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Pengantar Editor 

 
HORIZON ILMU: 

KE ARAH INTEGRASI SAINS DAN AGAMA  

DI LINGKUNGAN UIN MATARAM 
 

Dr. H. Masnun Tahir, M.Ag. 

 

 

Dalam beberapa periodisasi sejarah pendidikan Islam, bidang ilmu yang 

dikembangkan di Perguruan Tinggi Agama Islam (PTAI) yaitu ulumuddin 

(usuluddin, syari'ah, tarbiyah, adab dan dakwah). Padahal, menurut Ibn 

Khaldun, ilmu dibagi menjadi dua yaitu ilmu naqliyah, ilmu berdasarkan 

wahyu; dan ilmu aqliyah, ilmu yang berdasarkan logika. Berdasarkan 

klasifikasi ilmu semacam ini menjadi jelas bahwa sebetulnya perkembangan 

ilmu berjalan sedemikian luas. 

Perkembangan budaya dan berbagai disiplin ilmu dewasa ini membuat 

segala bidang menjadi terintegrasi. Batas-batas antara satu disiplin ilmu 

dengan disiplin ilmu lainnya termasuk ilmu agama menjadi transparan. Kita 

tidak perlu mempermasalahkan ilmu agama dan non-agama, namun bagaimana 

ilmu tersebut dapat dimanfaatkan untuk mencapai suatu tujuan. Hal ini pula 

yang memunculkan paradigma baru yang melihat bahwa pembidangan 

keilmuan selayaknya dikembangkan dalam lingkup yang lebih luas. 

 Pengembangan berbagai disiplin ilmu seperti sains dan teknologi, 

kedokteran, astronomi, sosiologi, filsafat dan sebagainya di lingkungan PTAI 

adalah langkah maju untuk pencerahan dunia pendidikan Islam. Gagasan 

perubahan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) menjadi Universitas Islam 

Negeri (UIN) untuk mengembangkan berbagai disiplin ilmu bertujuan antara 

lain menjembatani dikotomi berkepanjangan ilmu agama dan non-agama, 

menghilangkan keterasingan ilmu agama dari realitas kemodernan dan 

mengembalikan ilmu agama sebagai sumber ilmu pengetahuan. 

Transformasi IAIN Mataram menuju UIN mengharuskan adanya re-

orientasi paradigma keilmuan yang bisa menjadi acuan bersama dalam 

kegiatan belajar mengajar, sistem manajemen dan tradisi ilmiah di lingkungan 

kampus. Paradigma keimuan ini juga diperlukan oleh para stakeholder dalam 

memilih UIN Mataram sebagai mitra dalam pengembangan keilmuan dan 

kerjasama-kerjasama strategis lainnya. Paradigma keilmuan ini harus bisa 

menggambarkan visi dan misi UIN Mataram, dan pada saat yang sama bisa 
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diturunkan ke dalam struktur dan kurikulum, sistem managemen dan juga ke 

dalam tradisi akademik dan penelitian ilmiah di kampus UIN Mataram. 

