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Abstract. Management Strategies in education marks the new paradigm. By implementing them, 

the educational organization will have some advantages, among others are profitability, high 

productivity, competitive position, technological excellence, human resource excellence, 

conducive working environment as well as ethics and developing social responsibility. 
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PENDAHULUAN 

Dalam bidang ekonomi khususnya di 

lingkungan bisnis yang mengembangkan 

manajemen secara teoritis dan praktis, 

Manajemen Strategi telah cukup lama dikenal 

dan dikembangkan.  Berbeda dengan di 

lingkungan non profit, khususnya bidang 

pendidikan kehadiran manajemen strategi 

pada dasarnya merupakan suatu paradigma 

baru. 

Pengertian Manajemen Strategi yang 

pertama adalah arus keputusan dan tindakan 

yang merupakan pengembangan strategis 

yang efektif untuk membantu mencapai tujuan 

organisasi. Pengertian ini menekankan bahwa 

arus keputusan dari para pimpinan dan 

tindakan berupa pelaksanaan keputusan harus 

dihasil satu atau lebih strategis, sehingga 

dapat memilih yang paling efektif atau yang 

paling handal dalam usaha mencapai tujuan 

organisasi. 

Pengertian Manajemen Strategi yang 

kedua adalah perencanaan berskala besar yang 

berorientasi pada jangkauan masa depan yang 

jauh dan ditetapkan sebagai keputusan puncak 

agar memungkinkan organisasi berinteraksi 

secara efektif (disebut Visi dan Misi) dalam 

usaha menghasilkan sesuatu (disebut 

Perencanaan Operasional) yang berkualitas 

dengan diarahkan pada optimalisasi 

pencapaian tujuan (disebut Tujuan Strategi) 

dan berbagai sasaran (Tujuan Operasional) 

organisasi. Sedangkan pelaksanaan adalah 

fungsi-fungsi manajemen berupa fungsi 

pengorganisasian, pelaksanaan dan 

penganggaran, kebijaksanaan situasional, 

jaringan kerja internal dan eksternal, fungsi 

kontrol  dan evaluasi serta umpan balik. 

Dari pengertian Manajemen Strategi di 

atas disimpulkan dari beberapa 

karakteristiknya, yakni: (1) Manajemen 

Strategi diwujudkan dalam bentuk Rencana 

Strategi (Renstra) yang dijabarkan menjadi 

Perencanaan Operasional (Renop) kemudian 

dijabarkan dalam bentuk program-program 

kerja;  (2) Renstra berorientasi pada 

jangkauan masa depan 25 – 30 tahun, 

sedangkan Renop ditetapkan  untuk setiap 

tahun  atau setiap lima tahun; (3) Visi, misi, 

pemilihan strategi yang menghasilkan strategi 

utama (induk) dan tujuan strategi organisasi 

jangka panjang, merupakan acuan dalam 

merumuskan Renstra, namun dalam teknik 

penempatannya sebagai keputusan 

Manajemen Puncak; (4) Pengimplementasian 

strategi melalui fungsi-fungsi manajemen 

mencakup pengorganisasian, pelaksanaan, 

penganggaran dan kontrol. 

Berdasarkan karakateristik dan komponen 

Manajemen Strategi sebagai sistem, terlihat 

banyak faktor yang mempengaruhi tingkat 

intensitas dan formalitas 

pengimplementasiannya di lingkungan 

pendidikan. Beberapa faktor, antara lain: (1) 

ukuran besarnya organisasi, (2) gaya 

kepemimpinan dalam  bidang pendidikan  
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misalnya menetapkan model/sistem 

instruksional, sumber-sumber belajar, media 

pembelajaran, dan lain-lain). 

 

Dimensi-dimensi Manajemen Strategi 

meliputi: 

1. Dimensi waktu dan orientasi masa depan  

Manajemen Strategi dalam 

mempertahankan dan mengembangkan 

eksistensi suatu organisasi berpandangan 

jauh ke masa depan, dan berperilaku 

proaktif dan antisipatif proaktif dan 

antisipatif terhadap kondisi masa depan 

yang diprediksi akan dihadapi. Antisipasi 

organisasi yang akan diwujudkan 25 – 30 

tahun lebih dimasa depan.  

