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“
Seni & ilmu merumuskan, menerapkan, 

dan mengevaluasi, keputusan lintas fungsi
yang memungkinkan organisasi mencapai

tujuannya

MANAJEMEN STRATEGIK SECARA DEFINISI



“
Untuk memanfaatkan dan menciptakan

peluang baru dan berbeda untuk hari esok.

Intinya, rencana strategis adalah rencana
permainan perusahaan

TUJUAN MANAJEMEN STRATEGIK



3 Tahap dalam Proses 
Manajemen Strategik

1. Formulasi Strategi

3. Evaluasi Strategi

2. Strategi Implmentasi



Formulasi Strategi

Visi Dan Misi

External Opportunities & Threats

Internal Opportunities & Weakness

Tujuan jangka panjang

Alternatif Strategi

Pemilihan Strategi



Permasalahan Formulasi Strategi

1. Masalah dalam
memasuki sebuah

bisnis
2. Masalah bisnis

yang perlu
dihindari

3. Alokasi sumber
daya

4. Perluasan & 
Diversifikasi

5. Pasar 
Internasional 6. Merger atau

Usaha Patungan

7. Menghindari pengambilalihan
yang tidak bersahabat



Strategi Implementasi

Tujuan Pasti

Kebijakan

Motivasi Karyawan

Alokasi Sumber Daya

Masalah strategi implementasi terdapat pada tahapan tindakan

dalam menerapkan manajemen strategic

• Mobilisasi karyawan dan manager

• Mampu melewati tahapan tersulit

• Interpersonal skill menjadi sangat penting



Evaluasi Strategi

Review Internal

Review Eksternal

Pengukuran Kinerja

Tindakan Perbaikan



Tugas Utama Manajemen
Strategis

Peter Drucker mengatakan

“Pikirkan misi keseluruhan 

bisnis kemudian ajukan 

pertanyaan kunci :

“What is our Business?”



Integrasi Intuisi dan Analisis

Proses manajemen

strategis mencoba untuk

mengatur informasi

kuantitatif dan kualitatif

dalam kondisi

ketidakpastian.

Intuisi sangat penting untuk membuat keputusan

strategi yang baik karena

1. Intuisi secara khusus berguna untuk membuat
keputusan dalam situasi yang ditandai oleh 
ketidakpastian

2. Intuisi juga membantu ketika terdapat
berbagai variable yang saling terkait atau
ketika harus memilih dari beberapa
alternative

Manajer dalam semua level organisasi memasukkan
intuisi dan penilaian mereka ke dalam analisis
manajemen strategi



Integrasi Intuisi dan Analisis

Intuisi didasarkan pada:

◍ Pengalaman masa lalu

◍ Pertimbangan

◍ Feelings

Intuisi berguna untuk pengambilan keputusan dalam 

kondisi:

◍ Ketidakpastian yang besar

◍ Sedikit contohnya

◍ Variabelnya saling terkait

◍ Terdapat beberapa alternatif yang masuk akal



Integrasi Intuisi dan Analisis

Intuisi dan Pertimbangan

Melibatkan
manajemen pada 

semua level

Semua analisis
berpengaruh



Beradaptasi dengan Perubahan

Organisasi harus terus memantau

peristiwa dan tren internal dan eksternal

sehingga perubahan tepat waktu dapat

dilakukan sesuai kebutuhan



Kunci dalam Manajemen
Strategi

◍ Strategi Keunggulan Kompetitif

◍ Pernyataan visi dan misi eksternal

◍ Peluang dan ancaman

◍ Kekuatan dan kelemahan internal Tujuan

jangka panjang

◍ Strategi Tujuan Tahunan

◍ Kebijakan



Manajemen Strategis adalah
Mendapatkan dan Mempertahankan

Keunggulan Kompetitif

Strategi apapun yang dilakukan oleh perusahaan harus
lebih baik daripada kompetitor



Bagaimana Mencapai
Keunggulan Kompetitif yang 

Berkelanjutan?

