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Perencanaan
Pengertian Perencanaan Menurut Beberapa Ahli Beserta Tujuan Dan Elmennya
Didalam manajemen, perencaan merupakan sebuah proses untuk mengartikan suatu tujuan
organisasi, membuat sebuah strategi untuk mencapai sebuah tujuan tertentu, serta
mengembangkan sebuah rencana aktivitas kerja dalam organisasi. Perencanaan ialah

proses yang penting dari semua manajemen sebab tanpa sebuah rencana fungsifungsi lain pengorganisasian dan pengontrolan tak akan dapat berjalan, serta
pengarahan.
Sebuah rencana juga dapat berupa rencana formal atau informal.
Rencana formal merupakan rencana yang tertulis dan harus dilaksanakan oleh suatu
organisasi dalam jangka waktu yang tertentu. Sedangkan informal merupakan sebuah
rencana yang tertulis dan tidak merupakan suatu tujuan bersama organisasi ataupun
anggota.

Renacana formal adalah rencana bersama yang merupakan anggota korporasi, yang artinya,
setiap anggota wajib mengetahui serta menjalankan rencana tersebut. Rencana formal
diciptakan dan dibuat untuk kesepahaman tentang apa yang harus dijalankan dan dilakukan.

Tujuan Perencanaan Menurut Ahli

Stephen Robbins dan Mary Coulter mengemukakan banyak tujuan perencanaan.

1. Untuk memberikan pengarahan baik untuk manajer maupun karyawan non manajerial.
2. Untuk mengurangi ketidakpastian. Ketika seorang manajer membuat rencana, ia dipaksa
untuk melihat jauh ke depan, meramalkan perubahan, memperkirakan efek dari perubahan
tersebut, dan menyusun rencana untuk menghadapinya.

3. Untuk meminimalisir pemborosan. Dengan kerja yang terarah dan terencana, karyawan dapat
bekerja lebih efesien dan mengurangi pemborosan. Selain itu, dengan rencana, seorang
manajer juga dapat mengidentifikasi dan menghapus hal-hal yang dapat menimbulkan
inefesiensi dalam perusahaan.

4. Untuk menetapkan tujuan dan standar yang digunakan dalam fungsi selanjutnya, yaitu proses
pengontrolan dan pengevalusasian. Proses pengevaluasian atau evaluating adalah proses
membandingkan rencana dengan kenyataan yang ada. Tanpa adanya rencana, manajer tidak
akan dapat menilai kinerja perusahaan.

Dengan sebuah rencana, seorang karyawan dapat mengetahui apa yang harus dicapai, dengan siapa mereka
harus berkerjasama, sertaa apa yang harus mereka lakukan agar tujuan organisasi dapat tercapai. Tanpa
sebuah rencana, individual serta departmen mungkin akan bekerja secara sendiri-sendiri sehingga kerja
organisasi tidak efektif dan efisien.
Elemen Perencanaan
Sasaran
Sasaran merupakan suatu hal yang ingin dituju atau dicapai oleh perotangan, grup, ataupun semua organisasi.
Sasaran memandu manajemen untuk membuat sebuah keputusan dan membuat kriteria untuk mengukur
suatu pekerjaan. Sasaran juga sering disebut sebagai sebuah tujuan
Sasaran dapat dibagi menjadi dua kelompok, yaitu:
1) Stated goals merupakan suatu sasaran yang dinyatakan organisasi kepada seluruh masyarakat. Sasaran
ini dapat dilihat di piagam perusahaan, pengumuman humas, laporan tahunan, ataupun pernyataan
publik yang dibuat oleh manajemen. Sering stated goals bertentangan dengan kenyataan yang ada serta
dibuat untuk memnuhi tuntutan stakeholder perusahaan
2) Sasaran riil merupakan sebuah sasaran yang benar-benar diinginkan perusahaan. Sasaran rill hanya
dapat dilihat dari tindakan suatu organisasi beserta anggotanya.

