya Peraturan Daerah No. II/ 1985 tentang pembentukan 

Dinas Pariwisata Kota Madya Daerah Tingakat II Bandung, maka sejak tahun 

1987 Kaparda diganti menjadi Dinas Pariwisata Kotamadya Daerah Tingkat II 

Bandung. Sejalan dengan adanya otonomi daerah Indonesia, seluruh tingkat 

pemerintahan di Indonesia baik di pusat, provinsi, maupun kota dan kabupaten 

mengalami beberapa perubahan. Berdasarkan UU No. 22/ 1999, Dinas Pariwisata 

Daerah Tingkat II Kota Madya mengalami perubahan menjadi Dinas Pariwisata 

Kota Bandung dan mendapatkan penambahan kewenangan yang lebih luas 

terhadap urusan biro perjalanan dan hotel berbintang.  

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dalam upaya memenuhi 

kewenangan yang diberikan berdasarkan UU No. 22/ 1999 struktur organisasi dan 

tata kerja Dinas Pariwisata Kota Bandung pun mengalami beberapa perubahan 

yang diatur dalam Peraturan Daerah No. 5 Tanggal 7 Maret 2001 Mengenai 

Struktur Organisasi Dinas Pariwisata Kota Bandung. Kemudian pada tanggal 4 

Desember 2007 melalui Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2007 Dinas 

Pariwisata Daerah Kota Bandung dirubah lagi menjadi Dinas Kebudayaan Dan 

Pariwisata Kota Bandung sampai sekarang. 

 

2.1.2 Visi dan Misi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung 

Sebagai salah satu unsur penting dalam Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 

Kota Bandung menetapkan visi dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya 

yaitu :  
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“Mewujudkan Kota Bandung sebagai Kota Tujuan Wisata dan Seni Budaya 

Internasional” 

Terwujudnya visi sebagaimana diatas, maka telah ditetapkan misi sebagai 

berikut : 

1. Mengembangkan sumber daya manusia dan kelembagaan kepariwisataan yang 

profesional, berkarakteristik sunda dan berwawasan global.  

2. Meningkatkan perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan kebudayaan dan 

kesenian.  

3. Mengembangkan industri pariwisata yang kreatif, inovatif dengan 

memperhatikan terlaksananya sapta pesona.  

4. Meningkatkan destinasi pariwisata kota yang berdaya saing tinggi pada tingkat 

regional, nasional maupun internasional.  

5. Meningkatkan pemasaran melalui kemitraan dan kerjasama budaya dan 

pariwisata dengan pemangku kepentingan dan/atau kab/kota/negara lain. 

 

2.2 Struktur Organisasi dan Deskripsi Jabatan 

Struktur Organisasi merupakan hal yang paling penting dalam sebuah 

instansi, yang menggambarkan wewenang antara atasan dengan bawahan. 

Masing-masing fungsi memiliki wewenang dan tanggung jawab sesuai dengan 

bidang pekerjaanya masing-masing tujuan serta pencapaian sasaran. 

Struktur Organisasi dalam sebuah perusahaan juga dimaksudkan untuk 

merumuskan tugas pokok dan fungsi yang terbagi dalam unit-unit bagian divisi 

atau departemen agar meminimalisir overlapping dalam setiap unit atau divisi. 
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2.2.1 Stuktur Organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung 

Berdasarkan Peraturan Wali Kota No. 1398 Tahun 2016 terdiri atas : 

1. Kepala Dinas 

2. Sekertariat, membawahkan :  

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 

3. Bidang Pengkajian Budaya 

4. Bidang Produk Budaya dan Kesenian  

5. Bidang Kepariwisataan 

6. Bidang Pemasaran 

7. Bidang Ekonomi Kreatif 

Berikut adalah struktur organisasi di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota 

Bandung  

 

Gambar 2.1 

Stuktur Organisasi 
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2.2.2 Deskripsi Jabatan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung 

Berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 13 Tahun 2009 Tentang 

Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 13 Tahun 2007, Dinas 

Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung mempunyai tugas pokok 

melaksanakan sebagian urusan daerah di Bidang Kebudayaan dan Pariwisata. 

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, Dinas 

Kebudayaan dan Pariwisata mempunyai fungsi:  

1. Perumusan kebijakan teknis bidang kebudayaan dan pariwisata 

2. Penyelenggaraan sebagian urusan pemerintah dan pelayanan umum di bidang 

kebudayaan dan pariwisata 

3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kebudayaan dan pariwista yang 

meliputi kebudayaan dan kesenian, sarana wisata, objek wisata dan pemasaran 

wisata 

 4. Pelaksanaan pelayanan teknis ketatausahaan Dinas 

5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan 

fungsinya.  

Sedangkan berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (1), Peraturan Daerah Kota 

Badung Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 

Daerah Kota Bandung, perlu menetapkan Peraturan Walikota Bandung tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas 

Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung. Maka rincian tugas pokok dan fungsi 

satuan organisasi pada Dinas Daerah Kota Bandung (Dalam hal ini Dinas 

Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung) adalah sebagai berikut: 
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Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung 

Pasal 4 

(1) Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Walikota yang merupakan 

unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di 

bidang kebudayaan dan bidang pariwisata. 

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala 

Dinas menyelenggarakan fungsi: 

a. Perumusan kebijakan lingkup urusan pemerintahan bidang kebudayaan 

dan bidang  pariwisata; 

b. Pelaksanaan kebijakan lingkup urusan pemerintahan bidang kebudayaan 

dan bidang  pariwisata; 

c. Pelaksanaan evaluasi  dan  pelaporan  lingkup urusan pemerintahan 

bidang kebudayaan dan bidang  pariwisata; 

d. Pelaksanaan administrasi Dinas lingkup urusan pemerintahan bidang 

kebudayaan dan bidang  pariwisata; dan 

e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Walikota terkait dengan tugas 

dan fungsinya. 

(3) Uraian tugas Kepala Dinas adalah sebagai berikut:  

a. Menyelenggarakan penyusunan dan penetapan rencana kerja, program 

kerja, dan anggaran Dinas berdasarkan kebijakan umum Daerah sebagai 

pedoman pelaksanaan tugas;  

b. Mendelegasikan tugas kepada bawahan agar pekerjaan dapat 

dilaksanakan secara efektif dan efisien; 
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c. Mengarahkan tugas kepada bawahan berdasarkan arah kebijakan umum 

Walikota agar tujuan dan sasaran tercapai; 

d. Membina bawahan dengan cara memotifasi untuk meningkatkan 

produktivitas kerja dan pengembangan karier bawahan; 

e. Melakukan pembinaan jasmani dan rohani, pemberian tanda 

penghargaan, pembinaan pra dan pasca pensiun pegawai dalam rangka 

meningkatkan kesejahteraan pegawai; 

f. Memimpin, mengatur, membina dan mengendalikan pelaksanaan 

program dan kegiatan Dinas yang meliputi Sekretariat, Bidang, Sub 

Bagian dan Kepala Seksi; 

g. Mengoordinasikan penyelenggaraan tugas yang meliputi pengoordinasian 

penyusunan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan rencana dan program 

kerja lingkup Dinas; 

h. Melaksanakan fasilitasi, pembinaan dan pengendalian tata naskah dinas 

lingkup Dinas; 

i. Melaksanakan dan mengoordinasikan pengelolaan dokumentasi 

peraturan perundang-undangan, pengelolaan kearsipan, protokol dan 

hubungan masyarakat di lingkungan Dinas; 

j. Melaksanakan dan mengoordinasikan penyusunan data dan informasi 

penetapan rencana kerja daerah yang meliputi RPJPD, RPJMD, RKPD, 

Renstra dan Renja, serta rencana kerja lainnya sesuai dengan ketetentuan 

peraturan perundang-undangan; 
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k. Melaksanakan dan mengoordinasikan penyusunan data dan informasi 

penetapan laporan kinerja daerah yang meliputi LKPJ, LPPD, IPPD, 

LKIP dan laporan lainnya sesuai dengan ketetentuan peraturan 

perundang-undangan; 

l. Memeriksa, memaraf dan/atau menandatangani konsep naskah dinas 

sesuai dengan kewenangannya dalam lingkup Dinas; 

m.  Membuat telaahan staf bahan perumusan kebijakan Dinas lingkup 

kebudayaan dan bidang  pariwisata; 

n. Melaksanakan pembinaan, pengembangan, monitoring, evaluasi dan 

pelaporan  lingkup kebudayaan, kesenian, kepariwisataan, ekonomi 

kreatif dan pemasaran; 

o. Menyelenggarakan urusan yang menjadi kewenangan Dinas dalam 

lingkup urusan pemerintahan bidang kebudayaan dan bidang  pariwisata; 

p. Merumuskan kebijakan Daerah lingkup kebudayaan, kesenian, 

kepariwisataan, ekonomi kreatif dan pemasaran sebagai bahan penetapan 

kebijakan oleh atasan; 

q. Menyelenggarakan dan mengoordinasikan perencanaan, 

implementasi dan evaluasi kebijakan lingkup urusan pemerintahan 

bidang kebudayaan dan bidang  pariwisata; 

r. Menyelenggarakan pengawasan dan pengendalian lingkup urusan 

pemerintahan bidang kebudayaan dan bidang  pariwisata; 
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s. Melakukan hubungan kerja dengan Perangkat Daerah, Pemerintah 

Provinsi, Pemerintah Pusat, dan instansi terkait sesuai dengan tugas dan 

fungsinya; dan 

t. Melaksanakan tugas lainnya dari atasan sesuai dengan tugas dan 

fungsinya. 

Sekretariat 

Pasal 5 

(1) Sekretaris Dinas mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala 

Dinas lingkup kesekretariatan yang meliputi pengelolaan umum dan 

kepegawaian, pengelolaan keuangan, pengoordinasian penyusunan program, 

data dan informasi serta pengoordinasian tugas-tugas bidang. 

(2) Dalam melaksanakan tugas  sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris 

Dinas menyelenggarakan fungsi: 

a. Pengoordinasian penyusunan rencana dan program kerja kesekretariatan 

dan Dinas;  

b. Pengoordinasian bahan perumusan kebijakan lingkup kesekretariatan dan 

Dinas; 

c. Pengoordinasian pelaksanaan kebijakan lingkup kesekretariatan dan 

Dinas; 

d. Pengoordinasian pelaksanaan evaluasi dan pelaporan lingkup 

kesekretariatan dan Dinas; 

e. Pengoordinasian pelaksanaan administrasi lingkup kesekretariatan dan 

Dinas;  
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f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas 

dan fungsinya. 

(3) Uraian tugas Sekretaris Dinas adalah sebagai berikut: 

a. Menyusun rencana kerja, program kerja, dan anggaran Sekretariat dan 

pengoordinasian penyusunan rencana kerja, program kerja, dan anggaran 

Dinas berdasarkan kebijakan operasional Dinas sebagai pedoman 

pelaksanaan tugas;  

b. Menjelaskan tugas kepada bawahan agar pekerjaan dapat dilaksanakan 

secara efektif dan efisien 

c. Mengarahkan tugas kepada bawahan berdasarkan arah kebijakan umum 

Dinas agar tujuan dan sasaran tercapai; 

d. Membina bawahan dengan cara memotifasi untuk meningkatkan 

produktivitas kerja dan pengembangan karier bawahan lingkup 

sekretariat; 

e. Melakukan pembinaan jasmani dan rohani, mengusulkan pemberian 

tanda penghargaan, pembinaan pra dan pasca pensiun pegawai dalam 

rangka meningkatkan kesejahteraan pegawai lingkup Sekretariat dan 

Dinas; 

f. Mengoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan Dinas lingkup 

kesekretariatan yang meliputi pengelolaan umum dan kepegawaian, 

pengelolaan keuangan, pengoordinasian penyusunan program, data dan 

informasi serta pengoordinasian tugas-tugas bidang; 
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g. Pengoordinasian penyelenggaraan tugas yang meliputi pengoordinasian 

penyusunan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan rencana dan program 

kerja lingkup Sekretariat dan Dinas; 

h. Melaksanakan fasilitasi, pembinaan dan pengendalian tata naskah dinas 

lingkup Sekretariat dan Dinas; 

i. Melaksanakan pengelolaan dokumentasi peraturan perundang-undangan, 

pengelolaan kearsipan, protokol dan hubungan masyarakat di lingkungan 

Sekretariat dan Dinas;  

j. Melaksanakan dan mengoordinasikan penyusunan data dan informasi 

bahan penetapan rencana kerja daerah yang meliputi RPJPD, RPJMD, 

RKPD, Renstra dan Renja, serta rencana kerja lainnya sesuai dengan 

ketetentuan peraturan perundang-undangan; 