2. Dimensi Internal dan Eksternal  

a. Dimensi internal pendidikan pada saat  

sekarang berupa analisis SWOT yaitu 

kekuatan, kelemahan, peluang dan 

hambatan yang harus diketahui secara 

tepat perlu dilakukan kegiatan evaluasi 

diri antara lain analisis kuantitatif 

dengan menggunakan perhitungan-

perhitungan statistik dan sistem 

informasi manajemen. 

b. Dan juga analisis kualitatif dengan 

dimensi eksternal lingkungan sekitar 

organisasi (sekolah) yang terdiri 

lingkungan operasional, lingkungan 

nasional dan lingkungan global yang 

mencakup berbagai aspek atau kondisi 

antara lain kondisi sosial politik, sosial 

ekonomi, sosial budaya, kemajuan dan 

perkembangan ilmu dan teknologi, 

adat istiadat, agama, dan lain-lain. 

c. Dimensi Pendayagunaan Sumber-

sumber 

Manajemen strategi sebagai kegiatan 

manajemen tidak dapat melepaskan 

diri dari kemampuan mendayagunakan 

berbagai sumber daya yang dimiliki 

yang meliputi sumber daya yang ada 

terdiri dari sumber daya material 

khususnya berupa sarana dan 

prasarana, sumber daya finansial 

dalam bentuk alokasi dana untuk 

setiap program, sumber daya manusia, 

sumber daya teknologi dan sumber 

daya informasi. 

d. Dimensi Keikutsertaan Manajemen 

Puncak (Pimpinan) 

Manajemen Strategi yang dimulai 

dengan menyusun Rencana Strategi 

merupakan pengendalian masa depan 

organisasi, agar eksistensi sesuai 

dengan visinya dapat diwujudkan. 

Renstra harus mampu mengakomodasi 

seluruh aspek kehidupan organisasi  

yang berpengaruh pada eksistensinya 

di masa depan merupakan wewenang 

dan tanggung jawab manajemen 

puncak.  

e. Dimensi Multi Bidang 

Manajemen Strategi sebagai sistem, 

dengan demikian berarti sebuah 

organisasi akan dapat menyusun 

Renstra dan Renop. STIE 

Muhammadiyah Jakarta dalam kondisi 

bawahan yakni bawahan Dinas 

Pendidikan dan Kebudayaan,  berarti 

STIE Muhammadiyah Jakarta tidak 

memiliki wewenang penuh dalam 

memilih dan menetapkan visi, misi, 

tujuan dan strategi. STIE 

Muhammadiyah Jakarta hanya 

berperan sebagai penyusun Renop dan 

program tahunan. Jelas bahwa Renstra 

dan Renop bersifat multi dimensi. 

 

Permasalahan 

Untuk mempertajam telaah dalam 

makalah ini, penulis mengambil suatu 

permasalahan mendasar yakni: Apa 

Keunggulan dan manfaat Manajemen Strategi 

bagi Organisasi Non Profit (Pendidikan) pada 

STIE Muhammadiyah Jakarta? 

 

PEMBAHASAN 

Pengimplementasikan Manajemen Strategi 

melalui perumusan Renstra dan Renop dengan 

menggunakan strategi tertentu dalam 

melaksanakan fungsi-fungsi manajemen dan 

mewujudkan tugas pokok dilingkungan 
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organisasi pendidikan harus diukur  dan 

dinilai keunggulannya. Dari pengukuran 

tersebut dan seluruh proses penilaiannya, 

maka diketahui manfaat Manajemen Strategi 

bagi organisasi.  

Keunggulan dan manfaat Manajemen 

Strategi dalam organisasi pendidikan antara 

lain: 

1. Keunggulan implementasi Manajemen 

Strategi dapat dievaluasi dengan 

menggunakan tolak ukur sebagai berikut: 

a.  Penggunaan Anggaran 

Keunggulan ini menunjukkan bahwa 

seluruh pekerjaan diselenggarakan 

secara efektif dan efisien dengan 

pengunaan anggaran yang hemat dan 

tepat, sehingga diperoleh profit berupa 

tidak terjadi pemborosan. 

b. Produktivitas Tinggi 

Keunggulan ini menunjukkan bahwa 

jumlah pekerjaan (kuantitatif) yang 

dapat diselesaikan cenderung 

meningkat. Kekeliruan atau kesalahan 

dalam bekerja semakin berkurang dan 

kualitas hasil semakin tinggi, serta 

yang terpenting proses dan hasil 

memberikan pelayanan umum 

(mahasiswa dan masyarakat) mampu 

memuaskan mereka. 

c. Posisi Kompetitif  

Keunggulan ini terlihat pada eksis-

tensi sekolah yang diterima, dihargai 

dan dibutuhkan masyarakat. Sifat 

kompetitif ini terletak pada produknya 

(misal, kualitas lulusan) yang 

memuaskan masyarakat yang dilayani. 

d. Keunggulan Teknologi 

Semua tugas pokok berlangsung 

dengan lancar dalam arti pelayanan 

umum dilaksnakan secara cepat, tepat 

waktu, sesuai kualitas berdasarkan 

tingkat keunikan dan kompoleksitas 

tugas yang harus diselesaikan dengan 

tingkat rendah, karena mampu 

mengadaptasi perkembangan dan 

kemajuan teknologi. 

