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Sipnosis
Isi buku Manajemen Strategi. Konsep dan Implementasi edisi 2 adalah
merujuk pada isi edisi 1 yang telah diterbitkan pada tahun 2019,
namun demikian dalam edisi 2 dilakukan penambahan isi pada bab 2,
mempembaharui isu terkini pada bab 9 yang terkait dengan IR 4.0, S
5.0 dan BRI dan menambah 1 bab, yakni Bab 10 tentang Triple Helix,
Quadruple Helix dan Quintuple Helix.
Pada hakekatnya buku ini berisi uraian tentang manajemen strategi
secara holistic, dalam arti memberikan paparan tentang dasar teori;
uraian dan ulasan perilaku praktek; contoh praktis implementasi
strategi.
Secara keseluruhan buku ini terdiri dari 10 bab, masing-masing terdiri
dari:
Bab 1 Esensi Manajemen strategi, berisi 5 sub bab (Latar belakang
manajemen Strategi, Substansi manajemen strategi, Manfaat
Manajemen Strategi, Perangkap Manajemen Strategi dan
Ringkasan).
Bab 2 Formulasi Strategi, berisi 4 sub bab (Tahap Identifikasi, Tahap
Penyesuaian, Tahap Keputusan, Ringkasan)
Bab 3 Paradigma Manajemen Strategi, berisi 3 sub bab (Pola
Dasar Manajemen Strategi, Jangkauan Manajemen Strategi,
Ringkasan)
Bab 4 Karakteristik Strategi, berisi 3 sub bab (Orientasi Strategi,
Kategori Strategi, Ringkasan)
Bab 5 Visi dan Misi, berisi 3 sub bab (Visi, Misi, Ringkasan)
Bab 6 Implementasi, berisi 5 sub bab ( Sasaran, Kebijakan,
Penolakan, Pendekatan, Ringkasan)
Bab 7 Evaluasi berisi 6 sub bab (Inovasi, Komitmen, Proaktif,
Sinkronisasi, Pola Evaluasi, Ringkasan)
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Bab 8 Bisnis Intelijen, berisi 4 sub bab (Bisnis Intelijen, Siklus
Hidup Strategi, Kesinambungan Strategi, Ringkasan)
Bab 9 Manajemen Strategi Globalisasi, berisi 4 sub bab (IR 4.0, S
5.0, BRI, Ringkasan)
Bab 10 Triple Helix, Quadruple Helix & Quintuple Helix, berisi 5 sub
bab (Konsep Inovasi Triple Helix, Konsep Inovasi Quadruple
Helix, Konsep Inovasi Quintuple Helix, Manajemen Strategi
Multi Helix, Ringkasan)
Isi buku ini ditulis dengan materi terkini, dengan harapan pembaca
agar bisa memahami konsep manajemen strategi dari sisi teori dan
teknis implementasi dalam dunia aktual. Untuk menunjang otentifikasi
buku, materi buku ditulis dengan berbagai sumber, yakni dari buku
ajar (text book), artikel dalam jurnal dan ulasan penulis yang berlatar
belakang praktisi dan akademisi.
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Kata Pengantar
Segala Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan
berterimakasih atas rahmatNya buku berjudul “Manajemen Strategi:
Konsep dan Implementasi” edisi 1 sudah beredar dalam bentuk buku
cetak. Atas isi buku edisi 1 telah dilakukan tambahan dan penyesuaian
isi dengan tujuan buku bisa memberikan manfaat sesuai dengan
perkembangan terkini. Sehingga dengan demikian bisa membantu
implementasi praktis dan buku edisi 2 diterbitkan dalam bentuk buku
elektronik (e-book).
Motivasi penulis menyusun buku edisi 2 bertujuan berbagi pada
dunia akedemis mengembangkan ilmu manajemen strategi dengan
perpaduan teori dan praktek terkini. Sehingga dengan demikian dapat
membantu mahasiswa atau pihak lain yang berminat dapat memahami
manajemen strategi secara holistic dan terkini.
Buku edisi 2 disusun secara sistimatis dengan menambah matriks
strategi PESTEL, menambah materi temuan terkini tentang IR 4.0
dan S 5.0; sekaligus pada akhir buku ditambah satu bagian baru yang
memaparkan tentang metode Triple Helix. Paparan buku diawali
dengan Konsep dasar,kemudian diikuti dengan formulasi, paradigm,
karakteristik, visi & misi, implementasi, evaluasi, bisnis intelijen
& siklus hidup strategi, strategi IR 4.0 & S 5.0.dan dan pada bab
terakhir mengenai konsep inovasi Triple Helix, Quadruple Helix
dan Quantuple Helix. Pada hakekatnya tujuan dari penyusunan buku
ini adalah memberikan sumbangsih terbaik dalam ilmu manajemen
strategi. Namun dengan demikian, penulis menyadari bahwa buku ini
masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, penulis sangat berharap
dan menghargai saran dan kritik dari pembaca demi perbaikan buku
ini dan kemajuan ilmu manajemen strategi. Harapan penulis perbaikan
dan penyempurnaan akan dilakukan secara berkelanjutan pada edisi
selanjutnya.
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Pendahuluan
Strategi manajemen mulai menjadi perbincangan oleh kalangan
ahli manajemen sekitar pada tahun 1960-an. Literatur yang
mempopulerkan strategi manajemen adalah Strategy and Structure
(Chandler,1962); Corporate Strategy (Ansoff,1965); Harvardtextbook
Business Policy: Text and Cases(Learned et al. 1965).Substansi yang
dikemukakan adalah mencapai tujuan perusahaan secara efisien dengan
memanfaatkan sumberdaya yang tersedia. Pada hakekatnya manajemen
strategi menjadi kebutuhan bagi perusahaan karena persaingan
yang semakin meningkat antar pengusaha di pasar. Persaingan yang
terjadi bisa disebabkan pertumbuhan pasar, perkembangan teknologi,
sehingga dengan demikian setiap perusahaan dalam pasar persaingan
harus berjuang untuk mempertahankan diri bahkan untuk memperluas
pasar. Setiap upaya untuk mempertahankan diri atau memperluas
pasar membutuhkan perencanaan cermat dengan mempertimbangkan
berbagai faktor internal dan eksternal perushaan. Aktivitas ini disebut
strategi. Namun demikian, agar strategi bisa diimplementasi dengan
baik dan mendapat hasil efektif maka perlu dilakukan manajemen,
yang dikenal dengan manajemen strategi.
Manajemen strategimenjadi populer karena merupakan salah satu
faktor penting dalam dunia bisnis, khususnya bagi para pelaku bisnis
yang selalu mengejar kinerja unggul, antara lain menjadi pemenang
dalam persaingan bisnis. Oleh karena itu manajemen strategi telah
dikembangkan menjadi teori yang secara substantif membantu
para manajer dalam rangka pengambilan keputusan strategis untuk
mengatasi masalah-masalah rumit dalam organisasi (Ramadan &
Borgonovi,2015). Strategi yang dibutuhkan para manajer pada
dasarnya bukan sekedar teori dari sudut pandang akademis saja,
akan tetapi juga secara kontemporer mengikuti perkembangan dan
pertumbuhan teknologi ilmu pengetahuan dan interaksi sosial yang
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mencakup hubungan antar manusia dan industri, maupun unsur
pendukung lainnya.
Kebutuhan manajamen strategi semakin meningkat pada era
kompetisi yang semakin ketat; menikuti perubahan fenomena
kehidupan sosial ekonomi dan strategi bisnis global, sebagai contoh:
pekembanganIndustry Revolution 4.0 (IR 4.0) dan Society 5.0 (S 5.0)
dan One Belt One Road (OBOR) atau Belt Road Initiative (BRI).
Fenomena perubahan bukan hanya terfokus pada bidang komersial
saja, tetapi sudah terintegrasi dalam suatu mata rantai kehidupan sosio
ekonomi yang mencakup perkembangan teknologi, falsafah hidup dan
perilaku dalam berinteraksi dalam cakupan mikro dan makro (Gambar
1.0)
Dinamika kehidupan dalam bisnis merupakan bagian dari interaksi
sosio ekonomi, sehingga dengan demikian perusahaan membutuhkan
manajemen strategi cermat untuk mensiasati kondisi terkini agar
perusahaan bisa tetap berjalan dengan lancar. Karena salah satu upaya
untuk mempertahankan keberlanjutan dan eksistensi usaha dalam
pasar adalah dengan mengadopsi perkembangan teknologi baru (Awan
& Fatima,2014). Adopsi terhadap teknologi terkini yang dilakukan
oleh perusahaan tidak terlepas dari peran pengelola perusahaan atau
manajemen dalam menyusun rencana yang handal. Rencana handal
harus mampu di implementasi. Supaya implementasi berjalan lancar
dan mencapai sasaran, dibutuhkan strategi yang tepat dan memadai.
Oleh karena itu, tidak mustahil manajemen strategi mendapat tempat
dan peran penting dalam manajemen perusahaan. Keberadaan
manajemen strategi mempunyai arti penting atau esensi dalam
setiap keputusan bisnis untuk mencapai standar kinerja. Penerapan
model strategiyang tepat akan membantu pencapaian target kinerja
perusahaan (Rastislav & Silvia,2015); sehingga dengan demikian
manajemen perusahaan perlu pemahaman mendalam yang mencakup
substansi, unsur pokok, pola, manfaat manajemen strategi dan satu
hal terakhir yang tidak boleh luput adalah jangan terjebak perangkap
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manajemen strategi; perangkap tersebar mulai dari awal perancangan
sampai pada tahap implementasi strategi.
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Belt Road Initiative (BRI) 1)

Gambar 1.0 : Fenomena sosial ekonomi & Strategi
Sumber : diolah oleh penulis
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Catatan:
https://blogs.lse.ac.uk/internationaldevelopment/2017/01/30/
the-impact-of-chinas-one-belt-one-road-initiative-on-developingcountries/ ; 10/05/2019
2)
https://4irc.mediu.edu.my/industry-4-0/impact-4-0-industrialrevolution-in-education/; 10/05/2019
3)
https://www8.cao.go.jp/cstp/english/society5_0/index.html
;
10/05/2019
4)
http://um-insight.net/blogs/jim-burklo/invite-a-corporation-tochurch/; 10/05/2019
1)

5)

strategi

Pengaruh fenomena BRI; IR 4.0; S 5.0 terhadap korporasi dan

Penyesuaian strategi korporasi terhadap fenomena BRI; IR
4.0; S 5.0
6)
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BAB 1
ESENSI MANAJEMEN
STRATEGI
Sasaran Belajar
Bab 1 memberikan paparan tentang inti manajemen strategi secara
umum.Tujuan pembelajaran agar bisa memahami hal-hal tentang:
1.1. Latar belakang manajemen strategi
1.2. Substansi Manajemen Strategi
1.3. Manfaat Manajemen Strategi
1.4. Perangkap Manajemen Strategi
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1.1. Latar Belakang Manajemen Strategi
Menurut sejarah manajemen, strategi diciptakan oleh bangsa
Yunani; dengan tujuan untuk mencapai kemenangan dalam suatu
perangmemenuhi kebutuhan perang. Strategi dibuat memberikan
rincian data dan informasi tentang musuh dan dipergunakan
untuk mengalahkan musuh dalam perang. Inti dari strategi adalah
memanfaatkan sumber daya yang tersedia secara efektif untuk
mencapai kemenangan dalam suatu pertempuran (Bracker,1980; Stead
&Stead,2008; Steiner & Miner,1977). Pada hakekatnya penggunaan
strategi adalah untuk mencapai kemenangan dalam pertempuran;
dalam kondisi tepat waktu dan tepat sasaran dengan menggunakan
sumber daya yang tersedia secara optimal. Seiring dengan
perkembangan jaman dan intelektual manusia; pemakian strategi
juga berkembangpada bidang bisnis, yang dalam implementasinya
diformulasikan dalam bentuk konsep kerja yang mempertimbangkan
berbagai faktor yang berpengaruh.
Merujuk pada perkembangan jaman dan perkembangan kebutuhan
dalam dunia bisnis, maka falsafah strategi perang diadopsi oleh dunia
perdagangan dan diterapkan dalam pasar persaingan. Penggunaan
konsep strategi perang dalam dunia perdagangan bertujuan untuk
mempertahankan posisi perusahaan dan juga untuk memperluas
penguasaan pasar. Dengan kata lain, pemakaian strategi dalam
dunia perdagangan bertujuan untuk meningkatkan keunggulan daya
saing dan mempertahankan eksistensi keunggulan daya saing. Pada
hakekatnya implementasi manajemen strategi oleh perusahaan adalah
untuk menentukan pola dan komposisi yang tepat dalam mengalokasi
seluruh sumber daya untuk mencapai kinerja finansial dan non finansial
sesuai dengan perencanaan (Barney, 2007; Grant, 2008). Sehingga
peran strategi dalam pencapaian kinerja perusahaan adalah tidak
dapat dipungkiri. Karena dalam organisasi atau perusahaan komersil
berlaku hukum dasar ekonomi, yakni mendapat keuntungan sebesarbesarnya dengan pengorbanan sekecil-kecilnya. Maknanya adalah,
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perusahaan berusaha mencapai kinerja terbaik dengan memanfaatkan
sumber daya yang tersediadan terbatas. Untuk mengeksplorasi sumber
daya terbatas dibutuhkan strategi tepat dan pelaksanaan efisien. Oleh
karena itu dibutuhkan strategi dan dikelola secara sistimatis.
Menurut Bhalla et.al. (2009), manajemen strategis merupakan suatu
metode dan perilaku eksekusi yang dihasilkan dari perpaduan 2 unsur
utama yakni sosiologi dan ekonomi.Substansi unsur sosiologi dalam
manajemen strategi terfokus pada pelaku yang terlibat dalam aktivitas
orgnisasi; sedangkan substansi unsur ekonomi terfokus pada kinerja
finansial dan non finansial.
Fokus unsur sosiologi dalam manajemen strategis adalah mempelajari
fungsi parapelaku organisasi yang membuat keputusan atau para
pembuat keputusan (decision makers). Fungsi para pembuat keputusan
terkait dengan manajemen strategi sangat dominan, karena berfungsi
sebagai penentu kebijakan yang dituntut kecermatan dalam mengambil
keputusan strategi yang akan dipakai. Kecermatan yang harus dipenuhi
oleh seorang pengambil keputusan adalah mampu menganalisis
suatu keadaan atau suatu kondisi dalam cakupan unsur-unsur makro
dan unsur-unsur mikro. Sehingga dengan demikian, strategi yang
diputuskan dapat berfungsi efektif pada saat diimplentasikan dalam
rangka pencapaian target kinerja. Kompleksitas yang dihadapi oleh
para pembuat keputusan membuat strategi suatu tantangan tersendiri.
Untuk mengatasi tantangan ini dibutuhkan dibutuhkan pengalaman,
wawasan dan kompetensi dalam bidangnya. Strategi yang dibuat
dapat disebut tepat, jika pada saat diimplementasi bisa berjalan baik,
lancar sesuai dengan rencana dan pencapaian hasil akhir sesuai target
kinerja.
Sedangkan pada sisi ekonomi, strategi dibutuhkan untuk memenuhi
prinsip falsafah dasarekonomi konvensional yakni dengan pengorbanan
yang sekecil-kecilnya untuk mencapai hasil yang sebesar-besarnya.
Makna falsafah dasar adalah dalam menjalankan aktivitas ekonomi
perlu mempertimbangkan berbagai factor yang berpengaruh langsung
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dan yang tidak langsung, dengan tujuan mencapai hasil yang maksimal
dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Dengan kata lain
focus unsur ekonomi dalam manajemen strategi adalah kinerja. Target
kinerja yang dikejar mencakup kinerja finansial dan kinerja non
finansial. Sehingga dengan demikian butuh strategi yang tepat, dalam
arti metode kerja yang dapat mengarahkan dan menjadi acuan bagi
semua komponen kerja organisasi untuk pencapaian target.Kinerja
optimal dicapai dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia,
baik dalam ruang lingkup internal maupun eksternal.
Fred R.David dan Forest R.David (David & David, 2017)
mendefinisikan Manajemen strategi adalah ilmu dan seni formulasi,
implementasi dan evaluasi keputusan lintas fungsional dalam satu
organisasi untuk mencapai tujuan.Fokus definisi ini terletak pada
proses pembuatan kebijakan dan koordinasi implementasi lintas
fungsional dalam perusahaan.
Pada hakekatnya manajemen strategi menghadapi berbagai tantangan
baik dari internal maupun dari eksternal. Pada tahap awalberhadapan
dengan tantangan dari internal perusahaan, antara lain resistensi;
kemudian berhadapan dengan tantangan dari eksternal perusahaan
antara lain ancaman atau kontra strategi dari pihak pesaing dan peluang
pasar. Masing-masing tantangan memiliki karakteristik yang berbeda
dan sulit dihindarkan oleh pembuat keputusan. Khususnya tantangan
eksternal, berupa Ancaman dan peluang pasar adalah unsur penting,
karena berdampak pada pencapaian tujuan organisasi (Zentner, 1984).
Ancaman (thread) dan peluang (opportunity) merupakan faktor-faktor
eksternal perusahaan, yang dapat mengintervensi proses pencapaian
kinerja organisasi; bahkan pada kondisi tertentu dapat mengganngu
tujuan organisasi. Prinsip manajemen, ancaman harus diantisipasi
dan diatasi secara tuntas, sedangkan peluang harus dicermati dan
dimanfaatkan secara optimal. Ancaman dan peluang, masingmasing dapat memberikan dampak positif maupun negatif terhadap
perusahaan.
4
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Ancaman yang tidak terantisipasi dan tidak dapat ditangkal akan
menimbulkan dampak negatif pada organisasi, sedangkan ancaman
yang dapat diantisipasi dan ditangkal akan menciptakan peluang.
Begitu juga halnya, peluang yang dapat terantisipasi dan dimanfaatkan
secara optimal akan meningkatkan kinerja, bahkan menjadi landasan
ekspansi perusahaan; namun sebaliknya apabila peluang tidak dapat
dimanfaatkan secara optimal akan menjadi ancaman bagi organisasi,
terutama pada perusahaan komersial akan berdampak pada penutupan
perusahaan.
Contoh: aplikasiteknologi digital pada penjualan toko daring yang
berkembang pesat telah berdampak menurunkan tingkat penjualan
toko konvensional ; dan berdampak pada penutupan gerai yang
beroperasi dengan sisitim penjualan konvensional. Perkembangan
aplikasi teknologi digital bisa berdampak dua sisi, bagaikan pisau
bermata dua. Bagi pihak yang bisa memanfaatkan dengan baik akan
menjadi peluang, sedangkan yang tidak mampu memanfaatkan akan
menjadi ancaman. Sehingga dengan demikian, untuk menggapai
peluang dan untuk mengantisipasi ancaman, dibutuhkan tindakan
cermat yang dirancang dalam suatu strategi dengan tata kelola dan
tata laksana secara sistimatis atau disebut manajemen strategi.
1.2. Substansi Manajemen Strategi
Manajemen strategi sudah menjadi kebutuhan dasar perusahaan atau
organisasi komersial, terutama bagi perusahaan yang berada dalam
pasar persaingan kompleks, dalam arti harusmenghadapi persaingan
sesama perusahaan domestic, kemudian juga menghadapi perusahaan
multinasional. Kondisi persaingan seperti ini sulit dihindarkan,
tetapi harus dihadapi agar posisi perusahaan dalam pasar tetap eksis.
Untuk mempertahankan posisi perusahaan dalam pasar dibutuhkan
manajemen strategi. Pada dasarnya gagasan manajemen strategi
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perusahaan melekat dengan instrumen analisis pemasaran SWOT
(Andrews, 1987); yang terdiri dari 2 sisi, yakni:
1. Menciptakan perpaduan antara kekuatan (Strength) dan
kelemahan (Weakness) dari internal perusahaan.
- Pada hakekatnya kondisi internal setiap perusahaan
mempunyai 2 (dua) unsur penggerak, yakni unsur
kekuatan dan unsur kelemahan. Manajemen perusahaan
seyogyanya jeli mengidentifikasi dan menganalisis
kedua unsur tersebut. Berdasarkan hasil identifikasi bisa
dirancang strategi berlandaskan perpaduan unsurkekuatan
dan kelemahan perusahaan; perlu dianalisis secara cermat
oleh manajemen organisasi atau perusahaan pada semua
tingkat. Sehingga strategi yang dibuat dapat memenuhi
kebutuhan secara komprehensif, dalam unsur kekuatan
perusahaan bisa mengatasi unsur kelemahan perusahaan.
Contoh: Perusahaan transportasi PT.AAA mempunyai
armada darat terbatas (unsur kelemahan); akan tetapi
dengan memanfaatkan latar belakang reputasi dan nama
besar pemilik perusahaan (unsur kekuatan), maka PT.AAA
membuat strategi aliansi menjalin kerja sama dengan
perusahaan sejenis untuk mengatasi kelemahannya.
2. Menciptakan perpaduan antara peluang (Opportunity) dan
ancaman (Threat) dari eksternal perusahaan
- Perpaduan unsur eksternal yang terdiri dari unsur peluang
dan ancaman terhadap perusahaan, perlu dianalisis secara
cermat oleh manajemen tingkat atas senantiasa mengikuti
perkembangan dan pertumbuhan teknologi dan fenomena
aktivitas sosial. Sehingga strategi yang dibuat dapat
mengantisipasi kondisi eksternal perusahaan.
Contoh: Perusahaan BBB bergerak dibidang manufaktur
makanan camilan kacang dalam kemasan kotak karton
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konvensional; mempunyai peluang pasar besar, karena
camilan merupakan makanan pendamping aktivitas
sehari-hari. Akan tetapi penggemar camilan generasi
milenial cendrung membeli camilan dalam kemasan
tembus pandang dan motif kemasan dengan warna cerah.
Perilaku konsumen generasi milenial merupakan ancaman
bagi perusahaan BBB. Untuk memenuhi dan mengatasi
ancaman, manajemen perusahaan bisa melakukan strategi
merubah bentuk kemasan dengan memanfaatkan materi
kemasan plastik kelas makanan (food grade) dan disablon.
Substansi manajemen strategi adalah merancang strategi berdasarkan
kolaborasi antara unsur internal dan eksternal perusahaan dengan
tujuan menciptakan strategi baru bernilai sinergi. Dan pada sisi
lain diluar perancangan, substansi manajemen strategi adalah
menjaga eksistensi dan keberlanjutan operasionalperusahaan. Dari
sudut pandang holistic manajemen strategi seyogyanya melakukan
kolaborasi strategi internal dan strategi eksternal. Kolaborasi strategi
yang dimaksud adalah perancangan strategi dilakukan secara cermat
dengan mempertimbangkan berbagai unsur terkait, antara lain tata
kelola perusahaan, sumber daya, nilai budaya, teknologi, lingkungan
sosial dan lain-lain. Sesuai dengan hasil temuan dalam beberapa
penelitian (Schendel & Hofer, 1979; Sandberg, 1992; Kraus &
Kauranen, 2009) menyimpulkan bahwa ada beberapa komponen
pokok yang perlu mendapat perhatian dalam manajemen strategi,
yaitu :
1. Formulasi tujuan
- Formulasi atau perumusan tujuan strategi; Dalam
strategiperlu diuraikan secara rinci dan jelas tentang tujuan
yang menjadi sasaran. Sasaran perlu diformulasikan
dalam bentuk kinerja yang bisa diukur. Dengan kata
lain, dalam uraian strategi menjelaskan aktivitas yang
dijalankan secara rinci, jelas, tidak multi tafsir dan bisa
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diukur secara kuantitatif; sehingga dapat dievaluasi
berdasarkan perbandingan atau pertumbuhan.
-

Contoh:
Strategi penjualan; mengandung uraian tentang
target pencapaian segmen pasar, pangsa pasar, waktu
pencapaian, dan lain-lain

2. Analisis pasar industri (perusahaan) dan lingkungan
- Strategi ideal yang dirumuskan adalah bersifat
global; dengan makna strategiyang dibuat sudah
mempertimbangkan unsur-unsur persaingan dalam pasar
mikro dan makro. Unsur-unsur yang dianalisis dalam
perumusan strategi mencakup ruang lingkup domestic
yakni kondisi industri dan pasar perusahaan tersebut
berada, kemudian ruang lingkup makro yakni kondisi
industri secara umum atau global, mencakuppasar
internasional industri yang terkait maupun industri
pendukung kategori industri hulu dan hilir.
-

Contoh:
Strategi penelitian produk baru; mengandung uraian
tentang produk pesaing domestic, produk pesaing luar
negeri, produk pengganti (substitusi), dan lain-lain

3. Sumber daya internal dan eksternal
- Dalam perumusan strategi juga perlu mencermati kondisi
internal dan kondisi eksternal perusahaan. Unsur yang
menjadi focus dalam hal ini adalah sumber daya. Demi
mencapai hasil optimal dari strategi, maka pada tahap
perumusan perlu diperhatikan sumber daya yang tersedia
bisa mendukung implementasi strategi; baik sumber daya
internal maupun sumber daya eksternal. Keberhasilan
implementasi strategitergantung pada sumber daya
yang tersedia, baik dari segi kuantitas dan kualitas.
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Ketimpangan factor sumber daya dalam implementasi
strategi berakibat pencapaian kinerja tidak sesuai dengan
perencanaan. Sehingga dengan demikian bisa diambil
kesimpulan bahwa sumber daya merupakan faktor
pendukung yang tidak bisa diabaikan. Sumber daya tidak
mumpuni bisa menjadi penghalang atau bersifat kontra
produktif dalam implementasi strategi.
-

Contoh:
Strategi pelatihan karyawan; mengandung uraian tentang
pemanfaatan sumber daya internal dan sumber daya
eksternal.

4. Implementasi
- Strategi yang telah dirumuskan, pada tahap berikutnya
adalah implementasi. Pada tahap ini melibatkan banyak
pihak dan lintas fungsional dalam organisasi.Pihak-pihak
atau kelompok kerja, khususnya tingkat manajemen yang
terlibat dalam implementasi strategi perlu memahami
substansi dan menyeragamkan penafsiran. Penyeragaman
penafsiran yang dimaksud adalah terkait dengan proses
dan hasil implementasi, antara lain: langkah-langkah yang
harus dilakukan, target pencapaian. Sehingga dengan
demikian, ada sinkronisasi aktivitas masing-masing
kelompok kerja dengan tujuan atau fokus yang sama.
-

Contoh:
Strategi peluncuran produk baru secara nasional;
mengandung uraian tentang waktu, tempat, media
promosi dan lain-lain.

5. Pengawasan implementasi
- Strategi yang dibuat dengan cermat tidak menjamin
implementasi bisa berjalan baik dan lancar, karena
situasi lingkungan bisa berubah tanpa batas dan diluar
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batas kendali.Oleh karena itu dibutuhkan pengawasan
implementasi. Tujuan dari pengawasan adalah untuk
mencegah aktivitas pelaksanaan yang menyimpang.
Karena pada saat implementasi strategi tidak tertutup
kemungkinan akan menghadapi berbagai kendala; dan
penyelesaiannya bisa dilakukan dengan pengabaian atau
melakukan penyimpangan dari ketentuan. Kondisi seperti
ini adalah sering terjadi dan hanya bersifat minor, akan
tetapi secara keseluruhan bisa menimbulkan kegagalan,
karena aktivitas strategi bagaikan mata rantai yang
harus tersambung antara satu dengan yang lainnya. Pada
hakekatnya pengawasan implementasi harus dijalankan
secara aktif dan konsisten, dan dilaporkan secara rutin
tergantung tingkat urgensi temuan.
-

Contoh:
Membuat laporan pengawasan rutin secara periodik
(mingguan, bulanan, triwulan) tentang rencana dan
realisasi strategi. Paparan dalam laporan mencakup
kendala, penyimpangan dan tindakan penyelesaian
dilapangan.
.

6. Evaluasi
- Hasil implementasi strategi baik yang sukses mencapai
sasaran, maupun yang gagal mencapai aktivitas eksekusi
strategi.Tujuan evaluasi adalah untuk mengidentifikasi
masalah yang dihadapi dalam masa implementasi. Pada
sisi lanjutan adalah menentukan langkah perbaikan atau
penyesuaian apabila hasil implementasi tidak memenuhi
sasaran dan menentukan langkah penguatan terhadap
implementasi yang berhasil. Substansi aktivitas evaluasi,
bukan untuk menentukan salah atau benar dalam
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implementasi, akan tetapi untuk mencari solusi atas
kendala yang dihadapi pada saat implementasi.
-

Contoh:
Membuat laporan evaluasi rutin secara periodic
(mingguan, bulanan, triwulan) tentang implementasi dan
hasil yang dicapai, dan disertai dengan rekomendasi revisi
atau penghentian eksekusi strategi.

Gambar 1.1. : Komponen Pokok Manejemen Strategi
Sumber: diolah oleh penulis
6 (enam) komponen pokok dalam manajamen strategi, masing-masing
memiliki bobot peran sama, karena merupakan satu kesatuan rangkaian
mata rantai. Apabila salah satu komponen disertakan dan tidak
dianalisis secara cermat, maka akan terjadi ketimpangan implementasi
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yang berdampak pada pencapaiaan kinerja tidak optimal; bahkan bisa
terjadi kegagalan serius yang berujung pada kebangkrutanperusahaan.
Contoh:
1. Hanjin logistic,perusahaan jasa logistik berasal dari China
yang menguasai 3% pasar global jasa logistik, mengalami
kerugian akibat terimbas dari krisis keuangan global pada
tahun 2008, yang disebabkan efek domino krisis ekonomi
zona Eropa dan perlambatan ekonomi China pada tahun 2010;
Sehingga posisi keuangan merugi terus dan pada 31 Agustus
2016 mendeklarasi kepailitan perusahaan (www.joc.com)
Ulasan: Analisis pasar regional dan global kurang cermat.
2. Lehman brothers, perusahaan jasa keuangan berasal dari
Amerika Serikat, mengalami kesulitan finansial karena
para debitur gagal bayar kewajiban kredit perumahan (subprime mortgages), kemudian pada tanggal 15 Sept 2008
mendeklarasikan kepailitan perusahaan (Connerty, 2010).
Ulasan: Keliru mengimplementasi strategi; karena pembiayaan
yang diberikan menyimpang dari prinsip manajemen resiko
keuangan, yakni: memberi kredit kepada nasabah yang
berkategori kurang layak (sub prime loan).
Pada hakekatnya perancangan manajemen strategi merupakan tugas
pokok para petinggi perusahaan atau manajemen pusat perusahaan.
Isu strategis menjadi hal penting karena terkait dengan faktor-faktor
yang berdampak pada eksistensi perusahaan (Ansoff, 1980; Brown,
1981; King, 1982). Faktor-faktor yang dimaksud, bisa berasal dari
internal maupun eksternal perusahaan. Strategi yang dirancang
sangat diharapkan bisa mengamankan perusahaan dari gangguan
dampak faktor internal maupun eksternal. Walaupun dalam praktek
aktual strategi belum tentu secara mutlak dapat mengatasi dampak,
akan tetapi minimal dapat memperkecil gangguan dampak, antara
lain: fenomena Sektor Industri, Perkembangan Politik Pemerintah,
12
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perubahan perilaku Konsumen, Pertumbuhan Pasar Modal,
Perseteruan manajemen internal perusahaan, perbedaan pandangan
pemegang saham perusahaan dan lain-lain. Namun demikian pada
umumnya dalam praktek, dampak berasal dari eksternal dan internal
bisa dikategorikan dalam 4 kelompok besar, masing-masing pengaruh
dari:
1. Politik dan Peraturan Pemerintah
-- Pergantian kepala pemerintah dan kiblat politik pada suatu
Negara secara langsung membawa dampak padabisnis
perusahaan, walaupun unsur ini bersifat eksternaldan tidak
berhubungan langsungengan perusahaan, akan tetapi bisa
mambawa dampak besar terhadap bisnis perusahaan.
Contoh:
a. Perang dagang antara Amerika dengan Tiongkok pada
tahun 2018, disebabkan kebijakan penetapan tarif impor
tinggi baja dari Tiongkok oleh presiden Amerika Serikat
Donald Trumph, pengganti Barrack Obama. Tindakan
kepala Negara Amerika Serikat yang baru tidak hanya
membawa dampak
bagi perekonomian domestik
Amerika Serikat, akan tetapi berimbas pada ekonomi
dunia.
b. Keputusan Brexit (british Exit) yang diambil oleh Negara
Inggris keluar dari dari organisasi Uni Eropa, karena
terpilihnya perdana menteri David Cameron pada tahun
2015. Keputusan ini berdampak pada perekonomian
domestic Inggris, juga berimbas pada Negara Uni Eropa.
2. Fenomena Perekonomian
-- Perkembangan dan perilaku para pelaku dalam dunia
perdagangan secara langsung berdampak pada kelangsungan
perusahaan, karena perubahan yang terjadi akan diadaptasi
oleh para pelaku bisnis demi memoertahankan eksistensi posisi
perusahaan dalam pasar; sehingga dengan demikian,manajemen
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harus selalau siap mengantisipasi perkembangan dengan
membuat strategi yang bisaberadaptasi dengan perubahan
terkini.
Contoh:
Fenomena pembiayaan berbasis teknologi atau fintech
yang berkembang pesat karena Menawarkanprosedur praktis
kepada para peminjam (konsumen) dan telah mengambil
sebagaian pangsa pasar perusahaan pembiayaan konsumen.
3. Perilaku Penjual dan Konsumen
-- Perkembangan teknologi yang cepat dalam bidang industri,
juga merubah pola dan proses transaksi antara penjual dan
pembeli. Sehingga dengan demikian tanpa disadari telah terjadi
perubahan perilaku penjual dan pembeli, yang secara langsung
berdampak pada eksistensi perusahaan.
Contoh:
Tokopedia, toko daring; transaksi yang memanfaatkan
jaringan teknologi komunikasi, menciptakan perilaku transaksi
daring.Transaksi daring menawarkan kenyamanan dan
kepraktisan transaksi. Perusahaan seyogyanya melakukan
perubahan ketentuan transaksi dan melakukan investasi
perangkat pendukung. Dengan kata lain perusahaan perlu
meninjau kembali dan merevisi strategi yang ada.
4. Perilaku internal organisasi
-- Pada hakekatnya perilaku internal berperan besar dalam
organisasi, karena kelancaran implementasi strategi perusahaan
tergantung pada kompetensi dan kapasitas internal organisasi;
apabila terdapat perilaku internal organisasi yang tidak selaras
dengan strategi yang telah disusun maka pencapaian visi dan
misi perusahaan akan terganggu.
Contoh:
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Strategi ekspansi perusahaan dengan investasi jaringan
kantor cabang baru tertunda karena ada perbedaan pendapat
pemegang saham yang tidak setuju dengan strategi ekspansi.

