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Tujuan Belajar 
 
 Setelah membaca bab ini pembaca diharapkan akan memahami: 

a. Pengertian Strategi 

b. Pengertian Manajemen Strategi 

c. Dimensi dan Karekteristik Keputusan strategic 

d. Manfaat Manajemen Strategi 

e. Proses Manajemen Strategi 

f. Tugas Pokok Manajemen Strategi 

g. Hirarkhi Strategi Perusahaan 

h. Penyusun Strategi Perusahaan 

 

1.1.  Pendahuluan  
Strategi adalah rencana yang disatukan, menyentuh dan terpadu yang mengaitkan 

keunggulan perusahaan dengan tantangan lingkungan dan dirancang untuk memastikan 

bahwa tujuan utama perusahaan dapat dicapai melalui pelaksanaan yang tepat oleh 

perusahaan. Jadi dapat dikatakan bahwa strategi adalah pola tanggapan organisasi 

(perusahaan) terhadap perubahan lingkungan untuk mencapai tujuannya. 

1.2.  Perkembangan Strategi Bisnis 

Pada dasarnya penerapan strategi sudah sejaklama diterapkan dalam dunia militer dan 

dapat ditelusuri dari buku klasik yang berjudul The Art of War yang ditulis  lebih kurang 

3000 tahun yang lalu. Penerapan strategi dalam dunia bisnis sangat ketinggalan 

dibandingkan penerapan dalam militer. Perkembangan strategi bisnis secara nyata baru 

dimulai sejak tahun 1950an. Perkembangan penerapan strategi perusahaan dapat 

dikelompokkan menjadi empat tahapan yaitu: 

a. Tahap Perencanaan Keuangan 

 Tahap perencanaan keuangan ini dimulai pada tahun 1950an dimana perusahaan 

mengalami permasalahan dalam bidang keuangan, sehingga perusahaan memerlukan 

pengendalian yang semakin meningkat sejalan dengan perkembangan  dan diversifikasi 

perusahaan. Penggabungan perencanaan anggaran dan discounted cash flow analysis untuk 

proposal  investasi yang dilengkapi dengan kerangka kerja yang benar memungkinkan 

kantor pusat dapat melakukan pengendalian yang efektif atas kegiatan bisnis 

perusahaannya. 
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b. Tahap perencanaan Perusahaan 

 Pada tahun 1960an tahap perkembangan strategi perusahaan bergeser dari 

perencanaan keuangan ke perencanaan perusahaan yang biasa dibuat oleh ekonomi pasar 

kapitalis. Pada tingkat nasional, kebijakan ekonomi  makro untuk meramalkan keadaan 

atau siklus ekonomi dan penerapan kebijakan  manajemen permintaan Keyness untuk 

memperbaikinya. Pada tingkat perusahaan, perencanaan disusun berdasarkan ramalan. 

Ramalan permintaan jangka menengah digunakan oleh perusahaan sebagai dasar dalam 

menyusun  recana perusahaan yang mencakup sasaran strategic, proyeksi penjualan dan 

investasi, dan mengidentifikasi peluang-peluang sebagai dasar dalam pengembangan pasar, 

produk dan perusahaan. 

c. Tahap Analisis Industri dan Posisi persaingan 

 Tahap perencanaan perusahaan ternyata memiliki kelemahan. Krisis minyak bumi 

yang terjadi antara tahun 1973-1974 menunjukkan gagalnya ramalan ekonomi  dan 

rencana-rencana yang didasarkan pada ramalan ekonomi, baik pada tingkat perusahaan 

maupun di tingkat nasional maupun tingkat perusahaan akibatnya terjadi pergeseran fokus. 

Strategi perusahaan kurang berkaitan dengan perencanaan perusahaan dan menempatkan 

perusahaan dalam posisi mencari laba. 

  

1.3. Pengertian Manajemen Strategi 

Manajemen strategi adalah sejumlah keputusan dan tindakan yang mengarah pada 

penyusunan satu atau sejumlah strategi yang efektif untuk membantu mencapai sasaran 

perusahaan. Menurut Pearch dan Robinson manajemen strategi adalah sejumlah keputusan-

keputusan dan tindakan yang merupakan yang merupakan hasil formulasi dan 

implementasi rencana-rencana yang dirancang  untuk mencapai tujuan-tujuan perusahaan. 

. 

