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POKOK BAHASANPOKOK BAHASAN

• Visi Perusahaan

• Misi Perusahaan

• Tujuan Perusahaan

• Sasaran Operasional Perusahaan

• Falsafah Perusahaan

• Kaitan antara Visi, Misi, Goal, 
Objektive, dan falsafat Perusahaan
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Manajemen strategik merupakan alat untuk mencapai
apa yang diinginkan untuk masa depan perusahaan. 
Usaha mencapai masa depan ini bukanlah sesuatu
yang mudah, karena diperlukan upaya-upaya tertentu
untuk menghadapi lingkungan yang selalu berubah
serta tingkat persaingan yang diciptakannya. 
Pencapaian tujuan ini tentunya di mulai dari memahami
lingkungan tersebut, memperkirakan masa depan dan
persaingannya, menyusun atau merancang “bangunan”
masa depan perusahaan tersebut dengan menentukan
misi dan tujuan perusahaan serta kemudian
membentuk aspek “emosional” yang memberikan
kekuatan tambahan dalam pencapaian tujuan tersebut
melalui strategi yang ditetapkan.
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Persaingan pada masa depan bukanlah usaha untuk
merebut market share akan tetapi bagaimana merebut
opportunity share. 

Persaingan juga bukan pada produk (produk melawan
produk) tetapi perusahaan lawan perusahaan. 

Managerial frame merupakan bagaimana seseorang

merespon pada saat dihadapkan pada suatu keadaan.
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Untuk memperluas magerial frame ini perlu melakukan :

– Reenginering secara luas

– Mengkombinasi orang lama dengan orang baru

– Tidak merekrut orang yang sama

– Tidak membungkam suara yang berbeda

– Terbuka dengan halhal baru.

Hal itu diperlukan untuk terciptanya learning dan
Unlearning.
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Untuk menggapai masa depan Prahalad menyatakan
diperlukan suatu paradigma strategi yang baru, yaitu :

• Tantangan bersaing.

• Menemukan masa depan

• Memobilisasi masa depan

• Tiba lebih dahulu dimasa depan.
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Model Dasar Manajemen StratejikModel Dasar Manajemen Stratejik
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Environmental ScanningEnvironmental Scanning

Defined:

The monitoring, evaluating, and disseminating of 
information from the external and internal 
environments to key people within the firm.
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EVIROMENTAL SCANNINGEVIROMENTAL SCANNING
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PROSES MANAJEMEN STRATEGIPROSES MANAJEMEN STRATEGI

• Menetapkan arah dan misi organisasi,

• Memahami lingkungan internal dan 
eksternal organisasi,

• Memformulasikan strategi,

• Mengimplementasikan strategi, dan

• Mengevaluasi dan mengawasi 
strategi.
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VISIVISI

Merupakan suatu pernyataan ringkas tentang cita-cita
organisasi yang berisikan arahan yang jelas dan apa
yang akan diperbuat oleh perusahaan di masa yang 
akan datang. 

Wibisono (2006, p. 43), visi merupakan rangkaian
kalimat yang menyatakan cita-cita atau impian sebuah
organisasi atau perusahaan yang ingin dicapai di masa
depan. Atau dapat dikatakan bahwa visi merupakan
pernyataan want to be dari organisasi atau perusahaan. 
Visi juga merupakan hal yang sangat krusial bagi
perusahaan untuk menjamin kelestarian dan
kesuksesan jangka panjang.
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VISIVISI

Visi yang efektif antara lain harus memiliki karakteristik :
1. Imagible (dapat di bayangkan).

2. Desirable (menarik).
3. Feasible (realities dan dapat dicapai).
4. Focused (jelas).
5. Flexible (aspiratif dan responsif terhadap perubahan

lingkungan).
6. Communicable (mudah dipahami).

Visi bagi organisasi dapat digunakan sebagai:
1. Penyatuan tujuan, arah dan sasaran perusahaan
2. Dasar untuk pemanfaatan dan alokasi sumber daya

serta pengendaliannya

3. Pembentuk dan pembangun budaya perusahaan
(corporate culture)
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Pernyataan visi yang baik harus memenuhi beberapa kriteria sebagai
berikut:
Succinct
Pernyataan visi harus singkat sehingga tidak lebih dari 3-4 kalimat. 

Appealing
Visi harus jelas dan memberikan gambaran tentang masa depan yang 
akan memberikan semangat pada customer, stakeholder dan
pegawai. 

