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Kata Pengantar

Alhamdulillah, atas izin Alloh SWT dan dengan rahmatNya lah kami tim workshop visi misi dan

tujuan Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya, Bandariampung telah menyelesaikan laporan

kegiatan Workshop Visi, Misi dan Tujuan. Laporan kegiatan ini berisi materi, notulensi dan visi

misi yang berhasil dirumuskan. Dengan adanya evaluasi yang dilakukan diharapkan mampu

merumuskan visi, misi dan tujuan serta dapat melakukan implementasi yang dilakukan.

Untuk terwujud pencapaian visi misi dan tujuan kegiatan ini melibatkan semua unsur pimpinan

unit yang terdapat di Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya. Baik dari pimpinan hingga para

dosen, mahasiswa, para pengguna lulusan, stakeholder dan pengambil kebijakan.

Semoga hasil Workshop Visi, Misi dan Tujuan Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya mampu

menjadi arahan menuju kearah lebih baik bagi Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya. Kami

tim penyusun mohon maaf apabila dalam penyusun laporan evaluasi ini masih banyak terdapat

kesalahan dan ketidaksesuaian bagi pihak lain yang terkait baik secara sengaja maupun tidak

sengaja.
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RUMUSAN VISI MISI YANG DIHASILKAN



1.Menyelenggarakan pembelajaran yang kreatif, inovatif dan adaptif terhadap kemajuan

teknologi informasi berdasarkan pendekatan riset dan nilai-nilai kejujuran.

2.Mengembangkan penelitian dan pengabdian pada masyarakat yang unggul dan inovatif

serta relevan dengan kebutuhan stakeholder.

3L Mengembangkan budaya professionalisme dalam tatakelola perguruan tinggi berbasis

teknologi informasi.

4. Mengembangkan lingkungan kampus yang kondusif.

IRUUAN

i rangka mewujudkan visi, misi Insitut Informatika dan Bisnis Darmajaya seperti yang

dsebutkan diatas, maka dalam rangka mencapai cita-cita secara keseluruhan diperlukan

tujuan strategis yang lebih terarah dan sistematis dalam setiap operasionalnya. Untuk itu

isnapan strategis yang akan dilakukan sebagai berikut:

L. Menghasilkan lulusan berkualitas, berwawasan global dan berakhlak mulia.

2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berkompetensi unggul.

3L Menerapkan hasil riset untuk mendukung pembelajaran unggul.

4.Menghasilkan temuan ipteks yang berkualitas melalui penelitian  sesuai dengan

kebutuhan stakeholder

5.Mengoptimalkan hasil riset untuk kegiatan pengabdian pada masyarakat.

6.Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program pengabdian pada masyarakat

yang tepat guna.

7.Meningkatkan dan mengoptimalkan kerjasama pada tingkat lokal, nasional, dan

internasional.

8.Menerapkan manajemen yang transparan, akuntabel, bertanggung jawab-dan adil untuk

meningkatkan kinerja perguruan tinggi.

9l Mengembangkan dan menyediakan layanan berbasis teknologi  informasi  untuk

meningkatkan kinerja perguruan tinggi.
10.Meningkatkan suasana dan budaya akademik yang dinamis, demokratis, dan bermoral.

11.Mengembangkan dan menyediakan sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan

akademik dan non akademik.

mewujudkan visi, maka Insitut Informatika dan Bisnis Darmajaya merumuskan misi

m berikut:

Perguruan Tinggi Pembelajaran Unggul Berbasis Riset dan Teknologi Informasi"



NOTULEN HASIL DISKUSI

rr



Sl Perlu role of tumb, rasionalitas angka-angka statistik.

10.Perlu adanya diskusi antara tim dengan yayasan untuk mengkomunikasikan statuta

dan target atau angka-angka ataupun uraian.

11.Misi dirumuskan dari tujuan dan sasaran.  -

1Z Terdapat indikator tujuan dan indikator:

SESIIII

5.Tujuan merupakan pola sehingga harus diperjelas.

6.Tujuan 1:

Masukan :

a.Dari mana ke mana

b.Perlu benchmark / baseline

c Mencapai tujuan, sehingga orang yang membaca dapat mengukur dengan baik.

7.Tujuan 2 :

a.Kritis itu menentukan apa itu kompeten/unggul

b.Inovatif dan adaktif

Misal: publikasi internasional terindeks

Paten yang diperoleh

Pengabdian masyarakat yang berdampak pada masyarakat

Yang dikhawatirkan kewalahan dalam mengukur tujuan.

Sl Tujuan 3:

a.Perlu dibedakan apa ini tujuan atau strategi, mungkin ini merupakan strategi.

b.untuk menciptakan lulusan yang berkualitas sehingga ada benang merah untuk

mencapai tujuan tersebut.^

c Pertajam rumusan untuk menentukan baseline dan ukuran.

d.  Harus jelas mana tujuan, strategi dan program.

SESIII

1_ Proses penyusunan renstra banyak model sehingga perlu rasionalitas dan opini

posisioning

2. Visi dan Misi hanya bersifat rumusan saja, perlu interpretasi berkaitan dengan apa yang

terkandung di dalamnya.

3L Visi merupakan apa yang menjadi tujuan.

4. Misi merupakan apa yang mau kita laksanakan.

SESII



Ii Dalam penyusunan renstra 5 tahunan harus ada target kinerja dan baseline kinerja

(tahun sekarang).

14. Bab II Renstra berisi gambaran umum IIB Darmajaya

ISL Visi Misi merupakan target pimpinan per tahun, dimana akan disandingkan target

b'nerja dengan capaian kinerja.

16. Visi, Misi, Tujuan, strategi dan Program sudah terukur

U. Aktivitas harus merujuk ke SN Dikti.

SESIIV
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Ditetapkan di
Pada tanggal

Nama-nama yang tercantum daiam Surat Keputusan ini adaiah sebagai
"SuSUNAN PANITIA WORKSHOP VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN
IN^i, iUT INPORMATIKA DAN BlSNiS (IIB) DARMAJAYA "
Dinarapkan kepada nama-nama tersebut agar rneiaksanakan tugas sesuai
uengun Tridharrna Perguruan Tinggi.
Keputusan ini beriaku sejak tangyai ditetapkan dan apabiia ternyata di
keinudian nari terdapat perubahan, maka Surat Keputusan ini akan
ditinjau kembaii.

1.
2..
3,

Kenecapkan

engingatkan

JKeaimbang    :  1  Sehubungan dengan akan dilaksanakannya kegiatan Workshop visi,
rnisi, tujuan, dan sasaran Institut Informatika dan Bisnis (IIB)
uarmajaya.

2.Berdasarkan surat  internal memo dari  nomor:  IM.037/DMJ/TIM-
APT/XII-17 perihal Permohonan penerbitan SK panitia workshop visi,
misi, tujuan, dan sasaran institut  informatika dan bisnis (IIB)
Darrnajaya.

3.Bahwa untuk itu perlu diterbitkan Surat Keputusan tentang Susunan
Panitia Workshop Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Institut Informatika
dan Bisnis (IIB) Darmajaya.