Reorientasi paradigmatik tersebut diarahkan pada dijalankannya 

pendekatan keilmuan berskema integrasi-interkoneksi dan internalisasi. Hasrat 

integrasi dimaksudkan sebagai upaya mengakhiri tabiat paradigma keilmuan 

Islam yang selama ini cenderung menerapkan dikotomi antardisiplin keilmuan 

yang secara umum dipilah ke dalam dua kategori besar, ilmu-ilmu agama dan 

ilmu-ilmu umum. Skemanya dibangun dengan strategi memadukan 

antardisiplin keilmuan seraya mencegah disiplin keilmuan yang berpuspa-

ragam itu tidak saling menegasikan. Agar pemaduan integratif itu sungguh-

sungguh produktif bagi pengembangan keilmuan dan bersumbangsih efektif 

bagi pembangkitan peradaban, maka strategi interkoneksi keilmuan pada saat 

yang sama juga dijalankan dalam proses integrasi tersebut.1 

Ikhtiar reorientasi paradigmatik keilmuan tersebut diarahkan mencakup 

seluruh bidang keilmuan yang dikembangkan dan dikaji melalui proses 

pengkajian yang secara paradigmatik berpenghampiran integratif-

interkonektif.Ini niscaya. Sebab, tanpa ikhtiar sistematis ke arah itu, dinamika 

keilmuan Islam cepat atau lambat bakal teralienasi dan mengalami kesulitan 

besar untuk menempatkan signifikansi keilmuannya di tengah dinamika global 

kontemporer. Dalam hal itu keilmuan Islam sangat mungkin bakal kehilangan 

relevansi sosialnya bila produk-produk keilmuan yang dihasilkan tidak 

menyadari dan mempertimbangkan bagaimana discourse publik yang 

berkembang dalam ekonomi, politik, dan budaya global sangat mempengaruhi 

performa dan perilaku keagamaan dan demikian pula sebaliknya.2 

Secara substantif-eksistensial, reorientasi paradigma keilmuan ini 

bertumpu pada spirit Islam sendiri dalam pengembangan ilmu yang bersifat 

universal dan sama sekali tidak mengenal dikotomi antara ilmu-ilmu  

qauliyah/hadlarah al-nash (ilmu-ilmu yang berkaitan dengan teks keagamaan) 

dan ilmu-ilmu kauniyah-ijtima’iyah/hadlarah al-’ilm (ilmu-ilmu kealaman 

dan kemasyarakatan) dan juga hadlarah al-falsafah (ilmu-ilmu-etika 

kefilsafatan). Ilmu-ilmu tersebut secara keseluruhan dapat dikatakan sebagai 

ilmu-ilmu keislaman ketika secara epistemologis-aksiologis berangkat dari 

atau sesuai dengan nilai-nilai dan etika Islam. Ilmu yang berangkat dari nilai-

nilai dan etika Islam pada dasarnya bersifat objektif; ini menjadi bukti bahwa 

telah terjadi proses objektivikasi dari etika Islam menjadi ilmu keislaman yang 

                                                 
 1 Dalam Peraturan Presiden Nomor 34 Tahun 2017 tentang UIN Mataram 

secara tegas disebutkan: Bahwa dalam rangka memenuhi tuntutan perkembangan ilmu 
pengetahuan dan teknologi dan proses integrasi ilmu Agama Islam dengan berbagai 

rumpun ilmu pengetahuan serta mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, 

perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Universitas Islam Negeri Mataram; 

 2Lihat Ebrahim Moosa, “Introduction,” dalam Fazlur Rahman, Revival and 
Reform in Islam: A Study of Islamic Fundamentalism (Oxford: Oneworld Publicaton, 

2000), 28.  
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karenanya dapat bermanfaat bagi seluruh kehidupan manusia dan kepentingan 

kemanusiaan tanpa menimbang sekat dan disparitas agama, jenis kelamin, 

etnis dan bangsa, golongan, dan seterusnya.3  

Menjawab kebutuhan tersebut, UIN Mataram secara serius 

mempertegas rumusan bangunan keilmuannya yang kini disebut “Horizon 

Ilmu” sebagai payung segala kegiatan implementasi Tri Dharma Perguruan 

Tinggi di lingkungan UIN Mataram. Meski dibutuhkan evaluasi secara terus 

menerus, berbagai aspek, baik ontologis, epistimologis, dan asksiologis yang 

mendasari dan menopangnya dianalisis secara mendalam dalam kurun waktu 

yang cukup panjang (hampir 20 tahun). Lebih dari sebagai bangunan keilmuan, 

horizon ilmu ini memiliki dan menjadi distingsi tersendiri bagi UIN Mataram 

secara kelembagaan.      

Horizon Ilmu adalah paradigma yang menjadi acuan bersama bagi 

segenap sivitas akademika UIN Mataram dalam menjalankan tugas 

pengembangan keilmuan melalui pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan 

juga pengabdian masyarakat. Sebagai acuan paradigmatik, maka desain 

modelnya harus bisa dipahami oleh semua sivitas akademik dan harus bisa 

diterjemahkan dalam kegiatan-kegiatan akademik di lingkungan UIN 

Mataram. 

Paradigma keilmuan yang telah dan sedang direalisasikan di UIN 

Mataram adalah Horizon Ilmu berparadigma Intergasi-interkoneksi dan 

internalisasi, dalam arti bahwa bidang ilmu tertentu diupayakan untuk 

dikembangkan secara simultan dengan cara mengaitkannya dan 

mengkombinasikannya dengan bidang-bidang ilmu yang lain. Selama upaya 

ini memang secara akademik dapat diterima. Hal ini dimaksudkan agar 

kejumudan akademik tidak terjadi di lingkungan universitas ini. 

Perkembangan  keilmuan di sini bisa saja terjadi secara kualitatif (kammiyyah) 

ataupun secara kualitatif (kayfiyyah).  

