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“Misi bisnis sangat jarang
diberikan pemikiran yang memadai
mungkin ini merupakan penyebab

tunggal frustrasi bisnis”

- Peter Drucker -



“◍ Banyak perusahaan mengembangkan
keduanya

◍ Visi bersama dapat memotivasi
karyawan

◍ Mengembangkan kesamaan minat
◍ Membantu fokus pada peluang & 

tantangan

Visi dan Misi



““What do we want to become ?”

Visi

Visi didefinisikan sebagai tujuan utama
yang ingin dicapai perusahaan dalam

jangka panjang



Visi

Karakteristik Visi
◍ Harus menjawab pertanyaan “what do we want to become?”
◍ Memberikan dasar untuk mengembangkan sebuah misi komprehensif
◍ Harus ditetapkan pertama dan terutama misi
◍ Harus pendek (satu kalimat jika memungkinkan).
◍ Partisipasi dari banyak manajer penting dalam mengembangkan
pernyataan misi



Contoh Visi

Visi Udinus :
“Menjadi pusat riset dan pendidikan yang unggul dan berkualitas serta
berwawasan Nasional & Internasional untuk kemakmuran bangsa & negara”

Visi Gojek :
“Membantu memperbaiki struktur transportasi di Indonesia, memberikan
kemudahan bagi masyarakat dalam melaksanakan pekerjaan sehari-hari seperti
pengiriman dokumen, belanja harian, dengan menggunakan layanan fasilitas
kurir, serta turut mensejahterakan kehidupan tukang ojek di Jakarta dan 
Indonesia kedepannya”



““What is our business?”

Misi

Visi yang jelas menjadi dasar dari pernyataan misi
secara luas.

deskripsi singkat tentang tujuan fundamental 
perusahaan. Ini menjawab pertanyaan, "Mengapa kita

ada?"



Misi

Karakteristik Misi
◍ Menjawab pertanyaan “what is out business?
◍ Menyatakan alasan perusahaan untuk menjadi “Why do we exist?”
◍ Membedakan satu perusahaan dari yang lain
◍ Menjelaskan tujuan perusahaan untuk keduanya dalam organisasi dan 
untuk umum.

◍ 90% dari semua perusahaan telah menggunakan pernyataan misi dalam
lima tahun sebelumnya.



Contoh Misi

Visi Udinus :
“Menyelenggarakan pendidikan akademik dan profesional, dan melakukan
penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berkualitas pada berbagai
bidang ilmu, untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas, 
beriman, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berbudi luhur yang 
dilandasi dengan azas kebenaran, keadilan, dan kemandirian serta
mengembangkan dan menciptakan IPTEKS berwawasan lingkungan dalam upaya
meningkatkan kesejahteraan masyarakat.”



1.

Misi yang jelas diperlukan
sebelum strategi
alternatif dapat
dirumuskan dan 
dilaksanakan

Mengembangkan Visi dan Misi

2.

Penting untuk memiliki
partisipasi seluas mungkin
di antara para manajer
dalam mengembangkan misi



Keuntungan dari Misi yang kuat

Kesepakatan Tujuan

Alokasi sumber daya jelas

Iklim organisasi

Titik focus pada Struktur Kerja



Perbedaan Visi dan Misi



Karakteristik Sebuah Misi

Menurut Vern McGinnis, misi haruslah
◍ Mendefinisikan apa organisasi itu
◍ Mendefinisikan cita-cita organisasi
◍ Terbatas pada beberapa usaha
◍ Cukup luas untuk memungkinkan pertumbuhan kreatif
◍ Membedakan perusahaan dari yang lainnya
◍ Berfungsi sebagai kerangka untuk mengevaluasi kegiatan saat ini
◍ Dinyatakan dengan jelas agar dapat dimengerti oleh semua orang



Karakteristik Sebuah Misi

Pernyataan misi efektif …
◍ Cakupan yang luas
◍ Menghasilkan berbagai alternatif strategis yang layak
◍ Tidak terlalu spesifik
◍ Rekonsiliasi kepentingan di antara berbagai pemangku
kepentingan

◍ Sangat seimbang antara spesifisitas & umum
◍ Membangkitkan perasaan dan emosi positif
◍ Memotivasi pembaca untuk bertindak
◍ Ciptakan kesan bahwa perusahaan sukses, memiliki arahan, dan 
layak untuk waktu, dukungan, dan investasi



Karakteristik Sebuah Misi

Pernyataan misi efektif …
◍ Mencerminkan penilaian tentang: pertumbuhan di masa depan
◍ Berikan kriteria untuk memilih strategi
◍ Dasar untuk menghasilkan & menyaring opsi-opsi strategis
◍ Berorientasi dinamis



“
Pernyataan misi yang baik mencerminkan 

antisipasi pelanggan.

◍ Identifikasi kebutuhan konsumen
◍ Menyediakan produk/pelayanan untuk memuaskan kebutuhan

1. Gojek – perusahaan aplikasi berorientasi kurir, bukan transportasi
2. PLN – perusahaan layanan energi listrik, bukan pembangkit

Customer Orientation



“
Filosofi manajerial dan pemikiran di tingkat tertinggi 

dalam organisasi mencerminkan kebijakan sosial.

◍ Mempengaruhi perkembangan visi & misi
◍ Tanggung jawab kepada konsumen, pecinta lingkungan, minoritas, 

komunitas, & kelompok lain

Kebijakan dan Misi Sosial



“
Kebijakan sosial harus diintegrasikan dalam semua 

kegiatan manajemen strategis.

Pernyataan misi adalah instrumen yang efektif untuk
menyampaikan tanggung jawab sosial perusahaan.

Kebijakan dan Misi Sosial



Komponen Misi

Pernyataan misi harus ada unsur Panjang, Konten, Format, 
dan Kekhususannya.

Harus mencakup 9 elemen, karena pernyataan misi adalah

bagian yang paling umum dan terlihat dari proses 

manajemen strategis.



Komponen Misi

◍ Pelanggan → Siapa konsumennya ?

◍ Produk atau layanan → Apa produk atau layanan utamanya ?

◍ Pasar → Secara geografis, apa perusahaan mampu bersaing ?

◍ Teknologi → Teknologi apa yang digunakan ?

◍ Kelangsungan hidup, pertumbuhan, dan profitabilitas → Apakah perusahaan berkomitmen pada 

pertumbuhan dan keuangan kesehatan ?

◍ Filosofi → Apa keyakinan dasar, nilai, aspirasi, dan prioritas etika perusahaan ?

◍ Konsep diri → Apa keunggulan kompetitif utama perusahaan ?

◍ Kepedulian terhadap citra public → Apakah perusahaan responsif terhadap masalah sosial, 

komunitas, dan lingkungan ?

◍ Kepedulian terhadap karyawan → Apakah karyawan adalah aset berharga perusahaan ?



Pentingnya Visi dan Misi
Meskipun hasil penelitian beragam, perusahaan dengan pernyataan

misi formal ...

• Pengembalian rata-rata 2X atas ekuitas pemegang saham
• Hubungan positif dengan organisasi kinerja
• Pengembalian 30% lebih tinggi untuk ukuran keuangan tertentu



Syarat dan Konsep Utama
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