1.Undang - undang No.20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional.
2.Peracuran Pemerintah No.60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi.
3.Surat  Keputusan Menteri  Pendidikan Nasional Repubiik Indonesia

NO.165/D/0/2008 tertanggal  20 Agustus 2008 tentang Perubahan
Status STMIK-STIE Darmajaya menjadi Informatics and Business
Institute (IBI) Darmajaya.

4.Surat Keputusan Rektor  nomor SK.0482/DMJ/REK/KUSDM/DC2017
tentang Perubahan Struktur Organisasi.

MtMUTUSKAN

Tentang

SUSUNAN PANITIA WORKSHOP VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN
INSTITUT INFORMATIKA DAN BISNIS DARMAJAYA

SURAT KEPUTUSAN
REKTOR IIB DARMAJAYA

NOMOR : SK.0450/DMJ/REK/XII-2017
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Hendra Kumiawan, S.Kom., M.T.I

Anik Irawati, S.E., M.Sc

1.Susanti, S.E., M.M

2.Sri Maryati, S.E., M.Sc

1.Nurjoko, $.Korn., M.T.I

2.Novi Herawadi S, S.Kom., M.T.I

3.Nurfiana, S.Kom., M.Kom

1.Jaka Darmawan, S.E., M.S.Ak

2.Rio Kurniawan, S.Kom., M.Cs

1.Adi Sutrisno, S.Kom

2.Taufik, S.E., M.S.Ak

Ketua Peiaksana

Bendahara/S^kretaris

1.Ir. Firmansyah YA, MBA., M.Sc

2.Dr. RZ. Abdul Aziz, ST., MT

3.Ronny Nazar, S.E., M.M

4.Muprihan Thaib, S.Sos., M.M

Zaidir Jamai, S.T., M.Eng^enangyung ^^

SUSUNAN PANITIA WORKSHO^ VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN
INSTITUT INFORMATIKA DAN BISNIS DARMAJAYA

: Surat Keputusan Rektor IIB Darmajaya
; Susunan Panitia Worksbop Visj, Misi, Tujuan, dan Sasaran Insbtut informatika dan

Bisnis (IIB) Darmajaya.
: SK,0450/DMJ/REK/XII-2017
: 29 Desember 2017
: 1/1
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UU 20-2003Pwigwnbwtgwi KKNIPP nc.31 -2006 -dasar da^^manbwt Dtrmt 4mKWll

,   ,f Ftmc:Tha^and, Hongkong, Eurapuniof^^ghar Educ^on

Tatakala Pengembangan tCKNI

AKUISISI
•MLfUS & AKREDITASI

H MAHASISWA
Jauh)

S2, Japung, dll)
sasi, rasio dosen, riset, inovasi, dll)
MENGELOLA LEMBAGA

Ut
I^OOI; dll

ISSUE

l.MASALAH INTERNAL
(Yayasan & Lembaga, Dosen bermasalah)

2. MASALAH EKSTERNAL
(Pemerintah, Tantangan-tuntunan Dunia
& Masyarakat,)

ISSUE

12/26/2018



DEFINISISTRATEGIMANAJEMEN
•GLUECK & JAUCH: ARUS KEPUTUSA^& TINDAKAN YG

MENGARAH PO PERKEMBANGAN SUATU STRATEGI YG EFEKTIF
•GLUECK: SERANGKAIAN RENCANA YG DISATUKAN.LUAS &

TERINTEGRASI.
•WHEELEN & HUNGER: KEPUTUSAN & TINDAKAN MANAJERIAL

YG DIDALAMNYA TERDAPAT PENYUSUNAN RENCANA
STRATEGIS.

t^.'^li.
JJd

I 4 LOGAN:PERENCANAAN YG MELIHAT
JPMMJKAN DG KONSEP DASAR/MISI PERUSH.

1  '""O-St: PENETAPAN SASARAN & TUJUAN JK PJG
I S8CTA ALOKASI SD YG DIPERLUKAN

: KEBIJAKAN & KEPUTUSAN KUNCI
i MENGUBAH KEKUATAN PEUSAHAAN

"*a30H ^ STRICKLAND:DASAR MENYUS

fr^:^=!• STKATEGI

12/26/2018



l

Keputusan yg memungkinkan manajemen
Untuk mengarahkan/mempedomani

& mengukur prestasi

••GOALS (Smrin)
ANSOFF: Nilai ttt pada skala yg ingin dicapai
ANTHONY: Apa yg ingin dicapai organisasi

GRAY & RICKET: Pernyataan ttg arah organisasi

•A-CITA PERUSAHAAN = "WHAT DO WE WANT TO

T: PERNYATAAN TTG SASARAN-SASARAN STRATEGI,
A & BAG. IDENTIK PERUSAHAAN
IS OUR BUSINESS?"

PROCESS

PROSES MANAJEMEN STRATE6IK

A.ANAUSIS UNGKUNGAN
MEMONITOR UNGK. ORGANISASIUNTUKIDENTIFIKASIKESEMRATAN J. HAMBATAN

B.ARAH ORGANISASI
INDIKATORlSASARANA MISIORGANISASI

C TORMULASI STKATEGI ORGANISASI
MEMBENTUK * MENYELEKSISTRATEGI

a IMPLEMENTASI STRATEGI ORGANISASI
TINDAKAN MENGEMBANGKAN STRATEGIDR TAHAP SEBELUMNYA

E.  EVALUASISTRATEGI
MENEUTIDAN MENGEVALUASI

12/26/2018



3. PEMIMPIN PASAR

2. MENYEDIAKAN JASA&
PRODUK TERBAIK

1. MAX. PERTUMBUHAN   ^
PERUSH.

TUJUAN PEMASARAN & t
PENSiALAN    s

^^^_     ^^
KEUANGAN

3. STABIUTAS
DEVIDEN

KEUNTUNGAN
2.MAX.

PROFITABIUTAS
1. MAX.

^^___^j)v^L^^y'

(^     ^^,

TUJUAN. STRATEGI S KEBUAKAN YG TELAH
DISEMPURNAKAN

IDENTIFIKASITUJUAN,STRATEGIS KEBUAKAN   |

LPERUMUSAN STRATEGt

EnMMtlHl|l

PELAKSANAAN

Arrunan^ îang

12/26/2018



Manfaat Manajemen Strategik

•Visi strategi yang lebih jelas
•Fokus yang lebih tajam atas faktor yang penting secara strategis
•Meningkatkan pemahaman mengenai perubahan lingkungan yang

sangat cepat

Dasar
eramalan
Perencanaan berorientasi keluar)

ngan Perencanaan Strategis

>*•

•IND0E5KRIM MEUIj MEMIUKI 6IZI TIN66I <5
MAKANAN ALTERNATIF YS BERVITAMINAMAN B6
ANAK-ANAK

•AUDI A 4 2.6 V6 TIPTRONIC KEPUASAN DINAAIKA

•PIZZA HUT: MENJUAL SUASANA <S KELEZATAN PIZZA
•PT. TELKOM: VVORLD CLA5S OPERATORTUIUAN

TCJWSOSIAL
1. PERUSHYG

BERTGJWB. SOSIAL
2.MELAYANIMASY.