Rencana
Plan atau juga rencana merupakan suatu dokumen yang dipakai untuk skema sebagai tujuan yang
ingin dicapai. Rencana mencakup alokasi sumber daya, jadwal, serta tindakan penting lainnya.
Sebuah rencana dapat dibagi berdasarkan jangka waktu, kekhususan, serta fresuensi pemakaian.
Rencana dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu:
1. Rencana strategis merupakan rencana yang umum dan berlaku disemua lapisan organisasi

2. Rencana operasional merupakan suatu rencana yang mengatur kegitan sehari-hari sebuah
anggota organisasi.
Bedasarkan jangka waktunya, sebuah rencana dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu:
1. Rencana jangka panjang umumnya didefinisikan sebagai rencana dengan jangka waktu tiga tahun

2. Rencana jangka pendek adalah rencana yang memiliki jangka waktu satu tahun.
Sementara rencana yang berada di antara keduanya dikatakan memiliki intermediate time frame

Mengapa manajer perlu membuat perencanaan?
Para manajer mungkin membuat rencana untuk stabilitas (plan for stability), rencana untuk mampu
beradaptasi (plan for adaptibility) atau para manajer mungkin juga membuat rencana untuk situasi yang
berbeda (plan for contingency)
PROSES PERENCANAAN
1. Menentukan tujuan perencanaan
2. Menentukan tindakan untuk mencapai tujuan
3. Mengembangkn dasar pemikiran kondisi mendatang
4. Mengidentifikasi cara untuk mencapai tujuan
5. Mengimplementasi rencana tindakan dan mengevaluasi hasilnya
TIPE PERENCANAAN YANG DIGUNAKAN PARA MANAJER
Meliputi :
1. Perencanaan Jangka pendek (Short Range Plans)
2. Perencanaan Jangka panjang (Long Range Plans)
3. Perencanaan Strategi
4. Perencanaan Operasional
5. Perencanaan Tetap
6. Perencanaan Sekali Pakai

1. Perencanaan Jangka Panjang & Jangka Pendek
Jangka Pendek : Perencanaan untuk jangka waktu 1 tahun atau kurang Menengah : 1 s/d 2 tahun,
Jangka Panjang : Jangka waktu 5 tahun atau lebih.
2. Perencanaan strategi dan operasional
A. Perencanaan Strategi : Kebutuhan jangka panjang dan menentukan komprehensif yang telah diarahkan.
Menentukan tujuan untuk organisasi kegiatan apa yang hendak diambil sumber-sumber apa yang diperlukan untuk
mencapainya.
Tahap perencanaan strategi:

1)
2)
3)
4)
5)

Identifikasi tujuan dan sasaran
Penilaian kinerja berdasar tujuan dan sasaran yang ditetapkan

Penentuan perencanaan strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran
Implementasi perencanaan strategi
Evaluasi hasil dan perbaikan proses perencanaan strategi

Tujuan perencanaan strategi: mendapatkan keuntungan kompetitiff (competitive advantage).

3. Manajemen Strategi
Manajemen strategi: proses pengarahan usaha perencanaan strategi dan menjamin strategi tersebut dilaksanakan
dengan baik sehingga menjamin kesuksesan organisasi dalam jangka panjang.
Tahap manajemen strategi:
1. Perumusan strategi (strategy formulation)
2. Pengimplementasian strategi (strategy implementation)

Strategi yang digunakan organisasi
Tiga tingkatan strategi yang digunakan organisasi:
Strategi korporasi (corporate strategy) Tujuan: pengalokasian sumber daya iuntuk perusahaan secara total.Strategi ini
digunakan pada tingkat korporasi.
Strategi bisnis (business strategy) : strategi untuk bisnis satu produk lini. Strategi ini digunakan pada tingkat divisi.
Strategi fungsional (functional strategy) : mengarah ke bidang fungsional khusus untuk beroperasi.
Strategi ini digunakan pada tingkat fungsional seperti penelitian dan pengembangan, sumber daya, manufaktur,
pemasaran, dll.

Perencanaan operasional: kebutuhan apa saja yang harus dilakukan untuk mengimplementasikan perencanaan
strategi untuk mencapai tujuan strategi tersebut. Lingkup perencanaan ini lebih sempit dibandingkan dengan
perencanaan strategi.

4. Perencanaan operasional: kebutuhan apa saja yang harus dilakukan untuk
mengimplementasikan perencanaan strategi untuk mencapai tujuan strategi tersebut. Lingkup
perencanaan ini lebih sempit dibandingkan dengan perencanaan strategi.
Perencanaan operasional yang khas :
1. Perencanaan produksi (Production Plans) : Perencanaan yang berhubungan dengan metode
dan teknologi yang dibutuhkan dalam pekerjaan
2. Perencanaan keuangan (Financial Plans) : Perencanaan yang berhubungan dengan dana yang
dibutuhkan untuk aktivitas operasional
3. Perencanaan Fasilitas ( Facilites Plans) : Perencanaan yang berhubungan dengan fasilitas &
layaout pekerjaan yang dibutuhkan untuk mendukung tugas.
4. Perencanaan pemasaran (Marketing Plans) : Berhubungan dengan keperluan penjualan dan
distribusi barang /jasa.
perencanaan sumber daya manusia (Human Resource Plans): berhubungan dengan rekruitmen,
penyeleksian dan penempatan orang-orang dalam berbagai pekerjaan.