Gambar 1.2. : Faktor eksternal & internal terhadap Manajemen
Strategi
Sumber: diolah oleh penulis
Eksistensi perusahaan membutuhkan dukungan manajemen strategi
yang efektif. Realita praktis terdapat perusahaan yang masih kokoh
berdiri secara komersial akan tetapi pertumbuhan perusahaan tidak
signifikan karena kurang terobosan dalam bidang pemasaran. Hal
seperti itu lumrah terjadi dalam dunia bisnis, karena manajemen
perusahaancendrung terlena dengan kejayaan pada masa lampau
yang mendapat hak esklusif penjualan. Namun demikian, secara
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lambat laun dengan berjalannya waktu keperkasaan perusahaan akan
redup. Contoh : perusahaan sepatu Bata didirikan pada tahun 1894 di
Austria-Hongaria (sekarang republik Czech) masih eksis di 70 negara
akan tetapi produk Bata tidak sepopuler pada masa perang dunia 1 dan
masa perang dunia 2 (www.wikipedia.org).
Manajemen pada setiap entitas bisnis merancang strategi secara khas
dan mempunyai karakteristik masing-masing. Hal ini dilakukan
karena strategi berperan sebagai senjata pamungkas dalam persaingan
bisnis. Dalam praktek konsep strategisuatu entitas bisnis sering
diciplak oleh pesaing, kemudian dimodifikasi sedemikian rupa yang
memberi kesan sebagai strategi baru; walaupun substansinya sama.
Sehingga yang membedakan keunggulan manajemen strategi antar
entitas bisnis adalah taktik atau teknis eksekusi strategi dan konsistensi
implementasi. Contoh: strategi pemasaran dengan media papan iklan
bank BCA yang dilakukan secara konsisten, walaupun materi media
telah beralih dari bahan kanvas (konvensional) ke papan elektronik.
1.3. Manfaat Manajemen Strategi
Pada saat mendengar atau membaca materi terkait manajemen strategi;
pemahaman sering terbawa pada pengertian strategi. Sebenarnya,
strategi dan manajamen strategi masing-masing memiliki makna yang
berbeda; secara singkat dapat diuraikan sebagai berikut:
a. Strategi merupakan rencana aksi yang akan diambil untuk
mencapai keunggulan dalam suatu kompetisi dipasar atau dalam
suatu aktivitas . Dalam strategi dipaparkan rencana tindakan
cermat dan efektif yangakandiambil dalam suatu aktivitas.
b. Manajemen strategi merupakan proses formulasi dan teknis
implementasi strategi. Dalam manajemen strategi dipaparkan
kerangka besar atau konsep pemanfaatan seluruh sumber daya
secara tepat untuk mendukung implementasi strategi.
Makna yang tersirat dalam manajemen strategi adalah proaktif
16
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untuk mengantisipasi keadaan dan perencanaanlangkah masa depan
perusahaan. Pada hakekatnya manajemen strategi berfungsi sebagai
instrument yang membantu perusahaan menghadapi masa depan
dengan pendekatan secara sistimatis, rasional dan luwes. Manajemen
strategi memberikan manfaat finansial dan non finansial pada organisasi
atau perusahaan. Susbstansi manajemen strategi adalah mencapai
kinerja sesuai perencanaan, dengan mengajak partisipasisemua pihak
dari tingkat manajemen atas, menengah, bawah dan sampai tingkat
pelaksana.Namun demikian, manajamen strategi hanya sebagai alat
atau media yang tidak memberikan jaminan mutlak atas pencapaian
kinerja; karena dalam manajemen strategi terlibat banyak unsur dengan
berbagai karakteristik, khususnya kompetensi dan perilaku pelaku
organisasi.Perusahaan yang memiliki manajemen strategis,tentunya
membuat perencanaan berlandaskan faktor-faktor strategis, seperti
ilustrasi gambar 1.3. sebagai berikut :

Gambar 1.3.: Proses Manajemen Strategis
Sumber: David & David.(2017) & diolah kembali
Proses manajemen strategis berawal dari komunikasi intensif para
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pelaku organisasi, melakukan diskusi dalam suatu forum, yang
terfokus pada satu atau beberapa topik pembahasan. Hasil akhir forum
diskusi adalah gagasan. Gagasan hasil diskusi dilanjutkan dengan
pemahaman oleh seluruh tim kerja yang terlibat dalam perancangan
strategi. Pendalaman substansi masing-masing pokok gagasan adalah
hal penting untuk sinkronisasi pemahaman materi agar mempunyai
pengertian dan pandangan yang sama pada masa pra eksekusi dan pasca
eksekusi.Finalisasi pemahaman gagasan diwujudkan dalam bentuk
pedoman eksekusi strategi, yang berisi nama personil pelaksana,
jadwal pelaksanaan, teknis pelaksanaan dan target. Pedoman eksekusi
strategi didistribusikan kepada semua jajaran organisasi dan diberikan
penyuluhan oleh manajemen perusahaan. Implementasi strategi
dilaksanakan oleh para eksekutor, pada tahap ini dituntut komitmen
para eksekutor; dalam arti mereka mengikuti teknis pelaksanaan secara
displin dan konsisten sesuai pedoman eksekusi. Tujuan dari eksekusi
strategi adalah untuk mencapai target kinerja yang telah dicanangkan
manajemen, mencakup bidang finansial dan non finansial.
Berdasarkan ilustrasi diatas, dapat disimpulkan bahwa manfaat
manajamen strategis adalah berfungsi sebagai kompas atau pedoman
langkah teknis bagi pelaku organisasi, sehingga arah yang dituju dan
langkah yang diambil dalam operasional menjadi jelas dan terfokus.
Kinerja organisasi atau perusahaan mengandalkan kompetensi
manajemen melakukan implementasi rancangan manajemen strategi,
sehingga bisa menciptakan terobosan baru dalam aktivitas perusahaan
(Zafar,et.al.,2013; Learnde, et.al.,1969). Kompetensi manajemen
berperan besar dan merupakan faktor penting dalam membuat
terobosan baru. Terobosan baru dalam strategi tidak selalu membawa
hasil yang diinginkan atau berpengaruh positif; bisa saja membawa
hasil negatif. Untuk mengatasi terobosan yang tidak produktif,
manajemen perlu melakukan perencanaan dan analisis yang lebih
cermat. Manfaat manajemen strategi bagi perusahaan atau organisasi,
mencakup 2 bidang operasi, yakni:
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a. Bidang finansial; dalam arti manajemen strategi membantu
memperbaiki dan meningkatkan kinerja keuangan.
b. Bidang non finansial; dalam arti manajemen strategi membantu
memperbaiki dan meningkatkan efisiensi kerja.
Manfaat finansial
Organisasi atau perusahaan yang menjalankan aktivitas operasional
secara terencana dengan mengimplementasi manajemen strategi, maka
pencapaian kinerja akan lebih baikdibandingkan dengan organisasi atau
perusahaan yang menjalankan operasional dengan sistim sederhana
dan tanpa implementasi manajemen strategi. Pada hakekatnyakonsep
manajemen strategi secara kongkrit memberikan pedoman sistimatis
tentang operasional perusahaan yang mencakup; peningkatan kinerja
penjualan, laba, produksi, pengolahan sumber daya finansial dan non
finansial lainnya. Secara komprehensif, manajemen strategis berfungsi
sebagai metode pendayagunaan seluruh faktor produksi secara efisien
dan efektif untuk mencapai hasil yang optimal.
Manfaat finansial yang diperoleh bisa bersifat dampak langsung
maupuntidak langsung, dengan penjelasan sebagai berikut :
1. Dampak langsung
Implementasi strategi membawa akibat terhadap aktivitas
yang terkait langsung maupun tidak langsung; strategi
pemasaran produk baru berdampak langsung pada penjualan
produk baru dan membangun citra produk baru.
Contoh :
Strategi peluncuran jam tangan khusus aktivitas luar ruangan
pada acara kompetisi olahraga, berdampak penjualan langsung
kepada pengunjung acara komptetisi. Penjualan yang terjadi
pada acara tersebut, menunjukkan dampak langsung dari
strategi.
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2. Dampak tidak langsung
Implementasi strategi tidakberdampak secara langsung
pada aktivitas terkait langsung maupun tidak langsung;
Strategi logistik berdampak tidak langsung pada harga
pokok penjualan, berdampak tidak langsung pada kepuasan
pelanggan dan meningkatkan penjualan.
Contoh:
Strategi logistik dengan skedul rute baru armada angkutan
menurunkan biaya lembur pengemudi, secara tidak langsung
berkontribusi terhadap laba perusahaan.

Gambar 1.4.: Manfaat Manajemen Strategi
Sumber: diolah oleh penulis
Manfaat Non Financial
Manajemen strategi juga memberikan manfaat non finansial bagi
perusahaan. Manfaat non finansial yang dimaksud cendrung bersifat
dampak tidak langsung; namun demikian tetap berujung pada kinerja
20
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perusahaan. Substansi dampak tidak langsung manajemen strategi
terhadap kinerja perusahaan salah satu diantaranya adalah komunikasi.
Strategi komunikasi kondusif dan konstruktif, menciptakan suasana
komunikasi lancar, relasi kerja antar pihak internal dan pihak eksternal
perusahan menjadi kondusif dan harmonis. Strategi komunikasi
memberikan manfaat tidak langsung pada perusahaan; bersumber dari:
1. Internal perusahaan; manfaat tidak langsung non finansial
yang bersumber dari internal perusahaan.
Contoh: Komunikasi yang bersifat proaktif dan empati
berhasil meningkatkan kerjasama kelompok semakin baik,
motivasi kerja semakin meningkat, menerima pembaharuan
lebih cepat, meminimalkan resistensi, dan lain-lain
2. Eksternal perusahaan; manfaat tidak langsung finansial yang
bersumber dari eksternal perusahaan.
Contoh: Opini Kantor akuntan publik “Wajar Tanpa Syarat”
atas hasil audit laporan keuangan perusahaan; Penghargaan
kualitas tata kelola perusahaan (good corporate governance).
Status penilaian tersebut berdampak meningkatkan nilai
perusahaan.
Kesimpulan dalam penelitian Greenley (1986); menyatakan bahwa
manfaat non finansial yang timbul dari manajemen strategi bisa dalam
bentuk non fisik dan yang diungkapkan dalam bentuk kualitas.
Contoh: peningkatan displin kerja, aktivitas koordinasi yang lebih
baik, tingkat komunikasi yang lebih intensif, mengurangi tingkat
penolakan pembaharuan, sinergi, alokasi sumber daya dan waktu yang
efektif.
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1.4. Perangkap Manajemen Strategi
Pada hekekatnya manajemen strategi memberikan kontribusi kepada
manajemen perusahaan atau organisasi dalam rangka membantu
pencapaian target kinerja. Namun demikian, sering terjadi dalam praktek
manajemen perusahaan atau organisasi yang telah mengimplementasi
manajemen strategi masih belum berhasil mencapai target kinerja atau
mengalami kegagalan. Penyebab kegagalan ditenggarai berasal faktor
implementasi dilapangan. Para pihak yang terlibat dalam implementasi
strategi tanpa sadar telah menyimpang dari substansi manajemen
strategi dan keliru memahami dalam implementasi strategi; keadaan
tersebut bagaikan masuk ke perangkap. Akibatnya strategi yang dibuat
tidak dapat berfungsi maksimal dan menimbulkan kegagalan.
Beberapa kekeliruan pemahaman yang menjadi perangkap dalam
implementasi strategi, yakni :

1. Strategi berfungsi sebagai alat pengawasan
-

Strategi dimanfaatkan sebagai alat pengawasan, maka
karakterstrategi yang luwes berubah menjadi kaku dan
sulit beradaptasi dalam dinamika aktivitas lapangan.

2. Strategi hanya untuk memenuhi persyaratan formal
-

Implementasi strategi hanya untuk memenuhi persyaratan
formal atas suatu permintaan, sehingga aktivitas organisasi
atau perusahaan dijalankan tidak sesuai dengan strategi.

3. Strategi disosialisasi hanya untuk rutinitas dan simbolis
-

Sosialisasi strategi tidak merata dan tuntas, sehingga
kebijakan yang dibuat manajer lapangan tidak sejalan
dengan visi dan misi perusahaan.

4. Strategi diabaikan sebagai pedoman kebijakan
-
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Pembuat kebijakan dan keputusan dalam organisasi atau
perusahaan mengabaikan substansi strategi, sehingga
kebijakan dan keputusan tidak sejalan dengan visi dan misi
perusahaan.
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5. Strategi terlalu sakral dan formal
-

Strategi menjadi panduan mutlak yang tidak dapat diganggu
gugat dan pelaku organisasi wajib mentaati secara mutlak.
Kekakuan ini membuat manajemen kehilangan fleksibilitas
dan pada akhirnya mengakibatkan perusahaan kehilangan
peluang pada pasar yang dinamis.

6. Strategi terlalu rumit
-

Perancangan strategi terlalu rumit mengakibatkan
implementasi strategi tidak terarah, timbul multi tafsir,
eksekutor kehilangkan arah dan tidak fokus pada saat
eksekusi strategi.

7. Strategi terlalu birokrasi
-

Jenjang proses persetujuan melalui otorisasi terlalu
panjang, sehingga mengakibatkan ekseskusi strategi tidak
tepat waktu atau terlambat. Strategi menjadi tidak efektif
karena kehilangan momentum.

8. Strategi mengabaikan perkembangan pasar
-

Strategi telah usang dan tidak ada penyesuaian terhadap
perkembangan dunia global yang mencakup berbagai segi
kehidupan, antara lain: lingkungan hidup, teknologi, tata
kelola baik (good corporategovernance), social politik
dan lain-lain.Sehingga strategi yang diimplementasi tidak
berfungsi efektif.

9. Strategi yang terlalu percaya diri atau optimis
-

Strategi unggul membawa kesuksesan dan rasa percaya
tinggi. Namun demikian, kondisi ini membuai manajemen
masuk kedalam suasana euphoria. Sehingga terlena dan
lengah melakukan penyesuaian dilapangan, yang kemudian
membuka celah dan peluang bagi pesaing.
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10. Strategi tidak cermat
-

Strategi yang dirancang tidak cermat, sehingga tidak selaras
dengan visi dan misi perusahaan. Strategi yang dibuat pada
pokoknya terlalu global dan tidak menyentuh substansi visi
dan misi perusahaan. Dan proses realisasi terkontaminasi
dengan prilaku pemegang otoritas. Hal ini terjadi karena
sering ganti pemegang otoritas; yang menjalankan strategi
sesuai preferensi pribadi.

1.5. Ringkasan
Bab1 Esensi Manajemen Strategi
1.1. Latar belakang manajemen strategi
-- Pada awalnya strategi diciptakan oleh para ahli perang pada jaman
Yunani kuno. Kemudian diimplementasi dalam dunia bisnis,
dengan tujuan menjadi pemenang dalam persaingan dipasar.
Inti strategi dalam dunia bisnis adalah memanfaatkan sumber
daya yang tersedia secara efektif untuk mencapai keunggulan
kompetitif dipasar.
1.2. Substansi Manajemen Strategi
-- Pada hakekatnya tujuan manajemen strategi adalah mengawal
kelancaran implementasi Strategi berjalan lancar; untuk
kepentingan tersebut perludiperhatikan beberapa hal, yakni:
a. Pemetaan kekuatan perusahaan dengan melakukan analisis faktor
kekuatan dan kelemahan internal; faktor peluang dan ancaman
eksternal.
b. Perancangan strategi melalui analisis pada beberapa unsur,
yang terdiri dari: formulasi; sumber daya; kondisi pasar; teknis
implementasi; sistim pengawasan dan sistim evaluasi.
c. 4 hal pokok yang perlu mendapat perhatian manajemen strategi
adalah Politik dan peraturan pemerintah; Fenomen perekonomian;
perilaku penjual dan konsumen; perilaku internal organisasi
24
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1.3. Manfaat Manajemen Strategi
-- Manfaat yang diperoleh dari aktivitas manajemen strategi
mencakup 2 bidang, masing-masing adalah bidang finansial yang
dicerminkan kinerja keuangan dan bidang non finansial yang
dicerminkan nilai dan posisi perusahaan dipasar.
1.4. Perangkap Manajemen Strategi
-- Kekeliruan implementasi strategi bisa menyebabkan mal fungsi
strategi, sehingga terjadi Kontra produktif. Mal fungsi strategi
antara lain: sebagai alat pengawasan, sebagai syarat Formal,
sebagai simbol, bukan sebagai pedoman, terlalu sakral, terlalu
rumit, menciptakan Birokrasi, mengabaikan perkembangan pasar,
terlalu optimis, tidak cermat.
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BAB 2
FORMULASI
STRATEGI
Sasaran Belajar
Bab 2 memberikan paparan tentang proses formulasi strategi yang
terdiri dari beberapa tahap dengan mempergunakan berbagai metode.
Tujuan pembelajaran agar bisa memahami hal-hal tentang:
1.1.
1.2.
1.3.

Tahap Identfikasi, dengan metode: Evaluasi Faktor Internal
(EFI); Evaluasi Faktor Eksternal (EFE); Evaluasi Profil Daya
saing (EPDS)
Tahap Penyesuaian, dengan metode matrik: SWOT; SPACE;
BCG; Internal Eksternal (IE);Evaluasi Profil Daya Saing
(EPDS) ; Grand Strategy (GS)
Tahap Keputusan, dengan metode QSPM ( Quantitative
Strategic Planning Matrix)
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Strategi yang baik adalah strategi yang bisa diimplementasikan oleh
manajemen untuk mencapai sasaran sesuai rencana. Walaupun tidak
dapat dipungkiri bahwa pencapaian belum tentu bisa
100% sesuai dengan rencana, akan tetapi manajemen seyogyanya
mampu melakukan identifikasi faktor-faktor penyebab yang
mengakibatkan pencapaian dibawah target.
Contoh:
Realiasasi penjualan bulanan adalah 85% dari target yang direncanakan,
berarti masih ada 15% dari target yang belum terealisasi. Atas nilai
yang tidak terealisasi perlu ditindaklanjuti dengan analisis, khususnya
terkait faktor-faktor penyebab.
Faktor penyebab bisa berasal dari internal dan eksternal.Untuk
mengidentifikasi faktor-faktor penyebab dan untuk mengatasi dampak
yang ditimbulkan faktor-faktor penyebab dibutuhkan strategi yang
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tepat guna. Oleh karena itu salah satu fungsi manajemen strategi
adalah formulasi strategi. Proses formulasi strategi dilakukan dalam
beberapa tahap susbtantif yakni:
1. Tahap identifikasi,
2. Tahap penyesuaian,
3. Tahap keputusan.
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2.1. Tahap identifikasi
Aktivitas pada tahap awal formulasi strategi adalah mencari data,
informasi dasar dan melakukan klasifikasi informasi. Kerangka kerja
pada tahap ini melakukan analisis dan evaluasi unsur-unsur yang
berhubungan dengan substansi obyek strategi, yang terdiri dari:
a. Evaluasi faktor internal (EFI) atau Internal Factor
Evaluation; Mengidentifikasi dan mengevaluasi faktorfaktor internal perusahaandari dua sisi, yakni dari
sisi kekuatan dan sisi kelemahan terhadap fungsi dan
eksistensi bisnis.
Contoh:
1. Faktor kekuatan; perusahaan memiliki tenaga ahli
bersertifikasi internasional
2. Faktor kelemahan; displin kerja tenaga rendah
b. Evaluasi faktor eksternal (EFE) atau External Factor
Evaluation; mengidentifikasi dan mengevaluasi faktorfaktor eksternal perusahaan (EFE) dari dua sisi, yakni
dari sisi peluang dan sisi ancaman terhadap fungsi dan
eksistensi bisnis.
Contoh:
1. Faktor peluang; teknologi baru yang tepat guna atau
lebih efisien
2. Faktor ancaman; peraturan pemerintah yang
membatasi aktivitas bisnis tertentu.
c. Evaluasi profil daya saing
Mengidentifikasi dan mengevaluasi unsur kekuatan dan
kelemahan pada perusahaan sendiri dan perusahaan
pesaing, kemudian dilakukan analisis dan perbandingan.
Substansi evaluasi adalah untuk mengetahui kedudukan
perusahaan sendiri dalam pasar yang merujuk pada
berbagai faktor.
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Contoh:
1. Kedudukan perusahaan sendiri dan perusahaan
pesaing didalam pasar berdasarkan unsur harga jual
produk.
2. Kedudukan perusahaan sendiri dan perusahaan
pesaing didalam pasar berdasarkan unsur jaringan
distribusi.

Gambar 2.1. : Identifikasi Faktor internal, eksternal & daya saing
Sumber: diolah oleh penulis
2.2. Tahap penyesuaian
Pada tahap ini adalah mencari alternatif strategi yang baik dan layak
untuk diimplementasikan dengan dukungan faktor –faktor kunci
internal dan eksternal. Tahap ini melakukan analisis dengan berbagai
teknik matriks, antara lain: matriks SWOT, PESTEL, SPACE, BCG,
Internal dan Eksternal (IE), dan Grand Strategy.
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2.2.1. Matriks SWOT (Strengths-Weaknesses-OpportunitiesThreats)
Metode ini berfungsi sebagai media yang membantu manajemen
dalam rangka menentukan jenis strategi yang akan diimplementasikan.
Caranya dengan mengkombinasi faktor internal dan faktor eksternal.
Hasil kombinasi terdiri dari 4 jenis strategi :
1. Strategi berbasis Kekuatan dan Peluang (Strengths and
Opportunities strategy)
2. Strategi berbasis Kelemahan dan Peluang (Weaknesses and
Opportunities strategy)
3. Strategi berbasis Kekuatan dan Ancaman (Strengths and Threats
strategy)
4. Strategi berbasis Kelemahan dan Ancaman (Weaknesses and
Threats strategy)
Bagian yang tersulit dalam implementasi Matriks SWOT adalah
menyelaraskan faktor internal dengan faktor eksternal dalam satu
strategi. Untuk hal ini dibutuhkan kecermatan manajemen melakukan
analisis agar dapat menentukan strategi yang tepat. Penentukan strategi
dengan metode Matriks SWOT dapat dijalankan oleh manajemen
perusahaan dengan beberapa langkah, yakni:
1. Identifikasi faktor kunci eksternal Peluang
-- Mengumpulkan data dan informasi dari eksternal perusahaan
yang mencakup faktor-faktor pendukung secara langsung
maupun tidak tidak langsung terhadappertumbuhan bidang
usaha perusahaan. Faktor eksternal pendukung merupakan
peluang bagi perusahaan untuk melakukan pengembangan
usaha.
2. Identifikasi faktor kunci eksternal Ancaman
-- Mengumpulkan data dan informasi dari eksternal perusahaan,
mencakup faktor-faktor yang kontra atau menghambat
pertumbuhan bidang usaha perusahaan; baik secara langsung
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maupun tidak langsung. Faktor eksternal penghambat
merupakan ancaman bagi perusahaan baik dari sisi eksitensi
maupun pengembangan usaha.
3. Identifikasi faktor kunci internal Kekuatan
-- Mengumpulkan data dan informasi dari internal perusahaan
yang mencakup faktor-faktor secara langsung maupun tidak
tidak langsung mendukung pertumbuhan perusahaan. Faktor
internal pendukung merupakan kekuatan bagi perusahaan untuk
pengembangan usaha.
4. Identifikasi faktor kunci internal Kelemahan
-- Mengumpulkan data dan informasi dari internal perusahaan,
mencakup faktor-faktor yang Kontra, stagnan maupun yang
bersifat nmenghambat secara langsung maupun tidak tidak
langsung terhadap kelangsungan maunpun pengembangan
usaha.
5. Analisis dan selaraskan faktor Kekuatan dengan faktor Peluang,
kemudian putuskan strategi berbasis Kekuatan dan Peluang.
-- Selaraskan hasil identifikasi faktor kunci kekuatan (internal)
dengan faktor kunci peluang (eksternal), dilanjutkan dengan
analisis pro dan kontra antar faktor-faktor kunci internal dan
eksternal, kemudian tarik kesimpulan dan putuskan aksi yang
akan dilakukan.
6. Analisis dan selaraskan faktor Kelemahan dengan faktor Peluang,
kemudian putuskan strategi berbasis Kelemahan dan Peluang.
-- Selaraskan hasil identifikasi faktor kunci kelemahan internal
dengan faktor kunci peluang Eksternal, dilanjutkan dengan
analisis pro dan kontra antar faktor-faktor kunci internal dan
eksternal, kemudian tarik kesimpulan dan putuskan aksi yang
akan dilakukan.
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7. Analisis dan selaraskan faktor Kekuatan dengan faktor Ancaman,
kemudian putuskan strategi berbasis Kekuatan dan Ancaman.
-- Selaraskan hasil identifikasi faktor kunci kekuatan internal
dengan faktor kunci ancaman Eksternal, dilanjutkan dengan
analisis pro dan kontra antar faktor-faktor kunci internal dan
eksternal, kemudian tarik kesimpulan dan putuskan aksi yang
akan dilakukan.
8. Analisis dan selaraskan faktor Kelemahan dengan faktor Ancaman,
kemudian putuskan Strategi berbasis Kelemahan dan Ancaman.
-- Selaraskan hasil identifikasi faktor kunci kelemahan internal
dengan faktor kunci ancaman Eksternal, dilanjutkan dengan
analisis pro dan kontra antar faktor-faktor kunci internal dan
eksternal, kemudian tarik kesimpulan dan putuskan aksi yang
akan dilakukan.
Contoh:
PT. XYZ adalah manufaktur produk elektronik kebutuhan
massal, akan membuat strategi dengan memakai metode
matriks SWOT untuk mengatasi persaingan pasar yang semakin
tajam; maka dilakukan identifikasi, analisis dan penyelarasan
faktor internal dan faktor eksternal. Hasil matriks SWOT dan
keputusan strategi, adalah sebagai berikut (tabel 2.1):
Tabel 2.1.: Matriks Analisis SWOT
Faktor Kunci
Internal
Kekuatan (strength)
Likuiditas dan
modal kuat

Faktor Kunci
Eksternal
Peluang (opportunity)
Pertumbuhan kebutuhan
tinggi

Kekuatan (strength)
Unit kerja penelitian
aktif

Ancaman (threat)
Pergeseran segmen
konsumen (remaja)
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Strategi
Akuisisi perusahaan
sejenis
Ciptakan produk
baru sesuai dengan
kebutuhan segmen
pasar
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Faktor Kunci
Internal
Kelemahan
(weaknesses)
Displin kerja rendah
Kelemahan
(weaknesses)
Kapasitas produksi
kecil

Faktor Kunci
Eksternal

Strategi

Ancaman (threat)
Regulasi upah naik

Buat program
pengupahan berbasis
motivasi

Peluang (opportunity)
Beberapa pabrik tutup

Lakukan integrasi
horizontal, dengan
membeli fasilitas
produksi pabrik yang
tutup

Sumber: David & David (2017) diolah ulang oleh penulis
2.2.2. Matriks PESTEL (Political, Economic, Social, 			
Technological, Environment, Legal)
Metode ini melengkapi metode SWOT, khususnya terkait dengan
unsur eksternal perusahaan (Bouzid,2020). Fokus analisis metode
PESTEL merupakan elemen diluar kendali manajemen perusahaan,
bahkan manajemen perusahaan perlu melakukan penyesuaian supaya
bisa eksis. Fokus metode PESTEL tertuju pada unsur makro yang
berada di lingkungan perusahaan, dan mempunyai peran atau dampak
besar terhadap kelancaran operasional perusahaan. Pada hakekatnya
manajemen perusahaan perlu memperhatikan unsur PESTEL
kemudian diselaraskan dengan kekuatan dan kelemahan perusahaan
dengan mengambil langkah perbaikan atau penyesuaian melalui
strategi. Elemen PESTEL (Gambar 2.2.) terdiri dari :
1. Political (politik)
2. Economic (ekonomi)
3. Social (sosial)
4. Technological (teknologi)
5. Environmental (lingkungan)
6. Legal (hukum)
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Gambar 2.2. Elemen PESTEL
Sumber: diolah penulis
Analisis PESTEL merupakan kerangka kerja untuk menganalisis dan
memantau faktor lingkungan makro (lingkungan eksternal) yang akan
berdampak pada perusahaan. Hasil identifikasi ancaman dan peluang
menjadi unsur tambahan dan pendukung analisis SWOT.
Metode PESTEL merupakan bagian analisis situasi makro secara
holistik, yang sangat membantu perencanaan strategis atau rencana
taktis. Perusahaan atau organisasi yang berhasil memantau dan
perubahan makro mampu menindaklanjuti dalam waktu cepat akan
menempatkan diri sebagai perusahaan atau organisasi unggul dalam
persaingan dan menciptakan keunggulan kompetitif. Analisis PESTEL
membantu manajemen organisasi mengidentifikasi kekuatan eksternal
yang dapat memengaruhi pasar dan bisnis organisasi. Substansi
analisis adalah menemukan faktor-faktor aktual yang berpengaruh
36
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terhadap organisasi dan solusi dalam bentuk strategi. Hasil analisis
PESTEL bisa dikolaborasikan dengan analsisis SWOT, khususnya
pada faktor peluang dan ancaman (Gambar 2.3.)

Gambar 2.3. Kolaborasi PESTEL – SWOT
Sumber: Diolah penulis
Pemahaman atas semua faktor PESTEL merupakan langkah awal
sebelum dilakukan penerapan; masing-masing faktor bisa diuraikan
sebagai berikut:
Faktor Politik (Political Factors)
Pada umumnya faktor politik cendrung dikaitkan pada peran
pemerintah dalam perekonomian, melalui regulasi yang mengatur
penerimaan negara, belanja negara, hubungan industrial, hubungan
perdagangan, kebijakan perpajakan, stimulus pemerintah kepada
pengusaha, dan sebagainya. Seiring dengan perkembangan dunia
politik dan kepentingan pemegang kekuasaan; substansi faktor politik
dalam analisis tidak hanya dilihat dari sisi institusi (pemerintah) saja,
akan tetapi perilaku individu penguasa pemegang otoritas memegang
peran dan membawa dampak besar, bahkan sudah menjadi sub unsur
penting dalam elemen faktor politik.
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Contoh: Presiden Amerika Serikat Donald Trump membatasi hubungan
perdagangan semua perusahaan Tiongkok di Amerika Serikat,
khususnya produk telepon seluler Huawei. Kebijakan yang diambil
melekat dengan pribadi presiden Amerika Serikat, Trump, kebijakan
yang sama mungkin akan dihapus jika presiden telah berganti.
Pada dasarnya faktor politik sering berdampak pada organisasi dan
gaya berbisnis. Manajemen perusahaan atau organisasi seyogyanya
mampu menanggapi setiap pergerakan politik dengan melakukan
adaptasi dan strategi cermat agar eksistensi organisasi tidak terganggu.
Pada hakekatnya dalam faktor politik, peraturan pemerintah perlu
mendapat perhatian karena merupakan hal formal dan berdampak
langsung, namun demikian, selain peraturan kongkrit, masih ada
unsur yang melekat pada unsur politik dan tidak bisa diabaikan, yakni:
preferensi dan perilaku pemegang otoritas dan lembaga negara yang
memberikan dampak tidak langsung dan bisa tampil bersamaan dengan
ketentuan formal (Gambar 2.4.). Secara substansi bisa disimpulkan
bahwa analisis faktor politik seyogyanya mencakup ruang lingkup
luas, yang terdiri dari subyektif adalah pemegang otoritas institusi
negara; obyektif adalah produk (output) dari institusi negara; dan
proses adalah teknis implementasi produk.
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Gambar 2.4. Pengaruh Politik terhadap Manajemen Strategi
Sumber: diolah oleh penulis
Faktor Ekonomi (Economic Factors)
Faktor ekonomi yang dianalisis dalam rangka menyusun strategi
perusahaan mencakup unsur ekonomi makro dan ekonomi mikro.
Aspek ekonomi makro yang menjadi fokus analisis pada umumnya
terdiri dari: pertumbuhan pendapatan nasional, tingkat inflasi, nilai
tukar mata uang asing, suku bunga pinjaman dan simpanan, index
bursa saham gabungan, kebijakan perpajakan dan lain-lain. Sedangkan
aspek ekonomi mikro yang menjadi fokus analisis terkait dengan
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strategi bauran pemasaran (marketing mix), diperluas dengan analisis
latar belakang sejarah dan kepemilikan; jaringan dan eksistensi
perusahaan di domestic dan internasional.
Faktor-faktor ekonomi makro dan ekonomi mikro merupakan unsur
diluar kendali manajemen perusahaan dan membutuhkan analisis
cermat agar bisa menyusun strategi efektif untuk mengatasi kondisi
pasar. Secara substansi, analisis faktor ekonomi membutuhkan
pemahaman secara holistik atas kondisi ekonomi makro dan ekonomi
mikro, bahkan mengikuti perkembangan teknologi analisis kondisi
ekonomi regional dan global sudah merupakan keharusan demi
eksistensi dan pertumbuhan perusahaan. (Gambar 2.5.)
Contoh:
Produsen produk kerajinan batik budaya Indonesia untuk pasar
ekspor, menganalisis faktor ekonomi makro dan ekonomi mikro.
Sisi ekonomi makro menganalisis unsur perkembangan suku bunga
pinjaman, kurs valuta asing, dan lain-lain; sedangkan sisi ekonomi
mikro menganalisis unsur strategi bauran pemasaran dan persaingan
dari produsen regional, negara Malaysia maupun internasional, negara
Tiongkok.

Gambar 2.5. Pengaruh Ekonomi terhadap Manajemen Strategi
Sumber: diolah oleh penulis
40
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Faktor Sosial (Social Factors)
Faktor-faktor sosial menjadi perhatian besar dalam dunia komersial,
karena cakupan atau ruang lingkup faktor sosial sangat luas. Aktivitas
komersial tidak terlepas dari kehidupan sosial, karena individu sebagai
pelaku organisasi maupun sebagai konsumen produk; perlu mendapat
perhatian dan dianalisis, sesuai dengan perkembangan fenomena
kehidupan sosial. Fenomena kehidupan sosial baru yang dikenal
dengan S 5.0 (Society 5.0); substansi dari fenomena S 5.0 adalah
kehidupan sosial berada dalam sistim yang memberikan pelayanan
praktis, terbuka dan nyaman.
Faktor sosial yang dianalisis mencakup tingkat pendidikan,
kebudayaan, demografi, gaya hidup dan sub unsur lainnya yang bisa
muncul mengikuti perkembangan jaman, teknologi dan lain-lain.
Hasil analisis diharapkan bisa menjadi masukan bagi perancang dan
pengambil keputusan atas strategi perusahaan. Substansi analisis faktor
sosial cendrung berhubungan dengan perilaku pelaku organisasi dan
konsumen produk; menyertakan sub unsur sosial yang melekat pada
masing-masing individu atau kelompok orang (gambar 2.6.)
Contoh:
Perusahaan perbankan Bank Mandiri yang pada awalnya menjalankan
aktivitas perbankan konvensional umum; akan tetapi mengikuti
perkembangan dan pertumbuhan pasar dengan latar belakang budaya
maka didirikan Bank Mandiri Syariah.

Manajemen Strategi Konsep & Implementasi

41

Gambar 2.6. Pengaruh Sosial terhadap Manajemen Strategi
Sumber: diolah penulis
Faktor Teknologi (Technological Factors)
Perubahan teknologi merupakan salah satu faktor dominan yang paling
berpengaruh terhadap perilaku manusia dalam menjalankan aktivitas
rutin. Perkembangan teknologi bisa menjadi peluang dan ancaman
bagi perusahaan. Analisis atas faktor teknologi termasuk analisis rumit
dan seyogyanya dilakukan secara holistic, disebut demikian karena
dengan teknologi terkini aktivitas perusahaan bisa terpantau setiap
saat, manajamen bisa mengetahui kondisi perusahaan yang terkini.
Faktor teknologi yang dianalisis seyogyanya dilakukan lintas sektor
dengan tujuan untuk mengantisipasi dampak tidak langsung dari
pertumbuhan teknologi sektor penunjang. Pada hakekatnya perubahan
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teknologi bisa berdampak diluar bidang utama yang terkait dengan
teknologi. Analisis faktor teknologi juga memperhatikan laju inovasi
dan perubahannya berdampak pada perilaku masyarakat (Gambar
2.7.)
Contoh:
Transaksi barang dan jasa; penjualan dan pengiriman bisa dilakukan
dengan sistim daring karena perkembangan teknologi dalam bidang
komunikasi dan aplikasi secara digital. Pembelian barang melalui
pasar digital (Tokopedia, Traveloka) dan pengiriman melalui layanan
daring (Gojek).

Gambar 2.7. Pengaruh Teknologi terhadap Manajemen Strategi
Sumber: Diolah oleh penulis
Faktor lingkungan (Environmental Factors)
Isu lingkungan mencakup ruang lingkup luas, meliputi ekologi,
kelestarian lingkungan hidup, cuaca, pencemaran, tanggung jawab
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sosial dan lain-lain. Faktor lingkungan menjadi isu penting karena
sudah menjadi isu global dan menjadi perhatian instusi pemerhati
kesehatan dan lingkungan hidup diseluruh dunia, bahkan otoritas
pemerintah (regulator) menerbitkan peraturan khusus untuk mengatur
masalah lingkungan. Fenomena kesadaran menciptakan lingkungan
hidup di planet ini berdampak besar terhadap aktivitas industri yang
terkait dengan isu lingkungan, baik dari sisi regulasi maupun dari sisi
pandangan lembaga swadaya masyarakat (LSM) penggiat kelestarian
lingkungan hidup. Analisis lingkungan pada hakekatnya kompleks,
oleh karena itu strategi yang dirancang minimal memperhatikan peran
2 kutub utama, yakni regulasi dari otoritas dan pandangan institusi
penggiat lingkungan hidup. Substansi analisis lingkungan adalah
mengidentifikasi dampak aktivitas perusahaan terhadap lingkungan,
membuahkan hasil negative atau positif. ( Gambar 2.8.)
Contoh: Pengurangan sampai pelarangan pemakaian produk plastic
sekali pakai (Single use plastic) pada berbagai negara secara global
yang didukung oleh otoritas negara dan organisasi penggiat lingkungan
hidup (Greenpeace).
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Gambar 2.8. Pengaruh Lingkungan Terhadap Manajemen Strategi
Sumber: diolah oleh penulis
Legal Factors
Faktor hukum berkaitan langsung dengan pemerintah dan berkaitan
secara tidak langsung dengan politik. Faktor hukum yang dimaksud
dalam hal ini berkaitan dengan peraturan atau undang-undang secara
umum, dan khususnya yang terkait dengan dunia usaha. Sehingga
dengan demikian, manajemen perusahaan yang merancang strategi
pemasaran harus memperhatikan dan menyesuaikan aktivitas
perusahaan mampu memenuhi atau patuh pada ketentuan pemerintah.
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Pada hakekatnya sifat faktor hukum tidak kompleks dan terbuka,
karena bisa dijangkau oleh seluruh masyarakat; hal yang dibutuhkan
adalah kecermatan dan pemahaman atas implementasi peraturan dan
undang-undang, dalam realita aktual mencakup peraturan yang berlaku
di domestic, dan negara mitra bisnis di regional maupun internasional
(Gambar 2.9.). Oleh karena itu, seyogyanya manajemen perusahaan
mempunyai sumber daya manusia di bagian hukum yang mumpumi
atau juga bisa memanfaatkan tenaga konsultan.
Contoh:
1. Pendaftaran produk barang teknik perusahaan mengikuti undangundang HKI (Hak Kekayaaan Intelektual) bisa mencakup hak
Merek; hak Desain industri dan hak Paten. Untuk menentukan
jenis pendaftaran dibutuhkan pemahaman dasar hukum yang
mumpuni.
2. Ketentuan menghindar dari pajak berganda dalam transaksi
internasional, diatur dalam Perjanjian Penghindaran Pajak
Berganda (P3B) atau Tax Treaty

Gambar 2.9. Pengaruh Hukum terhadap Manajemen Strategi
Sumber: diolah oleh penulis
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Analisis Matriks PESTEL
Contoh:
PT. XYZ adalah manufaktur kantong kemasan berbahan baku
plastik kategori single use plastic (barang plastic sekali pakai) untuk
kebutuhan massal; akan membuat strategi dengan memakai metode
matriks PESTEL untuk mengatasi persaingan pasar yang semakin
tajam; maka dilakukan identifikasi, analisis dan penyelarasan faktor
internal dengan faktor eksternal. Hasil matriks PESTEL dan keputusan
strategi, adalah sebagai berikut (Tabel 2.2):
Tabel 2.2 Matriks Analisis PESTEL
Faktor
PESTEL

Internal Perusahaan*)
Faktor
Strengths

Seluruh fasilitas
produksi di
tengah kota

Weaknesses

Tidak ada
fasilitas produksi
alternatif (
pengganti)

Strengths

Dukungan
perbankan kuat

Weaknesses

Laba usaha kecil

Strengths

Hubungan
pelanggan kuat

Weaknesses

Kesetiaan
pelanggan rentan

Politik

Ekonomi

Kondisi

Sosial

Strategi

Bentuk tim
evaluasi &
pengembangan
fasilitas produksi

Efisiensi &
pertajam akunting
biaya
Paket insentif
untuk mengikat
pelanggan
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Faktor
PESTEL