k. Melaksanakan dan mengoordinasikan penyusunan data dan informasi 

bahan penetapan laporan kinerja Daerah yang meliputi LKPJ, LPPD, 

IPPD, LKIP dan laporan lainnya sesuai dengan ketetentuan peraturan 

perundang-undangan; 

l. Memeriksa, memaraf dan/atau menandatangani konsep naskah dinas 

sesuai dengan kewenangannya dalam lingkup Sekretariat dan Dinas; 

m. Membuat telaahan staf bahan perumusan kebijakan Sekretariat dan 

Dinas; 

n. Melaksanakan hubungan kerja dengan Perangkat Daerah, Pemerintah 

Provinsi, Pemerintah Pusat, dan instansi terkait sesuai dengan tugas dan 

fungsinya; 
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o. Melaksanakan pembinaan, pengawasan, monitoring, evaluasi dan 

pelaporan lingkup Sekretariat dan Dinas; 

p. Melaksanakan dan mengoordinasikan penyusunan data dan informasi 

bahan penetapan RENJA yang meliputi RPJPD, RPJMD, RKPD, Renstra 

dan RENJA serta rencana kerja lainnya sesuai dengan ketetentuan 

peraturan perundang-undangan; 

q. Menyusun rumusan kebijakan administratif kesekretariatan Dinas; 

r. Menyelenggarakan pengoordinasian penyusunan bahan rumusan 

kebijakan teknis operasional di bidang kebudayaan dan pariwisata;  

s. Menyelenggarakan pembinaan dan pengoordinasian pengelolaan 

keuangan, pengelolaan umum dan kepegawaian; 

t. Melaksanakan pengoordinasian penyusunan program, rencana kerja, 

pelaporan penyelenggaraan tugas-tugas Bidang; 

u. Menyelenggarakan pengoordinasian pengelolaan pendokumentasian 

peraturan perundang-undangan, pengelolaan perpustakaan, protokol dan 

hubungan masyarakat; 

v. Menyelenggarakan penyusunan bahan perumusan dan penetapan 

RENSTRA, RENJA, LKIP, dan penyiapan bahan LKPJ dan LPPD 

Dinas; 

w. Menyelenggarakan pembinaan Jabatan Fungsional;  

x. Membuat telaahan staf sebagai bahan perumusan kebijakan dinas lingkup 

kesekretariatan;  
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y. Melakukan hubungan kerja fungsional dengan Perangkat Daerah, 

Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat/instansi terkait sesuai tugas 

dan fungsinya; 

z. Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas 

kesekretariatan sebagai bahan pertanggung jawaban kepada atasan dan 

melaksanakan tugas lain dari atasan terkait dengan tugas  dan fungsinya. 

(4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

dan ayat (3), Sekretaris membawahkan: 

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. 

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 

Pasal 6 

(1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub 

Bagian. 

(2) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas 

melaksanakan sebagian tugas Sekretaris Dinas lingkup pelayanan 

administrasi umum dan kepegawaian. 

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala 

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:  

a. Penyusunan rencana dan program kerja lingkup pelayanan administrasi 

umum dan kepegawaian; 

b. Penyiapan bahan kebijakan operasional lingkup pelayanan administrasi 

umum dan kepegawaian; 
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c. Pelaksanaan kebijakan lingkup pelayanan administrasi umum dan 

kepegawaian; 

d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan lingkup pelayanan administrasi 

umum dan kepegawaian; 

e. Pelaksanaan administrasi lingkup pelayanan administrasi umum dan 

kepegawaian; dan 

f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas 

dan fungsinya. 

(4) Uraian tugas Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian adalah sebagai 

berikut:  

a. Menyusun program dan rencana Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 

b. Menjelaskan dan membagi tugas kepada bawahan agar pekerjaan dapat 

dilaksanakan secara efektif dan efisien; 

c. Mengarahkan tugas kepada bawahan berdasarkan arah kebijakan umum 

Dinas agar tujuan dan sasaran tercapai; 

d. Membina bawahan dengan cara memotivasi untuk meningkatkan 

produktivitas kerja dan pengembangan karier bawahan lingkup 

administrasi umum dan kepegawaian; 

e. Melakukan pembinaan jasmani dan rohani, mengumpulkan dan 

mengolah data bahan usulan pemberian tanda penghargaan, pembinaan 

pra dan pasca pensiun pegawai dalam rangka meningkatkan 

kesejahteraan pegawai; 
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f. Melaksanakan dan mengoordinasikan administrasi persuratan yang 

meliputi penerimaan, pencatatan, pendistribusian dan pengiriman naskah 

dinas; 

g. Melaksanakan pengelolaan kegiatan rapat-rapat kedinasan; 

h. Melaksanakan pengelolaan kearsipan naskah dinas dan dokumentasi 

kedinasan; 

i. Melaksanakan pengelolaan perpustakaan dinas; 

j. Melaksanakan dan mengoordinasikan pengelolaan  kehumasan dan 

keprotokolan;  

k. Melaksanakan dan mengoordinasikan pengelolaan kerumahtanggaan, 

kebersihan, keindahan, ketertiban lingkungan, dan keamanan serta 

pelayanan administrasi umum Dinas dan UPT; 

l. Melaksanakan dan mengoordinasikan administrasi pengumpulan, 

pengolahan, penyimpanan dan pemeliharaan data serta dokumentasi 

kepegawaian,  

m. Melaksanakan dan mengoordinasikan administrasi rencana kebutuhan 

formasi dan mutasi pegawai, 

n. Melaksanakan dan mengoordinasikan pengelolaan administrasi kenaikan 

pangkat, gaji berkala, pensiun dan cuti pegawai; 

o. Melaksanakan dan mengoordinasikan pengelolaan administrasi kartu 

pegawai, kartu istri/kartu suami, taspen, taperum, asuransi kesehatan 

pegawai, Surat Keterangan Untuk Mendapatkan Pembayaran Tunjangan 

Keluarga (SKUMPTK); 
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p. Melaksanakan dan mengoordinasikan pengelolaan administrasi 

pengembangan pendidikan dan pelatihan, ijin belajar/tugas belajar, ujian 

dinas/ujian penyesuaian ijazah; 

q. Melaksanakan dan mengoordinasikan pengelolaan administrasi 

pengembangan karir, pemberian penghargaan, dan peningkatan 

kesejahteraan pegawai; 

r. Melaksanakan dan mengoordinasikan pengelolaan administrasi presensi 

kehadiran pegawai, apel pegawai, dan hukuman disiplin; 

s. Melaksanakan dan mengoordinasikan pengelolaan administrasi ijin 

perceraian pegawai; 

t. Melaksanakan dan mengoordinasikan penyusunan  penilaian prestasi 

kerja pegawai, daftar nominatif untuk kepangkatan (DUK); 

u. Melaksanakan dan mengoordinasikan administrasi rencana kebutuhan 

dan penganggaran BMD lingkup Dinas; 

v. Melaksanakan dan mengoordinasikan pengadaan, penyimpanan, 

pendistribusian, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan 

pemeliharaan, BMD lingkup Dinas;  

w. Melaksanakan dan mengoordinasikan administrasi penilaian, 

pemindahtanganan, pemusnahan, pengusulan penghapusan BMD lingkup 

Dinas; 

x. Melaksanakan dan mengoordinasikan administrasi penataausahaan BMD 

lingkup Dinas; 
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y. Menyiapkan, mengonsep, memeriksa dan memaraf konsep naskah dinas 

lingkup administrasi umum dan kepegawaian; 

z. Membuat telaahan staf bahan rumusan kebijakan lingkup administrasi 

umum dan kepegawaian; 

Bidang Pemikiran Budaya 

Pasal 9 

(1) Bidang Pengkajian Budaya dipimpin oleh seorang Kepala Bidang.  

(2) Kepala Bidang Pengkajian Budaya mempunyai tugas melaksanakan 

sebagian tugas Kepala Dinas lingkup pengkajian budaya. 

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala 

Bidang Pemikiran Budaya menyelenggarakan fungsi: 

a. Penyusunan rencana dan program kerja lingkup pemikiran budaya; 

b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan lingkup pemikiran budaya; 

c. Pelaksanaan kebijakan lingkup pemikiran budaya; 

d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan lingkup pemikiran budaya; 

e. Pelaksanaan administrasi lingkup umum dan pemikiran budaya; dan 

f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas 

dan fungsinya. 

(4) Uraian tugas Kepala Bidang Pengkajian Budaya adalah sebagai berikut: 

a. Mengkaji dan merumuskan data dan informasi lingkup pemikiran 

budaya; 

b. Menyusun rencana dan program kerja lingkup pemikiran budaya; 

c. Menjelaskan dan membagi tugas kepada bawahan agar pekerjaan dapat 

dilaksanakan secara efektif dan efisien; 

d. Menjelaskan dan membagi tugas kepada bawahan berdasarkan arah 

kebijakan umum Dinas agar tujuan dan sasaran tercapai; 
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e. Membina bawahan dengan cara memotifasi untuk meningkatkan 

produktivitas kerja dan pengembangan karier bawahan lingkup pemikiran 

budaya; 

f. Menyusun program dan rencana kerja bidang pemikiran budaya 

berdasarkan kebijakan dan arahan dari Kepala Dinas sebagai pedoman 

pelaksanaan tugas; 

g. Menyelenggarakan monitoring dan pembinaan pelaksanaan pemikiran 

budaya; 

h. Menyelenggarakan monitoring dan pembinaan pelaksanaan 

pengembangan kemitraan pemerintah dengan masyarakat dalam 

pembangunan; 

i. Memeriksa, memaraf dan/atau menandatangani konsep naskah dinas; 

j. Melaksanakan. Pengkajian  rekomendasi, pembinaan dan pengawasan 

penyelenggaraan kegiatan pengkajian budaya;  

k. Membuat telaahan staf sebagai bahan rumusan kebijakan dinas lingkup 

pengkajian budaya; 

l. Melakukan hubungan kerja fungsional dengan Perangkat Daerah,  

Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat/instansi terkait sesuai tugas 

dan fungsinya; 

m. Melaksanakan pembinaan, monitoring, evaluasi dan  pelaporan 

pelaksanaan urusan, program dan kegiatan  lingkup pengkajian budaya;  

n. Melaksanakan tugas lain dari atasan terkait dengan tugas  dan fungsinya. 
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Bidang Produk Budaya Dan Kesenian 

Pasal 13 

(1) Bidang Produk Budaya Dan Kesenian dipimpin oleh seorang Kepala 

Bidang; 

(2) Kepala   Bidang Produk Budaya Dan Kesenian menyelenggarakan tugas 

melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam lingkup pengoordinasian 

perumusan kebijakan teknis, pengkoordinasan, pembinaan, fasilitasi dan 

pelaksanaan tugas penyusunan perencanaan di bidang produk budaya dan 

kesenian. 

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala 

Bidang Produk Budaya dan Kesenian menyelenggarakan fungsi: 

a. Penyusunan rencana dan program kerja lingkup produk budaya dan 

kesenian; penyiapan bahan perumusan kebijakan lingkup produk budaya 

dan kesenian; 

b. Pelaksanaan kebijakan lingkup produk budaya dan kesenian; 

c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan lingkup produk budaya dan 

kesenian; 

d. Pelaksanaan administrasi lingkup produk budaya dan kesenian; 

e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan 

tugas dan fungsinya. 