Feasible
Visi yang baik harus bisa dicapai dengan resource, energi, waktu. Visi
haruslah menyertakan tujuan dan objective yang strecth bagi
pegawai. 

Meaningful
Pernyataan visi harus bisa menggugah emosi positif pegawai namun
tidak boleh menggunakan kata-kata yang mewakili sebuah emosi. 

Measurable
Pernyataan visi harus bisa diukur sehingga dimungkinkan untuk
melakukan pengukuran kinerja sehingga setiap pegawai bisa
mengetahui apakah visi sudah bisa dicapai atau belum.
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MISIMISI

Merupakan penetapan tujuan dan sasaran perusahaan
yang mencakup kegiatan jangka panjang tertentu dan
jangka pendek yang akan dilakukan, dalam upaya
mencapai visi yang telah ditetapkan

Misi (mission) adalah apa sebabnya kita ada (why we 
exist / what we believe we can do). 

Prasetyo dan Benedicta (2004:8), Pernyataan misi
harus mampu menentukan kebutuhan apa yang dipuasi
oleh perusahaan, siapa yang memiliki kebutuhan
tersebut, dimana mereka berada dan bagaimana
pemuasan tersebut dilakukan.
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MISIMISI

Menurut Drucker (2000:87), misi merupakan alasan mendasar
eksistensi suatu organisasi. Perumusan misi merupakan realisasi
yang akan menjadikan suatu organisasi mampu menghasilkan
produk dan jasa berkualitas yang memenuhi kebutuhan, keinginan
dan harapan pelanggannya (Prasetyo dan Benedicta, 2004:8)

Menurut Wheelen dikutip Wibisono (2006, p. 46-47) Misi merupakan
rangkaian kalimat yang menyatakan tujuan atau alasan eksistensi
organisasi yang memuat apa yang disediakan oleh perusahaan
kepada masyarakat, baik berupa produk ataupun jasa.
Tujuan dari pernyataan misi adalah mengkomunikasikan kepada
stakeholder, di dalam maupun luar organisasi, tentang alasan
pendirian perusahaan dan ke arah mana perusahaan kan menuju. 



9

Rabu, 24 Februari 2010

17

MISIMISI

Langkah penyusunan misi yang umum dilakukan oleh
organisasi atau perusahaan adalah dengan mengikuti
tahap-tahap berikut ini:
1. Melakukan proses brainstorming dengan mensejajarkan

beberapa kata yang menggambarkan organisasi

2. Penyusunan prioritas dan pemfokusan pada kata-kata yang 
paling penting

3. Mengkombinasikan kata-kata yang telah dipilih menjadi kalimat
atau paragraf yang menggambarkan misi perusahaan

4. Mengedit kata-kata sampai terdengar benar atau sampai setiap
orang kelelahan untuk adu argumentasi berkaitan dengan kata
atau fase favorit mereka.
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MISIMISI

Untuk menjamin bahwa misi yang telah
dicanangkan merupakan sebuah misi yang 
bagus, misi tersebut harus:
1. Cukup luas untuk dapat diterapkan selama beberapa

tahun sejak saat ditetapkan

2. Cukup spesifik untuk mengkomunikasikan arah

3. Fokus pada kompetensi atau kemampuan yang 
dimiliki perusahaan

4. Bebas dari jargon dan kata-kata yang tidak
bermakna.
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Pernyataan misi yang baik haruslah memenuhi beberapa kriteria seperti
berikut:

Simple and Clear
Pernyataan misi harus dicukup diwakili oleh 2-3 pernyataan saja. Semua
pernyataan tersebut harus sederhana dan jelas dimengerti serta tidak
menggunakan jargon-jargon organisasi.

Broad and long-term in future
Pernyataan misi organisasi harus cukup luas mengakomodasikan
perkembangan organisasi di masa mendatang. Misi organisasi harus bisa
menunjukan gambaran yang akan dicapai di masa depan dengan jelas. 
Pernyataan misi organisasi harus tetap valid pada 20 tahun mendatang
sama seperti kondisi sekarang.

Focus on the present
Pernyataan misi organisasi tidak boleh terlalu berorientasi pada masa
depan sehingga kurang bisa fokus pada kondisi organisasi di masa
sekarang.

Easy to understand
Misi organisasi harus mudah dimengerti. Misi yang mudah dimengerti akan
memudahkan mengkomunikasikan misi tersebut kepada anggota
organisasi, stakeholder.
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Beberapa manfaat dari keberadaan misi adalah :

• Terjadi kesatuan dan kebulatan tujuan perusahaan.