TUJUAN
HUB.

P6KAJWAWAN
1. WBALAN
PMANFAAT

UBUMTKERJA
6AKRAB

3.MBUUASKAN
CMNAWAN

._-   V^we'*

12/26/2018



a^p

formuaa
snua

^^^^i^;̂ igî 0^g <̂m?'\̂  *W ' ••"    <•
^4anajemen Strategik

H
H
'roses

Enkm

f
Scanntng

Unghinpn

UnsurDasar Dalamn Strategik

Learning Organization

Sebuah organisasi yang memiliki keahlian dan kompetensi dalam
menciptakan, memperoleh, mentransfer pengetahuan dan
memodiflkasl perilakunya agar mencerminkan pengetahuan baru

T^Kunci-Pertanyaan Strategis

-Wmmmrasiaperusahaan sekarang?
-^M^terdapat perubahan, dimana posisi perusahaan dalam satu,
^ !• atau sepuluh tahun kedepan? Oan apakah jawaban
*M dapat diterima?

i tidak dapat diterima, apa tindakan secara spesifik yang
• oleh manajemen? Apa resiko dan hasil yang terkait?

12/26/2018



Sumbar
Portr(l0|

]]
o

P^salng^
AntarParush.

Supplwr

Other
Stsl^holder

Pendorong Kompetisi di Industn ^ ;^^,;,

Parforma

h

Implementasi

Model Manajemen Strategik

12/26/2018



Luas
Transportasi
Jasa Keuangan

Jalan Kereta Api
Asuransi

Sempit

Tujuan atau Alasan sebuah perusahaan didirikan, misi mungkin dalam
Hngkup yang sempit atau luas

s pengembangan rencana jangka panjang untuk menangani
a efektif kesempatan dan ancaman dari lingkungan berdasarkan

hfcuitan dan kelemahan perusahaan, terdiri dari:
-Mbi
•fcyuan
-Sfcate^^
•U^jakan

Definisi Formulasi S

*StnikturrCara sebuahperusahaandiorganisasikandalambentukkomunikasi,
kewenangan dan alur kerja

*Budeye: Seperangkat kepercayaan, harapan dan nilai-nilaiyangdipelajart dan
dibagi oleh para anggota organlsasl dan di turunkan dari satu generasi karyawan
ke generasi lain

• SumberDaya: Sebuah Aset, kompetensf, proses, keaNfan, ateu pengetahuan
yang dikendaiikan oleh perusahaan

Fakt

gan Tugas / Industri
ridari:

•Krfcmpnl dafam lingkungan yang secara langsung mempengaruhi atau
^^pengaruhi oleh operasi perusahaan

•Sering dlsebut Industrl

• "fcnirf dari fcekuatan-kekuatan umum di lingkungan

lingkungan

12/26/2018
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HirarkiStrategi

Mester plan yang menyeiuruh yang memaparkan bagaimana
a^tu perusahaan akan mencapal mlsl dan tujuannya

••duruhan dan manajemen usahanya
^hdBStrategi Bisnis (BusinessStrateev): menekankan pada perbaikan posisi
tanpetitlf darl produk perusahaan atau unltnya

jJ^Pw^^i.Str^teKl Fumj-sional ffunctional Strateavl: memaksimalkanproduktlfitas
^nber daya yang dlmllfki

Definisi dari Strategi

•ProfitabiiltM
•Efisiensi
•Growth
•Sharehoider^ wealth
•Penggunaan Sumber Dayi
•Reputni
•KontribusifceKaryawan
> KontribuslkeMasyarakat
•Marfcet Leadershfp
•Technotogical Leaderehip
•Bertahan Hldup
•Kebutuhan Pereonal Management

Area-Area Vang Menjadi Tujuan
DefinisidariTujuan
•IfcsM akhir dari sebuah aktivitas yang direncanakan. Tujuan akan
•Knyatakan apa vane harus dicapai dan kapan. Tujuan harus dapat
dfcuanttfikasikan, jika mungkin
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• Mengarahkan
• Berkeianjutan
• Langka

Karakteristik Keputusan Strategis:
• Gap dalam performa
• Ancaman pergantian kepemilikan
• intervensi Eksternal
• Chief Executive Officer Baru

pmmmmmmmmmmmmmmmm

Proses monitoring atas aktivitas
perusahaan dan hasil suatu performa
sehingga performa aktual dapat
dibandingkan dengan performa yang
diinginkan

Definisi Evaluasi dan Kontrol

Definisi Implementasi Strategi
t

Proses untuk menempatkan strategi dan kebijakan ke dalam aktivitas meialui
pengembangan dari:

•Program : Pernyataan aktivitas atau langkah-langkah yang dibutuhkan
untuk mencapai sebuah rencana

•Budget: Pernyataan tentang program-program perusahaan datam bentuk
uang/rupiah

•Prosedur: Sistem yangterdirl dari langkah-langkah atau teknik-teknik yang
berkesinambungan yang menjabarkan secara detail bagaimana
pelaksanaan suatu tugas tertentu

•

Definisi Kebijakan

Pedoman secara garis besar
untuk pengambilan keputusan

12/26/2018



pkuisisiekstemalataujointventures
UntuktumbuhsecarahorisontldansecanintmaIinelaluicfi>iefaitlankualitMdaripenisahMfl
yangdiakuisisidafldeResnmenaiunakan

• Kebifakan:
•Proposal penurunan biaya tidakakan pemah drsetujui jlka hl tenwbut akan menurunkan kualrtas
•SetiappnxlukIdarivn(palin|murahsampaipalingmahalIhanismenjdivangterbikdibanding

kompetitorbaikdalam hal kualitas maupun performa
•PerusahMntidtkakan menekankan pada marhet share jika hel tersebirt mengurangf profitabilitas
•Unitbi3ni5hafusdjarahkanagartersinergt,bersamaanpihakvangmemili)akeahiindtamunrt

tersabiitakantanudikambangkan

• Strategl

Proses Manajemen Strategik di Maytag Co.: Strategi & Kebijakan

•Meningkatkan^ro^tabilitas
*Menjadi nomor satu dalam kepuassn konsumen
- Menjadi nomor tiga dalam penjualan di Amerika Utara

-I^mJasiStrategl:
tft^^:

: Untufc melayanl kepentlngan pemlifk saham, konsumen dan karyawan
k mungkfn

Svnplt: Untuk menjadi pembuat dan pemroduksJ terbesar dan terlengkap aiat
sirumahtanggayangberorlentasiglobal

A^i3Sr*ktwI""™1
SnnlingL
llTt^Ml

i         I

SWOTBwio.COIDOT^W

t               1

trmliznfaktw
Scan
Ungk.Ekstarnai

•?
EWiUW™, tujim^
*iJE*

•tntrepreneurial
Adaptive
•anning

•logical Incrementalism
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unrt brtnis untukmenyerahkan laporan bulanan tentangstatus penJualen
p line preduktermasuk trend dalam beban

• unitbisnisuntukmenyediakanlaporantahunanyangmenyaiikanlaba
a.danb^wnsebaiaimanajugaasetyangdapatdiidentifikasidalamdollar,