(4) Uraian tugas Kepala Bidang Produk Budaya dan Kesenian adalah sebagai 

berikut:  
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a. Mengkaji dan merumuskan data dan informasi lingkup produk budaya 

dan kesenian; 

b. Menyusun rencana dan program kerja lingkup produk budaya dan 

kesenian; 

c. Menjelaskan dan membagi tugas kepada bawahan agar pekerjaan dapat 

dilaksanakan secara efektif dan efisien; 

d. Mengarahkan tugas kepada bawahan berdasarkan arah kebijakan umum 

Dinas agar tujuan dan sasaran tercapai; 

e. Membina bawahan dengan cara memotifasi untuk meningkatkan 

produktivitas kerja dan pengembangan karier bawahan lingkup bidang 

produk budaya dan kesenian; 

f. Menyusun rencana teknis operasional dan progam kerja lingkup produk 

budaya dan kesenian;  

g. Menyiapkan bahan rencana dan program kerja operasional kegiatan 

lingkup produk budaya dan kesenian;  

h. Menyiapkan bahan rumusan kebijakan bidang produk budaya dan 

kesenian;  

i. Menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi dan supervisi lingkup, 

lingkup produk budaya dan kesenian;  

j. Menyiapkan bahan dan melaksanakan sosialisasi kerangka dasar dan 

Struktur lingkup produk budaya dan kesenian;  

k. Menyiapkan bahan dan melaksanakan sosialisasi dan fasilitasi 

implementasi lingkup produk budaya dan kesenian;  
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l. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pengawasan terhadap lingkup 

produk budaya dan kesenian;  

m. Menyiapkan bahan dan melaksanakan perencanaan kebutuhan bidang 

produk budaya dan kesenian;  

n. Melaksanakan kegiatan pelestarian lingkup produk budaya dan kesenian;  

o. Memfasilitasi kerjasama dan kemitraan lingkup produk budaya dan 

kesenian;  

p. Melaksanakan pengembangan jaringan informasi produk budaya dan 

kesenian; 

q. Memfasilitasi dan melaksanakan kerjasama produk budaya dan kesenian; 

r. Melaksanakan pengembangan jaringan informasi bidang produk budaya 

dan kesenian; 

s. Memfasilitasi dan melaksanakan kerjasama dengan komunitas bidang 

produk budaya dan kesenian; 

t. Menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi, evaluasi, pembinaan, 

supervisi dan fasilitasi bidang produk budaya dan kesenian;  

u. Memeriksa data sebagai penyusunan bahan kebijakan lingkup produk 

budaya dan kesenian;  

v. Menyusun dan menyiapkan bahan laporan hasil pemantauan dan evaluasi 

pelaksanaan lingkup bidang produk budaya dan kesenian;  

w. Menyusun dan menyiapkan bahan hubungan kerja pelaksanaan lingkup 

produk budaya dan kesenian; 

x. Melaksanakan sosialisasi kebijakan lingkup produk budaya dan kesenian;  
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y. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan potensi lingkup produk 

budaya dan kesenian; 

z. Menyusun dan menyiapkan bahan evaluasi untuk menyusun laporan 

pelaksanaan lingkup bidang produk budaya dan kesenian. 

Bidang Kepariwisataan 

Pasal 17 

(1) Bidang Kepariwisataan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang. 

(2) Kepala Bidang Kepariwisataan melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas 

lingkup Kepariwisataan meliputi pengembangan destinasi pariwisata, 

pembinaan jasa pariwisata dan pemberdayaan masyarakat pariwisata.  

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana di maksud pada ayat (2), Kepala 

Bidang Kepariwisataan menyelenggarakan fungsi: 

a. Penyusunan rencana dan program kerja lingkup kepariwisataan; 

b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan lingkup kepariwisataan; 

c. Pelaksanaan kebijakan lingkup kepariwisataan; 

d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan lingkup kepariwisataan; 

e. Pelaksanaan administrasi lingkup kepariwisataan; dan 

f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas 

Dan fungsinya. 

(4) Uraian tugas Kepala Bidang Kepariwisataan adalah sebagai berikut: 

a. Mengkaji dan merumuskan data dan informasi lingkup kepariwisataan; 

b. Menyusun rencana dan program kerja lingkup kepariwisataan; 
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c. Menjelaskan dan mambagi tugas kepada bawahan agar pekerjaan dapat 

dilaksanakan secara efektif dan efisien; 

d. Mengarahkan tugas kepada bawahan berdasarkan arah kebijakan umum 

dinas agar tujuan dan sasaran tercapai; 

e. Membina bawahan dengan cara memotifasi untuk meningkatkan 

produktivitas kerja dan pengembangan karier bawahan lingkup 

kepariwisataan; 

f. Menyusun program dan rencana kerja bidang kepariwisataan berdasarkan 

kebijakan strategis dan operasional dinas; 

g. Menjelaskan membagi tugas kepada bawahan sesuai program dan 

rencana kerja; 

h. Menyelenggarakan monitoring, fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan 

kepariwisataan; 

i. Melaksanakan pembinaan, fasilitasi usaha jasa pariwisata; 

j. Melaksanakan pengembangan  kepariwisataan; 

k. Melaksanakan pengembangan pemberdayaan masyarakat pariwisata; 

l. Memeriksa, memaraf dan/atau menandatangani konsep naskah dinas; 

m. Membuat telaahan staf sebagai bahan rumusan kebijakan dinas di bidang 

kepariwisataan; 

n. Melakukan hubungan kerja fungsional dengan Perangkat Daerah,  

Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat/instansi terkait sesuai dengan 

tugas dan fungsinya; 
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o. Melaksanakan pembinaan, monitoring, evaluasi dan  pelaporan lingkup 

pelaksanaan urusan, program dan kegiatan  bidang kepariwisataan; dan 

p. Melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai dengan tugas  dan fungsinya. 

Bidang Pemasaran 

Pasal 21 

(1) Bidang Pemasaran dipimpin oleh seorang Kepala Bidang. 

(2) Kepala Bidang Pemasaran menyelenggarakan tugas melaksanakan sebagian 

tugas Kepala Dinas lingkup  pemasaran. 

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana di maksud pada ayat (2), Kepala 

Bidang Pemasaran menyelenggarakan fungsi: 

a. Penyusunan rencana dan program kerja lingkup pemasaran; 

b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan lingkup pemasaran; 

c. Pelaksanaan kebijakan lingkup pemasaran; 

d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan lingkup pemasaran; 

e. Pelaksanaan administrasi lingkup pemasaran; dan 

f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas 

dan fungsinya. 

(4) Uraian tugas Kepala Bidang Pemasaran adalah sebagai berikut: 

a. Mengkaji dan merumuskan data dan informasi lingkup pemasaran;  

b. Menyusun rencana dan program kerja lingkup pemasaran; 

c. Menjelaskan dan membagi tugas kepada bawahan agar pekerjaan dapat 

dilaksanakan secara efektif dan efisien; 
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d. Mengarahkan tugas kepada bawahan berdasarkan arah kebijakan umum 

Dinas agar tujuan dan sasaran tercapai; 

e. Membina bawahan dengan cara memotifasi untuk meningkatkan 

produktivitas kerja dan pengembangan karier bawahan lingkup 

pemasaran; 

f. Menyusun rencana teknis operasional dan progam kerja lingkup bidang 

pemasaran;  

g. Menyiapkan bahan rencana dan program kerja operasional kegiatan 

bidang pemasaran;  

h. Menyiapkan bahan rumusan kebijakan bidang pemasaran;  

i. Menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi dan supervisi, 

sosialisasi kerangka dasar dan struktur, lingkup bidang pemasaran;  

j. Menyiapkan bahan dan melaksanakan sosialisasi kerangka dasar dan 

struktur,  pengawasan, perencanaan kebutuhan, lingkup bidang 

pemasaran;  

k. Memfasilitasi kerjasama dan kemitraan lingkup bidang pemasaran;  

l. Memfasilitasi dan melaksanakan kerjasama bidang pemasaran; 

m. Melaksanakan pengembangan jaringan informasi bidang pemasaran; 

n. Memfasilitasi dan melaksanakan kerjasama dengan komunitas bidang 

pemasaran; 

o. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan, evaluasi, supervisi, 

fasilitasi,  dan koordinasi bidang pemasaran;  
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p. Memeriksa data sebagai penyusunan bahan kebijakan lingkup bidang 

pemasaran;  

q. Menyusun dan menyiapkan bahan laporan hasil pemantauan dan evaluasi 

pelaksanaan lingkup bidang pemasaran;  

r. Menyusun dan menyiapkan bahan hubungan kerja pelaksanaan lingkup 

bidang pemasaran; 

s. Melaksanakan sosialisasi kebijakan lingkup bidang pemasaran;  

t. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan potensi lingkup bidang 

pemasaran; 

u. Menyusun dan menyiapkan bahan evaluasi untuk menyusun laporan 

pelaksanaan lingkup bidang pemasaran;  

v. Memeriksa, memaraf dan/atau menandatangani konsep naskah dinas; 

w. Melakukan hubungan kerja fungsional dengan Perangkat Daerah, 

Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat/instansi terkait sesuai tugas 

dan fungsinya;  

x. Membuat telaahan staf sebagai bahan rumusan kebijakan dinas lingkup 

pemasaran;  

y. Melaksanakan monitoring, evalusai dan pelaporan lingkup pemasaran; 

dan  

z. Melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

Bidang Ekonomi Kreatif 

Pasal 25 

(1) Bidang Ekonomi Kreatif dipimpin oleh seorang Kepala Bidang; 
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(2) Kepala Bidang Ekonomi Kreatif menyelenggarakan tugas melaksanakan 

sebagian tugas Kepala Dinas lingkup ekonomi kreatif. 

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala 

Bidang Ekonomi Kreatif menyelenggarakan fungsi: 

a. Penyusunan rencana dan program kerja lingkup ekonomi kreatif; 

b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan lingkup ekonomi kreatif; 

c. Pelaksanaan kebijakan lingkup ekonomi kreatif; 

d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan lingkup ekonomi kreatif; 

e. Pelaksanaan administrasi lingkup ekonomi kreatif; dan 

f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas 

dan fungsinya. 

(4) Uraian tugas Kepala Bidang Ekonomi Kreatif adalah sebagai  berikut: 

a. Mengkaji dan merumuskan data dan informasi lingkup ekonomi kreatif; 

b. Menyusun rencana dan program kerja lingkup ekonomi kreatif; 

c. Menjelaskan dan mambagi tugas kepada bawahan agar pekerjaan dapat 

dilaksanakan secara efektif dan efisien; 

d. Mengarahkan tugas kepada bawahan berdasarkan arah kebijakan umum 

Dinas agar tujuan dan sasaran tercapai; 

e. Membina bawahan dengan cara memotifasi untuk meningkatkan 

produktivitas kerja dan pengembangan karier bawahan lingkup ekonomi 

kreatif; 

f. Menyusun rencana teknis operasional dan progam kerja lingkup bidang 

ekonomi kreatif; 
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g. Menyiapkan bahan rencana dan program kerja operasional kegiatan 

bidang ekonomi kreatif; 

h. Menyiapkan bahan rumusan kebijakan bidang ekonomi kreatif;  

i. Menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi dan supervisi,  

sosialisasi kerangka dasar dan struktur,  sosialisasi dan fasilitasi 

implementasi, pengawasan, perencanaan kebutuhan,  pembinaan, 

evaluasi, supervisi dan fasilitasi, lingkup bidang ekonomi kreatif; 

j. Memfasilitasi kerjasama dan kemitraan lingkup bidang ekonomi kreatif; 

k. Melaksanakan pengembangan jaringan informasi bidang ekonomi 

kreatif; 

l. Melaksanakan pengkajian ekonomi kreatif, melaksanakan kegiatan 

bidang ekonomi kreatif meliputi ruang, infrakstruktur, dokumentasi/ 

literasi, pengembangan kapasitas dan event baik di dalam maupun luar 

negeri; 

m. Membuat telaahan staf sebagai bahan pertimbangan dan perumusan 

kebijakan lingkup bidang ekonomi kreatif; 

n. Melakukan hubungan kerja fungsional dengan Perangkat Daerah, 

Pemerintah Provinsi Dan Pemerintah Pusat/instansi terkait sesuai tugas 

dan fungsinya; 

o. Memeriksa data sebagai penyusunan bahan kebijakan lingkup bidang 

ekonomi kreatif; 

p. Menyusun dan menyiapkan bahan laporan hasil pemantauan dan evaluasi 

pelaksanaan lingkup bidang ekonomi kreatif; 
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q. Menyusun dan menyiapkan bahan hubungan kerja pelaksanaan lingkup 

bidang ekonomi kreatif; 

r. Melaksanakan sosialisasi kebijakan, pembinaan dan pengembangan 

potensi lingkup bidang ekonomi kreatif; 

s. Menyusun dan menyiapkan bahan evaluasi untuk menyusun laporan 

pelaksanaan lingkup bidang ekonomi kreatif;  

t. Memeriksa, memaraf dan/atau menandatangani konsep naskah dinas; 

u. Membuat telaahan staf sebagai bahan rumusan kebijakan dinas;  

v. Melaksanakan monitoring, evalusai dan pelaporan lingkup ekonomi 

kreatif; dan  

w. Melaksanakan tugas lain dari atasan terkait dengan tugas dan fungsinya. 

 

2.3 Bidang Kegiatan Perusahaan/Organisasi 

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung merupakan unsur 

pelaksanaan pemerintah dibidang kebudayaan dan pariwisata yang bertanggung 

jawab kepada walikota bandung melalui sekretaris daerah. Berdasarkan Peraturan 

Daerah (PERDA) Nomor 13 Tahun 2009 tentang perubahan atas Peraturan 

Daerah Kota Bandung Nomor 13 Tahun 2007, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 

Kota Bandung mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan daerah di 

bidang kebudayaan dan pariwisata. 

