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ABSTRACT
The purpose of an organization is to maintain its business life, some of the
ways companies do is to earn profits, increase stock prices, increase sales volume and
perform services as much as possible. To achieve that goal an organization is closely
related to strategic planning, because an organization will not run well without any
strategic planning in it. Organizations that have strategic planning mean having a solid
foundation for running all of their activity wheels so as to ensure that all members of the
organization work towards the same goals.Strategic planning is very useful to achieve
organizational goals.
Key words: strategic planning, organization
PENDAHULUAN
Perubahan merupakan sebuah hal yang pasti dalam sebuah organisasi dan
perencanaan (planning) merupakan jembatan yang penting antara masa kini dan masa
depan yang mampu meningkatkan kemungkinan tercapainya hasil yang diinginkan
yang diantaranya meningkatkan laba, meningkatkan penjualan, meningkatkan harga
saham dan pelaksanaan pelayanan yang maksimal. Perencanaan merupakan salah
satu dari fungsi manajemen yang saling berkaitan satu sama lain. Perencanaan
memungkinkan organisasi untuk mengidentifikasi serta menarik manfaat dari
berbagai peluang eksternal sekaligus meminimalkan dampak dari ancamanancaman eksternal. Perencanaan lebih dari sekedar upaya memperhitungkan
kemungkinan masa lalu dan masa kini ke masa depan. Perencanaan juga
mencakup pengembangan misi, peramalan kejadian dan tren masa depan,
penetapan tujuan, serta pemilihan strategis untuk dijalankan.
Organisasi dapat membangun sinergi melalui perencanaan. Sinergi
(sinergy) terjadi manakala setiap orang bersatu sebagai satu tim yang tahu apa
yang ingin dicapainya. Sinergi dapat menghasilkan keunggulan kompetitif yang
solid. Proses manajemen strategis sendiri bertujuan untuk menciptakan sinergi
dalam sebuah organisasi.
Dalam perencanaan strategis, kegiatan disusun berdasarkan prioritas dan
dibandingkan dengan sumber daya yang tersedia untuk pelaksanaannya. Jika
organisasi tidak mempunyai sumber daya untuk melaksanakannya, biasanya
organisasi hanya mengembangkan daftar tentang cita-cita kegiatan bukannya daftar

yang bisa mengarahkan organisasi untuk melakukan kegiatan di masa mendatang.
Yang paling buat organisasi ialah kesadaran akan kebutuhan, kemampuan dan sumber
daya sehingga dapat membuat keputusan yang benar berdasarkan informasi yang
tepat tentang arah terbaik untuk kegiatan mendatang. Permasalahan yang dapat dikaji
dalam uraian tersebut di atas adalah apa saja yang termasuk ke dalam unsur
perencanaan strategis sebuah organisasi.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Perencanaan (planning) adalah fungsi dasar atau fungsi fundamental
manajemen, karena organizing, actuating, dan controlling pun harus terlebih dahulu di
rencanakan. Perencanaan adalah kumpulan keputusan-keputusan. Planning adalah
suatu proses untuk menentukan rencana (plan). Dengan kata lain, perencanaan
diproses oleh perencana (planner) dan hasilnya adalah rencana (plan).
Perencanaan (planning) pada dasarnya merupakan suatu proses untuk
menetapkan di awal berbagai hasil akhir (end results) yang ingin dicapai perusahaan di
masa mendatang. Antara kegiatan perencanaan dengan hasil akhir yang ingin dicapai
diasumsikan terdapat jeda waktu (timetag), dimana semakin panjang rencana yang
dibuat maka jeda waktu antara perencanaan dengan hasil akhir yang ingin dicapai
semakin besar. selain itu, derajat ketidakpastian pencapaian hasilnya juga semakin
meningkat. Sebaliknya, semakin pendek jeda waktu antara perencanaan yang dibuat
dengan target hasil yang ingin dicapai, maka derajat ketidakpastian pencapaian hasil
akan menurun.
Perencanaan strategis dalam bahasa Inggris disebut strategic planning,
corporate planning, atau long range planning. Disebut long range planning
(perencanaan jangka panjang) karena seluruh atau sebagian besar kegiatan tidak
hanya untuk jangka pendek atau menengah, tetapi juga untuk jangka panjang, yaitu
antara 5 sampai 10 tahun.
