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CHAPTER 1 – APA ITU STRATEGI? 

 
Definisi strategi menurut para ahli : 

1. Strategi adalah ilmu dan seni menggunakan semua sumber daya 

bangsa-bangsa untuk melaksanakan kebijakan tertentu di perang 

dan perdamaian (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2016). 

2. Collins Dictionary : A strategy is a general plan or set of plans 

intended to achieve something, especially over a long period → 

“Rencana umum atau serangkaian rencana yang dimaksudkan 

untuk mencapai sesuatu, terutama dalam jangka waktu yang 

lama.” 

3. Strategi adalah langkah-langkah yang disesuaikan dengan ruang 

lingkup organisasi untuk mengetahui peluang yang terjadi akibat 

perubahan lingkungan dengan memanfaatkan sumber daya dan 

kompetensi organisasi dalam pencapaian tujuan jangka panjang 

organisasi (Johnson, 2008). 

4. Rudani (2020) dalam bukunya Principles of Management Book 

(2020) menyatakan bahwa manajemen adalah proses dari 

perencanaan, pengorganisasian, kepegawaian, pengarahan dan 

pengendalian upaya manusia untuk mencapai tujuan organisasi 

secara efektif (Rudani, 2020). 

5. Strategic decisions bersifat jangka panjang, memiliki dampak 

signifikan pada kemampuan organisasi untuk menciptakan dan 

menangkap nilai, melibatkan alokasi sumber daya dan mahal 

https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/strategy
https://books.google.co.id/books?hl=en&lr=&id=x3flDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR1&dq=principles+of+management+management&ots=U0q6Ggv5o_&sig=tJK_0pWpq4TphrIQn2_Y99kcwlQ&redir_esc=y#v=onepage&q=principles%20of%20management%20management&f=false
https://books.google.co.id/books?hl=en&lr=&id=x3flDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR1&dq=principles+of+management+management&ots=U0q6Ggv5o_&sig=tJK_0pWpq4TphrIQn2_Y99kcwlQ&redir_esc=y#v=onepage&q=principles%20of%20management%20management&f=false
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untuk membalikkan komitmen, mempertimbangkan tanggapan 

saingan, dan dapat secara positif memengaruhi pengembalian 

investasi (Jackson Nickerson,a Nicholas Argyresa, 2018) 
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Activity 1 

Tandai dan tuliskan kata kunci yang Anda temukan dari definisi-

definisi di atas, kemudian buatlah definisi dengan kalimat Anda sendiri 

pada kolom berikut ini: 

 

 

 

 

Kesimpulan  

Strategic management decision adalah proses memutuskan 

perencanaan, pengorganisasian, kepegawaian, pengarahan dan 

pengendalian yang dilakukan untuk pencapaian tujuan jangka 

panjang organisasi menggunakan seluruh sumber daya yang ada 

di lingkungannya baik secara internal maupun eksternal.  

 

WORKSHEET 

Jelaskan pemahaman kalian tentang :  

1. Strategi  
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2. Manajemen  

 

 

3. Pengambilan Keputusan 

 

 

Pentingnya Strategy Management Decisions  

Perubahan merupakan suatu pergerakan (manusia maupun 

alam) yang selalu terjadi dan tidak akan pernah berhenti baik itu 

perubahan yang berdampak positif maupun negatif bagi organisasi. 

Oleh karena itu, perubahan merupakan hal yang sangat penting bagi 

perusahan baik untuk dapat bertahan (menghindari kemunduran) 

dan berkembang. Dalam menghadapi perubahan tersebut, organisasi 

perlu menyusun strategy management decision dengan cepat, efisien 

dan efektif.  

“Management decisions tergantung pada bagaimana 

perubahan ditekankan dan dipertimbangkan karena pengaruh 

yang dibawa oleh pergerakan di internal dan eksternal 

organisasi.” (Lucey, 2008; Dr. Revenio C. Jalagat, 2016) 
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Activity 2 

Kematian Raja Ponsel  

VS  

Kelahiran Raja Smartphone 

Nokia  

Perusahaan handphone no. 1 di dunia hingga tahun 

2008 dengan market share sebanyak 38,6% dan 

mendapat profit tertinggi $8000 juta (Euro Dollar) 

melalui total penjualan 472 juta unit ponsel harus 

merasakan kebangkrutan (declined) setelah tidak 

dapat melihat peluang dan perubahan yang akan 

terjadi dimasa depan, meremehkan usaha perusahaan lain dalam 

menciptakan teknologi baru (Apple) serta symbian yang telah 

dikalahkan dengan sistem google. 

Informasi lengkap dapat mengunjungi link berikut ini 

https://youtu.be/QUk6V_fBSPw   

 

 

 

 

https://youtu.be/QUk6V_fBSPw
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Apple  

Perusahaan smartphone tercanggih dengan brand 

image “luxury” yang sangat kuat ini menjadi 

pelopor pertama (first-mover) “smartphone” dan 

tetap bertahan dalam persaingan yang sangat 

ketat dalam industri smartphone serta munculnya 

banyak kompetitor baru tidak dapat menurunkan 

ekstensinya bahkan hingga sekarang tidak ada perusahaan lain yang 

dapat memiliki value yang sama dengan Apple sehingga dapat 

diketahui Apple merupakan salah satu perusahaan yang memiliki 

keunggulan kompetitif. Informasi lengkapnya dapat mengunjungi 

link https://youtu.be/5hENFA3CJUY   

Pertanyaan :  

1. Menurut kalian, apakah Nokia tidak menerapkan strategy 

management decision dalam perusahaannya?  

2. Menurut kalian, apakah Apple menerapkan strategy management 

decision dalam perusahaannya?  

3. Berdasarkan fenomena kedua perusahaan tersebut, menurut 

kalian apakah strategy management decision penting dan wajib 

diberlakukan di semua organisasi?  

 

 

https://youtu.be/5hENFA3CJUY
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Jawaban : 

1.  

 

2.  

 

3.  

 

 

Faktor yang Memengaruhi Strategi 

1. INTERNAL ORGANISASI 

a. Tujuan Jangka Panjang Organisasi  

Tercantum dalam visi dan misi organisasi. 

b. Ruang Lingkup Aktivitas Organisasi  

Didasarkan pada banyaknya aktivitas dalam organisasi 

(marketing, production, etc). 

c. Kesesuaian Strategi dengan Lingkungan Pasar 

Menyesuaikan penawaran perusahaan dengan permintaan 

pasar (positioning organization’s). 

d. Sumber Daya dan Kompetensi 
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Modal dalam proses pelaksanaan strategi, di mana SDM 

menjadi pelaku pembuatan dan pelaksanaan strategi beserta 

sumberdaya lain yang juga sangat berpengaruh. 

e. Nilai dan Harapan Organisasi 

Value yang dimiliki dan dipertahankan oleh organisasi 

beserta harapan stakeholder terhadap organisasi. 

f. Perubahan dalam Internal Organisasi 

Baik itu secara budaya organisasi atau faktor lainnya 

(seperti pergantian manajer). 

 

2. EKSTERNAL ORGANISASI 

a. Kompleksitas  

Lingkungan eksternal yang dipengaruhi oleh banyak hal 

(ekonomi, social, politik, alam, dan lainnya). 

b. Ketidakpastian (Uncertainly) 

Perubahan yang terjadi dilingkungan eksternal terlebih lagi 

dalam persaingan di industri atau pasar. 

c. Integrasi (Internal dan Eksternal) 

Kerja sama dengan perusahaan atau badan organisasi 

eksternal. 
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d. Hubungan dan Jaringan 

Hubungan baik dengan pihak eksternal yang 

memungkinkan kerja sama atau pun pertukaran informasi.  