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Dinas Kebudayaan dan 

Pariwisata Kota Bandung mempunyai fungsi: 

1. Perumusan kebijakan teknis bidang kebudayaan dan pariwisata. 
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2. Penyelenggaraan sebagian urusan pemerintah dan pelayanan umum di bidang 

kebudayaan dan pariwisata. 

3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kebudayaan dan pariwisata yang 

meliputi kebudayaan dan kesenian, sarana wisata, objek wisata dan pemasaran 

wisata. 

4. Pelaksanaan pelayanan teknis ketatausahaan dinas. 

5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh walikota sesuai dengan tugas dan 

fungsinya. 

 Dalam pelaksanaan Kuliah Praktek Kerja (KPK) di Dinas Kebudayaan dan 

Pariwisata Kota Bandung penulis ditempatkan pada Bidang Produk Seni dan 

Budaya. Bidang produk seni dan budaya sendiri memiliki beberapa kegiatan 

antara lain: 

1. Mekoordinasian perumusan kebijakan teknis, pembinaan, fasilitasi dan 

pelaksanaan tugas penyusunan perencanaan di bidang produk budaya dan 

kesenian.  

2. Mengembangan produk budaya dan kesenian.  

3. Melakukan promosi produk budaya dan kesenian. 

4. Memfasilitasi Sarana dan Prasarana Seni Budaya 
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BAB III 

HASIL PELAKSANAAN KPK DAN PEMBAHASAN 

 

3.1. Hasil Pelaksanaan Kuliah Praktek Kerja 

Pada bagian hasil Kuliah Praktek Kerja (KPK) ini penulis akan 

menjelaskan mengenai bidang kajian yang penulis pilih dan kemudian 

dilaksanakan selama melangsungkan Kuliah Praktek Kerja (KPK) di Dinas 

Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung. Selain itu, penulis juga akan 

menjelaskan mengenai landasan teori berdasarkan atau sesuai dengan judul yang 

penulis angkat. 

 

3.1.1. Teknik Pelaksanaan Kuliah Praktek Kerja 

 Praktek pelaksanaan Kuliah Praktek Kerja (KPK) yang dilakukan penulis 

adalah Block Release yaitu penyelenggaraan kuliah praktek kerja dilakukan dalam 

satu periode tertentu. Dimana periode tersebut dilakukan dalam kurun waktu satu 

bulan yaitu pada tanggal 17 Juni 2019 sampai dengan tanggal 17 Juli 2019. 

 Penulis melakukan kegiatan Kuliah Praktek Kerja (KPK) di Dinas 

Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung selama 24 hari hari kerja. Selama 24 

hari tersebut, dengan dibimbing oleh pembimbing dari Dinas  Kebudayaan dan 

Pariwisata Kota Bandung yaitu Ibu Dra. Hj. Titin Kuswiatin, M.AP. Selama 

melaksanakan kuliah praktek kerja ada beberapa kegiatan yang penulis kerjakan 

di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung, Mulai dari minggu pertama 

sampai dengan selesainya pelaksanaan kuliah praktek kerja. Adapun kegiatan
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yang dilakukan penulis pada saat Kuliah Praktek Kerja di Dinas Kebudayaan dan 

Pariwisata Kota Bandung, sebagai berikut: 

3.1  

Kegiatan Kuliah Praktek Kerja pada Bidang Produk Budaya dan Kesenian 

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung 

 

Hari/Tanggal Kehadiran  Materi Kegiatan Keterangan 

Senin, 17 Juni 

2019 

1 

Pengenalan mengenai bidang 

produk budaya dan kesenian 

Kepala Seksi 

Pengembangan 

Produk Budaya 

dan Kesenian 

Selasa, 18 Juni 

2019 
2 

Mencatat surat masuk   

Rabu, 19 Juni 

2019 
3 

Merekap data pra acara Asia 

Africa Festival 

 

Kamis, 20 Juni 

2019 

4 
Mencatat surat masuk  

Jumat, 21 Juni 

2019 

5 
Memberi nomor pada surat 

keluar 

 

Senin, 24 Juni 

2019 
6 

Mengikuti rapat persiapan 

Asia Africa Festival  

 

Selasa, 25 Juni 7 Membuat amplop surat dan  



45 
 

 
 

2019 membuat surat undangan 

Rabu, 26 Juni 

2019 
8 

Merekap bukti penerimaan 

surat undangan  

 

Kamis, 27 Juni 

2019 9 

Membuat daftar Negara yang 

akan hadir pada acara Asia 

Africa Festival 

 

Jumat, 28 Juni 

2019 10 

Menjemput Delegasi Asia 

Africa Festival dan mengikuti 

acara gala dinner  

 

Sabtu, 29 Juni 

2019 

11 
Pelaksanaan Asia Africa 

Festival  

 

Senin, 1 Juli 

2019 

12 
Memberikan cap pada SPPD   

Selasa, 2 Juli 

2019 
13 

Merekap proposal masuk dari 

berbagai kegiatan 

 

Rabu, 3 Juli 

2019 
14 

Mencatat surat masuk  

Kamis, 4 Juli 

2019 

15 
Membuat surat undangan   

Jumat, 5 Juli 

2019 

16 
Membuat surat undangan dan 

amplop  

 

Senin, 8 Juli 

2019 
17 

Merekap bukti penerimaan 

surat 
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Selasa, 9 Juli 

2019 

18 
Memberikan nomer pada surat 

keluar 

 

Rabu, 10 Juli 

2019 
19 

Mencatat surat masuk   

Kamis, 11 Juli 

2019 
20 

Memberikan nomer pada surat 

keluar 

 

Jumat, 12 Juli 

2019 
21 

Membuat surat undangan  

Senin, 15 Juli 

2019 

22 
Mencatat surat masuk   

Selasa, 16 Juli 

2019 23 

Membuat surat keluar, 

memfotocopy surat dan 

memberi nomer pada surat 

 

Rabu, 17 Juli 

2019 24 

Membuat bukti tanda surat 

dan membereskan proposal 

masuk 

 

 

 

3.1.2. Bidang Kajian Kuliah Praktek Kerja 

Pelaksanaan Kuliah Praktek Kerja (KPK) ini dilakukan pada Dinas 

Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung yang beralamat di Jln. Jenderal Ahmad 

Yani No.227, Babakan Surabaya, Kiaracondong, Cihapit, Bandung, Kota 

Bandung, Jawa Barat 40281. Penulis mengambil judul “Tinjauan Pelaksanaan 
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Penilaian Kinerja Balanced Scorecard pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 

Kota Bandung”.  

Pelaksanaan Kuliah Praktek Kerja (KPK) ini, bidang kajian yang penulis 

ambil adalah Manajemen Sumber Daya Manusia yang berfokus pada Pelaksanaan 

Penilaian Kinerja Balanced Scorecard pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 

Kota Bandung dengan maksud untuk mengetahui bagaimana Penilaian Kinerja 

Balanced Scorecard pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung, Jawa 

Barat. 

 

3.1.3. Kajian Pustaka 

Kajian pustaka menjadi hal penting dalam laporan Kuliah Praktek Kerja 

(KPK) ini. Pada kajian pustaka ini penulis akan menjelaskan beberapa teori dan 

pengertian, definisi serta bahasan yang diperoleh dari beberapa sumber dan 

pendapat dari para ahli yang berkaitan dengan laporan Kuliah Praktek Kerja 

(KPK) ini. Landasan teori ini diharapkan akan memberikan pengetahuan bagi 

penulis dan pembaca. 

 

3.1.3.1 Pengertian Sumber Daya Manusia   

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan aspek yang tidak dapat 

dipisahkan dari sebuah organisasi baik organisasi pemerintahan maupun non 

pemerintahan. Menurut Susilo Susiawan dan Abdul Muhid (2015:304), Sumber 

Daya Manusia (SDM) merupakan asset yang paling penting dalam suatu 

organisasi baik organisasi skala besar maupun kecil. Karena SDM merupakan 
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sumber yang menggerakan dan mengarahkan organisasi serta mempertahankan 

dan mengembangkan organisasi dalam berbagai tuntutan masyarakat dan zaman. 

Menurut Sutrisno (2014:3), sumber daya manusia merupakan satu-satunya 

sumber daya yang memiliki akan perasaan, keinginan, keterampilan, pengetahuan, 

dorongan, daya dan karya (rasio, rasa, dan karsa). Semua potensi tersebut 

berpengaruh terhadap upaya organisasi dalam mencapai tujuan. Sementara 

menurut Gaol (2014: 44) Sumber Daya Manusia adalah orang yang bekerja dan 

berfungsi sebagai aset organisasi/perusahaan yang dapat dihitung jumlahnya 

(kuantitatif), dan SDM merupakan potensi yang menjadi penggerak organisasi. 

Berdasarkan beberapa pendapat di atas maka dapat disimpulkan bahwa 

sumber daya manusia merupakan asset yang paling penting dalam suatu 

organisasi yang memiliki perasaan, keinginan, keterampilan, pengetahuan, 

dorongan, daya dan karya (rasio, rasa, dan karsa) yang merupakan potensi yang 

bisa menjadi penggerak organisasi.. 

 

3.1.3.2 Pengertian Manajemen Sumber Daya Manusia  

 Manajemen sumber daya manusia merupakan komponen dari suatu 

organisasi yang mempunyai arti sangat penting. Manajemen sumber daya manusia 

menjadi penentu dari pencapaian tujuan suatu organisasi, karena fungsinya 

sebagai inti dari kegiatan organisasi. Tanpa adanya manajemen sumber daya 

manusia maka kegiatan pada suatu organisasi tidak akan berjalan sebagaiamana 

mestinya. Manajemen sumber daya manusia dapat diartikan sebagai proses serta 

upaya untuk merekrut, mengembangkan, memotivasi, serta mengevaluasi 
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keseluruhan sumber daya manusia yang diperlukan organisasi dalam pencapaian 

tujuannya.  

 Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM) mempunyai arti proses, ilmu 

dan seni manajemen yang mengatur tentang sumber daya manusia yang ada di 

dalam suatu organisasi. Biasanya suatu organisasi mempunyai bagian khusus 

untuk menangani sumber daya manusia dan dikepalai oleh seorang manajer 

personalia. Manajemen sumber daya manusia didefinisikan menurut beberapa ahli 

yaitu sebgai berikut : 

 Menurut Haris dan Ogbana (2001) menyatakan bahwa “human resources 

managements as programs, policies, and practices for managing an organizations 

work force (manajemen sumber daya manusia sebagai program, kebijakan, dan 

praktik untuk mengelola tenaga kerja organisasi)” 

Menurut Gary Dessler (2010:4) menyatakan bahwa :  

 Manajemen sumber daya manusia sebagai kebijakan dan latihan untuk 
memenuhi kebutuhan karyawan atau aspek-aspek yang terdapat dalam 
sumber daya manusia seperti posisi manajemen, pengadaan karyawan atau 

rekrutmen, penyaringan, pelatihan, kompensasi, dan penilaian prestasi 
kerja karyawan. 

 
Menurut Sedarmayanti (2009) menyatakan bahwa :  

Manajemen sumber daya manusia adalah kebijakan dan praktik 
menentukan aspek manusia atau sumber daya manusia dalam posisi 

manajemen, termasuk merekrut, menyaring, melatih, memberi 
penghargaan dan penilaian. 
 

Menurut A. A. Anwar Prabu Mangkunegara (2013:2): Manajemen sumber 

daya manusia merupakan suatu perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, 

pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengadaan, pengembangan, pemberian 
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balas jasa, pengintegrasian, dan pemisahan tenaga kerja dalam rangka mencapai 

tujuan organisasi. 

Berdasarkan beberapa pendapat di atas maka dapat disimpulkan bahwa 

manajemen sumber daya manusia adalah ilmu yang mempelajari tentang 

pelaksanaan dari fungsi manajemen mulai dari perencanaan sumber daya manusia, 

pengembangan sumber daya manusia, perencanaan dan pengembangan karir, 

pemberian kompensasi dan kesejahteraan, keselamatan dan kesehatan kerja, dan 

hubungan industrial agar tujuan dari organisasi dapat tercapai dengan efektif dan 

efisien. 