1.4. Dimensi Keputusan-keputusan Strategik 

Pada dasarnya keputusan-keputusan yang menyangkut strategip perusahaan bersifat 

multidemensi, karena melibatkan banyak pihak dalam pengambilan keputusan. Dimensi-

dimensi yang berkaitan dengan pengambilan keputusan strategi perusahaan adalah sebagai 

berikut (2): 

a. Persoalan strategi memerlukan keputusan manajemen level atas. Selama keputusan-

keputusan strategi mencakup berbagai bidang yang ada dalam perusahaan. Hal tersebut 

membutuhkan  keterlibatan manajemen tingkat atas. Karena pada umumnya manajer 
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tingkat atas mempunyai wawasan pengetahuan yang luas tentang implikasi keputusan  

strategik yang dipilih dan   mempunyai kekuasaan  untuk mengalokasikan sumberdaya 

yang  diperlukan.  

b. Persoalan strategi Membutuhkan sumberdaya perusahaan yang besar. Keputusan-

keputusan strategik membutuhkan alokasi sumber daya perusahaan yang cukup besar, 

yang meliputi sumberdaya  manusia, aktiva tetap, maupun uang yang berasal dari 

dalam dan luar perusahaan. Disamping itu, persoalan strategi memberikan keleluasaan 

untuk beroperasi lebih dari satu  periode (lebih dari satu tahun), sehingga sumberdaya 

yang  digunakan oleh perusahaan cukup besar pula. 

c. Masalah strategi sering mempengaruhi kejayaan/kemakmuran perusahaan dalam 

jangka panjang. Keputusan strategik biasanya diberlakukan dalam jangka waktu lima 

tahun. Namun demikian, dampak yang ditimbulkan oleh keputusan-keputusan itu 

biasanya lebih panjang. Sehingga  kesalahan dalam pemilihan strategi yang diterapkan, 

dampaknya akan dirasakan oleh perusahaan dalam jangka waktu yang lebih panjang 

lagi. 

d. Persoalan Strategi Berorientasi pada Masa yang akan Datang. Keputusan strategi 

didasarkan pada apa yang diperkirakan oleh manajer daripada apa yang ia ketahui. 

Dalam keputusan-keputusan yang seperti ini, maka titik berat ditempatkan  pada 

pengembangan proyeksi (perkiraan) yang memungkinkan  perusahaan menentukan 

pilihan strategi yang paling baik. Dalam lingkunagan perusahaan yang bergejolak dan 

menganut persaingan bebas, perusahaan hanya akan sukses jika dapat melakukan 

antisipasi terhadap perubahan-perubahan secara tepat terhadap masa yang akan datang. 

e. Persoalan Strategi Biasanya Mempunyai Dampak yang bersifat Multifungsional dan 

Multi usaha. Keputusan Strategi mempunyai pengaruh  yang kompleks  terhadap 

bagian-bagian utama dalam perusahaan. Keputusan- keputusan yang menyangkut 

persoalan seperti bauran pelanggan, penekanan lingkup persaingan, atau struktur 

organisasi, akan mempengaruhi sejumlah strategi unit usaha, divisi-divisi ataupun unit-

unit program perusahaan. Semua bidang ini akan dipengaruhi oleh alokasi dan 

realokasi sumberdaya dan tanggung jawab yang dihasilkan oleh keputusan-keputusan 

yang telah ditetapkan. 

f. Persoalan strategi memerlukan pertimbangan lingkungan eksternal perusahaan. 

Semua perusahaan beroperasi pada sistem yang terbuka akan dipengaruhi dan 

mempengaruhi lingkungan eksternal yang sebagian besar diluar pengendalian 

perusahaan. Oleh karena itu, agar perusahaan memiliki posisi yang kuat dalam 
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lingkungan yang bersaing, ahli/manajer strateginya harus melihat kegiatan-kegiatan 

diluar kegiatan-kegiatan operasional perusahaan. Mereka harus mempertimbangkan 

hal-hal yang relevan yang perlu dipertimbangkan dalam penyusunan strategi 

perusahaan misalnya; pesaing, pelanggan,  pemasok, kreditur, lembaga pemerintah, 

tenaga kerja dsb. 