Studi Islam yang mencakup studi teks dan sosial, tentunya harus terus 

dikembangkan, sehingga memiliki kekayaan dan varian-varian temuan yang 

akan bermanfaat bagi eksistensi keilmuan ini dan memiliki manfaat pragmatis 

bagi masyarakat. Integrasi, interkoneksi dan internalisasi studi Inslam dengan 

bidang-bidang ilmu lain jelas tak terelakkan. kajian teks dalam Studi Islam 

merupakan salah satu bagian penting yang perlu mendapatkan perhatian. 

Pengembangan kajian ini bisa dilakukan dengan mencoba mengaitkannya 

dengan bidang-bidang lain, seperti linguistik dan hermeneutika.   

Wilayah kajian UIN Mataram mencakup bidang seluruh bidang 

keilmuan di atas, yang dikembangkan melalui konsep hadrlarah-al nash, 

hadlarah al ilm, maupun hadlarah al falsafah. wilayah keilmuan tersebut tidak 

dikaji secar parsial melainkan dikaji secara integratif dan interkonektif atau 

saling berhubungan satu dengan yang lainnya, serta diinternalisasi pada 

wilayah keilmuan yang lain. Jika ditelaah secara historis, bidang-bidang 

                                                 
 3 IAIN Mataram, 2014, Naskah Akademik Horizon Keilmuan UIN Mataram. 
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keilmuan tersebut sesungguhnya pernah dikaji dan dikembangkan oleh para 

ilmuan Muslim pada era klasik dan tengah, meskipun demikian kurang 

memperoleh perhatian dari generasi Muslim berikutnya. Dengan demikian 

seluruh bidang keilmuan itu dapat dikatakan sebagai ilmu-ilmu ke Islaman 

selama secara ontologis, epistimologis dan aksiologis berangkat daru atau 

sesuai dengan nilai-nilai dan etika islam yang humanistik-etis. Di sinilah 

perbedaan ilmu ilmu keislaman dengan ilmu-ilmu sekuler yang meskipun 

mengklain sebagai valeu free (bebas dari nilai dan kepentingan) namun 

kenyataanya penung muatan kepentingan baik secara epistimologis apalagi 

secara aksiologis. Realitas inilah yang mengakibatkan munculnya kritik dari 

berbagai pihak terhadap ilmu-ilmu sekuler yang dianggap ikut mendorong 

proses dehumanisasi.  

Ilmu-ilmu KeIslaman dan umum yang menjadi wilayah kajian UIN, 

sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden No 34 tahun 2017, 

hakikatnya berangkat dari paradigma humanistik etis dengan pola kurikulum 

integrasi-interkoneksi dan internalisasi keilmuan. Integrator tersebut adalah al-

Quran/Sunnah (wahyu) yang berada persis di titik singgung delapan garis yang 

mengarah ke semua arah mata angin (horizon) dan menggambarkan distingsi 

antara tradisi akademik dan ilmiah Islam dengan institusi pendidikan yang lain. 

Visi keislamannya menjadi jelas dan menemukan identitasnya. Mengapa 

wahyu menjadi pusat orientasi keilmuan UIN Mataram? jawabannya jelas, 

karena UIN Mataram sebagai lembaga pendidikan Tinggi Islam harus 

memiliki distingsi dan diferensiasi yang jelas sebagaimana diamanatkan oleh 

negara. 

Sebagai trade mark keilmuan pasca transformasi, Horizon Ilmu 

berparadigma intergrasi-interkoneksi dan internalisasi dapat dipandang 

sebagai cultural identity yang membedakan UIN Mataram dengan perguruan 

tinggi lainnya. Dalam pengertian ini, UIN bukan sebagai perguruan tinggi 

umum yang terlepas dari ilmu-ilmu keIslaman, seperti UNRAM, IKIP dan 

semacamnya; juga bukan sebagai perguruan tinggi agama yang tidak 

mengakomodir ilmu-ilmu umum, seperti IAIN sebelumnya. Demikian pula, 

UIN bukan perguruan tinggi yang  sekedar menginterkoneksikan atau 

mengintegrasikan serta menginternalisasikan ilmu-ilmu umum dan ilmu-ilmu 

keislaman melalui pembentukkan program studi/fakultas agama dan 

program/fakultas umum seperti UNU, Universitas Muhammadiyah, UNW dan 

semacamnya. UIN sebagaimana dapat dipahami dalam grand design UIN 

adalah perguruan tinggi Islam yang mengintegrasikan atau 

menginterkoneksikan serta mengintermaslisasikan ilmu-ilmu keIslaman 

dengan ilmu-ilmu umum pada tataran keilmuan, bukan sekedar menghadirkan 

program studi/fakultas umum atau matakuliah umum berdampingan dengan 

program studi / fakultas agama. pola pengintegrasian atau penginterkoneksian 

semacam ini justru sebaliknya bersifat dikotomis.     