 

Level of Strategy 

Level of strategy organisasi dipengaruhi oleh ukuran 

perusahaan, di mana organisasi besar memiliki 4 level strategi dan 3 

level bagi organisasi kecil. Penyusunan strategi tidak hanya dibatasi 

untuk pemimpin organisasi saja, melainkan diperlukan kontribusi 

setiap pihak dalam organisasi. Oleh karena itu, level strategi 

dibedakan berdasarkan tingkat hierarki dalam organisasi. Berikut ini 

level strategi perusahaan besar :  

 

1. Corporate Level  

Pada level ini CEO (pemimpin) bertugas untuk 

membentuk strategi yang mencakup tujuan (visi dan misi) 

organisasi, model organisasi dan nilai organisasi sebagai 

penentu arah organisasi dalam pencapaian tujuan organisasi (visi 

dan misi) karena strategi ini menjadi sarana untuk menjalankan 

berbagai fungsi dan pendukung dalam pengambilan keputusan.  

Sementara menurut Fuertes et al. (2020), sasaran 

corperative strategy adalah memberikan nilai pada portofolio 

organisasi untuk melampaui kompetitor sehingga dalam 
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organisasi yang memiliki lebih dari 1 bidang bisnis memerlukan 

diversifikasi perusahaan. Dari hal ini dapat dipahami bahwa 

corporate strategy memiliki hubungan yang erat dengan 

Keunggulan Kompetitif (competitive advantage) sebagai tujuan 

organisasi. Mazzei dan Noble (2017) juga memberikan pendapat 

jika strategi korporat bertugas menentukan data mana yang harus 

dikumpulkan dan dianalisis, menjadi faktor kunci untuk 

pengambilan keputusan yang tepat.  

Oleh karena itu, strategi ini umumnya akan memengaruhi 

seluruh bagian organisasi sehingga strategi level corporate menjadi 

strategi utama organisasi sehingga strategi ini juga berpengaruh 

dalam proses koordinasi dan komunikasi tujuan strategis setiap 

bagian organisasi.  

 

 

 

Gambar 1.1 : Level of Strategy (Organisasi Besar) 
Sumber : Penulis (2022) 
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2. Division (Business Level) 

Strategi pada level ini merupakan turunan dari corporate 

strategy sehingga secara umum sama (mirip), namun level bisnis 

ini biasanya disusun oleh Presiden Direktur dan wakilnya yang 

memiliki tujuan utama untuk menciptakan, memperkuat 

dan menguasai pasar dalam jangka panjang serta memiliki 

potensi untuk membuat dampak pertama tentang risiko 

kecelakaan keuangan, konsekuensi ekonomi langsung bagi 

pemilik, dan investor perusahaan. Bagi organisasi yang memiliki 

lebih dari 1 bidang bisnis atau sering dikenal sebagai strategic 

business unit (SBU), strategi ini juga bertujuan untuk menghasilkan 

kinerja terbaik untuk menyukseskan setiap lini bisnis. Oleh karena 

itu, Strategi tingkat bisnis mengacu pada tindakan kompetitif yang 

dilakukan oleh unit bisnis untuk menciptakan perbedaan 

dalam posisi kompetitif organisasi terhadap kompetitor 

langsung atau tidak langsung. (Porter, 1980; Seifzadeh 2019).  

 

3. Functional Level 

Dalam menjalankan strategi business, diperlukan 

kontribusi setiap bagian organisasi sehingga strategi pada level ini 

lebih spesifik pada bidang-bidang yang ada di dalam organisasi 

seperti strategi keuangan, strategi marketing dan lainnya. Strategi 

level fungsional merupakan strategi yang dibuat untuk 

memproses dan menindaklanjuti strategi bisnis dengan baik yaitu 

https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/JSMA-10-2018-0114/full/pdf?title=the-role-of-corporate-controls-and-business-level-strategy-in-business-unit-performance
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dengan menyusun hal-hal yang harus dilakukan, digunakan dan 

diterapkan pada seluruh sumber daya yang ada di dalam setiap 

bagian organisasi. Oleh karena itu, Strategi fungsional harus 

konsisten satu sama lain, dan ketika terintegrasi, harus 

digabungkan menjadi strategi bisnis yang lengkap. Area 

fungsional utama adalah pemasaran, keuangan, 

manajemen sumber daya manusia, produk, penelitian dan 

pengembangan (Kotey dan Harker, 1998; Erdem, 2011). 

 

4. Operational Level 

Strategi level operasi bertujuan untuk menemukan 

keunggulan kompetitif yang lebih jelas dari strategi-strategi level 

di atasnya. Strategi ini disusun oleh manajer dengan melakukan 

analisis lingkungan organisasi, pasar, kompetitor dan sumber 

daya internal untuk menetapkan tujuan dan taktik yang perlu 

dilakukan. Menurut Fuertes dkk (2020) terdapat 3 tahap yang 

harus dilakukan dalam perumusan strategi ini, yaitu 

perencanaan, percobaan dan penyesuaian. Setelah itu hasil 

dari perumusan strategi ini, manajer perlu melaporkannya 

terlebih dahulu kepada presiden direktur (pimpinan) untuk 

dievaluasi karena menurut Wheelwright (1978) perancangan dan 

pengimplementasian strategi operasi harus koheren dengan misi 

bisnis dan selalu mendukung tujuan perusahaan. Oleh karena itu, 

manajer bertanggung jawab untuk melaporkan dan menerima 

https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/17538391111144506/full/pdf?title=functional-strategies-and-practices-of-small-and-mediumsized-family-businesses
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revisi hingga mendapatkan persetujuan untuk menjalankan 

strategi dari pemimpin perusahaan.  

 

WORKSHEET  

Jika Anda adalah pemilik sebuah rumah makan waralaba, tuliskan 

strategy level pada usaha Anda. 

 
Nama usaha  

Bisnis F&B  

Lokasi  

  

Level of Strategy 

Corporate Level  

Tulis visi dan misi 

Anda 

Business Level  

Tuliskan diferensiasi 

produk/layanan 

Anda dibanding 

pesaing 

Functional Level  

Strategi Marketing  
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Strategi Operasional  

Strategi SDM  

Strategi Keuangan  

Operational Level  

Perencanaan bisnis  

Percobaan bisnis  

Penyesuaian bisnis  

 

The Vocabulary of Strategy 

• CEO (The chief executive officer) : 

Pemimpin tertinggi di dalam perusahaan 

• Competitive advantage  : 

Keunggulan atau kelebihan yang tidak dapat ditiru  

• Diversifikasi perusahaan :  

Membuat produk yang mirip namun memiliki perbedaan 

dengan kompetitor 

• Hierarki :  

Tingkatan wewenang atau jabatan  

• Koheren : 
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Berhubungan 

• Kompetitor :  

Pesaing 

• Lini bisnis :  

Bisnis yang berhubungan satu sama lain. 

• Misi :  

Tujuan umum, nilai dan harapan stakeholder terhadap 

organisasi (terpaku pada ruang lingkup dan batasan 

organisasi) 

• Model bisnis :  

Struktur dan sistem organisasi  

• Objektif :  

Tujuan yang dapat dihitung  

• Portofolio : 

Pencapaian yang telah diraih 

• SBU (Strategic Business Unit) :  

Unit bisnis independent di bawah perusahaan  

• Strategi :  

Langkah-langkah jangka panjang untuk mencapai tujuan  

organisasi 

• Taktik :  

Langkah-langkah atau tindakan yang tersistem untuk 

mencapai tujuan 

• Tujuan :  
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Sesuai misi (kualitatif) 

• Visi :  

Mimpi organisasi dan sumber utama pembuatan strategi 

 

Key Dimensions of Strategy Management 

A. Rasionalitas  

Dalam mengelola strategi organisasi diperlukan rasionalitas 

atau pikiran dan pertimbangan yang logis serta masuk akal 

sehingga strategi benar-benar dapat sesuai dengan kondisi 

organisasi serta memecahkan masalah yang terjadi.  

B. Inovasi dan Perubahan  

Strategi juga kiranya dapat mengkonsolidasikan strategi yang 

berakar pada pengalaman masa lalu dan cara melakukan 

sesuatu yang baru sehingga dapat ditemukan suatu inovasi 

yang membawa perubahan yang lebih baik. 

C. Legitimasi 

Strategi sangat dipengaruhi oleh identitas manajer atau 

pemimpin yang berkuasa (otoritas) karena keputusan 

pemimpin sangat berpengaruh dalam organisasi 

(menentukan langkah organisasi).  