'wndan pengurangan kepemilikan
unrt hlsnis untuk menyediakan laporan kuartalan mengenai akttvttas

•itiendkeseJuruhanyangmempengaruhlsatiapilnepredukmereka
ia untt bisnis untuk menginformasJkan kapada kantorpusat sabefum
tu rencana finanstal yang berreslko

s Manajemen Strategtk di Maytag Co.. E^aluasi ^ Kontrol

^^roses Manajemen Strategik di Maytag Co Prosedur
** JU* Prosedur

• Mengembangkanproseduruntukj^MpurchasingdanjolntmartaMlnguntukBosch-
Siemens dengan Hoover

•Menglx>ordinaslkanakdvitespemasarn.rnenu^kturdenpembellanuntukunltb^^iH
melalul tetmite

•Rlset dan Pangembangan dttakukandi setiap untt yangmembawahi suatu line preduk
•Men^onsolidasikansemuafdvertrnginelalu<$atuagen,tetapimengembangkan

advertisingsecare intemaiuntuksetiapkategorimerek
- Mariep*nbudgBtuntukfetiappfioframyanf a

•MukHcover
^ Men^nalBadanmengambangkanpasarAsiamelaluidistributoryengfdadanlicensesden

•hhiijointvemures
*MmfBmbanfkanalatrumahtanggabaniuntukErepadaratan
•MwigembangkanikianTVuntukJenn-AirdenMegicChef

olidasfkan praduksi mesln eucl dan pengerlngpadasatu pabriktertentu

Manajem^n Strategik di Maytag Co.: Program & Budgetposes
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•HungerdanWheeten
adalah serangkaian keputusan dan tindakan manajerial yang menentukan

•FredRDarrid
adalah Seni dan Pengetahuan untuk merumuskan, mengimplementasikan dan
mengevaluasi keputusan iintas fungsionai yang membuat organisasi mampu
mencapai obyektifnya.

•Rtsponaacarataruumansiusmsupunadapkf tsriiadappeiuafigdanincamanesktwnMteiinkakuatandankatamalwiintemalyangda|iatmeinpanganidf]iganitaai(Aigyiii at aL-1M5)

•KakuK^motiiiauiaukKakatkfaa.tapaipatakatiokiaf^manvar,kaiyaaian,ko<itianan,kenkraalna, paaiMfinlan. tlan tapagnnya, yang tanik sacara langaungmaupu fidak iangsung menetima
keumungan atau biaya yang ditanbtdkan oiett scmua tindakan yang dilukukanpMUsahaan
(fckna-ISSOl.

•TBidakanyangbeicifalfnciamwilat(aanaiaiaaamaiungkaddantaniainannnadan(ilalaiiantwtdasaikan audut pandmg tantang via yang diharapka ttalt para pelanggan di mata dapan (Hamat i
Piahakl 1995).

' MptyaiigsangMpaiainguifhikmafwspaikeuf>sgu!aftberaamgtPuftai-1B55)
Pengertian Strategi

•Suatu ketika ada dua prang direktur perusahaan yang bersaing dalam industri yangsania Kedua direktuf ini memutuskan untuk berkemah guna mendiskusikan
kemungkinan merjer,

•Mereka berjalan jauh masuk ke dalam hutan.
•Tiba2, mereka berhadapan dengan seekor beruang grizzly yang berdiri dengan kaki

belakangnya dan menggeram.
• Segera, direktur pertama menurunkan ranselnya dan mengeluarkan sepatu untuk lari.
•Direktur yang kedua berkata, "Hai beruang itu pasti dapat beriari lebih cepat dari pada

kamu".
•Direktur pertama menjawab. "Mungkin aku lidak dapat berlari lebih cepat ketknbang

beruang itu, tetapi aku pasti leblh cepat ketimbang kamu!".
•Cerha ini menangkap pentingnyamanajemen strategi.

llustrasi
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Manajemen Strategik

Elemen ManagementStrategik
•Masaiah Strategis Biasanya Memiliki Konsekuensi Multifungsi atau

Multibisnis. Keputusan strategis memiliki implikasi yang rumit terhadap
hampir seluruh bidang perusahaan.

•Masalah Strategis Memerlukan Perbmbangan atas Lingkungan
Ekstemal Perusahaan. Perusahaan memengaruhi dan dipengaruhi oleh
kondrsi2 eksternal yang sebagian besar berada di luar kendali
perusahaan.

•Masalah Strategis Sering Kali Memengaruhi Kesejahteraan Jangka
Panjang Perusahaan. Keputusan strategis biasanya membuat perusahaan
memiliki komitmen dalam jangka panjang, biasanya dalam ukuran 5 tahun.

•Masalah Strategis Berorientasi Masa Depan Keputusan strategis dibuat
berdasarkan apa yang diprediksiKan oleh manajer, bukan berdasarkan apa
yang mereka ketahui.

i Strategis Memeriukan Keputusan Manajemen Puncak Karena
n strategis mencakup berbagai bidang operasi suatu perusahaan, maka
i ilu memerlukan keterlibatan manajemen puncak.

- Wksatah Strategis Memerlukan Sumber Daya Perusahaan Dalam Jumlah
Sesar Keputusan strategis melibatkan alokasi yang substansial atas SDM, aset
ta atau dana yang harus dialihkan dah sumber2 intemal atau diperoleh dari luar

Dfenensi Keputusan Strategis
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•Memberikan arah pencapaian tujuan
ORGANISAS.

•Membantu memikirkan kepentingan berbagai
pihak.

•Mengantisipasi setiap perubahan secara merata.
•Efisiensi dan efektivitas.
•Mengetahu Posisidan akan kemana posisi kita

MengapaManajemenStrategiitu Penting?
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1.The Chief Architect Approach
2.The Delegation Approach
3.The Collaborative or Team Approach

Tiga Alternatif Menyusun VMS

•Pernyataan Misi menjawab Pertanyaan,
"ApakahBisnisKrta?"

•Pernyataan Visi menjawab Pertanyaan,
"Ingln Menjadl apakah Ktta ? "

VISI0ANMISI8ISNIS ^

Menetapkan VFsi Strategik

3.ManyusuniMDgiunliiiflWKapaitiiuan
4.Mtn(^^inKttMikandanfnaf^Mkiiti^

Proses Manajemen Strategik
,  ,   ProsesManajemenStrategik
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;aiyaaran/kon&UT)en)verst^tehnologi,membuatspesmkasiperaUtan. layoirt, danprosedur yang h&rus digunakan d^amm^ryajikan ^asa, serta mempertahankan standar
kualdas dan cara penyaptn yang sudah baik.