5. Perencanaan tetap (standing plans)
Digunakan untuk kegiatan yang terjadi berulang kali (terus menerus)
Tertuang dalam : Kebijaksanaan Organisasional , Prosedur dan Peraturan Kebijaksanaan

Perencanaan tetap yang mengkomunikasikan pengarahan yang luas untuk membuat berbagai keputusan dan
melaksanakan tindakan. Misalnya : Penyewaan karyawan, Pemberhentian sementara
Prosedur dan aturan
Perencanaan tetap yang menggambarkan tindakan yang diambil pada situasi tertentu sering disebut : Standard
Operating Prosedurs (SOPs)
6. Perencanaan sekali pakai (single-use plans)
Digunakan hanya sekali untuk situasi yang unik
Anggaran
Menggunakan sumber-sumber untuk mengerjakan aktivitas proyek atau program
Merupakan alat Manajemen yang ampuh untuk mengalokasikan berbagai macam sumber yang terbatas untuk
memenuhi kebutuhan yang beranekaragam.
Jadwal Proyek
Menetapkan rangkaian kegiatan yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan khusus dan yang menghubung-hubungkan
dengan kerangka waktu yang khusus, target kinerja dan Sumber Daya

Manfaat Perencanaan

Fokus dan fleksiblitas, Fokus : Mengetahui apa yang terbaik , mengetahui apa yang
dibutuhkan dan bagaimana melayani pelanggan. Fleksibilitas: Beroperasi dan punya
pandangan kedepan

1. Perencanaan membantu Manajer karena:
2. Perencanaan berorientasi pada hasil- Menciptakan pengertian arah orientasi kinerja
3. Perencanaan Orientasi pada prioritas -Memastikan hal yang paling penting dan
mendapatkan perhatian utama

4. Perencanaan orientasi pada keuntungan -Membantu sumber -sumber untuk
mendayagunakan kekuatan terbaik

5. Perencanaan orientasi pada perubahan -membantu mengantisipasi masalah dan
kesempatan sehingga dapat dicapai kesesuaian yang terbaik

PENDEKATAN-PENDEKATAN PERENCANAAN
1. Perencanaan inside-out dan perencanaan outside-in
Perencanaan inside-out: terfokus pada yang sudah dilakukan dan mengusahakan untuk melakukan yang tebaik yang
dapat dilakukan. Ini meningkatkan efektivitas organisasi.
Perencanaan outside-in: dari analisa lingkungan eksternal muncul perencanaan untuk mengeksploitasi kesempatankesempatan dan meminimisasi permasalahan yang terjadi.
Kedua perencanaan ini dapat dikombinasikan agar optimal.
2. Perencanaan top-down dan perencanaan bottom-up
Perencanaan dari atas ke bawah (top-down): manajer dibawah manajer puncak membuat perencanaan berdasarkan
tujuan yang telah ditentukan manajer puncak. Perencanaan dari bawah ke atas (bottom-up) dikembangkan pada
tingkatan yang lebih bawah tanpa adanya batasan yang secara teratur melewati hirarki tersebut ke tingkat manajer
puncak. Kelebihan: kuatnya komitmen dan kepemilikan dalam perencanaan yang lebih rendah. Kelemahan: bila
terlalu ekstrim mungkin akan gagal untuk menghasilkan seluruh tugas yang terintegrasi dalam organisasi secara
keseluruhan.

3. Perencanaan contingency
perencanaan yang terfokus pada pemikiran ke depan. Perencanaan ini meliputi penentuan alternatif-alternatif
tindakan yang dapat diimplementasikan seandainya perencanaan orisinil tidak sesuai karena adanya perubahan
keadaan. Kunci: prediksi perubahan yang akan datang yang dapat berakibat pada perencanaan yang sedang
dijalankan.