1. Terus beradaptasi dengan perubahan tren

dan peristiwa eksternal serta kapabilitas, 

kompetensi, dan sumber daya internal

2. Merumuskan, menerapkan, dan 

mengevaluasi strategi yang memanfaatkan

faktor-faktor tersebut secara efektif



Strategi

Mengumpulkan Informasi

Menganalisis Informasi

Mengatur Informasi



Pernyatakan Visi dan Misi

Visi –
“What do we want to become?“

Misi –
“What is our business?“



Peluang dan Ancaman Eksternal

Analisis Tren :

◍Ekonomi

◍Social

◍Budaya

◍Demografi / lingkungan

◍Politik, hukum dan pemerintahan

◍Pesaing



Peluang dan Ancaman Eksternal

Prinsip Dasar Manajemen Strategis



Tujuan Jangka Panjang

Hasil spesifik yang ingin dicapai organisasi dalam mengejar
misi dasarnya

Jangka panjang berarti lebih dari satu tahun



Tujuan Jangka Panjang

Penting untuk memastikan kesuksesan perusahaan :
◍ Berikan arahan
◍ Bantuan dalam evaluasi
◍ Ciptakan sinergi
◍ Ungkapkan prioritas
◍ Koordinasi fokus
◍ Memberikan dasar untuk perencanaan, pengorganisasian, 
motivasi, dan pengendalian



Sarana dalam mencapai tujuan
jangka panjang

◍ Perluasan geografis
◍ Diversifikasi
◍ Akuisisi
◍ Pengembangan produk
◍ Penetrasi pasar
◍ Penghematan
◍ Divestasi
◍ Likuidasi
◍ Bekerja sama



Tujuan Tahunan

Tonggak jangka pendek yang harus dicapai perusahaan untuk
mencapai tujuan jangka panjang

Kebijakan

Sarana dalam mencapai tujuan tahunan





Model dalam Manajemen
Strategik

Proses Manajemen Strategis
1. Dinamis dan kontinu
2. Lebih formal di organisasi besar

Komunikasi adalah kunci keberhasilan
manajemen strategis



Keuntungan dari Manajemen
Strategi



Keuntungan dari Manajemen
Strategi

Nonfinancial Benefits
• Peningkatan kesadaran akan ancaman
• Peningkatan pemahaman strategi pesaing
• Peningkatan produktivitas karyawan
• Mengurangi resistensi untuk berubah
• pemahaman yang lebih jelas hubungan kinerja-reward
• kemampuan masalah-pencegahan ditingkatkan



Mengapa Beberapa Perusahaan Tidak
Melakukan Perencanaan Strategis ?

• Lack of knowledge of 
strategic planning

• Poor reward structures
• Fire fighting
• Waste of time
• Too expensive
• Laziness
• Content with success

• Fear of failure
• Overconfidence
• Prior bad experience
• Self-interest
• Fear of the unknown
• Honest difference of opinion
• Suspicion



Jebakan dalam melakukan
Perencanaan Strategis

Perencanaan strategis adalah proses keterlibatan, 
kerumitan, dan proses kompleks dalam organisasi untuk

terjun ke dalam wilayah yang belum dijelajahi



Perencanaan Strategi yang efektif
adalah

• Proses dilakukan langsung bukan hanya di atas
kertas

• Proses pembelajaran
• Pernyataan yang didukung dengan data / angka
• Sederhana dan tidak rutin
• Memvariasikan tugas, keanggotaan tim, format rapat, 

dan kalender perencanaan
• Tantangan dalam berasumsi yang mendasari strategi

perusahaan



Perencanaan Strategi yang efektif
adalah (lanjutan)

• Peka terhadap berita buruk
• Membutuhkan keterbukaan dan semangat

penyelidikanPernyataan yang didukung dengan data / 
angka

• Bukan mekanisme birokrasi
• Tidak ritualistik atau kaku
• Tidak terlalu formal, mudah ditebak, atau kaku
• Tidak mengandung jargon atau bahasa misterius



Perencanaan Strategi yang efektif
adalah (lanjutan)

• Bukan sistem formal untuk kontrol
• Tidak mengabaikan informasi kualitatif
• Tidak dikontrol oleh "teknisi"
• Tidak mengejar terlalu banyak strategi sekaligus
• Terus memperkuat kebijakan "etika yang baik adalah

bisnis yang baik"



Membandingkan Bisnis dan Strategi
Militer

Perencanaan strategis dimulai di militer
Kesamaan
• Baik organisasi bisnis maupun militer harus

beradaptasi dengan perubahan dan terus berkembang
Perbedaan
• Strategi bisnis mengasumsikan persaingan

• Strategi militer mengasumsikan konflik
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