Konskuensi logis dari horizon keilmuan tersebut, kini muncul 

kebutuhan dan desakan baru agar dapat diterjemahkan secara empiris dan 
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terukur dalam segala aktivitas akademik UIN Mataram. Karena memang, 

integrasi keilmuan yang menjadi ruhnya, pada aspek implementasinya 

dirasakan masih dikotomik dalam praksis pendidikan dan pembelajaran, dan 

kegiatan riset para dosen. Sejauh ini masih dirasakan kuatnya kecenderungan 

masing-masing dosen untuk melakukan pembelajaran dan penelitian dengan 

epistimologi keilmuannya masing-masing. Meskipun secara metodologis 

diupayakan untuk saling berdialektika, dalam realitasnya masih cenderung 

berjalan sendiri-sendiri, dan berjalan linier sesuai dengan relnya masing-

masing. 

Hingga saat ini “Horozin Ilmu” adalah paradigma keilmuan yang sudah 

disiapkan dan dipopulerkan di kalangan sivitas akademika UIN mataram. 

Hanya saja hingga sekarang ini, “Horizon Ilmu” belum ada turunan model, 

atau panduan operasional yang bisa menjadi acuan dalam mendesain 

kurikulum pada masing-masing jurusan dan juga dalam tradisi penelitian 

ilmiah di UIN Mataram. Ada beberapa kemungkinan yang menyebabkan 

belum adanya model turunan tersebut antara lain: Pertama, karena paradigma 

keilmuan masih menjadi gagasan personal yang hanya bisa dipahami oleh 

kalangan terbatas, dan belum mendapat pengakuan sebagai paradigma 

bersama. Kurangnya sosialisasi dan adalah salah satu asumsi penyebab dari 

kondisi ini. Penyebab lainnya adalah karena secara teoretik “Horizon Ilmu” 

memang belum jadi sehingga tidak bisa langsung terbaca oleh sivitas 

akademika sebagai paradigma dan implimentasikannya masih jauh dari 

bayangan.  

Dari asumsi ini, diperlukan sosialisasi, rekonstruksi, dan evaluasi oleh 

para ilmuwan UIN Mataram, sehingga dihasilkan paradigma keilmuan yang 

lebih sederhana, mudah terbaca dan memiliki ciri khas yang akan membedakan 

UIN Mataram dengan lembaga-lembaga pendidikan lainnya. Paradigma 

keilmuan yang memiliki prospek sebagai alternatif pengembangan akademik 

keilmuan Islam di Indonesia, Dunia Islam dan juga dalam kancah global.     

Berbagai iktiar akademik untuk membumikan Horizon ilmu ini terus 

dilakukan, mulai dari seminar nasional, diskusi, roundtable discussion sampai 

penerbitan karya akademik sebagaimana buku ini. Buku ini merupakan 

penyempurnaan dari buku Horizon ilmu yang terbit sebelumnya dengan judul: 

Horizon Ilmu: Merajut paradigma Keilmuan Berbasis Internalisasi-Integrasi-

Interkoneksi.4 

Buku Horizon Ilmu: Dasar-dasar Teologis, Filosofis, dan Model 

Implimentasinya dalam Kurikulum dan Tradisi Ilmiah UIN Mataram ini 

                                                 
4 Lihat H. M. Taufik (ed.), Horizon Ilmu: Merajut paradigma Keilmuan 

Berbasis Internalisasi-Integrasi-Interkoneksi (Mataram: Leppim, 2013). Dalam rapat 

kerja pimpinan tgl 16 Januari 2018 yang lalu disepakati oleh Tim Komisi A, karena 

substansi dalam buku Horizon Ilmu pertama masih relevan, maka perlu dicetak ulang 
dengan kombinasi karya-karya terbaru dari sivitas akademika UIN Mataram. 
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pada awalnya diorientasikan sebagai acuan dan rancang bangun Model 

Paradigma Keilmuan UIN Mataram yang khas, dan mudah diimplimentasikan 

ke dalam kurikulum, sistem managemen dan juga tradisi Ilmiah dan penelitian. 