 



 
Manajemen Stratejik Modul 1: Konsep dan Kasus | 21 

 

The Strategy Lenses 

A. Strategy as Design 

Proses logis di mana kekuatan dan kendala pada organisasi 

ditimbang dengan hati-hati melalui teknik analitik dan 

evaluatif untuk menetapkan arahan strategis yang jelas dan 

dasar untuk implementasi strategi yang direncanakan dengan 

hati-hati. 

B. Strategy as Experience 

Proses secara substansial dipengaruhi oleh pengalaman 

manajer atau pihak pembentuk strategi. 

C. Strategy as Ideas 

Proses menekankan pada keragaman internal dan external 

organisasi untuk mendapatkan ide baru (inovasi) hasil dari 

perubahan lingkungan sekitar organisasi. 

D. Strategy as Discourse 

Sumber daya, Komunikasi, Penjelasan Strategi, 

memberikan pengaruh, legitimasi dan identitas strategi. 

Strategy Management 

Strategi yang terbaik bagi organisasi tidak hanya tercipta 

dengan mudah karena dalam terdapat banyak faktor yang 

memengaruhi strategi sehingga seorang pemimpin hingga manajer 
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yang menyusun strategi memerlukan pemahaman yang cukup 

tentang faktor-faktor tersebut. Oleh karena itu, manajemen strategi 

membagi faktor-faktor tersebut dalam 3 elemen yaitu :  

A. The Strategic Position  

Strategi berfokus pada pengaruh lingkungan eksternal, 

kemampuan organisasi (sumber daya dan kompetensi) dan 

harapan stakeholders. Faktor yang memengaruhi strategic 

position, yaitu : 

• Faktor Lingkungan seperti politik, ekonomi, sosial, 

teknologi, lingkungan alam, hukum dan sejarah negara di 

mana organisasi berada.  

• Faktor Kemampuan organisasi yaitu sumber daya dan 

kompetisi yang dimiliki organisasi. 

• Faktor Tujuan organisasi yaitu visi, misi dan nilai 

organisasi. 

• Faktor Budaya organisasi dan budaya lingkungan 

eksternal organisasi.  

 

B. Strategic Choices 

Pemahaman terhadap hal-hal dasar tentang organisasi hingga 

ke unit bisnis untuk menentukan strategi terbaik bagi masa 

depan organisasi di mana strategi dapat menjadi metode atau 

langkah pengembangan dalam pencapaian tujuan organisasi.  
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Faktor-faktor yang memengaruhi strategic choices, yaitu :  

• Level bisnis, ditentukan melalui penetapan harga dan 

diferensiasi produk atau jasa serta keputusan tentang 

bagaimana bersaing atau berkolaborasi dengan pesaing. 

• Level perusahaan, meliputi lingkup atau luasnya lini 

bisnis perusahaan, keputusan diversifikasi tentang 

portofolio produk dan penyebaran pasar, hubungan 

antara bagian-bagian bisnis yang terpisah dan bagaimana 

'induk' perusahaan menambah nilai pada berbagai lini 

bisnis. 

• Faktor Internasional, perubahan yang terjadi secara 

global serta peluang yang ada di pasar internasional atau 

negara lain.  

• Faktor Evaluasi, ketika mengetahui terdapat masalah 

atau hal-hal yang kurang maksimal dalam organisasi, 

pemecahan masalah dan perbaikan perlu dilakukan baik 

itu dengan membuat bisnis baru berdasarkan sumber 

daya yang ada hingga melakukan merger, akuisisi dan 

kerja sama dengan organisasi lainnya.  

• Faktor Inovasi, Keunggulan Kompetitif sangat 

bergantung terhadap inovasi karena melalui inovasi 

organisasi dapat mengambil peluang atas perubahan di 

lingkungan konsumen dan menjadi first mover yang dapat 

memimpin perubahan di lingkungannya.  
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C. Strategy in Action 

Strategi yang telah disusun tentu saja harus 

diimplementasikan sehingga strategy in action merupakan 

praktik dari strategi yang telah ditentukan dan berikut faktor-

faktor yang memengaruhi praktik tersebut :  

• Faktor Proses yaitu kombinasi dari pelaksanaan strategi 

serta sesuatu yang terjadi secara tiba-tiba dan 

memengaruhi jalannya strategi.  

• Faktor Sumber Daya meliputi manusia, informasi, 

keuangan, teknologi dan sumber daya lainnya. Sumber 

daya sangat penting karena strategi tidak dapat berjalan 

tanpa adanya sumber daya.  

• Faktor Praktik yaitu pihak (orang) yang melaksanakan 

strategi serta metode yang digunakan dalam 

melaksanakan strategi tersebut. 

• Faktor Perubahan yaitu melakukan perubahan untuk 

mengikuti perubahan yang terjadi di lingkungan. 

• Pengorganisasian meliputi struktur, proses, dan 

hubungan organisasi.  
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Rangkuman  

Berdasarkan penjelasan pada chapter 1, strategi merupakan 

hal yang sangat penting dan wajib ada di dalam organisasi. 

Strategi merupakan langkah-langkah yang tersistem untuk mencapai 

tujuan perusahaan secara efektif dan efisien sehingga setiap pihak 

yang berada di dalam organisasi harus memahami dengan baik dan 

benar tentang faktor-faktor internal yang memengaruhi, proses 

pembuatan strategi hingga pelaksanaan strategi tanpa terkecuali 

karena strategi tidak hanya memengaruhi satu pihak atau bagian 

dalam organisasi melainkan memengaruhi seluruh bagian organisasi. 

Selain itu, strategi juga sangat terpengaruh dan memengaruhi 

lingkungan eksternal organisasi, serta perubahan yang terjadi di 

lingkungan eksternal akan memengaruhi strategi dan pelaksanaan 

strategi akan memengaruhi lingkungan eksternal. Hal ini disebabkan 

setiap organisasi memiliki visi dan misi untuk memiliki keunggulan 

kompetitif dibanding kompetitor sehingga dalam mencapai dan 

mempertahankan keunggulan kompetitif tersebut diperlukan 

kepekaan akan perubahan dan peluang yang terjadi di lingkungan 

internal dan eksternal sehingga terbentuklah inovasi dan organisasi 

dapat menjadi first-mover yang berdampak bagi lingkungannya. Tanpa 

adanya strategi ataupun kesalahan menentukan strategi dalam 

organisasi dapat menyebabkan kemunduran (organizational decline). 

Oleh karena itu, kesimpulan dari pembelajaran chapter 1 ini adalah 

strategi memiliki sifat yang kompleks sehingga diperlukannya 
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kemampuan (dynamic capabilities) untuk mengintegrasikan semua 

faktor, membentuk dan memutuskan strategi terbaik bagi organisasi.  

 

Refleksi 

Tuliskan hasil pikiranmu mengenai pentingnya keberadaan 

STRATEGY dalam sebuah organisasi/perusahaan. Kapan Manajemen 

Stratejik ini diperlukan dan uraikan keterkaitannya dengan 

keberadaan sumber daya dan proses pengambilan keputusan. 
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CHAPTER 2 - STRATEGIC POSITION 

 

The Environment  

Lingkungan organisasi adalah salah satu faktor penting yang 

memengaruhi keberadaan organisasi karena memberi sarana bagi 

organisasi untuk bertahan hidup. Lingkungan organisasi dapat 

menjadi peluang juga dapat menjadi sumber ancaman yang 

berpotensi mengganggu proses dalam organisasi. Adanya perubahan 

perilaku dan tuntutan konsumen, gerakan pesaing, kebijakan 

pemerintah, adanya perkembangan teknologi dan lain-lain. Pada 

pertemuan ini akan dibahas 3 layers lingkungan bisnis yaitu 

lingkungan makro, industry atau sektor terkait, kompetitor dan pasar 

serta tools untuk menganalisis potensi peluang dan ancaman yang 

mungkin timbul terhadap bisnis yang dijalankan.  

