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 Tujuan yang akan dicapai pada masa yang akan datang

 Penentuan tujuan sangat penting dilakukan agar

langkah-langkah yang hendak dilakukan oleh sebuah

organisasi menjadi lebih efektif terarah (tidak tersesat)

akhirnya dapat melakukan efisiensi dalam

implementasinya

 Tujuan tersebut merupakan suatu impian / keadaan di

masa akan datang yang di cita-citakan oleh seluruh

personil organisasi

 Cita-cita dimasa depan yang ada dipikiran para pendiri

itulah yang disebut dengan “visi”

VISI



MISI

 Pernyataan yang menggambarkan cara bagaimana

mencapai visi

 Pernyataan misi seharusnya selalu direvisi untuk

disesuaikan dengan perubahan-perubahan yang terjadi,

itu bisa dilakukan jika telah dipersiapkan dengan teliti dan

hati-hati

 Misi yang baik haruslah memfokuskan pada “Customer

Need” dan kegunaannya



VISION, MISSION, 

GOALS

VISION destination

MISSION means of travelling

GOALS measurable outcomes



GOAL/TUJUAN JANGKA 

PANJANG

 Sasaran yang diupayakan

oleh organisasi untuk

dicapai dalam waktu 3 – 5

tahun

1. Dapat digunakan sebagai

dasar perencanaan

pengorganisasian,

pemotivasian dan

pengendalian

2. Sebagai petunjuk dalam

membuat keputusan

3. Meningkatkan efisiensi



OBJECTIVE/SASARAN = TUJUAN 

JANGKA PENDEK

 Sasaran yang 

diupayakan oleh

organisasi untuk

di capai dalam

waktu 1 – 2 

tahun

 Lebih spesifik

dan terperinci



PRINSIP-PRINSIP TUJUAN

1. Cocok / sesuai (Suitable)

Tujuan harus mempunyai sumbangan yang

berarti untuk menggerakkan organisasi dalam

arah yang benar untuk mencapai misinya

2. Dapat Dicapai (Achiveable)

Tujuan adalah sesuatu yang benar-benar dapat

dicapai oleh organisasi dengan sumber daya

yang tersedia



PRINSIP-PRINSIP TUJUAN
lanjutan…

3. Lentur / Flexible

Tujuan harus dimungkinkan untuk dimodifikasi dimasa akan
datang jika keadaan mendesak karena adanya perubahan
lingkungan yang mendesak

4. Memotivasi (Motivating)

Tujuan yang baik dapat memotivasi karyawan untuk
mencapainya, sehingga tujuan tidak harus mudah ataupun
terlalu sulit dan menyebabkan hal tersebut di luar jangkauan

5. Dapat dimengerti (Understandable)

Bahasa yang dipakai harus mudah dimengerti sehingga hal-
hal yang terkait dalam pencapaiannya tidak mengalami
kebingungan



PRINSIP-PRINSIP TUJUAN
lanjutan…

6. Terkait (Linkage)

Tujuan haruslah konsisten dan mendukung misi

organisasi. Pencapaian tujuan diharapkan

mencerminkan pencapaian misi

7. Dapat Diukur (Measurable)

Tujuan harus secara jelas dan kongkret menyatakan

apa yang akan dicapai dan kapan tujuan tersebut

dicapai sehingga dapat diterjemahkan dalam sasaran

operasional



PRINSIP-PRINSIP 

SASARAN/OBJECTIVE

 Bersifat lebih spesifik

daripada tujuan

 Dibatasi waktu

 Dapat diukur

 Dapat

dikuantifikasikan



Diagram Analisis SWOT

BERBAGAI PELUANG

KEKUATAN 

INTERNAL
KELEMAHAN 

INTERNAL

BERBAGAI ANCAMAN

3. Mendukung strategi

turn -around
1. Mendukung strategi

agresif

2. Mendukung strategi

diversifikasi
4. Mendukung strategi

defensif



KETERANGAN

1. Susunlah di dalam kolom 1 (5 sampai dengan 10 peluang dan

ancaman)

2. Beri bobot masingmasing-masing faktor dalam kolom 2, mulai

dari 1,0 (sangat penting) sampai dengan 0,0 (tidak penting).