Dalam  manajemen sumber daya manusia pasti terdapat fungsi manajemen 

sumber daya manusia, tujuan manajemen sumber daya manusia dan tujuan 

penilaian manajemen sumber daya manusia. Diantaranya dijelaskan sebagai 

berikut:  

a. Fungsi Manajemen Sumber Daya Manusia  

Memahami fungsi manajeamen sumber daya manusia akan memudahkan 

dalam mengidentifikasi tujuan dari manajemen sumber daya manusia. Menurut 

Cherrington (1995:11) fungsi manajemen sumber daya manusia yaitu sebagai 

berikut: 

1. Staffing (Employment) 

Fungsi manajemen sumber daya manusia ini memiliki tiga aktivitas 

penting yaitu perencanaan, penarikan dan seleksi sumber daya 

manusia. Oleh sebab itu manajer memiliki tanggung jawab untuk 

mengantisipasi kebutuhan sumber daya manusia. Dengan semakin 
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berkembangnya perusahaan, para manajer menjadi lebih bergantung 

pada departemen sumber daya manusia untuk mengumpulkan 

informasi mengenai komposisi dan keterampilan tenaga kerja saat ini. 

Meskipun penarikan tenaga kerja dilakukan sepenuhnya oleh 

departemen sumber daya manusia, departemen lain tetap terlibat 

dengan menyiapkan deskripsi dan spesifikasi pekerjaan untuk 

membantu proses penarikan.  

2. Penilaian Kinerja (Performance Evaluation) 

Penilaian kinerja sumber daya manusia merupakan tanggung jawab 

departemen sumber daya manusia dan para manajer. Para manajer 

menanggung tanggung jawab utama untuk mengevaluasi bawahannya 

dan departemen sumber daya manusia yang bertanggung jawab untuk 

mengembangkan bentuk penilain kinerja yang efektif dan memastikan 

bahwa penilaian kinerja tersebut dilakukan oleh seluruh bagian 

organisasi. Departemen sumber daya manusia juga melakukan 

pelatihan terhadap para manajer tentang bagaimana membuat standar 

kinerja yang baik dan membantu penilaiain kinerja yang akurat. 

3. Kompensasi (Compensation) 

Kompensasi adalah pemberian balas jasa langsung dan tidak langsung 

berupa uang atau barang kepada karyawan sebagai imbalan atau upah 

yang diberikan oleh suatu perusahaan. Kompensasi dapat berupa 

peningkatan gaji, bonus ataupun promosi kenaikan jabatan. Pemberian 

kompensasi ditujukan untuk membangun suasana yang kompetitif di 
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anatara karyawan pada organisasi yang bersifat adil dan sesuai dengan 

kebijakan yang berlaku. 

4. Pelatihan dan Pengembangan (Training and Development) 

Pengembangan dan pelatihan perlu diterapkan pada setiap karyawan 

agar keahlian dan pengetahuan karyawan semakin berkembang. 

Program pelatihan dan pengembangan sebagai salash satu fungsi 

manajemen sumber daya manusia dalam organisasi dilaksanakan oleh 

departemen sumber daya manusia dan para manajer yang dikelola 

sesuai dengan keperluan organisasi. Oleh karena itu sebelumnya 

dilaksanakan evaluasi kinerja kepada para karyawan untuk mengetahui 

kondisi yang ada. 

5. Hubungan Karyawan (Employe Relations) 

Menajalin hubungan yang baik dengan para karyawan terlebih yang 

memiliki serikat pekerja perlu dilakukan oleh departemen sumber daya 

manusia. Negosiasi dalam penyelesaian berbagai permasalahan dan 

menciptakan kesepakatan yang saling menguntungkan diantara kedua 

belah pihak perlu dilakukan untuk menciptakan suasana yang 

harmonis. Hubungan yang baik antara serikat pekerja dan organisasi 

melalui tangan panjang departemen sumber daya manusia akan 

berdampak signifikan bagi keberlangsungan dan perkembangan 

organisasi dan karyawan yang berada di dalamnya. 

6. Keselamatan dan Kesehatan  (Safety and Health) 
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Setiap organisasi dalam menjalankan fungsi manajemen sumber daya 

manusia wajib memperhatikan keselamatan dan kesehatan para 

karyawannya melalui program yang dijalankannya. Hal ini 

dilaksanakan untuk meminimalisir kejadian yang tidak diharapkan dan 

menciptakan suasana aman di sekitar lingkungan organisasi.  

7. Penelitian Pribadi (Personal Research) 

Melakukan identifikasi mengenai permasalahan personalia pada 

organisasi penting dilakukan untuk mengembangkan keefektifan dari 

tujuan organisasi. Departemen sumber daya manusia dalam hal ini 

melaksanakan analisis yang berkaitan dengan permasalahan seperti 

penyebab terjadinya ketidak hadiran dan keterlambatan karyawan. 

Data mengenai hal tersebut perlu dianalitis dan menjadi dasar bagi 

proses evaluasi kebijakan di masa yang akan datang.  

 

b. Tujuan Manajemen Sumber Daya Manusia 

Menurut Yusuf (2015:35) menjelaskan bahwa tujuan manajemen sumber 

daya manusia adalah memperbaiki kontribusi produktif orang-orang atau tenaga 

kerja terhadap organisasi atau perusahaan dengan cara yang bertanggung jawab 

secara strategis, etis, dan sosial. 

 Menurut Rachmawati (2008:14), “Tujuan manajemen sumber daya 

manusia adalah untuk meningkatkan dukungan sumber daya manusia guna 

meningkatkan efektivitas organisasi dalam rangka mencapai tujuan”. Tujuan 

manajemen sumber daya manusia adalah memperbaiki kontribusi produktif orang-
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orang atau tenaga kerja terhadap organisasi atau perusahaan dengan cara yang 

bertanggung jawab secara strategis, etis dan sosial (Samsudin, 2006 : 30).  

 Tujuan manajemen sumber daya manusia tidak hanya mencerminkan 

kehendak manajemen senior, tetapi juga harus menyeimbangkan tantangan 

organisasi, fungsi sumber daya manusia, dan orang-orang yang terpengaruh. 

Manajemen sumber daya manusia mengandung 4 (empat) tujuan sebagai berikut: 

1. Tujuan Sosial  

Tujuan sosial manajemen sumber daya manusia adalah agar organisasi 

atau perusahaan bertanggung jawab secara sosial dan etis terhadap 

kebutuhan dan tantangan masyarakat dengan meminimalkan dampak 

negatifnya. Organisasi atau perusahaan bisnis diharapkan dapat 

meningkatkan kualitas masyarakat dan membantu memecahkan masalah-

masalah sosial. Implikasi dari tujuan sosial manajemen sumber daya 

manusa di perusahaan adalah di tambahkannya tanggung jawab sosial ke 

dalam tujuan perusahaan, seperti program kesehatan lingkungan, proyek 

perbaikan lingkungan, program perbaikan lingkungan, program pelatihan 

dan pengembangan, serta menyelenggarakan gerakan dan mensponsori 

berbagai kegiatan sosial. 

2. Tujuan Organisasional  

Tujuan organisasional adalah sasaran formal yang dibuat untuk membantu 

organisasi atau perusahaan mencapai tujuannya. Divisi sumber daya 

manusia dibentuk untuk membantu para manajer mewujudkan tujuan 
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organisasi. Divisi sumber daya manusia meningkatkan efektivitas 

organisasional dengan cara-cara sebagai berikut:   

a. Menyediakan tenaga kerja yang terlatih dan bermotivasi tinggi.  

b. Mendayagunakan tenaga kerja secara efisien dan efektif. 

c. Mengembangkan kualitas kerja dengan membuka kesempatan bagi 

terwujudnya aktualisasi diri karyawan. 

d. Menyediakan kesempatan kerja yang sama bagi setiap orang, 

lingkungan kerja yang sehat dan aman, serta memberikan perlindungan 

terhadap hak-hak karyawan. 

e. Mensosialisasikan kebijakan sumber daya manusia kepada semua 

karyawan,  

3. Tujuan Fungsional  

Tujuan fungsional adalah tujuan untuk mempertahankan kontribusi divisi 

sumber daya manusia pada tingkat yang sesuai dengan kebutuhan 

organisasi. Divisi sumber daya manusia harus meningkatkan pengelolaan 

sumber daya manusia dengan cara memberikan konsultasi yang baik. 

Divisi sumber daya manusia semakin dituntut untuk mampu menyediakan 

program-program rekrutmen dan pelatihan ketenagakerjaan. Divisi sumber 

daya manusia harus mampu berfungsi sebagai penguji realitas ketika para 

manajer lini mengajukan gagasan dan arahan yang terbaru. 

4. Tujuan Individual  

Tujuan individual adalah tujuan pribadi dari setiap anggota organisasi atau 

perusahaan yang hendak dicapai melalui aktivitasnya dalam organisasi. 
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Karyawan akan keluar dari perusahaan apabila tujuan pribadi dan tujuan 

organisasi tidak harmonis. Konflik antar tujuan organisasi dapat 

menyebabkan kinerja karyawan rendah, ketidakhadiran, bahkan sabotase. 

Perusahaan diharapkan bisa memuaskan kebutuhan para karyawan yang 

terkait dengan pekerjaan. Karyawan akan bekerja efektif apabila tujuan 

pribadinya dalam bekerja tercapai. Aktivitas sumber daya manusia 

haruslah terfokus pada pencapaian keharmonisan antara pengetahuan, 

kemampuan, kebutuhan, dan minat karyawan dengan persyaratan 

pekerjaan dan imbalan yang ditawarkan oleh perusahaan. 

 

c. Tujuan Penilaian Manajemen Sumber Daya Manusia 

Menurut Mangkunegara (2011) tujuan dari penilaian kinerja yaitu sebagai 

berikut: 

1. Meningkatkan saling pengertian antara karyawan tentang persyaratan 

kinerja. 

2. Mencatat dan mengakui hasil kerja seorang karyawan, sehingga 

mereka termotivasi untuk berbuat yang lebih baik, atau sekurang-

kurangnya berprestasi sama dengan prestasi yang terdahulu. 

3. Memberikan peluang kepada karyawan untuk mendiskusikan 

keinginan dan aspirasinya dan meningkatkan kepedulian terhadap 

karier atau terhadap pekerjaan yang diembannya sekarang. 

4. Mendefinisikan atau merumuskan kembali sasaran masa depan, 

sehingga karyawan termotivasi untuk berprestasi sesuai potensinya. 
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5. Memeriksa rencanaan pelaksanaan dan pengemabangan yang sesuai 

dengan kebutuhan pelatihan, khusus rencana diklat, dan kemudian 

menyetujui rencanan itu jika tidak ada hal-hal yang perlu diubah. 

 

3.1.3.3 Pengertian Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS) 

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PPRI) Nomor 11 

Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Pasal 1 ayat 1 

menyebutkan bahwa “Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah 

pengelolaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk menghasilkan pegawai negeri sipil 

yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, 

bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme”.  

Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dinyatakan dalam UU No. 

43 Tahun 1999 pasal 1 angka 8 adalah keseluruhan upaya-upaya untuk 

meningkatkan efisiensi, efektifitas dan derajat profesionalisme penyelenggaraan 

tugas, fungsi dan kewajiban kepegawaian yang meliputi perencanaan, pengadaan, 

pengembangan kualitas, penempatan, promosi, penggajian, kesejahteraan dan 

pemberhentian.  

Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Pegawai Negeri Sipil adalah 

warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai 

Aparatur Sipil Negera secara tetap oleh pejabat Pembina kepegawaian untuk 

meduduki jabatan pemerintah. 

Peraturan Pemerintahan Republik Indonesiaa Nomor 11 Tahun 2017 

menjelaskan bahwa, Manajemen Pegawai Negeri Sipil adalah pengelolaan 
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pegawai negeri sipil untuk menghasilkan pegawai yang profesional, memiliki nilai 

dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, 

kolusi, dan nepotisme. Manajemen Pegawai Negeri Sipil meliputi : 

1. Penyusunan dan penetapan kebutuhan; 

2. Pengadaan; 

3. Pangkat dan Jabatan; 

4. Pengembangan karier; 

5. Pola karier; 

6. Promosi; 

7. Mutasi; 

8. Penilaian kinerja; 

9. Penggajian dan tunjangan; 

10. Penghargaan; 

11. Disiplin; 

12. Pemberhentian; 

13. Jaminan pensiun dan jaminan hari tua; dan 

14. Perlindungan. 

 

3.1.3.4 Pengertian Penilaian Kinerja  

Penilaian kinerja pegawai merupakan suatu proses organisasi dalam 

menilai kinerja pegawainya. Secara umum tujuan dari penelitian kinerja adalah 

memberikan timbal balik kepada pegawai dalam upaya memperbaiki kinerja 

pegawai dan untuk meningkatkan produktivitas organisasi. Secara khusus tujuan 



59 
 

 
 

penilaian kinerja adalah sebagai pertimbangan keputusan-keputusan organisasi 

terhadap pegawainya mengenai promosi, mutasi, kenaikan gaji, pendidikan dan 

pelatihan ataupun kebijakan manajerial lainnya. Setiap pegawai dalam 

melaksanakan kewajiban atau tugas mereka bahwa hasil kerja mereka tidak 

terlepas dari penilaiain atasan baik secara langsung maupun tidak langsung, 

penilaian kinerja digunakan untuk mengetahui kinerja seorang pegawai. 