Internal Perusahaan*)
Faktor
Strengths

Sudah memakai
mekanikal
produksi terbaru

Weaknesses

Porsi mekanikal
tua lebih banyak
dibanding dengan
yang baru

Strengths

Hubungan dengan
masyarakat baik

Weaknesses

Aktivitas CSR
terbatas

Strengths

Mempunyai
Tim legal yang
mumpuni

Weaknesses

Perijinan belum
lengkap

Teknologi

Environmental

Legal

Strategi

Kondisi

Peremajaan
fasilitas produksi
secara bertahap
dan terstruktur

Pecanangan
program CSR
permanen

Bentuk tim audit
kepatuhan legal

Sumber: diolah oleh penulis
Keterangan:
*) Fakor internal perusahaan hanya difokuskan pada unsur internal
perusahaan, yakni Strengths dan weaknesses (kekuatan dan
kelemahan); karena kedua faktor ini dalam kendali dan kemampuan
manajemen untuk melakukan penyesuaian atau perbaikan. Faktor
kekuatan dan kelemahan yang dilihat adalah dari segi kesiapan
perusahaan menhadapai aktivitas dan kondisi semua unsur PESTEL.
Implementasi Matriks PESTEL dilakukan dengan menganalisis seluruh
unsur PESTEL sesuai dengan kondisi aktual eksternal masing-masing
48
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elemen; berikutnya dibuat perbandingan antara, unsur kekuatan dan
kelemahan perusahaan terhadap unsur PESTEL; dan tahap berikutnya
adalah membuat strategi.
2.2.3. Matriks SPACE ( Strategic Position and Action Evaluation)
SPACE (Strategic Position and Action Evaluation) atau Posisi Strategis
dan Evaluasi Tindakan adalah metode penilaian dan pemilihanstrategi
oleh perusahaan berdasarkan beberapa dimensi, antara lain dimensi
strategis perusahaan dalam pasar dan dimensi internal perusahaan.
Semua dimensi disusun dalam satu matriks, kemudian dilakukan
penilaian dan pemilihan dengan metode matriks SPACE yang terdiri
dari 4 kuadran, yakni:
a. Kuadaran Agresif
b. Kuadran Konsevatif
c. Kuadran Defensif
d. Kuadran Kompetitif
Masing-masing kuadran mempunyai makna dan berfungsi sebagai
pedoman; terkait dengan aksi strategi yang akan dilakukan. Matriks
SPACE menganalisis posisi strategis perusahaan berdasarkan faktor
eksternaldan faktor internal; masing-masing faktor terdiri dari 2
dimensi, yakni:
a. Faktoreksternal, terdiri dari 2 dimensi:
a.1. Stabilitas Umum (SU)
Unsur yang dianalisis adalah dimensi eksternal, khususnyaindikator
kestabilan umum yang mempengaruhi eksistensi dan pertumbuhan
bidang usaha perusahaan. Indikator umum yang menjadi acuan
mencakup unsur makroekonomi, kebijakan pemerintah dan lain-lain.
contoh:
a. Unsur makroekonomi, antara lain: perkembangan fenomena
perekonomian pada umumnya, yakni tingkat inflasi, tingkat
pengangguran, dan lain-lain.
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b. Unsur kebijakan pemerintah, antara lain: perkembangan politik
dalam negeri, Peraturan atau kebijakan pemerintah pada bidang
industri tertentu, peraturan perpajakan, dan lain-lain.
a.2. Kondisi Industri (KI)
Unsur yang dianalisis adalah dimensi eksternal, khususnyaindikator
kondisi perindustrian yang mempengaruhi eksistensi dan pertumbuhan
bidang usaha perusahaan. Indikator industri yang menjadi acuan
meliputi kondisi industri tertentu saja dan kondisi industri pada
umumnya.
contoh:
Produktivitas industri, hambatan masuk kepasar, potensipertumbuhan,
sumber daya pendukung, dan lain-lain.
b. Faktor Internal, terdiri dari 2 dimensi:
b.1. Kondisi Keuangan (KK)
Unsur yang dianalisis adalah dimensi internal, khususnya indikator
kinerja keuangan perusahaan yang mempengaruhi eksistensi
operasional perusahaan.Industri kinerja keuangan yang menjadi acuan
meliputi hutang, asset,sumber dana perusahaan, tingkat penjualan dan
lain-lain.
contoh:
kas, laba, likuiditas, modal kerja,perputaran persediaan, dan lain-lain.
b.2. Keunggulan Persaingan (KP)
Unsur yang dianalisis adalah dimensi internal, khususnya kedudukan
perusahaan dalam pasar, keunggulan perusahaan dalam persaingan di
pasar, keunggulan produk,
Contoh:
Loyalitas pelanggan, penguasaan pangsa pasar, kualitas produk,
jaringan distribusi, dan lain-lain.
Matrik SPACE dibangun berdasarkan 4 dimensi yang terdiri dari 2
(dua) sumbu yang melintang secara vertikal dan horizontal; dan
terbagi dalam 4 kuadran dengan makna posisi perusahaan berikut
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rekomendasi aksi strategis pada masing-masing posisi (gambar 2.10),
sebagai berikut:
a. Kuadran agresif
-- Strategi yang disarankan adalah integrasi hulu; integrasi hilir;
penetrasi pasar; pengembangan pasar; pengembangan produk;
diversifikasi usaha terkait
b. Kuadran Konservatif
-- Strategi yang disarankan adalah penetrasi pasar; pengembangan
pasar; pengembangan produk; deferensiasi produk
c. Kuadran Kompetitif
-- Strategi yang disarankan adalah integrasi hulu; integrasi hilir;
pengembangan pasar; pengembangan produk
d. Kuadran Defensif
-- Strategi yang disarankan adalah penciutan (retrenchment)
aktivitas perusahaan; divestasi; likuidasi.
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Gambar 2.10. Matriks SPACE
Sumber: David & David (2017) diolah ulang oleh penulis
Analisis strategi dengan metode matirks SPACE bisa membantu
manajemen menentukan pilihan alternatif strategi. Namun demikian,
tahap awal harus menyediakan data dan informasi yang terkait dengan
dimensi internal dan eksternal.
Aplikasi matriks SPACE bisa dilakukan dengan langkah-langkah
sebagai berikut:
1. Tentukan nilai peringkat masing-masing variabel
pada setiap dimensi; kategori internal dan kategori
eksternal, dengan ketentuan:
a. Dimensi Kondisi Keuangan (KK) terdiri dari
variabel: Tingkat Laba; Arus Kas;Likuiditas;
Modal Kerja; Perputaran Persediaan. Masing52
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masing variabel diberinilai peringkat dengan
skala 1 (paling buruk) sampai 5 (paling baik).
b. Dimensi Keunggulan Persaingan (KP) terdiri
dari variabel: Pangsa Pasar; LoyalitasPelanggan;
kulaitas Produk; Jaringan Distribusi. Masingmasing variabel diberinilai peringkat dengan
skala -1 (paling baik) sampai -5 (paling buruk).
c. Dimensi Stabilitas Umum(SU) terdiri dari
variabel: Tingkat Inflasi; Tingkat Pengangguran;
Perkembangan Teknologi; Resiko Usaha;
Pertumbuhan
Konsumsi.Masing-masing
variabel diberi nilai peringkat dengan skala -1
(palingbaik) sampai -5 (paling buruk).
d. Dimensi Kondisi Industri (KI) terdiri dari
variabel: Peraturan Pemerintah; HambatanMasuk
Pasar; Potensi Petumbuhan; Pemanfaatan
Sumber Daya. Masing-masing variabel diberi
nilai peringkat dengan skala 1 (paling buruk)
sampai 5 (paling baik).
e. Hitungnilai rata- rata dengan menjumlahkan nilai
semua variabel dari setiap dimensi, kemudian
nilai penjumlahan dibagi dengan jumlah variabel
masing-masing dimensi.
2. Sajikan nilai peringkat masing-masing variabel
kedalam tabel.
Contoh (tabel 2.3):
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Tabel 2.3. Dimensi Matriks SPACE

Sumber: David & David (2017), diolah ulang oleh penulis
3. Hitung nilai rata- rata dari 2 dimensi KP & KI yang
terletak pada sumbu X, dan hitung nilai rata- rata
dari 2 dimensi KK & SU yang terletak pada sumbu
Y horizontal dan sumbu vertikal matriks SPACE.
Contoh (tabel 2.4):
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Tabel 2.4. Nilai rata-rata Dimensi Matriks SPACE

Sumber: David & David (2017), diolah ulang oleh penulis
4. Aplikasi nilai untuk menentukan kuadran, dilakukan
dengan langkah sebagai berikut:
a. Tempatkan nilai masing-masing sumbu X dan Y,
b. Tarik garis vektor mulaidari titiknol (0) mengarah
pada perpotongan titik matriks 2 sumbu.
c. Garis vektor berada dalam salah satu kuadrant.
d. Berdasarkan data tabel no.2 (Dimensi Matriks
SPACE) dan tabel no.3 (Nilai Rata-Rata
Dimensi Matriks SPACE maka posisi
perusahaan berada pada kuadran agresif (lihat
gambar 2.3.:Contoh Matriks SPACE).
e. Strategi
yang
direkomendasi
adalah
integrasi hulu, integrasi hilir, penetrasi pasar,
pengembangan pasar, pengembangan produk
dan diversifikasi bidang usaha terkait.
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Gambar 2.11. Contoh Matriks SPACE ( X= 1,25; Y= 1,60)
Sumber: David & David (2017) diolah ulang oleh penulis
2.2.4. Matriks BCG (Boston Consulting Group)
Metode ini merupakan salah satu metode populer dan mudah diaplikasi
oleh praktisi manajemen. Metode ini memberi panduan kepada
manajemen dalam pemilihan strategi untuk mengambil langkah
mempertahankan eksistensi perusahaan maupun pengembangan
perusahaan. Metode ini dikembangkan oleh perusahaan konsultan
manajemen di Amerika Serikat yakni Boston Consulting Group. Pada
hakekatnya analisis matriks BCG bertumpu pada 2 dimensi yang
menjadi dasar penilaian, yakni:
a. Pangsa pasar relatif (Relative Market Share) pada
sumbu X; adalah rasio pangsa pasar yangdikuasai
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berbanding dengan jumlah seluruh pangsa pasar
industri yang sama.
b. Tingkat pertumbuhan Penjualan industry (Industry
Growth Rate in sales) pada sumbu Y; adalahpersentase
pertumbuhan penjualan tahunan industri terkait.
Kondisi masing-masing dimensi direpresentasi dalam 4 kuadran (lihat
gambar Matriks BCG), yakni:
a. Kuadran 1:
-- Tanda Tanya (Question Mark)
--

Unit usaha menguasai pangsa pasarrelatif rendah dan
membutuhkan dukungan dana kas tinggi; sedangkan
penghasilan rendah. Pada umumnya produk yang baru
diluncurkan kepasar atau produk yang kurang diminati
konsumen; berada pada kuadran ini, karena volume
penjualan masihrendah dan butuh dukungan promosi
dalam bentuk iklan dan lain-lain, yang pada dasarnya
memerlukan biaya atau dana.
Ada 4 (empat) opsi strategi yang cocok bagi
perusahaandalam posisi kuadran 1, yakni:
a. Penetrasi pasar
b. Pengembangan
c. Pengembangan produk
d. Divestasi

b. Kuadran 2:
-- Bintang (Star)
--

Unit usaha menguasai pangsa pasar relatif tinggi untuk
masa jangka panjang baik dari segi pertumbuhan maupun
dari segi profitabilitas. Pangsa pasar relatif besar dan
pertumbuhan penjualan industri juga tinggi.
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Ada 5 (lima) opsistrategi yang cocok bagi perusahaan
dalam posisi kuadran 2, yakni:
a. Integrasi hulu
b. Integrasi hilir
c. Penetrasi pasar
d. Pengembangan pasar
e. Pengembangan produk
c. Kuadran 3:
--

Sapi perah (Cash Cow)

--

Unit usaha menguasai pangsa pasar relatif tinggi, tetapi
pertumbuhan industrinya rendah; sedangkan penghasilan
kas melebihi kebutuhan. Unit usaha pada posisi cash
cow, ada kecendrungan akan semakin lemah. Fokus
Strategi adalah untuk mempertahankan ekistensi unit
usahaselama mugkin.
Ada 3 (tiga)opsi strategi yang cocok bagi perusahaan
dalam posisi kuadran 3, yakni:
a. Pengembangan produk
b. Penghematan
c. Diversifikasi

d. Kuadran 4:
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--

Anjing (Dog)

--

Unit usaha menguasai pangsa pasar relatif rendah dan
pertumbuhan industrinya rendah cendrung tidak tumbuh;
kondisi internal dan eksternal lemah. Namun demikian,
dalam praktek ada unit usaha dalam kategori “anjing”
bisa bangkit kembali setelah melakukan penciutan dan
penghematan.
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Ada 4 (empat) opsi strategi yang cocok bagi perusahaan
dalam posisi kuadran 4, yakni:
a. Divestasi
b. Likuidasi
c. Penghematan

Gambar 2.12. Matriks BCG
Sumber: Boston Consulting Group (1970). Diolah ulang oleh penulis
2.2.5. Matriks internal-external (Matriks IE)
Metode ini menggunakan parameter internal perusahaan berupa faktor
kekuatan dan kelemahan; parameter eksternal berupa faktor peluang
dan ancaman dari luar perusahaan. Substansi dari metode ini adalah
melakukan analisis faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi
operasional perusahaan; pada sisi lain adalah membantu manajemen
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menentukan strategi aksi perusahaan dalam rangka ekspansi, bertahan
dan penciutan (Tabel 2.5). Strategi hasil analisis direfleksi dalam
diagram yang terdiri dari 9 (Sembilan) kuadran (tabel Matriks Internal
dan Eksternal) berdasarkan evaluasi faktor internal (EFI) dan evaluasi
faktor eksternal (EFE).
Tabel 2.5.: Matriks Faktor Internal dan Eksternal
Matriks Internal dan Eksternal
Posisi ( Nilai)

Kuat EFI
(3.00 – 4.00)

Sedang EFI
(2.00 – 2.99)

Lemah EFI
(1.00 – 1.99)

Tinggi EFE
(3.00 – 4.00)

Kuadran 1
Tumbuh &
Bangun

Kuadran 2
Tumbuh &
Bangun

Kuadran 3
Bertahan

Sedang EFE
(2.00 – 2.99)

Kuadran 4
Tumbuh &
Bangun

Kuadran 5
Bertahan

Kuadran 6
Likuidasi &
Divestasi

Rendah EFE
(1.00 – 1.99)

Kuadran 7
Bertahan

Kuadran 8
Likuidasi &
Divestasi

Kuadran 9
Likuidasi &
Divestasi

Sumber: David & David (2017), diolah ulang oleh penulis
Catatan:
EFI = Evaluasi Faktor Internal
EFE = Evaluasi Faktor Eksternal
Makna 9 (Sembilan) kuadran Matriks IE, masing-masing kuadran
dapat dijelaskan sebagai berikut:
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a. Kuadran 1 (satu)
-- Perusahaan berada pada posisi untuk terbaik karena nilai
hasil evaluasi faktor internal (EFI) dan faktor eksternal (EFE)
berada pada posisi kuat. Dalam arti perusahaan memiliki
dukungan sumber daya (manusia, keuangan, infrastruktur dan
lain-lain) internal yang kuat, sedangkan iklim bisnis kondusif
danmempunyaipeluang baik untuk pengembangan usaha,
Karena ancaman relatif tidak ada dan bisa diatasi oleh sumber
daya internal.
-- Strategi yang disarankan adalah melakukan ekspansi pasar
dengan integrasi vertical, integrasi horizontal, inovasi produk,
penetrasi pasar baru.
b. Kuadran 2 (dua)
-- Perusahaan yang berada pada kuadran ini memiliki nilai hasil
evaluasi faktor internal (EFI) Beradapada posisi sedang dan
faktor eksternal (EFE) berada pada posisi kuat. Dalam arti
Perusahaan memiliki dukungan sumber daya internal sedang
atau tidak kuat, sedangkan iklim bisnis kondusif, danmempunyai
peluang pengembangan usaha dan ancaman relatif tidak ada.
-- Strategi yang disarankan adalah meningkatkan sumber daya
internal, penetrasi pasar baru, inovasi produk, integrasi vertical
dan integrasi horizontal
c. Kuadran 3 (tiga)
-- Perusahaan yang berada pada kuadran ini memiliki nilai hasil
evaluasi faktor internal (EFI) dalam posisi lemah dan faktor
eksternal (EFE) Perusahaan berada pada posisi kuat. Dalam
arti sumber daya perusahaan lemah dan tidak cukup untuk
mendukung operasional perusahaan, sedangkan iklim bisnis
kondusif, dan mempunyai peluang pengembangan usaha dan
ancaman relatif tidak ada.
-- Strategi yang disarankantidak bersifat ekspansif, tetapi
mempertahankan eksistensi perusahaan; dengan meningkatkan
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sumber daya internal, pengembangan produk, penetrasi pasar
baru.
d. Kuadran 4 (empat)
-- Perusahaan yang berada pada kuadran ini memiliki nilai hasil
evaluasi faktor internal (EFI) dalam posisi kuat dan faktor
eksternal (EFE) Perusahaan berada pada posisi sedang. Dalam
arti perusahaan mempunyai sumber daya kuat untuk mendukung
operasional perusahaan, sedangkan iklim bisnis kurang kondusif
untuk pengembangan usaha, karena persaingan semakin ketat
dan ada perubahan fenomena bisnis global.
-- Strategi yang disarankan bersifat agresif adalah melakukan
penetrasi pasar baru, inovasi produk, pengembangan produk
e. Kuadran 5 (lima)
-- Perusahaan yang berada pada kuadran ini memiliki nilai
hasil evaluasi faktor internal (EFI) dan faktor eksternal (EFE)
Perusahaan berada pada posisi sedang. Dalam arti perusahaan
mempunyai sumber daya sedang atau tidak kuat dan iklim
bisnis kurang kondusif untuk pengembangan usaha, karena
persaingansemakin ketat dan perubahan fenomena bisnis global.
-- Strategi yang disarankan tidak bersifat agresif, tetapi
mempertahankan eksistensi perusahaan; Dengan meningkatkan
sumber daya internal, pengembangan produk dan penetrasi
pasar baru.
f. Kuadran 6 (enam)
--
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Perusahaan yang berada pada kuadran ini memiliki nilai hasil
evaluasi faktor internal (EFI) dalam posisi lemah dan faktor
eksternal (EFE) Perusahaan berada pada posisi sedang. Dalam
arti sumber daya perusahaan lemah dan tidak cukup untuk
mendukung operasional perusahaan, sedangkan iklim usaha
kurang kondusif pengembangan usaha karena karena persaingan
semakin ketat dan ada perubahan fenomena bisnis global.
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Strategi yang disarankan bersifat penyelamatan atau menghindar
dari kerugian yang lebih besar, dengan melakukan likuidasi ,
penciutan (divestasi), mencari investor strategis.

g. Kuadran 7 (tujuh)
-- Perusahaan yang berada pada kuadran ini memiliki nilai hasil
evaluasi faktor internal (EFI) dalam posisi kuat dan faktor
eksternal (EFE) Perusahaan berada pada posisi lemah. Dalam
arti perusahaan mempunyai sumber daya kuat untuk mendukung
operasional perusahaan, sedangkan iklim bisnis tidak kondusif
untuk pengembangan usaha, karena persaingan semakin
ketat, perubahan fenomena bisnis global, terkena pembatasan
kebijakan pemerintah.
-- Strategi yang disarankan adalah mempertahankan eksistensi
perusahaan dengan penetrasi pasar baru, inovasi produk,
pengembangan produk
h. Kuadran 8 (delapan)
-- Perusahaan yang berada pada kuadran ini memiliki nilai hasil
evaluasi faktor internal (EFI) berada pada posisi sedang dan
faktor eksternal (EFE) perusahaan berada pada posisi lemah.
Dalam arti sumber daya perusahaan tidak kuat daniklim bisnis
tidak kondusif untuk Pengembanganusaha, karena persaingan
semakin ketat, perubahan fenomena bisnis global, terkena
pembatasan kebijakan pemerintah.
-- Strategi yang disarankan bersifat penyelamatan atau menghindar
dari kerugian yang lebih besar, dengan melakukan likuidasi ,
penciutan (divestasi).
i. Kuadran 9 (sembilan)
-- Perusahaan yang berada pada kuadran ini memiliki nilai hasil
evaluasi faktor internal (EFI) dan faktor eksternal (EFE)
perusahaan berada pada posisi lemah. Dalam arti perusahaan
tidak memiliki sumber daya yang cukup untuk mendukung
operasional perusahaan dan iklim bisnis tidak kondusif
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--

untuk pengembangan usaha, karena persaingan semakin
ketat, perubahan fenomena bisnis global, terkena pembatasan
kebijakan pemerintah.
Strategi yang disarankan bersifat penyelamatan atau menghindar
dari kerugian yang lebih besar, dengan melakukan likuidasi ,
penciutan (divestasi).

Metode matrik IE dimanfaatkan untuk menentukan kedudukan
perusahaan, dengan melakukan analisis faktor internal dan faktor
eksternal. Langkah analisis bisa dilakukan dengan :
1. Tentukan indikator-indikator faktor internal dan faktor eksternal.
2. Tentukan responden yang akan diminta pendapat tentang peran
faktor internal dan eksternal.
3. Lakukan jajak pendapat dengan kuesioner.
4. Hitung bobot, peringkat dan nilai berdasarkan hasil kuesioner.
5. Tentukn kuadran sesuai dengan nilai.
Contoh aplikasi Matrik IE :
1. Perusahaan A perusahaan manufaktur produk makanan ringan
massal, melakukan analisis matriks internal eksternal, dengan
menyebarkan kuesioner kepada 6 responden.
2. Nilai rata-rata maksimum jawaban setiap responden adalah 4,
nilai maksimum seluruh responden adalah 24.
3. Kuesioner yang diterima kembali tercatat untuk EFI dengan
total nilai 138 dan untuk EFE dengan total nilai 136 (rincian
lihat tabel….).
4. Berdasarkan hasil kuesioner, dihitung bobot, peringkat dan
nilai semua factor dalam EFI dan EFE;
- Bobot = jumlah nilai dibagi dengan jumlah nilai; bobot
tenaga ahli = 22/138 = 15,94% .
- Peringkat = jumlah nilai dibagi dengan jumlah responden;
peringkat tenaga ahli = 22/6 = 3,7 dilakukan pembulatan
keatas menjadi 4.
- Nilai = bobot dikali peringkat; nilai tenaga ahli = 15,94%
x 4 = 0,64
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5. Berdasarkan hasil perhitungan Bobot, peringkat dan nilai
disusun matriks IE sebagai berikut (Tabel 2.6 dan Tabel 2.7):
Tabel 2.6.: Nilai Evaluasi Faktor Internal

Nilai Evaluasi Faktor Internal pada tabel diatas adalah 2,97.
Tabel 2.7.: Nilai Evaluasi Faktor Eksternal

Nilai Evaluasi Faktor Internal pada tabel diatas adalah 2,85.
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Berdasarkan jumlah nilai evaluasi faktor internal dan eksternal
perusahaan A,ditentukan kedudukan perusahaan A berada
dalamkuadran 5matrik IE (EFI2,99; EFE 2,85).
Kesimpulan: Strategi yang dibutuhkan perusahaan A adalah
strategimenjaga
eksistensi
perusahaan,
yaknimelakukan
pengembangan pasar dan produk supaya perusahaan bisa bertahan
dan tumbuh.
2.2.6. Matriks Evaluasi Profil Daya Saing (Competitive Profile
Matrix=CPM)
Metode ini mengevaluasi dan menganalisis daya saing perusahaan
sendiri dibandingkan dengan beberapa perusahaan sejenis yang
berada dalam pasar. Faktor yang dievaluasi adalah faktor internal
dan faktor eksternal pada masing-masing perusahaan. Indikator
faktor internal dan faktor eksternal semua perusahaan yang menjadi
obyek perbandingan, dihitung peringkat dan nilainya. Kemudian hasil
perhitungan dimasukkan dalam matrik profil daya saing. Kedudukan
daya saing masing-masing perusahaan ditentukan dari nilai total
berdasarkan matrik profil daya saing. Perusahaan yang mendapat nilai
total tertinggi merupakan pemimpin pasar.
Contoh (Tabel 2.8) :
Dalam pasar ada 3 perusahaan dominan yakni A(perusahaan sendiri),
B dan C. Indikator faktor internal dan faktor eksternal Masingmasing perusahaan diberi peringkat dan nilai. Hasil evaluasi matriks
profildaya saing adalah sebagai berikut sebagai berikut :
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Tabel 2.8.: Matriks Profil Daya Saing

Sumber: David & David (2016) diolah ulang oleh penulis
Nilai total evaluasi perusahaan A = 2,42; perusahaan B = 2,37;
perusahaan C = 2,67.
Kesimpulan hasil evaluasi:
1. Kedudukan perusahaanA (=2,42) dipasar berada pada posisi
menengah,
2. Kedudukan perusahaan B ( = 2,37) dipasar berada pada posisi
paling rendah
3. Kedudukan perusahaan C (= 2,67) dipasar berada pada posisi
tertinggi
2.2.7. Matriks Grand Strategy
Metode ini mengevaluasi dan menganalisis dua faktor utama yakni
faktor internal dan faktor eksternal, yang direfleksi dengan posisi
persaingan (competitive position) dan pertumbuhan pasar (market
growth). Hasil evaluasi dan analisisatas 2 (dua) faktor tersebut
berupa matriks yang terdiri dari 4 kuadran. Masing-masing kuadran
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menerangkan statuskedudukan suatu perusahaan dan memberikan
rekomendasi strategi yang cocok untuk diimplementasi.
Karakter dan strategi masing-masing kuadran pada matriks Grand
Strategi,bisa dijelaskan sebagai berikut:
a. Kuadran 1
-- Kondisi: Perusahaan berada dalam pasar pertumbuhan tinggi
dan perusahaan memilikikeunggulan, sehingga mempunyai
daya saing kuat.
-- Strategi pilihan: adalah penetrasi pasar, pengembangan pasar,
pengembangan produk, integrasi horizontal, integrasi vertikal.
b. Kuadran 2
-- Kondisi: Perusahaan berada dalam pasar pertumbuhan tinggi,
tetapi perusahaan tidak memiliki keunggulan, sehingga daya
saing lemah.
-- Strategi pilihan adalah integrasi horizontal, pengembangan
produk,
c. Kuadran 3
-- Kondisi: Perusahaan berada dalam pasar pertumbuhan rendah
dan perusahaan tidak memiliki keunggulan, sehingga daya
saing lemah.
-- Strategi
pilihan
adalah
penciutan
usaha
dan
penghematan,diversifikasi, divestasi atau likuidasi.
d. Kuadran 4
-- Kondisi: Perusahaan berada dalam pasar pertumbuhan rendah
dan perusahaan memiliki keunggulan, sehingga mempunyai
daya saing kuat.
-- Strategi pilihan adalah pengembangan produk, diversifikasi dan
penggabungan usaha.
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4. Integrasi hulu, hilir dan horizontal
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Gambar 2.13. Matriks Grand Strategy
Sumber : David & David (2016), diolah ulang oleh penulis
2.3. Tahap keputusan
2.3.1. Matriks QSPM (Quantitative Strategic Planning Matrix)
Pada tahap penentuan strategi yang akan diimplementasi, manajemen
bisa mempergunakan metode analisis QSPM (Quantitative Strategic
Planning Matrix) atau matriks kuantitatif perencanaan strategi
(MKPS). Metode QSPM (MKPS) mengevaluasi beberapa strategi
secara objektif berdasarkan faktor-faktor sukses pilihan ekternal
dan internal yang telah diidentifikasi sebelumnya. Analisis QSPM
dipergunakan oleh manajemen untuk memilih strategi yang tepat
untuk diimplementasi. Pilihan strategi dilakukan berdasarkan analisis
faktor-faktor internal dan eksternal yang tercermin dari Total Nilai
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Daya Tarik (TND). Alternatif strategi dengan nilai TND tertinggi
dipilih sebagai strategi yang paling tepat.
Matriks QSPM(MKPS) dibuat berdasarkan langkah-langkah sebagai
berikut:
1. Lakukan identifikasi faktor-faktor kunci eksternal (peluang dan
ancaman) dan internal (kekuatan dan kelemahan). Faktor-faktor
kunci yang dikutip mengacu pada matriks Evaluasi Faktor
Eksternal (EFE) dan Evaluasi Faktor Internal (EFI). Kemudian
masukan kedalam kolom faktor-faktor kunci.
2. Berikan bobot pada masing-masing faktor eksternal dan internal;
mengacu pada matriks EFE dan EFI.
3. Identifikasi beberapa strategi sebagai opsi untuk diimplementasikan,
berdasarkan EFE dan EFI.
4. Tentukan nilai daya tarik (ND) atau Attractiveness Scores (AS)
yang Direfleksi dengan angka pada semua faktor disetiap strategi;
dengan
ketentuan:
a. Nilai 1 = tidak menarik
b. Nilai 2 = sedikit menarik
c. Nilai 3 = menarik
d. Nilai 4 = sangat menarik
5. Hitung nilai total daya tarik (TND) atau TotalAttractiveness
Scores (TAS); Kalikan bobot dengan nilai daya tarik (ND) atau
Attractiveness Scores (AS)
Contoh (Tabel 2.9) :
Perusahaan A berada pada kuadran 5posisi bertahan. Untuk
mempertahanan eksistensi perusahaan; terdapat 2 pilihan
strategi yakni bertahan atau melakukan inovasi produk.
Untuk memilih strategi yang tepat, telah dilakukan EFE dan
70
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EFI dan langkah akhir adalah melakukan Matriks Kuantitatif
Perencanaan Strategi (MKPS) atau QSPM.
Tabel 2.9.: Matriks Kuantitatif Perencanaan Strategi (MKPS) atau
QSPM
Faktor - Faktor Kunci
1
a
b
c
d
2
a
b
c
d
3
a
b
c
d
4
a
b
c
d

Kekuatan
Tenaga ahli
Infrastruktur
Logistik material
Kontrol kualitas
Kelemahan
Displin kerja
Budaya kerja
Administrasi
Kompensasi
Peluang
Kebutuhan tinggi
Konsumen luas
Didukung pemerintah
Pasokan bahan baku lancar
Ancaman
Peraturan pemerintah ketat
Pemasok bahan baku terbatas
Teknologi baru
Produk substitusi
Jumlah

Bobot

Opsi Strategi
Inovasi
Bertahan
ND
TND
ND
TND

15.94%
14.49%
14.49%
13.04%

4
4
3
3

0.64
0.58
0.43
0.39

2
4
3
3

0.32
0.58
0.43
0.39

14.49%
10.14%
8.70%
8.70%

4
3
2
2

0.58
0.30
0.17
0.17

4
2
2
3

0.58
0.20
0.17
0.26

13.24%
16.18%
13.24%
10.29%

4
3
2
2

0.53
0.49
0.26
0.21

3
3
4
2

0.40
0.49
0.53
0.21

13.24%
11.76%
10.29%
11.76%

4
3
4
2

0.53
0.35
0.41
0.24
6.29

4
2
3
2

0.53
0.24
0.31
0.24
5.87

Sumber : David & David (2016)diolah ulang oleh penulis
Catatan :
ND = Nilai Daya Tarik atau Attractiveness Scores (AS)
TND = Total Nilai Daya Tarik atau TotalAttractiveness Scores (TAS)
Hasil MKPS atau QSPM menunjukkan strategi inovasi memperoleh
nilai TND atau TAS 6,29 dan strategi bertahan memperoleh nilai TND
atau TAS5,87.
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Kesimpulan: Perusahaan A akan mengimplementasi strategi inovasi
untuk mempertahankan eksistensi perusahaan, dengan dasar
pertimbangan nilai TND atau TAS strategi inovasi lebih tinggi
daripada strategi bertahan.
2.4. RINGKASAN
Bab 2 Formulasi Strategi
Salah satu fungsi manajemen strategi adalah formulasi strategi. Proses
formulasi strategi dilakukan dalam beberapa tahap susbtantif yakni:
a. Tahap identifikasi,
b. Tahap penyesuaian,
c. Tahap keputusan.
2.1. Tahap Identifikasi
Aktivitas pada tahap awal formulasi strategi adalah mencari data,
informasi dasar dan melakukan klasifikasi informasi. Melakukan
analisis dan evaluasi unsur-unsur yang berhubungan dengan substansi
obyek strategi, yang terdiri dari:
a. Evaluasi Faktor Internal
b. Evaluasi Faktor Eksternal
c. Evaluasi Profil Daya Saing
2.2. Tahap Penyesuaian
Aktivitas pada tahap ini adalah mencari alternatif strategi yang baik
dan layak untuk diimplementasikan oleh perusahaan dengan dukungan
faktor –faktor kunci internal dan eksternal. Analisis dengan berbagai
teknik matriks, antara lain:
a. Matriks SWOT (strengths, weaknesses, opportunies, threats)
b. Matriks PESTEL (Politic, Economic, Social, Technological,
Environmental, Legal)
c. Matriks SPACE (Strategic position and Action Evaluation)
d. Matriks BCG (Boton consulting group)
e. Matriks IE I(internal & eksternal)
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f. Matriks CPM (competitive profile matrix atau profil daya saing)
g. Matriks Grand Strategy
2.3. Tahap penentuan
Pada tahap penentuan strategi yang akan diimplementasi, manajemen
bisa mempergunakan metode analisis QSPM (Quantitative Strategic
Planning Matrix) atau matriks kuantitatif perencanaan strategi
(MKPS) untuk mengevaluasi beberapa strategi secara objektif
berdasarkan faktor-faktor sukses pilihan ekternal dan internal yang
telah diidentifikasi sebelumnya. Analisis QSPM dipergunakan oleh
manajemen untuk memilih strategi yang tepat untuk diimplementasi.
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BAB 3
PARADIGMA
MANAJEMEN STRATEGI
Sasaran Belajar
Bab 3 memberikan paparan tentang pandangan manajemen strategi
berbasis pada beberapa pendekatan dan jangkauan aplikasinya pada
perusahaan besar dan perusahaan kecil. Tujuan pembelajaran agar
bisa memahami hal-hal tentang:
1. Pola dasar strategi
2. Jangkauan manajemen strategi
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3.1. Pola Dasar Strategi
Paradigma manajemen strategi mulai populer pada tahun 1980an.
MichaelPorter (1980) sebagai pelopor yang memakai competitive
forces approach (pendekatan kemampuan daya saing) dan menjadi
dasar manajemen strategi; pola pikir ini mengacu pada 5 kekuatan
persaingan, yakni :
a. Hambatan bagi Pendatang baru (Entry barriers )
b. Ancaman barang substitusi (Threat of substitution)
c. Daya tawar pembeli (Bargaining power ofbuyers)
d. Daya tawar pemasok (Bargaining power of suppliers)
e. Persaingan (Rivalry)
Hambatan Bagi Pendatang baru (entry barriers)
Pada saat perusahaan masuk kepasar atau masuk ke industri tertentu
sebagai pendatang baru; kondisi yang sulit dihindarkan adalah
menghadapi beban berupa hambatan yang harus dilewati. Kondisi
hambatan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi persaingan
di pasar dan kedudukan perusahaan dalam pasar.Makin besar hambatan
yang dihadapi pendatang baru, maka persaingan dalam pasar relatif
rendah. Pada umumnya hambatan bagi pendatang dalam industri ada
berbagai unsur, antara lain: teknologi, investasi, profitabilitas rendah,
fanatisme pelanggan, skala ekonomi, peraturan pemerintah, dan lainlain. Strategi yang dibuat perusahaan bisa memanfaatkan keadaan
hambatan yang ada secara positif dan negatif (kontra-produktif),
contoh:
1. Strategi positif: memperbaharui proses produksi dengan teknologi
terbaru.
-- Produsen yang telah eksis, selalu memperbaiki kualitas dan
memperbaharui jenis produk dan jasa dengan menggunakan
teknologi terkini. Keadaan seperti itu akan menjadi beban dan
hambatan bagi pendatang baru, karena butuh investasi besar
untuk mengimbangi pihak industri yang sudah mapan.
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2. Strategi negatif (Kontra Produktif): perang harga
-- Untuk mengantisipasi pendatang baru; perusahaan yang telah
eksis melakukan strategi perang harga, menyebabkan margin
laba rendah, bahkan tidak mengambil laba penjualan produk
utama untuk masa tertentu, dengan tujuan mengacaukan harga
produk dipasar. Keadaanpasar seperti ini tentu tidak menarik
bagi investor baru, karena tidak memenuhi perhitungan skala
ekonomi untuk investasi.
Ancaman Barang Pengganti (Threat of Substitution)
Ancaman persaingan tersembunyi merupakan faktor serius yang
merongrong eksistensi perusahaan. Karena pada awalnya tidak masuk
dalam kategori pesaing, akan tetapi pesaing ini menyesuaikan diri
mengikuti perkembangan pasar dan masuk ke segmen yang sama
dengan identitas produk pengganti.Pada hekekatnya persaingan dalam
pasar bukan hanya datang dari barang sejenis, tetapi ancaman juga
datang dari produk pengganti atau barang substitusi. Ancaman barang
pengganti sangat berbahaya karena menggerus pangsa pasar produk
utama tanpa disadari. Barang substitusi bisa mengambil pangsa pasar
produk utama dengan mempengaruhi perilaku konsumen. Kondisi ini
bisa terjadi karena produsen produk utama terlena dengan kesuksesan
dan lengah menganalisis perkembangan pasar. Strategi untuk
mengantisipasi produk pengganti dalam pasar, yang lazim dilakukan
oleh produsen produk utama adalah menciptakan produk sejenis
dengan tingkat kualitas lebih rendah dan harga lebih rendah dengan
tujuan menghambat masuknya produk pengganti. Strategi kunci untuk
antisipasi ancaman barang pengganti masuk kepasar adalah kreativitas.
Contoh:
Para produsen otomotif roda empat berlomba meluncurkan produk
baru dengan berbagai varian.Yakni Mobil keluarga roda empat
kategori MPV diproduksi dalam berbagai varian, antara lain Toyota
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all new Avanza1,3 G, 1,5 G; Nissan Livina EL AT, EL MT; Honda
Mobilio EMT, CVT.
Daya Tawar Pembeli (Bargaining power of buyers)
Perusahaan yang menghasilkan produk kebutuhan khusus pada
umumnya berada dalam kondisi ketergantungan pada pembeli khusus,
pada keadaan tertentu akan tersandera oleh pembeli, karena produk
perusahaan sulit dipasarkan untuk kebutuhan konsumen laindipasar.
Kondisi tersandera bisa terjadi karena produk hanya dibeli oleh
pembeli atau konsumen tertentu, sehingga dengan demikian pembeli
memegang kendali transaksi; dalam arti mempunyai daya tawar lebih
besar dalam hal menentukan harga produk dibandingkan dengan
penjual.Kondisi daya tawar pembeli yang lebih besar merupakan
beban bagi perusahaan atau produsen, bahkan menjadi ancaman
terhadap eksistensi perusahaan. Daya tawar pembeli yang kuat bisa
terjadi karena produsen terlena dengan kenyamanan pasar.Keadaan
ini juga menjadi penghambat bagi pendatang baru dalam industri.
Kondisi seperti ini dapat diantisipasi oleh produsen dengan berbagai
strategi, antara lain melakukan diversifikasi produk, melakukan
inovasi produk, melakukan penetrasi pasar baru, sehingga dengan
demikian bisa melepaskan diri dari ketergantungan kepada kelompok
pembeli tertentu.
Contoh:
Produk aditif semen; konsumen utama produk adalah perusahaan
pengembang atau kontraktor bangunan dalam status bukan sebagai
pemakai akhir (end user). Untuk menghilangkan ketergantungan,
produsen memasarkan produk kepemakai langsung, antara lain;
produsen Mortar menciptakan produk semen instan beraditif, produsen
Damdex menciptakan aditif semen berwarna.
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Daya Tawar Pemasok (Bargaining power of suppliers)
Kekuatan lain dalam pasar yang mempengaruhi persaingan adalah
kekuatan pemasok menentukan harga, dalam arti pemasok memegang
kendali harga. Kondisi seperti ini bisa terjadi karena hanya terdapat
beberapa pemasok dalam pasar dan secara terselubung sesama
pemasok melakukan kesepakatan harga; praktek seperti ini cendrung
menjadi perdagangan sistim kartel. Manajemen perusahaan perlu jeli
dan mencermati faktor kekuatan daya tawar pemasok, karena bisa
menjadi ancaman terhadap kinerja perusahaan.Khususnya daya saing
perusahaan menjadi lemah, dampak dari terganggunya kinerja bidang
produksi dan bidang keuangan, yang disebabkan ketergantungan pada
pemasok tertentu . Keadaan seperti ini bisa diantisipasi dengan berbagai
strategi, antara lain melakukan inovasi produk baru, pengembangan
produk eksisdengan melakukan diferensiasi, dan lain-lain
Contoh:
Pengelola media informasi cetak mengembangkan penyajian berita
melalui media informasi elektronik, dalam hal ini pengelola media
informasi telah melepaskan ketergantungan terhadap bahan baku cetak
yakni kertas dan tinta, yang pemasoknya semakin terbatas. Antara
lain: Surat kabar Kompas bisa dibaca dalam bentuk konvensional dan
elektronik.
Persaingan
Persaingandalam pasar, baik secara langsung maupun tidak langsung
merupakan hal lumrah dan sulit dihindarkan. Tekanan persaingan dalam
pasar cendrung tidak berpola atau berpola bebas. Namun demikian
perusahaan atau produsen perlu melakukan analisis secara cermat
atas perilaku komsumen, karakteristik pasar, perkembangan teknologi
dan fenomena sosioekonomi. Faktor-faktor yang harus diperhatikan
untuk menjaga eksistensi perusahaan pada era globalisasi semakin
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kompleks; dalam arti persaingan tidak hanya berhubungan dengan
faktor langsung, akan tetapi juga berhubungan denganfaktor yang
tidak langsung. Dalam pasar persaingan yang ketat, perusahaan atau
produsen harus bertindak sigap mengantisipasi setiap perubahan dan
kondisi didalam industri, masyarakat, politik; baik tingkat domestic,
regional dan internasional. Strategi untuk menjaga eksistensi adalah
konsolidasi internal organisasi, pengembangan pasar, pengembangan
produk, diversifikasi produk, divestasi, mencari investor strategis,
integrasi horizontal, integrasi vertical dan lain lain.
Contoh:
Aksi korporasi bank besar melakukan akuisisi bank-bank kecil, produk
jasa perbankan yang semakin nyaman dan mudah dalam bertransaksi,
antara lain: bank BCA mengakuisisi bank Royal; produk e toll card
bank Mandiri, dan lain-lain.