Karena buku ini memuat konsep baru tentang paradigma keilmuan "integrasi-

interkoneksi-internalisasi" maka dipandang sangat penting untuk 

disebarluaskan sehingga konsep tersebut dapat dipahami oleh sivitas 

akademika dan masyarakat pada umumnya. Paradigma horizon ilmu yang 

dijabarkan dalam buku ini terdiri atas beberapa bagian yang saling berdialog 

dan berdialektika dari bagian pertama sampai yang terakhir. Bagian pertama 

karya ini berisi desain umum integrasi-interkoneksi agama dan ilmu atau sains. 

Bagian-bagian selanjutnya memuat desain model pengembangan,  strategi 

implementasi horizon ilmu yang terintegrasi di berbagai bidang keilmuan 

seperti syariah, tarbiyah, dakwah, ekonomi maupun di dalam studi agama. 

Buku ini ditutup di bagian lima dengan tawaran implementatif integrasi sains 

dan agama dalam spektrum Horizon ilmu ala Mazhab UIN Mataram. 

Sains dan agama memang memiliki perbedaan metodologis dan 

perbedaan klaim sehingga ungkapan formula serta karakter yang muncul juga 

berbeda. Pesan agama cenderung mengajak orang untuik return, yaitu 

menengok dan kembali ke belakang kepada Tuhan, sementara sains cenderung 

research yaitu melangkah ke depan dan menatap alam sebagai yang berada di 

depan dan selalu mengajak untuk difahami. Oleh karena itu, ketika sains dilihat 

dan diyakini sebagai ideologi kartena sebagian masyarakat merasa cukup 

menyelesaikan problem kehidupan melalui jasa sains, maka pada saat itu sains 

telah berdiri sejajar sebagai rival agama.. Akan tetapi jika sains dipandang 

sebagai fasilitator teknis dan metode penafsiran terhadap alam raya, masa sains 

dapat diposisikan sebagai salah satu medium dan ekspresi agama. 

Integrasi sains dan agama dapat dilakukan dengan mengambil inti 

filosofis ilmu-ilmu keagamaan fundamental Islam sebagaui paradigma sains 

masa depan. Inti fiosofis itu adalah adanya hierarki epistemologis, aksiologis, 

kosmologis, dan teologis yang berkesesuaian dengan hierarki integralisme: 

materi, energi, informasi, nilai-nilai dan sumber. Proses integrasi ini dapat 

dianggap sebagai bagian dari proses Islamisasi peradaban masa depan. Dengan 

demikian, jika dapat melakukan hal ini, ia dapat menjadi simpul dalam jala-

jala kebangkitan peradaban Islam di masa depan, menerima kembali sains 

sebagai si anak hilang untuk dikembangkan ke arah islami yang lebih 

konstruktif, produktif dan harmonis bersaing dengan universitas-universitas 

umum untuk menjadi center of exellence. 

Pendidikan modern memang mengembangkan disiplin ilmu dengan 

spesialisasi secara ketat, sehingga  keterpaduan diantara ilmu yang satu dengan 

yang lainnya menjadi hilang, dan melahirkan dikotomi kelompok ilmu-ilmu  

agama di satu pihak dan kelompok sains  di pihak yang lain. Dikotomi itu 

berimplikasi pada terbentuknya perbedaan sikap di kalangan umat Islam secara 

tajam terhadap kedua kelompok ilmu tersebut. Ilmu-ilmu agama disikapi dan 

diperlakukan sebagai ilmu Allah SWT yang bersifat sakral dan wajib untuk 
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dipelajari. Sebaliknya, kelompok ilmu-ilmu sains (kealaman dan sosial) 

disikapi dan diperlakukan sebagai ilmu manusia yang bersifat profan dan  tidak 

wajib untuk dipelajari. Akibatnya, terjadi reduksi ilmu agama dan dalam waktu 

yang sama juga terjadi pendangkalan ilmu pengetahuan. Situasi seperti ini 

membawa dampak pada ilmu-ilmu agama menjadi tidak menarik  karena 

terlepas dari kehidupan nyata, sementara sains berkembangan tanpa sentuhan 

etika dan spiritualitas agama, sehingga disamping kehilangan makna juga 

bersifat destruktif. 