Menurut Wirawan (2009:2) penilaian kinerja karyawan adalah proses 

merencanakan, mengorganisasi, menyupervisi, mengontrol dan menilai kinerja. 

Penilaian kinerja merupakan muara akhir dari manajemen modal manusia. 

Sedangkan menurut Mulyadi (2007:419) menyatakan penilaian kinerja sebagai 

penentu efektivitas operasional suatu organisasi secara periodik berdasarkan 

sasaran, standar, dan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. Penilaian kinerja 

menjadi landasan untuk mendesain sistem penghargaan agar karyawan 

menghasilkan kinerja yang sejalan dengan harapan organisasi  

Menilai kinerja berarti membandingkan kinerja aktual bawahan dengan 

standar yang ditetapkan oleh perusahaan. Jika dikerjakan dengan benar, hal ini 

akan memberikan manfaat yang penting bagi karyawan, atasan serta departemen 

SDM dan perusahaan. Atasan atau supervisor atau manajer menilai kinerja 

karyawan untuk mengetahui tindakan apa yang sudah dilakukan atau yang akan 

dilakukan selanjutnya. Umpan balik yang spesifik dari atasan akan memudahkan 

karyawan untuk membuat perencanaan-perencanaan kerja serta keputusan-

keputusan yang lebih efektif untuk kemajuan perusahaan. 
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Dalam melakukan penilaian kinerja, yang dinilai adalah kontribusi 

karyawan kepada organisasi selama periode waktu tertentu. Umpan balik 

memungkinkan karyawan mengetahui seberapa baik mereka bekerja bila 

dibandingkan dengan standar organisasi. Dari beberapa pengertian yang 

dikemukakan mengenai penilaian kinerja dapat disimpulkan bahwa penilaian 

kinerja berkenaan dengan seberapa baik seseorang melakukan pekerjaan yang 

ditugaskan/ diberikan.  

Manfaat penilaiain kinerja (performance appraisal) menurut Riva’i dan 

Basri (2005 : 51), kegunaan atau manfaat hasil penilaian kinerja adalah sebagai 

berikut: 

1. Peningkatan Performa (Performance Improvement) 

Performance Improvement berbicara mengenai umpan balik atas kinerja yang 

bermanfaat bagi karyawan, manajer, supervisor, dan spesialis SDM dalam 

bentuk kegiatan yang tepat untuk memperbaiki kinerja pada waktu yang akan 

datang. 

2. Penyesuaian Kompensasi (Compensation Adjustment) 

Penilaian kinerja membantu dalam pengambilan keputusan siapa yang 

seharusnya menerima kenaikan pembayaran dalam bentuk upah, bonus ataupun 

bentuk lainnya yang didasarkan pada suatu sistem tertentu.  

3. Keputusan Penempatan (Placement Decision) 

Kegiatan promosi, atau demosi jabatan dapat didasarkan pada kinerja masa lalu 

dan bersifat antisipatif, seperti dalam bentuk penghargaan terhadap karyawan 

yang memiliki hasil kinerja baik pada tugastugas sebelumnya.  
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4. Kebutuhan Pelatihan dan Pengembangan (Training and Development Needs) 

Kinerja yang buruk mengindikasikan sebuah kebutuhan untuk melakukan 

pelatihan kembali sehingga setiap karyawan hendaknya selalu memiliki 

kemampuan untuk mengembangkan diri agar sesuai dengan tuntutan jabatan 

saat ini.  

5. Perencanaan dan Pengembangan Karir (Career Planing and Development)  

Umpan balik kinerja sangat membantu dalam proses pengambilan keputusan 

utamanya tentang karir spesifik dari karyawan, sebagai tahapan untuk 

pengembangan diri karyawan tersebut. 

6. Kekurangan Proses Kepegawaian (Staffing Process Deficiencies) 

Baik buruknya kinerja berimplikasi dalam hal kekuatan dan kelemahan dalam 

prosedur penempatan di departemen SDM. 

7. Ketidakakuratan Informasi (Informational Inaccuracies) 

Kinerja yang buruk dapat mengindikasikan adanya kesalahan dalam informasi 

analisis pekerjaan, perencanaan SDM, atau hal lain dari sistem manajemen 

SDM. Hal demikian akan mengarah pada ketidaktepatan dalam keputusan 

mempekerjakan karyawan, pelatihan dan keputusan konseling.  

8.  Kesalahan Desain Pekerjaan (Job Design Error) 

Kinerja yang buruk mungkin sebagai suatu gejala dari rancangan pekerjaan 

yang salah atau kurang tepat. Melalui penilaian kinerja dapat didiagnosis 

kesalahankesalahan tersebut. 

9. Umpan Balik ke SDM (Feedback to Human Resources) 
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Kinerja yang baik dan buruk di seluruh perusahaan mengindikasikan 

bagaimana baiknya fungsi departmen SDM yang diterapkan.  

 

3.1.3.5 Pengertian Balanced Scorecard 

 Balanced Scorecard untuk pertama kali dicetuskan oleh Kaplan dan 

Norton pada tahun 1997 sebagai salah satu alat pengukuran kinerja pengganti 

pengukuran kinerja secara tradisional. Balanced scorecard cocok 

diimplementasikan pada semua jenis entitas bisnis karena semua entitas 

memerlukan sebuah sistem pengukuran yang mampu menghitung ukuran-ukuran 

keuangan dan juga non keuangan. Perspektif-perspektif yang dijabarkan dalam 

balanced scorecard dapat merefleksikan kebutuhan tiap-tiap pemangku 

kepentingan dan jika balanced scorecard diterapkan pada pemerintahan, maka 

pemerintahan bisa mengawasi atau memantau hasil yang didapatkan pemerintahan 

dalam short term maupun long term.  

 Dengan kata lain, balanced scorecard bisa diimplementasikan pada semua 

organisasi bisnis yang menghasilkan produk maupun yang menghasilkan jasa. 

Balanced Scorecard memandang organisasi dari empat perspektif yaitu perspektif 

keuangan (financial persfective), perspektif pelanggan (costumer perspective), 

perspektif proses bisnis internal (internal business process perspective) dan 

perspektif pembelajaran dan pertumbuhan (learning and growth perspective). 

Balanced Scorecard menggambarkan seperangkat tujuan yang melampaui ukuran 

keuangan.  
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 Para pimpinan sebuah organisasi dapat mengukur seberapa besar berbagai 

usaha dapat menciptakan nilai bagi para pelanggan atau masyarakat umum pada 

saat ini dan masa yang akan datang, dan seberapa banyak organisasi harus 

meningkatkan kapabilitas internal dan investasi di dalam sumber daya manusia, 

sistem dan prosedur yang dibutuhkan untuk meningkatkan kinerja yang akan 

datang. 

 Menurut Luis dan Biromo (2007:16), balanced scorecard adalah suatu alat 

manajemen kinerja yang dapat membantu organisasi untuk menerjemahkan visi 

dan strategi ke dalam aksi dengan memanfaatkan sekumpulan indikator finansial, 

non finansial yang kesemuanya terjalin dalam suatu hubungan sebab akibat. 

Menurut Mulyadi (2007:140) definisi Balanced scorecard adalah : 

Balanced scorecard adalah metode alternatif yang digunakan perusahaan 
untuk mengukur kinerja perusahaan secara lebih komprehensif, tidak 

hanya terbatas pada kinerja keuangan, namun meluas ke kinerja non 
keuangan, seperti perspektif pelanggan, proses bisnis internal , serta 

pembelajaran dan pertumbuhan. 
 
Menurut Kaplan dan Norton yang dalam oleh Peter R. Yosi Pasla 

(2001:16-17) mengemukakan bahwa : 

Balanced scorecard adalah suatu kerangka kerja baru untuk 
mengintegrasikan berbagai ukuran yang diturunkan dari strategi 

perusahaan. Selain ukuran kinerja finansial masa lalu, balanced scorecard 
juga memperkenalkan pendorong kinerja finansial masa depan. Pendorong 

kinerja yang meliputi perspektif pelanggan, proses bisnis internal, dan 
pembelajaran serta pertumbuhan diturunkan dari proses penerjemah 
strategi perusahaan yang dilaksanakan secara eksplisit dan ketat ke dalam 

berbagai tujuan dan ukuran yang nyata. 
 

Dari beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa Balanced 

Scorecard adalah alat untuk mengukur kinerja keuangan dan non keuangan yang 

terdiri dari empat perspektif balanced scorecard yaitu perspektif keuangan 
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(financial perspective), perspektif pelanggan (customer perspective), perspektif 

proses bisnis internal (internal business perspective) serta perspektif pembelajaran 

dan pertumbuhan (learning and growth perspective). 

 Menurut Kaplan dan Norton dalam Mulyadi (2009:18-23) Balanced 

Scorecard merupakan suatu sistem manajemen strategi yang menjabarkan misi 

dan startegi perusahaan ke dalam tujuan operasional dan tolak ukur kinerja. 

Balanced Scorecard memiliki empat karakterisrik, yaitu sebagai berikut: 

1. Komprehensif 

Balanced scorecard memperluas perspektif yang dicakup dalam pengukuran 

kinerja, dari yang sebelumnya hanya terbatas pada perspektif pelanggan, 

perspektif proses bisnis internal, serta perspektif pembelajaran dan 

pertumbuhan. Perluasan perspektif ini menghasilkan manfaat bagi perusahaan, 

yaitu menjanjikan kinerja keuangan yang berlipat ganda dan berjangka 

panjang, serta membantu perusahaan untuk memasuki lingkungan bisnis yang 

kompleks.  

2. Koheren 

Balanced scorecard mewajibkan personel untuk membangun hubungan sebab 

akibat (causal relationship) diantara berbagai sasaran strategis yang dihasilkan 

dalam perencanaan strategis. Setiap sasaran yang ditetapkan dalam perspektif 

non keuangan harus memiliki hubungan kausal dengan sasaran keuangan, baik 

secara langsung maupun tidak langsung.  

3. Seimbang 
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Keseimbangan diantara keempat perspektif dalam balanced scorecard yang 

dihasilkan oleh sistem perencanaan strategis, sangat penting untuk 

menghasilkan kinerja keuangan yang berjangka panjang. Bobot keempat 

perspektif dalam balanced scorecard adalah seimbang, dimana perspektif yang 

satu tidak melebihi perspektif yang lain.  

4. Terukur 

Balanced scorecard mengukur sasaran strategis yang sulit untuk diukur. 

Sasaran strategik di perspektif pelanggan, proses bisnis internal, serta 

pembelajaran dan pertumbuhan merupakan sasaran yang tidak mudah terukur, 

namun dalam balanced scorecard ketiga perspektif non keuangan tersebut 

ditentukan ukurannya sehingga dapat diwujudkan untuk mengukur kinerja 

perusahaan. 