 
Gambar 2.1 Lapisan Lingkungan Bisnis 

Sumber: Johnson (2008) 
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1. Analisis Lingkungan Makro melalui PESTEL  

PESTEL adalah kepanjangan dari Political, Economic, Social, 

Technological, Environmental dan Legal. Politik (political) 

menyoroti peran pemerintah; Ekonomi (economic) mengacu pada 

faktor makro-ekonomi seperti nilai tukar, siklus bisnis dan tingkat 

pertumbuhan ekonomi diferensial di seluruh dunia; Pengaruh 

sosial (social) termasuk perubahan budaya dan demografi, 

misalnya populasi yang lansia di banyak masyarakat Barat dan 

generasi millennial yang mendominasi penduduk dunia; 

Pengaruh teknologi (technological) mengacu pada berbagai 

inovasi digital dan keberadaan serta penggunaan Internet, 

nanotechnology atau munculnya bahan komposit baru; 

Lingkungan (environmental) membahas isu-isu 'hijau', seperti 

polusi dan limbah; dan akhirnya Hukum (legal) mencakup kendala 

legislatif atau perubahan, seperti undang-undang kesehatan dan 

keselamatan atau pembatasan merger dan akuisisi perusahaan. 
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Gambar 2.2 PESTLE analysis 

Sumber : PESTLE analysis (Abdul Rahman et al. 2014) 

 

Pendorong utama untuk perubahan adalah faktor lingkungan 

yang cenderung memiliki dampak yang tinggi pada keberhasilan 

atau kegagalan strategi. 

 

Kegiatan Pembelajaran 

Pelajari keberadaan Gojek dengan link https://www.gojek.com/id-

id/about/ dan diskusikan dalam kelompok Anda bagaimana peran 

lingkungan bisnis mendukung atau menjadi tantangan bagi Gojek 

dalam menjalankan bisnisnya, serta carilah literatur tambahan untuk 

mengisi table di bawah ini:   

 

 

https://www.gojek.com/id-id/about/
https://www.gojek.com/id-id/about/
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Faktor 

eksternal 

Tuliskan kondisi 

yang 

memengaruhi 

Peluang/Ancaman Sumber 

Politik 
   

Ekonomi 
   

Sosial 
   

Teknologi 
   

Environmental 
   

Hukum 
   

Rekan-rekan juga dapat menggunakan template dari website berikut ini 

https://praxie.com/pestle-analysis-online-software-tools-

templates/  

Setelah melakukan identifikasi analisis PESTEL tuliskan pendorong 

utama GOJEK melakukan perubahan yang berdampak bagi 

lingkungannya. 

 

 

 

 

 

https://praxie.com/pestle-analysis-online-software-tools-templates/
https://praxie.com/pestle-analysis-online-software-tools-templates/
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2. Analisis Industry/Sector: The Porter and Multiple Diamond 

Model Perspectives on Environmental Strategy 

Industri adalah sekelompok perusahaan yang menghasilkan 

produk atau layanan utama yang sama. Kerangka lima kekuatan 

(five forces) yang dikemukakan oleh Porter membantu 

mengidentifikasi daya tarik suatu industri atau sektor dalam hal 

kekuatan kompetitif.  

 
Gambar 2.3 Kerangka lima kekuatan (five forces)  

Sumber : Johnson (2008) 
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Kelima kekuatan tersebut adalah: ancaman masuk ke suatu industri; 

ancaman produk pengganti atau layanan industri; kekuatan pembeli 

produk atau layanan industri; kekuatan pemasok ke dalam industri; 

dan tingkat persaingan antara pesaing di industri. 

 

Analisis 5 Kekuatan (5 Forces Porter) 

Ancaman 

pada 

pendatang 

baru (the 

threat of 

entry) 

Ancaman masuk tergantung pada tingkat dan 

besarnya hambatan untuk masuk ke industri.  

Hambatan adalah faktor-faktor yang perlu diatasi 

oleh pendatang baru jika mereka ingin bersaing 

dengan bisnis yang telah ada di pasar. Hambatan 

masuk yang tinggi baik untuk petahanan (bisnis yang 

sudah ada), karena mereka melindungi mereka dari 

pesaing baru yang masuk. 

Hambatan itu adalah: 

• Skala dan pengalaman. 

• Akses ke saluran pasokan atau distribusi. 

• Pembalasan yang diharapkan. 

• Undang-undang atau tindakan pemerintah. 

• Diferensiasi. 

Ancaman 

pada 

produk 

pengganti 

Pengganti adalah produk atau layanan yang 

menawarkan manfaat yang sama dengan industri. 

produk atau layanan, tetapi dengan proses yang 

berbeda.  Pengganti dapat mengurangi permintaan 
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(the threat of 

substitutes) 

untuk 'kelas' produk tertentu saat pelanggan beralih 

ke alternatif.  

Ada dua poin penting yang perlu diingat tentang 

pengganti: 

• Perbandingan harga vs kinerja 

• Nilai penawaran produk pengganti lebih 

menarik dari produk yang telah ada 

Kekuatan 

pembeli 

produk atau 

layanan 

industri 

(bargaining 

power of 

buyer) 

Pembeli adalah pelanggan langsung organisasi, 

belum tentu konsumen utama. Kekuatan pembeli 

cenderung tinggi ketika beberapa kondisi berikut 

berlaku: 

• Pembeli terkonsentrasi atau membeli dalam 

jumlah banyak 

• Biaya pindah merk yang rendah 

• Kemampuan pembeli untuk mencukupi 

kebutuhannya sendiri 

Kekuatan 

pemasok ke 

dalam 

industri 

(bargaining 

power of 

suppliers) 

Pemasok adalah mereka yang memasok organisasi 

dengan apa yang dibutuhkan untuk memproduksi. 

produk atau layanan. Kekuatan pemasok cenderung 

tinggi ketika beberapa kondisi berikut berlaku: 

• Pemasok terkonsentrasi atau secara jumlah 

pemasok tidak banyak pilihan 

• Biaya pindah pemasok yang tinggi 
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• Kemampuan pemasok untuk menjangkau 

pembeli secara langsung 

Persaingan 

dengan 

kompetitor 

(Competitive 

Rivalry) 

Saingan kompetitif adalah organisasi dengan produk 

dan layanan serupa yang ditujukan pada kelompok 

pelanggan yang sama (bukan pengganti). 

Faktor yang secara langsung memengaruhi tingkat 

persaingan kompetitif dalam suatu industri atau 

sektor: 

• Kompetitor memiliki ukuran yang kira-kira 

sama 

• Tingkat pertumbuhan industri dan siklus 

hidup industri  

• Industri dengan biaya tetap tinggi 

• Tingginya hambatan untuk keluar 

• Diferensiasi rendah. 

 

 

Kunci Penting Penggunaan Five Forces 

Analysis 

Kerangka kerja lima kekuatan harus digunakan dengan hati-hati dan 

belum tentu lengkap, bahkan di tingkat industri. Saat menggunakan 

kerangka kerja ini, penting untuk: 
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1. Mendefinisikan Industry yang Tepat 

Sebagian besar industri dapat dianalisis pada tingkat yang 

berbeda sesuai dengan bisnis yang dijalankan. Tuliskan industry 

yang tepat yang dapat dianggap pesaing langsung dan tidak 

langsung dari bisnis di bawah ini: 

Industry/Bisnis Pesaing 

Langsung 

Pesaing Tidak 

Langsung 

Air Asia 
 

  

Go Food 
 

  

KFC 
 

  

 

2. Mengidentifikasi Industri Konvergen 

Konvergensi adalah di mana industri yang sebelumnya terpisah 

mulai tumpang tindih dalam hal kegiatan, teknologi, produk dan 

pelanggan. 

Perubahan teknologi telah membawa konvergensi antara industri 

telepon, komunikasi, fotografi serta fungsi lain yang diubah 

menjadi proses dan produk digital. Misalnya, keberadaan 

smartphone yang hadir beberapa tahun terakhir menjadi pengganti 

dari banyak produk yang sebelumnya ada. Tuliskan, produk apa 
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saja yang tergantikan dengan keberadaan smartphone yang Anda 

miliki. 