Beberapa definisi yang diberikan oleh para ahli mengenai perencanaan
strategis, diantaranya menurut Fred R. David (2010; 190) mengemukakan bahwa
“perencanaan adalah proses yang dengannya orang menentukan apakah perlu untuk
menempuh suatu usaha, mencari jalan paling efektif untuk meraih tujuan yang
diingnkan, dan mempersiapkan diri untuk mengatasi beragam kesulitan yang tidak
diharapkan dengan sumber daya yang memadai”. Selain itu, Saladin dalam Nana
(2015 : 13) juga berpendapat bahwa “perencanaan strategis adalah perencanaan ke
depan yang ditetapkan untuk dijadikan pegangan, mulai tingkat korporat sampai tingkat
unit bisnis, produk, dan situasi pasar”. Perencanaan strategis merupakan strategi induk
dan manajemen strategis, yaitu visi, misi, tujuan, strategi, dan kebijakan. Sedangkan
menurut Robbins dalam Aime dkk (2010; 226), perencanaan organisasi tak lain
merupakan sebuah proses yang kontinum, dimana struktur-struktur akan dipilih,
kemudian ditentukan dan lalu diimplementasikan secara optimal dengan
memanfaatkan sarana-sarana keorganisasian, sehingga dengan demikian mampu
meraih sasaran-sasaran maupun misi-misi yang telah dicanangkan oleh organisasi.
Perencanaan strategis sangat penting bagi sebuah organisasi ataupun
perusahaan, karena proses perencanaan strategis berhubungan erat dengan
keseluruhan kegiatan manajemen. Steiner dan Miller dalam Abdurrahman (2015; 223)
mengemukakan beberapa tujuan perencanaan strategis, yaitu :
1. Mengungkapkan persoalan-persoalan strategis untuk pertimbangan pimpinan.
2. Mengonsentrasikan sumber daya pada berbagai aspek kegiatan penting.
3. Memberikan gambaran peta ke arah mana perusahaan sedang berjalan.
4. Menunjukkan koordinasi kegiatan intern secara lebih baik.

Perencanaan strategis menggambarkan hal-hal yang harus dilakukan pada
saat sekarang untuk mempersiapkan tujuan yang akan dicapai pada masa yang akan
dating. Menurut Saladin dalam Abdurrahman (2015; 224), tujuan perencanaan
strategis (formal), yaitu :
1. Mengukur dan memanfaatkan peluang/tantangan sehingga mampu mencapai
keberhasilan.
2. Membantu
meringankan
beban
manajer
dalam
menyusun
dan
mengimplementasikan manajemen strategis.
3. Mengoordinasikan aktivitas-aktivitas yang dilakukan.
4. Landasan untuk memonitor perubahan-perubahan yang terjadi.
5. Cermin atau bahan evaluasi perencanaan selanjutnya sehingga dapat menjadi
bahan penyempurnaan perencanaan strategis yang akan datang.
Selanjutnya berikut ini adalah yang termasuk dalam unsur-unsur perencanaan:
1. Misi
Misi adalah tugas untuk mewujudkan visi. Menurut Peter Drucker dalam Solihin
(2012; 18), misi dari sebuah perusahaan dirumuskan untuk menjawab pertanyaanpertanyaan mendasar seperti; “what is our business”, “who is our customer” dan “What
will our business be?”. Kemudian Siagian (2012; 43) menyatakan bahwa misi adalah
maksud dan kegiatan utama yang membuat organisasi memiliki jati diri yang khas dan
sekaligus membedakannya dari organisasi yang bergerak dalam bidang usaha sejenis.
Misi perusahaan pada umumnya memuaskan para pihak yang berkepentingan,
memenangkan persaingan dan menguasai pasar, mengembangkan perusahaan serta
menciptakan laba dan nilai tambah ekonomi. Jadi, bisa dikatakan bahwa misi ini
menunjukkan eksistensi dari perusahaan.