 PTAI harus mengembangkan pendidikan yang berperspektif Qur’ani, 

yakni pendidikan yang utuh menyentuh seluruh domain yang disebut Allah 

SWT dalam kitab suci tersebut secara sistemik yang dikembangkan melalui 

konsep iman, ilmu dan amal dalam satu tarikan nafas dengan rajutan atau 

anyaman yang terhubungkan antara yang satu dan lainnya secara integratif.  

Ala kulli hal, Seluruh ikhtiar pewujudan horizon keilmuan di 

lingkungan UIN Mataram, harus didasarkan pada6 (enam) landasan 

pengembangan, yakni landasan teologis, filosofis, kultural, sosiologis, 

psikologis, dan yuridis sebagaimana spirit yang ada dalam buku ini. Setiap 

pengembangan keilmuan niscaya memancang al-Qur’an dan al-Sunnah 

sebagai rujukan. Al-Qur’an memang bukan buku ilmu pengetahuan, melainkan 

sebagai petunjuk bagi manusia.Namun, sebagai petunjuk,ia berbicara tentang 

banyak hal, termasuk tentang ilmu pengetahuan itu sendiri.5 Pengembangan 

tersebut dilakukan secara komprehensif, menyentuh seluruh domain yang 

diisyaratkan al-Qur’an dan al-Sunnah. Prosesnya dijalankan melalui 

pengintegrasian, penginterkoneksian dan penginternalisasian  antara hadlarah 

al-nash, hadlarah al-‘ilm, danhadlarah al-falsafah dalam satu tarikan nafas.6 

Semoga. 

 

Mataram, 4 Desember 2017 
 

 
 
 
 

                                                 
5Dalam kaitan ini, al-‛Adhîm menyatakan bahwa Al-Qur’an merupakan kitab 

yang sangat komprehensif yang mencakup persoalan filsafat, penalaran ilmiah, dan 

problem sosial dengan kemampuannya mengkombinasikan urusan dunia dan akhirat; 

mengkaitkan ritus dengan perbuatankonkret serta menghubungkan realisme dan 

idealisme.Islam mempersiapkan penganutnya mampu hidup di bumi dan 
berkomunikasi dengan yang ada di langit. Lihat ‘Alî ‘Abd al-’Adhîm, Epistemologi dan 

Aksiologi Ilmu, terj. Khalilullah Ahnas Masjkur Hakim (Bandung: Rosda Karya, 1989), 

75-6. Lihat Naskah Akademik Horizon Ilmu...., 
6Tentang ketiga dimensi hadlarah tersebut lihat pemeriannya dalam Abd. 
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STUDI KOMPARASI IMPLEMENTASI MANAJEMEN 

KONVENSIONAL DENGAN MANAJEMEN STRATEGIK 

DI LEMBAGA PERGURUAN TINGGI 
 

Dr. Ahyar, M.Pd. 

 

 

 

 

A. Pendahuluan 

Munculnya Perguruan Tinggi (PT) dengan berbagai jenis, jenjang 

dengan beragam disiplin ilmu yang dikembangkan telah banyak memberikan 

andil dalam mencerdaskan anak bangsa dan dalam rangka meraih kemajuan 

bangsa. Namun seiring dengan kemajuan yang dicapai tersebut  jika 

dibandingkan dengan kemajuan yang dicapai Negara lain, maka kita harus 

berlapang hati bahwa  mereka jauh lebih maju jika dibandingkan dengan 

kamajuan yang telah kita capai. Kondisi ini sesungguhnya memunculkan 

banyak pertanyaan. Pertanyaan sederhana yang penulis ajukan. Apa yang 

sesungguhnya yang terjadi di lembaga PT kita? Apakah dengan uporia dan 

semangat membangun dan mengembangkan lembaga PT dengan segala 

sumber daya yang dimiliki telah dibarangi dengan semangat dan memahami 

subtansinya visi, misi dan tujuannya? Isu-isu strategis yang sebenarnya dapat 

dipertimbangkan mungkin justru diabaikan. Atau bahkan PT mungkin kurang 

peka dalam melahirkan pemikiran-pemikiran strategis yang dapat membawa 

perubahan besar di lembaganya masing-masing? Dengan meminjam kalimat 

Prof. H. Solichin Abdul Wabab, MA., Ph.D.,1 potret lembaga pendidikan saat 

bahwa perencanaannya banyak sekali tetapi miskin implementasi. Apakah 

konsep manajemen yang belum mampu memberikan jawaban ke arah itu ? 