 

 

 

 

 

 

3. Mengidentifikasi Produk pelengkap. 

Complementor adalah produk atau layanan yang pelanggan siap 

untuk membayar lebih jika bersama-sama daripada jika mereka 

berdiri sendiri.  

Tuliskan produk pelengkap dari produk di bawah ini: 

Nama Produk Inti Produk Pelengkap 

Handphone 
 

Penanak Nasi Otomatis 
 

Apartemen atau rumah 

tinggal 
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Latihan Pemetaan 5 Kekuatan Bisnis  
Bacalah informasi mengenai Lion Parcel 

(https://lionparcel.com/about) berikut ini: Lion Parcel didirikan 

pada tanggal 14 Februari 2013. Bergerak di bidang jasa titipan yang 

melayani pengiriman domestik dan internasional yang didukung oleh 

jaringan dan infrastruktur Lion Group sebagai salah satu maskapai 

penerbangan terbesar. 

Saat ini, Lion Parcel memiliki 7000 mitra yang tersebar di seluruh 

Indonesia untuk membantu masyarakat terhubung tanpa batas 

waktu dan jarak. 

Vision - Build the most reliable and seamless logistic company.  

Mision - Continuous improvement on everything to achieve the 

highest level of seamless experience and reliability. Internally 

within the company as a team and externally as our service to the 

customer. 

 

 

 

Identifikasi 5 kekuatan eksternal pada bisnis Lion Parcel carilah data 
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yang relevan untuk mengerjakan analisis ini. Rekan-rekan dapat 

menggunakan template yang diunduh dari 

https://moqups.com/templates/business-strategy/porter-five-

forces/  

 

Dinamika Struktur Industri 

Struktur industri yang bergejolak dan menuntut pelaku industri untuk 

terus bergerak aktif dan dinamis berhadapan dengan tantangan 

eksternal yang dihadapi.  

 
Gambar 4.4 Dinamika struktur industri, siklus hidup industry & korelasi dengan 5 kekuatan Porter 

Sumber: Johnson (2008) 

 

 

 

https://moqups.com/templates/business-strategy/porter-five-forces/
https://moqups.com/templates/business-strategy/porter-five-forces/
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Kesimpulan 

STRATEGIC POSITION adalah suatu analisis mengenai suatu 

bisnis dalam mengenali kekuatan, kelemahan mereka 

dibanding kompetitornya serta menilai potensi kesempatan 

dan juga ancaman yang akan timbul di masa depan. 

Catatan: 
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Manajemen Stratejik Modul 1: Konsep dan Kasus | 41 

 

CHAPTER 3 - STRATEGIC CAPABILITY 

 

Strategic Capability  

Pada pembahasan sebelumnya menguraikan bagaimana 

lingkungan eksternal suatu organisasi dapat menciptakan peluang dan 

ancaman strategis. Melengkapi pembelajaran tersebut pada bagian ini 

akan disoroti lebih spesifik mengenai kemampuan internal organisasi 

dalam merespon perubahan dan tekanan eksternal adalah faktor yang 

sangat penting dan memengaruhi kinerja perusahaan. Perusahaan 

yang mampu menyesuaikan strategi internalnya, memfokuskan 

kekuatan dan sumber daya yang dimilikinya untuk mengatasi 

berbagai tantangan akan mampu bertahan menghadapi persaingan. 

Kapabilitas organisasi yang unik, tidak mudah ditiru (David & David, 

2017) (Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa 

Kemdikbudristek, 2016) serta kemampuannya untuk mengelola 

sumber daya semaksimal mungkin menjadi salah satu kekuatan 

keunggulan bersaing perusahaan. 

Pandangan strategi berbasis sumber daya (Resource based 

view) dikemukakan oleh Barney (1991) adalah studi lanjutan dari 

konsep Market Power Regulated Monopolist yang dikembangkan oleh 

Bain (1941), Rumelt (1984) dan Firm’s Market Power yang dikemukkan 

oleh Porter (1981). Resource based view Strategy adalah studi analisis 
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mengenai keunggulan kompetitif dan kinerja superior suatu organisasi 

yang dijelaskan oleh sudut pandang kekhasan kemampuannya. 

Strategic capability adalah sumber daya dan 

kompetensi organisasi yang dibutuhkan untuk 

bertahan hidup dan makmur.  

 

1. Sumber Daya dan Kemampuan Organisasi 

Konsep yang paling dasar adalah sumber daya. Sumber daya yang 

nyata (tangible resources) adalah aset fisik organisasi seperti pabrik, 

orang dan keuangan. Sumber daya tidak berwujud (intangible 

resources) adalah aset non-fisik seperti informasi, reputasi dan 

pengetahuan. Biasanya, sumber daya organisasi dapat 

dipertimbangkan di bawah empat kategori besar berikut: 
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2. Kemampuan Minimal (Treshold Capabilities) 

Kemampuan (sumber daya atau kompetensi) perlu dibedakan 

berdasarkan tingkat ambang batas dan yang dapat membantu 

organisasi mencapai keunggulan kompetitif dan kinerja yang 

unggul. Dalam mengidentifikasi dan mengelola kemampuan 

ambang batas meningkatkan setidaknya dua tantangan yang 

signifikan, yaitu: 

• Adanya pesaing dan pendatang baru  

Tingkat kemampuan ambang batas akan berubah ketika 

faktor keberhasilan kritis berubah atau melalui kegiatan 

pesaing dan adanya pendatang baru. Perusahaan harus 

meningkatkan ambang batas kemampuannya supaya tetap 

eksis dan memenangkan persaingan. 

• Adanya permintaan khusus dari pelanggan 

Trade-off mungkin perlu dilakukan untuk mencapai 

kemampuan ambang batas yang diperlukan untuk memenuhi 

harapan berbagai  jenis pelanggan.  

 

Di bawah ini adalah definisi dan istilah yang sering digunakan pada 

bahasan mengenai kemampuan organisasi: 
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Capabilities For Achieving And Sustaining 

Competitive Advantage 

Jika kemampuan suatu organisasi tidak memenuhi 

kebutuhan pelanggan, setidaknya ke tingkat ambang batas minimal, 

organisasi tidak dapat bertahan; dan jika manajer tidak mengelola 

biaya secara efisien dan terus memperbaiki hal ini, itu akan rentan bagi 

mereka yang bisa. Namun, jika tujuannya adalah untuk mencapai 

keunggulan kompetitif maka pertanyaan selanjutnya adalah: 

kemampuan strategis apa yang mungkin memberikan keunggulan 
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kompetitif dengan cara yang dapat dipertahankan dari waktu ke 

waktu? Jika ini ingin dicapai, maka kriteria lain di bawah ini dapat 

menjadi jawaban. 

 

 

Mendiagnosis Kemampuan Strategis 

Jika organisasi ingin mencapai keunggulan kompetitif 

dengan memberikan nilai kepada pelanggan, manajer perlu 

memahami kegiatan mana yang mereka lakukan sangat penting 

dalam menciptakan nilai itu dan mana yang tidak. Beberapa alat 

analisis yang dapat dilakukan antara lain: 



 
46 | YK Dewi, M Padmalia, SV Tanain, FA Gunawan  

 

 

 

Catatan: 
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Kegiatan Pembelajaran 

Petakan sumber daya dan kemampuan yang harus dimiliki jika kita 

ingin menciptakan bisnis sejenis dengan Kopi Janji Jiwa.  

 

Rekan-rekan dapat mempelajari keberadaan dan kondisi bisnis ini 

dengan membuka link berikut https://jiwagroup.com/id/  

 
Lakukan identifikasi dan analisis untuk mendiagnosis kemampuan 

strategis dari usaha Kopi Janji Jiwa. Gunakan template yang bisa 

kalian unduh melalui link di bawah ini. 

https://miro.com/templates/value-chain/  

https://creately.com/blog/examples/swot-analysis-templates-

creately/  

https://praxie.com/benchmarking-online-software-tools-templates/  

https://jiwagroup.com/id/
https://miro.com/templates/value-chain/
https://creately.com/blog/examples/swot-analysis-templates-creately/
https://creately.com/blog/examples/swot-analysis-templates-creately/
https://praxie.com/benchmarking-online-software-tools-templates/
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https://www.template.net/design-templates/print/activity-map-

template/  

  

https://www.template.net/design-templates/print/activity-map-template/
https://www.template.net/design-templates/print/activity-map-template/
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CHAPTER 4 - STRATEGIC PURPOSE 

 

Pada bab sebelumnya kita telah melihat masing-masing pada 

pengaruh lingkungan dan kemampuan pada posisi strategis 

organisasi. Namun, keputusan mendasar yang harus diambil 

menyangkut tujuan dari strategi yang harus diikuti. Ini adalah fokus 

dari bab ini, bersama dengan pengaruh pada tujuan tersebut oleh 

harapan para pemangku kepentingan suatu organisasi. 