•Segme-r  .... ......    „    ._ ..penting pasar dan kekuatan pesaing yang ada
•Konsep -Jasa roencakup tq>aya-upaya untuk menanamkan dalam piklran ktmstanen,

karyawan, pemegang sahem dan persepsi jasa itu sendiri.

pemasaran dan kuafias serta biaya dari jasa tersebut.
• Sistem Petiyajlan jasa harus dibangun dengan memperjelas peran orang

pasw1 kebutuhan

MISIDALAM PERUSAHAANJASAMENCAKUPp hal yang perlu ada dalam misi

•Pelanggan
•Produk
•Pasar
•Teknologi yangdigunakan
•Komitmen terhadap pertumbuhan, keuntungan atau stabtlitas
•Konsep perusahaan
' Komitmen terhadap stakeholder

ggpjywig tkM merahwni hpian rtn mh gnaii tefwhirt sbm* tetfti jauh turut serta dabm ke^etan
orgainsasi

•Mrdasilfiapcne^emih)^^uin-tu|innorgansaiiketndd^lw)aternn^^
kepada bagian-bagian yang bertangguig jawab daton er^nasasi

•Menjetaskan tujuan-tujyim erganisati dan memtarjemah^an tujuarvtujuan teraebut manjadi bebenpa
snaran ksgiitan yang memlld param t̂er bteya, waktu, dan tdrmja yang dt^at dnlasi dan diawaa

•MsmastflansdanyskesatusntujuandMamorgarmsitefsefetf:
•Msnjsdilandasanatsutttndardalammengstokasiiansun^
•MflnciptakannidadinftdimargantEasiyingsifra.

Pentingnya Pernyataan Misi
i

•Misi, keseluruhan tugas pokok yang dijabarkan dah tujuan startegik untuk
mewtijudkan vist organisisasi

•Visi, adaiah gambaran kondis! masa depan dari suatu organisasi yang belum
tampak sekarang tetapi merupakan konsepsi yang dapat dibaca oleh setiap

Pengertian:
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Outline
•m

-Landasan Hukum

-Prinsip Dasar Dalam Perencanaan
Strategis Institusi
-Acuan kebijakan

-Langkah Penyusunan Renstra

Perencanaanyang baik, enam dengan

4W&2H)
1.What needs to be accomplished? (apa yang harus dikerjakan?)
2.When is the deadline? (Kapan harus dilaksanakan dan
(fselesaikan?
3.Where will this be done? (Dimana tempat pelaksanaannya?)
4.Who will be responsible for it? (Siapa penanggungjawabnya?)
5.How wiil it get done? (Bagaimana cara melaksanakannya?)
6. How much time, energy, and resources are required to
accomplish this goal? (Berapa banyak waktu, tenaga dan
sumberdaya yang dibutuhkan untuk mecapai tujuan)

Prinsip-Prinsip PenyusunanTujuan

•Suitable/cocok/sesuai
•Feasibie/Layak
•Achievable/dapat dicapai
•Flexibte/ientur
•Motivating/memotivasi
•Understandabte/dapat dimengerti
•Unkage/terkait dengan misi
•Measurabte/dapat diukur

•Juganterialu lun, misal Pemsahaan Taximerumuskan misinya sebagai
Perusahaan Jasa Transportasi (mencakup Daral, Laut, dan Udara untuk konteks
bisnisnya.

•Jangan terialu aempit misal Hotel Berbintang yang hanya merumuskan misinya
sebagai penyedia jasa penginapan para tamunya.

-HALYANG PfcRLU DiHINDARI DALAM MERUMUSKAN MISI.
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Prinsip Dasardalam Perencanaan Strategis PT

Mengacu pada kebijakan umum (JP, RPJMN)
Outward looking (Relevan ekstemal)

Berdasarkan Evaluasi Diri (Relevan intemal)
Keterlibatan Stakeholders (milik bersama)

Ada fokus/niche
Ukuran kinerja bersifat strategis dan terukur

Meliputi
•   Rencana Jangka Panjang (26 tahunan)
-  Rencana Jangka Menengah atau Rencana Strategls (6 tahun)
•   Rancana Oparaaional (tahunan)

• RanOp dituangkan dalam RKAT.
Dengan perubahan lingkungan yang sangat cepat,

rencana JP biasanya bersifat giobal
Semakin pendek waktunya semakin detil

•Merencanakan masa depan melalui penyusunan program, penylapan sumber
daya, dan pengaturan agar tujuan dl masa depan tarcapal
*Rencana langkah demi langkah yang akan membawa insbtusi mencapai
tujuan akhir sesuai dengan tujuan yang tersirat dalam pemyataan Visi dan Msi.
-   Fleksfbel * dapat menampung kemungkinan adanya hal-bal yang tak terduga,
.  DinamisAdapat berubah daiam kurun waktu tertentu sesual dengan
kebutuhan dan tuntutan, dengan tanpa mengubahtujuan akhlr.

Rencana Strategis
m Ho. 4 Tahun 2014 Pasal S
{1}   Daiam melaksanakan tanggung jawab di bidang perencanaan sebagaimana dimaksud
deiam Pasai 3 huruf b, Menteri memiiiki tugasdan wewenangmefiputi:
c. mengembangkan Pendidikan Tlnggi berdasarkan kebijakan umum, sebagaimana
^maksud pada huruf a dan huruf b yang terdiri atas:

- X.    rencena pengembanganjangka panjang 25 (dua pufuh iima) tahun;
2.rancana pengembangan jangka menengahatau rencana strategie 5 (lima) tahurt; dan
3.rencana kerja tahunan,
•Muai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)    Ketentuan mengenai perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beriaku
ntuk:a.Kementerian Lain atau LPNK yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi;
b.Badan Penyeisnggara; dan
c PerguruanTinggL

Landasan Hukum
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•w*

Proses Review
Tahunan  ^ i

AW* Iteview Perencanaan:
Pencapalan lUJuan

*whnsitBti tBtnbahan
tUJuan yang tstap dapac
dicerapkan

ya-Aeencanaan untuk Rencana batu:
tengembenokan tamuan awal MengevBkjas
^suksesan prases Aeview SatuanTUgas
teencanaan

Prsses untuk Mengembangkan. Mengtmptementasikan dan
,  Mermnew Proses Peroncanaan

Sttts neancanaen tbrttti:
•Itaview MrsyVs •
•Bivtronmental scan
•   SWOT dan GAP Anaiysls

MeneCapican Tujuan
^^ Menetepken rencana

Elemen Kunci Renstra

M^^UMandat
-Apa yang harus dilakukan
-Utamanya tri-dharma + misi sosial

Tata Nllai
-Biasanya untuk tingkat instrtusi; sebagai guidrng principtes
-Sistem niiai yang diyaktni yang menjadi acuan dalam berorganis

Wsi
-Arah pengembangah (time bound)

TUjuanStratagls
-Apa yang harus dicapai

Strategi S Kebijakan
-Bagaimana mencapai tujuan

Mdikatorklnerja
-Fungsi dari program dan sumberdaya

Pemyataan Misl/Mandat

•Tata Nitai -Visi
•Tujuanlnstitusi

•Rencana bnptementasi -Indikator
Kinerja

Komponen Renstra

Masifikasi
-Untuk bertiasit di ers ekonomi berbasis pengetahuan
-Monuju pendidikan tinggi universai
Globalisasi
-Mobilisasi dosen dan mahasiswa antar negara
-Kompetisi tanpa batas negara
Pengaruh teknologi
-Modalitasbamdalampembelajaran
-Jefartngglobal