Faktor-faktor tersebut kemungkinan dapat memberikan dampak

terhadap faktor strategik.

3. Hitung rating (dalam kolom 3) untuk masing-masing faktor

dengan memberikan skala mulai dari 4 (sangat baik) sampai

dengan 1 (dibawah rata-rata), berdasarkan pengaruh faktor

tersebut terhadap kondisi perusahaan yang bersangkutan.

Nilai rating peluang dan ancaman selalu bertolak belakang,

kalau factor peluangnya lebih besar, berilah nilai 4 sedangkan

apabila factor ancamannya lebih besar, berilah nilai -4. Begitu

pula pemberian nilai untuk kekuatan dan kelemahan



KETERANGAN
lanjutan…

4. Kalikan nilai bobot pada kolom 2 dengan rating pada kolom 3,

untuk memperoleh factor pembobotan dalam 4. Hasilnya

berupa skor pembobotan untuk masing-masing factor yang

nilainya bervariasi mulai dar 4,0 (sangat baik) sampai dengan

1,0 (dibawah rata-rata)

5. Gunakan kolom 5 untuk memberikan komentar atau catatan

mengapa factor-faktor tertentu dipilih dan bagaimana skor

pembobotannya dihitung

6. Jumlahkan skor pembobotan (pada kolom 4), sehingga

diperoleh total skor pembobotan untuk perusahaan yang

bersangkutan. Nilai total ini menunjukkan bagaimana

perusahaan tertentu bereaksi terhadap factor-faktor strategis

baik eksternal maupun internalnya. Total skor ini selanjutnya

dimasukkan ke dalam Matrik Internal dan Eksternal (IE

Matrik), untuk melihat strategi yang tepat untuk diterapkan



FAKTOR STRATEGIS 

EKSTERNAL

Faktor Strategis Eksternal Bobot Rating Skor Komentar

Peluang:

• Pertumbuhan Penduduk

• Daya beli meningkat

(US$ 3000)

• Pertumbuhan

pemukiman

• Pola hidup berubah

• Meningkatnya harapan

hidup

• Turunnya tarif PPh

Badan

• Margin produk impor

tinggi
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FAKTOR STRATEGIS 

EKSTERNAL

Faktor Strategis Eksternal Bobot Rating Skor Komentar

Ancaman:

• Masuknya pesaing asing

• Tingginya biaya perizinan

• PPN 10%

• UMR naik 20%

• Kenaikan tarif BBM, 

Listrik, Telepon

• Inflasi 9,71%

• Depresiasi rupiah
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Total 2.35 – 0.50 1.85



FAKTOR STRATEGIS INTERNAL

Faktor Strategis Internal Bobot Rating Skor Komentar

Kekuatan:

• Market share 40%

• Memiliki lokasi outlet 

strategis

• Mutu produk freshfood

tinggi

• Pilihan produk bervariasi

• Volume penjualan & laba

tumbuh tinggi

• Sistem pengendalian

persediaan baik
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FAKTOR STRATEGIS INTERNAL

Faktor Strategis Internal Bobot Rating Skor Komentar

Kelemahan:

• Harga relatif tinggi

• Mutu produk tertentu

kalah dgn Kemchick

• Rasio

pembeli/pengunjung

masih rendah

• Utang jangka pendek

sangat besar (83,1%)

• Promosi RBK lemah

• Toko discount kalah dgn

makro
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VISI BEM UNDIP

Visi : Menjadikan BEM KM UNDIP sebagai Lembaga

yang Profesional dengan mengedepankan

semangat Sinergisitas dan Kontributif untuk

menciptakan kondisi kemahasiswaan yang Kritis, 

Dinamis, Ilmiyah dan Kekeluargaan



MISI BEM UNDIP
1. Menjadikan sinergitas antar lembaga mahasiswa

sebagai basis kekuatan pergerakan dalam melakukan

pressure terhadap kebijakan yang berkaitan dengan

mahasiswa (PSDM, DAGRI, DEPLU, & DEPSOL)