 

1.5 Karakteristik Keputusan-keputusan Strategik 

Karakteristik yang biasanya melekat dalam persoalan satrategi dan keputusan strategik 

adalah sebagai berikut: 

a. Keputusan strategik berkaitan dengan ruang lingkup aktivitas organisasi. Dalam 

realita misalnya; haruskah perusahaan mengkonsentrasikan pada satu jenis kegiatan 

usaha ataukah mesti menjalankan usahanya dalam berbagai macam kegiatan usaha? 

Sebagai contoh, haruskah Pertamina memfokuskan usahanya pada bidang 

pertambangan saja, seperti usahanya pada masa yang lalu ataukah mesti memperluas 

usahanya dengan usaha yang saling melengkapi seperti, penyulingan minyak mentah, 

atau yang agak jauh kaitannya seperti perhotelan, transportasi dsb. ? 

b. Strategi berupaya untuk menyelaraskan aktivitas organisasi dengan lingkungan 

dimana organisasi tersebut beroperasi. Aktivitas dalam perusahaan beraneka ragam 

jenisnya, meliputi kegiatan di bidang pemasaran, produksi personalia, keuangan, 

organisasi dan sebagainya. Semua kegiatan tersebut kadang-kadang berlawanan antara 

satu dengan lainnya dan bahkan kegiatan-kegiatan yang dilakukan perusahaan 

merugikan masyarakat disekitar perusahaan dengan limbah yang dihasilkannya, polusi 

suara, udara dsb. Oleh karena itu, perusahaan perlu menyusun suatu strategi yang tepat 

yang dapat menyelaraskan kegiatan-kegiatan  perusahaan dengan lingkungannya yang 

senantiasa mengalami perubahan. Karena hanya perusahaan yang tanggap terhadap 

perubahan lingkungan yang akan dapat menyusun strategi dengan tepat sehingga akan 

memudahkan perusahaan dalam mencapai tujuannya. 

c. Strategi berupaya untuk menyelaraskan aktivitas-aktivitas organisasi dengan 

kemampuan atau kekuatan sumberdaya yang dimiliki organisasi. 

d. Keputusan-keputusan strategik seringkali mempunyai implikasi sumberdaya yang 

besar bagi organisasi. Pemilihan strategi yang dilakukan oleh perusahaan melibatkan 

tim  khusus dalam perusahaan yang keputusannya mencakup semua aspek perusahaan 

seperti; aspek pemasaran, keuangan, personalia, produksi, organisasi, sistem 

informasi, teknologi dan sebagainya. Sedangkan dalam implementasinya memerlukan 



MANAJEMEN STRATEGI  Pendahuluan 2015,   Halaman 5 

 

waktu dan sumberdaya yang cukup besar. Maka perusahaan harus melakukan 

pengambilan keputusan secara tepat agar pemborosan penggunaan sumber daya dalam 

mencapai tujuan perusahaan dapat dapat ditekan. 

e. Keputusan-keputusan strategik kemungkinan mempengaruhi  keputusan-keputusan 

yang bersifat operasional. Dalam praktik dalam suatu perusahaan hal tersebut akan 

sangat nampak. Bila perusahaan sudah memutuskan strategi diversifikasi, maka 

tentunya keputusan strategi yang dipilih akan berpengaruh terhadap keputusan bagian-

bagian perusahaan yang sifatnya lebih operasional. Bagian yang terpengaruh misalnya; 

bagian produksi berkaitan dengan pembuatan produk, bagian pemasaran berkaitan 

dengan riset pasar terhadap produk yang akan dibuat, bagian keuangan berkaitan 

dengan berapa besarnya kebutuhan dana yang dibutuhkan dengan rencana pembuatan 

produk baru dsb. 

f. Strategi organisasi akan dipengaruhi oleh nilai-nilai dan harapan-harapan  pihak-

pihak yang mempunyai kekuatan dalam perusahaan. Lingkungan eksternal dan 

sumberdaya yang dimiliki perusahaan memang berpengaruh terhadap bentuk strategi 

yang dianut oleh perusahaan. Namun demikian dalam kenyataannya bahwa 

kepentingan atau interest dan nilai yang dianut oleh segelintir orang di dalam 

perusahaan terkadang besar sekali pengaruhnya dalam pemilihan strategi perusahaan. 

Misalnya; dominasi yang kuat dari top manager dalam suatu perusahaan akan sangat 

mempengaruhi dalam merumuskan bentuk strategi yang akan digunakan oleh 

peerusahaan.   

g. Keputusan-keputusan strategik akan mempengaruhi arah jangka  panjang organisasi. 