2. Visi
Visi ini bisa diartikan sebagai cita-cita yang ingin dicapai di masa yang akan
datang. Pernyataan visi menyajikan maksud strategi perusahaan yang memfokuskan
energi dan sumber daya perusahaan pada pencapaian masa depan yang diinginkan.
Menurut Sedarmayanti (2014; 101), pernyataan visi sering berupa kalimat tunggal agar
mudah diingat seperti:
 Gambaran tentang masa depan yang realistik dan ingin diwujudkan dalam kurun
waktu tertentu/saat yang ditentukan.
 Pernyataan yang diucapkan/ditulis hari ini, merupakan proses manajemen saat ini,
yang menjangkau ke depan.
 Suatu kondisi ideal tentang masa depan yang realistik, dapat dipercaya,
meyakinkan serta mengandung daya tarik.
Dengan demikian, merumuskan visi tetap harus disesuaikan dengan sumber daya
yang dimiliki oleh perusahaan, sehingga apa yang telah ditetapkan bersama oleh
perusahaan dapat dijangkau dan direalisasikan tepat pada waktunya.
3. Tujuan
Perusahaan didirikan untuk mencapai tujuan tertentu sesuai dengan visi yang
dicanangkan. Tujuan secara generik dapat diartikan sebagai hasil akhir yang ingin
dicapai oleh suatu organisasi. Menurut Dess, Lumpkin dan Taylor dalam Solihin (2012;
23), tujuan yang baik memiliki kriteria-kriteria sebagai berikut:
 Dapat diukur (measurable), untuk dapat mengukur ketercapaian tujuan, sekurangkurangnya terdapat satu indikator yang dapat dijadikan rujukan untuk melihat
pencapaian tujuan. Sebagai contoh, tujuan perusahaan “meningkatkan penerimaan
penjualan tahun ini 10% lebih tinggi dibandingkan penerimaan penjualan tahun lalu”
merupakan tujuan yang terukur.
 Spesifik (specific), tujuan secara spesifik harus menjelaskan apa yang ingin dicapai
oleh perusahaan. apakah perusahaan ingin memperoleh peningkatan penjualan,
peningkatan pangsa pasar atau tujuan lainnya.



Sesuai (appropriate), tujuan yang ingin dicapai perusahaan harus sesuai dengan
visi dan misi yang dimiliki oleh perusahaan, artinya tujuan yang ingin dicapai masih
berada dalam lingkup misi perusahaan.
 Realistik (realistic), tujuan yang dibuat oleh perusahaan harus dapat dicapai dengan
menggunakan sumber daya organisasi yang dimiliki perusahaan. Pendek kata
tujuan yang dibuat perusahaan harus menantang namun tetap bisa dilaksanakan.
 Tepat waktu (timely), perusahaan harus menetapkan secara spesifik berapa lama
jangka waktu yang dibutuhkan perusahaan untuk mencapai tujuan yang telah
ditetapkan. Bila jangka waktu untuk pencapaian tujuan tidak ditetapkan secara
spesifik maka perusahaan tidak akan memiliki kerangka waktu yang jelas bagi
pencapaian tujuan tersebut, sehingga pencapaiannya menjadi kabur.
4. Strategi
Sejalan dengan perkembangan konsep manajemen strategis, strategi tidak
didefinisikan hanya semata-mata sebagai cara untuk mencapai tujuan karena strategi
dalam konsep manajemen strategis mencakup juga penetapan berbagai tujuan itu
sendiri (melalui berbagai keputusan yang dibuat oleh manajemen perusahaan) yang
diharapkan akan menjamin terpeliharanya keunggulan kompetitif perusahaan. Glueck
dan Jauch dalam Sedarmayanti (2014; 2) menyatakan bahwa “strategi adalah rencana
yang disatukan, luas dan berintegrasi yang menghubungkan keunggulan strategi
perusahaan dengan tantangan lingkungan, dirancang untuk memastikan tujuan utama
dari perusahaan yang dapat dicapai melalui pelaksanaan yang tepat oleh organisasi”.