Trend Global Pendidikan Tinggi
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Ketersediaan layanan Pendidikan Tinggi
•  Peningkatan efisiensi internai PT
-Pengembangan Program Vbkasi; Akademi Komunitas
-Periuasan akses melaiui PJJ
-Affirmasi untuk mahasiswa yang tidak mampu
Otonomi
-Diferensiasi misi
-Penguatan keiembagaan PT

,UU Pendidik^n Tinggi Np,12 J0mi ^>%

Beberapa Kebijakan Yang Reievan Untuk Diacu
Tantangan Utama Pendidikan Tinggi

•Akses dan Equity

•APK danSebaran sosio-ekonomi
•Mutu dan Relevansi

•Lulusan menganggur; publikasi rendah
-Mismatch
•Tatakelola

-Tidak efisien -Tatakelola kurang baik

Beberapa Kebyakan Yang Relevan Untuk Diacu
Kunci Sukses Penyusunan Rencana Strategis

Satuan Tugas Penyusun Renstra

Kamampuan analisis, pengalaman manajemen PT dan visioner
Kelengkapan Data dan Informasi

Persiapan
Rencana kerja, jadwal, target
Proses Perencanaan yang terstruktur

Evaluasi diri
Waktu dan Finansial
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Langkah Penyusunan Renstra
Langkah I: Persiapan
Langkah II: Identfflkasl Kondlsl Umum, serta Anallsls

Potensl dan Permasalahan Langkah III: Penyusunan
Vlsl dan Mlsl Langkah IV: Penyusunan Tujuandan Sasaran Strategls
Ungkah V : Penyusunan Arah Kebijakan dan Strategi Ungkah VI:
Penyusunan Program dan Kegiatan Langkah VII: Penyusunan Target
dan Pendanaani

• Number of publc unfcersifles
with leqal enflty status (PTT^aH)

* P^^^^ftage of bu^tet f^^anneHed
through incwatwe scheme

• Establtshed innovathe mancv^
scheme

• ^imber of publie: PT conducting
conflnuous tracer study

•   Numberofpublicationcif
e^efiUnc joumals and c^atfons

•   Coilaborat̂ ^ R&Dwith
industries

.vyeatngperiodofgfaduatesunfl
staitng the^fist job

CtonornlFT

Peibakan sfcema afofcaai danaAPBN kePT
Pengembangan mode^^skema pendanaan
FT, termasuk PPP

PemantKituJu3a^(tiacer3tudy)

Pengembangan fcefjasama PTdengan
Industrl f̂k ke^latan R&D

Peningkatankompetenrtlulusanaesual
dengan ketxituhan pasar fceqa

Peningkatan
fatakeloia

^ayasatnflPT

^enlngkatan
-elevansf dan

^      .  •.

•PercertegeofHEbudgetfor
R&D

•NumberofPTworimgtogether
wfthindus^^y

•   Nufrtwr ofaccrectted
universities (PT)

^   NLrt^er of accredited study
programs

• Number of reievart S2 tnti S3
lechaers

•   GERofHE
*   GERofHEfromO1andQ2

Pertnrttetsn anggaran R&D
Pertngfcstan prof^am ksjasama dg Industri

Pertngkatan pertairtnan mrtu PT: BAN PT,
LAM. and LPUK

Pengembangwitokuspengembangftfi
(dfferenstasi rrtsi PT)

Pennglatafi mutu dosen
AK&deml Komurttw
PJJ befkuattas

Afirmasi.beesis^B

^r*î *tan Mutu

PMMrata^AfcsM

Arett Kebfjakan^ Strategi dan indiKator
•                                                    (RPJMN 2015-20191
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nencegah w agar tkfaknem-buat FT menjadi
emah tnengha-dapiT (W-
Tsttategies).

mengutanglataumenghilangkanW agat O
dapatd.raih
W-0 strateglee)

Ketemahant

Ketemehann

Kstemahan
fWeeknussua)

nenggunakanfaktor 3untuk meminlmalkan /
mengantisipasi T bila T
lenadi IS-T strategles)

memanfaatkan ataulneralhfaktorO(S^
Strategles)

Kekuatan 1

Kekualann

Kekuatan
rsaangdial

>   Ancamani

•Ancaman n

•   Psluangt

< Peluang n

dllJIMICgl
rows

•Aneaman
•OTireaad

JJ^^^Psluang
^fOpportu
•uuss;

lyuAul
rbasls

strategies
W-T

strategles
W-O

soategles
S-T

strategies
S-0

Analisis Situasi: Memetakan Posisi PT

usi
WHU311

si
i ii Ciri-ciriEvaluasiDiriyangbaik

-Lengkap
Semua aspek dtanalisa secara manyelunih dan terpadu, untuft
mendapatkan akar permasalah yang dihadapl, alternatlf
penyelesaiannya dan kesimpulan yang dapat dltarik dari Evaluasi Oiri.

-Ketepatan Data
Oata yang disampaikan dalam laporan Evaluasi Diri han akurat,
konsisten, dan sesuai dengan faktor yang dianalisls.

-Analisis yang Mendalam
Kemampuan menganalisis permasalahan dan akar permasalahannya
berdasarkan bukti/data yang berhasil dikumpulkan dan diolah
tersebut

12/26/2018



D Pfesttfe
Menstimulasi inisiatif dan penyesuaian pada perubahan

D OukHng
Memberi arah

D Matfvadntr
Menumbuhkan mobvasi

D  (/mfefsramfeMe
ielas dan mudah dimengerti

D  Desaahfe
Apa yang diharapkan

D  Fkas/bfe
Realistik dan dapat dicapai

CIRIVISIYANGBAIK

nMisi
Upaya-upaya organisasi sesuai fungsi dan tugasnya yang
harus dilaksanakan untuk mewujudkan visi organisasi

q Misi Perguruan Tinggi (PT)
•Upaya-upaya PT sesuai fungsi dan tugasnya yang harus

dilaksanakan untuk mewujudkan visi PT
•Rumusan misi PT harus menyatakan tindakan-tindakan

yang harus dilakukan PT agar visi PT dapat diwujudkan

VISI dan MISIPERGURUAN TINGGI

Gambaran tentang masa depan organisasi yang diyakini akan
terjadi menurut pandangan intemal dan external stakeholders
Visi Perguruan Tinggi (PT)
•Gambaran tentang masa depan PT yang diyakini akan terjadi

menurut pandangan Internal dan extemal stakeholders PT
•Rumusan visi PT harus menunjukkan ke arah mana PT akan

dibawa, dan seperti apa PT tersebut bila telah sampai di
tempat tujuan

u  Visi

VISI dan MISIPERGURUAN TINGGt
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Contoh psrnyataan Values

> Pembelajaran akan berlangsung dengan baik jika ada
keingintahuan dan gairah dalam menangani dunia.
Karena itu kami menghargai:

-•Unggulan
•Inovasi
•Kebertanjutan
•Akuntabilitas
•bitegritas
•Keterlibatan

- "Menjadi Akadcmi Kofnunitaa yang manjadi mjukan naskmal
di bidang Jaringan Komputer"

> Misi:

- "Menyelenggarakan trktharma yang relevan dengan
pembangunan bangsa"