Strategi yang dipilih oleh perusahaan tidak akan diubah setiap waktu, karena pada 

umumnya masa berlakunya strategi adalah lima tahun. Oleh karenanya strategi yang 

telah ditetapkan oleh perusahaan pada saat ini akan mempunyai dampak yang cukup 

panjang terhadap kehidupan organisasi.      

h. Keputusan-keputusan strategik  bersifat sangat  kompleks. Dalam merumuskan 

strategi perusahaan, organisasi perusahaan biasanya akan mengerahkan semua sumber 

daya yang dimilikinya dari semua bagian, yaitu dari bagian pemasaran, produksi, 

personalia, keuangan dan sebagainya. Disamping melibatkan semberdaya perusahaan 

secara keseluruhan, perusahaan juga mempertimbangkan keadaan lingkungan 

eksternalnya yang terdiri dari lingkungan ekonomi, sosial budaya, politik dan hukum, 

teknologi dsb. Oleh karena dalam penyusunannya mempertimbangkan banyak aspek, 

maka proses pengambilan keputusan strateginya relatif kompleks.  
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1.6 Manfaat Manajemen Strategi  

Perusahaan yang menyusun strategi dalam pencapaiantujuannya akan mendapat berbagai 

manfaat di antaranya adalah dapat meningkatkan keuntungannya. Meski studi pada masa 

yang lalu menunjukkan bahwa kenaikan keuntungan perusahaan tidak selalu diikuti oleh 

penerapan manajemen strategik. Namun demikian, sejumlah penyelidikan yang penting 

menyarankan bahwa penerapan strategi manajemen secara efektif dan efisien akan 

meningkatkan profitabilitas perusahaan. 

Gordon E. Greeenley (1986) mengatakan, perusahaan yang menggunakan 

manajemen strategik akan mendapatkan berbagai manfaat, yaitu: 

� Membantu manajer secara alamiah menaruh minat pada organisasi 

� Memungkinkan manajer memiliki pengertian yang lebih jelas terhadap pengertian 

bisnis 

� Mengidentifikasikan kebutuhan untuk merumuskan kembali hakekat bisnis. 

� Memperbaiki pengalokasian terhadap pencapaian tujuan yang telah ditetapkan 

sebelumnya 

� Memungkian dilakukannya identifikasi dan eksploitasi terhadap peluang-peluang 

pasar di masa mendatang 

� Memberikan pandangan secara obyektif terhadap permasalahan- permasalahan 

manajemen 

� Menyediakan kerangka untuk meninjau kembali pelaksanaan rencana dan untuk 

melakukan pengawasan aktivitas 

� Meminimumkan efek yang tidak baik pada perubahan-perubahan dan kondisi yang 

berlawanan 

� Membantu manajer menghubungkan keputusan-keputusan yang besar dengan lebih 

efektif dalam menetapkan tujuan-tujuan perusahaan 

� Menyumbangkan alokasi waktu dan sumber daya secara lebih efektif dalam 

menetapkan tujuan 

� Mengkoordinasikan pelaksanaan taktik dan menyelesaikan  rencana 

� Mengijinkan integrasi semua fungsi pemasaran  menjadi usaha    yang terpadu 

� Meminimumkan waktu dan sumberdaya yang harus digunakan untuk memperbaiki 

keputusan-keputusan khusus yang salah 

� Menciptakan kerangka komunikasi internal antar anggota  organisasi 

� Memperhitungkan prioritas pemesanan rentang waktu rencana 

� Memberikan benefit bagi perusahaan dibandingkan pesaing 
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� Membantu penyatuan perilaku individu dalam organisasi terhadap usaha total 

� Menyediakan dasar untuk menjelaskan tanggung jawab individu dan meningkatkan 

motivasi anggota organisasi 

� Menganjurkan untuk berfikir ke depan terhadap sebagian anggota organisasi 

� Merangsang pendekatan antusias yang terpadu, cooperatif, antusias untuk 

menangani peluang dan tantangan. 

� Mempersiapkan organisasi dalam menghadapi perubahan dan memberikan saran 

dalam bertindak dalam menjawab perubahan. 