Gambar 3.1.: 5 (Lima) Kekuatan Persaingan Pasar
Sumber : Porter (2008) diolah ulang oleh penulis
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5 (lima) unsur kekuatan yang dipaparkan diatas merupakan unsur
baku dalam analisis kemampuan daya saing pasar. Akan tetapi pada
saat ini 5 unsur baku telah berkembang dengan berbagai variasi
ekstensi mengikuti perkembangan pasar, perkembangan teknologi dan
perubahan perilaku pelaku pasar.Sehingga dengan demikian, analisis
harus komprehensif dan bersifat global; dalam arti mencakup analisis
sub-sub unsur baku dan aksi alternatif setiap unsur.
Contoh:
1. Pesaing baru masuk kedalam pasar,
-- Opsi sebagai investror baru secara langsung mendirikan
peusahaan baru atau dengan opsi melakukankerjasama dengan
perusahaan yang sudah eksis dipasar, seperti Bank asing masuk
kedalam industri perbankan Indonesia melalui akuisisi lembaga
bank yang sudah beroperasi.
2. Barang pengganti (substitusi)
-- Barang substitusi yang masuk kepasar menawarkan nilai lebih
dibanding dengan produk utama yang sudah ada dipasar,
seperti PDA (personal digital assistant) sebagai substitusi
buku catatan manual, akan tetapi pada alat tersebut dilengkapi
dengan berbagai fasiltas lain untuk komunikasi, dokumentasi
dan aplikasi pendukung lainnya.
3. Daya tawar pembeli
-- Pembeli mempunyai kekuatan dalam menentukan harga
transaksi karena diincar oleh berbagai perusahaan, atau status
pembeli mempunyai nilai ekonomis yang dapat mengangkat
status perusahaan, sehingga dengan demikian memberikan
keuntungan mutual (mutual benefit) , seperti pusat perbelanjaan
yang mengenakan harga sewa khusus dibawah standar kepada
penyewa besar (anchor tenant) bertujuan mendapat nilai nama
besar penyewa (hallo effect) untuk menarik penyewa lain.

Manajemen Strategi Konsep & Implementasi

81

4. Daya tawar pemasok
-- Pemasok yang memegang kendali harga jual mempunyai
kekuatan pada produk yang Ditawarkan; bisa disebabkan
kualitas, spesifikasi khas yang pada hakekatnya mempunyai
suatu nilai lebih dan pada sisi lain pemakai atau produk yang
mengandung bahan tersebut juga mendapat nilai tambah, seperti
dinding bangunan yang dicat dengan aditif tertentu menambah
kualitas dan daya tahan dinding terhdap air dan cuaca.
5. Persaingan dalam pasar
-- Faktor persaingan dalam pasar sudah lumrah dan tidak dapat
dihindarkan. Namun demikian perlu dicermati adalah pesaing
yang masuk kepasar bukan hanya datang dari pesaing produk
yang sama, akan tetapi bisa datang dari produk pengganti,
prilaku konsumen, faktor lain yang secara tidak berdampak
pada persaingan, seperti: peraturan pemerintah, perkembangan
teknologi dan lain-lain.
Tujuan analisis kemampuan daya saing pasar adalah agar perusahaan
bisa mencapai posisi unggul dalam pasar.Untuk mencapai posisi
unggul dalam persaingan bisnis; dibutuhkan strategi yang unggul
juga. Menurut Porter (1985), strategi yang unggul minimal memiliki
3 faktor dasar yakni:
1. Cost Leadership (Biaya rendah);
2. Differentiation (pembedaan produk);
3. Market niche (fokus atau spesialisasi).
Cost leadership (Biaya rendah )
Cost leadership (biaya rendah) merupakan salah satu strategi umum
yang menitikberat pada biaya yang paling rendah untuk produk atau
jasa. Fokus strategi ini adalah menghasilkan produk atau jasa standar
dengan biaya terendah dibanding dengan produk sejenis dalam
industri yang sejenis. Tujuan Strategi ini adalah untuk meningkatkan
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pangsa pasar dengan harga jual produk rendah. Implementasi strategi
membutuhkan 2 (dua) keunggulan dasar yang harus dipenuhi
perusahaan, yakni:
1. Memiliki sumber dana kuat atau permodalan kuat
2. Memiliki sumber daya berkompeten yang mencakup
bidang operasional maupun bidang non operasional
(pendukung)
Contoh:
1. Toyota Motor Corporation, Japan; melakukan efisiensi
biaya produksi dengan memanfaatkan metode produksi
JIT (Just in Time)
2. Air Asia; pelayanan jasa angkutan udara berbasis
penerbangan bertarif rendah (low cost carrier ).
Differentiation (Pembedaan Produk)
Strategi Pembedaan Produk (differentiation) merupakan upaya
melakukan inovasi kreatif menciptakan produk atau jasa unik dan baru;
tampil beda dalam pasar. Pembedaan produk merupakan strategi baik
untuk penetrasi pasar maupun pengembangan pasar dalam arti pangsa
pasar maupun segmen pasar. Keunikan produk membuka kesempatan
menarik konsumen dari segmen berbeda dan bisa memperbesar pangsa
pasar eksisting.
Contoh:
1. Gojek memperluas jasa transportasi ke jasa antar makanan Gofood
2. Produsen perangkat computer Apple memperoduksi arloji pintar
(smartwatch)mempunyai fungsi lebih banyak dibandingkan
dengan arloji konvensional.

Manajemen Strategi Konsep & Implementasi

83

Market Niche (Fokus atau spesialisasi)
Strategi ini adalah membangun keunggulan bersaing dalam pasar
melalui konsentrasi pada segmen pasar tertentu atau melakukan
spesialisasi produk secara khas. Spesialisasi produk yang dilakukan
dengan tujuan membagun fanatisme konsumen. Pada sisi lain strategi
ini menciptakan rasa kebanggaan pada sisi konsumen dan loyalitas
konsumen cendrung tinggi karena mempunyai prestise tersendiri
sebagai konsumen.
Contoh:
1. Arloji merek Rolex, mempunyai segmen pasar khusus dan
kebanggaan tersendiri bagi konsumennya
2. Sepeda motor Harley Davidson, yang mempunyai segmen pasar
khusus, dan mempunyai komunitas tersendiri yaitu Harley
Davidson Indonesia
3. Toko ritel Miniso asal Tiongkok yang mirip dengan toko Uniqlo
dan toko Muji asal Jepang; menjual variasi barang yang sama
tetapi dengan harga lebih murah.
Kompleksitas Paradigma manajemen strategi (Gambar 3.2)
berkembang terus dan semakin rumit pada era globalisasi, dibandingkan
dengan sebelum era globalitas. Pada era pra globalisasi, strategi
manajemen dijalankan masih berpatokan pada beberapa asumsi,
antara lain: menganggap informasi yang diperoleh sudah memadai,
perusahaan mampu mengendalikan kondisi lingkungan perusahaan
dan keberlanjutan lingkungan usaha tetap terjaga sama dengan
yang lalu.(Khashei,V., & Ashofteh.I.. 2016). Kerumitan paradigma
manajemen strategi yang berkembang dari waktu ke waktu tidak
dapat dihindarkan, karena perusahaan atau organisasi berkecimpung
dalam dunia perdagangaan yang dinamis harus bisa mempertahankan
diri dalam kondisi stabil dan luwes (Cunha & Cunha, 2006), berarti
perusahaan bisa bertahan kokoh dan mampu mensiasati fenomena
baru dalam pasar. Kemampuan bertahan dan luwes menghadapi
perubahan fenomena dapat terwujud dari kerjasama antara semua
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lapisan personil dalam perusahaan, yakni dari lapisan manajemen atas
sampai dengan lapisan manajemen pelaksana.

Gambar 3.2. Paradigma Manajemen Strategi
Sumber: Diolah oleh penulis
3.2. Jangkauan Manajemen Strategi
Salah satu substansi Manajemen strategi adalah merancangstrategi
yang tepat guna dan bisa dijalankan dengan baik sehingga memperoleh
hasil efektif dan efisien; dalam pengertian bisa diimplementasi oleh
pihak terkait secara tepat waktu dan tepat guna. Substansi ini perlu
dipahami, karena perancangan strategi pada awalnya mengacu pada
visi perusahaan; yang pada hakekatnya masih berupa mimpi, sehingga
dengan demikian strategi yang dirancang harus cermat dalam hal
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teknis dan target. Untuk mencapai substansi manajemen strategi,
maka secara ideal strategi yang diluncurkan adalah bersifat holistik,
dalam arti strategi yang dibuat bisa mencakup aktivitas semua tingkat
dalam organisasi. Semua tingkat manajemen dalam perusahaan atau
organisasi dari tertinggi (top management atau manajemen tingkat
atas) sampai dengan manajemen tingkat pelaksana.
Mengacu pada pola pikir strategi bersifat holistik, maka jangkauan
strategi yang dirancang seyogyanya disesuaikan dengan kategori
aktivitas perusahaan, yakni:
1. Perusahaan besar, jangkauan manajamen strategi terdiri dari 4
tingkat (Gambar 3.3.), yakni:
- Tingkat Manajemen atas (top management) adalah
manajemen tingkat tertinggi dalam oganisasi atau
perusahaan. Terdapat beragam istilah atau nama yang
dipakai untuk status pemimpin tertinggi perusahaan;
antara lain CEO (Chief Executive Officer); direktur utama,
presiden direktur
- Tingkat Manajemen divisi adalah manajemen tingkat atas,
satu tingkat dibawah manajemen tertinggi. Manajemen
pada tingkat ini menjalankan aktivitas memimpin divisi
kerja atau unit bisnis dalam lingkungan kelompok
perusahaan (group perusahaan). Aktivitas dibawah
komando dan koordinasi dengan manajemen tertinggi.
Beragam istilah atau nama yang dipakai untuk status
pemimpin tingkat menengah; antara lainKepala divisi; GM
(General Manager), direktur bidang. Contoh: Kepala divisi
keuangan atau direktur Sumber Daya Manusia atau GM
R&D; direktur penjualan; direktur unit usaha logistic dan
lain-lain
- Tingkat manajemen fungsional adalah manajemen tingkat
menengah. Manajemen pada tingkat ini menjalankan
aktivitas memimpin unit kerja fungsional pendukung
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operasional perusahaan. Aktivitas dibawah komando dan
koordinasi dengan manajemen tingkat divisi. Beragam
istilah atau nama yang dipakai untuk status pemimpin
tingkat menengah fungsional; antara lain kepala bagian;
manager, Contoh: manager bagian sumber daya manusia,
manager bagian keuangan dan lain-lain
Tingkat manajemen operasional adalah manajemen tingkat
menengah. Manajemen pada tingkat ini menjalankan
aktivitas memimpin unit kerja operasional. Aktivitas
dibawah komando dan koordinasi dengan manajemen
tingkat divisi. Beragam istilah atau nama yang dipakai
untuk status pemimpin tingkat menengah operasional;
antara lain kepala bagian; manager, contoh: manajer
penjualan, manajer produksi,

Gambar 3.3. Jangkauan Strategi Perusahaan Besar
Sumber: David & David (2016) diolah ulang oleh penulis
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2. Perusahaan kecil, jangkauan manajemen strategi terdiri dari 3
tingkat (gambar 3.4.), yakni :
- Tingkat Manajemen atas (top management) adalah
manajemen tingkat tertinggi dalam oganisasi atau
perusahaan. Terdapat beragam istilah atau nama yang
dipakai untuk status pemimpin tertinggi perusahaan; antara
lain direktur utama, presiden direktur, pemilik (chairman)
- Tingkat manajemen fungsional adalah manajemen tingkat
menengah. Manajemen pada tingkat ini menjalankan
aktivitas memimpin unit kerja fungsional pendukung
operasional perusahaan. Aktivitas dibawah komando dan
koordinasi dengan manajemen tingkat atas. Beragam
istilah atau nama yang dipakai untuk status pemimpin
tingkat menengah fungsional; antara lain kepala bagian;
manager, Contoh: manager bagian sumber daya manusia,
manager bagian keuangan dan lain-lain
- Tingkat manajemen operasional adalah manajemen tingkat
menengah. Manajemen pada tingkat ini menjalankan
aktivitas memimpin unit kerja operasional. Aktivitas
dibawah komando dan koordinasi dengan manajemen
tingkat atas. Beragam istilah atau nama yang dipakai untuk
status pemimpin tingkat menengah operasional; antara
lain kepala bagian; manager, contoh: manajer penjualan,
manajer produksi,
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Gambar 3.4. Jangkauan Strategi Perusahaan Kecil
Sumber : David& David (2016), diolah ulang oleh penulis
3.3. Ringkasan
Bab 3 Paradigma Manajemen Strategi
3.a. Pola Dasar Strategi
Paradigma manajemen strategi mulai populer pada tahun 1980an.
MichaelPorter (1980) sebagai pelopor yang memakai competitive
forces approach (pendekatan kemampuan daya saing) dan menjadi
dasar manajemen strategi; pola pikir ini mengacu pada 5 kekuatan
persaingan, yakni :
a. Hambatan bagi Pendatang baru (Entry barriers )
b. Ancaman barang substitusi (Threat of substitution)
c. Daya tawar pembeli (Bargaining power ofbuyers)
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d. Daya tawar pemasok (Bargaining power of suppliers)
e. Persaingan (Rivalry)
Tujuan analisis kemampuan daya saing pasar adalah agar perusahaan
bisa mencapai posisi unggul dalam pasar.Menurut Porter (1985), ada 3
faktor dasar yang mendukung keunggulan suatu strategi,yakni:
1. Cost Leadership (Biaya rendah);
2. Differentiation (pembedaan produk);
3. Market niche (fokus atau spesialisasi).
3.b. Jangkauan manajemen strategi
Mengacu pada pola pikir strategi bersifat holistik, maka jangkauan
strategi yang dirancang seyogyanya disesuaikan dengan kategori
aktivitas perusahaan, yakni:
1. Perusahaan besar, jangkauan manajamen strategi terdiri dari
4 tingkat ,yakni:
a. Manajemen atas (CEO, direktur utama)
b. Manajemen Divisi (direktur divisi jasa, distribusi dll)
c. Manajemen fungsional ( GM atau Manajer keuangan,
SDM dan lain-lain)
d. Manajemen operasional ( GM atau manajer penjualan,
produksi dan lain-lain)
2. Perusahaan besar, jangkauan manajamen strategi terdiri dari
3 tingkat,yakni:
a. Manajemen atas ( pemilik, direktur utama)
b. Manajemen fungsional (manajer keuangan, SDM dan
lain-lain)
c. Manajemen operasional (manajer penjualan, produksi,
dan lain-lain
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BAB 4
PARADIGMA
MANAJEMEN STRATEGI
Sasaran Belajar
Bab 4 memberikan paparan tentang ciri khas manajemen strategi
berbasis pada pendekatan kiblat aktivitas dan sifat aplikasinya.Tujuan
belajar agar bisa memahami hal-hal tentang:
1. Orientasi strategi, terdiri dari orientasi: pasar, wirausaha,
pembelajaran, teknologi
2. Kategori strategi, terdiri dari strategi: integrasi; intensif;
diversifikasi; Defensif
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Pra perancangan strategi, manajemen perlu mendalami 2 karakteristik
utama yang melekat pada strategi, yakni orientasi strategi dan kategori
strategi. Yang dimaksud denganorientasi strategi adalah hal-hal pokok
yang menjadi tujuan; tujuan tersebut menjadi landasan perancangan
strategi. Tujuan yang dimaksud adalah keadaan yang ingin dicapai
baik yang diluar lingkungan perusahaan maupun yang didalam
perusahaan. Sedangkan yang dimaksud dengan kategori strategi
adalah sifat aktivitas strategi dalam implementasi. Aktivitas dalam
rangka implementasi strategi terdapat kecendrungan pada beberapa
sifat utama antara lain bertahan,berkembang dan keluar dari industri.
Perpaduan kedua karakteristik strategi secara efektif dalam
perancangan strategi akan menghasilkan sinergi dan memberiterobosan
baru, sehingga dengan demikian perlu dipelajari secara cermat
dengan tujuan agar strategi yang dirancang dapat diimplementasi dan
memperlancar aktivitas untuk mencapai sasaran.

92

Manajemen Strategi Konsep & Implementasi

4.1. Orientasi Strategi
Perancangan strategi dilakukan dengan berbagai metode seperti yang
telah diuraikan pada bagian sebelumnya. Substansi perancangan
strategi adalah berjalan pada arah dan tujuan yang tepat sesuai
dengan target.Oleh karena itu, dalam perancangan strategi perlu
memperhatikan dan fokus arah strategi yang ingin dirancang. Secara
garis besar ada 4 (empat) karakteristik strategi berdasarkan orientasi
(Calantone et al.2002; Hakala,2011), terdiri dari:
a. Market orientation (orientasi pasar),
b. Entrepreneurial orientation (orientasi wirausaha),
c. Learning orientation (orientasi pembelajaran)
d. Technology orientation (orientasi teknologi).
4.1.1. Market orientation (orientasi pasar)
Strategi yang dirancang adalah untuk meningkatkan kinerja
perusahaan dengan tujuan
memperoleh posisi unggul dalam pasar. Inti dari strategi ini
adalah melakukan adopsi
dan adaptasi terhadap teknologi terbaru dan fenomena dalam
industri. Keberhasilan implementasi strategi berorientasi
pasartergantung pada perilaku dan dukungan manajemen
(Kohli &Jaworsky,1990; Narver &Slater,1990; Renko,Casrud
and Brännback,2009). Peran manajemen dalam implementasi
strategi merupakan faktor mutlak; dalam rangka implementasi
strategi orientasi pasar sering berhadapan dengan kondisi
dinamis yang menimbulkan kebuntuan. Untuk menerobos
kebuntuan dibutuhkan dukungan manajemen dalam bentuk
perilaku luwes dari pihak manajemen dan keputusan manajemen
yang mendukung kelancaran implementasi strategi, khususnya
untuk memperbesar pangsa pasar dan membuka segmen pasar
baru.
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4.1.2. Entrepreneurial orientation (orientasi wirausaha)
Titik berat perancangan strategi adalah berorientasipada
pengembangan usaha yang mengacu pada karakteristik dan
aspek wirausaha; yakni berani mengambil resiko, inovatif dan
proaktif. Substansi strategi yang dirancang mengutamakan aksi
agresif dan kreatif mencoba hal baru, walaupun aksinya penuh
tantangan; target akhir adalah perubahan membawa keberhasilan
(Covin & Slevin 1989; Lumpkin & Dess 1996).Inti dari strategi
ini adalah mempersiapkan teknis pendukung untuk membangun
pasar baru, mengembangkan dan memperkokoh eksistensi
usaha. Nilai yang menonjol pada strategi ini adalah perubahan
dan inovasi baru yang membawa diferensiasi; dengan tujuan
keunggulan dalam kompetisi pasar. Keunggulan kompetisi
tercipta karena ada terobosan baru dalam bentuk kreasi baru;
antara lain masuk kedalam pasar yang belum banyak pesaing,
bahkan belum ada pesaing.
4.1.3. Learning orientation (orientasi pembelajaran)
Pembelajaran menjadi dasar perancangan strategi, karena
pembelajaran adalah aktivitas kognitif bertujuan memperoleh
pengetahuan atau ketrampilan baru yang dapat mempengaruhi
perilaku pelaku organisasi. Target strategiyang berlandaskan
pembelajaran adalah untuk mendapat pengetahuan atau
ketrampilan dalam rangka menciptakan nilai baru prilaku
organisasi untuk mendukung pencapaian keunggulan
kompetisi. Dalam konsep strategi berazas pembelajaran terdapat
beberapa sikap pelaku organisasi yang perlu dipenuhi; antara
lain terbuka, berbagi dan tekad untuk belajar (Hakala, 2011;
Sinkula,et.al,1997). Substansi strategi ini adalah melakukan
akktivitas dengan mengikuti arus dipasar, antara lain: teknik
imitasi, adaptasi, adopsi dan teknik lain sejenisnya dengan
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tujuan agar perusahaan dapat berkembang dengan cara menjaga
eksistensi dan keberlanjutan perusahaan. Walaupun pada
hakekatnya strategi ini cendrung memposisikan perusahaan
sebagai pengikut (follower) perusahaan pionir dan pada sisi
lain perusahaan pengikut yang efisien akan unggul dalam
persaingan, karena biaya investasi lebih kecil dibandingkan
dengan perusahaan pionir.
4.1.4. Technology orientation (orientasi teknologi)
Perancangan strategi berorientasi teknologi disusun dengan latar
belakang perkembangan teknologi. Strategi yang dibuat selalu
menempatkan perkembangan teknologi sebagai titik sentra dan
acuan utama. Pemanfaatan teknologi sebagai kekuatan daya
kompetisi perusahaan, keunggulan ini membawa daya tarik
bagi segmen pasar tertentu. Strategi ini merupakan fondasi bagi
perusahaan yang ingin berkembang. Karena teknologi selalu
berubah, bahkan terlalu agresif. Perusahaan yang melakukan
ekspansi, pengembangan produk dengan pemanfaatan teknologi
terkini, objektifnya adalah mencipta nilai baru, solusi baru,
rasa cita baru untuk pelanggan, sedamgkan pada sisi harapan
adalah menciptakan keunggulan perusahaan dalam persaingan
bisnis(Hakala,2011;Gatignon & Xuereb,1997).Dengan kata
lain, strategi yang dibangun seyogyanya selalu mengikut
sertakan pertumbuhan teknologi baik dari segi fisik (perangkat
keras) dan dari segi konsep aplikasi (software).
4.2.Kategori Strategi
Rangkaian aktivitas perancangan strategi berikutnya adalah
kategorisasi strategi berdasarkan kepentingan operasional perusahaan
(Gambar 4.1); terdiri dari 4 kelompok besar yakni:
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1. Strategi integrasi (Integration strategy), terdiri dari Integrasi
ke hilir (Forward integration), integrasi ke hulu (backward
integration) dan integrasi horizontal (horizontal integration).
2. Strategi intensif (Intensive strategy), terdiri dari penetrasi
pasar (market penetration), Pengembangan pasar (market
development), Pengembangan produk (product development).
3. Strategi diversifikasi, terdiri dari diversifikasi usaha terkait
(related integration) dan diversifikasi usaha tidak terkait
(unrelated integration)
4. Strategi defensif, terdiri dari penghematan (retrenchment),
melepas unit usaha (divestiture) dan likuidasi (liquidation)
4.2.1. Strategi Integrasi (Integration Strategy)
Strategi integrasi adalah rencana aktivitas untuk mempertahankan dan
memperkuat kedudukan atau eksistensi perusahaan dalam industri,
dengan melakukan akuisisi terhadap perusahaan yang terkait dengan
bisnis berjalan. Strategi integrasi terbagi dalam 3 jenis, masingmasing:
1. Integrasi hulu (backward integration) dipahami sebagai
aktivitas memperkuat eksistensi perusahaan dalam pasar;
dengan cara memiliki perusahaan hulu secara sepenuhnya
atau dalam bentuk kerjasama. Tujuannya adalah menjaga
pasokan bahan baku atau jasa untuk produksi bisa berjalan
lancar.
Contoh:
a. Toko buku Gunung Agung memlilki anak usaha bidang
penerbitan
b. Perusahaan Rokok Gudang Garam memiliki anak usaha
produsen kertas rokok
2. Integarsi hilir (forward integration) dipahami sebagai aktivitas
memperkuat eksistensi perusahaan dalam pasar dengan
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cara memiliki perusahaan hilir secara sepenuhnya atau
dalam bentuk kerjasama. Tujuannya adalah untuk menjaga
tingkat penjualan produk atau jasa berjalan lancar dan bisa
meminimalisasiaksi manipulasi para distributor produk.
Contoh:
a. PT.Astra Internasional memiliki PT. Toyota Astra Finance
b. PT.Indofood Agri Resources, pengelola perkebunan
sawit memiliki manufaktur minyak goreng Bimoli.
3. Integrasi horizontal (horizontal integration) dipahami sebagai
aktivitas memperkuat eksistensi perusahaan dalam pasar
dengan cara memiliki atau akuisisi perusahan sejenis, dengan
tujuan untuk memperkokoh, ekspansi pangsa pasar dan
segmen pasar.
Contoh :
a. Bank HSBC mengakuisisi Bank Ekonomi Raharja.
b. Perusahaan telepon genggam Sony mengakuisisi Ericsson.
Teknis realisasi strategi integrasi bisa dilakukan dengan berbagai cara,
antara lain:
a. Mendirikan perusahaan baru
b. Melakukan akuisisi terhadap perusahaan yang sudah
beroperasi
c. Melakukan penyertaan modal dalam perusahaan yang
sudah beroperasi
d. Melakukan kerjasama silang (matrix joint operation)
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Gambar 4.1. Strategi Integrasi hulu, hilir dan horizontal
Sumber: Diolah oleh penulis
Catatan:
1). = integrasi hulu (mendirikan perusahaan baru, akuisisi, 		
penyertaan modal, kerjasama silang)
2). = integrasi hilir (mendirikan perusahaan baru, akuisisi,
penyertaan modal, kerjasama silang)
3). = integrasi hilir (akuisisi perusahaan sejenis atau pesaing)
4). = Jalur hulu ke produsen
5). = Jalur hilir ke produsen
6). = Hubungan produsen dengan pesaing
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4.2.2. Strategi Intensif (intensive strategy)
Strategi intensif adalah rencana aktivitas dengan tujuan
mempertahankan dan memperkuat kedudukan atau eksistensi
perusahaan dalam pasar. Aktivitas yang dilakukan pada strategi ini
meliputi strategi pemasaran produk secara rutin, aktif dan frekuensi
tinggi. Implementasi Strategi Intensif bisa berdampak sekaligus pada
beberapa aktivitas yang berbeda. Strategi intensif cendrung fokus
pada aktivitas pemasaran yang terdiri dari;
1. Penetrasi pasar,
2. Pengembangan pasar
3. pengembangkan produk.
1. Penetrasi Pasar (market Penetration), melakukan penetrasi
pada pasar yang masih lemah atau pasar baru. Perluasan pasar
pada strategi ini mencakup ekspansi segmen dan ekspansi
pangsa pasar. Upaya teknis pada strategi ini adalah melakukan
teknis pemasaran unik yang menarik perhatian dan mengugah
emosional konsumen (Gambar 4.2)
Contoh :
Restoran makanan cepat saji membuat strategi intensif untuk
penetrasi pangsa pasar dan segmen pasar; dengan melakukan
penambahan cabang, menambah variasi menu, menambah
frekuensi promosi dan media promosi.
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Gambar 4.2. Strategi Intensif Penetrasi pasar
Sumber: diolah oleh penulis
Penjelasan :
a. Pada hakekatnya restoran cepat saji menyediakan menu
makanan sederhana dan terbatas, serta dengan harga
terjangkau.
b. Meningkatkan pangsa pasar; melakukan ekspansi dengan
cara menambah cabang pada area baru.
c. Meningkatkan segmen pasar; melakukan improvisasi
internal dengan menambah menu makanan yang bisa
menjangkau segmen lebih tinggi dan segmen lebih rendah
d. Memperkuat posisi dalam pasar; melakukan promosi
secara konsisten dan unik, antara lain menambah frekuensi
promosi dan menambah media promosi
2. Pengembangan pasar (Market development), membuka
jaringan pelayanan baru dan penjualan dilokasi baru. Strategi
ini bertujuan memperkokoh posisi perusahaan dalam industri;
semakin besar pangsa pasar yang dikuasai adalah semakin
kuat posisi perusahaan.
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Sehingga dengan demikian, fokus teknis strategi adalah
memperluas jaringan pelayanan pada semua area pemasaran
(Gambar 4.3)
Contoh :
Perguruan tinggi membuka kelas kuliah jarak jauh;
menjalankan strategi pengembangan pasar (market
development) dengan membuka kantor perwakilan dan
penyesuaian sistim pengajaran.

Gambar 4.3. Strategi Intensif Pengembangan Pasar
Sumber: diolah oleh penulis
Penjelasan :
a.
Pada hakekatnya perguruan tinggi didirikan untuk
mendidik dan menyebar luas ilmu pengetahuan
kepada masyarakat; memperluas jangkauan pelayanan
pendidikan.
b.
Perluasan jangkauan pelayanan; menciptakan sistim
pendidikan jarak jauh diluar kampus (off campus).
c.
Sistim pendidikan jarak jauh diluar kampus (off campus)
didukung dengan membuka kantor perwakilan pada
beberapa wilayah tertentu
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3. Pengembangan produk (Product development), menciptakan
varian produk atau jasa dengan improvisasi dan modifikasi
produk atau jasa (Gambar 4.4)
Contoh :
Produsen makanan mie instan melakukan pengembangan
produk dengan berbagai cita rasa, dengan tujuan bisa
memperluas segmen dan pangsa pasar.

Gambar 4.4. Strategi intensif pengembangan produk
Sumber: diolah oleh penulis
Penjelasan
a. Target perusahaan memperluas pangsa dan segmen pasar dengan
strategi intensif pengembangan pasar
b. Mie instan diluncurkan kepasar dengan karakteristik bisa
dikonsumsi secara praktis dan ekonomis; dengan cita rasa baku.
c. Untuk memenuhi permintaan konsumen atas variasi cita rasa,
maka dilakukan inovasi cita rasa produk agar bisa menjangkau
pangsa pasar yang lebih luas
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d. Untuk perluasan segmen pasar, maka dilakukan inovasi kemasan
yang lebih eksklusif agar bisa menjangkau segmen konsumen
yang lebih tinggi.
e. Inovasi cita rasa dan inovasi kemasan merupakan strategi
perusahaan dalam rangka perluasan segmen dan pangsa pasar.
4.2.3. Strategi diversifikasi (Diversification Strategy)
Strategi diversifikasi adalah rencana aktivitas untuk mempertahankan
dan memperkuat kedudukan atau eksistensi perusahaan dalam industri,
dengan melakukan aktivitas penganekaragaman produk dan jasa, baik
yang terkait maupun yang tidak terkait dengan produk atau jasa utama.
Strategi diversifikasi terbagi dalam 2 jenis, masing-masing :
1. Diversifikasi terkait (related diversification)
2. Diversifikasi tidak terkait (unrelated diversification)
Diversifikasi terkait (related diversification)
Aktivitas strategi adalah menambah anekaragam produk atau jasa baru
terkait dengan barang atau jasa utama yang sudah berjalan. Tujuan
strategi ini adalah memperluas pasar dan memperkokoh eksisitensi
perusahaan (Gambar 4.5)
Contoh :
Perusahaan bank komersial (umum) yang sudah mapan
melakukan akuisisi terhadap perusahaan bank komersial
(umum) kecil, kemudian setelah selesai diakuisisi; status bank
kecil dirubah menjadi bank syariah.
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Gambar 4.5. Strategi diversifikasi terkait
Sumber: diolah oleh penulis
Penjelasan
a.
Bank komersial umum yang sudah mapan merencanakan
perluasan pangsa pasar dan segmen pasar; mengakuisisi
perusahaan bank kecil
b.
Bank kecil yang diakuisisi dirubah sifat operasional dari
bank umum menjadi bank syariah
c.
Bank syariah melayani pasar kategori khusus, dalam
arti memperluas pemberian jasa kepada nasabah khusus,
sehingga bisa meningkatkan pangsa dan segmen pasar.
d.
Bank komersial merealisasi perluasan segmen dan pangsa
pasar melalui operasional bank syariah.
Diversifikasi tidak terkait (unrelated diversification)
Aktivitas strategi adalah menambah anekaragam produk atau jasa
baru yang tidak berhubungan dengan produk utama atau jasa yang
sudah berjalan. Tujuan strategi ini adalah memperluas pasar dan
memperkokoh eksisitensi perusahaan (Gambar 4.6)
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Contoh :
Perusahaan media elektronik melakukan diversifikasi usaha pada
bidang keuangan; mengakuisisi perusahaan bank. Tujuan mendapat
sinergi yang bisa memperluas basis konsumen pada 2 (dua bidang
usaha yang berbeda.

Gambar 4.6. Strategi Diversifikasi tidak terkait
Sumber: diolah oleh penulis
Penjelasan:
a. Perusahaan media elektronik melakukan ekspansi segmen
dan pangsa pasar dengan strategi diversifikasi tidak terkait
(unrelated diversification)
b. Perusahaan media elektronik melakukan diversifikasi tidak
terkait (unrelated diversification); mengakuisisi perusahaan
perbankan
c. Produk perusahaan media elektronik adalah informasi dan
hiburan
d. Produk perusahaan perbankan adalah jasa perbankan
e. Diversifikasi menghasilkan sinergi basis konsumen 2 bidang
usaha yang berbeda
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f.

Sinergi basis konsumen menambah segmen dan pangsa pasar
masing-masing bidang usaha.

4.2.4. Strategi Defensif (Defensive strategy)
Strategi defensif adalah aktivitas dilakukan oleh perusahaan untuk
mempertahankan eksistensi dan prestise perusahaan dalam dunia
perdagangan. Pada umumnya perusahaan yang melakukan strategi ini
adalah dalam kondisi kurang baik, walaupun itu tidak mutlak; karena
ada juga perusahaan dalam kondisi kuat memilih strategi ini. Tujuan
utamanya adalah menjaga eksistensi dan perusahaan tetap beroperasi.
Terdapatberbagai aksi korporasi agar perusahaan tetap eksis dan
beroperasi.
Strategi defensif terbagi dalam 3 jenis aktivitas, masing-masing:
a. Penciutan (retrenchment)
b. Menjual unit bisnis (divestiture)
c. Pembubaran (liquidation)
Strategi defensive Penciutan (retrenchment),
Aktivitas yang dilakukan adalah mengurangi jaringan operasi, sehingga
bisa menurunkan biaya perusahaan untuk operasional maupun non
operasional. Tujuan startegi adalah untuk mempertahankan eksistensi
perusahaan dalam pasar dengan efisiensi dan efektifitas operasional
(Gambar 4.7)
Contoh :
Perusahaan perbankan (bank A) berbasis nasabah usaha kecil
menengah dan nasabah korporasi (besar), merubah orientasi usaha
menjadi berbasis nasabah korporasi (besar), demi efisiensi dan
kinerja, maka dilakukan penciutan kantor cabang. Kantor cabang yang
berlokasi disentra nasabah UKM ditutup, sehingga struktur kantor
cabang yang tersisa setelah penciutan hanya kantor cabang berbasis
nasabah korporasi (besar).
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Gambar 4.7. Strategi Defensif Penciutan (retrenchment)
Sumber: diolah oleh penulis
Penjelasan:
a. Perusahaan perbankan A dalam operasional melayani
nasabah berbasis UKM dan korporasi (besar); terdapat 2
kantor wilayah masing-masing pelayanan nasabah UKM dan
korporasi (besar)
b. Masing-masing kantor wilayah memiliki cabang pelayanan
UKM (ditutup) dan kantor cabang korporasi dipertahankan
c. Kantor cabang utama UKM memiliki kantor cabang (ditutup)
d. Kantor cabang memilki 2 kantor cabang pembantu (ditutup)
Setelah dilakukan penciutan, cabang bank A yang tersisa 1 kantor
wilayah dan 1 kantor cabang utama (korporasi); dari jumlah awal 1
kantor wilayah dan 4 kantor cabang (Gambar 4.8)

Gambar 4.8 Struktur Cabang setelah penciutan (retrenchment)
Sumber: diolah oleh penulis
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Strategi defensive Menjual unit bisnis (Divestiture)
Aktivitas yang dilakukan adalah menjual bisnis unit tertentu karena
dalam pengelolaan membutuhkan investasibesar secara finansial,
kompetensi operasional dan lain-lain. Tujuan strategi adalah untuk
mempertahankan eksistensi, efisiensi kinerja kelompok usaha dan
nama baik perusahaan dalam pasar (Gambar 4.9)
Contoh :
Perusahaan konglomerasi yang bergerak dalam berbagai bidang usaha
antara lain pekerbunan, manufaktur, property dan keuangan; menjual
salah satu anak usaha (bisnis unit) bidang keuangan demi efisiensi
kinerja kelompok usaha.