e. Keunggulan SDM  

Di lingkungan organisasi pendidikan 

dikembangkan budaya organisasi yang 

menempatkan manusia sebagai faktor 

sentral atau sumberdaya penentu 

keberhasilan organisasi. Oleh karena 

itu SDM yang dimiliki terus 

dikembangkan dan ditingkatkan 

pengetahuan, ketrampilan, keahlian 

dan sikapnya terhadap pekerjaannya 

sebagai pemberi pelayanan kepada 

mahasiswa. Bersamaan dengan itu 

dikembangkan pula kemampuan 

memecahkan masalah yang dihadapi 

oleh kampus pada masa sekarang dan 

yang akan datang.  

f. Iklim Kerja 

Tolak ukur ini menunjukkan bahwa 

hubungan kerja formal dan informal 

dikembangkan sebagai budaya 

organisasi berdasarkan nilai-nilai 

kemanusiaan. Di dalam budaya 

organisasi pendidikan, setiap SDM 

sebagai individu dan anggota 

organisasi terwujud hubungan formal 

dan hubungan informal antar personil 

yang harmonis sesuai dengan posisi, 

wewenang dan tanggung jawab 

masing-masing di dalam dan di luar 

jam kerja. 

g. Etika dan Tanggung Jawab Sosial 

Tolak ukur ini menunjukkan bahwa 

dalam bekerja terlaksana dan 

dikembangkan etika dan tanggung 

jawab sosial yang tinggi, dengan selalu 

mendahulukan kepentingan 

masyarakat, bangsa dan negara di atas 

kepentingan pribadi, kelompok 

dan/atau organisasi. Tolak ukur 

keunggulan tersebut di atas sangat 

penting artinya bagi kehidupan 

bermasyarakat, berbangsa dan 

bernegara sekarang dan di masa 

mendatang. Untuk itu diperlukan 

kerjasama dan dukungan masyarakat 

dalam menumbuhkembangkan 

organisasi dalam 

mengimplementasikan Manajemen 
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Strategi secara optimal, agar 

keunggulan-keunggulan di atas dapat 

diwujudkan yang hasilnya akan 

menguntungkan masyarakat pula. 

Dalam kenyataan pada masa sekarang 

bagi organisasi pendidikan, dalam hal 

ini STIE Muhammadiyah Jakarta, 

kondisi untuk mewujudkan 

keunggulan tersebut masih 

menghadapi dilema. Organisasi 

pendidikan yang ada pada saat ini 

secara relatif bersifat konsumtif, 

sedang untuk melaksanakan 

Manajemen Strategi relatif diperlukan 

dana/anggaran yang memadai, dan 

dalam menggali serta mengatur 

pendayagunaan sumber-sumber daya 

lain, seperti orang tua, masyarakat, dan 

pinjaman/bantuan.  

2. Manfaat Manajemen Strategi 

Berdasarkan keunggulan yang dapat 

diwujudkan seperti diuraikan di atas, berarti 

dalam pengimplementasian Manajemen 

Strategi di lingkungan organisasi pendidikan 

terdapat beberapa manfaat yang dapat 

memperkuat usaha mewujudkannya secara 

efektif dan efisien. Manfaat yang dapat 

dipetik adalah “Manajemen strategi dapat 

mengurangi ketidakpastian dan kekompleksan 

dalam menyusun perencanaan sebagai fungsi 

manajemen dan dalam proses pelaksanaan 

pekerjaan dengan menggunakan semua 

sumber yang secara nyata dimiliki melalui 

proses yang terintegrasi dengan fungsi 

manajemen yang lainnya dapat dinilai 

hasilnya berdasarkan tujuan organisasi.” 

Manfaat manajemen strategi bagi 

organisasi non profit (STIE Muhammadiyah 

Jakarta) antara lain sebagai berikut. 

1. Prestasi pendidikan sebagai organisasi 

kerja menjadi dinamis, karena Renstra dan 

Renop harus terus menerus disesuaikan 

dengan kondisi realistik (analisis internal) 

dan kondisi lingkungan (analisis eksternal) 

yang selalu dinamis terutama karena 

pengaruh globalisasi. Dengan kata lain 

Manajemen Strategi sebagai pengelolaan 

dan pengendalian yang bekerja secara 

realistik dinamikanya, akan selalu terarah 

pada tujuan strategi dan misi. 

2. Implementasi Manajemen Strategi melalui 

Renstra dan Renop berfungsi sebagai 

pengendali dalam mempergunakan semua 

sumber daya yang dimilik secara 

terintegrasi dalam pelaksanaan fungsi-

fungsi manajemen, agar berlangsung 

sebagai proses yang efektif dan efisien. 