� Memperkuat perusahaan dalam mencegah timbulnya masalah 

� Keputusan strategi yang didasarkan atas keputusan kelompok akan menghasilkan 

alternatif keputusan yang lebih baik. 

� Keterlibatan karyawan dalam merumuskan strategi akan meningkatkan pemahaman 

mereka atas hubungan produktivitas dengan imbalan yang akan mempertinggi 

motivasi mereka. 

� Kesenjangan dan tumpang tindih kegiatan di antara individu  dapat dikurangi 

karena partisipasi dalamperumusan strategi akan memperjelas perbedaan peran 

masing-masing. 
 

1.7.  Proses Manajemen Strategi 
 
Tahap 1: Analisis Lingkungan Perusahaan 

Proses penyusunan strategi organisasi biasanya dimulai dengan analisis terhadap 

lingkungan, yaitu analisis terhadap lingkungan organisasi untuk mengetahui peluang-

peluang dan hambatan-hambatan di masa yang akan datang. Dalam analisis terhadap 

lingkungan, biasanya ditekankan terhadap semua faktor baik di dalam atau diluar 

organisasi yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan perusahaan. Contoh-contoh 

lingkungan yang harus dimonitor selama dalam melakukan analisis terhadap 

lingkungandigambarkan pada gambar 1.2. 
 

Tahap 2: Menetapkan Arah Organisasi   

Langkah yang kedua dalam merumuskan strategi organisasi adalah menetapkan 

arah organisasi. Arah organisasi perlu ditetapkan agar penggunaan sumberdaya perusahaan 

dapat dialokasikan sesuai dengan harapan kebutuhan organisasi. Ada dua faktor utama 

yang mempengaruhi jalannya organisasi perusahaan yaitu misi dan tujuan organisasi. Misi 

dan tujuan organisasi akan menunjukkan alasan atau tujuan mengapa organisasi yang 

bersangkutan diadakan. Tujuan menunjukkan target yang telah ditetapkan oleh perusahaan. 
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Setelah manajemen perusahaan melakukan analisis terhadap lingkungan untuk 

menentukan kelemahan, kekuatan, peluang dan hambatan organisasi, maka seringkali 

bahwa pihak manajemen dapat menetapkan, menguatkan ataupun merubah arah 

organisasinya. Agar dapat menetapkan arah organisasi dengan tepat, maka  pihak 

manajemen harus mengetahui elemen-elemen yang menyusun pernyataanmisi organisasi, 

mengetahui hakekat tujuan organisasi, dan menggunakan proses yang efektif dan efisien 

dalam merumuskan arah organisasi. Sebagian besar manajer menempatkan nilai tertinggi 

arah organisasi, yang dinyatakan secara jelas dalam misi organisasi.   
 

Tahap 3: Perumusan Strategi Organisasi 

Langkah ketiga yang harus dilakukan dalam proses penyusunan strategi organisasi 

adalah perumusan strategi. yang dimaksud dengan pengertian perumusan strategi adalah 

proses merancang dan memilih strategi-strategi yang akan meyebabkan tercapainya tujuan-

tujuan organisasi. Fokus utama strategi organisasi adalah bagaimana organisasi dapat 

menghadapi persaingan dengan lebih baik. 

Agar manajemen dapat merumuskan strategi organisasi dengan lebih tepat, maka 

manajer-manajer harus mengetahui secara menyeluruh pendekatan yang yang bermacam-

macam dalam perumusan strategi perusahaan, seperti; Analisis Pertanyaan Kritis (Critical 

Question Analysis), Analisis SWOT, Boston Consulting Group Growth Share Matrix dan 

General Electric's Multifactor Portfolio Matrix. 

Tahap 4: Mengimplementasikan Strategi Organisasi 

Langkah yang ke empat dalam proses penyusunan strategi organisasi adalah 

mengimplementasikan strategi organisasi. Langkah dalam tahap ini menyangkut 

penjabaran strategi organisasi ke dalam bentuk tindakan nyata yang dikembangkan dari 

strategi yang telah ditetapkan dalam langkah ketiga. 
 

1. 8. Tugas Pokok Manajemen Strategi 

Pada dasarnya manajemen strategi terdiri dari 9 tugas pokok yaitu: 

1. Merumuskan misi perusahaan, yang mencakup pernyataan secara luas tentang, 

tujuan, filosofi dan sasaran. 

2. Mengembangkan profil perusahaan yang mencerminkan kondisi    internal 

perusahaan. 