DASAR-DASAR PERENCANAAN YANG BAIK

1. forecasting
proses pembuatan asumsi-asumsi tentang apa yang akan terjadi pada masa yang akan datang.
a. forecasting kualitatif: prediksi masa depannya menggunakan pendapat para ahli b. forecasting kuantitatif: prediksi masa
depannya menggunakan analisa data secara matematis dan statistis (analisa time series, model ekonometri, survey
statistik)
2. Penggunaan skenario
meliputi penentuan beberapa alternatif skenario masa yang akan dtaang atau keadaan peristiwa yang mungkin terjadi.
Pengidentifikasian kemungkinan skenario yang berbeda waktunya akan membantu organisasi beroperasi lebih fleksibel
dalam lingkungan yang dinamis.
3. Benchmarking
Perbandingan eksternal untuk mengevaluasi secara lebih baik suatu arus kinerja dan menentukan kemungkinana tindakan
yang dilakukan untuk masa yang akan datang. Tujuan: untuk mengetahui apakah orang-orang dan organisasi bekerja
dengan baik dan merencanakan bagaimana menggabungkan ide-ide tersebut dalam pengoperasiannya.
4. Partisipasi dan keterlibatan
perencanaan partisipatif yang aktif: perencanaan di mana semua orang yang mungkin akan memperngaruhi hasil dari
perencanaan dan atau akan membantu mengimplementasikan perencanaan-perencanaan tersebut.
5. Penggunaan staf perencana
fungsi staf perencana: bertanggung jawab dalam mengarahkan dan mengkoordinasi sistem perencanaan untuk organisasi
secara keseluruhan atau untuk salah satu komponen perencanaan yang utama.

KARAKTERISTIK DARI PERENCANAAN
STRATEGI

Contoh Strategi Sederhana

Dalam organisasi perencanaan strategis terjadi baik di kantor pusat maupun di
unit bisnis, jika organisasi tersebut kecil dan tidak mempunyai inti bisnis maka
hanya melibatkan eksekutif senior dan staf perencanaan, jika organisasi lebih kecil
lagi maka hanya kepala eksekutif saja atau CEO. Manajer yang paling kompeten
menghabiskan waktu yang cukup lama untuk memikirkan mengenai masa dapan.
Hasil yang mungkin merupakan pemahaman informal mengenai arah masa depan
yang akan diambil oleh entitas tersebut atau yang berupa pernyataan formal yang
berisi rencana sfesifik mengenai bagaimana untuk sampai pada suatu arah.
Karakteristik dari perencanaan strategis adalah proses memutuskan program-program yang
akan dilaksanakan oleh organisasi dan perkiraan jumlah sumber daya yang akan dialokasikan
ke setiap program selama beberapa tahun kedepan.

Definisi Perencanaan Strategi
1. Menurut Kerzner Perencanaan Strategis ( Strategic Planning ) adalah sebuah alat manajemen yang digunakan
untuk mengelola kondisi saat ini untuk melakukan proyeksi kondisi pada masa depan, sehingga rencana strategis
adalah sebuah petunjuk yang dapat digunakan organisasi dari kondisi saat ini untuk mereka bekerja menuju 5
sampai 10 tahun ke depan.
2. Menurut Robert N. Anthony perencanaan strategis adalah proses memutuskan program-program yang akan
dilaksanakan oleh organisasi dan perkiraan jumlah sumber daya yang akan dialokasikan ke setiap program
selama beberapa tahun depan.
Dapat disimpulkan bahwa rencana strategis adalah rencana spesifik mengenai bagaimana untuk
mencapai ke arah masa depan yang akan diambil oleh entias. Sedangkan Perencanaa strategis
adalah proses memutuskan program-program yang akan dilaksanakan oleh organisasi dan
perkiraan jumlah sumber daya yang akan dialokasikan kesetiap program jangka panjang selama
beberapa tahun kedepan. Hasil dari proses perencanaan strategi berupa dokumen yang dinamakan
strategic plan yang berisi informasi tentang program-program beberapa tahuun yang akan datang.

Untuk mencapai sebuah strategi yang telah ditetapkan oleh organisasi dalam
rangka mempunyai keunggulan kompetitif, maka para pimpinan perusahaan,
manajer operasi, haruslah bekerja dalam sebuah sistem yang ada pada proses
perencanaan strategis / strategic planning. Kemampuan manufaktur, harus
dipergunakan secara tepat, sehingga dapat menjadi sebuah senjata yang unggul
dalam sebuah perencanaan stategi. Perencanaan strategis secara eksplisit
berhubungan dengan manajemen perubahan, hal ini telah menjadi hasil
penelitian beberapa ahli (e.g., Ansoff, 1965; Anthony,1965; Lorange, 1980;
Steiner, 1979). Lorange (1980), menuliskan, bahwa strategic planning adalah
kegiatan yang mencakup serangkaian proses dari inovasi dan merubah
perusahaan, sehingga apabila strategic planning tidak mendukung inovasi dan
perubahan, maka itu adalah kegagalan.