 

3.1.3.6 Perspektif Balanced Scorecard  

 Banyaknya kelemahan pengukuran kinerja dengan sistem tradisional 

mendorong terciptanya balanced scorecard yang memperhatikan empat perspektif 

pengukuran, yaitu sebagai berikut (Kaplan dan Norton, 1997:41): 

1 Perspektif Keuangan (Financial Perspective)  

Tujuan financial merupakan tujuan akhir dari sebuah perusahaan dimana hal 

itu masih tetap dipertahankan oleh Balanced Scorcard. Tujuan dari perspektif 

ini merupakan fokus dari tujuan dari ketiga perspektif yang lainnya. Dalam 

menentukan tujuan dan ukuran keuangan ini perlu diidentifikasikan dimana 

posisi perusahaan saat ini. Sasaran-sasaran perspektif keuangan dalam siklus 
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perusahaan yang dikemukakan oleh Kaplan dan Norton (2000) ada tiga tahap, 

yaitu: 

a. Tahap Perkembangan (Growth) 

Berkembang merupakan tahap pertama dan tahap awal dari siklus 

kehidupan bisnis. Pada tahap ini suatu perusahaan memiliki tingkat 

pertumbuhan yang berpotensi untuk berkembang. Sasaran keuangan untuk 

growth stage menekankan pada presentase tingkat pertumbuhan 

pendapatan dan pertumbuhan penjualan diberbagai pasar sasaran, 

kelompok pelanggan serta wilayah.  

b. Tahap Bertahan (Sustain) 

Sebagian besar unit bisnis dalam sebuah perusahaan mungkin berada pada 

tahap bertahan, situasi dimana unit bisnis masih memiliki daya tarik bagi 

penanaman investasi dan investasi ulang, tetapi diharapkan mampu 

menghasilkan pengembalian modal yang cukup tinggi. Proyek investasi 

akan lebih diarahkan untuk mengatasi berbagai kemacetan, perluasan 

kapasitas, dan peningkatan aktivitas perbaikan yang berkelanjutan.  

c. Tahap Panen (Harvest) 

Tahap ini merupakan tahap kematangan (mature), suatu tahap dimana 

perusahaan melakukan panen (harvest) terhadap investasi pada dua tahap 

sebelumnya. Perusahaan tidak lagi melakukan investasi lebih jauh kecuali 

hanya untuk memelihara dan perbaikan fasilitas, tidak untuk melakukan 

ekspansi atau membangun suatu kemampuan baru. 

2 Perspektif Pelanggan (Customer Perspective)  
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Perusahaan melakukan identifikasi pelanggan dan segmen pasar yang akan 

dimasuki. Segmen pasar merupakan sumber yang akan menjadi komponen 

penghasilan tujuan keuangan perusahaan. Dalam perspektif ini perusahaan 

menggunakan tolak ukur yang dibagi menjadi dua kelompok yaitu kelompok 

pengukuran pelanggan utama (core measurementgGroup) dan kelompok 

pengukurann nilai pelanggan (customer value proposition). 

Adapun hal-hal yang diperhatikan dalam tolok ukur kelompok Pengukuran 

Pelanggan Utama adalah sebagai berikut: 

a. Pangsa pasar (market share), mengukur seberapa besar proporsi segmen 

pasar tertentu yang dikuasai oleh perusahaan.  

b. Tingkat perolehan pelanggan (customer acquisition), mengukur seberapa 

banyak perusahaan berhasil menarik pelanggan-pelanggan baru.  

c. Kemampuan mempertahankan para pelanggan lama (customer retention), 

mengukur seberapa banyak perusahaan berhasil mempertahankan 

pelanggan-pelanggan lama. 

d. Tingkat kepuasan pelanggan (customer satisfaction), mengukur seberapa 

jauh para pelanggan merasa puas terhadap layanan perusahaan. 

e. Tingkat profitabilitas pelanggan (customer profitability), mengukur 

seberapa besar keuntungan yang berhasil diraih oleh perusahaan dari 

penjualan produk kepada para pelanggan.  

3. Perspektif Proses Bisnis Internal (Business Internal Perspective)  

Menurut Kaplan dan Norton (2000: 83) dalam proses bisnis internal, manajer 

harus bisa mengidentifikasi proses internal yang penting dimana perusahaan 
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diharuskan melakukan dengan baik karena proses internal tersebut mempunyai 

nilai-nilai yang diinginkan konsumen dan dapat memberikan pengembalian 

yang diharapkan oleh para pemegang saham. Di dalam perspektif proses bisnis 

internal ini ada tiga tahap yang harus dilakukan yaitu sebagai berikut: 

a. Tahap Inovasi 

Proses inovasi merupakan salah satu kritikal proses, dimana efisiensi dan 

efektivitas serta ketetapan waktu dari proses ini akan mendorong 

terjadinya efiesiensi biaya pada proses penciptaan nilai tambah bagi 

customer.  

b. Tahap Operasi 

Pada tahapan ini mencerminkan aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan 

mulai dari penerimaan order dari customer, pembuatan produk/jasa sampai 

dengan pengiriman produk/jasa tersebut kepada pelanggan. Pada tahap ini 

pengukuran kinerjanya dapat dilakukan dengan tiga cara yaitu kualitas, 

biaya, dan waktu. 

c. Tahap Purna Jual 

Pada tahap ini perusahaan berusaha untuk memberikan manfaat tambahan 

terhadap para pelanggan yang telah menggunakan produk/jasa yang 

dihasilkan oleh perusahaan. Hal ini dilakukan agar para customer 

mempunyai loyalitas terhadap perusahaan.  

4. Perspektif Pembelajaran dan Pertumbuhan dan Pembelajaran (Learning and 

Growth Perspective)  
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Perspektif pembelajaran dan pertumbuhan diantaranya bertugas 

mempersiapkan sumber daya manusia atau orang instansi pemerintah untuk 

memiliki kapabilitas menjalankan sistem yang terbangun dalam perspektif 

internal proses. Pada perspektif ini maka isu kapabilitas individu, kapabilitas 

informasi, motivasi merupakan medan kerja yang harus dipersiapkan, 

dimonitoring dan diukur dinamikanya. Di dalam perspektif ini mengukur hal-

hal yang berhubungan dengan sumber daya manusia. Adapun faktor-faktor 

yang harus diperhatikan adalah (Kaplan dan Norton, 2000: 110), yaitu:  

a. Kepuasan Karyawan (Employee Capabilities) 

Hal yang perlu ditinjau adalah kepuasan karyawan dan produktivitas kerja 

karyawan.Untuk mengetahui tingkat kepuasan karyawan perusahaan perlu 

melakukan survei secara reguler. Beberapa elemen kepuasan karyawan 

adalah keterlibatan dalam pengambilan keputusan, pengakuan, akses untuk 

memperoleh informasi, dorongan untuk melakukan kreativitas dan inisiatif 

serta dukungan dari atasan. Produktivitas kerja merupakan hasil dari 

pengaruh agregat peningkatan keahlian moral, inovasi, perbaikan proses 

internal dan tingkat kepuasan konsumen.  

b. Kemampuan Sistem Informasi (Information System Capabilities) 

Perusahaan perlu memiliki prosedur informasi yang mudah dipahami dan 

mudah dijalankan. Tolok ukur yang sering digunakan adalah bahwa 

informasi yang dibutuhkan mudah didapatkan, tepat dan tidak memerlukan 

waktu lama untuk mendapat informasi tersebut.  
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c. Motivasi, Pemberdayaan dan Keselarasan (Motivation, Empowerment, And 

Aligment) 

Pegawai yang memiliki informasi yang berlimpah tidak akan memberikan 

kontribusi pada keberhasilan usaha, apabila mereka tidak mempunyai 

motivasi untuk bertindak selaras dengan tujuan perusahaan atau tidak diberi 

kebebasan dalam pengambilan keputusan atau bertindak. 

 

3.1.3.7 Perspektif Balanced Scorecard pada Pemerintahan 

 Perspektif balanced scorecard pada organisasi bisnis dan organisasi 

pelayanan publik masih sama saja tidak ada bedanya, hanya ada perbedaan dalam 

indikator yang digunakan dalam penilaian. Walaupun fokus dan aplikasi awal 

balanced scorecard adalah sektor bisnis (perusahaan pencari laba) peluang 

balanced scorecard untuk dipakai dalam memperbaiki perusahaan pemerintahan 

dan perusahaan nirlaba mungkin bahkan menjadi lebih besar (Kaplan dan Norton, 

2000). Kaplan dan Norton (2000) menyatakan bahwa sukses bagi perusahaan 

pemerintah dan perusahaan nirlaba seharusnya diukur dengan seberapa efektif dan 

efisien perusahaan memenuhi berbagai aturan pokok. Dalam artian ini perspektif 

finansial dapat menjadi pendorong namun jarang menjadi tujuan utama sehingga 

perlu ada modifikasi untuk menyesuaikan penerapan balanced scorecard  pada 

organisasi sektor publik. 

 Baharuddin (2006) dalam Sari (2013) mengungkapkan bahwa ada empat 

aspek organisasi publik yang sangat relevan apabila dihubungkan dengan 

balanced scorecard dan memungkinkan untuk diadakan pengukuran,antara lain: 
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1. Aspek palayanan, yaitu sejauh mana kepuasan masyarakat terhadap pelayanan 

yang diberikah oleh pemerintah. Kepuasan tersebut dapat diukur dengan 

jumlah keluhan dan komplain masyarakat terhadap pelayanan publik yang 

diberikan oleh pemerintah melalui aspirasi yang disampaikan di DPR/DPRD, 

dimedia masa, dimedia elektronik dll.  

2. Aspek bisnis internal dikaitkan dengan proses internal pada organisasi publik, 

yakni kinerja pegawai, sejauh organisasi publik mengadakan inovasi, 

maksimalisasi produk kebijakan dalam pelayanan internal serta interaksi 

masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan. 

3. Aspek pembelajaran dan pertumbuhan di dalam organisasi publik mencakup 

tentang pemberdayaan sumber daya sebagai perangkat dari organisasi publik. 

Pendidikan dan pembelajaran perlu diberikan kepada karyawan agar 

termotivasi memiliki keahlian dan keterampilan kerja, sikap dan perilaku di 

dalam bekerja. 

4. Aspek keuangan/finanasial merupakan hasil dari suatu proses yang berlanjut 

karena adanya peningkatan sumber daya yang dimiliki. Dengan adanya 

pelaksanaan kegiatan atau produk layanan yang baik selanjutnya akan 

memperoleh hasil respon positif dari masyarakat dalam bentuk pembayaran 

pajak dari retribusi daerah atau sumber lainnya.  

 

3.2 Pembahasan Hasil Kuliah Praktek Kerja  

 Dalam melaksanakan penilaiain kinerja Pegawai Negeri Sipil pada Dinas 

Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung merujuk pada Peraturan Kepala Badan 
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Kepegawaian Negara (PERKA BKN) Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Penilaian 

Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil. Adapun pembahasan yang akan dijelaskan 

oleh penulis adalah sebagai berikut :  

3.2.1 Pelaksanaan Penilaian Kinerja Balanced Scorecard pada Dinas 

Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung 

Dalam melaksanakan penilaian kinerja Pegawai Negeri Sipil pada Dinas 

Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung dengan menggunakan Penilaian 

Kinerja Balanced Scorecard terdapat 4 (empat) perspektif yaitu sebagai berikut: 

1. Perspektif Keuangan (Financial Perspective) 

Dalam pelaksanaan perspektif ini Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota 

Bandung merumuskan tujuan finansial yang ingin dicapai dimasa yang akan 

datang. Selanjutnya tujuan finansial dijadiakan dasar bagi ketiga perspektif 

lainnya dalam menetapkan tujuan dan ukurannya. Untuk melaksanakan seluruh 

program kegiatan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung akan 

memperoleh anggaran yang bersumber dari dana Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah (APBD). Pengukuran yang dilakukan dalam persepktif ini 

ditujukan untuk melihat bagaimana keberhasilan Dinas Kebudayaan dan 

Pariwisata Kota Bandung dalam mengelola APBD. Jika sumber dana APBD 

mengalami peningkatan anggaran disetiap tahunnya maka dapat dikatakan 

bahwa Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung bisa meningkatkan 

program yang telah direncanakan untuk suatu tujuan orgasniasi agar dapat 

berjalan dengan baik.  

2. Perspektif Pelanggan (Costumer Perspective) 
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Dalam pelaksanaan perspektif ini Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota 

Bandung menggunakan kuesioner dalam mengumpulkan data yang dibutuhkan 

karena Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung adalah suatu Instansi 

Pemerintahan dalam melayani masyarakat terutama dalam hal kepariwisataan 

dan bukan suatu perusahaan dalam proses jual beli untuk mengambil untung 

ataupun rugi.  

3. Perspektif Bisnis Internal (Internal Business Perspective) 

Dalam pelaksanaan perspektif ini Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota 

Bandung perlu membangun keunggulan organisasi melalui perbaikan proses 

bisnis internal organisasi yang berkelanjutan. Pentingnya suatu organisasi 

bisnis untuk mengacu pada proses kerja yang dilakukan dalam organisasi. 

Apakah organisasi telah melakukan kinerjanya dengan baik dan terus 

mempertahankan pegawainya, serta meningkatkan pengetahuan kepegawainya.  