3. Memberikan penilaian terhadap lingkungan eksternal perusahaan, baik yang 

menyangkut persaingan perusahaan maupun lingkungan eksternal perusahaan 

secara umum 
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4. Menganalisis pilihan-pilihan strategi perusahaan sesuai dengan lingkungan 

eksternal dan sumberdaya yang dimilikinya. 

5. Mengidentifikasikan pilihan strategi yang paling tepat  dengan mengevaluasi tiap 

pilihan sesuai dengan misi perusahaan. 

6. Memilih tujuan jangka panjang perusahaan dan strategi utama  perusahaan yang 

akan mencapai lihan-pilihan yang paling  tepat. 

7. Mengembangkan tujuan tahunan dan strategi-strategi jangka  pendek yang sesuai 

dengan tujuan jangka panjang dan strategi utama perusahaan. 

8. Mengimplementasikan strategi yang telah ditetapkan dengan alokasi sumberdaya 

yang dianggarkan sesuai dengan tugas-tugas para karyawan, struktur organisasi, 

teknologi dan sistem penggajian perusahaan. 

9. Mengevaluasi kesuksesan proses strategi sebagai suatu input/masukan untuk 

pengambilan keputusn dimasa yang akan datang. (Pearch dan Robinson) 
 
1. 9.  Hierarkhi Strategi Perusahaan 

Pada dasarnya secara umum tingkatan-tngkatan strategi perusahaan dapat dibagi menjadi tiga 

tingkatan yaitu: 
 
1. Strategi korporasi (Corporate Strategy) 

Dalam proses perencanaan formal dalam perusahaan, biasanya peranan para manajer akan 

berbeda-beda dalam perumusan dan pelaksanaan strategi perusahaan . Strategi korporasi 

perusahaan akan berkaitan dengan semua jenis usaha yang dilakukan oleh perusahaan. Strategi 

korporasi berkaitan secara erat dengan keputusan struktur finansial perusahaa dan struktur 

organisasi perusahaan secara keseluruhan. Sebagai ilustrasi, perusahaan Astra Group mempunyai 

beraneka ragam unit bisnis seperti; otomotif, perbankan, agribisnis, percetakan, lembaga keuangan 

non bank dan banyak lagi. Dalam hal ini Astra mempunyai strategi yang secara umum 

diberlakukan untuk seluruh unit bisnis yang dijalankannya. Strategi  seperti ini dinamakan strategi 

korporasi   
 

2. Strategi Bisnis (Business Strategy) 

Strategi bisnis perusahaan berkaitan dengan persoalan- persoalan bagaiman harus bersaing 

dalam pasar khusus dalam satu unit usaha tertentu yang dimiliki oleh perusahaan. Sebagai contoh; 

strategi untuk usaha produk komputer, strategi usaha untuk jasa perhotelan, transportasi, dsb. 

3.   Strategi Operasional (Operational Strategy) 

Strategi operasional berkaitan dengan persoalan –persoalan bagaimana fungsi-fungsi yang 

berbeda dalam perusahaan seperti pemasaran, keuangan , manufakturing dan sebagainya dalam 

setiap unit bisnis dapat  memberikan sumbangan terhadap tingkatan-tingkatan strategi lain yang 

lebih tinggi. 
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         Strategi Korporasi/       

             Strategi Bisnis      

            

            

                        

         Strategi                        Strategi  Strategi                Strategi   
        Produksi                       Pemasaran Keuangan        SDM        

 

          Strategi Korporasi/     

      Strategi Bisnis      
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1. 10.  Penyusun Strategi Perusahaan 

Penyusunan strategi perusahaan melibatkan banyak pihak. Adapun pihak  yang 

terlibat dalam penyusunan strategi perusahaan adalah: 

A. Manajer Puncak 

Manajer puncak berperan paling penting dalam proses penyusunan strategi perusahaan. 