Hubungan dengan Formulasi Strategi
Ditarik perbedaan antara dua proses manajemen yaitu formulasi strategi dan perencanaan
strategis. Perbedaan dari kedua proses menajemen yaitu bahwa formulasi strategi merupakan
proses untuk menutuskan strategi baru, sementara perencanaan strategi merupakan proses
untuk memutuskan bagaimana mengimplementasikan strategi tersebut.
Dalam proses formulasi strategi manajemen menentukan cita-cita organisasi dan menciptakan
strategi-strategi utama untuk mencapai cita-cita tersebut. Proses perencanaan strategi kemudian
mengambil cita-cita dan strategi yang telah ditentukan tersebut dan mengembangkan programprogram yang akan melaksanakan strategi dan mencapai cita-cita tersebut secara efisien dan efektif.
Keputusan oleh produsen barang-barang industrial untuk melakukan diversifikasi ke barang-barang
konsumen merupakan formulasi strategi suatu keputusan strategi yang mana sejumlah masalah
implementasi harus diselesaikan. Dalam proses perencanaan strategis yang formal langkah

yang paling penting adalah menulis penjelasan dari cita-cita dan strategi perusahaan dan
perencanaan mungkin harus menginterprestasikan atau memperoleh pemikiran
manajemen sebagai langkah yang utama

Evaluasi dari Perencanaan Strategi
Lima puluh tahun yang lalu proses perencanaan strategis di hampir semua
organisasi adalah tidak sistematis. Jika manajemen memikirkan perencanaan
jangka panjang, hal tersebut tidak dilakukan dengan cara terkoordinasi. Banyak
organisasi menghargai keunggulan dari pembuatan rencana untuk tiga atau lima
tahun kedepan. Praktik menyatakan rencana tersebut dalam dokumen atau
modal formal adalah luas, tetapi bukan berarti diterima secara universal.

PROSES MANAJEMEN STRATEGI

How

• Bagaimana

When

• Kapan

Where

• Dimana

Again
Whom

• Siapa

For What
Purpose

• Tujuannya apa

Manfaat dan Keterbatasan dari Perencanaan Strategis
1. Kerangka Kerja Untuk Pengembangan Anggaran.
Suatu anggaran operasi memerlukan komitmen sumber daya untuk tahun mendatang.
Tahunan Suatu anggaran operasi memerlukan komitmen sumber daya untuk masa
depan. Oleh karena itu, penting bahwa manajemen membuat komitmen sumber daya
semacam itu dengan ide yang jelas mengenai kemana arah organisasi untuk beberapa
tahun ke depan. Suatu rencana strategis menyediakan kerangka kerja yang lebih luas.
Dengan demikian manfaat penting dari pembuatan suatu rencana strategis adalah
bahwa rencana tersebut memfasilitasi formulasi dari anggaran operasi yang efektif.
Selain itu mempunyai manfaat memfasilitasi keputusan alokasi sumber daya yang
optimal yang mendukung opsi-opsi strategis kunci.

2. Alat Pengembangan Manajemen.
Perencanaan strategi formal adalah alat pendidikan dan pelatihanmanajemen yang unggul
dalam melengkapi para manajer dengan suatu pemikiran mengenai strategi dan
mengimplementasikannya. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa perencanaa strategis formal,
proses itu sendiri adalah jauh lebih penting dibandingkan dengan output dari proses tersebut,
yangmerupakan dokumen rencana.
3. Mekanisme Untuk Memaksa Manejemen Agar Memikirkan Jangka Panjang.
Proses perencanaan strategis formal memaksa manajer untuk meyediakanwaktu guna
memikirkan masalah-masalah jangka panjang yang penting.
4. Alat Untuk Mensejajarkan Manajer dengan Strategi korporate.
Debat, diskusi dan negoisasi yang terjadi selama proses perencanaan mengklarifikasi strategi
korporat, menyatukan dan mensejajarkan manajer dengan strategi semacam itu, dan
mengungkapkan implikasi dari strategickorporat bagi manajer individual. Pembuatan rencana
strategiscmungkin mengungkapkan bahwa keputusan-keputusan individual tidak menciptakan
suatu keseluruhan yang memuaskan. Investasi yang baru direncanakan mungkin memerlukan
lebih banyak dana pada tahun-tahun tertentu dibandingkan dengan dana yang dapat diperoleh
perusahaan pada tahun-tahun tersebut.