Tujuan suatu organisasi akan dipengaruhi oleh harapan para 

pemangku kepentingannya. Pengaruh beberapa pemangku 

kepentingan utama akan diwakili secara formal dalam struktur tata 

kelola suatu organisasi. Ini dapat diwakili dalam hal rantai tata kelola, 

menunjukkan hubungan antara penerima manfaat utama dan manajer 

suatu organisasi. Ada dua sistem struktur tata kelola generik: model 

pemegang saham dan model pemangku kepentingan. Ada variasi dari 

ini secara internasional, tetapi beberapa tanda bahwa ada konvergensi 

terhadap model pemegang saham. Ada juga dimensi etika untuk 

tujuan suatu organisasi. Pada tingkat organisasi, ini mengambil bentuk 

sikapnya terhadap tanggung jawab sosial perusahaan. Namun, 

manajer individu juga dapat dihadapkan dengan dilema etika yang 

berkaitan dengan tujuan organisasi mereka atau tindakan yang 

diperlukan. Pemangku kepentingan yang berbeda menggunakan 

pengaruh yang berbeda pada tujuan dan strategi organisasi, 
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tergantung pada sejauh mana kekuatan dan minat mereka. Manajer 

dapat menilai pengaruh kelompok pemangku kepentingan yang 

berbeda melalui analisis pemangku kepentingan. Tugas manajerial 

yang penting adalah memutuskan bagaimana organisasi harus 

mengekspresikan tujuan strategisnya melalui pernyataan nilai, visi, 

misi atau tujuan. 

 

Kegiatan Pembelajaran 

Pelajarilah visi misi, nilai dan tujuan organisasi dari PT Unilever 

Indonesia Tbk. 

Laporan lengkap dapat di download dari tautan berikut ini 

https://assets.unilever.com/files/92ui5egz/production/970482f6ca

b6e4c3d5624f89e09532ae3b28f051.pdf  

 

Unilever Menghadapi Pandemi Covid-19 

 

https://assets.unilever.com/files/92ui5egz/production/970482f6cab6e4c3d5624f89e09532ae3b28f051.pdf
https://assets.unilever.com/files/92ui5egz/production/970482f6cab6e4c3d5624f89e09532ae3b28f051.pdf
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Dalam menghadapi tahun yang penuh tantangan ini, kami 

mulai dengan para karyawan kami sendiri. Kami menempatkan 

keselamatan dan kesejahteraan lebih dari 5.000 karyawan kami 

sebagai prioritas nomor satu kami. Dengan tenaga kerja yang sehat 

dan terpantau, didukung oleh survei kesehatan harian dan tim yang 

terdiri dari 15 dokter, kami dapat fokus pada tujuan pertumbuhan 

yang konsisten, menguntungkan, kompetitif, dan bertanggung jawab. 

Hal berikutnya, kami mempelajari dengan cermat bagaimana 

pelanggan mengubah preferensi mereka. Kami menyaksikan 

perubahan besar di mana permintaan akan produk kesehatan dan 

kebersihan meningkat pesat, bersamaan dengan produk memasak 

dan konsumsi di rumah. Terdapat kecenderungan juga akibat 

keterbatasan pendapatan di masa pandemi untuk mengkonsumsi 

produk yang ekonomis. Menanggapi hal ini, Unilever Indonesia 

meluncurkan di antaranya Wipol Wipes, Sahaja Disinfectant Spray 

dan Rinso Laundry Disinfectant, serta menambah kapasitas Lifebuoy 

Hand Sanitizer, sebagai bentuk respons atas meningkatnya 

permintaan produk higienis selama pandemi. Untuk produk konsumsi 

dalam rumah, kami meluncurkan di antaranya Bango Bumbu Kuliner 

Nusantara, serta varian es krim dalam rumah seperti Walls Vienneta 

serta Mini Unicornetto. Kami juga memperkenalkan alternatif produk 

yang lebih murah dan jumlah yang lebih kecil dari produk yang ada, 

di antaranya kemasan kecil Lifebuoy Liquid Soap, kecap Bango, di 

antara produk lainnya untuk memenuhi permintaan yang berubah.  
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Sebagai korporasi yang 

baik, kami juga bertanggung 

jawab untuk membantu bangsa 

agar lebih kuat keluar dari krisis. 

Melalui semangat 

#MariBerbagiPeran dalam 

rangka mendukung Pemerintah dalam penanggulangan Covid-19, 

total komitmen Unilever Indonesia untuk membantu Indonesia 

menanggulangi pandemi telah mencapai Rp200 miliar, dalam 

berbagai bentuk termasuk 8,5 juta produk yang didistribusikan ke 

fasilitas umum dan pelayanan kesehatan yang di antaranya meliputi:  

• 40.000 alat test PCR bekerja sama dengan Badan Nasional 

Penanggulangan Bencana (BNPB).  

• Hand sanitizer, sabun, produk makanan dan minuman, produk 

perawatan kebersihan rumah, dan paket sembako bekerja sama 

dengan Kamar Dagang dan Industri Indonesia.  

• 1,3 juta unit produk bekerja sama dengan Palang Merah 

Indonesia.  

• Mendonasikan 15.000 Vaseline Petroleum Jelly untuk tenaga 

kesehatan. 

• 700 unit wastafel portabel untuk orang-orang di pasar dan 

pemukiman.  
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• Bantuan untuk 147.000 pedagang kios melalui kampanye 

#UnileverUntukIndonesia berupa produk kebersihan, APD, dan 

tambahan modal keberlanjutan usaha. Dengan dukungan sumber 

daya manusia yang mumpuni, kami optimis dengan kemampuan 

kami untuk bertahan, memberikan penghidupan bagi ribuan 

karyawan dan jutaan orang dalam rantai pasokan di tengah krisis 

ini.  

 

Sebelumnya di tahun 2017, kami 

membangun masa depan yang 

berkelanjutan dengan berfokus 

pada hasil yang positif, dan 

kemudian melakukan 

transformasi di tahun 2018 

dengan melihat bagaimana kami 

meningkatkan dampak tersebut 

bagi pemangku kepentingan 

internal dan eksternal. Kami 

kemudian bergerak maju pada 

2019 dengan memfokuskan 

kembali pada bagaimana tujuan ini mendorong penciptaan nilai bagi 

para pemangku kepentingan kami. Untuk memastikan bahwa kami 

dapat terus menciptakan merek Purpose-led dan Future-fit, kami juga 

memanfaatkan tantangan dan peluang yang luar biasa dari revolusi 
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digital. Di tahun 2020, kita dapat melihat bagaimana inovasi yang 

memiliki tujuan mulia dan mampu bersaing di masa depan terus 

mendorong kinerja positif, mengatasi tantangan, dan berkontribusi 

bagi bangsa selama krisis. 

 

Kebijakan Strategis  

Perseroan terus berkembang selama krisis Covid-19 berkat 

pengalamannya selama 87 tahun di Indonesia. Dikarenakan 

kedekatannya dengan pasar, perseroan dapat mengikuti tren dengan 

cepat dan menjadikannya sebagai peluang. Seiring dengan krisis yang 

melanda, Perseroan berhasil menyesuaikan rencana awal tahun 

berdasarkan perubahan perilaku pelanggan dan konsumen dengan 

meningkatnya permintaan akan produk-produk kesehatan dan 

kebersihan, serta produk konsumsi di rumah. Satu hal yang tidak kalah 

pentingnya dari daya tahan Unilever Indonesia di tahun 2020 adalah 

kesiapannya untuk digitalisasi. Perseroan siap untuk memanfaatkan 

permintaan yang sangat tinggi untuk e-commerce yang dipicu oleh 

pandemi, karena transaksi tatap muka sulit dilakukan.  
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Sumber: Annual Report PT. Unilever (2020) 
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Diskusikan dan tuliskan dalam catatan Anda, bagaimana 

keterkaitan Visi Misi dan Nilai tersebut dengan strategi perusahaan 

dan pengaruh lingkungan yang harus dihadapi oleh Unilever. 