Gambar 4.9 Strategi defensive Menjual unit bisnis (divestiture)
Sumber: diolah oleh penulis
Penjelasan:
1. Konglomerasi A memiliki 4 unit usaha utama, yakni Keuangan,
manufaktur, property dan perkebunan
2. Demi efisiensi dan kinerja keuangan kelompok usaha, maka
unit usaha keuangan dijual
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Strategi defensive Pembubaran (liquidation),
Aktivitas yang dilakukan adalah melakukan pembubaran atau likuidasi
bisnis unit karena sudah tidak mampu dikelola secara finansial,
kompetensi operasional dan lain-lain. Tujuan strategi adalah untuk
mempertahankan nama baik pemilik perusahaan dan menghindarkan
kerugian finansial yang lebih besar.
Contoh :
a. Pertamina Energy Trading Ltd (Petral) dilikuidasi; untuk
memutus praktik-praktik buruk di masa lalu dalam
pengadaan BBM dan minyak mentah.
b. PT Mustika Ratu International Pte.Ltd, Singapore
dilikuidasi karena biaya operasional dinilai cukup tinggi.
4.3. Ringkasan
Bab 4 Karakteristik Manajemen Strategi
Pada tahap pra perancangan strategi, manajemen perlu mendalami 2
karakteristik utama yang melekat pada strategi, yakni:
1. Orientasi strategi
2. Kategori strategi
4.1. Orientasi Strategi
- Substansi perancangan strategi adalah berjalan pada arah
dan tujuan yang tepat sesuai dengan target, oleh Karena itu
unsur orientasi strategi perlu dicermati.
- Secara garis besar ada 4 (empat) karakteristik strategi
berdasarkan orientasi, terdiri dari:
a. Market orientation (orientasi pasar),
b. Entrepreneurial orientation (orientasi wirausaha),
c. Learning orientation (orientasi pembelajaran)
d. Technology orientation (orientasi teknologi).
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4.2. Kategori Strategi
- Rangkaian aktivitas perancangan strategi berikutnya adalah
kategorisasi strategi berdasarkan kepentingan operasional
perusahaan; terdiri dari 4 kelompok besar yakni:
- Strategi integrasi (Integration strategy), terdiri dari
Integrasi ke hilir (Forward integration), integrasi ke hulu
(backward integration) dan integrasi horizontal (horizontal
integration).
- Strategi intensif (Intensive strategy), terdiri dari penetrasi
pasar (market penetration), Pengembangan pasar
(market development), Pengembangan produk (product
development).
- Strategi diversifikasi, terdiri dari diversifikasi usaha terkait
(related integration) dan diversifikasi usaha tidak terkait
(unrelated integration)
- Strategi defensif, terdiri dari penghematan (retrenchment),
melepas unit usaha (divestiture) dan likuidasi (liquidation)
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BAB 5
VISI & MISI
Sasaran Belajar
Bab 5 memberikan paparan tentang Visi dan Misi dalam manajemen
strategi; mencakup pengertian, substansi fungsi dan unsur-unsur yang
perlu diperhatikan dalam menyusun visi dan misi. Tujuan belajar agar
bisa memahami hal-hal tentang:
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1.
2.
3.
4.
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Pengertian Visi dan Misi
Fungsi Visi dan Misi
Unsur-unsur pokok Visi dan Misi
Karakteristik Visi dan Misi
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5.1. Visi
5.1.1. Pemahaman visi
Pada hakekatnyavisi merupakanrefleksi pikiran berdasarkan
pengetahuan dan pengalaman, yang bermakna mencari nilai
untukmempertahankan eksistensi perusahaan. Karena visi bagaikan
impian indah atau cita-cita masa depan. Secara substantif, terdapat
2 (dua) komponen kunci yang terkandung dalam visi yakni ideologi
dasar dan pandangan masa depan (Buble et al. 2005:86). Ideologi
dasar merupakan keyakinan kontribusi dan pencapaian organisasi,
sedangkan yang dimaksud dengan pandangan masa depan adalah
rencana jangka panjang organisasi.
Visi merupakan unsur penting dalam proses penyusunan strategi
(David & David, 2017). Karena visi berperan sebagai pedoman
atau kompas penunjuk arah perusahaan; berfungsi sebagai dasar
penyusunan rerncana aktivitas operasional.Visi ditentukan pada awal
perusahaan didirikan, dan menjadi acuan penyusunan strategi. Visi
yang dibuat harus jelas, dengan tujuan agar strategi dapat berjalan
secara sinkron dan mendukung seluruh rangkaian akitivitas terkait
dengan pencapaian visi.
Visi perusahaan merefleksi harapan masa depan, oleh karena itu
pemahaman substansi visi merupakan hal penting dalam rangka
merancang strategi. Pemahaman substansi visi bisa dilakukan
denganmempelajari definisi visi. Secara umumbeberapa definisi visi
yang dikutip dari beberapa ahli adalah sebagai berikut:
1. J.B. Whittaker dalam bukunya “Strategic Planning and
Management”, definisi Visi adalahcita-cita masa depan yang
akan direalisasi pada kurun waktu tertentu.
2. Fred R.David & Forest R.David dalam bukunya “Strategic
Management, Concept & Cases” menyatakan bahwa
visi adalah jawaban atas pertanyaan “Apakah yang kami
inginkan?”
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3. AB Susanto dalam bukunya “Visi dan Misi”, definisi Visi
adalah tujuan dan cita-cita dimasa depan.
Merujuk definisi diatas maka dapat disimpulkan; substansi visi adalah
sasaran perusahaan atau organisasi yang dikejar dalam kurun waktu
tertentu. Sasaran yang dikejar sifatnya adalah keadaan ideal atau
hasil terbaik. Oleh karena itu, pada saat membuat visi seyogyanya
memperhatikan hal-hal berikut :
1. Kontribusi yang diberikan organisasi
2. Sasaran yang ingin dicapai pada masa yang akan datang.
5.1.2. Fungsi Visi
Visi dibuat berdasarkan pandangan masa depan, dengan tujuan
mencapai prestasi yang lebih baik bagi perusahaan atau organisasi;
atau dengan kata lain visi adalah berorientasi pada aktivitas yang
membawa dampak positif di masa yang akan datang bagi perusahaan
dan lingkungan (Papulova,2014). Oleh karena itu, visi berfungsi
sebagai motor penggerak bagi semua tingkat pelaku dalam perusahaan.
Pada dasarnya terdapat beberapa fungsi dalam visi, secara garis besar
dapat dikemukakan sebagai berikut:
1. Menentukan sasaran masa depan (Kotter,1999; Collins &
Porras,2000)
-- Visi memberikan abstrak jangka panjang perusahaan dan
dikembangkan oleh manajemen perusahaan. Walaupun visi
dinayatakan secara ringkas, akan tetapi mengandung makna
yang dalam dan luas, khususnya tentang masa depan perusahaan.
Contoh:
Visi Perusahaan daerah DKI Jakarta, Pasar jaya; “Menyediakan
pasar tradisional dan modern yang bersih, nyaman, aman dan
berwawasan lingkunan serta memenuhi kebutuhan barang dan
jasa yang lengkap, segar, murah dan bersaing(http://pasarjaya.
co.id; ditarik tgl 17/06/2019)
114

Manajemen Strategi Konsep & Implementasi

2. Pedoman kepemimpinan (Wheatley,2006; )
-- Visi menjadi pedoman bagi manajemen menjalankan gaya
kepemimpiman perusahaan yang sesuai dengan visi begitu juga
segenap sumber daya perusahaan bisa mendukung kebijakan
danstrategi yang selaras, sehingga visi dapattercapai dalam
kurun waktu tertentu.
3. Pedoman arah perusahaan (Levin, M.L.,2000)
--

Visi menjadi kompas bagi manajemen perusahaan untuk
membuat kebijakan dan strategi Perusahan, disamping itu juga
bisa befungsi sebagai pedoman operasional perusahaan.

4. Pedoman perencanaan dan strategi (Hay. & Williamson, 1997 ;
Schoemaker, P.J.H. 1992)
--

Visi menjadi tolok ukur perencanaan dan strategi perusahaan,
sehingga dengan demikian, secara tidak langsung visi juga
berfungsi sebagai alat kontrol.

5.1.3. Perumusan Visi
Visi bisa dibuat berdasarkan beberapa pendekatan, antara lain:
1. Intuisi
-- Visi dirumuskan karena ada ide atau gagasan yang muncul
seketika tanpa melalui proses analisis dan pembahasan
2. Kelompok kerja
-- Visi dirumuskan oleh kelompok kerja yang dibentuk sebagai
tim perumus. Tim bertugas Melakukan analisis dan mengambil
keputusan sesuai dengan sistim organisasi.
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3. Rasional
-- Visi dirumuskan dengan memperhatikan dan mempertimbangkan
unsur-unsur aktivitas, status dan rencana jangka panjang
perusahaan.
4. Adaptasi
-- Visi dirumuskan dengan mengambil ide dari visi perusahaan
lain, kemudian disesuaikan dengan karakteristik perusahaan
sendiri.
Visi yang berhasil dirumuskan dalam bentuk pernyataan merupakan
pengungkapan idiologi dan cita-cita perusahaan, sehingga dalam
praktek terdapat beragam ungkapan visi yang berbeda pada setiap
perusahaan; yang rumit, panjang, pendek, sederhana dan lain-lain.
Namun demikian, berdasarkan rangkuman terdapat beberapa faktor
dasar pedoman yang bisa menjadi acuan pembuatan visi (Henry,2018):
1. Mudah dipahami
2. Mudah diingat
3. Citra positif
4. Memberi motivasi
5. Memberi inspirasi
6. Menarik
7. Menantang
8. Orientasi masa depan
Pandangan lain tentang pedoman pembuatan pernyataan visi,
juga disampaikan olehKantabura dan Avery (2010), berdasarkan
berbagai penelitian dapat disimpulkan bahwa pernyataan
visi yang baik memiliki 7 (tujuh) karakteristik, terdiri dari:
1. Conciseness ( ringkas)
2. Clear ( jelas)
3. Abstract ( gambaran singkat tetapi bersifat global)
4. Challenging ( menantang)
5. Future orientation ( pandangan kemasa depan)
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6. Stable ( konsisten)
7. Inspiration (inspirasi)
Pedoman membuat pernyataan visi adalah bersifat sebagai rujukan
dan bukan suatu hal yang mutlak. Karena dalam praktek, perusahaan
membuat pernyataan visi dengan berbagai pertimbangan; sehingga
dengan demikian pernyataan visi yang dibuat bisa saja menyimpang
dari pedoman.
Contoh visi perusahaan:
1. PT. Bank Mandiri, bidang usaha jasa keuangan
Visi: “Menjadi Lembaga Keuangan Indonesia yang paling
dikagumi dan selalu progresif” (www.bankmandiri.co.id/visimisi, dikutip pada tgl 13/6/2019)
2. PT. Air Asia Indonesia, bidang usaha jasa angkutan udara
Visi: “Mengembangkan PT Indonesia AirAsia agar
menjadi maskapai berbiaya hemat terbesar di Indonesia
dan memberikan layanan yang terbaik kepada masyarakat
Indonesia dengan menyediakan konektivitas dengan biaya
yang
terjangkau.”(http://ir-id.aaid.co.id/visi_misi.html,
dikutip pada tgl 13/6/2019)
Merujuk pada pernyataan visi Bank Mandiri dan visi Air Asia
Indonesia, maka bisa dibuat perbandingan pemenuhan karakteristik
pernyataan visi sebagai berikut (Tabel 5.1):
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Tabel 5.1. Karakteristik Visi
No
1
2
3
4
5
6
7

Karakteristik Visi
Conciseness
Clear
Abstract
Challenging
Future orientation
Stable
Inspiration

Bank Mandiri
√
√
√
√
√
√
√

Air Asia Indonesia
×
√
√
√
√
√
√

Sumber: diolah oleh penulis
Merujuk pada karakteristik pernyataan visi, maka dapat disimpulkan
bahwa unsur karakteristik berfungsi memotivasi dan bereperan penting
untuk menciptakan nilai lebih dan mewujudkan harapan bagi semua
pihak terkait yang berkepentingan dengan perusahaan (stakeholders);
pada hakekatnya berhubungan dengan gambaran masa depan
perusahaan atau organisasi (Johnson et al., 2008; M. Lipton,2003).
5.2.Misi
5.2.1. Pemahaman Misi
Untuk mencapai visi dibutuhkan media, yaitu misi. Pemahaman
substansi misi, bisa diperoleh melalui definisi misi sebagai berikut :
1. Fred R.David & Forest R.David, menyatakan bahwa misi
menjelaskan nilai dan Prioritas organisasi.
2. Peter Drucker, menyatakan bahwa misiadalah realisasi
perusahaan dalam menghasilkan Pelanggannya.
3. AB Susanto menyatakan bahwa misi, adalah bagaimana cara
mewujudkan impian perusahaan atau organisasi menjadi
kenyataan.

118

Manajemen Strategi Konsep & Implementasi

Berdasarkan definisi diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa misi
menggambarkan identitas perusahaan, produk, pasar dan kondisi lain
yang terkait dengan perusahaan. Dalam pernyataan misi menyatakan
secara spesifik dan unik tentang cara pencapaian cita-cita perusahaan;
termasuk beragam upaya, yang mencakup aksi pengembangan usaha,
pasar dan konsumen (Alkhafaji, 2003).
Menurut Lynch (2006), pernyataan misi suatu perusahaan mempunyai
fungsi pengungkapan aktivitas dengan substansi sebagai berikut :
1. Orientasi pasar
Mengemukakan sasaran (target) yang ingin dicapai dalam pasar
2. Aktual
Aktivitas yang dikemukakan adalah nyata dalam praktek
3. Jelas
Aktivitas yang diungkapkan dapat ditafsirkan secara jelas dan tegas
4. Bisa dijalankan
Pesan dalam pernyataan misi bisa direalisasi melalui aksi korporasi
5. Memotivasi
Pernyataan misi memberi dorongan dan membangkitkan semangat
6. Spesifik
Pesan dalam pernyataan memiliki ciri khas atau berbeda dan unik
7. Luwes
Pernyataan misi tidak menimbulkan kesan arogansi tetapi luwes
8. Beradaptasi dengan lingkungan
Pernyataan misi mengungkapkan keramahan atau bisa beradaptasi
dengan lingkungan.
Pada sisi lain pernyataan misi juga menjadi panduan aktivitas
operasional organisasi atau perusahaan, khususnya bagi pihak
manajemendalam rangka menetapkan kebijakan dan keputusan lain
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demi mencapai tujuan; baik yang bersifat jangka pendek, jangka
menengah dan jangka panjang (Darbi, 2012). Manajemen perusahaan
atau organisasi mempersiapkan serangkaian strategi yang selaras
dengan pernyataan misi; yang pada dasarnya dalam pernyataan misi
secara jelas mengungkapkan tujuan yang akan dicapai. Pernyataan misi
merupakan media kunci bagi manajamen untuk menentukan arah dan
mengambil langkah kedepan demi mencapai kinerja perusahaan yang
telah direncanakan (Taiwo, et.al.,2016; Kokemuller & Media,2015)
5.2.2. Komponen Misi
Pernyataan misi yang dibuat oleh masing-masing perusahaan adalah
bebas dan tidak ada keterikatan pada teori tertentu, akan tetapi pada
hakekatnya ada arahan yang menjadi pedoman membuat pernyataan
misi agar tercapai substansinya.
Referensi yang bisa dipakai untuk pedoman adalah sebagaimana yang
disampaikan oleh David & David (2017), bahwa para praktisi dan para
akademisi menyatakan; dalam pernyataan misi yang efektif terdapat 9
(sembilan) komponen, yakni:
1. Pelanggan
Siapakah pelanggan perusahaan?
2. Barang dan jasa
Apakah barang dan jasa utama yang diproduksi perusahaan?
3. Pasar
Dimanakah pasar perusahaan?
4. Teknologi
Apakah perusahaan sudah mengadopsi teknologi terkini?
5. Bertahan, tumbuh, laba
Apakah perusahaan berkomitmen tumbuh dan sehat?
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6. Falsafah
Apakah prioritas bisnis perusahan dalam hal keyakinan, nilai, aspirasi
dan etika?
7. Kompetensi khas
Apakah kompetensi an keunggulan kompetisi perusahaan?
8. Citra publik
Apakah perusahaan memperhatikan kelestarian lingkungan dan
kesejahteraan kehidupan sosial
9. Sumber daya manusia
Apakah sumber daya manusia merupakan asset berharga perusahaan?
Tidak semua pernyataan misi perusahaan memuat 9 komponen yang
disampaikan, karena penyusunan pernyataan misi dilakukan oleh
manajemen masing-masing perusahaan; yang mempunyai pandangan
khas atau falsafah tersendiri. Sehingga dengan demikian, pada
hakekatnya suatu pernyataan misi minimal memiliki ciri khas dan
memotivasi pencapaian visi perusahaan.
Contoh pernyataan misi:
A. PT. Kalbe Farma, bidang usahamanufaktur obat
Misi:
”Meningkatkan kesehatan untuk kehidupan yang lebih baik” ()
B. PT. Bank Central Asia (BCA), bidang usaha jasa keuangan
Misi:
1. Membangun institusi yang unggul di bidang penyelesaian
pembayaran dan solusi keuangan bagi nasabah bisnis dan
perseorangan.
2. Memahami beragam kebutuhan nasabah dan memberikan
layanan finansial yang tepat demi Tercapainya kepuasan optimal
bagi nasabah.
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3. Meningkatkan nilai francais dan nilai stake holder BCA (www.
bca.co.id, ditarik tanggal 19/06/19)
C. PT. Suzuki Indombil Motor, bidang usaha manufaktur kendaraan
bermotor roda dua
Misi:
“Kami menginginkan pertumbuhan dan perkembangan Perusahaan
yang berimbang berdasarkan azaz kerja keras, integritas dan
kebersamaan untuk selalu mencapai hasil lebih baik dalam mendahului
harapan pelanggan (www.suzuki.co.id, ditarik tanggal 19/06/19)
D. PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN), bidang usaha Penyedia 		
tenaga listrik
Misi:
a. Menjalankan bisnis kelistrikan dan bidang lain yang terkait,
berorientasi pada kepuasan pelanggan, anggota perusahaan dan
pemegang saham.
b. Menjadikan tenaga listrik sebagai media untuk meningkatkan
kualitas kehidupan masyarakat.
c. Mengupayakan agar tenaga listrik menjadi pendorong kegiatan
ekonomi.
d. Menjalankan kegiatan usaha yang berwawasan lingkungan.
(www.pln.co.id, ditarik tgl 19/06/19)
Merujuk pada substansi dan komponen pernyataan visi maka bisa
dibuat perbandingan atas visi beberapa perusahaan sebagai berikut
(Tabel 5.2):
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Tabel 5.2. Substansi aktivitas Misi
No
1
2
3
4
5
6
7
8

Substansi
Aktivitas
Orientasi pasar
Aktual
Jelas
Bisa dijalankan
Memotivasi
Spesifik
Luwes
Beradaptasi dengan
lingkungan

Aa)

Ba)

Ca)

Da)

√
√
√
√
√
×
√

√
√
√
√
√
√
√

√
√
√
√
√
×
√

√
√
√
√
√
×
√

√

√

√

√

Sumber: Lynch (2006) & diolah ulang oleh penulis
a)

A = PT.Kalbe Farma;
B = PT.Bank Central Asia (BCA);
C = PT.Suzuki Indomobil Motor;
D = PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN)

Ulasan ( makna pernyataan misi ditafsirkan secara filosofis):
Khusus untuk substansi aktivitas butir (6) spesifik, hanya ditemukan
pada pernyataan misi BCA butir 3 pada kalimat “Meningkatkan nilai
francais…”.; merupakan ungkapan unik dalam industri perbankan
(jasa keuangan) tentang nilai yang bersifat apresiasi
Tabel 5.3. Komponen Misi:
No
1
2
3
4

Komponen
Pelanggan
Barang & Jasa
Pasar
Teknologi

Aa)
√
√
√
√

Ba)
√
√
√
√

Ca)
√
×
√
√
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Da)
√
√
√
√
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No

Komponen

Aa)

Ba)

Ca)

Da)

5

Bertahan,
Tumbuh,Laba

√

√

√

√

6

Falsafah

√

√

√

√

7

Kompetensi
Khusus

√

√

√

√

8

Citra Publik

√

√

√

√

9

Sumber Daya
Manusia

×

×

√

×

Sumber : David & David (2017) & diolah ulang oleh penulis
a)

A = PT.Kalbe Farma;
B = PT.Bank Central Asia (BCA);
C = PT.Suzuki Indomobil Motor;
D = PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN)

Ulasan ( makna pernyataan misi ditafsirkan secara filosofis):
Khusus untuk substansi aktivitas butir (9) Sumber Daya Manusia,
hanya ditemukan pada pernyataan misi PT. Suzuki Imdomobil
Motor pada kalimat “……..berdasarkan azaz kerja keras, integritas
dan kebersamaan…….”; merupakan ungkapan yang mengandung
komponen sumber daya manusia.
Berdasarkan uraian-uraian terkait substansi aktivitas dan komponen
misi, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pesan-pesan yang
terkandung dalam misiadalah menerangkan langkah pencapaian
tujuan perusahaan dan menjaga eksistensi perusahaan. Dalam praktek
terdapat berbagai ragam pernyataan misi perusahaan atau organisasi;
ada yang panjang dan ada yang ringkas. Namun demikian, sasaran
yang ingin disampaikan dalam pernyataan misi tersirat 5 unsur pokok
yakni:
1. Barang dan jasa
2. Pelanggan dan Pemakai
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3. Alur atau proses bisnis
4. Budaya dan kualitas organisasi
5. Nilai tambah
5.3. Ringkasan
Bab 5 Visi dan Misi
Visi dan Misi perusahaan atau organisasi berperan penting dalam
membangun masa depan , karena pernyataan visi dan misi memberikan
paparan pedoman dan petunjuk kondisi dan harapan pada masa depan.
5.1. Visi
5.1.1. Pemahaman Visi
Substansi visi adalah sasaran perusahaan atau organisasi yang dikejar
dalam kurun waktu tertentu. Sasaran yang dikejar sifatnya adalah
keadaan ideal atau hasil terbaik. Oleh karena itu, pada saat membuat
visi seyogyanya memperhatikan hal-hal berikut :
1. Kontribusi yang diberikan organisasi
2. Sasaran yang ingin dicapai pada masa yang akan datang
5.1.2. Fungsi Visi
Pada dasarnya terdapat beberapa fungsi dalam visi, secara garis besar
dapat dikemukakan sebagai berikut:
1.Menentukan sasaran masa depan
2. Pedoman kepemimpinan
3. Pedoman arah perusahaan
4. Pedoman perencanaan dan strategi
5.1.3.Perumusan Visi
Visi bisa dibuat berdasarkan beberapa pendekatan, antara lain:
1. Intuisi
2. Kelompok kerja
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3. Rasional
4. Adaptasi
Beberapa faktor dasar Pedoman yang bisa menjadi acuan pembuatan
visi, yakni:
1. Mudah dipahami
2. Mudah diingat
3. Citra positif
4. Memberi motivasi
5. Memberi inspirasi
6. Menarik
7. Menantang
8. Orientasi masa depan
Pernyataan visi yang baik memiliki 7 (tujuh) karakteristik, terdiri dari:
1. Conciseness ( ringkas)
2. Clear ( jelas)
3. Abstract ( gambaran singkat tetapi bersifat global)
4. Challenging ( menantang)
5. Future orientation ( pandangan kemasa depan)
6. Stable ( konsisten)
7. Inspiration (inspirasi)
5.2. Misi
5.2.1. Pemahaman
Substansi misi dituangkan dalam pernyataan misi; memberikan
gambaran tentang identitas perusahaan, produk, pasar dan kondisi
spesifik dan unik dalam pencapaian cita-cita perusahaan; termasuk
beragam upaya, yang mencakup aksi pengembangan usaha, pasar dan
konsumen.
Pernyataan misi suatu perusahaan mempunyai fungsi pengungkapan
aktivitas dengan substansi sebagai berikut :
1. Orientasi pasar
2. Aktual
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3. Jelas
4. Bisa dijalankan
5. Memotivasi
6. Spesifik
7. Luwes
8. Beradaptasi dengan lingkungan
5.2.2. Komponen Misi
Pernyataan misi yang dibuat oleh masing-masing perusahaan adalah
bebas dan tidak ada keterikatan pada teori tertentu, akan tetapi pada
hakekatnya ada arahan yang menjadi pedoman membuat pernyataan
misi agar tercapai substansinya.
Referensi yang bisa dipakai untuk pedoman adalah sebagaimana yang
disampaikan oleh David & David (2017), bahwa para praktisi dan para
akademisi menyatakan; dalam pernyataan misi yang efektif terdapat 9
(sembilan) komponen, yakni:
1.Pelanggan
2. Barang dan jasa
3. Pasar
4. Teknologi
5. Bertahan, tumbuh, laba
6. Falsafah
7. Kompetensi khas
8. Citra publik
9. Sumber daya manusia
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BAB 6
IMPLEMENTASI
Sasaran Belajar
Bab 6 memberikan paparan tentang proses implementasi strategi
perlu memperhatikan substansi beberapa hal. Tujuan belajar agar bisa
memahami hal-hal tentang:
1. Sasaran
2. Kebijakan
3. Penolakan
4. Pendekatan
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Manajemen strategi bertujuan menyusun strategi dengan formula
tepat dan mampu diimplementasi agar visi dan misi perusahaan
tercapai. Beberapa hal yang perlu mendapat perhatian pada proses
implementasi strategi, antara lain:
1. Sasaran
2. Kebijakan
3. Penolakan
4. Pendekatan
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6.1. Sasaran
Seyogyanya eksekusi strategi didukung oleh berbagai perangkat kerja,
salah satu diantaranya adalah “Laporan Rencana Kerja Tahunan”.
Laporan ini memberikan paparan tentang tujuan dan hasil dalam
kategori kualitas dan kuantitas yang ingin dicapai. Rincian paparan
merupakan media tolok ukur bagi manajemen untuk mengetahui dan
mengevaluasi efektifitas strategi. “Laporan Rencana Kerja Tahunan”
merupakan salah satu perangkat pendukung eksekusi strategi, karena
beberapa pertimbangan pokok, yakni sebagai:
1. Pedoman alokasi sumber daya
Rencana kerja tahunan berfungsi sebagai media refrensi
utama dalam hal menentukan alokasi sumber daya organisasi
atau perusahaan.
2. Pedoman evaluasi kinerja manajemen
Rencana kerja tahunan memaparkan kinerja yang akan
dicapai oleh perusahaan baik dalam hal kuantitas dan kualitas;
paparan ini bisa menjadi salah satu tolok ukur evaluasi kinerja
manajemen orgaiasi atau perusahaan.
3. Pedoman pemantauan realisasi dengan sasaran
Rencana kerja tahunan menguraikan sasaran yang diinginkan;
uraian ini dapat dipergunakan sebagai media deteksi dan
pemberitahuan dini atas aktivitas operasional perusahaan atau
organisasi yang menyimpang dari rancangan strategi.
4. Pedoman penyesuaian organ perusahaan
Rencana kerja tahunan memberi acuan bagi manajemen
dalam hal penyesuaian organ perusahaan yang efektif untuk
mendukung implementasi strategi.
5. Pengawas implementasi strategi pada arah yang tepat
Rencana kerja tahunan berfungsi sebagai media pengawas
implementasi strategi dalam arti, sebagai acuan evaluasi hasil
implementasi strategi.
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6.2. Kebijakan
Implementasi strategi bisa berjalan lancar jika semua pihak yang
terlibat telah mendapat pedoman dan ketentuan jelas, apabila dalam
proses muncul hambatan diluar prakiraan, maka harus ada solusi.
Penundaan terhadap masalah akan mengakibatkan kegagalan
implementasi strategi. Untuk menghadapi keadaan seperti ini
dibutuhkan kebijakan manajemen agar hambatan bisa diterobos.
Kebijakan dalam implementasi strategibisa dibuat berupa pedoman;
metode; prosedur; ketentuan; formulir; sistim administrasi; dan lainlain. Pada dasarnya bisa mendukung kelancaran implementasi strategi.
Manajemen organisasi atau perusahaan menerbitkan kebijakan yang
terkait dengan implementasi strategi sebagai salah satu perangkat
pendukung eksekusi strateg. Kebijakan menjadi salah satu instrumen
efektif karenaterdapat beberapa fungsi, yakni :
1. Memperjelas batas-batas administrasi kerja
Kebijakan manajemen memberikan batas wilayah kerja dan
garis pemisah secara tegas, sehingga tidak terjadi tumpang
tindih pada saat eksekusi strategi.
2. Memperjelas batas tugas dan tanggung jawab pihak yang
terlibat
Kebijakan manajemen menegaskan personil yang bertanggung
jawab dan batas pekerjaan yang harus dilaksanakan, sehingga
tidak terjadi saling lempar tanggung jawab.
3. Koordinasi dan pengawasan
Kebijakan manajemen menjadi media koordinasi dan
pengawas hasil implementasi, dalam arti sebagai salah satu
tolok ukur pada saat melakukan evaluasi hasil kerja.
4. Efisiensi penyelesaian masalah
Kebijakan manajemen mempelancar implementasi strategi,
karena telah menghilangkan area abu-abu (grey area) dalam
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pelaksanaan tugas; sehingga dengan demikian setiap masalah
yang dihadapi bisa diselesaikan dengan cepat.
5. Delegasi
Kebijakan manejemen secara tersirat memperpendek birokrasi,
dalam arti telah memberikan delegasi kepada pelaksana untuk
mengambil tindakan efektif dalam menghadapi masalah.
6. Norma-norma dalam rangka pencapaian tujuan organisasi
Kebijakan manajemen secara langsung memberikan paparan
tentang norma-norma yng harus dipatuhi dalam implementasi
strategi dan hasil akhir yang ingin dicapai. Paparan ini
menjadi pedoman untuk seluruh jajaran yang terlibat dalam
implementasi strategi, sehingga dengan demikian tidak terjadi
miskomunikasi dan salah arah.
6.3. Penolakan
Hal yang kerap terjadi pada saat implementasi strategi adalah terjadi
perbedaan antara proses dengan konsep, sehingga terjadi penolakan
oleh berbagai phak yang terlibat dalam implementasi strategi
(Stacey,1993); kondisi penolakan adalah berikut:
1. Penolakan terjadi pada awal implementasi strategi
Penolakan muncul sebelum implementasi dimulai. Hal ini
bisa timbul karena konsep strategi tidak dapat dipahami oleh
jajaran yang terlihat.
2. Penolakan terjadi setelah proses implementasi berjalan
Penolakan muncul setelah implementasi berjalan. Hal ini bisa
timbulkarena proses implementasi menyimpang dari konsep
awal dan tidak ada penyesuaian.
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3. Penolakan ekstrim
Penolakan terjadi karena tidak ada informasi dan sosialisasi
strategi yang akan dijalankan, sehingga dengan demikian
menimbulkan keadaan yang tidak kondusif bagi pelaksana
dilapangan.
Langkah-langkah yang bisa dijalankan oleh pihak manajemen untuk
mengatasi penolakan implementasi strategi, adalah :
1. Sosialisasi konsep strategi
Memberikan informasi dan sosialisasi terbatas kepada
pelaksana inti tentang konsep strategi, antara lain dengan
carakomunikasi interaktif antara manajemen dengan semua
jajaran pelaksana inti.
2. Penyelarasan pemahaman
Membentuk unit kerja yang bertugas melakukan penyuluhan
dengan susbstansi penyelarasan pemahanan atas konsep
kepada semua pihak terkait dalam implementasi strategi,
sehingga dengan demikian bisa menghindarkan beda tafsir.
3. Evaluasi rutin dan berkala
Membuat program kerja melaksankan evaluasi secara
rutin dan berkala atas hasil implementasi, sehingga dengan
demikian bisa segera mengetahui kendala yang terjadi dengan
tujuan segera dicari solusi.
4. Penyelesaian cepat atas kendala-kendala implementasi strategi
Manajemen bertindak sigap dan tanggap terhadap semua
hambatan yang terjadi; memberikan solusi dan keputusan
tegas untuk penyelesaiannya.
Pada hakekatnya terdapat 2 pihak utama dalam implementasi strategi
yakni konseptor dan eksekutor.Konseptor pada umumnya terdiri dari
manajemen tingkat menengah keatas, sedangkan eksekutor terdiri dari
manajemen level menegah sampai kebawah. Berarti terdapat level
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manajemen yang sama (overlap) pada level tengah. Posisi overlap
adalah area sumber persengketaan antara konseptor dengan eksekutor;
karena terjadi perbedaan hal-hal teknis eksekusi dan berujung pada
penolakan semu oleh pihak konseptor maupun eksekutor. Penolakan
semu merupakan cikal bakal kegagalan implementasi strategi.
Konseptor memanfaatkan wewenang untuk menghakimi eksekutor
dan sebaliknya eksekutor melakukan penghambatan dilapangan.
Penolakan terselubung merupakan ancaman utama atas kesuksesan
implementasi strategi.
6.4. Pendekatan
Kelancaran dan kesuksesan implementasi strategi sangat tergantung
pada pendekatan yang dilakukan oleh manajemen, karena dalam
pendekatan terdapat dua faktor utama yang berperan yakni faktor
hubungan individu dan komunikasi. Pada umumnya terdapat 3
pendekatan yang dilakukan untuk implementasi strategi, yakni :
1. Pendekatan Wewenang
2. Pendekatan Edukasi
3. Pendekatan Rasional
Pendekatan Wewenang
Pendekatan ini bersifat memaksa dengan kekuasaan, karena
implementasi strategi dilakukan dengan komunikasi satu arah yakni
memberi perintah pelaksanaan dan memberitahu target yang harus
dicapai. Keunggulan pendekatan ini adalah implementasi bisa
dilakukan dengan cepat, tetapi diiringi dengan resiko penolakan
terbuka maupun terselubung dan komitmen para pelaksana cendrung
rendah.
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Pendekatan Edukasi
Pendekatan ini lebih komunikatif, karena ada penyampaian informasi
secara rinci mencakup alasan dan kebutuhan strategi yang akan
diimplementasi. Kecendrungan pendekatan ini adalah bersifat edukatif
dengan memberikan keyakinan kepada semua pihak yang terlibat
untuk mendukung sepenuh hati implementasi strategi. Keunggulan
pendekatan ini adalah mampu menggalang komitmen dan mengurangi
tingkat penolakan dari semua pihak.Namun demikian, resiko yang
dihadapi adalah realisasi implementasi cendrung lambat.
Pendekatan Rasional
Pendekatan ini juga fokus pada aktivitas komunikasi dengan tujuan
untuk meyakinkan setiap individu tentang nilai dan mafaat yang akan
diperoleh dari implementasi strategi. Keunggulan pendekatan ini
adalah implementasi akan berjalan lebih mudah. Namun demikian
resiko yang dihadapi adalah realisasi implementasi cendrung
menghabiskan waktu lebih panjang.
Menurut penelitian Lenz (1987),beberapa hal yang perlu diperhatikan
saat menjalankan pendekatan adalah:
1. Proses sederhana dan mudah dimengerti
2. Tidak memakai istilah yang bersifat multi tafsir.
3. Konsisten dan displin menjalankan semua aktivitas, baik yang
bersifat rutin maupun non rutin.
4. Tidak menolak berita buruk dan selalu berikan motivasi untuk
berpikir.
5. Jangan ada ketergantungan pada individu tertentu.
6. Libatkan seluruh manager perusahaan
Selanjutnya, instrumen dasar pendukung pendekatan adalah :
1. Kebijakan tegas terkait dengan tugas dan tanggung jawab;
hubungan antar pelaku organisasi pada berbagai tingkat;
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kontrol dan koordinasi; wewenang dan delegasi; larangan dan
pelanggaran.
2. Alokasi sumber daya perusahaan yang mencakupkeuangan;
asset tetap; sumber daya manusia dan teknolog
Merujuk pada substansi implementasi strategi adalah mencapai sasaran
yang telah direncanakan; dalam proses tidak terlepas ada hambatan
yang terjadi seperti penolakan atau dukungan dari para pelaksana.
Untuk mengantisipasi dan mengatasi penolakan atau dukungan,
manajemen perlu mempersiapkan instrumen-instrumen untuk
memperlancarimplementasi strategi, antara lain: mempersiapkan
program kerja pendekatan dan menerbitkan kebijakan yang terkait
dengan implementasi strategi; agar dapat mengantisipasi secara dini
penolakan (Gambar 6.1)