Ataukah sebagai akibat miskinnya perubahan yang dicapai disebabkan 

model-model manajemen konvensional atau cara-cara lama yang 

dipertahankan ?  

Berkenaan dengan beberapa kalimat pertanyaan dan pernyataan di 

atas, penulis ingin mengurai apa sesungguh yang dapat dipertimbangkan 

ketika lembaga PT mengusung isu perubahan, isu kemajuan, isu teknologi 

                                                             
1 Prof. H. Solichin Abdul Wabab, MA., Ph.D. Mata Kuliah Manajemen 

Strategik. 

~ 532 ~~ 532 ~



dan isu-isu yang lain. Sehingga isu tersebut dapat diwujudkan sebagai sebuah 

perubahan penting yang bisa dirasakan, dinikmati dan dimanfaatkan oleh 

semua pihak. 

Dengan hadirnya Ilmu Manajemen Strategik telah melahirkan 

pemikiran baru, cara baru, setidak-tidaknya tidak hanya sekedar menjawab 

tantangan masa kini namun mampu menjawab masa yang akan datang.  

Dalam kerangka inilah,  

Lembaga pendidikan yakni PT sudah saatnya belajar dengan model-

model manajemen coorparation-profit tanpa mencederai coor bisnisnya atau 

dengan kata lain kelola pendidikan seperti bisnis tapi jangan sampai 

membisniskan pendidikan. Lahirnya kemajuan yang dicapai oleh cooporation 

diilhami dan didorong oleh model-model manajemen yang tidak 

konvensional. Salah satu dari sekian banyak model yang dikembangkan 

melalui pendekatan Manajemen Strategik.  

Dalam konteks PT (organisasi non profit) kehadiran Manajemen 

Strategik pada dasarnya merupakan suatu paradigma baru. Sebagai 

paradigma baru, jika diimplementasikan pada lingkungan organisasi 

pendidikan, tidak mungkin dilakukan sebagai kegiatan pengambilalihan 

seluruh kegiatannya sebagaimana dilaksanakan di lingkungan organisasi 

profit (bisnis), karena kedua organisasi tersebut satu dengan yang lain 

berbeda dalam banyak aspek, terutama dari segi filsafat yang mendasarinya 

dan tujuan yang hendak dicapai. 

Pengimplementasian Manajemen Strategik di lingkungan organisasi 

bidang bisnis didasari oleh falsafah yang berisi nilai – nilai persaingan bebas 

antar organisasi bisnis sejenis, melalui pendayagunaan semua sumber daya 

yang dimiliki untuk mencapai tujuan yang bersifat strategik. Tujuannya 

adalah mempertahankan dan mengembangkan eksistensi masing – masing 

untuk jangka waktu panjang, melalui kemampuan meraih laba kompetitif 

secara berkelanjutan. Sedang PT sebagai organisasi didasari oleh filsafat 

yang berisi nilai – nilai pengabdian dan kemanusiaan untuk mencerdaskan 

kehidupan bangsa. Perbedaan lain terletak pada pengorganisasian masing – 

masing. Setiap organisasi profit memiliki otonomi dalam menjalankan 

manajemennya, berupa kebebasan mewujudkan pengembangan organisasinya 

antara lain dengan memilih pengimplementasian Manejemen Strategik atau 

manajemen lainnya yang dinilai terbaik. Di organisasi non profit khususnya 

bidang pendidikan, organisasi ini diatur Pemerintah Pusat ataupun Daerah, 

yang secara berencana dan sistematis telah menetapkan berbagai pengaturan 

yang mengikat dalam memilih dan mengimplementasikan manajemennya. 

 Dalam kerangka inilah, artikel ini ingin menelusuri permasalahan 

mendasar, yaitu : Apa manfaat dan keunggulan Manajemen Strategik 

dibandingkan dengan manajemen konvensional  bagi Organisasi Non 

Profit (Lembaga PT)? Dengan suatu harapan setidak-tidaknya dapat 

menemukan manfaat dan keunggulan Manajemen Strategik  dibandingkan  

dengan  Manajemen  Konvensional  bagi  Organisasi Non Profit ( Lembaga 
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PT), sehingga dapat menjadikan oto kritik dalam memilih strategi bagi 

pengembangan institusi  yang lebih dinamis dan antisipatif terhadapan 

perubahan cepat yang terjadi di lingkungan PT khususnya di UIN Mataram.  