2. Berperan aktif dengan seluruh elemen kampus UNDIP 

dalam rangka mewujudkan kampus yang kritis, dinamis, 

ilmiyah, dan kekeluargaan (DAGRI, PSDM, DESPOL, 

RISET, DIMAS, DEPLU)

3. Menghimpun dan mengembangkan potensi-potensi

yang ada pada mahasiswa dalam bidang seni, budaya, 

wirausaha, kepemimpinan, kepeloporan, religi dan olah

raga (MIKAT, EKOBIS, PSDM)



Prioritas Area Strategis
Sebagai acuan dalam merancang program kegiatan guna
mewujudkan Visi, ditetapkan prioritas area dan tujuan strategis
sebagai berikut:

1. Adanya pengembangan program yang bervariasi, berbasis
kompetensi unggul, dengan didukung teknologiuntuk
menghasilkan lulusan yang kompetitif.

2. Terlaksananya program-program yang bervariasi berbasis
kompetensi unggul dengan didukung tekhnologi

3. Terpenuhinya kompetensi lulusan sebagai pedoman dalam
penentuan kelulusan peserta didik

4. Meningkatnya kualifikasi dan kompetensi SDM pendidik
sehingga mampu menghasilkan lulusan yang berkompetensi
unggul

5. Meningkatnya kualifikasi dan kompetensi SDM kependidikan
yang bekerja berorientasi pada target dan kesuksesan
pelanggan



Prioritas Area Strategis
lanjutan…

6. Pengoptimalisasian sarana dan prasarana yang memadaii

sebagai alat pendukung proses belajar mengajar

7. Melakukan sistem pengelolaan melalui sistem manajemen

mutu yang mengacu pada standar nasional maupun

international. Meningkatnya jumlah peserta didik melalui

upaya marketing dan public relation yang baik serta

peningkatan citra positif lembaga dan perluasan jaringan

8. Terkelolanya manajemen pembiayaan pendidikan dengan

baik sesuai kebutuhan dan pengembangan

9. Terlaksananya sistem penilaian peserta didik untuk menilai

pencapaian kompetensi peserta didik sesuai dengan

tingkat, program dan sasaran program pendidikan.



Adanya pengembangan program yang bervariasi, berbasis

kompetensi unggul, dengan di dukung teknologi untuk

menghasilkan lulusan yang kompetitif

SASARAN STRATEGI INDIKATOR WAKTU

Tersedianya
kurikulum
berbasis
kompetensi
unggul

Memperbaharui
kurikulum yang 
mengacu pada standar
nasional dan
international dengan
keunggulan program 
masing-masing.

Tersedianya
kurikulum masing-
masing program 
dan/atau jenjang

2009 : 70%
2010 : 75%
2011 : 80%
2012 : 85 %
2013 : 90%
2014 : 100%

Menyusun silabus dan
materi sesuai dengan
kurikulum

Silabus dan materi
masing-masing
program dan/atau
jenjang

Tersedianya
program
sinergi

Merancang program 
BBC Plus atau Bimbel
Plus

Program Bahasa
Inggris dengan MIPA 
atau sebaliknya



Terlaksananya program-program yang bervvariasi berbasis

kompetensi unggul dengan didukung teknologi

SASARAN STRATEGI INDIKATOR WAKTU

Terselenggaran
ya proses 
belajar
mengajar yang
berkualitas

Membuat standar
proses pengajaran dan
pendidikan

Standar PBM sesuai
Standar
Nasional/Internasional

2009 –
2014 
evaluasi
tiap tahun

Menyusun silabus dan
materi sesuai dengan
kurikulum

Silabus dan materi
masing-masing
program dan/atau
jenjang

Melakukan
perencanaan proses 
pembelajaran dan
pendidikan

Terdapat perencanaan
pembelajaran secara
berkala dan
berkesinambungan

Setiap
tahun