Gambar 6.1.: Faktor-faktor Implementasi Strategi
Sumber: diolah oleh penulis
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6.5. Ringkasan
Bab 6 Implementasi
Implementasi strategi yang dijalankan oleh perusahaan atau organisasi
dalam praktek belum tentu berjalan mulus sesuai dengan perencanaan.
Walaupun segala sesuatu yang terkait dengan implementasi telah
dipersiapkan. Hal ini bisa terjadi karena dalam implementasi terlibat
personil yang datang dari berbagai latar belakang, oleh karena itu
perlu diperhatikan beberapa faktor terkait yakni:
1. Sasaran
2. Kebijakan
3. Penolakan
4. Pendekatan
6.1. Sasaran
Seyogyanya eksekusi strategi didukung oleh berbagai perangkat kerja,
salah satu diantaranya adalah “Laporan Rencana Kerja Tahunan”.
Laporan Rencana Kerja Tahunan” merupakan salah satu perangkat
pendukung eksekusi strategi, karena beberapa pertimbangan pokok,
yakni sebagai:
1. Pedoman alokasi sumber daya
2. Pedoman evaluasi kinerja manajemen
3. Pedoman pemantauan realisasi dengan sasaran
4. Pedoman penyesuaian organ perusahaan
5. Pengawas implementasi strategi pada arah yang tepat
6.2. Kebijakan
Implementasi strategi bisa berjalan lancar jika semua pihak yang
terlibat telah mendapat pedoman dan ketentuan jelas, apabila dalam
proses muncul hambatan diluar prakiraan maka harus diberikan solusi.
Pada dasarnya bisa mendukung kelancaran implementasi strategi.
Manajemen organisasi atau perusahaan menerbitkan kebijakan yang
terkait dengan implementasi strategi sebagai salah satu perangkat
pendukung eksekusi strateg. Kebijakan menjadi salah satu instrumen
efektif karenaterdapat beberapa fungsi, yakni :
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1. Memperjelas batas-batas administrasi kerja
2. Memperjelas batas tugas dan tanggung jawab pihak yang
terlibat
3. Koordinasi dan pengawasan
4. Efisiensi penyelesaian masalah
5. Delegasi
6. Norma-norma dalam rangka pencapaian tujuan organisasi
6.3. Penolakan
Hal yang kerap terjadi pada saat implementasi strategi adalah terjadi
perbedaan antara proses dengan konsep, sehingga terjadi penolakan.
Menurut Stacey,1993); terdapat beberapa kategori penolakan
implementasi strategi, yakni :
1. Penolakan terjadi pada awal implementasi strategi
2. Penolakan terjadi setelah proses implementasi berjalan
3. Penolakan ekstrim
Langkah-langkah yang bisa dijalankan oleh pihak manajemen untuk
mengatasi penolakan implementasi strategi, adalah :
1. Sosialisasi konsep strategi
2. Penyelarasan pemahaman
3. Evaluasi rutin dan berkala
4. Penyelesaian cepat atas kendala-kendala implementasi strategi
6.4. Pendekatan
Kelancaran dan kesuksesan implementasi strategi sangat tergantung
pada pendekatan yang dilakukan oleh manajemen, karena dalam
pendekatan terdapat dua faktor utama yang berperan yakni faktor
hubungan individu dan komunikasi. Pada umumnya terdapat 3
pendekatan yang dilakukan untuk implementasi strategi, yakni :
1. Pendekatan Wewenang
2. Pendekatan Edukasi
3. Pendekatan Rasional
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BAB 7
EVALUASI
Sasaran Belajar
Bab 7 memberikan paparan tentang faktor-faktor pokok yang menjadi
dasar evaluasi implementasi strategi dan pola evaluasi.Tujuan belajar
agar bisa memahami hal-hal tentang:
1. Faktor Inovasi
2. Faktor Komitmen
3. Faktor Proaktif
4. Faktor Sinkronisasi
5. Pola Evaluasi
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Tugas manajemen belum selesai walaupun strategi berhasil
diimplementasi,karena hasil implementasi harus dievaluasi, dengan
tujuan untuk mengetahui kualitas pencapiannnya.Dalam proses
implementasi strategi bisa saja terjadi penyimpangan, baik yang
berdampak langsung maupun tidak langsung.Oleh karena itu,
evaluasi merupakan aktivitas klimaks dari rangkaian kegiatan
implementasi. Pada tahap ini memberikan informasi dan data penting
kepada manajemen tentang status pencapaian, masalah dan potensi
masalah, yang berfungsi sebagai alarm deteksi dini bagi manajemen
untuk mempersiapkan perangkat yang dibutuhkan untuk kelancaran
dan pencapaian target yang telah direncanakan.Dengan kata lain
evaluasi memberikan kesimpulan tingkat berberhasilan pencapaian
implementasi strategi. Evaluasi merupakan hal yang penting dan harus
dilakukan karena hasil evaluasi dipergunakan untuk memperbaiki
ketimpangan atau celah-celah pada saat implementasi (Zafar,et.
al,2013).
Berdasarkan uraian diatas, maka Alur proses evaluasi bisa digambarkan
dalam bentuk diagram (gambar 7.1) sebagai berikut
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Gambar 7.1 Alur Evaluasi Strategi
Sumber: diolah oleh penulis
Penjelasan:
a. Implementasi strategi, mendapat hasil implementasi
b. Hasil implementasi di evaluasi berdasarkan unsur kuantitas
c. Hasil implementasi di evaluasi berdasarkan unsur kualitas
d. Hasil evaluasi kuantitaif dan kualitatif dituangkan dalam
bentuk rekomendasi
e. Rekomendasi disampaikan kepada manajemen untuk ditindak
lanjuti
f. Manajemen membuat kebijakan merujuk pada rekomendasi
evaluator
g. Kebijakan diterapkan pada implementasi tahap berikutnya
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Pada hakekatnya evaluasi memberikan manfaat kepada semua pihak
yang terlibat dalam implementasi strategi; manajemen tingkat atas bisa
memanfaatkan hasil evaluasi sebagai pedoman membuat kebijakan
pendukung yang baru atau merevisi yang sudah ada, sedangkan
manfaat bagi tingkat manajemen dibawah bisa berfungsi sebagai
media pengawas.
Pada dasarnya evaluasi manajemen strategi mencakup 3 aktivitas
pokok, yakni (David & David, 2017) :
1. Mengkaji hal-hal yang menjadi landasan pembuatan strategi
Kajian yang dilakukan adalah menganalisis ketepatan
pemakaian rujukan atau faktor-faktor yang menjadi dasar
dalam perancangan strategi. Contoh: faktor pertumbuhan
inflasi sebagai dasar strategi harga jual. Apabila berdasarkan
evaluasi ternyata harga produk dipasar bukan hanya
dipengaruhi faktor pertumbuhan inflasi, akan tetapi juga
dipengaruhi faktor perilaku konsumen. Oleh karena
itu manajemen segera meninjau ulang dan melakukan
penyesuaian atau revisi kebijakan harga jual.
2. Membandingkan hasil yang diharapkan dengan hasil aktual
Aktivitas evaluasi berikutnya adalah membandingkan hasil
aktual atau realisasi dengan target yang ditetapkan dalam
perencanaan. Hasil aktual dibandingkan dengan target
dilakukan dalam 2 perspektif, yakni perspektif kualitatif dan
perspektif kuantitatif. Apabila terjadi penyimpangan secara
signifikan, baik melampaui atau dibawah sasaran;
3. Lakukan tindakan penyesuaian
Agar kinerja sesuai dengan perencanaan, seyogyanya
manajemen melakukan peninjauan ulang rancangan strategi
berikut faktor-faktor dasarnya, dengan tujuan strategi bisa
berfungsi efektif mencapai sasaran (target).
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Substansi evaluasi adalah untuk mengetahui tindak lanjut yang perlu
dilakukan untuk mengawal implementasi strategi, dalam arti strategi
yang diimplementasi bisa mencapai kinerja perusahaan atau organisasi
sesuai dengan perencanaan.
Hasil evaluasi bisa ditindaklanjuti dengan beberapa opsi, antara lain :
1. Implementasi strategi dilanjutkan sesuai dengan perencanaan
awal
2. Implementasi strategi dilanjutkan dengan merevisi perencanaan
awal
3. Implementasi strategi ditunda
4. Implementasi strategi dibatalkan
1. Opsi 1;
Implementasi strategi dilanjutkan sesuai dengan perencanaan
awal
Dasar pertimbangan implementasi strategi dilanjutkan sesuai
rencana adalah hasil implementasi tidak melenceng jauh dari
rencana, sehingga dengan demikian berjalan lancar sesuai
dengan rencana dan dalam proses implementasi tidak terjadi
penyimpangan signifikan baik dalam ruang lingkup internal
maupun eksternal.
2. Opsi 2;
Implementasi strategi dilanjutkan dengan merevisi
perencanaan awal
Dasar pertimbangan implementasi strategi dilanjutkan dengan
revive adalah implementasi berjalan kurang lancar dan
hasilnya menyimpang dari perencanaan awal, karena terdapat
beberapa faktor yang berubah; baik dari sisi internal atau sisi
eksternal atau keduanya.
3. Opsi 3;
Implementasi strategi ditunda
Dasar pertimbangan penundaan implementasi strategi adalah
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implementasi tidak berjalan, karena banyak kendala baik faktor
internal maupun eksternal; sehingga membutuhkan penyesuaian dan
revisi. Kendala yang dihadapi adalah bersifat materi atau non materi
yang melibatkan pihak internal dan eksternal.
4. Opsi 4;
Implementasi strategi dibatalkan
Dasar pertimbangan pembatalan implementasi strategi adalah
timbul masalah hukum terkait dengan pihak internal dan
dengan pihak eksternal yang menyebabkan perusahaan harus
menghentikan aktivitas.
Beberapa faktor yang dapat dipergunakan sebagai dasar evaluasi
manajemen strategi terkait nilai dan teknik implementasi, adalah:
1. Inovasi
2. Komitmen
3. Proaktif
4. Sinkronisasi
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7.1. Inovasi
Unsur pertama dalam evaluasi implementasi strategi adalah inovasi,
dalam arti strategi yang diluncurkan merupakan hasil karya baru bukan
imitasi; unik dan berbeda dengan strategi yang sudah ada. Karena
peluncuran strategi baru membawa harapan untuk mencapai sasaransasaran baru atau yang diperbaharui. Menurut beberapa penelitian
yang dilakukan pada berbagai negara, menyatakan inovasi merupakan
mesin penggerak dalam suatu pertumbuhan dan pencapaian target.
Pada hakekatnya, inovasi membawa dampak pada semua pihak yang
berkepentingan; baik pihak internal maupun pihak eksternal (Szabo,
Šoltés & Herman,2013; Ahmed & Wang, 2007; Covin & Miles, 2007;
Hayton & Kelley, 2006;Chromjaková & Rajnoha, 2009). Sehingga
timbul hubungan erat antara unsurinovasi dengan pencapaian target.
Sedangkan untuk pencapaian target dibutuhkan strategi, oleh karena
itu strategi yang diformulasikan secara ideal terdapat unsur inovasi.
Strategi tanpa unsur inovasi cendrung bersifat duplikasi dan imitasi,
sehingga hasil pencapaiannya tidak optimal. Dalam manajemen
strategi, evaluasi yang dilakukan adalah mencermati nilai dan bobot
inovasi yang terkandung dalam strategi. Yang dimaksud nilai adalah
memberikan nilai tambahan, sedangkan yang dimaksud bobot adalah
fungsi.
Contoh :
1. Strategi pesawat Citilink, memberikan fasilitas koneksi wifi
gratis kepada penumpang pesawat (Kompas, 15/11/18).
Pemberian fasilitas wifi gratis merupakan terobosan baru
dalam industri jasa angkutan udara kategori LCC (low cost
carrier) di Indonesia.
2. Bank Muamalat, bank pertama di Indonesia yang beroperasi
dengan prinsip syariah Islam pada tahun 1992. Merupakan
terobosan pelayanan dalam industry perbankan kepada
seluruh masyarakat.
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7.2. Komitmen
Unsur kedua dalam evaluasi implementasi strategi adalah komitmen
atau kesanggupan. Implementasi strategi merupakan aktivitas lintas
bagian yang melibatkan berbagai bagian atau fungsional organisasi.
Aktivitas lintas bagian adalah partisipasi yang sifatnya mutlak, karena
keberhasilan strategi dibutuhkan partisipasi berbagai unit kerja atau
fungsi (O'Regan & Ghobadian, 2004; Wang, Walker & Redmond,
2007). Komitmen setiap unit kerja terkai dengan implementasi strategi
wajib dipegang teguh, agar tercipta tim kerja solid; untuk mengawal
implementasi berjalan sesuai dengan perencanaan.
Contoh:
Promosi peluncuran produk baru dibutuhkan partisipasi aktif dari
beberapa bagian kerja, antara lain: bagian komunikasi pemasaran
(marketing communication), merancang promosi yang menarik;
bagian Keuangan, menyediakan pendanaan yang siap dipakai; bagian
penjualan, menentukan target pasar ; bagian umum, mempersiapkan
infrastruktur dan bagian terkait lainnya.
Partisipasi aktif lintas bagian dibutuhkan komitmen tinggi dari setiap
bagian kerja, kesuksesan implementasi strategi sangat tergantung
pada partisipasidan dukungan semua bagian terkait (David,2013).
Komitmen dalam implementasi adalah kesediaan dan kemampuan
semua pihak terkait menjalankan aktivitas yang sudah dirancang
dalam strategi. Keberhasilan strategi tercapai apabila semua pihak
terkait secara tertib dan teratur berpartisipasi sesuai dengan perannya
masing-masing. Unsur komitmen merupakan salah satu unsur yang
sulit dikelola, karena berrsifat semu dan subjektif; sehingga parameter
evaluasi cendrung bersifat kualitatif dan terkamuflase dengan beberapa
prilaku pemegang otoritas dalam organisasi.
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7.3. Proaktif
Unsur lain yang dipakai sebagai media evaluasi implementasi strategi
adalah perilaku proaktif. Berdasarkan penelitian yang dilakukan
pada berbagai negaradiperoleh kesimpulan bahwa perilaku proaktif
merupakan salah satu faktor pendukung manajemen strategi. Perilaku
proaktif meningkatkan daya tangkal perusahaan terhadap gangguan
eksternal dan meningkatkan koordinasi internal perusahaan dalam
rangka mensukseskan implementasi strategi (Carland & Carland,
2003; Wang et al., 2007, Beaver, 2003; Orser, Hogarth-Scott, &
Riding, 2000). Sikap proaktif memberikan inspirasi langkah antisipasi
awal terhadap gangguan dari dalam maupun dari luar perusahaan.
Segala gangguan yang sudah terantisipasi pada tahap dini akan
memperlancar implementasi strategi. Perilaku proaktif membantu
manajemen mempersiapkan sub strategi atau teknis pelaksanaan atau
siasat efektif untuk mengatasi gangguan. Walaupun dalam praktek
penggunaan siasat tidak bisa sepenuhnya mengatasi gangguan secara
mutlak, akan tetapi minimal dapat meyingkirkan sebagian rintangan
yang menghambat implementasi strategi.
Contoh :
1. Iklan rokok yang mencantumkan peringatan tentang ancaman
terhadap kesehatan; merupakan sub strategi, yakni memberikan
pelayanan dan perhatian pada kesehatan konsumen.
2. Iklan potongan harga yang mencantumkan keterangan
syarat dan ketentuan berlaku; merupakan sub strategi untuk
mengantisipasi protes konsumen.
7.4. Sinkronisasi
Unsur terakhir yang dipakai sebagai media evaluasi adalah sinkronisasi.
Sinkronisasi adalah keselarasan aktivitas yang saling mendukung dari
semua pihak terkait dalam implementasi strategi. Prilaku yang dituntut
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adalah partisipasi aktif dan produktif untu mendukung implementasi
strategi.Sinkronisasi merupakan salah satu indikator manajemen
strategi yang perlu mendapat perhatian serius, karena partisipasi aktif
bisa meningkatkan motivasi semangat kerja untuk mencapai target
(Ezigbo,2012). Sinkronisasi aktivitas semua pihak yang terlibat dalam
implementasi strategi; diartikan semua karyawan berpartisipasi secara
aktif dan produktif menjalankan program yang telah dicanangkan,
baik secara individu maupun secara tim.
Contoh:
1. Petugas satuan pengaman (satpam) Bank BCA, Bank
BNI, BPJS, dll.turut bantu memberikan Informasi produk
perusahaan kepada pengunjung. Aktivitas satpam merupakan
sinkronisasi strategi pelayanan prima kepada nasabah.
2. Kepala toko Indomaret turut membantu pekerjaan pramuniaga
toko untuk melayani para pengunjung Aktivitas kepala toko
merupakan sinkronisasi strategi pelayanan prima kepada
pengunjung.
7.5. Pola Evaluasi Implementasi Strategi
Aktivitas evaluasi dilakukan oleh manajemen, yang seyogyanya
dibentuk tim evaluasi dengan anggota tim terdiri dari personil
manajemen lintas unit atau bagian kerja, sehingga evaluasi dapat
dilakukan dari berbagai segi secara holistik. Faktor – faktor dasar
yang menjadi fokus evaluasi adalah inovasi,proaktif, komitmen
dan sinkronisasi. Keempat faktor ini menjadi fokus evaluasi karena
masing-masing terkait dengan proses implementasi. Hasil evaluasi
diwujudkan dalam bentuk keputusan manajemen dan ditindak lanjuti
berdasarkan kondisi penilaian, yangterdiri dari beberapa opsi, yakni:
strategi dilanjutkan sesuai dengan telah dicanangkan tanpa ada revisi;
dilakukan revisi strategi karena terdapat hambatan atau kendala pada
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saat proses implementasi, sehingga perlu dilakukan penyesuaian;
implementasi strategi ditunda karena ada kendala teknis internal atau
eksternal yang perlu diselesaikan; dan terakhir adalah pembatalan
implementasi strategi karena sumber daya internal maupun eksternal
sudah tidak bisa diandalkan sebagai pendukung implementasi strategi
(Gambar 7.2)

Gambar 7.2. Pola Evaluasi Implementasi Strategi
Sumber: diolah oleh penulis
7.6. Ringkasan
Bab 7 Evaluasi
Evaluasi merupakan aktivitas klimaks dari rangkaian kegiatan
implementasi. Pada tahap ini memberikan informasi dan data penting
kepada manajemen tentang status pencapaian, masalah dan potensi
masalah, yang berfungsi sebagai alarm deteksi dini bagi manajemen
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untuk mempersiapkan perangkat yang dibutuhkan untuk kelancaran
dan pencapaian target yang telah direncanakan.
Pada dasarnya evaluasi manajemen strategi mencakup 3 aktivitas
pokok, yakni
1. Mengkaji hal-hal yang menjadi landasan pembuatan strategi
2. Membandingkan hasil yang diharapkan dengan hasil aktual
3. Lakukan tindakan penyesuaian
Hasil evaluasi bisa ditindaklanjuti dengan beberapa opsi, antara lain :
1. Implementasi strategi dilanjutkan sesuai dengan perencanaan awal
2. Implementasi strategi dilanjutkan dengan merevisi perencanaan
awal
3. Implementasi strategi ditunda
4. Implementasi strategi dibatalkan
Beberapa faktor yang dapat dipergunakan sebagai dasar evaluasi
manajemen strategi terkait nilai dan teknik implementasi, adalah:
1. Inovasi
2. Komitmen
3. Proaktif
4. Sinkronisasi
Aktivitas evaluasi dilakukan oleh manajemen, yang seyogyanya
dibentuk tim evaluasi dengan anggota tim terdiri dari personil
manajemen lintas unit atau bagian kerja, sehingga evaluasi dapat
dilakukan dari berbagai segi secara holistik.
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BAB 8
BISNIS INTELIJEN DAN
SIKLUS HIDUP STRATEGI
Sasaran Belajar
Bab 8 memberikan paparan tentang aktivitas pendukung untuk
mendukung efektifitas strategi dan untuk menjaga kesinambungan.
Tujuan belajar agar bisa memahami hal-hal tentang:
1. Bisnis intelijen
2. Siklus Hidup Strategi
3. Kesinambungan Strategi
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8.1. Bisnis Intelijen
Pengertian umum bisnis intelijen adalah aktivitas mengolah data dasar
pada suatu keadaan tertentu secara sistimatis dengan mempergunakan
teknologi aplikasi komputer; hasil akhir disajikan dalam bentuk
informasi dan analisis terstruktur. Unsur substansi yang menjadi
tujuan bisnis intelijen adalah informasi; yang bisa diolah dengan sistim
sehingga dengan demikian dapat berfungsi untuk manfaat komersial
atau bisnis (Luhn,1958). Pada hakekatnya Bisnis intelijen terfokus
pada 2 hal utama yakni memperoleh data dan menyajikan informasi.
Informasi hasil olahan suatu aplikasi dianalisis oleh pemakai untuk
menentukan langkah tindak lanjut yang secara teknis bisa mendukung
kelancaran implementasi strategi.
Data dan informasi merupakan faktor penting dalam implementasi
dan eksekusi strategi.
Data dn Informasi menurut ruang lingkup wilayah, terdiri dari 2 (dua)
kelompok besar, yakni :
1. Ruang lingkup global.
Sumber data dan informasi mencakup wilayah regional dan
internasional, yang lintas Negara.
Contoh: Wilayah Asia Tenggara, wilayah Afrika
2. Ruang lingkup lokal.
Sumber data dan informasi mencakup wilayah domestik atau
dalam negeri saja.
Contoh: wilayah propinsi, wilayah kabupaten, wilayah dalam
kotabesar, dan lain-lain
Sedangkan menurut sumber, terdiri dari 2 (dua) kelompok besar,
yakni:
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1. Data langsung (data primer)
- Data diperoleh langsung dari sumber data atau di lapangan.
- Contoh:
1. Melakukan wawancara dengan kelompok konsumen
terpilih
2. Melakukan observasi atau pengamatan kelompok
konsumen tertentu yang belanja di pasar modern
3. Melakukan diskusi group khusus (focus group
discussion).
2. Data tidak langsung (data skunder)
--

Data diperoleh tidak langsung dari sumber, akan tetapi
melalui mediator

--

Contoh:
1. Mengutip data dan informasi dari laporan tahunan
atau laporan keuangan Perusahaan.
2. Mengutip data dan informasi dari media publik baik
cetak maupun elektronik

Dalam konteks manajemen strategi data dan informasiinternal
maupuneksternal sangat dibutuhkan oleh manajemen perusahaan atau
organisasi karena memberikan kontribusi kepada eksekutor strategi.
Eksekutor strategi pada saat masuk dilapangan bagaikan berada dalam
medan perang, oleh karena itu sang eksekutor membutuhkan dukungan
kuat baik dari sisi perangkat lunak maupun perangkat keras. Kategori
perangkat lunak adalah data dan informasi. Sebagaimana yang ditulis
Sun Tzu (ahli strategi militer Tiongkok, 545 SM – 496 SM) dalam
buku strategi perang, bahwa untuk menang dalam pertempuran
harus mampu penguasaan lapangan pertempuran, oleh karena itu
dibutuhkan operasi intelijen(Giles., et al.,2012).Strategi perang Sun
Tzu banyak diadopsi oleh pelaku bisnis dan diimplemntasi dalam
operasional bisnis. Kondisi ini memberikan penegasan bahwa data
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dan informasi dalam dunia perdagangan berperan besar dan penting
untuk mendukung perusahaan dalam kancah kompetisi dalam pasar;
salah satu cara untuk memperoleh data dan informasi adalah melalui
operasi bisnis intelijen.
Data yang dibutuhkan dalam bisnis intelijen adalah data besar bersifat
holistik disebut juga big data dengan 3 ciri khas utama (Howson,2014),
yakni :
a. Volume data dalam bentuk perangkat lunak mencapai
petabytes (= 10005)
Data yang disajikan bersifat lengkap dan kompleks; dalam
arti memberikan data pada tingkat paling rinci.
b. Perubahan berjalan secara rutin dan setiap hari.
Data yang disajikan adalah dengan kualitas andal dan terkini.
c. Sumber data bervariatif dari berbagai media.
Data yang disajikan berasal dari berbagai sumber, sehingga
dapat diandalkan
Data yang dikumpulkan untuk kebutuhan bisnis intelijen merupakan
data terseleksi dan memenuhi criteria 5C (the five Cs of data), yang
terdiri dari (Sherman,2015) :
1. Clean bermaknalayak dan handal
- Data yang dikumpulkan berkategori bersih, dalam arti data
yang diperoleh ada relevansi dengan pokok masalah dan
diperoleh dari sumber yang dapat dipercaya atau sumber
resmi dan dapat dipertanggungjawabkan.
- Contoh:
Data keuangan diperoleh dari laporan keuangan yang
sudah diaudit oleh kantor akuntan publik.
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2. Consistent bermakna karakteristik sama
- Data yang dikumpulkan mengacu pada suatu tolok ukur
yang sama, sehingga dapat diolah berdasarkan basis
kesetaraan.
- Contoh:
Perilaku pabrikan teksil jenis polyster 5 (lima) tahun
terakhir, dikumpulkan dari dari beberapa pabrikan yang
hanya memproduksi tekstil polyster.
3. Confirmed bermakna sudah diverifikasi
- Data yang dikumpulkan sudah diverifikasi atau
dikonfirmasi dengan sumber data, dalam arti kategori data
yang dikumpulkan bukan fiktif atau hasil rekayasa.
- Contoh:
Tingkat suku bunga pinjaman bank AA dalam waktu
10 (sepuluh) tahun terakhir, dapat dilakukan verifikasi
langsung dari institusi terkait atau dari pihak berwenang
atau yang memegang otoritas lembaga keuangan.
4. Current bermakna terbaru
- Data yang dikumpulkan masih valid, dalam arti masih
dalam kurun waktu yang diinginkan.
- Contoh:
Data pertumbuhan perusahaan yang masih aktif beroperasi
dalam masa 10 (sepuluh) tahun terakhir.
5. Comprehensive bermakna lengkap dan rinci
- Data yang dikumpulkan bersifat lengkap dan rinci, dalam
arti data yang dikumpulkan sifatnya menyeluruh dalam
proses atau kategori tertentu, kemudian tersaji secara rinci
dalam kurun waktu tertentu.
- Contoh:
Data pertumbuhan suku bunga bank dalam kurun waktu
1 (satu) tahun, disajikan secara lengkap dan rinci, terdiri
dari: Suku bunga pinjaman untuk debitur besar, menengah
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dan kecil; suku bunga simpanan untuk rekening tabungan
dan deposito berjangka; pertumbuhan suku bunga perbulan
untuk masa 1 (satu) tahun.
Data yang terkumpul diteliti dan diseleksi sesuai dengan kriteria 5C,
selanjutnya dikelompokkan sesuai dengan kategori yang dikehendaki.
Kemudian ditindaklanjuti dengan analisis; ambil kesimpulan dan
disajikan dalam bentuk informasi. Informasi bisnis intelijen ini menjadi
dasar referensi untuk manajemen membuat konsep strategi maupun
teknis implementasi strategi. Pada hakekatnya praktek bisnis intelijen
sudah berkembang semakin pesat seiring dengan perkembangan
teknologi, khususnya teknologi digital. Dengan mempergunakan
aplikasi perangkat lunak tertentu sudah bisa menyajikan analisis data
dan memberikan informasi, sehingga membantu manajemen dalam
penentuan kebijakan (Gambar 8.1)
Contoh:
1. Aplikasi intelijen bisnis yang terdapat di SAP business one.
2. Aplikasi intelijen bisnis yang terdapat di BI4 Dynamics Microsoft
Informasi bisnis intelijen merupakan salah satu unsur penting dalam
manajemen strategi, karena bisa menyajikan informasi secara holistic
dan rinci dari berbagai sudut pandang, secara sistimatis dalam bentuk
statistik.
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Gambar 8.1.: Pola Implementasi Bisnis Intelijen
Sumber: diolah oleh penulis
Namun demikian, ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian
dalam melakukan proses data menjadi informasi bisnis intelijen,
yakni:
a. Data yang diperoleh seyogyanya diseleksi dengan cermat dan
memenuhi kriteria 5 Cs of data.
Acuan dasar pengumpulan data adalah berpatokan pada kriteria 5
Cs. Kriteria 5 Cs seyoganya dipatuhi, karena pengumpulan data
tanpa acuan berakibat data yang terkumpul menjadi beragam dan
dengan makna yang berbeda; sehingga dengan demikian kualitas
data tidak standar. Akibatnya data yang diolah akan menghasilkan
informasi tidak akurat dan tidak handal.
Contoh:
Pengumpulan data keuangan untuk analisis kinerja perusahaanperusahaan manufaktur. Semua data harus diambil dari laporan
keuangan perusahaan dengan status sudah diaudit oleh kantor
akuntan publik. Karena laporan keuangan yang belum diaudit
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masih belum terkonfirmasi perlakuan dan pelaksanaan pencatatan
sesuai dengan standar pelaporan yang diakui.
b. Menetapkan parameter pengolahan data yang berkarakteristik
sama.
Pada saat pengolahan data perlu ditentukan parameter yang jelas
dan konsisten; dengan tujuan agar mendapat informasi yang
handal dan akurat. Penentuan parameter yang tidak konsisten
dalam pegolahan data bisa menimbulkan kekeliruan penafsiran
informasi yang tersaji dan berakibat juga pada kekeliruan dalam
pengambilan keputuan dalam pembuatan kebijakan.
Contoh:
Pengolahan data penjualan ayam goreng renyah. Data diolah untuk
mengetahui pola perilaku konsumen untuk menentukan strategi
pemasaran. Data yang terkumpul, terlebih dahulu dipilah menurut
kategori konsumen; terdiri dari anak-anak non balita, remaja pria
dan remaja wanita; dewasa pria dan dewasa wanita; manula pia
dan manula wanita dan lain-lain.
c. Melakukan analisis berbasis kesetaraan kedudukan
Data yang telah selesai diolah akan disajikan dalam bentuk
infiormasi, tentunya dianalisis lebih lanjut untuk mendapatkan
makna dan esensi informasi. Dalam analisis perlu diperhatikan
obyek yang melekat pada informasi, karena jenis informasi yang
sama memberikan makna yang berbeda jika berasal dari obyek
yang berbeda. Hal ini perlu dicermati agar tidak salah kaprah
dalam menerbitkan kebijakan.
Contoh:
Informasi pertumbuhan penjualan produk pesaing dari 2 (dua)
perusahaan pesaing yang berbeda. Pesaing A adalah perusahaan
lokal, informasi pertumbuhan penjualan 20% pertahun
dan pesaing B adalah perusahaan multinasional, informasi
petumbuhan penjualan 10%. Kesimpulan analisis persentase
penjualan berdasarkan angka absolute; pesaing A lebih besar
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dari pada pesaing B; akan tetapi untuk memperoleh analisis yang
handal, perlu dianalisis lebih jauh tentang latar belakang masingmasing perusahaan. Karena pesaing B merupakan perusahaan
multi nasional dan diyakini memiliki kekuatan permodalan
dan daya saing yang menjangkau pasar regional. Analisis yang
terkait kesetaraan kedudukan perlu dilakukan secara cermat
dan dikembangkan agar tidak terjebak pada strategi yang hanya
melihat pasar lokal.
8.2. Siklus Hidup Strategi (Strategy life cycle)
Hal penting dalam manajemen strategi adalah analisis siklus hidup
strategi. Tujuan analisis siklus hidup strategi adalah untuk menjaga
strategi yang telah diimplementasi bisa mencapai kinerja optimal
(Gambar 8.2). Analisis siklus hidup strategi pada dasarnya mengikuti
proses alami siklus hidup produk yang terdiri dari :
1. Tahap perkenalan,
2. Tahap tumbuh,
3. Tahap jenuh,
4. Tahap merosot.