• Tersedianya dasar dalam alokasi cumber daya dan
dana korporasi.

• Tersedianya dasar pengembangan iklim organisasi
dan motivasi kerja.

• Dasar dalam identifikasi diri dan evaluasi bagi
karyawan.

• Terfasilitasinya proses penterjemahan tujuan ke
dalam struktur organisasi.

• Dasar dalam evaluasi kinerja perusahaan.
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Suatu misi haruslah didefinisikan dengan jelas dan
dinyatakan dalam suatu pernyataan yang biasa dikenal
dengan nama Mission statement. Suatu mission 
stratement terdiri dari beberapa komponen, yaitu :

1. Spesifikasi kebutuhan konsumen yang hendak
dipuaskan.

2. Spesifikasi segmen pasar yang hendak dituju dan
wilayah pemasaran.

3. Spesifikasi tekhnologi dan fungsi manajerial yang 
dipergunakan dalam melayani konsumen.
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Ketiga komponen ini merupakan komponen utama yang 
selalu ada di dalam mission statement. Komponen lainnya
yang biasa dijadikan pelengkap adalah :
4. Komitmen untuk bertahan hidup, pertumbuhan dan

laba.
5. Perumusan falsafah perusahaan.
6. Konsep kejati dirian
7. Citra perusahaan yang diinginkan.

Selain komponen di atas ma.sih terdapat komponen yang 
baru muncul digunakan oleh beberapa
perusahaan/korporasi yaitu :
8. Komitmen terhadap karyawan.

9. Tanggung jawab sosial terhadap masyarakat.
10. Dan hal lain yang dianggap penting bagi perusahaan.



12

Rabu, 24 Februari 2010

23

TUJUAN PERUSAHAANTUJUAN PERUSAHAAN

Mencapai keuntungan maksimum. 

Pernyataan visi dan misi yang jelas harus sesuai
dengan budaya dan kebutuhan perusahaan dan
kebutuhan pasar sehingga dapat menumbuhkan
komitmen karyawan terhadap pekerjaan dan memupuk
semangat kerja karyawan, menumbuhkan rasa
keharmonisan di dalam kehidupan kerja karyawan, dan
menumbuhkan standar kerja yang prima.

Rumusan visi, misi dan tujuan perusahaan perlu
ditetapkan dalam suatu strategi yang tertuang dalam
kebijakan perusahaan
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TUJUAN PERUSAHAANTUJUAN PERUSAHAAN

Strategi ini hendaknya merupakan strategi yang 
berorientasi pada tujuan yaitu dengan menyamakan
persepsi antara tujuan yang ingin dicapai oleh
perusahaan dengan tujuan yang ingin dicapai oleh
karyawan yang bekerja pada perusahaan tersebut. 
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Terdapat beberapa alasan mengapa tujuan ini perlu, 
yaitu :

1. Tujuan membantu mendefinisikan organisasi di
dalam lingkumgan.

2. Membantu mengkoordinasikan keputusan dan
pengambilan keputusan.

3. Norma untuk menilai pelaksanaan prestasi
perusahaan.

4. Sasaran yang lebih nyata dari pada pernyataan misi.
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Tujuan memiliki beberapa ruang lingkup, yaitu :

1. Market standing.

2. Innovation.

3. Productivity.

4. Resource levels

5. Profitability.

6. Manager performance and attitude.

7. Worker performance and attitude.

8. Social responsibility.
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Beberapa hal yang harus dipenuhi, yaitu :

1. Tujuan tersebut haruslah spesifik.

2. Realistis atau memungkinkan untuk dicapai.

3. Fleksibel

4. Dapat diukur baik dari sisi waktu pencapaian, nilai
uang dan ukuranukuran lainnya.

5. Konsisten yaitu setiap tujuan harus sejalan dengan
tujuantujuan lain seperti tujuan jangka pendek dan

panjang.
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STRATEGI :STRATEGI :

Menurut Pearce dan Robinson (1997, p. 20) Strategi
adalah

‘rencana main’ suatu perusahaan. Strategi
mencerminkan kesadaran perusahaan mengenai
bagaimana, kapan dan di mana ia harus bersaing
menghadapi lawan dan dengan maksud dan tujuan
untuk apa.