5. Keterbatasan.
Selalu ada bahaya bahwa perencanaan berakhir menjadi pengisi formulir latihan
birokrasi tanpa pemikiran strategis. Organisasi mungkin menciptakan departemen
perencanaan strategis kepada para staf dan departemen tersebut, sehingga demikian
mengabaikan input dan manajemen lini maupun manfaat pendidikan dari proses
tersebut.Ada beberapa kekurangan atau keterbatasan potensial dari perencanaan
strategis formal. Pertamaperencanaan berakhir menjadi pengisian formulir latihan
birokrasi tanpa pemikiran strategis. Guna meminimalkan risiko dari birokrasi,
organisasi secara periodik sebaiknya mempertannyakan apakah perusahaan
memperoleh ide-ide segar sebagai akibat dari proses perencanaan
strategis. Keduaorganisasi mungkin menciptakan departemen perencanaan strategis
yang besar dan mendelagasikan pembuatan rencana strategis kepada para staf dari
departemen tersebut, sehingga dengan demikian mengabaikan input dari manajemen
lini maupun manfaat pendidikan dari proses tersebut.

Rencana strategi formal yang diinginkan dalam organisasi memiliki karakteristik
seperti berikut :

✓ Manajemen puncak yakin bahwa perencanaan strategis adalah penting. Jika tidak
ada perencanaan strategis kemungkinan besar akan menjadi latihan para staf
yang hanya memiliki sedikit dampak pada pengendalian keputusan aktual.

✓ Organisasi tersebut relatif lebih besar dan rumit. Dalam organisasi kecil yang
sederhana pemahaman informal mengenai arah masa depan organisasi adalah
mencukupi untuk mengambil keputusan mengenai alokasi sumber daya yang
merupakan tujuan utama dari pembuatan suatu rancana strategis.

✓ Ada ketidakpastian yang cukup besar mengenai masa depan tetapi organisasi
memiliki fleksibilitas untuk menyesuaikan dengan situasi yang berubah

Meskipun perencanaan strategis mempunyai banyak manfaat,
namun juga memiliki beberapa keterbatasan, antara lain:
✓ Selalu ada bahaya bahwa perencanaan berakhir menjadi pengisian formulir,
latihan birokrasi, tanpa pemikiran strategis.

✓ Bahwa organisasi mungkin menciptakan departemen perencanaan strategis
yang besar dan mendelegasikan pembuatan rencana strategis kepada para staf
dari departemen tersebut.

✓ Perencanaan strategis adalah proses yang memakan waktu dan mahal

Struktur dan Isi Program
Hampir disemua organisasi industrial program adalah produk atau keluarga produk ditambah
riset dan pengembangan aktivitas-aktivitas umum dan administratif, akuisisi yang direncanakan atau
aktivitas-aktivitas penting lainnya yang tidak sesuai dengan lini produk yang ada saat ini. Rencana
strategis biasanya mencakup periode lima tahun ke depan. Lim atahun adalah periode yang cukup
panjang untuk megestimasikan konsekuensi dari keputusan program yang dibuat saat ini.
Konsekuensi dari keputusan untuk mengembangkan dan memasarkan produk baru atau untuk
memperoleh aktiva modal utama yang baru mungkin tidak dapat sepenuhnya dirasakan
dalam periode yang pendek.
Jangka waktu di atas lima tahun mungkin begitu kabur sehingga usaha-usaha untuk berguna untuk
dilakukan. Banyak organisasi membuat rencana yang sangat kasar yang mencakup hanya tiga tahun
kedepan. Jumlah dolar dari setiap program menunjukkan besaran kira-kira dari pendapatan, beban
dan pengeluaran modal. Karena jangka waktunya relatif panjang hanya estimasi kasar yang
memungkinkan. Estimasi-estimasi semacam itu adalah memuaskan sebagai dasar untuk
mengindikasikan arah umum organisasi. Jika rencana strategis distrukturisasi berdasarkan unit bisnis
yang menspesifikasi batasan-batasan dalam mana unit bisnis diharapkan untuk beroperasi.