Gambar 8.2.: Siklus Hidup Strategi (Strategy Life Cycle)
Sumber: adopsi dari diagram Product Life Cycle dan diolah ulang
oleh penulis
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Tahap Perkenalan
Tahap awal implementasi strategi disebut tahap perkenalan; pada
tahap ini dilakukan sosialisasi strategi dan penyuluhan teknik terkait
dengan eksekusi strategi. Pada tahap perkenalan, eksekusi strategi
masih belum lancar; dalam arti masih ada kendala teknis maupun
non teknis. Kendala teknis terjadi karena infrastruktur belum tersedia
lengkap, sedangkan kendala non teknis terjadi karena resistensi pihakpihak tertentu yang belum bisa menerima perubahan baru (strategi
baru).
Pada tahap ini manajemen melakukan kampanye tujuan implementasi
strategi baru bagi perusahaan berikut manfaatnya bagi seluruh anggota
organisasi. Manajemen berupaya meyakinkan pelaku organisasi
agar tidak terjadi penolakan dan memberikan motivasi supaya dapat
berpartisipasi aktif untuk mensukseskan implementasi strategi baru.
Pada tahap ini manajemen memberikan penyuluhan tentang visi dan
misi perusahaan, kemudian diikuti dengan paparan peluncuran strategi
pada saat memasuki tahun kalender baru dan memperkenalkan jajaran
direksi baru.
Tahap Tumbuh
Masa efektif implementasi strategi terjadi pada tahap tumbuh; pada
tahap ini pelaku organisasi sudah menerima dan sudah menyesuaikan
diri dengan perubahan, sehingga terjadi peningkatan kinerja yang
signifikan, kendala yang terjadi hanya berbobot minor dan dapat
diatasi dengan cepat. Keberbasilan pada tahap perkenalan memecut
kemajuan kinerja perusahaan melesat secara signifikan, namun
demikian tantangan yang dihadapi manajemen semakin besar. Karena
pada tahap euphoria ini, manajemen bisa menahan diri dan tidak
tergiur mengalihkan fokus dan melirik strategi ekspansi yang tidak
dicanangkan pada awal perencanaan. Pada tahap ini manajemen
harus tetap fokus dan konsisten pada perencanaan awal, melakukan
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evaluasi kemudian mengambil tindakan perbaikan dan penyesuaian
strategi pada teknis pelaksanaan yang masih lemah. Evaluasi perlu
dilakukan secara berkala dan terjadwal dengan baik; sehingga setiap
pertumbuhan dapat dipantau dan dapat mengambil tindakan dini untuk
mengatasi setiap penyimpangan dari perencanaan awal.
Tahap Jenuh
Prestasi kinerja mulai melambat pada saat masuk ke tahap jenuh;
pada tahap ini para pelaku masuk pada kondisi nyaman, rutinitas dan
monoton, sehingga tanpa disadari kinerja mulai stagnan dan tidak
tumbuh. Kinerja perusahaan yang menjadi tolok ukur keberhasilan
implementasi strategiharus dicermati, dalam arti dianalisis pada 2 sisi,
yakni sisi kuantitas dan sisi kualitas. Karena keberhasilan yang dicapai
pada tahap sebelumnya masih tersisa dan dianggap masih berlaku;
sehingga dengan demikian keberhasilan pada tahap ini adalah semu,
dan bersifat kamuflase. Pada tahap ini manajemen perlu waspada dan
melakukan evaluasi ketat dan rutin; supaya titik keberhasilan tidak
berbalik menjadi kontra produktif yang mengakibatkan stagnasi.
Pada tahap ini manajemen sudah mencanangkan teknis baru untuk
implementasi strategi, bahkan apabila diperlukan mewacanakan
strategi baru sebagai tindakan antisipasi merosotnya daya efektif
strategi sebelumnya. Pada tahap ini membutuhkan kejelian dan daya
analisis manajemen secara cermat atas kinerja perusahaan adalah riil
bukan kamuflase;
Tahap Merosot
Kondisi rutinitas dan pekerjaan monoton menimbulkan kejenuhan
para pelaku organisasi, sehingga kinerja tidak tumbuhbahkan menurun
pada tahap merosot dalam siklus hidup strategi. Kemerosotan kinerja
terjadi karena manajemen tidak sensitif terhadap fenomena yang
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terjadi pada tahap jenuh dan terlena dengan keberhasilan semu yang
hanya diwakili angka-angka penjualan, laba, penghematan biaya; yang
pada hakekatnya hanya suatu symbol kuantitatif, sedangkan pada sisi
lain secara kualitatif sudah merosot. Pada tahap ini manajemen harus
sigap melakukan analisis komprehensif dan mengambil keputusan
cepat untuk penyelamatan agar kondisi perusahaan atau organisasi
tidak semakin memburuk.
Untuk mempertahan siklus hidup strategi selalu tampil prima, kata
kuncinya terletak pada kepekaan manajemen. Kepekaan manajemen
membaca situasi lapangan, kepekaan membaca laporan dan kepekaan
terhadap setiap perubahan. 2 titik kritis dalam siklus hidup strategi
adalah tahap jenuh dan tahap merosot dan menyulitkan bagi manajemen.
Solusi bagi manajemen untuk mengatasi kondisi pada tahap jenuh dan
pada tahap merosot adalah melakukan analisis karakteristik aktivitas
setiap tahap. Hasil analisis membantu manajemen menentukan tindakan
antisipasi dan perbaikan untuk mengatasi faktor-faktor penyebab
kejenuhan dan kemerosotan kinerja.Untuk mendapatkan hasil
Analisis yang efektif, seyogyanya analisis yang dilakukan mencakup
arus informasi masa lalu, saat ini dan prakiraan data yang akan datang
(Bowman and Asch,1987; Thompson and Strickland, 2003; Kumar,
2010). Konsep berpikir yang perlu dibangun untuk mempertahankan
fungsi dan efektifitas strategi. Khususnya manajemen tingkat atas
dapat bersikap proaktif melakukan analisis informasi dan data secara
holistik; dalam arti mencakup sektor terkait dan sektor pendukung
dalam kurun waktu tertentuyang disampaikan dalam laporan kinerja,
kemudian mempersiapkan perbaikan atau revisi untuk implementasi
srategi pada setiap tahap (Gambar 8.3)
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Gambar 8.3. Aksi Manajemen menjaga Siklus Hidup Strategi
Sumber: diolah oleh penulis
Penjelasan:
a. Manajemen melakukan analisis dan evaluasihasil pencapaian
implementasi strategi sesuai dengan tahap yang sedang berjalan.
b. Manajemen memberikan penilaian dalam bentuk rekomendasi
c. Tindak lanjut revisi, penyesuaian dan lain-lain terhadap strategi
dan diimplementasikan sesuai tahap yang berjalan.
8.3. Kesinambungan Strategi (Sustainable Strategy)
Tuntutan untuk mempertahankan kesinambungan kinerja strategi
merupakan substansi salah satu manajemen strategi.Kesinambungan
kinerja strategi bisa tercapai jika semua pihak yang terlibat
menjalankan peran sesuai dengan porsi masing-masing. Khusus untuk
manajamen tingkat atas (top management) dituntut rasa sensitif dan
rasa peduli; dalam arti melakukan pemantauan, pengawasan dan
evaluasi kinerja terjadwal dan dilakukan secara konsisten. Peran
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manajemen mengambil porsi besar untuk menjaga kesinambungan
strategi, karena dibutuhkan kesigapan manajemen mengambil langkah
tindak lanjut; yang bersifat revisi, penyesuaian atau penghentian total.
Pada dasarnya, Strategi yang telah diformulasikan dengan baik tidak
berarti mempunyai status sakral dan tidak dapat dirubah. Pandangan
strategi yang mempunyai nilai sakral, perlu ditinggalkan karena
sudah tidak sesuai dengan perkembangan cepat pada berbagai
bidangkehidupan sosial, baik komersial maupun non komersial.
Antara lain gaya hidup masyarakat, kebijakan dagang domestik dan
internasional, teknologi, lingkungan hidup, hukum dan lain-lain.
Tanpa melakukan penyesuaian terhadap perkembangan, maka strategi
yang sudah dibakukan akan menjadi usang. Untuk mengimbangi
perkembangan cepat, manajemen perusahaan perlu melakukan
pendekatan dinamis dengan tujuan akhir mencapai keunggulan
kompetisi.Pendekatan dinamis manajemen dalam hal strategi terfokus
pada 2 substansi, yakni: penciptaan baru dan inovasi (Leonard &
Barton,1992). Secara praktis yang dapat dilakukan adalah :
a. Rancang strategi baru (new born strategy) untuk menggantikan
strategi yang berjalan.
b. Revisi strategi (reborn strategy) untuk menyesuaikan strategi
berjalan dengan pertumbuhan terkini.
Rancang Strategi Baru (new born strategy)
Keputusan manajemen merancang strategi baru, tujuan utama adalah
untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja perusahaan;
langkah ini dilakukan karena strategi yang berjalan sudah tidak
memadai atau tidak layak lagi diimplementasikan; apabila dilanjutkan
akan terjadi kontra produktif. Perancangan strategi baru merupakan
salah satu opsi untuk mencapai kinerja yang telah dicanangkan. Opsi
ini dipilih karena basis strategi secara mutlak sudah tidak mendukung.
Contoh :
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1. Strategi penjualan; dengan sistim telepon (telemarketing) diganti
dengan pemasaran digital yang lebih menarik melalui media
jaringan internet.
2. Strategi produksi; melakukan outsource bagian tertentu dari
produk kepada perusahaan rumah tangga.
Revisi Strategi (reborn strategy)
Keputusan manajamen melakukan revisi strategi yang berjalan,
dengan tujuan agar implementasi strategi secara umum tidak terganggu
dan tidak terhenti. Revisi dilakukan untuk memperkuat strategi yang
sudah berjalan, antara lain melakukan penyesuaian media, menambah
fitur-fitur baru. Opsi ini dipilih karena secara parsial strategi tidak bisa
mendukung dan diimplementasikan; mengakibatkan kinerja tidak
optimal.
Contoh :
1. Strategi iklan; media papan iklan yang mempergunakan bahan
kanvas cetak diganti dengan media papan elektronik (digital).
2. Stategi SDM; rekrutmen tingkat manajer keatas dilakukan kerja
sama dengan pihak konsultan Yang menpunyai keahlian khusus.
Kesinambungan program yang telah dicanangkan perlu dimukhtahirkan
mengiringi perkembangan teknologi maupun fenomena yang berjalan
pada tingkat global atau dunia internasional. Kesinambungan
keunggulan strategi dapat dipertahankan dalam jangka panjang jika
selalu mengadakan adaptasi terhadap perubahan-perubahan dalam
dunia industri maupun perubahan perilaku sosial dalam ruang
lingkup domestik dan internasional. Antara lain penyesuaian strategi
mengikuti perkembangan revolusi industri 4.0 (Industry Revolution
4.0) dan sistim interaksi sosial (Society 5.0).Pemukthahiran strategi
dilakukan perlu secara rutin dengan tujuan menjaga kesinambungan
strategi, dan pada sisi lain adalah untuk mempertahankan keunggulan
kompetisi perusahaan.
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Sebagaimana hasil penelitian Ma dan Liao (2006), keunggulan
kompetisi perusahaan didukung 3 pilar (Gambar 8.4), yakni:
1. Kapabilitas teknologi dalam hal penelitian dan pengembangan
(R&D)
Manajemen harus menyadari bahwa faktor Penelitian dan
pengembangan (R&D) memberikan kontribusi besar bagi
perusahaan dalam menghadapi persaingan dipasar, karena
dengan kapabilitas yang mumpuni pada kemampuan teknlogi
akan mendukung aktivitas R&D. Sehingga dengan demikian,
perusahaan bisa menawarkan produk atau jasa baru dan Unik,
yang dengan sendirinya menempatkan perusahaan pada posisi
baru dan tampil beda yang memiliki daya saing unggul.
2. Kapabilitas sumber daya manusia dalam hal pembelajaran,
adaptasi, Kreativitas dan Pengembangan
Kehandalan sumber daya manusia yang dimiliki perusahaan adalah
sangat menentukan kemampuan perusahaan mempertahankan
eksistensi dan keunggulan dalam pasar kompetisi. Pembangunan
sumber daya manusia tidak hanya terpaku pada program
konvensional berupa pelatihan saja, akan tetapi dikembangkan
pada arah yang produktif dan dinamis. Contoh: karyawan bagian
produksi disertakan dalam seminar rekayasa teknologi terkait,
karyawan bagian produksi dikirim dan melakukan magang ke
produsen mesin, dan lain-lain
3. Kapabilitas manajerial dalam tata kelola fungsi operasional dan
non operasional organisasi.
Keberhasilan dan kinerja perusahaan tidak terlepas dari faktor tata
kelola yang mencakup bidang operasional dan non operasional,
dalam arti unsur kapabilitas manajerial beperan menentukan
keberhasilan suatu perusahaan, melalui visi, misi,strategi dan
kebijakan.
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KEUNGGULAN KOMPETISI
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Gambar 8.4 Keunggulan Kompetisi
Sumber : Ma dan Liao (2006) dan diolah ulang oleh penulis
Untuk mewujudkan strategi berkesinambungan, semua pihak yang
terlibat dalam implementasi strategi seyogyanya memperhatikan
beberapa aktivitas positif dan konstruktif yakni:
a. Inisiatif
Unit kerja atau tim implementasi seyogyanya mempunyai sikap dan
mampu melakukan sesuatu tindakan secara dini dalam bentuk analisis
terhadap perubahan-perubahan yang terjadi pada industri terkait
maupun terhadap lingkungan industri terkait, antara lain: industri
pendukung, industri pesaing, pertumbuhan teknologi, pergeseran
pola hidup, perubahan iklim politik, perubahan peraturan pemerintah
dan lain-lain. Analisis yang dilakukan belum merupakan kebutuhan,
namun demikian dari hasil analisis bisa diperoleh berbagai manfaat
bagi perusahaan, contoh:
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Perusahaan bisa mendapat informasi terkini untuk mempersiapkan
diri lebih dini untuk menghadapi perubahandan menciptakan produk
barusesuai dengan selera pasar,.
b. Proaktif
Hasil analisis yang merupakan perwujudan dari inisiatif perlu ditindak
lanjuti secara tanggap, dalam arti bertindak cepat mempelajari dan
menggali lebih dalam unsur-unsur yang dikemukakan dalam analisis,
kemudian merancang dan mempersiapkan langkah-langkah teknis
penyesuaian implementasi strategi.Semua tindakan dilakukan tanpa
menunggu dampak perubahan terjadi, sehingga dengan demikian
penyesuaian strategi pada keadaan bisa dilakukan secara cepat dan
tidak terjadi jedah waktu panjang.
Contoh:
Pada saat perusahaan akan meluncurkan produk baru yang
membutuhkan konsentrasi tinggi para karyawan. Secara kebetulan
pada saat bersamaan pemerintah menerbitkan peraturanmewajibkan
semua karyawan wajib mempunyai NPWP. Untuk menjaga stabilitas
produktivitas dan ketenangan karyawan bekerja; secara proaktif
perusahaan mempersiapkan unit kerja pelayanan untuk membantu
pendaftaran NPWP para karyawan.
c. Antisipatif
Wujud tindakan proaktif seyogyanya bersifat antisipatif, dalam arti
kebijakan yang diambil untuk mendukung teknis implementasi strategi
bisa juga berfungsi sebagai penangkal dampak atau bersifat mencegah
terhadap hal yang akan terjadi, sehingga dengan demikian rancangan
strategi bisa dijalankan hanya dengan penyesuaian minor.
Contoh:
Perusahaan AAA telah membuat program pemasangan iklan dalam
bentuk poster dilokasi strategis pada jalan protokol. Pada awal
program materi yang dipakai adalah bahan kanvas dan sticker.
Seiring perkembangan teknologi , manajemen perusahaan mengambil
kebijakan antisipatif yaitu mengalihkan media poster menjadi iklan
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digital dan menggiatkan iklan melalui jaringan internet. Strategi
perubahan media iklan dilakukan dengan tujuan untuk menggarap
konsumen segmen generasi milenial, generasi z dan generasi Alfa.
d. Kreatif
Untuk mempertahankan produktivitas strategi unggul agar tetap
berkinerja baik, maka manajemen perlu melakukan tinjauan dan
penyesuaian teknis implementasi strategi dengan penyegaran
yang mempunyai nilai kreatifmengikuti adalah pertumbuhan dan
perkembangan teknologi dan kehidupan sosial.
Contoh:
Kemasan konvensional produk makanan adalah menggunakan kotak
kertas; mengiringi perkembangan teknologi material kemasan, maka
dilakukan kreatifitas baru mempergunakan kemasan dengan bahan
plastik bening peruntukan pangan (food grade). Sehingga dengan
demikian tampilan produk lebih menarik.
e. Inovatif
Untuk mempertahankan daya saing unggul dibutuhkan terobosanbaru
dalam bentuk inovasi, dalam arti pada strategi yang diluncurkan
mengandung nilai pembaharuan atau ide baru yang bersifat
penyempurnaan maupun sama sekali baru.
Contoh :
Strategi penyempurnaan media promosi dari bentuk konvensional
yang mempergunakan media cetak beralih ke promosi digital dengan
memanfaatkan kecanggihan melalui perangkat elektronik, sehingga
dapat menjangkau pasar global.
8.4. Ringkasan
Bab 8 BISNIS INTELIJEN & SIKLUS HIDUP STRATEGI
8.1. Bisnis Intelijen
Unsur substansi yang menjadi tujuan bisnis intelijen adalah informasi;
yang bisa diolah dengan sistim sehingga dengan demikian dapat
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berfungsi untuk manfaat komersial atau bisnis. Data dan informasi
merupakan faktor penting dalam implementasi dan eksekusi strategi.
Data dan Informasi menurut ruang lingkup wilayah, terdiri dari 2
(dua) kelompok besar, yakni :
1. Ruang lingkup global.
2. Ruang lingkup lokal.
Menurut sumber, terdiri dari 2 (dua) kelompok besar, yakni:
1. Data langsung (data primer)
Data diperoleh langsung dari sumber data atau di lapangan.
2. Data tidak langsung (data skunder)
Data diperoleh tidak langsung dari sumber, akan tetapi melalui
mediator
Data yang dibutuhkan dalam bisnis intelijen adalah data besar bersifat
holistik disebut juga big data dengan 3 ciri khas utama, yakni :
a. Volume data dalam bentuk perangkat lunak mencapai petabytes
(= 10005)
b. Perubahan berjalan secara rutin dan setiap hari.
c. Sumber data bervariatif dari berbagai media.
Data yang dikumpulkan untuk kebutuhan bisnis intelijen merupakan
data terseleksi dan memenuhi criteria 5C (the five Cs of data), yang
terdiri dari:
1. Clean bermaknalayak dan handal
2. Consistent bermakna karakteristik sama
3. Confirmed bermakna sudah diverifikasi
4. Current bermakna terbaru
5. Comprehensive bermakna lengkap dan rinci
Beberapa hal yang perlu menjadi perhatian dalam melakukan proses
data menjadi informasi bisnis intelijen, yakni:
a. Data yang diperoleh seyogyanya diseleksi dengan cermat dan
memenuhi kriteria 5 Cs of data.
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b. Menetapkan parameter pengolahan data yang berkarakteristik
sama.
c. Melakukan analisis berbasis kesetaraan kedudukan
8.2. Siklus Hidup Strategi (Strategy life cycle)
Tujuan analisis siklus hidup strategi adalah untuk menjaga strategi
yang telah diimplementasi bisa mencapai kinerja optimal. Analisis
siklus hidup strategi pada dasarnya mengikuti proses alami siklus
hidup produk yang terdiri dari :
1. Tahap perkenalan,
2. Tahap tumbuh,
3. Tahap jenuh,
4. Tahap merosot.
8.3. Kesinambungan Strategi (Sustainable Strategy)
Kesinambungan kinerja strategi bisa tercapai jika semua pihak yang
terlibat menjalankan peran sesuai dengan porsi masing-masing. Khusus
untuk manajamen tingkat atas (top management) dituntut rasa sensitif
dan rasa peduli; dalam arti melakukan pemantauan, pengawasan dan
evaluasi kinerja terjadwal dan dilakukan secara konsisten.
Pendekatan dinamis manajemen dalam hal strategi terfokus pada 2
substansi, yakni: penciptaan baru dan inovasi. Secara praktis yang
dapat dilakukan adalah :
a. Rancang strategi baru (new born strategy)
b. Revisi strategi (reborn strategy)
Keunggulan kompetisi perusahaan didukung 3 pilar, yakni:
1. Kapabilitas teknologi dalam hal penelitian dan pengembangan
(R&D)
2. Kapabilitas sumber daya manusia dalam hal pembelajaran,
adaptasi, Kreativitas dan Pengembangan
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3. Kapabilitas manajerial dalam tata kelola fungsi operasional dan
non operasional organisasi.
Untuk mewujudkan strategi berkesinambungan, seyogyanya
memperhatikan beberapa aktivitas positif dan konstruktif yakni:
a. Inisiatif
b. Proaktif
c. Antisipatif
d. Kreatif
e. Inovatif
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BAB 9
MANAJEMEN STRATEGI
GLOBALISASI
Sasaran Belajar
Bab 9 memberikan paparan fenomena sosio-ekonomi yang terjadi
dalam jangkauan globalisasi. Fenomena yang terjadi telah merambah
ke dunia perdagangan, industri dan perilaku sosial, tentunya kondisi
tersebut juga mempengaruhi perilaku manajemen perusahaan dalam
membuat strategi. 3 fenomena global yang dimaksud adalah Belt
Road Initiative (BRI) dari Tiongkok; Revolusi Industri 4.0 (IR 4.0)
dari Jerman dan Society 5.0 (S 5.0) dari Jepang. Tujuan belajar agar
bisa memahami hal-hal tentang:
1. Substansi Revolusi Industri 4.0 (IR 4.0) dan dampaknya
terhadap manajemen strategi
2. Substansi Society 5.0 (S 5.0) dan dampaknya terhadap
manajamen strategi
3. Substansi Belt Road Initiative (BRI) dan dampaknya terhadap
manajemen strategi
4. Manajemen Strategi Era Globalisasi dan Digital
Manajemen Strategi Konsep & Implementasi
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9.1. Revolusi 4.0 (IR 4.0)
Pada hakekatnya manajemen strategi tidak bersifat kaku, karena
strategi yang diimplementasi bisa berfungsi efektif dan efisien
apabila dapat berjalan seiring dengan perkembangan fenomena
dunia yang mencakup bidang sosio ekonomi dan teknologi, karena
fenomena yang sudah eksis perlu dipertimbangan sebagai unsur yang
berdampak pada manajemen strategi (Gambar 9.1). Perkembangan
dalam bidang industri pada era millennia adalah revolusi industri 4.0
(Industry revolution 4.0); sehingga dengan demikian formula strategi
perusahaan yang dibuat pada era ini seyogyanya disinkronkan dengan
karakteristik revolusi industri 4.0. (IR 4.0), dan memperhatikan sifat
pro dan kontra dari IR 4.0 yang bisa membawa dampak positif dan
negatif pada faktor produksi, sosial dan lingkungan hidup (Sony,2020).
Penyesuaian strategi perusahaan tidak terhindarkan untuk mencapai
keunggulan kompetitif yang sebelumnya mengandalkan ketrampilan
dan biaya rendah pekerja; pada era ini perlu melakukan penyesuaian
model bisnis, teknologi produksi dan juga program edukasi sumber
daya manusia (Sima, et al,2020).
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Gambar 9.1. Dampak IR 4.0 terhadap manajemen strategi
Sumber: diolah oleh penulis
9.1.1. Substansi Revolusi Industri 4.0 (Industry Revolution 4.0.)
Revolusi industri 4.0. (IR 4.0.) dideklarasikan kepada dunia
internasional pada 8 April 2013 pada acara Hannover Fair, oleh
Working Group on Industry 4.0. dari Jerman. IR 4.0. bukan hanya
membawa dampak pada bidang manufaktur saja,akan tetapi juga
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berpengaruh secara holistik pada seluruh segmen yang terlibat dalam
aktivitas sosioekonomi.
Substansi IR 4.0 adalah transformasi digital, dengan makna proses
digitalisasi secara totalitas dalam sendi-sendi kehidupan masyarakat;
yang mencakup model bisnis, struktur sosial ekonomi, hukum,
pola organisasi, budaya, pola hidup dan lain-lain. Fenomena IR
4.0 membuka peluang baru bagi dunia bisnis pada pasar segmen
manufaktur; akan tetapi berdampak pada berbagai dimensi dan pasar
diluar segmen manufaktur. Sehingga dengan demikian, fenomena
perubahan IR 4.0 yang terjadi pada segmen manufaktur juga
membawa pengaruh tidak langsung pada perilaku industry lain diluar
manufaktur. Antara lain mencakup proses aktivitas pada industri:
transportasi, logistic, distribusi, kimia, pertambangan & energi,
kesehatan, bahkan secara global merambah sampai pada perangkat
pintar yang dipakai untuk proses dan aktivitas kehidupan. Sehingga
dengan demikian, segmen industri lain diluar manufaktur perlu secara
sigap melakukan adopsi dan adaptasi terhadap fenomena IR 4.0; hal
ini dilakukan demi mempertahankan eksistensi dan kesinambungan
perusahaan. Salah satu aktivitas korporasi yang perlu melakukan
tindakan adopsi dan adaptasi adalah manajemen strategi, dalam arti
melakukan penyesuaian terhadap perubahan atau transformasi digital
yang terjadi pada IR 4.0.
Berdasarkan fenomena dan tantangan yang dihadapi ada era IR 4.0,
komunitas IDC (International data corporation community) membuat
prediksi global tentang perkembangan teknologi manufaktur dan
kerterkaitannya dengan industry lainnya dalam rentangwaktu 2018
– 2021 (gambar 9.2). Prediksi yang dibuat dapat diuraikan sebagai
berikut:
1. Pada tahun 2019; 50% manufaktur berkolaborasi langsung
dengan pelanggan (customers), sehingga dapat memperbaiki
rancangan produk secara efisien dengan memanfaatkan
teknologi cloud (teknik komputasi awan) dan crowdsourcing.
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2. Pada tahun 2020;perusahaan manufaktur semakin efisiensi
dengan memanfaatkan teknologi terkini antara lain:
infrastruktur dan peralatan perluasan realitas (augmented
reality); analisis kemampuan kognitif dan lain-lain.

Gambar 9.2 Fenomena dan Tantangan Era IR 4.0
Sumber: www.idc-community.com
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9.1.2. Dampak Revolusi Industri 4.0 (IR 4.0) Terhadap 		
Manajemen Strategi
Secara spesifik IR 4.0 merupakan perwujudan dari proses Cyber
Physical system (CPS); pada hakekatnya CPS merupakan integrasi
sistem komputer dalam bentuk aplikasi yang mendukung aktivitas
proses fisik. Perspektif implementasi adalah menuju IOT (internet over
Things) dalam arti semua aktivitas dan kebutuhan yang bersifat fisik
dan non fisik bisa dieksekusi melalui media internet.Analisis Boston
Consulting Groupatas fenomena IR 4.0 (Gambar 9.3), menyatakan ada
9 jenis teknologi yang berdampak pada proses dan kualitas produski
industri (www.bcg.com retrived 09/04/2019), yang terdiri dari, yakni:

Gambar 9.3. Tranformasi Teknologi Era IR 4.0
Sumber: www.BCG.com
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1. Teknologi robot (Autonomous robots)
Perkembangan teknlogi
robotik yang begitu pesat dan
penggunaannya sudah meluas pada berbagai industri, sehingga
dapat membantu dan meningkatkan efisiensi produksi pada sisi
financial dan waktu, begitu juga dalam hal kualitas produk bisa
ditingkatkan.
2. Teknologi simulasi (Simulation)
Penggunaan teknik simulasi yang semakin baik dan akurat karena
telah didukung teknologi informasi dan digital, sehingga dapat
diaplikasikan pada mesin, produk bahkan manusia. Manfat yang
diperoleholeh perusahaan efisiensi waktu, materi atau bahan,
financial dan peningkatan kualitas produk.
3. Integrasi Horizontal dan Vertikal (Horizontal and vertical system
integration)
Fenomena CPS (cyber Physical System) dalam era IR 4.0;
memberikan kemudahan kepada Perusahaandan unit kerja
melakukan integrasi, baik yang bersifat horizontal maupun
vertikal.
Cakupan integrasibisa bersifat lintas perusahaan dan universal,
sehingga memperbaiki dan mengembangkan nilai rantai
(valuechain).
4. Teknologi Era Internet (Industrial Internet over things)
Teknologi internet dan digital sudah dipakai secara universal
untuk aktivitas proses produksi dan transaksi; yang mencakup
bidang keuangan dan non keuangan. Hampir semua sendi
kehidupan sosial telah dipenuhi dukungan teknologi internet dan
digital, yang secara langsung telah merubah pola hidup, perilaku
dan sikap pribadi bahkan sampai pada perilaku organisasi dalam
bidang pelayanan, manajemen dan lain-lain.
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5. Keamanan maya (Cybersecurity)
Transformasi digital yang terjadi pada era IR 4.0 adalah membawa
pertumbuhan teknologi kondusif bagi semua segmen industry;
akan tetapi pada sisi lain juga membawa beberapa ancaman.
Sehinggadengan demikian dibutuhkan sistem keamanan maya
untuk mengantisipasi ancaman peretas yang menggunakan
teknologi internet atau sejenis lainnya.
6. Teknologi Komputasi Awan (Cloud)
Infrastruktur komputasi awan (cloud) merupakan perangkat lunak
kompleks yang memberikan fasilitas penyimpanan data , contoh:
cloud data center; sistim operasi transaksi tertentu.
contoh
: bitcoin cloud mining. Layanan diberikan secara
bebas dan universal kepada berbagai kalangan, khususnya untuk
memenuhi kebutuhan data dalam waktu singkat.
7. Teknologi cetak 3 Dimensi(additive manufacturing)
Teknologi additive manufacturing dikenal juga sebagai teknologi
cetak 3 dimensi, merupakan teknologi mutakhir dan memberikan
kontribusi besar bagi dunia manufaktur, khususnya untuk
pengembangan produk baru; karena additive manufacturing
memberikan beberapa manfaat, antara lain: efisiensi biaya
produksi; waktu peluncuran produk kepasar lebih cepat; keluwesan
rancangan produk, dan lain-lain (www.optomec.com). Berbagai
perusahaan otomotif terkemuka didunia telah memakai teknologi
additive manufacturing sebagai pendukung pengembangan
produksi, antara lain: Ford, Toyota, BMW, Honda dan lain-lain
(www.forbes.com)
8. Perluasan realitas (augmented reality)
Pertumbuhan teknologi yang terkait dengan transformasi
digital menambah peran teknologi dalam dunia Industri, yakni
menghadirkan visual objek atau benda-benda dengan teknologi
digital dalam lingkungannyata(Haller,2007). Perluasan realitas
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terjadi atas peran teknologi memberi kontribusi besar pada segmen
manufkatur, khususnya untukmenyediakan informasi tepat waktu,
instruksi kerja, perawatan alat produksi dan lain-lain.
9. Analisis holistic (Big data and analytics)
Analisis industri semakin kompleks dan bersifat holistik;
sumber data semakin luas dan besar (bigdata). Semua analisis
didukung dengan teknologi informasi (information technology)
dan teknologi operasi (operation Technology).Sehingga dengan
demikian hasil analisis holistic bisa membantu manajemen
mengambil keputusan dalam konteks tepat waktu dan akurat.
Pada hakekatnya pertumbuhan teknologi dan fenomena perilaku
industri yang terjadi dalam era IR 4.0, membawa dampak terhadap
visi dan misi perusahaan; baik secara langsung maupun secara
tidak langsung (Gambar 9.4). Dampak langsung terjadi disebabkan
perubahan teknologi berhubungan secara langsung dengan proses
produksi atau aktivitas perusahaan, sedangkan dampak tidak langsung
terjadi karena perilaku perusahaan mengalami perubahan; yang
disebabkan perubahan teknologi.
Perubahan ini membawa manfaat peningkatan efisiensi manufaktur
dengan mengurangi durasi proses teknologi, mengurangi limbah
dalam rantai proses, kemampuan beradaptasi yang lebih besar dengan
kebutuhan pelanggan, meningkatkan kualitas produk, dan, akhirnya,
mengurangi biaya produk manufaktur.
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Gambar 9.4. Dampak teknologi IR 4.0 terhadap manajemen strategi
Sumber: Diolah oleh penulis
Pendekatan terkait dengan strategi pada era IR 4.0, antara lain yang bisa
diadopsi adalah pendekatan ekosistimatik (ecosystematic approach);
yang mencakup aktivitas inovasi, pengembangan teknologi dan
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kebijakan pendukung terkait (Liu,2017). Pendekatan ekosistimatik
untuk mencapai keunggulan kompetisi pada Era IR 4.0 terdiri 2
faktor utama, yakni pendekatan sisi makro dan pendekatan sisi mikro
(Gambar 9.5).

Gambar 9.5.: Pendekatan ekosistemik dalam era IR 4.0.
Sumber: Liu (2017), diolah ulang oleh penulis
Pendekatan ekosistimatik adalah pendekatan analogi dampak; yakni
melakukan analisis dampak IR 4.0. terhadap kompetisi pada tingkat
antar negara yang dipengaruhi faktor makro, antara lain: kebijakan
pemerintahdan tingkat antar perusahaan yang dipengaruhi faktor
mikro, antara lain: strategi khusus IR 4.0. Faktor-faktor pada tingkat
makro dan mikro menjadi pemicu kompetisi dalam pasar, karena
semua pihak yang teribat didalamya; antara lain: pihak pemerintah,
pengusaha, masyarakat dan pihak lain yang berkepentingan akan
beraktivitas sesuai perkembangan dan pertumbuhan IR 4.0.
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Pada tingkat makro, pemerintah menanggapi kondisi pasar secara
makro dengan menerbitkan peraturan atau ketentuan dan menyesuaikan
fungsi-fungsinyamengikuti fenomena khas IR 4.0., yaitu fenomena
perubahan teknologi yang berdampak pada sector makro dan mikro.
Pada cakupan makro, pihak pemerintah memegang peran melakukan
penyesuaian regulasi untuk menjaga perekonomian dalam negeri
tetap kondusif, dan mengantisipasi perkembangan IR 4.0 menjadi
faktor yang kontra produktif terhadap perekonomian dalam negeri.
Tujuandari strategi pemerintah menerbitkan regulasipemerintah
adalah untuk meningkatkan posisi keunggulan kompetisi negara; yang
direfleksikan melalui produktivitas, contoh: PDB (produk domestic
bruto) naik; aplikasi dan fasilitas teknologi terkini, contoh: koneksi
melalui satelit; kemakmuran Negara, contoh: tingkat penggangguran
turun. Sedangkan pada tingkat mikro, perusahaan-perusahaan
komersialsecara internal meninjau kembali rencana jangka panjang,
kemudian melakukan formulasi ulang strategi-strategi yang berkaitan
dengan bidang keuangan, pemasaran, sumber daya manusia,
penyesuaian teknologi kerja dan lain-lain; melakukan penyesuaian
struktur organisasi.Pada sisi eksternal melakukan identifikasi peta
kekuatan persaingan dalam pasar dan juga melakukan identifikasi
kelompok perusahaan yang berada dalam lingkaran IR 4.0. Semua
aktivitas perusahaan yang terkait dengan penyesuaian tujuan jangka
panjang dan strategi adalah bertujuan untuk meningkatkan produktivitas
dan meningkatkan daya kompetisiperusahaan agar bisa eksis dalam
pasar.Penerapan strategi baru seiring dengan perkembangan fenomena
IR 4.0 oleh perusahaan-perusahaan tentunya membawa implikasi
terhadap tingkat produktivitas dan menambah jumlah lapangan kerja.
Produktivitas meningkat berdampak pada peningkatan PDB dan
jumlah lapangan kerja yang bertambah berdampak pada menurunkan
tingkat pengangguran. Kedua dampak yang timbul dari penerapan
strategi baru secara langsung juga berimplikasi terhadap fktor-faktor
makro yakni produktivitas (PDB) dan kemakmuran tingkat makro.
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9.1.3. Manajemen Strategi Era IR 4.0
Fenomena baru dalam dunia industri akan terjadi secara terus tanpa
henti, karena demi efisiensi dan efektifitas pemanfaatan sumber daya.
Berbagai lembaga terkait selalu melakukan inovasi dan invensi pada
displin ilmu tunggal maupun lintas displin ilmu. Semua perusahaan
dalam pasar akan berhadapan dengan fenomena-fenomena baru,
termasuk IR 4.0. Oleh karena itu manajemen perusahaan selalu
harus sigap mengikuti setiap gejala baru dipasar, walaupun bukan
disektor usaha yang sama. Seperti IR 4.0; gejala perubahan sudah
dirasakan sejak awal masa tekonologi digital dimulai. Seyogyanya
manajemen peka, segera meninjau ulang Visi, Misi dan strategi
perusahaan. Kemudian melakukan penyesuaian dengan fenomena
terbaru. Penyesuaian strategi dilakukan mengikuti fenomena pasar
dipadukan dengan jenis dan kateristik perusahaan. Pada hakekatnya
manajemen strategi pada era IR 4.0 adalah fokus pada efisiensi dan
efektifitas proses, distribusi produk dan jasa kepada konsumen,
dengan memanfaatkan sarana teknologi digital. Pergeseran aktivitas
organisasi dan pemanfaatan perangkat tekonologi digital; merupakan
strategi kesiapan menghadapi IR 4.0. Orgnisasi yang memanfaatkan
solusi digital memiliki posisi lebih baik menghadapi badai krisis
(Gambar 9.6)
Contoh: Pandemi Covid-19 merubah perilaku pelaku organisasi dari
bekerja di kantor (work at office = wao) menjadi bekerja dari rumah
(work from home = wfh)); kondisi kerja wfh lebih mengandalkan
teknologi digital dibandingkan dengan wao.
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Gambar 9.6. Strategi manajenen IR 4.0
Sumber: diolah oleh penulis
Fenomena pergeseran perilaku organisasi dalam aktivitas dan
penggunaan teknologi digital, sudah menjadi bagian dari strategi
perusahaan masa kini. Sebagaimana hasil survey yang dilakukan oleh
biro konsultan McKinsey menemukan; 93% perusahaan manufaktur
dan distribusi berencana untuk fokus pada ketahanan rantai pasokan
dan 90 persen berencana untuk berinvestasi dalam teknologi
digitalisasi dan pengembangannya (www.mckinsey, 2020). Merujuk
pada hasil survey McKinsey, maka disimpulkan bahwa faktor-faktor
fokus dalam IR 4.0 terkategori dalam 4 kelompok dasar dengan
karakteristik sebagai berikut:
1. Kekuatan koneksitas, data dan komputasi; bertumpu pada:
-- Internet of Things (IOT), aktivitas terhubung dan dilayani
melalui internet
-- Cloud Technology (teknologi komputasi awan), fasilitas
penyimpanan dan pengelolaan data dalam jaringan internet
dengan jangkuan global.
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--

Blockchain technology, aplikasi berbasis prinsip kriptografi
yang memberikan tingkat keamaan tinggi pada data dan
informasi.

2. Interaktif manusia dengan mesin
-- Augmented Reality (AR), aplikasi teknologi visual nyata
-- Otomasi robotic, proses pekerjaan fisik secara otomatik dengan
perangkat robot
3. Daya analisis dan intelektual
-- Kecerdasan artificial (artificial intelligence), aplikasi proses
pekerjaan non fisik
4. Kecanggihan teknologi
-- Teknologi cetak 3 dimensi (additive manufacturing)
9.2. Masyarakat 5.0 (Society 5 = S 5.0)
Pada hakekatnya manajemen strategi adalah menciptakan strategi
yang efisien dan efektif, dengan tujuan unggul dalam persaingan.
Para era S 5.0 manajemen strategi menghadapi faktor yang semakin
kompleks tidak hanya efisiensi dan efektifitas proses manufaktur,
distribusi produk dan jasa, akan tetapi juga mempertimbangan faktor
kelestarian lingkungan dan kualitas hidup humanism, sehingga dengan
demikian bisa mewujudkan kualitas hidup praktis, nyaman, cepat
dan leluasa dengan beban efisien dan efektif (Gambar 9.7). Sistim
sosial S 5.0 mencakup seluruh sistem yang beroperasi masyarakat
secara terintegrasi, dengan tujuan memberikan kebahagiaan dan
kenyamanan semua aspek kehidupan antara lain energi, transportasi,
perawatan medis, belanja, pendidikan, pekerjaan, dan waktu luang
(Hitachi-UTokyo Laboratory,2020).
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Gambar 9.7 Sistim Sosial 5.0
Sumber: www.japan.go.jp

9.2.1. Substansi Era Masyarakat 5.0. (Society 5.0.)
Masyarakat 5.0. atau society 5.0. pertama kali dideklarasikan pada
tahun 2016 oleh pemerintah Jepang (www.jst.go.jp). Society 5.0.
juga disebut sebagai masyarakat super pintar (super smart society).
Aktivitas S 5.0. berpedoman pada peningkatan kemakmuran dan
kenyamanan hidup masyarakat dengan memanfaatkan infrastruktur
teknologi terkini. Pada dasarnya perubahan interaksi sosial dari masa
kemasa adalah bertujuan meningkatkan kualitas hidup. Sejak jaman
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prasejarah sampai dengan jaman terkini, substansi interaksi sosial
cendrung memperbaiki infrastruktur penunjang kehidupan (Gambar
9.8). Proses dan fokus interaksi sosial berawal dari jaman sistim
sosial S 1.0 (sistim kehidupan sosial berburu), kemudian berubah
secara bertahap masuk ke sistim sosial S 2.0 (sistim kehidupan sosial
agraris); sistim sosial S 3.0 (sistim kehidupan sosial industrial); sistim
sosial S 4.0 (sistim kehidupan sosial informasi) dan terkini masuk ke
sistim sosial S 5.0. (sistim kehidupan sosail super pintar).
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Gambar 9.8 Proses Masyarakat S.1.0 – S.5.0
Sumber: www.japan.go.jp
Menurut Prof.Yuichiro Anzai dari lembaga Japan Society for the
Promotion of Science, menyebutkan bahwa substansi era Society
5.0 lebih fokus pada peningkatan kualitas hidup ummat manusia
dibandingkan dengan peningkatan kekuatan teknologi. Society
5.0 yang dimaksud mencakup pemahaman yang lebih baik tentang
interaksi sesama manusia dan lingkungan, dengan membangun
infrastruktur pelayanan pintar dan canggih. Seperti yang dikemukakan
oleh Salgues (2018) bahwa Society 5.0 dapat didefinisikan sebagai
masyarakat pintar yang berinteraksi didalam dari ruang fisik dan ruang
maya secara bersamaan. Pergeseran sistim sosial ke S 5.0 memberi
dukungan terhadap proses realisasi usul Perserikatan Bangsa-Bangsa
(PBB) tentang pembangunan berkelanjutan (Nakanishi,2019)), karena
sistim sosial S 5.0 melakukan transformasi digital dengan berbagai
kreativitas untuk mencapai pembangunan berkelanjutan melalui
pemecahan masalah dan penciptaan pembaharuan nilai kehidupan
sosial.
Karakteristik perilaku Society 5.0 dalam interaksi kehidupan adalah
mengandalkan infrastruktur atau fasilitas yang berteknologi terkini.
Interaksi kehidupan yang dimaksud mencakup kegiatan rutin dalam
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lingkungan terkecil sampai lingkungan terbesar; proses kegiatan
kebutuhan hidup paling sederhana sampai dengan paling rumit;
kegiatan bisnis sederhana sampai dengan paling rumit; kegiatan
hiburan konvensional sampai dengan kontemporer.
Konsentrasi Society 5.0 membangun masyarakat super pintar yang
berlandaskan kehidupan sosial masyarakat Jepang. Namun demikian,
fenomena ini akan berpengaruh secara global pada kehidupan sosial
maupun aktivitas komersial pada negara-negara didunia. Oleh karena
itu, formulasi strategi komersial yang direkomendasi adalah aktivitas
yang berdampak pada faktor-faktor tujuan utama S 5.0.
Tujuan utama implementasi S 5.0 adalah menciptakan perubahan
pada beberapa bidang kehidupan sosio ekonomi (Gambar 9.9) , yang
mencakup faktor-faktor:
1. Pola hidup dan industri
Memanfaatkan teknologi otomasi dalam hal digital, perangkat
lunak dan lain-Lain dengan tujuan memberikan pelayanan cepat,
tepat dan nyaman.
2. Dasar aktivitas ekonomi
Kekuatan ekonomi berbasis teknologi yaitu melakukan transaksi
komersial skala internasional dengan cepat, nyaman dan aman.
Dalam bidang keuangan, contoh: fintech, teknologi transaksi
keuangan Blockchain, dan lain-lain. Pada bidang ekonomi non
finansial, contoh: konversi sumber daya atau Inovasi sumber daya
ramah lingkungan.
3. Sumber daya manusia
Peran manusia digantikan dengan robot dalam menjalakan tugastugas rutin bersifat baku. Robot pengganti manusia menjalankan
tugas dengan artificial intelligent (kecerdasan buatan).
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4. Kehidupan sosial lingkungan
Mendapat fasilitas dan infrastruktur hidup yang lebih nyaman dan
efisien, Dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi dan fasilitas
internet untuk memenuhi kebutuhan hidup (IOT = internet over
things). Contoh: pelayanan kesehatan daring; pembelian barang
daring; transportasi daring, dan lain-lain.
5. Pelayanan instansi pemerintah
Memberikan pelayanan berkualitas dan efisien dengan pelayanan
satu atap (one stop service) berbasis daring, sehingga pelayanan
dapat diberikan dan diakses oleh masyarakat disemua lokasi.