Dengan demikian berarti Manajemen 

Strategi mampu menunjang fungsi  

kontrol, sehingga seluruh proses 

pencapaian tujuan strategi dan perwujudan 

visi berlangsung secara terkendali. 

3. Manajemen Strategi diimplementasikan 

dengan memilih dan menetapkan strategi 

sebagai pendekatan yang logis, rasional 

dan sistematik yang menjadi acuan untuk 

mempermudah perumusan dan 

pelaksanaan program kerja. Strategi yang 

dipilih dan disepakati dapat memperkecil 

dan bahkan meniadakan perbedaan dan 

pertentangan pendapat dalam mewujudkan 

keunggulan yang terarah pada pencapaian 

tujuan strategi. 

4. Manajemen Strategi dapat berfungsi 

sebagai sarana dalam mengkomunikasikan 

gagasan, kreativitas, prakarsa, inovasi dan 

informasi baru serta cara merespon 

perubahan dan perkembangan lingkungan 

operasional, nasional dan global pada 

semua pihak sesuai dengan wewenang dan 

tanggung jawabnya. Dengan demikian 

akan memudahkan dalam menyepakti 

perubahan atau pengembangan strategi 

yang akan dilaksanakan, sesuai dengan 

atau tanpa merubah keunggulan yang akan 

diwujudkan oleh organisasi. 

5. Manjemen Strategi sebagai paradigma 

baru dilingkungan organisasi pendidikan, 

dapat mendorong perilaku proaktif semua 

pihak untuk ikut serta sesuai posisi, 

wewenang dan tanggung jawab masing-

masing. Dengan demikian setiap unit dan 

atau satuan kerja akan berusaha 



145 

                                              Ekobis-Ekonomi Bisnis dan Manajemen 

 

Ekobis, Volume, 1, Nomor 3, Maret 2012 

mewujudkan keunggulan di bidangnya 

untuk memperkuat keunggulan organisasi. 

6. Manajemen Strategi di dalam organisasi 

pendidikan menuntut semua terkait untuk 

ikut berpartisipasi yang berdampak pada 

meningkatnya perasaan ikut memiliki, 

perasaan ikut bertanggungjawab, dan 

perasaan ikut berpartisipasi. Dengan kata 

lain manajemen strategi berfungsi pula 

menyatukan sikap bahwa keberhasilan 

bukan sekedar untuk manajemen puncak, 

tetapi merupakan keberhasilan bersama 

atau untuk keseluruhan organisasi dan 

bahkan untuk masyarakat yang dilayani. 

 

Berdasarkan uraian tentang keunggulan 

dan manfaat manajemen strategi di atas perlu 

dipahami bahwa pengimplemen-tasiannya di 

lingkungan organisasi pendidikan bukanlah 

jaminan kesuksesan. Keberhasilan tergantung 

pada SDM atau pelaksanaanya bukan pada 

Manajemen Strategi sebagai sarana. Pelaksana 

harus terdiri dari personil yang profesional, 

memiliki wawasan yang luas dan yang 

terpenting adalah memiliki komitmen yang 

tinggi terhadap moral dan/atau etika untuk 

tidak menggunakan manajemen strategi demi 

kepentingan diri sendiri atau kelompok. 

 

PENUTUP 

Dari uraian di atas penulis dapat menarik 

kesimpulan tentang keunggulan implementasi 

dan manfaat manajemen strategi dalam 

organisasi pendidikan antara  lain sebagai 

berikut. 

1. Keunggulan Implementasi Manajemen 

Strategi  

Dengan menerapkan Manajemen Strategi, 

maka organisasi pendidikan (STIE 

Muhammadiyah Jakarta) akan memiliki 

keunggulan, antara lain: profitabilitas, 

produktivitas tinggi, memiliki posisi 

kompetitif, keunggulan teknologi, 

keunggulan sumber daya manusia, iklim 

kerja yang kondusif, serta etika dan 

tanggung jawab sosial yang berkembang. 

2. Manfaat Manajemen Strategi  

Manfaat yang diperoleh dari implementasi 

manajemen strategi. antara lain: 

a. Organisasi menjadi dinamis; 

b. Fungsi kontrol berjalan dengan efektif 

dan efisien; 

c. Meniadakan perbedaan dan 

pertentangan pendapat dalam 

mewujudkan keunggulan; 

d. Memudahkan dalam menyepakati 

perubahan atau pengembangan strategi 

yang akan dilaksanakan; 

e. Mendorong perilaku pro aktif bagi 

semua pihak untuk ikut serta 

mewujudkan keunggulan; 

f. Meningkatkan perasaan ikut memiliki, 

berpartisipasi aktif dan tanggung 

jawab bagi seluruh komponen 

organisasi. 
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