4. Perspektif Pembelajaran dan Pertumbuhan (Learning and Growth Perspective) 

Dalam pelaksanaan perspektif ini Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota 

Bandung harus menggambarkan kemampuan organisasi untuk menciptakan 

pertumbuhan jangka panjang. Tujuan dalam perspektif ini adalah menyediakan 

infrastruktur bagi perspektif finansial, pelanggan, dan proses bisnis internal, 

agar tujuan dari perspektif-perspektif tersebut bisa tercapai. Tetapi Dinas 

Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung belum melaksanakan penilaian dari 

perspektif ini, jika perspektif ini belum dilaksanakan maka tujuan untuk 

menyediakan infrastruktur bagi perspektif keuangan, perspektif pelanggan dan 

perspektif bisnis internal tidak akan bisa tercapai.   
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3.2.2 Indikator Penilaian Kinerja Balanced Scorecard pada Dinas 

Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung 

 Indikator yang menjadi penilaiain kinerja balanced scorecard pada Dinas 

Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung adalah sebagai berikut :  

1. Perspektif Keuangan (Financial Perspective) 

Perspektif keuangan tetap menjadi perhatian dalam konsep balanced 

scorecard, karena ukuran keuangan merupakan ikhtisar dari konsekuensi 

ekonomi yang terjadi dan disebabkan oleh pengambilan keputusan. Indikator 

yang digunakan untuk mengukur kinerja balanced scorecard pada perspektif 

ini adalah pemanfaatan anggaran yang disebut sebagai rencana keuangan 

periodik yang disusun berdasarkan program yang telah disahkan agar segala 

kegiatan dapat terarah pada pencapaian tujuan bersama dan juga dapat 

memotivasi pegawai karena ada tujuan/sasaran yang akan dicapai. Barulah 

dapat diukur melalui pertumbuhan anggaran dengan membandingkan anggaran 

tahun sebelumnya dengan tahun yang sedang berjalan. Cara mengukur 

pertumbuhan anggaran dalam penelitian ini adalah membandingkan jumlah 

anggaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung dari 3 tahun 

sebelumnya sampai dengan tahun berjalan penelitian ini adalah melihat laporan 

realisasi anggaran tahun sebelumnya pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 

Kota Bandung. Jika hasil dari kedua indikator tersebut mengalami peingkatan 

maka dapat dikatakan bahwa Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung 
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bisa meningkatkan program yang telah direncanakan dan bisa memanfaatkan 

anggarannya dengan baik. 

2. Perspektif Pelanggan (Costumer Perspective) 

Dalam perspektif ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelanggan dalam 

hal ini masyarakat melihat organisasi dalam hal menyediakan jasa layanan 

publik apakah sudah sesuai dengan keinginan masyarakat atau belum. Untuk 

mengukur kepuasan pelanggan adalah dengan melihat kepuasan pelanggan 

terhadap pelayanan yang diberikan oleh Dinas ini. Pelanggan yang terdapat 

dalam Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung ini antara lain yaitu 

penduduk, pebisnis, wisatawan dan Investor. Pelanggan-pelanggan tersebut 

harus bisa dipuaskan. Strategi memuaskan terhadap keempat pelanggan 

tersebut harus terkonsep dalam rangka perencanaan pariwisata yang lengkap 

yang dibuat oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung sebagai 

regulatornya. Setelah konsepnya jadi, baru didistribusikan kepada para 

pelaksana mulai dari asosiasi terkait, pengembangan bisnis wisata, hingga 

event orgaanizernya. Pada perspektif ini indikator yang digunakan untuk 

pengukuran kinerja yaitu pelayanan dan pengetahuan pegawai. terdapat 2 

indikator yang termasuk kedalam indikator kepuasan pelanggan yang 

didalamnya ada pelayanan dan pengetahuan. Untuk mengukur kepuasan 

pelanggan adalah dengan melihat kepuasan pelanggan terhadap pelayanan yang 

diberikan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung, sedangakan 

untuk mengukur pelayanan adalah dengan melihat seberapa puas pelanggan 

terhadap pelayanan yang diberikan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 
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Kota Bandung dan untuk mengukur pengetahuan dalam organisasi publik 

sangat mendorong kinerja terhadap pegawainya untuk menunjang kepuasan 

pelanggan terhadap pengetahuan yang diberikan kepada masyarakat. 

Pengukuran terhadap indikator dalam perspektif pelanggan dilakukan dengan 

menggunakan kuisoner yang akan disebarkan kepada pegawai Dinas 

Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung dan akan digunakan untuk 

mengukur kinerja berdasarkan perspektif proses bisnis internal.  

3. Perspektif Bisnis Internal (Internal Business Perspective) 

Pada dasarnya perspektif bisnis internal adalah membangun keunggulan 

organisasi melalui perbaikan proses bisnis internal organisasi yang 

berkelanjutan. Pentingnya suatu organisasi bisnis untuk mengacu pada proses 

kerja yang dilakukan dalam organisasi. Apakah organisasi telah melakukan 

kerja dengan baik dan terus mempertahankan pegawainya, serta meningkatkan 

pengetahuan kepegawainya. Dalam perspektif ini yang menjadi indikator 

dalam pelaksanaan penilaiain kinerja balanced scorecard adalah sarana dan 

prasarana, proses dan kepuasan bekerja. Pengukuran dalam perskpektif ini 

dilakukan dengan cara yaitu sebagai berikut: 

a. Sarana dan prasarana, semakin besar sarana dan prasarana yang di sediakan 

semakin besar tingkat efektivitas kinerja pegawainya. 

b. Proses, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bandung menjalankan 

proses operasionalnya sesuai dengan peraturan Walikota Bandung yang 

telah diterapkan. 
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c. Kepuasan bekerja, kepuasan bekerja adalah tingkat kesenangan yang 

dirasakan sseorang atas perananpekerjaannya dalam organisasi. Dengan kata 

lain tingkat rasa puas individu bahwa mereka mendapat imbalan yang 

setimpal dari bermacam-macam aspek situasi pekerjaan dari organisasi 

tempat mereka bekerja. 

4. Perspektif Pembelajaran dan Pertumbuhan  (Learning and Growth Perspective) 

Perspektif ini menggambarkan kemampuan organisasi untuk menciptakan 

pertumbuhan jangka panjang. Tujuan dalam perspektif ini adalah menyediakan 

infrastuktur bagi perspektif finansial, perspektif pelanggan dan pespektif bisnis 

internal agar tujuan dari perspektif-perspektif tersebut bisa tercapai. Dalam 

perspektif ini yang menjadi indikator dalam pelaksanaan penilaiain kinerja 

balanced scorecard adalah pelatihan pegawai, retensi pegawai dan pengadaan 

dan pemanfaatan penggunaan teknologi. Pengukuran dalam perskpektif ini 

dilakukan dengan melihat data organisasi mengenai: 

a. Pelatihan pegawai 

Rasio presentase pegawai yang mengikuti kegiatan pelatihan  

      
                                        

              
      

Tingkat pelatihan karyawan dinilai baik apabila mengalami peningkatan, 

dinilai sedang apabila fluktuatif dan dinilai kurang apabila mengalami 

penurunan selama periode penelitian. 

b. Retensi pegawai 

Rasio retensi pegawai  
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Tingkat retensi karyawan dinilai baik apabila selama periode pengamatan 

mengalami penurunan, dinilai sedang apabila fluktuatif dan dinilai kurang 

apabila mengalami peningkatan. 

c. Pengadaan dan Pemanfaatan penggunaan teknologi  

Rasio Pengadaan dan Pemanfaatan penggunaan teknologi  

      
                                                   

                                                     
       

Tingkat pengadaan dan pemanfaatan teknologi dinilai baik apabila selama 

periode berjalan mengalami peningkatan, dinilai sedang apabila fluktuatif 

dan dinilai kurang apabila mengalami penurunan. 
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BAB IV 

KESIMPULAN 

 

4.1 Kesimpulan 

 Penulis melakukan Kuliah Praktek Kerja (KPK) di Dinas Kebudayaan dan 

Pariwisata Kota Bandung. Dalam melaksanakn Kuliah Praktek Kerja (KPK) ini 

penulis membahas mengenai pelaksanaan Penilaian Kinerja Balanced Scorecard 

yang dilaksanakan pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung. 

Adapun kesimpulan mengenai pembahasan yang telah penulis paparkan adalah 

sebagai berikut: 

1. Dalam pelaksanaan penilaian kinerja balanced scorecard Dinas Kebudayaan 

dan Pariwisata Kota Bandung belum sepenuhnya melaksanakan keempat 

perspektif balanced scorecard. Pelaksanaan dari masing-masing perspektif 

yang sudah dilaksanakan memiliki tujuan yang saling berkaitan, tujuan dari 

perspektif keuangan yaitu merumuskan rencanan finansial yang harus dicapai 

dimasa yang akan datang, perspektif pelanggan bertujuan untuk 

mengumpulkan data kepuasan dari pelanggan karena Dinas Kebudayaan dan 

Pariwisata Kota Bandung merupakan instansi pemerintahan yang melayani 

masyarakat, perspektif bisnis internal perlu memabangun keunggulan 

organisasi melalui perbaikan proses bisnis internal organisasi yang 

berkelanjutan dan perspektif pembelajaran dan pertumbuhan harus 

menggambarkan kemampuan organisasi untuk menciptakan pertumbuhan
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jangka panjang. Tetapi perspektif pembelajaran dan pertumbuhan belum 

dilaksanakan pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung. 

2. Indikator yang digunakan dalam melaksanakan penilaiain kinerja balanced 

scorecard pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung, yaitu sebagai 

berikut : 

a. Perspektif keuangan yaitu dengan indikator pertumbuhan anggaran dan 

pemanfaatan anggaran. Cara mengukur pertumbuhan anggaran dalam 

penelitian ini adalah membandingkan jumlah anggaran Dinas Kebudayaan 

dan Pariwisata Kota Bandung dari 3 tahun sebelumnya. Sedangkan cara cara 

mengukur manfaat anggaran dalam penelitian ini adalah melihat laporan 

realisasi anggaran tahun sebelumnya pada Dinas Kebudayaan dan 

Pariwisata Kota Bandung. 

b. Perspektif pelanggan yang termasuk kedalam indikator kepuasan pelanggan 

yang didalamnya ada pelayanan dan pengetahuan. Untuk mengukur 

kepuasan pelanggan adalah dengan melihat kepuasan pelanggan terhadap 

pelayanan yang diberikan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota 

Bandung, sedangakan untuk mengukur pelayanan adalah dengan melihat 

seberapa puas pelanggan terhadap pelayanan yang diberikan oleh Dinas 

Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung dan untuk mengukur 

pengetahuan dalam organisasi publik sangat mendorong kinerja terhadap 

pegawainya untuk menunjang kepuasan pelanggan terhadap pengetahuan 

yang diberikan kepada masyarakat. 
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c. Perspektif bisnis internal yaitu dengan indikator sarana dan prasarana, 

proses dan kepuasan bekerja. Cara mengukur sarana dan prasarana, semakin 

besar sarana dan prasarana yang di sediakan semakin besar tingkat 

efektivitas kinerja pegawainya, proses, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 

Kota Bandung menjalankan proses operasionalnya sesuai dengan peraturan 

Walikota Bandung yang telah diterapkan dan kepuasan bekerja, kepuasan 

bekerja adalah tingkat kesenangan yang dirasakan seseorang atas peranan 

pekerjaannya dalam organisasi.  

d. Perspektif pembelajaran dan pertumbuhan yaitu menggunakan indikator 

pelatihan pegawai, retensi pegawai dan pengadaan dan pemanfaatan 

penggunaan teknologi. Pengukuran dalam perskpektif ini dilakukan dengan 

melihat data organisasi mengenai rasio presentase pegawai, rasio retensi 

pegawai dan rasio pengadaan dan pemanfaatan penggunaan teknologi.  

 

4.2 Saran  

 Saran penulis berikut ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan 

pertimbangan serta dapat bermanfaat bagi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota 

Bandung berikut ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan pertimbangan 

serta dapat bermanfaat bagi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung 

dalam melaksanakan penilaiain kinerja balanced scorecard. 

 Adapun saran dari penulis untuk Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota 

Bandung yaitu: 
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1. Perlu adanya pelaksanaan penilaian kinerja balanced scorecard dengan 

menggunakan perspektif pembelajaran dan pertumbuhan (learning and 

growth perspective) agar penilaiain kinerjanya lebih efektif dan efisien, 

jika penilaian yang dilaksanakan hanya menggunakan ketiga perspektif 

saja maka penilaian yang dilaksanakan tidak akan sempurna dan tujuan 

dari perspektif-perspektif lain tidak akan tercapai. 

2. Seharusnya ada penambahan indikator dalam perspektif pelanggan yaitu 

loyalitas pelanggan, dengana adanya indikator tersebut maka Dinas 

Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung mengetahui masyarakat yang 

percaya terhadap pelayanan yang telah diberikan. 
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