Menurut Lynch dikutip oleh Wibisono (2006, p. 50-51), 
strategi perusahaan merupakan pola atau rencana yang 
mengintegrasikan tujuan utama atau kebijakan
perusahaan dengan rangkaian tindakan dalam sebuah
pernyataan yang saling mengikat. 
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STRATEGI :STRATEGI :

Anthony dan Govindarajan (1995) strategik merupakan suatu
proses manajemen yang sistematis, sebagai proses pengambilan
keputusan atas program-program yang akan dilaksanakan oleh
organisasi dan perkiraan sumber daya yang akan dialokasikan
dalam setiap program selama beberapa tahun mendatang
(Prasetyo dan Gomies, 2004, p. 8). 

Menurut Morrisey (1995:45), strategi adalah proses untuk
menentukan arah yang harus dituju oleh perusahaan agar misinya
tercapai dan sebagai daya dorong yang akan membantu
perusahaan dalam menentukan produk, jasa, dan pasarnya di
masa depan. 

Ada dua aliran besar dalam menentukan strategi perusahaan :
1. Strateg utama (grand strategies) merupakan seperangkat alternatif

strategi perusahaan yang secara umum dijadikan patokan dalam
menentukan strategi yang akan diambil oleh suatu perusahaan.

2. Strategi-strategi generik (generic strategies) misalnya Porter’s generic 
strategies.
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Strategic Intent  :Strategic Intent  :

Dalam strategic intent terkandung beberapa komponen
dasar utama pembangun, yaitu :
1. Stretch. Penciptaan aspirasi dan ambisi yang diyakini mungkin. 

Hal ini bisa saja pada mula merupakan sesuatu yang tidak
mungkin atau di dalam kondisi normal dirasakan sesuatu yang 
nihil.

2. Foresight. Prediksi dan imajinasi masa depan yang jelas dan
terarah yang akan melahirkan pemahaman tentang ambisi.

3. Leverage. Menciptakan daya ungkit yang lebih besar dari
sumber daya yang dimiliki sekarang, atau optimalisasi yang 
melahirkan kekuatan besar.
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Untuk mendapatkan semua itu diperlukan 3 (tiga) indra, 
yaitu sense of direction, sense of discovery dan sense 
of destiny.

- Merubah pasar yang telah dilayani.

- Merubah konsep produk

- Menantang dengan harga.

- Melihat masa depan dengan sejumlah pilihan yang 
muncul dari bermacam sudut pandang.

- Melawan pola fikir yang sudah dibekukan.

- Membimbing pelanggan ke arah yang diinginkan.
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Leverage atau optimalisasi sumber daya dapat dicapai dengan
beberapa cara yaitu :

1. Lebih mengkonsentrasikan sumber daya secara efektif pada
tujuan strategik.

- Converging resource.

- Focusing resource

- Targeting to make sure that focus in on the right things

2. Melengkapi / menyempurnakan suatu sumber daya dengan
sejumlah sumber daya lainnya untuk menciptakan Value yang 
lebih tinggi.

- Blending different resource

- Balancing

3. Mengkonservasi sumber daya yang memungkinkan.

- Recycling especialy ideas.

- Co Opting.

- Protecting

4. Recovery sumber daya melalui peminimuman waktu antara
pengeluaran dan pengembalian.
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Nilai-nilai PerusahaanNilai-nilai Perusahaan

1. Keyakinan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa (Belief 
in God)

2. Tanggung Jawab (Responsibility)
3. Pendekatan Tim (Teamwork Approach)
4. Pemberdayaan (Empowerment)
5. Berorientasi Prestasi (Result-oriented)
6. Menghargai Pendapat (Suggestion appreciation)
7. Kepercayaan dan Keterbukaan (Trust and 

Openness)
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Budaya PerusahaanBudaya Perusahaan

Apabila setiap manajer mampu menerjemahkan
“makrokultur” perusahaan menjadi suatu “mikrokultur” di
unitnya masing-masing, maka perusahaan itu akan
menjadi seperti berlian: satu badan, tetapi memiliki
banyak segi. Adapun organisasi yang memiliki budaya
perusahaan yang positif adalah ibarat berlian yang telah
diasah dengan baik: meski banyak segi, cahayanya
tetap menyatu. 
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Budaya Perusahaan:Budaya Perusahaan:

1. perlunya upaya untuk “membaca” atau
menemukan, menyadari, dan menguraikan budaya
perusahaan yang berada “di bawah kulit”
organisasi. Hal-hal yang ditemukan pada usaha itu
terdiri dari norma-norma positif dan norma-norma
negatif.