Sedangkan David (2010; 5) menyatakan bahwa “manajemen strategis dapat diartikan
sebagai seni dan pengetahuan dalam merumuskan, mengimplementasikan, serta
mengevaluasi keputusan-keputusan lintas fungsional yang memampukan sebuah
organisasi mencapai tujuannya. Berdasarkan beberapa definisi strategi tersebut dapat
disimpulkan bahwa strategi difokuskan pada usaha-usaha manajemen dalam
mencapai tujuan yang tentu saja harus sesuai dengan misi perusahaan yang telah
ditetapkan bersama oleh semua pihak yang berkepentingan dalam sebuah organisasi.
Bila strategi yang dibuat oleh perusahaan dikaitkan dengan struktur organisasi
perusahaan (dalam hal ini yang dimaksud oleh perusahaan adalah perusahaan
berbentuk korporasi perusahaan yang memiliki beberapa bidang usaha dengan satu
wadah organisasi perusahaan), maka strategi dapat dibedakan menjadi tiga kelompok
strategi (Wheelen dan hunger, 2014), yaitu:
 Corporate strategy, menunjukkan arah keseluruhan strategi perusahaan dalam arti
apakah perusahaan akan memilih strategi pertumbuhan (growth), strategi stabilitas
(stability) atau strategi pengurangan usaha (retrenchment) serta bagaimana pilihan
strategi tersebut disesuaikan dengan pengelolaan berbagai bidang usaha dan
produk yang terdapat di dalam perusahaan.
 Business strategy, merupakan strategi yang dibuat pada level unit bisnis, divisi atau
level produk, dan strateginya lebih ditekankan untuk meningkatkan posisi bersaing
produk barang atau jasa perusahaan di dalam suatu industry tertentu.
 Functional strategy, merupakan strategi yang dibuat oleh masing-masing fungsi
organisasi perusahaan (misalnya strategi pemasaran, strategi keuangan, strategi
produksi) dengan tujuan menciptakan kompetensi yang lebih baik dibandingkan
pesaing (distinctive competencies) sehingga akan meningkatkan keunggulan
kompetitif/bersaing (competitive advantage).
5. Kebijakan
Kebijakan dapat dikatakan sebagai panduan umum bagi para pengambil
keputusan dalam sebuah organisasi. Kebijakan juga dapat menjadi pedoman dalam
menghubungkan strategi yang dibuat oleh perusahaan dengan implementasi strategi
yang akan dilakukan oleh organisasi. Solihin (2012; 30) menyatakan “kebijakan juga
dibuat oleh perusahaan untuk menjadi panduan dalam melakukan pengambilan

keputusan untuk hal-hal yang berulang-ulang terjadi”. Tujuan dibuatnya kebijakan
tersebut adalah untuk mengurangi adanya diskresi (pertimbangan pribadi) dimana
diskresi berpotensi menjadikan keputusan yang dibuat menjadi tidak konsisten
(berbeda-beda).
6. Prosedur dan aturan
 Prosedur merupakan metode atau cara yang baku untuk melaksanakan
pekerjaan tertentu (Allen dalam Solihin, 2012; 30), lebih lanjutnya prosedur
diperlukan agar pelaksanaan pekerjaan dilaksanakan menurut metode tertentu
sehingga diperoleh hasil yang seragam.
 Aturan merupakan keputusan tetap untuk diterapkan pada masalah-masalah
yang selalu berulang dan penting bagi suatu komponen perusahaan (Allen dalam
Solihin, 2012; 31).
7. Program
Program merupakan serangkaian kegiatan yang memiliki durasi waktu tertetu
serta dibuat untuk mendukung tercapainya tujuan perusahaan. Sebagai sebuah
aktivitas yang memiliki durasi waktu tertentu, program memiliki waktu mulai dan waktu
selesai (Solihin, 2012; 31)
8. Anggaran
Anggaran bisa dikatakan sebagai penerjemahan program ke dalam satuan
angka (mata uang). Jika perusahaan tidak memiliki program yang jelas, maka
anggaran sangat sulit untuk disusun. Munandar (2015; 1) mendefinisikan bahwa
“anggaran adalah suatu rencana yang disusun secara sistematis, yang meliputi seluruh
kegiatan perusahaan, yang dinyatakan dalam satuan keuangan (unit moneter) dan
berlaku untuk jangka waktu tertentu yang akan dating”. Menurut Rahayu dan Rachman
(2013; 6) berdasarkan kelengkapan anggaran, anggaran yang disusun oleh
perusahaan dapat dikategorikan dalam:
 Anggaran induk (master budget), yaitu kumpulan anggaran perusahaan yang
disusun secara komprehensif/menyeluruh sehingga membentuk suatu jaringan kerja
dari berbagai jenis anggaran yang saling berhubungan.