Gambar 9.9 Sosio Ekonomi Masyarakat S 5.0
Sumber: diolah penulis
Beberapa aspek pokok yang menjadi ciri khas sistim sosial S 5.0
(Pereira,Lima, Santos, 2020) adalah:
1. Kehidupan masyarakat masuk kedalam sitim sosial super pintar
(super smart society)
2. Transformasi digital pada seluruh aktivitas kehidupan sosial
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3. Pengelolaan dan penyimpanan di wadah maya global (cloud)
4. Karakter data kompleks (big data)
Pada hakekatnya, substansi S 5.0 adalah sistim kehidupan masyarakat
yang menjunjung prinsip
penggabungan sistim dunia maya
dan sistim ruang fisik secara seimbang dengan tujuan kemajuan
ekonomi, penyelesaian masalah sosial, penyediaan barang dan jasa
yang terdistribusi kepada semua lapisan masyarakat sehingga bisa
menjalani kehidupan berkualitas tinggi, penuh kenyamanan dan
vitalitas (Hitachi-UTokyo Laboratory,2020). Uraian ini menjelaskan
2 hal penting S 5.0 yakni:
1. Tentang sistim kehidupan masyarakat berkelanjutan.
2. Tentang sistim kehidupan masyarakat inklusif, mengakomodasi
keragaman dan preferensi.
9.2.2. Dampak Era S 5.0 terhadap Manajemen Strategi
Namun demikian, fenomena ini akan berpengaruh secara global
pada kehidupan sosial maupun aktivitas komersial pada negaranegara didunia. Oleh karena itu, formulasi strategi komersial yang
direkomendasi adalah aktivitas yang berdampak pada faktor-faktor
tujuan utama S 5.0.; bersifat holistic. Perilaku Soceity 5.0 akan
merambah pada sendi kehidupan masyarakat diluar Jepang. Perubahan
dan penyesuaian perilaku masyarakat dunia terhadap perilaku society
5.0, sudah terjadi walaupun tidak secara mutlak.
Dari sudut pandang cakupan bidang konsentrasi, pada dasarnya
Era Society 5.0 merupakan tindak lanjut dan perluasan dari IR 4.0;
dikatakan demikian, karena IR 4.0 terfokus pada transformasi digital
sedangan fokus Society 5.0 teknologi plus sosial.
merupakan perwujudan dari proses Cyber Physical system (CPS);
pada hakekatnya CPS merupakan integrasi sistem komputer dalam
bentuk aplikasi yang mendukung aktivitas proses fisik. Perspektif
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implementasi adalah menuju IOT (internet over Things) dalam arti
semua aktivitas dan kebutuhan yang bersifat fisik dan non fisik bisa
dieksekusi melalui media internet.
9.2.3. Manajemen Strategi Era S 5.0
Semua perusahaan yang berada dalam pasar akan turut merasakan
dampak fenomena S 5.0, yang akan muncul dengan berbagai gejala
pada setiap pasar. Oleh karena itu manajemen perusahaan seyogyanya
meninjau ulang Visi, Misi dan strategi perusahaan, kemudian
melakukan penyesuaian dengan fenomena terbaru S 5.0. Penyesuaian
strategi dilakukan sesuai jenis dan kateristik perusahaan. Namun
demikian, pada hakekatnya strategi pada era Society 5.0 adalah
bersifat kompleks dan dirancang untuk mencakup spectrum yang luas,
dalam arti tidak hanya dalam bidang efisiensi manufaktur, keunggulan
persaingan di pasar; akan tetapi juga menyertakan aspek ekosistem dan
aspek harmonisasi hidup insan dunia, atau disebut juga manajemen
strategi Eko Sosio Ekonomi. Manajemen strategi dalam menformulasi
strategi perlu mempertimbangkan efisiensi dan efektifitas interaksi
antar unsur ekonomi, lingkungan, manusia dan teknologi yang tepat
guna.
Khususnya pada aspek teknologi yakni terkait dengan proses
transformasi digital berlangsung secara berkesinambungan, mengacu
pada proses dan strategi menggunakan teknologi digital secara luas
dan menyeluruh untuk mendukung operasi bisnis dan pelayanan
pelanggan. Teknologi digital diharapkan menjadi pemicu inovasi baru
dalam bidang model bisnis, peningkatan pendapatan dan efisiensi
distribusi. Contoh transformasi digital yang telah dinikmati adalah:
1. Kecerdasan buatan (Artificial intelligence) berupa perangkat
lunak aplikasi mesin penjawab, mesin penggambil uang (ATM)
dan lain-lain
2. Komputasi awan (cloud computing) berupa fasilitas wadah maya
untuk pengelolaan data.
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3. Pelayanan internet (Internet of Things = IoT) berupa sistim dan
aplikasi internet pelayanan transaksi, penyediaan data & informasi
dan lain-lain.
Pada hakekatnya, transformasi digital bukan hanya terkait dan
berdampak pada bidang teknologi saja, akan tetapi mencakup bidang
luas yakni pada seluruh aktivitas kehidupan sosial individu dan
organisasi. Contoh: Perubahan perilaku organisasi dalam memberikan
informasi, distribusi, pelayanan pelanggan dan lain-lain; atau dengan
kata lain terjadi perubahan dinamis dan berkesinambungan.
Selain aspek teknologi sebagai kunci sistim sosial S 5.0; masih terdapat
aspek yang terkategori sebagai kunci S 5.0 adalah aspek sosial. Aspek
sosial berperan besar dalam perubahan sistim sosial karena sebagai
pelaku langsung dan aktif memberi respon; sehingga dengan demikian,
penyusunan strategi perusahaan seyogyanya tidak mengabaikan atau
memperkecil bobot aktivitas tanggung jawab perusahaan terhadap
lingkungkan (CSR = corporate social responsibility), karena CSR
mencakup aktivitas inovasi sosial, dan inovasi semua pemangku
kepentingan dalam masyarakat , baik terhadap individu maupun
organisasi sosial masyarakat (Potocan,Mulejand, Nedelko,2020).
Pada hakekatnya konsep S 5.0 terfokus pada sistim kehidupan
yang digerakan pengembangan teknologi melalui transformasi
digital berbasis kepededulian lingkungan dan kelestarian alam
(Nakanishi,2019). Substansi dari manajemen strategi untuk masuk
kedalam sistim sosial S 5.0 adalah dengan strategi Eko Sosio Ekonomi,
yang menyertakan aspek ekosistem, aspek sistem sosial , aspek sistem
ekonomi dan aspek sistem teknologi (Gambar 9.10)
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Gambar 9.10 Manajemen Strategi S 5.0
Sumber: diolah oleh penulis
9.3. One Belt One Road (OBOR) atau Belt Road Initiative (BRI)
One Belt One Road (OBOR) diterjemahkan sebagai Satu sabuk satu
Jalan, juga dikenal dengan istilah Belt Road Initiative (BRI) istilah
resmi yang dipakai mulai tahun 2016 secara global (Aleksandra,U.&
Čerenkova,B, 2016). Inisiatif jalur perdagangan yang diprakarsa
oleh pemerintah Tiongkok pada tahun 2013 terinspirasi oleh rute
perdagangan Jalur Sutra (Silk Road) pada jaman dinasti Han Tiongkok
yang berjaya pada periode 220 SM – AD 220. Konsep perdagangan
yang bersejarah ini menjadi dasar inspirasi pemerintah Tiongkok
melakukan inovasi baru jalur perdagangan Satu Sabuk Satu Jalan
(BRI), yang terdiri dari 2 jalur perdagangan yakni (www.worldbank.
org):
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a. Jalur darat, melintas dari negara Tiongkok, Kazakhstan, Rusia,
Belanda dan Itali
b. Jalur laut, melintas dari negara Tiongkok, Indonesia, Srilanka,
India, Kenya, Mesir, Yunani dan Itali.
Jalur BRI atau dikenal juga dengan nama Jalur Sutra abad 21; melintasi
1/3 wilayah perdagangan dunia yang mencakup 60% populasi dunia
(Gambar 9.11)

Gambar 9.11 Jalur Sutra abad 21 (21st Century Silk Roads)
Sumber: www.imd.org
BRI telah melakukan Konfrensi Tingkat Tinggi (KTT) ke 2 Belt
Road Forumn (BRF) di Beijing, Tiongkok pada bulan April 2019 dan
Indonesia merupakan salah satu tujuan investasi oleh para pengusaha
Tiongkok, dengan konsep business to business (B to B). Konsep BRI
dibangun berdasarkan cara pandang praktek perdagangan liberal dan
global (Kurniawan,2016), gagasan ini adalah interaksi perdagangan
dalam bentuk kerjasama yang menitik beratkan kerjasama multilateral
antar pengusaha di negara-negara yang berada dalam jalur BRI. Pada

200

Manajemen Strategi Konsep & Implementasi

sisi lain secara global terjadi interaksi pada bidang non ekonomi, yakni
pertukaran budaya, pendidikan, misi sosial masyarakat dan lainnya;
sehingga dengan demikian akan membawa dampak perubahan
tatanan perdagangan dunia (www.imd.org). Pada hakekatnya BRI
adalah strategi dagang yang digalang dan didukung oleh negara
Tiongkok yang membawa dampak global. Jumlah negara yang sudah
bekerjasama dalam BRI per Maret 2020 berjumlah sebanyak 138
negara, yang tersebar pada beberapa wilayah di dunia, yakni: Afrika
Sub Sahara, Afrika Utara, Amerika Latin, Eropa, Asia Tengah, Asia
Timur dan Asia Tenggara (www.green-bri.org).
9.3.1. Substansi BRI
BRI diprakarsa oleh Tiongkok dengan tujuan untuk menciptakan
jalur perdagangan terintegrasi yang menghubungkan Asia, Afrika
dan Eropa melalui jalur darat dan laut. Harapan lain yang tesirat
pada sektor ekonomi adalah meningkatkan aktivitas perdagangan,
yang menstimulasi pertumbuhan ekonomi. Pada dasarnya BRI adalah
membangun kekuatan ekonomi bekelompok; dengan fokus pada
beberapa pokok, antara lain:
1. Integrasi jalur transportasi antar 3 benua Asia, Afrika dan Eropa
2. Integrasi sistim keuangan dan perdagangan
3. Integrasi sistim informasi
4. Keleluasaan perdagangan
Membuka jalur transportasi integrasi antar 3 benua Asia, Afrika dan
Eropa
Jalur transportasi darat dan laut dalam program BRI menciptakan
integrasi transportasi yang mempermudah distribusi barang sesama
pengusaha 3 benua, dengan harapan akan meningkatkan frekuensi dan
nilai perdagangan.
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Integrasi sistim keuangan dan perdagangan
Pengusaha pada negara yang telah berkerjasama dalam BRI akan
menyeragamkan sistim keuangan dan perdagangan, seperti penentuan
mata uang transaksi, sistim pembayaran; sehingga mempermudah dan
mempercepat perundingan dan pencatatan transaksi. Pada sisi lain
memperkecil sengketa transaksi.
Integrasi sistim informasi
Arus informasi perdagangan antar negara forum akan tersaji secara
cepat dan terkini, karena sistim yang dipakai telah diseragamkan.
Informasi perdagangan menjadi terbuka, sehingga praktek perdagangan
bisa dilakukan secara sehat.
Keleluasaan perdagangan
Integrasi jalur transportasi; integrasi sistim keuangan dan perdagangan
dan integrasi sistim informasi menciptakan keleluasaan perdagangan
bagi pengusaha antar negara yang bekerjasama dalam forum BRI.
9.3.2. Dampak BRI terhadap Manajemen Strategi
Pada dasarnya inisiatif BRI membawa suatu fenomena baru pada
perdagangan tingkat global. Fenomena yang pasti terjadi adalah
interaksi para pengusaha antar negara dalam jalur perdagangan
BRI menjadi bebas dan terbuka, dalam arti secara tidak langsung
membangun suatu aliansi kekuatan ekonomi sesama anggota BRI.
Kondisi seperti ini membawa dampak langsung terhadap perencanaan
bisnis jangka panjang, juga berarti manajemen perlu meninjau kembali
dan melakukan penyesuaian strategi dan kebijakan bisnis perusahaan;
yang menyangkut substansi BRI. Pada hakekatnya BRI membuka
peluang bagi pengusaha untuk memanfaatkan fasilitas dan sumber
daya pada negara-negara yang bekerja sama. Peluang dan kemudahan
yang bisa dimanfaatkan oleh pengusaha adalah memperluas kepasar
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global (Immonazar ,2018; Ploberger ,2017; Chaisse & Mitsuo, 2018;
Aoyoma,2016); adalah:
1. Penetrasi ke pasar baru
2. Jaringan transportasi
3. Jaringan distribusi
4. Aliansi ekonomi internasional
Penetrasi ke Pasar Baru
Pengusaha yang melakukan ekspansi ke pasar internasional bisa
memanfaatkan peluang pada forum kerjasama BRI, karena jangkauan
kerjasama mencakup beberapa negara pada wilayah Tiongkok,
India, Indonesia, Afrika dan Eropa. Sehingga dengan demikian
mempermudah penetrasi pasar baru dalam kawasan kerjasama
ekonomi BRI.
Jaringan Transportasi
Program BRI dirancang untuk menggalakkan hubungan dagang antar
negara komunitas forum dengan memanfaatkan fasilitas transportasi
jalur darat dan laut; sehingga bisa mempermudah jangkauan transaksi
pada kota-kota tertentu, khususnya sesama pengusaha negara yang
bekerjasama.
Jaringan distribusi
BRI memperkuat jaringan distribusi bagi semua negara yang dilintasi
jalur darat dan laut. Fasilitas jaringan distribusi yang terbentuk dapat
dimanfaatkan oleh pengusaha secara optimal baik oleh negara yang
berpartisipasi maupun yang tidak berpartisipasi, karena substansinya
adalah perdagangan.
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Aliansi ekonomi internasional
Tujuan lain yang tidak terlepas dari BRI adalah membentuk aliansi
ekonomi internasional, dalam arti pengusaha sesama negara yang
bekerja sama dalam forum bisa saling mendukung untuk membangun
dan menjaga ketangguhan berkompetisi.
Dalam praktek yang terlihat mayoritas proyek BRI masih berupa
konstruksi infrastruktur, tetapi sesuai dengan perkembangan jaman dan
teknologi telah terjadi pergeseran dan penambahan partisipasi, yakni
pada bidang infrastruktur dan teknologi digital; atau dengan kata lain
terjadi pengembangan kearah konsep Jalur Sutra Digital, membangun
kapasitas industri lokal dan lingkungan yang berkelanjutan secara
luas dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi terkini (www.
bakermckenzie.com). Secara fakta digitalisasi Jalur Sutra telah
dilaksanakan dalam program BRI dan telah menuai hasil, walaupun
belum dideklarasikan sebagai proyek jalur sutera digital (Gambar
9.12)
Contoh:
Huawei perusahaan teknologi terkemuka di Tiongkok dan juga didunia
telah memenangkan 104 proyek kota pintar dan generasi kelima
(5G), 84 proyek di antaranya berlokasi di negara-negara yang telah
menandatangani perjanjian bilateral BRI dengan Tiongkok (www.
bakermckenzie.com).
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Gambar 9.12 Proyek Kota Pintar Huawei
Sumber: International Cyber Policy Center dalam www.
bakermckenzie.com
9.3.3. Manajemen Strategi menghadapi BRI
Merujuk pada substansi BRI dan aktivitas KTT 2 di Beijing; manajemen
perusahaan seyogyanya mengambil sikap dan langkah cermat untuk
memanfaatkan setiap fenomena perdagangan dengan manajemen
strategi yang tepat, antara lain menyesuaikan strategi operasional,
membuat strategi baru dengan mengadopsi fenomena perdagangan
terkini. Fenomena BRI mempunyai khas tersendiri; programnya
bersifat campuran antara makro dan mikro, yakni hubungan tingkat
negara dan tingkat pengusaha melalui penggalakan perdagangan antar
pengusaha lintas negara
Manajemen strategi untuk menghadapi BRI, bisa mempertimbangkan
beberapa faktor agar bisa memperoleh manfaat maksimum dampak
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positif dari BRI (Gambar 9.13), yakni:
1. Inklusif
Aktif dan bergabung dalam perdagangan dengan pengusaha
negara-negara forum
2. Sinkronisasi
Siap menjalankan transaksi yang seimbang dengan pengusaha
negara-negara forum
3. Kapasitas
Mempersiapkan sumber daya yang memadai, baik dalam hal
sumber daya manusia maupun sumber daya finansial
4. Koordinasi
Melakukan komunikasi aktif dengan pengusaha negara forum
tentang sistim keuangan dan sistim perdagangan yang berlaku,
kemudian menyelaraskan dengan regulasi pemerintah setempat.
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Gambar 9.13 Manajemen strategi BRI
Sumber: diolah oleh penulis
9.4. Ringkasan
Bab 9. Manajemen Strategi Era Globalisasi
3 fenomena global yang menjadi sorotan dunia adalah Belt Road
Initiative (BRI) dari Tiongkok; Revolusi Industri 4.0 (IR 4.0) dari
Jerman dan Society 5.0 (S 5.0) dari Jepang.
9.1. Revolusi 4.0 (IR 4.0)
Perkembangan dalam bidang industri pada era milenia adalah revolusi
industri 4.0 (Industry revolution 4.0); sehingga formula strategi
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perusahaan yang dibuat pada era ini seyogyanya disinkronkan dengan
karakteristik revolusi industri 4.0. (IR 4.0).
9.1.1. Substansi Revolusi Industri 4.0 (Industry Revolution 4.0.)
Revolusi industri 4.0. (IR 4.0.) bukan hanya membawa dampak pada
bidang manufaktur saja,akan tetapi juga berpengaruh secara holistik
pada seluruh segmen yang terlibat dalam aktivitas sosioekonomi.
Substansi IR 4.0 adalah transformasi digital, dengan makna proses
digitalisasi secara totalitas dalam sendi-sendi kehidupan masyarakat;
yang mencakup model bisnis, struktur sosial ekonomi, hukum,
pola organisasi, budaya, pola hidup dan lain-lain. Fenomena IR
4.0 membuka peluang baru bagi dunia bisnis pada pasar segmen
manufaktur; akan tetapi berdampak pada berbagai dimensi dan pasar
diluar segmen manufaktur.
9.1.2. Dampak Revolusi Industri 4.0 (IR 4.0) Terhadap Manajemen
Strategi
Secara spesifik IR 4.0 merupakan perwujudan dari proses Cyber
Physical system (CPS); pada hakekatnya CPS merupakan integrasi
sistem komputer dalam bentuk aplikasi yang mendukung aktivitas
proses fisik. Perspektif implementasi adalah menuju IOT (internet
over Things) dalam arti semua aktivitas dan kebutuhan yang bersifat
fisik dan non fisik bisa dieksekusi melalui media internet. Sehingga
dengan demikian strategi yang telah diformulasi sebelum era IR 4.0
seyogyanya ditinjau dan direvisi.
9.1.3. Manajemen Strategi Era IR 4.0
Menghadapi fenomena era IR 4.0, kepekaan manajemen memegang
peranan penting, segera meninjau ulang Visi, Misi dan strategi
perusahaan. Kemudian melakukan penyesuaian dengan fenomena
terbaru. Penyesuaian strategi dilakukan mengikuti fenomena pasar
dipadukan dengan jenis dan kateristik perusahaan. Pada hakekatnya
manajemen strategi pada era IR 4.0 adalah fokus pada efisiensi dan
efektifitas proses, distribusi produk dan jasa kepada konsumen, dengan
memanfaatkan sarana teknologi digital. Manajemen strategi perlu
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mempertimbangkan aksi adopsi dan adaptasi IR 4.0 demi eksistensi
dan kesinambungan perusahaan
9.2. Masyarakat 5.0 (Society 5 = S 5.0)
Para era S 5.0 manajemen strategi menghadapi faktor yang semakin
kompleks tidak hanya efisiensi dan efektifitas proses manufaktur,
distribusi produk dan jasa, akan tetapi juga faktor kelestarin lingkungan
dan kualitas hidup humanisme.
9.2.1. Substansi Era Masyarakat 5.0. (Society 5.0.)
Masyarakat 5.0. atau society 5.0. disebut sebagai masyarakat super
pintar (super smart society). Aktivitas S 5.0. berpedoman pada
peningkatan kemakmuran hidup masyarakat dengan memanfaatkan
infrastruktur teknologi terkini, sehingga bisa memberikan pelayanan
praktis dan nyaman. Pada dasarnya perubahan interaksi sosial dari
masa ke masa adalah bertujuan meningkatkan kualitas hidup.
9.2.2. Dampak Era S 5.0 terhadap Manajemen Strategi
Fenomena ini akan berpengaruh secara global pada kehidupan sosial
maupun aktivitas komersial pada negara-negara didunia. Aktivitas
strategi era ini berkiblat faktor-faktor tujuan utama S 5.0.; bersifat
holistic mencakup sendi kehidupan masyarakat dengan infrastruktur
teknologi IOT.
9.2.3. Manajemen Strategi Era S 5.0
Fenomena S 5.0, akan muncul dengan berbagai gejala pada setiap
pasar. Oleh karena itu manajemen perusahaan seyogyanya meninjau
ulang Visi, Misi dan strategi perusahaan, merujuk pada fenomena
terbaru S 5.0. Penyesuaian strategi dilakukan sesuai jenis dan
kateristik perusahaan. Namun demikian, pada hakekatnya strategi
pada era Society 5.0 adalah bersifat kompleks dan dirancang untuk
mencakup spectrum yang luas, dalam arti tidak hanya dalam bidang
efisiensi manufaktur, keunggulan persaingan di pasar; akan tetapi juga
menyertakan aspek ekosistem dan aspek harmonisasi hidup insan
dunia, atau disebut juga manajemen strategi Eko Sosio Ekonomi.
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9.3. One Belt One Road (OBOR) atau Belt Road Initiative (BRI)
One Belt One Road (OBOR) diterjemahkan sebagai Satu sabuk satu
Jalan, juga dikenal Belt Road Initiative (BRI); merupakan inisiatif
jalur perdagangan yang terdiri dari 2 jalur perdagangan yakni:
a. Jalur darat, melintas dari negara Tiongkok, Kazakhstan, Rusia,
Belanda dan Itali
b. Jalur laut, melintas dari negara Tiongkok, Indonesia, Srilanka,
India, Kenya, Mesir, Yunani dan Itali.
9.3.1. Substansi BRI
Tujuan BRI menciptakan jalur perdagangan terintegrasi yang
menghubungkan Asia, Afrika dan Eropa melalui jalur darat dan
laut. Pada dasarnya BRI adalah membangun kekuatan ekonomi
berkelompok; dengan fokus pada beberapa pokok, antara lain:
1. Integrasi jalur transportasi antar 3 benua Asia, Afrika dan Eropa
2. Integrasi sistim keuangan dan perdagangan
3. Integrasi sistim informasi
4. Keleluasaan perdagangan
9.3.2. Dampak BRI terhadap Manajemen Strategi
Pada dasarnya inisiatif BRI membawa suatu fenomena baru pada
perdagangan tingkat global. Fenomena yang pasti terjadi adalah
interaksi para pengusaha antar negara dalam jalur perdagangan BRI
menjadi bebas dan terbuka. Kemudian membawa dampak langsung
terhadap perencanaan bisnis jangka panjang, Pada hakekatnya BRI
membuka peluang bagi pengusaha untuk memanfaatkan fasilitas dan
sumber daya pada negara-negara yang bekerja sama. Peluang dan
kemudahan yang bisa dimanfaatkan oleh pengusaha adalah adalah:
1. Penetrasi ke pasar baru
2. Jaringan transportasi
3. Jaringan distribusi
4. Aliansi ekonomi internasional
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9.3.3. Manajemen Strategi menghadapi BRI
Fenomena BRI mempunyai khas tersendiri; programnya bersifat
campuran antara makro dan mikro, yakni hubungan tingkat negara dan
tingkat pengusaha melalui penggalakan perdagangan antar pengusaha
lintas negara.
Manajemen strategi untuk menghadapi BRI, bisa mempertimbangkan
beberapa faktor agar bisa memperoleh manfaat maksimum dampak
positif dari BRI, yakni:
1. Inklusif
2. Sinkronisasi
3. Kapasitas
4. Koordinasi
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BAB 10
KONSEP INOVASI
TRIPLE HELIX, QUADRUPLE
HELIX & QUINTUPLE HELIX
Sasaran Belajar
Bab 10 memberikan paparan tentang konsep inovasi Triple Helix,
Quadruple Helix dan Quintuple Helix; berikut sub sistim yang terlibat
didalamnya.Mengulas peran 5 sub sistim dalam konsep multi helix
yang terdiri dari sub sistim akademisi; industry; pemerintah; media
dan budaya sosial; lingkungan alam dan lingkungan sosial.
Tujuan belajar agar bisa memahami sub sistim dan konsep multi
helix terhadap manajemen strategi, yakni:
1. Triple Helix
2. Quadruple Helix
3. Quintuple Helix
4. Manajemen Strategi Multi Helix
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Triple
Helix

Quadruple
Helix

Quintuple
Helix

Perancangan
Strategi

Fenomena Global
IR 4.0; S 5.0; BRI

Strategi
Dan
Implemenetasi

Pada pertengahan 1990-an Henry Etzkowitz and Loet Leydesdorff
mencetuskan terobosan inovasi non konvensional yaitu konsep Triple
Helix untuk membangun inovasi dengan menggalang kerjasama
kaum akademisi atau universitas dengan pihak industry (manufaktur)
dan pemerintah. Istilah Triple Helix digunakan dengan analogi setiap
heliks (unsur) terhubung satu sama lain dalam satu bentuk kerjasama
mengarah pada kapitalisasi sinergi dalam bentuk inovasi (Etzkowitz
dan Leydesdorff, 1995).Hubungan kerjasama 3 elemen ini merupakan
strategi pengembagan inovasi berfungsi sebagai laboratorium yang
menampung peneliti (akademisi), pembuka pasar (industri) dan
pengawas & pelindung (pemerintah). Interaksi akademisi, industri
dan pemerintah bersifat lintas batas melalui sistim komunikasi dan
teknologi, sehingga dengan demikian bisa menghasilkan inovasi
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bernilai efisien dan efektif, dalam arti nilai investasi sesuai dengan
skala ekonomi, hasil tepat guna dan haknya terlindungi dari sisi
yuridis. Selanjutnya konsep inovasi Triple Helix dikembangkan sesuai
dengan pertumbuhan teknologi dan kehidupan sosial sehingga muncul
konsep lanjutan Quadruple Helix (4 elemen) dan Quintuple Helix (5
elemen).
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10.1. Konsep Inovasi Triple Helix
Model inovasi triple helix mengacu pada interaksi konstan
antara akademisi, industri dan pemerintah; untuk mendorong dan
mensukseskan inovasi (Leydesdorff, 2000). Interaksi dilakukan sesuai
dengan fungsi struktur masing-masing unsur. Struktur akademis
terdiri dari lembaga pendidikan dan sistim pendidikan; dengan fungsi
melakukan penelitian dan percobaan-percobaan baru; kemudian
ditindak lanjuti oleh pelaku industri untuk proses produksi bahkan
sebagai sebagai sponsor atau pihak penyandang dana penelitian dan
pihak pemerintah memberikan perlindungan dari sisi hukum bahkan
juga sebagai penyandang dana penelitian. Sehingga dengan demikian,
semua pihak menjalankan fungsi dan bisa mendapat manfaatnya
masing-masing. Pihak akademisi mengembangkan pokok pikiran
dan temuan baru atau inovasi baru karena mendapat stimulus dari
pengusaha dan pemerintah; sedangkan pengusaha bisa menjalankan
produksi baru lebih efisien dan efektif. Pemerintah memberikan
jaminan hukum untuk mendukung semangat inovasi bisa berjalan
lancar dan berkesinambungan dengan aman bebas dari pembajak
hak cipta. Pada sisi lain, inovasi juga meningkatkan martabat bangsa
dan negara dalam dunia internasional. Tujuan dari konsep Triple
Helix adalah untuk mempertahankan aliran inovasi yang memadai
melalui insentif yang tepat dan mekanisme kelembagaan untuk
kolaborasi akademi-industri-pemerintah. Pokok pikiran diungkapkan
melalui temuan penelitian akademisi yang didukung oleh partisipasi
pemerintah melalui pemberian insentif, proyek strategis, pembiayaan
khusus; dan pada sisi lain pihak industri bisa memanfaatkan temuan
inovasi untuk pengembangan usaha memberikan masukan kepada
lembaga penelitian universitas dan begitu juga timbul hubungan
mutual dengan pemerintah dalam hal mendukung program pemerintah
dalam mengatasi masalah tenaga kerja, pajak, infrastruktur pendukung
industri (Riccardo Viale & Henry Etzkowitz, 2010; Kimatu,2016).
Substansi dari konsep inovasi Triple Helix membawa dampak dengan

216

Manajemen Strategi Konsep & Implementasi

spektrum luas yang menyentuh aktivitas lintas elemen yang diharapkan
bisa meneroobos stagnasi inovasi (Gambar 10.1)

Gambar 10.1. Inovasi Triple Helix
Sumber: Kimatu (2016)
10.2. Konsep Inovasi Quadruple Helix
Produk atau hasil inovasi Konsep Triple Helix diharapkan bisa diterima
dan dimanfaatkan oleh masyarakat dan menyatu dengan media dan
budaya sosial, dengan harapan bisa membawa pembaharuan. Dalam
konsep inovasi Triple Helix belum menyertakan elemen media dan
budaya sosial, sehingga muncul konsep Quadruple Helix (Carrayanis
& Campbell, 2009). Model triple helix ditambah elemen ke empat
sebagai peningkatan jangkauan persepektif sosial, dengan pemahaman
bahwa hasil inovasi membutuhkan dukungan media masyarakat dan
implementasinya terkait dengan aktivitas kehidupan sosial (Hoglund
& Linton, 2018).Pada dasarnya tidak ada konsensus tentang elemen
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heliks keempat, tetapi sebagian besar peneliti cenderung membahas
hal masyarakat sipil, konsumen, dan pengguna akhir sebagai elemen
keempat dalam model quadruple helix model. Dasar pemikiran
menempatkan elemen kehidupan sosial adalah representasi suatu
sistim dan strategi harus dapat mengintegrasikan opini publik dalam
proses penciptaan pengetahuan, industri kreatif, politik, gaya hidup,
budaya, nilai dan norma, berdasarkan wacana yang erat dengan warga
(MacGregor et al.,2010).
Seiring dengan perkembangan teknologi dan fasilitas hidup yang
semakin lengkap serta perilaku hidup yang semakin kompleks; maka
terjadi peningkatan konsep inovasi dari konsep 3 elemen menjadi
4 elemen menjadi Quadruple Helix. Tambahan komponen keempat
media dan budaya sosial, secara substantif memberi pemahaman
bahwa hasil inovasi akan tercapai lebih optimal dengan terciptanya
interaksi dan dukungan media serta bisa diterima oleh budaya
kehidupan masyarakat. Tujuan penambahan struktur, agar hasil
inovasi bisa memberikan kualitas dan nilai tambah kepada pihak
yang berkepentingan atau stakeholder (Grundel & Dahlström, 2016;
Carrayanis & Campbell, 2009). Kesimpulan yang bisa ditarik dari
pengembangan konsep inovasi adalah pengembangan akan berjalan
tanpa henti mengikuti fenomena kehidupan lokal, regional dan global;
Sehingga dengan demikian konsep Inovasi Quadruple Helix juga
mengalami penambahan komponen atau struktur mengikuti fenomena
kehidupan menjadi Quintuple helix.
10.3. Konsep Inovasi Quintuple Helix
Prinsip inovasi untuk mencapai hasil terbaik, mendorong peningkatan
konsep inovasi Quadruple Helix menambah elemen dalam sistim
kolaborasi inovasi. Elemen yang ditambah untuk melengkapi sisitim
inovasi adalah lingkungan alam dan lingkungan sosial, sehingga
dengan demikian menjadi sistim inovasi Quintuple Helix, yang terdiri
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dari kolaborasi beberapa subsistim. Konsep Quintuple Helix terdiri
dari 5 subsistim yaitu: a) Akademisi; b) industry; c) pemerintah; d)
media & sosial budaya; e) lingkungan alam & lingkungan sosial
(Gambar 10.2)
Model inovasi helix menekankan perlunya kolaborasi di
antara berbagai pemangku kepentingan untuk mendukung dan
mengembangkan penelitian dan inovasi, dengan tujuan akhir untuk
mendorong pertumbuhan dan pembangunan (Gambar 10.3). Inovasi
yang dilakukan bukan hanya pada bidang teknologi saja, akan tetapi
mencakup pada bidang inovasi alam dan sosial; karena elemen alam
dan sosial merupakan elemen utama pembangunan berkelanjutan
yang terus berubah membutuhkan solusi baru dan dapat disesuaikan
untuk berbagai tantangan sosial, ekonomi dan ekologi (Franc &
Karadzija,2019)

Gambar 10.2 Sub Sistim Quadruple Helix & Quintuple Helix
Sumber: Carayannis, et al. (2012)
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Gambar 10.3 Model inovasi Quadruple Helix & Quintuple Helix
Sumber: Carayannis et.al, (2019)
Substansi sistim inovasi Triple Helix , Quadruple Helix dan Quintuple
Helix terletak pada pengembangan dan penggiatan inovasi oleh 3
pihak yang terdiri dari akademisi, pengusaha dan pemerintah; dengan
tujuan hasil inovasi bisa memenuhi tuntutan kebutuhan sosial dan
menjaga kelestarian ekosistim. Sehingga bisa ditarik kesimpulan
bahwa hasil akhir sistim inovasi multi helix adalah untuk mendapatkan
hasil atau produk inovasi yang bisa diakomodir oleh lingkungan hidup
dan lingkungan sosial, melalui keseimbangan peran 5 (lima) sub
sistim yang terlibat dalam sistim inovasi. Sistim inovasi multi helix
melibatkan sub sistim sosial secara meluas bisa dilihat dari 2 (dua)
perspektif, yakni:
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a. Perspektif teori, menggambarkan sebagai pusat pengembangan
teori, keahlian individu dan adaptasi fenomena perilaku teknologi
global.
b. Perspektif sosial, menggambarkan sebagai pusat perbaikan
kualitas hidup sosial, sikap individu dan adaptasi fenomena
perilaku kehidupan dan tatanan perdagangan global
10.4. Manajemen Strategi Multi Helix
Unsur umum manajemen strategi dalam bisnis terdiri dari unsur
ekonomi dan unsur sosial, diwujudkan dalam bentuk gagasan
kreativitas dan kepedulian sesuai dengan sub sistim yang terdapat
dalam sistim inovasi multi helix. Pada hakekatnya perspektif konsep
multi helix (Triple Helix, Quadruple Helix, Quintuple Helix) terfokus
pada 2 (dua) fenomena yakni fenomena global perilaku teknologi dan
fenomena global perilaku kehidupan sosial, sehingga rujukan strategi
yang dirancang seyogianya bisa secara efektif memenuhi dan mampu
mengimbangi pergerakan fenomena global dalam bidang teknologi
dan kehidupan sosial. Sejumlah studi kasus terkait inovasi sosial
berbasis model inovasi quadruple dan quintuple helix menganalisis
peran unsur ekosistem sosial dalam pengembangan inovasi sosial,
fenomena ini menunjukkan pentingnya mengadopsi pendekatan yang
lebih terintegrasi ke dalam pembangunan berkelanjutan.(Carayannis
et.al, 2019). Sesuai dengan perkembangan terkini, maka strategi yang
dirancang adalah mengadopsi dan menyesuaikan dengan fenomena
pasar yang mengandung faktor IR 4.0 , Sistim sosial S 5.0 dan tatanan
perdagangan BRI (gambar 10.4).
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Gambar 10.4 Manajemen Strategi Multi Helix
Sumber: diolah oleh penulis
Pengembangan strategi konsep inovasi akan berlanjut tanpa henti
mengikuti perkembangan dan pertumbuhan fenomena perilaku
teknomologi dan perilaku kehidupan sosial, yang dikategorikan dalam
4 (empat) unsur pokok yakni:
1) Ilmu pengetahuan,
2) Teknologi,
3) Perilaku kehidupan sosial
4) Tatanan perdagangan,
Pertumbuhan dan perkembangan 4 unsur pokok berlaku tanpa
batas kawasan mencakup domestik, regional maupun internasional.
Sehingga dengan demikian ditarik kesimpulan bahwa konsep
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strategi yang muktahir adalah konsep yang selalu mencermati dan
menyesuaikan dengan fenomena global terkini.
10.5. Ringkasan
Bab 10. Konsep Inovasi Triple Helix, Quadruple Helix & Quintuple
Helix
Konsep inovasi Triple Helix (3 elemen) membangun inovasi dengan
menggalang kerjasama kaum akademisi atau universitas dengan pihak
industry (manufaktur) dan pemerintah. Selanjutnya konsep inovasi
Triple Helix dikembangkan sesuai dengan pertumbuhan teknologi dan
kehidupan sosial sehingga muncul konsep lanjutan Quadruple Helix (
4 elemen) dan Quintuple Helix 5 elemen).
Bab.10.1. Konsep Inovasi Triple Helix
Model inovasi triple helix mengacu pada interaksi konstan
antara akademisi, industri dan pemerintah; untuk mendorong dan
mensukseskan inovasi. Tujuan dari konsep Triple Helix adalah untuk
mempertahankan aliran inovasi yang memadai melalui insentif yang
tepat dan mekanisme kelembagaan untuk kolaborasi akademi-industripemerintah. Substansi dari konsep inovasi Triple Helix membawa
dampak dengan spektrum luas yang menyentuh aktivitas lintas elemen
yang diharapkan bisa meneroobos stagnasi inovasi.
10.2. Konsep Inovasi Quadruple Helix
Produk atau hasil inovasi Konsep Triple Helix diharapkan bisa diterima
dan dimanfaatkan oleh masyarakat dan menyatu dengan media dan
budaya sosial, dengan harapan bisa membawa pembaharuan. Oleh
karena itu model triple helix ditambah elemen ke empat sebagai
peningkatan jangkauan persepektif sosial, dengan pemahaman
bahwa hasil inovasi membutuhkan dukungan media masyarakat dan
implementasinya terkait dengan aktivitas kehidupan sosial; maka
terjadi peningkatan konsep inovasi dari konsep 3 elemen menjadi 4
elemen menjadi Quadruple Helix. Komponen keempat media dan
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budaya sosial, secara substantif memberi pemahaman bahwa hasil
inovasi akan tercapai lebih optimal dengan terciptanya interaksi
dan dukungan media serta bisa diterima oleh budaya kehidupan
masyarakat. Kesimpulan yang bisa ditarik dari pengembangan
konsep inovasi adalah pengembangan akan berjalan tanpa henti
mengikuti fenomena kehidupan lokal, regional dan global; Sehingga
dengan demikian konsep Inovasi Quadruple Helix juga mengalami
penambahan komponen atau struktur mengikuti fenomena kehidupan
menjadi Quintuple helix.
10.3. Konsep Inovasi Quintuple Helix
Prinsip inovasi untuk mencapai hasil terbaik, mendorong peningkatan
konsep inovasi Quadruple Helix menambah elemen dalam sistim
kolaborasi inovasi. Elemen yang ditambah untuk melengkapi sisitim
inovasi adalah lingkungan alam dan lingkungan sosial, sehingga
dengan demikian menjadi sistim inovasi Quintuple Helix, yang terdiri
dari kolaborasi beberapa subsistim. Konsep Quintuple Helix terdiri
dari 5 subsistim yaitu: a) Akademisi; b) industry; c) pemerintah; d)
media & sosial budaya; e) lingkungan alam & lingkungan sosial.
Substansi sistim inovasi Triple Helix , Quadruple Helix dan Quintuple
Helix terletak pada pengembangan dan penggiatan inovasi oleh 3
pihak yang terdiri dari akademisi, pengusaha dan pemerintah; dengan
tujuan hasil inovasi bisa memenuhi tuntutan kebutuhan sosial dan
menjaga kelestarian ekosistim. 5 (lima) sub sistim bisa dilihat dari 2
(dua) perspektif, yakni :
a. Perspektif teori, menggambarkan sebagai pusat pengembangan
teori, keahlian individu dan adaptasi fenomena perilaku teknologi
global.
b. Perspektif sosial, menggambarkan sebagai pusat perbaikan
kualitas hidup sosial, sikap individu dan adaptasi fenomena
perilaku kehidupan dan tatanan perdagangan global
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10.4. Manajemen Strategi multi helix
Pada hakekatnya perspektif konsep multi helix (Triple Helix, Quadruple
Helix, Quintuple Helix) terfokus pada 2 (dua) fenomena yakni fenomena
global perilaku teknologi dan fenomena global perilaku kehidupan
sosial, sehingga rujukan strategi yang dirancang agar efektif seyogyanya
bisa memenuhi dan mampu mengimbangi pergerakan fenomena
global dalam bidang teknologi dan kehidupan sosial. Sesuai dengan
perkembangan terkini, maka strategi yang dirancang adalah mengadopsi
dan menyesuaikan dengan fenomena pasar yang mengandung
faktor IR 4.0, Sistim sosial S 5.0 dan tatanan perdagangan BRI.
Pengembangan strategi konsep inovasi akan berlanjut tanpa henti
mengikuti perkembangan dan pertumbuhan fenomena perilaku
teknomologi dan perilaku kehidupan sosial, yang dikategorikan dalam
4 (empat) unsur pokok yakni:
1) Ilmu pengetahuan,
2) Teknologi,
3) Perilaku kehidupan sosial
4) Tatanan perdagangan,
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