2. penetapan sasaran-sasaran yang jelas dan dapat
diukur mengenai bagaimanakah perselisihan dapat
dikurangi dan norma-norma positif bisa
dipertahankan. Sasaran-sasaran tersebut
sebaiknya ditetapkan pada tiga tingkatan, yaitu (1) 
sasaran prestasi, (2) sasaran program, dan (3) 
sasaran kultural, yaitu keyakinan, sikap, serta
perilaku.
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Budaya Perusahaan:Budaya Perusahaan:

3. perencanaan dan penerapan dari tindakan-tindakan
yang secara ideal akan mewujudkan perubahan pada
empat dimensi, yaitu (1) pada setiap individu, (2) 
pada tim-tim sekerja, (3) pada pimpinan, dan (4) pada
organisasi secara proses, sistem, kebijakan, dan
struktur.

4. “cara bekerja” sebuah perusahaan harus disesuaikan
dengan situasi dan kondisi yang terus berubah, maka
upaya untuk membentuk budaya perusahaan
sebaiknya ditinjau sebagai suatu sistem.
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Budaya Perusahaan:Budaya Perusahaan:

Budaya perusahaan adalah aturan main yang ada dalam
perusahaan yang akan menjadi pegangan dari SDM–nya dalam
menjalankan kewajibannya dan nilai-nilai untuk berprilaku di dalam
organisasi tersebut.

Perkembangan Budaya Perusahaan

1. Budaya perusahaan adalah hal-hal yang dikerjakan dalam satu
perusahaan.

2. Budaya perusahaan adalah asumsi-asumsi dasar.

3. Rekayasa budaya perusahaan sebagai alat untuk meraih
kemajuan, Budaya perusahaan sebagai andalan daya saing.

4. Budaya perusahaan bagian dari strategi perusahaan dalam
meraih kemajuan. 
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Budaya PerusahaanBudaya Perusahaan

Strategi : Bagaimana orang mencapai suatu tujuan.
Struktur : Apakah struktur organisasi mendukung
pencapaian tujuan?
Kultur : Bagaimana tindakan yang benar untuk mencapai
tujuan.

MEMBENTUK BUDAYA PERUSAHAAN
Elemen Kunci
1. Lingkungan
2. Nilai-nilai
3. Kepahlawanan
4. Upacara-upacara
5. Network 
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Budaya Bank BNIBudaya Bank BNI

4 (Empat) Nilai Budaya Kerja
1. PROFESIONALISME 
2. INTEGRITAS

3. ORIENTASI PELANGGAN
4. PERBAIKAN TIADA HENTI

6 (Enam) Nilai Perilaku Utama Insan BNI
1. Meningkatkan Kompetensi dan Memberikan Hasil Terbaik
2. Jujur, Tulus dan Ikhlas
3. Disiplin, Konsisten dan Bertanggungjawab
4. Memberikan Layanan Terbaik Melalui Kemitraan yang Sinergis
5. Senantiasa Melakukan Penyempurnaan
6. Kreatif dan Inovatif
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Contoh : PT. Brantas AbiprayaContoh : PT. Brantas Abipraya

VISI :

“Menjadi Perusahaan Nasional terkemuka dalam industri
konstruksi”

MISI PERUSAHAAN
a. Menyediakan produk dan jasa enjiniring dan pelaksanaan

konstruksi yang bermutu tinggi dengan layanan terbaik bagi
para pelanggannya.

b. Menghasilkan laba, membangun citra, mengembangkan
profesionalisme usaha berdasarkan prinsip-prinsip GCG (Good 
Corporate Governance), manajemen kesehatan dan
keselamatan kerja (K3) serta pelestarian lingkungan.

c. Peduli kepada usaha kecil, menengah dan koperasi serta
masyarakat sekitar.
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Contoh : PT. Brantas AbiprayaContoh : PT. Brantas Abipraya

Budaya :

PT. Brantas Abipraya telah merumuskan, mengembangkan dan
mensosialisasikan Budaya Perusahaan, yang terdiri dari Falsafah
Kerja dan 7 Nilai. 