 Anggaran penunjang (supporting budget), yaitu meliputi seluruh anggaran
perusahaan yang mendukung terbentuknya/tersusunnya anggaran induk.
Terbentuknya suatu perencanaan strategis tidak lepas dari orang-orang yang
menjadi perencana strategis. Umumnya orang-orang tersebut ialah orang yang
memiliki kedudukan puncak dalam suatu organisasi dan memiliki keahlian. Menurut
Rivai dan Prawironegoro (2015; 29), orang-orang itu diantaranya :
1. Anggota dewan komisaris, mereka menilai hasil strategi. Mereka sebenarnya hanya
membantu merumuskan strategi karena mereka tidak berhubungan langsung
dengan praktik bisnis sehingga kurang memiliki pengalaman.
2. Manajer puncak, lazim disebut CEO (chief executive offer). Ia merupakan
perencana strategis yang utama. Ia harus dibantu oleh staf perencana dalam
perolehan informasi tentang lingkungan.
3. Staf perencana perusahaan, mereka membantu menyajikan informasi dan
merumuskan strategi. Tugas staf ini adalah riset lingkungan luar dan dalam
perusahaan kemudian menyajikan hasil dalam berbagai informasi yang dijadikan
acuan untuk pengambilan keputusan semua manajer khususnya manajer puncak.
4. Konsultan, mereka membantu staf perencana perusahaan. Konsultan pada
umumnya memiliki pengalaman dan pengetahuan luas karena mereka melayani
berbagai jenis perusahaan. Klasifikasi dan generalisasi dari pengalaman itu
membuat mereka lebih mudah memberi masukan informasi untuk penyusunan
strategi.
5. Wiraswasta, mereka otomatis perencana strategis. Mereka adalah pemilik kapital
sekaligus sebagai eksekutif. Jadi, mereka belajar dari praktik kemudian
menyimpulkan praktik tersebut menjadi strategi.

6. Eksekutif SBU, ia harus mampu merencanakan strategi untuk menjaga
kelangsungan hidup unit bisnis yang dipimpinnya. Eksekutif SBU pada umumnya
lebih ahli merumuskan strategi karena mereka memiliki pengalaman luas, mereka
terlibat langsung dalam kegiatan operasi unit bisnisnya.
Tujuan akhir dari perencanaan organisasi adalah terjalinnya upaya adaptasi
yang lancar melalui keberadaan struktur-struktur selaku penunjangnya sewaktu
merespons kendala-kendala yang telah dirumuskannya yang berkesesuaian pula
dengan konteks maupun strategis dari organisasi. Oleh karena itu, dapat disimpulkan
bahwa sesungguhnya tidak ada perencanaan organisasi yang ideal. Namun demikian,
pada setiap organisasi hal itu telah menjadi sebuah alur yang unik, terutama sekali
tatkala dimensi-dimensi strukturalnya tengah bergerak melakukan upaya adaptasi
secara optimal demi merespons tuntutan-tuntutan kontekstual (dimensi-dimensi
kontekstual) atas organisasi yang bersifat multidimensional.
KESIMPULAN
Perencanaan strategis merupakan perencanaan yang bersifat menyeluruh bagi
organisasi. Adanya perencanaan strategis dalam sebuah organisasi berarti bahwa
organisasi itu memiliki kerangka dasar yang dapat dijadikan sebagai pedoman untuk
mencapai suatu tujuan tertentu. Oleh karena itu, dalam sebuah organisasi harus
memiliki perencanaan strategis yang tepat, karena dengan perencanaan strategis yang
tepat dapat meminimalisir kesalahan dalam organisasi itu sendiri sehingga semua
aktivitas dalam organisasi tersebut dapat diarahkan menuju ke arah yang sama, yaitu
untuk mencapai tujuan organisasi.
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