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PENGERTIAN (Chandler Jr)

• Penetapan tujuan-tujuan dan sasaran-
sasaran jangka panjang yang bersifat 
mendasar bagi sebuah organisasi, yang 
dilanjutkan dengan penetapan rencana 
aktivitas dan pengalokasian sumberdaya 
yang diperlukan guna mencapai sasaran-
sasaran tersebut. 



STRATEGI

• Strategi merupakan penerjemahan dari 
analisis lingkungan dan analisis terhadap 
kemampuan internal atau kapabilitas 
organisasi, yang selanjutnya 
diterjemahkan ke dalam struktur 
organisasi. Sumber: Robbins, 1990: 123





BAGAIMANA STRATEGI 
DISUSUN

 PLANNING MODE / rasional: yakni mereka yang 
meyakini bahwa strategi adalah suatu perencanaan 
atau seperangkat panduan eksplisit yang disusun 
sebelum organisasi menggambil tindakan 

 evolutionary mode / emergent, melihat bahwa 
strategi tidak mesti berupa suatu perencanaan yang 
sistematis dan terperinci. Mengambil keputusan 
strategis secara bertahap atau selangkah demi 
selangkah, sejalan dengan perkembangan organisasi 
itu sendiri, sebelum pada akhirnya menjadi suatu 
strategi yang utuh dan lengkap. 



PENYUSUNAN STRATEGI –
Model Rasional

1. Analisis

2. Formulasi

3. Implementasi



PROSES PEMBUATAN 
STRATEGI



UNSUR YANG MEMPENGARUHI 

STrATEGI



empat dimensi pokok dalam 

strategi (Robbins, 1990: 125),

 Inovasi secara khusus dilakukan oleh perusahaan-
perusahaan yang mengutamakan inovasi sebagai sumber
keunggulan bersaing. 

 Diferensiasi Pasar ditujukan untuk menciptakan loyalitas
konsumen melalui suatu produk atau jasa yang bersifat
unik, dalam arti berbeda dari apa yang telah ada di
pasar. 

 Jangkauan (Breadth) adalah penetapan ruang lingkup 
pasar yang akan dilayani oleh organisasi: ragam atau 
jenis konsumen, cakupan geografisnya, dan jenis produk 
atau jasa yang akan ditawarkan.

 Pengendalian Biaya (Cost-Control) dimaksudkan adalah 
sejauh mana perusahaan mengontrol biaya atau 
anggaran secara ketat.



PERBEDAAN STRATEGI & 

TUJUAN

TUJUAN

mengacu kepada tujuan-tujuan 
akhir organisasi (ends), 

tujuan-tujuan organisasi adalah 
bagian dari strategi. 

tujuan-tujuan organisasi lebih 
mengacu ke dalam 
(internal), yakni apa-apa 
yang ingin dicapai 
berdasarkan kapabilitas dan 
sumberdaya yang tersedia 
dalam organisasi; 

STRATEGI

 mengacu kepada tujuan-
tujuan akhir organisasi 
(ends) dan cara-cara 
mencapainya (means). 

 strategi lebih menekankan 
keluar (eksternal), yakni 
bagaimana mencocokkan 
kapabilitas dan sumberdaya 
internal (kelemahan dan 
kekuatan organisasi) 
dengan ”peluang dan 
ancaman” lingkungan 
sedemikian rupa agar 
tujuan-tujuan tersebut dapat 
tercapai.



TINGKATAN DALAM 
STRATEGI ORGANISASI

 corporate strategy, Untuk perusahaan atau organisasi yang 
memiliki lebih dari satu unit bisnis.Tujuan dari strategi korporat 
adalah mengidentifikasi dan mengimplementasikan sinergi di 
antara unit-unit bisnis 

 bussines strategy.Pada level unit bisnis, masing-masing 
pengelola juga perlu menyusun strategi bagi unitnya
perusahaan multi-bisnis masing-masing divisi akan 
mengembangkan strateginya sendiri berkaitan dengan produk 
atau jasa yang ditawarkan, kelompok konsumen yang menjadi 
sasaran, harga yang akan dipasang, dan seterusnya. Titik-
beratnya adalah memperkuat daya saing unit bisnis. 

 functional strategy. pada level yang lebih rendah, yakni level 
operasional kita menemukan pula strategi lain. Setiap fungsi di 
dalam suatu unit bisnis, biasanya merumuskan strategi 
tersendiri dalam menjalankan tugas-tugas yang dibebankan 
kepadanya







STRATEGI DAN KINERJA 
PERUSAHAAN

 Diukur dengan Balanced Scorecard 
(BSC): pengukuran kinerja, dimana 
perspektif finansial diletakkan dalam 
keseimbangan dengan 3 persepektif 
lain, non finansial:

1. Perspektif Pelanggan

2. Perspektif Proses internal

3. Perspektif Learning and Growth



EMPAT PERSPEKTIF DALAM 

MENYUSUN STRATEGI
Strategi Finansial, yakni strategi mengelola 
pertumbuhan, tingkat keuntungan, dan resiko. 

Strategi Pelanggan, yaitu strategi untuk menciptakan 
nilai dan diferensiasi produk. Ini dilihat dari kacamata 
pelanggan.

Strategi Proses internal, yakni penentuan proses-
proses internal strategis, yang mampu untuk 
menciptakan kepuasan pelanggan dan pemilik saham.

Strategi Learning and Growth, yakni strategi untuk 
menciptakan iklim yang kondusif bagi pembelajaran 
organisasi, inovasi dan pertumbuhan.





RANGKAIAN IMPLEMENTASI VISI 

MISI DALAM BSC



Menurut Minztberg (1990), ada dua faktor 

yang menentukan posisi penyusun strategi 

dalam organisasi, yaitu 

kompleksitas (complexity) dan 

tingkat perubahan (rate of change).
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