Catatan: 
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CHAPTER 5 – CULTURE & STRATEGY 

 

Budaya Organisasi dan Pergeseran Strategi 

Budaya organisasi adalah "asumsi dasar dan keyakinan yang 

dimiliki oleh anggota organisasi, yang beroperasi secara tidak sadar 

dan mendefinisikan secara sederhana pandangan organisasi tentang 

dirinya sendiri dan lingkungannya". Dengan kata lain, budaya adalah 

tentang apa yang diterima begitu saja tetapi tidak ada yang kurang 

berkontribusi pada bagaimana kelompok orang merespons dan 

berperilaku dalam kaitannya dengan masalah yang mereka hadapi. 

Bidang organisasi adalah komunitas organisasi yang 

berinteraksi lebih sering satu sama lain daripada dengan orang-orang di 

luar lapangan dan yang telah mengembangkan sistem makna bersama.  

Tata cara dan kebijakan organisasi adalah seperangkat asumsi, 

norma, dan rutinitas yang dimiliki bersama dalam bidang organisasi 

tentang tujuan organisasi dan 'kebijaksanaan bersama' tentang cara 

mengelola organisasi. 

Legitimasi berkaitan dengan memenuhi harapan dalam bidang 

organisasi dalam hal asumsi, perilaku, dan strategi. 

Misalnya, melalui regulasi (misalnya, standar dan kode perilaku 

yang ditentukan, mungkin oleh badan profesional), harapan normatif (apa 

yang diharapkan secara sosial), atau hanya apa yang dianggap pantas 

(misalnya, resep). 
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Gambar 5.1 Lapisan Budaya Organisasi 

Sumber: Johnson (2008) 

 

Budaya suatu organisasi sering dipahami sebagai terdiri dari 

empat lapisan (lihat gambar 5.1).  

Nilai mungkin mudah diidentifikasi dalam suatu organisasi, 

dan sering ditulis sebagai pernyataan tentang misi, tujuan, atau 

strategi organisasi. Namun, mereka bisa tidak jelas, seperti 'pelayanan 

kepada masyarakat' atau 'menghormati kesempatan kerja yang sama'. 

Keyakinan lebih spesifik, tetapi sekali lagi mereka 

biasanya dapat dilihat dalam cara orang-orang berbicara tentang 

masalah yang dihadapi organisasi; sebagai contoh, keyakinan bahwa 

perusahaan tidak boleh berdagang dengan negara-negara tertentu, 

atau staf profesional itu seharusnya tidak memiliki tindakan 

profesional mereka dinilai oleh manajer. 
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Perilaku adalah cara sehari-hari di mana suatu organisasi 

beroperasi dan dapat dilihat oleh orang-orang baik di dalam maupun 

di luar organisasi. Ini termasuk rutinitas kerja, bagaimana organisasi 

terstruktur dan dikendalikan dan 'lebih lembut' masalah seputar 

perilaku simbolis. 

Asumsi yang diterima begitu saja adalah inti 

dari budaya organisasi. Mereka adalah aspek kehidupan organisasi 

yang sulit diidentifikasi oleh orang dan menjelaskan. Asumsi disebut 

sebagai paradigma organisasi. 

Pengaruh Budaya Terhadap Strategi 

Sifat budaya yang diterima begitu saja adalah apa yang membuatnya 

sangat penting dalam kaitannya dengan strategi dan manajemen 

strategi. Ada dua alasan utama untuk ini: 

• Mengelola budaya 

Karena sulit untuk mengamati, mengidentifikasi dan 

mengendalikan apa yang diterima begitu saja, maka 

menjadikannya sulit untuk dikelola. Oleh karena itu memiliki cara 

untuk menganalisis budaya untuk membuatnya lebih jelas adalah 

penting.  

• Budaya sebagai pendorong strategi 

Organisasi dapat 'ditangkap' oleh budaya mereka dan merasa 

sangat sulit untuk mengubah strategi mereka di luar batas-batas 

budaya itu. Manajer, dihadapkan dengan lingkungan bisnis yang 
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berubah, lebih cenderung mencoba untuk menghadapi situasi 

dengan mencari apa yang dapat mereka pahami dan mengatasi 

dalam hal budaya yang ada. Budaya, pada dasarnya, adalah 

pendorong strategi yang tidak diinginkan. 

 

Pergeseran strategis adalah kecenderungan strategi 

untuk berkembang secara bertahap berdasarkan 

pengaruh historis dan budaya tetapi gagal mengimbangi 

lingkungan yang berubah. 

 

 

 

Gambar 5.2 Pergeseran Strategi 

Sumber: Johnson (2008) 

 

Dalam sebagian besar bisnis yang sukses biasanya ada 

periode panjang kontinuitas relatif di mana strategi yang ditetapkan 
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sebagian besar tetap tidak berubah atau berubah sangat bertahap. 

Peran pergeseran strategi ini dipengaruhi oleh kultur yang dibangun 

dan berkembang dalam perusahaan. Apakah sumber daya manusia 

yang ada, termasuk pimpinan dan anggota organisasi memiliki 

keinginan untuk berubah dan terus belajar mengikuti perkembangan 

lingkungannya atau tidak. Fase yang ada pada gambar 5.2 

menunjukkan bagaimana strategi terus berubah, menyesuaikan 

perubahan lingkungan organisasi dan pada fase terakhir ditunjukkan 

adanya dua kemungkinan bahwa organisasi tersebut akan tetap eksis 

dan bertahan atau gagal mengikuti perubahan, sehingga harus 

berhenti beroperasi. 

 

Kegiatan Pembelajaran 
Bacalah artikel di bawah ini! 

  

ULASAN KINERJA 2020 

(diambil dari Laporan Tahunan 2020) 

Indofood sangat menghargai keragaman dan inklusi. Sejalan 

dengan tujuan untuk mendorong persatuan dan kesatuan, seluruh 

karyawan memiliki kesempatan yang adil dan setara dalam 

pengembangan karier tanpa memandang latar belakang ras, agama, 

gender maupun karakter individu lainnya.  

Proses perekrutan dan evaluasi kinerja dilaksanakan 

berdasarkan keterampilan, pengalaman serta kemampuan dari 
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masing-masing karyawan. Kebijakan dan praktik pengelolaan SDM 

Indofood senantiasa mengikuti peraturan ketenagakerjaan dan hak 

asasi manusia yang berlaku di Indonesia. Praktik pengelolaan SDM 

telah tercantum di Peraturan Perusahaan dan didukung dengan syarat 

dan ketentuan yang secara jelas diuraikan dalam Perjanjian Kerja. 

Kebijakan-kebijakan SDM senantiasa dievaluasi dan disesuaikan 

dengan perubahan yang terjadi baik di lingkungan internal maupun 

eksternal. Kebijakan kami secara tegas melarang segala bentuk 

praktik tenaga kerja anak dan kerja paksa di seluruh unit operasional.  

Sepanjang tahun, kami terus melanjutkan pembinaan 

hubungan industrial yang harmonis dengan masing-masing serikat 

pekerja terkait. Seluruh Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang habis 

masa berlakunya di tahun 2020 telah diperbarui dengan baik dan 

lancar. Kegiatan formal maupun informal juga terus dilaksanakan 

guna mempererat hubungan industrial dan mendorong interaksi rutin 

antara jajaran manajemen dengan karyawan, termasuk melalui dialog 

bipartit dan sharing session yang dilaksanakan secara rutin.  