Falsafah Kerja

Insan Brantas Abipraya adalah manusia pembelajar, berintegritas
dan profesional yang mampu memanfaatkan dan mengembangkan
ketrampilan bisnis, manajemen dan teknologi untuk kemajuan
perusahaan, kesejahteraan karyawan, kemaslahatan umat manusia
dan menjaga kelestarian lingkungan.
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Contoh : PT. Brantas AbiprayaContoh : PT. Brantas Abipraya

Nilai-Nilai dalam Budaya Perusahaan :

1. Jujur
• Menyampaikan data/informasi secara transparan, tepat waktu dan

benar.
• Tidak menyalahgunakan jabatan, wewenang dan aset Perusahaan.
• Menjunjung tinggi etika bisnis yang berlaku umum.
• Obyektif dalam memandang/menilai setiap masalah dan berlaku adil

dalam melaksanakan kewajiban dan hak.
• Berani menyampaikan dan menerima pendapat.

2. Kreatif
• Menjadi insan pembelajar yang mandiri serta aktif menyumbangkan

pikiran untuk kemajuan Perusahaan.
• Proaktif mengidentifikasi potensi dan mencegah timbulnya masalah

serta mampu menemukan solusi yang efektif dan efisien.
• Mampu meningkatkan kualitas produk dan layanan melalui

pengembangan teknologi dan metode konstruksi yang unggul.
3. Tangguh

• Memiliki daya juang yang tinggi dan semangat pantang menyerah.
• Mengerahkan seluruh potensi dan daya upaya dalam mengemban

tugas dan tanggung jawab.
• Memanfaatkan setiap peluang dan mengendalikan setiap risiko.
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Contoh : PT. Brantas AbiprayaContoh : PT. Brantas Abipraya

Nilai-Nilai dalam Budaya Perusahaan :

4. Tanggung Jawab
• Memenuhi komitmen kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan

Perusahaan.
• Memenuhi semua rencana kerja dan target-target yang ditetapkan dengan

memberdayakan seluruh aset perusahaan secara efektif dan efisien. 

• Disiplin menjalankan semua aturan dan memegang teguh rahasia perusahaan.
5. Konsepsional

• Bekerja dengan konsep yang jelas, sistematis dan terukur dengan berpedoman
kepada Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) serta Rencana Jangka
Panjang Perusahaan (RJPP).

6. Efisien
• Berperilaku hemat untuk memperoleh sebesar-besar keuntungan bagi Perusahaan

dengan memperhitungkan cost/benefit dalam setiap tindakan.
7. Kerja Sama

• Menyadari interdependensi masing-masing fungsi dalam organisasi. 

• Melaksanakan fungsi masing-masing dan membangun sinergi antar fungsi dalam
organisasi.

• Memiliki komitmen terhadap keberhasilan unit kerjanya sendiri dan unit kerja lain 
untuk pencapaian target Perusahaan.
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Maksud dan Tujuan Perusahaan :

Turut serta melaksanakan dan menunjang
kebijaksanaan dan program pemerintah di bidang
ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya, 
serta pembangunan di bidang industri konstruksi, 
industri pabrikasi, jasa penyewaan dengan menerapkan
prinsip-prinsip Perseroan Terbatas.
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Manajemen dan seluruh karyawan PT. Brantas Abipraya
mempunyai komitmen bersama menjalankan proses
bisnis dengan mengacu persyaratan standar Sistem
Manajemen Mutu ISO-9001:2000, OHSAS 18001 : 
1999, dan SMK3 untuk membangun Perusahaan yang 
tangguh, mampu memberi pelayanan memuaskan
kepada Pelanggan, menghasilkan keuntungan dan nilai
tambah bagi Pemegang Saham, meningkatkan
kompetensi dan kesejahteraan bagi para Karyawan
serta mampu memenuhi harapan Stakeholder lainnya, 
dengan :
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1. Berbasis pada ketepatan mutu produk, biaya, waktu, 
dan memberdayakan sumberdaya manusia sesuai
dengan proses bisnis perusahaan serta peraturan-
peraturan yang berlaku.

2. Bertanggungjawab dan terlibat langsung di dalam
pemeliharaan dan penyempurnaan K3L di area kerja
masing-masing, dengan :
• Meniadakan kecelakaan fatal (zero fatal accident).

• Meminimalkan jumlah kejadian kecelakaan (frequency rate)

• Meminimalkan jumlah hari kerja hilang (sevetary rate)
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• Hidayat Wiweko, SE. MSi, MANAJEMEN STRATEGIK PUSAT 

PENGEMBANGAN BAHAN AJAR UMB

• Fanky Widjaya, Hidayatul I. S., Maria Fransiska Le’u., 
MAKALAH MANAJEMEN STRATEGI

• Bagus Kusuma, MENGAPA VISI dan MISI PERUSAHAAN 
ITU ?