Hubungan Organisasional
Proses perencanaan strategis melibatkan manajemen senior dan manajer dari unit bisnis
atau pusat tanggung jawab lainnya, dibantu oleh staf mereka. Tujuan utamanya adalah untuk
memperbaiki komunikasi antara eksekutif korporat dengan eksekutif unit bisnis dengan cara
menyediakan rangkaian aktivitast erjadwal, melalui mana mereka dapat mencapai sekelompok
tujuan dan rencanayang disetujui bersama. Manajer dari departemen-departemen
individual biasanya tidak berpartisipasi dalam proses perencanaan strategis.
Dibeberapa organisasi, kontroler organisasi membuat rencana strategis. Perencanaan
strategis memerlukan keahlian analitis dan pandangan ke depan yang luas yang mungkin tidak
ada diorganisasi kontroler. Kontroler mungkin hanya memiliki keahlian terutama dalam teknikteknik analitis terinci yang diperlukan untuk menyesuaikan anggaran tahunan dan menganalisis
varians antara jumlah aktual dengan yang dianggarkan

Gaya Mnajemen
Perncanaan strategis adalah suatu proses manajemen dan
cara dengan mana proses tersebut dilaksanakan di suatu
perusahaan sangat bergantung pada gaya dari CEO.
Beberapa CEO memilih untuk mengambil keputusan
tanpa manfaat dari alat perencanaan formal. Jika
kontroler dari suatu perusahaan berusaha untuk
menperkenalkan suatu sistem yang formal maka ia
mungkin akan tidak berhasil.

MENGANALISIS PROGRAM-PROGRAM BARU YANG DIUSULKAN
Ide-ide untuk program baru dapat berasal dari manapun dalam organisasi dari CEO dari
staf perencanaan kantor pusat atau dari berbagi bagian organisasi yang beroperasi. Organisasi
riset dan pengembangan diharapkan menghasilkan ide-ide untuk produk atau proses baru
organisasi pemasaran diharapkan menghasilkan inovasi pemasaran dan organisasi teknik
produksi diharapkan menghasilkan peralatan dan metode produksi yang lebih baik.
Usulan –usulan untuk program pada intinya bersifat reaktif yaitu muncul sebagai reaksi
terhadap ancaman yang dirasakan seperti kabar burung mengenai pengenalan produk baru oleh
pesaingan atau sebagai inisiatif untuk mengkapitalisasi suatu kesempatan. Karena keberhasilan
suatu perusahaan bergantung sebagian pada kemampuannya untuk menemukan dan
mengimplementasikan program-program baru dan karena ide-ide ini dapat berasal dari berbagai
sumber, maka atmosfir yang dibutuhkan adalah sedemikian rupa sehiingga ide-ide muncul dan
menerima perhatian manajemen yang sepatutnya. Perencanaan sebaiknya memandang adopsi
dari suatu program baru tidak sebagai keputusan tunggal dari ya atau tidak, tetapi lebih sebagai
suatu rangkaian keputusan dimana masing-masing merupakan langkah-langkah yang relatif
kecil dalam menguji dan mengembangkan program yang diusulkan tersebut

Analisis Investasi Modal
Teknik-teknik untuk menganalisa usulan investasi modal berusaha untuk
menemukan

➢ Nilai sekarang bersih dari proyek tersebut yaitu kelebihan nilai sekarang dari
estimasi arus kas masuk terhadap jumlah investasi yang diperlukan

➢Tingkat pengembangan internal yang implisit dalam hubungan antara arus
kas masuk dan keluar.

Ada empat alasan untuk tidak menggunakan teknik nilai sekarang dalam menganalisis semua usulan yaitu
sebagai berikut :

1. Usulan tersebut mungkin menarik sehingga perhitungan dari nilai sekarang bersihnya
tidak diperlukan.
2. Estimasi yang terlibat dalam usulan begitu tidak pasti sehinnga membuat perhitungan
nilai sekarang bersih dipercaya tidak sesuai dengan usahannya. Seseorang tidak dapat
mengambil kesimpulan yang dapat diandalkan dari data yang tidak dapat diandalkan.
3. Selain peningkatan dalam profitabilitas, pendekatan nilai sekarang mengansumsikan
bahwa fungsi tujuan adalah untuk meningkatkan laba tetapi banyak usulan investasi
yang memperoleh persetujuan berdasarkan alasan bahwa usulan tersebut
meningkatkan semangat karyawan dan keselamatan kerja.
4. Tidak ada alternatif yang layak untuk diadopsi. Hukum lingkungan mungkin
mengharuskan investasi dalam suatu program baru, misalnya sistem pengendalian
manajemen sebaiknya menyediakan cara yang teratur dalam memutuskan usulan yang
tidak dapat dianalisis dengan teknik kuantitatif.