Wujud kepedulian atas lingkungan kerja yang memadai dapat 

terlihat melalui penyediaan berbagai fasilitas yang menunjang 

kesejahteraan karyawan. Seluruh karyawan kami menerima manfaat 

kesehatan yang komprehensif dan masa cuti yang memadai, 

sementara anak-anak mereka juga berkesempatan dalam 

memperoleh beasiswa dari tingkat sekolah dasar hingga universitas. 

Selama masa pandemi, Perseroan memastikan bahwa seluruh 
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karyawan tetap mendapatkan upah dan hak-haknya secara utuh dan 

tepat waktu.  

Kami memahami akan pentingnya peningkatan keunggulan 

dan kompetensi karyawan dalam mencapai kesuksesan secara jangka 

panjang. Di tahun 2020, berbagai program pelatihan untuk 

pengembangan keterampilan teknis maupun soft skill telah 

dilaksanakan. Modul-modul pelatihan senantiasa diperkaya dan 

diperbarui sesuai kebutuhan dari berbagai unit usaha, dengan topik 

pelatihan mulai dari perencanaan keuangan dan pengembangan 

kepemimpinan hingga komunikasi bisnis, kemampuan organisasional 

yang efektif, serta pengelolaan kesejahteraan mental di tempat kerja. 

Sehubungan dengan penerapan protokol kesehatan selama masa 

pandemi COVID-19, hampir seluruh pelaksanaan pelatihan di tahun 

2020 dilaksanakan secara daring. Hal ini juga sejalan dengan inisiatif 

Indofood dalam membudayakan self-learning.  

Seluruh karyawan diberikan kesempatan untuk 

mempergunakan aplikasi e-Learning, di mana mereka dapat 

mengakses materi pelatihan yang terdapat dalam aplikasi tersebut di 

mana pun dan kapan pun. Karyawan juga memiliki kesempatan untuk 

berkontribusi dengan menyumbangkan pengetahuan dan 

mengunggah konten ke platform e-Learning tersebut. Inisiatif berbagi 

pengetahuan ini juga dilakukan melalui program webinar “Leaders 

Talk” yang mulai diperkenalkan di tahun 2020.  
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Perseroan secara berkelanjutan melaksanakan pengelolaan 

kinerja tahunan secara objektif yang dimulai dari perencanaan, 

pemantauan, pembinaan hingga evaluasi untuk pengembangan ke 

depannya. Dalam tahap perencanaan yang dilaksanakan pada awal 

tahun, target kinerja ditentukan secara bersama antara karyawan dan 

Perseroan. Kemudian, melalui proses pemantauan dan pembinaan, 

umpan balik yang membangun disampaikan guna mendorong kinerja 

karyawan ke depannya. Pada akhir tahun, kinerja, kontribusi dan 

pencapaian dari masing-masing karyawan dievaluasi serta 

dipertimbangkan dalam program perencanaan suksesi dan 

pengembangan talenta.  

Perseroan juga mempunyai program Management Trainee 

(MT) sebagai salah satu jalur yang tetap efektif untuk proses 

perekrutan dan pengembangan talenta-talenta terbaik yang dapat 

berkontribusi terhadap pertumbuhan Perseroan. Program MT 

tersebut telah mendukung Indofood dalam meningkatkan keunggulan 

serta mengidentifikasi talenta yang tepat untuk mengemban tanggung 

jawab yang lebih besar atau mengisi posisi-posisi yang tersedia karena 

proses pensiun, rotasi ataupun alasan lainnya.  

Untuk mendorong budaya Keselamatan, Kesehatan dan 

Lingkungan (K3L), Indofood mengadakan diskusi kerja, program 

pelatihan, sesi berbagi pengetahuan dan penilaian mandiri yang 

mencakup seluruh bagian Grup Indofood. Di tahun 2020, upaya ini 

telah mendukung pencapaian Perseroan dalam Program Penilaian 
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Peringkat Kinerja Perusahaan di bidang Pengelolaan Lingkungan 

Hidup (PROPER), yang merupakan inisiatif pemerintah untuk 

mendorong kepatuhan industri terhadap peraturan lingkungan, serta 

Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3), 

sebagai standar nasional di bidang keselamatan dan kesehatan kerja.  

Di tengah kondisi pandemi ini, Perseroan melakukan 

berbagai langkah-langkah antisipasi, di mana cukup banyak yang 

harus diterapkan dalam waktu singkat seiring dengan perkembangan 

kondisi pandemi. Perlindungan keselamatan dan kesehatan karyawan 

merupakan salah satu prioritas utama. Kami memanfaatkan platform 

media sosial, mengadakan webinar, dan mendistribusikan poster 

untuk melibatkan dan mengedukasi seluruh karyawan tentang 

pencegahan COVID-19 di lingkungan kerja. Kami juga 

mendistribusikan hand sanitizer dan Alat Perlindungan Diri (APD) 

kepada semua staf lini depan. Teknologi nirsentuh seperti pemindai 

termal dipasang di tempat umum seperti lobi pintu masuk, sementara 

permukaan yang sering disentuh seperti tombol lift dan rel tangan 

secara rutin dilakukan disinfeksi. Selain itu, pembatasan pertemuan 

tatap muka dan protokol kesehatan dan keselamatan lainnya juga 

diterapkan.  

Perseroan mendorong setiap karyawan untuk memantau dan 

melaporkan kondisi kesehatan mereka dengan mengisi penilaian 

mandiri secara berkala. Indofood memberikan perhatian khusus 

kepada karyawan yang tergolong rentan terpapar virus seperti wanita 



 
66 | YK Dewi, M Padmalia, SV Tanain, FA Gunawan  

 

hamil, yang diperkenankan untuk bekerja dari rumah, serta karyawan 

dengan riwayat penyakit komorbid atau berusia lebih dari 50 tahun, 

yang diupayakan untuk tidak menjalankan shift malam. Tim gugus 

tugas COVID-19 dibentuk di seluruh unit operasional untuk 

memantau dan memastikan bahwa pelaksanaan protokol kesehatan 

telah dilakukan dengan baik dan benar.  

Tim ini juga bertugas dalam mengkoordinasikan segala upaya 

mitigasi dan penanganan, seperti penelusuran kontak erat, disinfeksi 

area kerja, memberikan referensi fasilitas kesehatan yang dapat 

digunakan karyawan, hingga pemantauan kondisi kesehatan 

karyawan. Untuk menjaga budaya perbaikan berkelanjutan, 

Perseroan senantiasa terbuka akan berbagai ide-ide inovatif dari para 

pekerja yang dapat meningkatkan produktivitas, efektivitas biaya dan 

efisiensi operasional. Dalam masa pandemi, kegiatan Continuous 

Improvement and Productivity Award (CIPTA), yang mendorong 

terciptanya ide-ide dari para pekerja, dilaksanakan dengan skala kecil 

di beberapa divisi dengan tetap menerapkan protokol kesehatan yang 

ketat. Perseroan mengembangkan dan meningkatkan fitur-fitur di HR 

Information System (HRIS) untuk menyempurnakan proses 

administrasi atas pengelolaan pelatihan, perencanaan suksesi, 

pengelolaan kinerja dan pelaporan SDM. Pelatihan juga diberikan bagi 

para pengguna untuk memperkenalkan fungsi-fungsi baru yang telah 

dikembangkan. 
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Sumber: 

https://www.indofood.com/uploads/annual/ism_2020ar_web.pdf  

 

Setelah menyimak uraian di atas, diskusikan Bersama kelompok 

Anda. 

1. Bagaimana peran pimpinan organisasi di Indofood 

menciptakan budaya organisasi yang baik dan mendukung 

tercapainya goal organisasi? 

2. Bagaimana budaya organisasi yang berkembang di Indofood 

dikaitkan dengan upaya manajemen menanamkan nilai 

organisasi 

3. Bagaimana kondisi HCM di Indofood dikaitkan dengan 

lapisan budaya, strategi dan kinerja organisasi. 

 

Rekan-rekan juga bisa menambahkan referensi lain untuk 

memperkuat argumen Anda.  

 

 

 

 

  

https://www.indofood.com/uploads/annual/ism_2020ar_web.pdf
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