Contoh pemyataan Visi dan Misl
1 K ,'5

•Visi:
Sebagai Universitas Riset 10 besar di Asia tahun

2020
Menjadi Politeknik Manufaktur 5 Terbaik di Indonesia

tahun2015
Sebagai Akademi Perawat Rujukan Nasional di

bidang Perawatan Lansia

Contoh Statement Vlsi Pimpinan
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Cakupan Perencanaan

*
Akademik (tridharma)
Kelembagaan
Sumberdaya:

-SDM
- Sarana/Prasarana -Keuangan

Manajemen

Tujuarca.Harus sejaian dengan visi dan misi tnstiUisi dan beriaku pada pertode jangka
menengah;b.Harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai pada periode jangka
menengah;

c.Harus dapat dicapai dengan kemampuan yang dimiliki oteh instrtusi; dan
d.Harus dapat mengarahkan perumusan sasaran, strategt, dan kebijakan, setta

program dan kegiatan datam rangka merealisasikan misi institusi.
Saaaran:a.Sasaran institusi yang ditetapkan harus merupakan ukuran pencapaian dari Tujuan

institusi;b.Sasaran mencerminkan berfungsinya outcomes dari semua program dalam
mstrtusi,c.Sasaran institusi harus dirumuskan dengan jelas dan terukur,

d.Sasaran tnstitusi harus dilengkapi dengan target kinerja.

Tujuan dan Sasaran

Disusun berdasarkan hasil identifikasi potensi
dan permasalahan yang akan dihadapi pada
langkah sebelumnya dalam rangka mewujudkan
visi dan melaksanakan misi institusi.

Pernyataan tujuan harus dilengkapi dengan
sasaran sebagai ukuran kinerjanya.
- Sasaran dilengkapi dengan target kinerja

sehingga menjadi ukuran keberhasilan dari
pencapaian visi dan misi institusi.

Tujuan dan Sasaran
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y      Ruang Lingkup Program Peningkatan Mutu
•• m^^mm^A,^^ Perguruan Tinggi ^^^,..^^,,^.

•*
6. Komitmen Kepemimpinan dan
Profesionalitas

Keberhasilan unit-unit peiaksana pendidikan
pada perguran tinggi amat bergantung
kepada komitmen pimpinan, dosen. dan
komponen pendukung profesional lainnya.

Ruang Lingkup Program Peningkatan Mutu
^PerguruanTinggi. .^.^

4. Kesinambungan Program
Kebertangsungan dan kaajagan (notahiabHty) program marupakan unsur

""  yang panbng dan pariu mandapatkan prioritas dalam pengembangan
strategis bagi perguruan tinggi.

s.  Organisasi dan Manajemen intemal
Berbegai upeya untuk maningkatkan mutu dan pancapaian tujuan program,
dangan cara antara lain mangaktualisasikan layanan dan kineija satiap unsur
sarta manajaman intamal, tarutama unit-unit panyatenggara dan panunjang
pendldikan yang secara langsung berhadapan dengan ttakahoUan

Ruang Lingkup Program Peningkatan Mutu
Perguruan Tinggi

Eflsiensi dan Produkttvttas
Peningkatan dititikberatkan pada pemanfaatan dayaguna dan
hasilguna terhadap sumber yang tersedi.
Suasana Akadamlk yang Konduslf
Secara universal, suasana akademik yang kondusif merupakan
prasyarat bagi berkembangnya hubungan yang sehat dan
bertanggung jawab antara seluruh unsur yang mengabdikan diri
pada perguruan tinggi.

1. Ralavansi Kwllailum dan Kaglatan Program Pambalajaran
a.retevan dengan kebutuhan peserta didik dan kualitas standar

keiulusan,
b,relevan dengan perkembangan obyektif kejiwaan peserta didik

yang membutuhkan ilmu pengetahuan, keterampilan, seni,
keagamaan, dan kompetensi-potensinya

c relevan dengan peningkatan kualitas dosen yang mampu
merespons perkembangan IPTEKS mutakhir dan tetap pada tata
nilai perguruan tinggi.

Ruang Lingkup Program Peningkatan Mutu
k^i&zi-;,x^.-&,^. Perguruan Tinggi
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•

"^%,f' Tinflkat keketatan seleksi  )^g
^^'   mahasiswa        '

•H^^^MWy^I

^r^f   Rerata Masa Studi    j

]^^P    IPKLukisan ^    J

^3k    Attm^tiveness PT    ^ ""

^^ ! Jumlah lutusan berwirausaha |

Jndikator Kinerja ...  ..   ,.:.•..••̂

Input

Proces j

Output j

impact
" ?

Outcome

Indikator harus dapat diukur dan mencerminkan
peningkatan mutu akademik

-•••-•      .indikator

Input - Proses - Output - Outcome -Impact
Academic - Management - Outreach

-Satuan biaya per mahasiswa
-Proporsi mahasiswa dari ketas ekonomi iemah
Primary-Auxiliary

Specific: sifat dan tingkat kinerja dapat
diidentifikasi dengan jelas;

Measurabie: target kinerja dinyatakan dengan
jelas dan terukur;

Achievabie: target kinerja dapat dicapai terkait
dengan kapasitas dan sumberdaya yang ada;

Relevant: mencerminkan keterkaitan (relevansi)
antara target outcome dalam rangka mencapai
target impact yang ditetapkan; dan

e.    77me Bond: waktu/periode pencapaian kinerja
ditetapkan.

Kriterta Menentukan T^^rget Kinetja Sasaran

d.

b.

a.
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1.DETEKSI : Menemukan sinyal perubahan feri ributnya kebisingan
Hindari  : Overconfidence, cara pikir kolot, dan pengabaian
2.VALIDASI: Potensi dan Kecocokan Bisnis Model
Tantangan : Enggan mengeiuarkan biaya didepan, enggan kanibal bisnis lama
3.ADOPSI   : Mulai lakukan transaksi peian-pelan,
Miliki komitmen yang kuat
4.ADAPTASI : Mulai menyesuaikan,
Jangan sampai terlambat dan tidak menguntungkan lagi

Strategi dan Eksekusi
Cara Mengantisipasi Munculnya Oisruptive Innovation

1.Perguruan Tinggi harus seiaiu memantau
munculnya teknoiogi baru

2.Memonitorarah perkembangan teknologi
yang saat ini sedang dijaiani

3.Buat unit bisnis yang terpisah untuk bisa
mengoptimaiisasi teknoiogi baru yang sudah

diakui
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latility  i^^j^*" "^^5"
e^^t*^    !   owcnVUCA

ii THE STRATEGK BtmOtM&tT (S ALSO CHAMCTEM^O BY AMWGtHTY f
UNG8TMJUGAD(TANDMDGNMWGUITtt<KEMBeUAAN))