Peraturan
Perusahaan umumnya membublikasikan aturan dan prosedur untuk persetujuan
usulan pengeluaran modal dengan berbagai besaran. Usulan pengeluaran yang
kecil dapat disetujui di tingkat manajer pabrik, bergantung pada total jumlah
yang telah ditentukan dalam satu tahun dan usulan yang lebih besar akan
diteruskan ke manajer unit bisnis lalu ke CEO.

Menghindari Manipulasi
Para pengusul yang mengetahui bahwa proyek mereka dengan nilai sekarang
bersih yang negatif kemungkinan besar tidak akan disetujui bahwa proyek
tersebut harus diambil. Reputasi dari pengusul proyek dapat menjadi semacam
pengalaman yang dapat mengandalkan angka dari pengusul yang memiliki
catatan rekor yang unggul.

Model
Selain model pembuatan anggaran modal yang mendasar seperti analisis risiko,
analisis sensitivitas, simulasi, perencanaan skenario, teori permainan dan lain
sebagainya untuk pengambilan keputusan. Staf perencanaan sebaiknya
mengenai teknik-teknik dalam melihat data yang diperlukan dan yang tersedia.

Pengaturan Untuk Analisis
Satu tim mungkin mengevaluasi usulan yang sangat besar dan penting dan proses
tersebut mungkin memerlukan waktu satu tahun atau lebih. Bahkan untuk usulan yang
kecil, sejumlah besar diskusi biasanya terjadi antara pengusulan dengan staf kantor
pusat. Pekerjaan terakhir dalam sistem pakar (expert system) yang merupakan bidang
yang berkembang cepat mengguunakan software komputer dalam analisis dari usulan
program. Dalam batas waktu bahwa anggaran modal untuk tahunan memiliki batas
waktu. Jika suatu usulan tidak memenuhi batas waktu tersebut maka persetujuan
formalnya dapat menunggu sampai tahun berikutnya, kecuali jika ada situasi yang tidak
biasanya.

MENGANALISIS PROGRAM-PROGRAM YANG SEDANG BERJALAN
Analisis Rantai Nilai

Rantai nilai untuk perusahaan mana pun adalah sekelompok aktivitas yang menciptakan nilai dan saling
berhubungan yang menjadi bagiannya dari memperoleh bahan baku dasar untuk pemasok komponen
sampai membuat produk akhir dan mengantarkannya ke pelanggan akhir.
Perhitungan Biaya Berdasarkan Aktivitas
Meningkatnya komputerisasi dan otomasi di pabrik-pabrik telah mengarah pada perubahan-perubahan
penting dalam sistem untuk mengumpulkan dan menggunakan informasi biaya. Dalam pusat biaya,
biaya tenaga kerja langsung mungkin digabungkan dengan biaya-biaya lain sehingga menjadi biaya
konversi yaitu biaya tenaga kerja dan biaya overhead untuk mengonversi bahan baku dan komponen
menjadi barang jadi. Dalam sistem yang lebih baru kata aktivitas sering kali digunakan dibandingkan
dengan kata pusat biaya dan pemicu biaya lebih sering digunakan dibandingkan dengan kata dasar
alokasi dan sistem biaya disebut dengan sistem perhitungan biaya berdasarkan aktivitas.
asar alokasi atau pemicu biaya untuk masing-masing pusat biaya mencerminkan penyebab dari terjadinya
biaya yaitu elemen yang menjelaskan mengapa jumlah biaya yang terjadi dipusat biaya atau aktivitas
bervariasi. Misalnya, dalam pembelian.

ROSES PERENCANAAN STRATEGIS
1. Meninjau dan Mempengaruhi Rencana Strategis
2. Memutuskan Asumsi dan Pedoman
3. Iterasi Pertama dan Rencana Strategismenggunakan asumsi, tujuan dan pedoman unit

bisnis dan unit operasi lainnya membuat rancangan pertama dari rencana strategis yang
mungkin memasukkan rencana operasi yang berbeda dari yang dimasukkan dalam rencana
sekarang seperti perubahan dalam taktik pemasaran dengan didukung alasan.

4. Analisis
5. Iterasi kedua dari rencana strategis
6. Tinjauan dan Persetujuan Akhir.