Manajer puncak  adalah eksekutif  yang berada di jenjang tertinggi perusahaan atau unit bisnis dan 

bertanggung jawab terhadap kelangsungan hidup dan keberhasilan perusahaan. Yang termasuk 

manajemen puncak (general manajer) adalah ketua (chairman), direktur utama perusahaan, wakil 

direktur senior, wakil direktur pelaksana dan wakil direktur. Bila perusahaan dipecah menjadi unit 

bisnis atau divisi baru, maka pimpinan unit ini disebut manajer utama dan termasuk manajer 

puncak.Tugas manajer umum adalah merancang strategi, struktur organisasi guna menerapkan 

rencana perusahaan dan meimpin para bawahannya untuk mencapai tujuan perusahaan. Tugas 

lainnya adalah bertanggung jawab terhadap penetapan tujuan perusahaan, menyusun organisasi, 

memimpin (mengarahkan bawahan) dan mengawasi penggunaan sumberdaya  dalam mencapai 

tujuan perusahaan. 
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Menurut Mintzberg manajer umum harus adapat menerapkan yang berbeda-beda yaitu: 

a. Peran antar pribadi. Peran manajer dalam hubungan antar pribadi ditunjukkan dengan 

menjalankan kegiatan rutin seremonial  yang bersifat resmi maupun sosial. Sebagai pemimipin, 

manajer bertugas menetapkan karyawan melatih dan memotivasi mereka agar dapat bekerja 

secara efektif dalam membantu pencapaian tujuan perusahaan.  Sebagai penghubung, manajer 

bertanggung jawab dalam menjaga hubungan dan jaringan dengan puhak luar agar 

mendapatkan peluang dan informasi bisnis yang bermanfaat bagi perusahaan. 

b. Peran informasi. Manajer juga menjalankan peran informasi.yang dilakukan oleh manajer 

dengan  kegiatan monitoring, membaca laporan, melakukan perjalanan, atau menghadiri 

pertemuan untuk mengumpulkan informasi mangenai organisasi dan lingkungannya. Sebagai 

penyebar informasi, general manajer meneruskan informasi yang diterimanya kepada orang 

baik di dalam maupun di luar organisasi. Informasi perusahaan ini juga disampaikan kepada 

pihak luar melalui surat, telepon, pertemuan dewan direksi , konprensi pers, e-mail dan 

sebagainya, karena ia bertindak sebagi juru bicara perusahaan. 

c. Peran Pengambilan keputusan. 

 
B. Dewan Komisasris 

Dewan komisaris adalah perwakilan dari pemegang saham yang bertanggung jawab 

memberikan pengawasan terhadap dewan direksi dalam mengelola perusahaan, sehinggga akan 

dapat mengantarkan perusahaan dalam mencapai tujuannya. 

Tanggung jawab dewan komisasris antara lain: 

a. Melindungi penggunaan sumberdaya perusahaan agar tidak menyimpang dari kebijakan 

perusahaan. 

b. Memastikan dan mengawasi agar tindakan dan kebijakan manajer sejalan dengan tujuan 

perusahaan. 

c. Memberikan persetujuan terhadap keputusan penting manajer berkenaan dengan aspek 

keuangan dan operasi perusahaan. 

d. Bertindak sebagai wakil perusahaan dalam organisasi dan badan lainnya dalam masyarakat 

e. Mengadakan perubahan dan memperkuat peraturan rumah tangga  perusahaan 

C. Staf Perencana Perusahaan 

Perencana korporasi adalah para staf khusus perusahaan yang dilatih dengan teknik-teknik 

secara khusus untuk menyusun strategi perusahaan dan memberikan bantuan pelayanan staf serta 

rekomendasi dan masukan-masukan terhadap keputusan-keputu.san strategi perusahaan.Tugas 

perencana perusahaan dalam perumusan strategi perusahaan adalah: 

a) Melakukan analisis dan diagnosis terhadap lingkungan internal dan eksternal perusahaan.   

b) Menganalisis kekuatan-kekuatan dan kelemahan-kelemahan perusahaan. 

c) Menganalisis peluang dan ancaman yang dihadapi perusahaan. 
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d) Menentukan beberapa alternatif strategi dan menilai kelayakanya masing-masing. 

e) Membantu manajemen dalam mengimplementasikan strategi yang dipilih dalam bentuk 

penyusunan organisasi dan kebijakan perusahaan yang konkrit 

 
D.  Konsultan 

a) Konsultan biasanya terlibat dalam merumuskan strategi dan bagaimana 

mengimplementasikan strategi perusahaan. 

b) Membantu dalam merancang kerangka evaluasi dan pengendalian strategi perusahaan agar 

nantinya dapat diketahui  seberapa besar efektivitas strategi perusahaan yang 

diimplementasikan.  