Y i* VK EWmWEVT & EXTREHB.V COHPtflt fT  C^iPOSED OP ICW PWTS THtT A#EV flB_4TED ^ SUCH A U4N^ER TJHT ^OS^STAnOWS TNEU COtJ-CTJVS.Y OR SEP4RATW6 THEUosTwcTir a exmuB.r mfnoat ahb te* wposcle (ungkunoan m sangat kohpleks. hal miERD! OAH BANVAK BAGWt YG fHMT THWAfT SEfHBWAN JPA SHS PEHAHAUAN MEREKA SECARAKOLECTF ATAUIOBAHKA MEREKA JELAS SAMOAT SUUT OAN SBW5 MUSTAHL)

it HfftJECT TD MPB> AVO OPLOSJYE ftEACTUf AM> CfHWE, OETEN CHAMCTStEa 6YMOLE^CE jHAL^ Y6 BS^UBAH TEROANTUW PADA tCCBWAM l REAKSI YO EKSPLOSF SERTA PERUBAHAH.
SSWGKAU OfTANDA) OGN KEKERA6A )̂

y  cHAMAcraaa ma mvmomAmr. hmkh b nmaamr pboauoaatk *m

V
u
c
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Orfanoa^itertamutostatini pada u
maran^ailpBrubahandanmenyelaraslanorangmerela
dangan benariestratagi bijnu
orfanraanmifokutpadapitoruirtukpertumbi^^ian:
-Bakat
-Budaya
-KeHncahtn

Talent
Cuftur*
Afiifty

Hwse orfanliationsfocus on ttw

To grow and compete in a VUCA world
Untuk tumbuh dan betsaing di dunia VUCA^

• Today'steatlnf o^niiationfaninnanllYmfnbla.constantlv

, northt mott inttiGgmntthat tutvttn.lt mttw ot
bungt.-- ChartosDrwm

Ejfectiting bustness strategies in today's VUCA worid
JS ChaitengingMelaksanairanstrareRtbftnisdiduniaVUCAsaatmi-menanlang

Octobor ^3-25, 3014 -  WynoBwm Or^nd ftto Mer twc^ Roeort ft Sf  -  to GrOTd*. Fuerto ffico

Learning Agility in Action
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Sangat penasaran
Dapatkanakarpanyebabnya.
Memtliid perspektrf yonj luas.
Temukan tesejajaran dan tontns.
Pertanyaan ^abtjaksanaan konvensionaL
Temukansolu untuk masaEah sulit.

Are very ctirious.
^^et tothe root caosos.

Haveabroad perspective.
Rnd parallelsand contrssts.
Onestion conventional wisdom.
Rnd solutions to tough proWems.

Learning agility factors
Belajarfaktor ketangkasan

dan lamudiannwnarapiain bahwabala
barttasitdibawah

kmdW baru atau pertam

Learning agility ts the ability and
willincgness to learn from

ex|>erience,
and subsequently apply that

leaming to perform successfufly under
new orfirst-time conditions.

Katangkitsn bete^aradalah kamsmpuandan
l

Learning
Agility

Belajar
kelincahan• Companies wfth greatest rates of highly learning agileecutives produeed 25% hlgher proflt marginscompared with peer companies.

Whylearningagitity
matters to bustness

perfortnartce
Mengapa belajar kelincahan ^
petiting untuk kinerja bisnts?
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O Mengandalkan otak otak Kiri dan Kanan
O Mampu mencari, memilah, dan mengolah

infbrmasi untuk mencapai tujuan tertentu

O Mampu menggunakan ICT yang rurnft
O Keterampilan yang berhubungan dengan moral, sosial,

dan splrltual

O Kemampuanmengabungkan kecerdasan : IQ_EI_SQ

•I ICETERAMPILAN Dl MASADEPAN

Bertanya mengenai kemungklnan masa
depan apa yang akan terjadi dan masa
depan apa yang dlinginkan untuk tarjadi

ARAH KURIKULUM MASA DEPAN

Abad21 iiaa^>p>. ParubahanaiotantlfdancepaC

Ketidakpastian yangtinggl

Masyarakat yang sangat dlnamh

^Banyak menawarkan mata kuliah interdisipliner seperti
blostatistika, btomolekuler, g[2i dan ofah raga

^Menawarkan mata kutiah mengenai lanjut usia dan berbagai
aspeknya

<SMengenai keragaman budaya, pendidlkan Internasional &
globai untuk membangun pemahaman pebelajar akan emosi,
slkap, perasaan dlri sendiri atau orang laln

?Memasukkan hal-hal seperti pengembangan metakognlsl,
cara berpikir otak kiri & otak kanan, dan manajemen emosi
&stres

Rubah kurikulum berbasis MASA DEPAN
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tMZAH UNIVERSITAS TIOAK DIPERLUKAN LAGI???

^   banvakmon^tutuhkannya
dl mana sabelumnya

•      sektorteraebuttidak

permintaannvaakan
^-       MerupaJn5^n/i!syanf

pertumbuhen

Soiving4)  CmttantSicHb
3)  Compiei Profafem
1)  CognHJv^ Abttttea

Skilldi Industri Masa Depan (2)

•Hi
WV

Skilldi Industri Masa Depan

*"" Adaptif terhadap perubahan

^Memiliki kompetens! pribadi yang tepat untuk bidang
yang diminati dan ditekuni

OMemahami dlnamlka Indiuldu & masyarakat

OMemahami pentingnya lingkungan sehat bagi
kehidupan manusia

OKeterampilan interpersonal dan Intrapersonal

OMampu berkomunikasi efektif baik lisan maupun
tullsan, berplkir jernih (bhs inggrls)

<ETERAMPILAN Dl MASADEPAN

J[Ip/%
4^'-

BHMHB^I
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4M*taitta#iewa|tta

Tbnpa perpaduan berbagai cabang teilmuan, inovasl alan suUt dicapai.
Pangembangan sistem so^icKeknoiogi yang tompMs memarMan hokborasl dari
berbagai cabanglcilmuan.•Ins^nyur nnsa depan harus memiHki laahHan nwbmpaul bMang laMtma mereka sendM.

KwnampiH adaptad terhadap tiktutlno^asJy-og cepat
•Usia paruh wsktu pengetshuan semakin hari semafcin singkat.
•Para pelajar lebih memeriukan substansi spesifik yang tidak tertaiu mendet^ aripeda

patet pembelajaran jangta penjang.•Insinyur masa depan memertukan teraampuan untuk baradaptasi tarbadap perubahen
yang cepat.Untufc Bertahandl Er. tedust/y^OMemerlukaRKnHiMn-

•Keehlian IT merupakan pendorong utama inovasi dabm konteta mdustri masa depan.
•leriepai dari tensep spesiataasi, insinyur mara depan harus memifiki pengetahuan dasar

dan pemahaman mengenai peterja lain.•Insmyur masa depan harus dapat menguasai bahasa tede dan ptmrograman.

o
IMPLIKASIUNTUK PENDIDIKAN KEINSINYURAN

ft
XJ
o
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Li

'alalkum Wr. Wbr.
Marilah kita

mempersiapkan
^Ero Digital Disruption"

MALI SIPARAPE
SIPATUOSIPATOKKONG

M Bud! Djatmiko
081-6420-6520

0822-141414-27 (WA)
lavanandiatmiko@yahoo.com

tayanandjatmlko27@gmall.com

.fjTi^S^'iy. 'i'li'K
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