 

B. Pembahasan 

1. Manajemen Konvensional 

Dalam beberapa literatur dijumpai bahwa manajemen dapat 

dipahami sebagai sebuah seni, kiat dan ilmu. Sebagai sebuah seni, bahwa 

manajemen diartikan sebagai seni mengelola, seni mengatur, mengkoordinir, 

memimpin, dan memanej, sementara sebagai sebuah kiat, manajemen 

diterjermahkan sebagai usaha, strategi untuk mencapai tujuan. Sedangkan 

sebagai ilmu, manajemen merupakan ilmu yang berdiri sendiri  yang dapat 

dibuktikan secara ilmiah dan empirik keberadaannya. Dalam pandangan ilmu 

manajemen konvensional bahwa tidak sepenuhnya menghasilkan efisiensi 

produksi dan keharmonisan kerja pada manajemen tertentu. Dengan kata lain, 

dengan menggunakan ilmu manajemen konvensional, seorang manajer tidak 

akan menghasilkan efisiensi produksi dan keharmonisan dalam pekerjaan 

karena diakibatkan oleh tradisi atau tindakan-tindakan yang diambilnya di 

masa lalu belum tentu bisa mengatasi masalah yang terjadi di masa sekarang 

atau yang akan datang  dan di dalam hal ini,  akan terjadinya kesulitan-

kesulitan dan frustasi pada manajemen tertentu karena low person tidak 

selalu mengikuti pola-pola perilaku yang rasional. Yakni, manajer akan 

mengalami kesulitan (low person) tidak pernah mau berfikir rasional akan 

tetapi cara berfikir irrasional (tidak masuk akal) karena low person hanya 

berfikir secara konvensional dengan menjunjung tinggi adat dan tradisi 

walaupun itu adalah pebuatan yang irrasional. 

Dalam sejarah panjang teori-teori manajemen telah banyak 

melahirkan berbagai isu dengan berbagai ragam manfaat dalam melahirkan 

dinamika lembaga seperti halnya dinamika di lembaga-lembaga sosial dan  

pendidikan. Misalnya, dalam konteks lembaga sosial, maka lahirlah apa yang 

dinamakan dengan konsep Manajemen Mutu Terpadu (Total Quality 

Management), Total Quality Control, dan sejenisnya. Dari sekian banyak 

konsep atau fokus kajian ini, konsep manajemen konvensional lebih 

menekankan pada aspek fungsi-fungsi manajemen. Padahal sesungguhnya, 

manajemen di lembaga PT saat ini memerlukan arah baru atau paradigma 

manajemen yang tidak hanya menjalankan fungsi dan operasinya melainkan 

model pendekatan seperti pendekatan perilaku manusia, norma-norma sosial, 

dan perasaan pribadi manusia2, kualitas kehidupan (quality of working life) 

kepuasan kerja, keadaan kerja yang lebih aman, produk yang dapat 

diandalkan dan persaingan. 

 

                                                             
2 Prof. Dr. Sukanto Reksohadiprodjo. 2003. Pengantar Manajemen. 

Jakarta:Universitas Terbuka. Hal 1.17 
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2. Implementasi Manajemen  Konvensional di Lembaga Pendidikan 

Merujuk berbagai pandangan tentang ilmu manajemen dengan 

beragam isu yang dikembangkan telah melahirkan berbagai aktivitas 

manajerial di lembaga khususnya di lembaga PT. Aktivitas yang dimaksud 

adalah suatu  rangkaian proses  atau rangkaian aktivitas yang satu sama lain 

saling berurutan.  Dalam pandangan HB Siswanto3 misalnya, aktivitas yang 

dimaksud meliputi, proses pengarahan, proses pemberian fasilitas kerja. 

Sementara James A.F. Stoner bahwa proses adalah cara sistematis untuk 

menjalankan suatu pekerjaan yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, 

kepemimpinan dan pengendalian.  

Pandangan-pandangan di atas semakin memperteguh bahwa praktek 

manajerial di lembaga PT lebih menekankan fungsi-fungsi manajemen secara 

fungsional, praktek kesatuan perintah, dan hirarki tugas dengan segala 

cakupan tugasnya.  Praktek manajemen  dengan menekankan pada aspek 

tersebut telah melekat atau menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam 

praktek manajerial di lembaga PT. 

Sebagai akibat dari praktek manajerial ini setidak-tidaknya ada 

beberapa hal yang mengemuka antara lain, pertama; kelambanan dalam 

menghadapi dan mengantisipasi perubahan yang terjadi dari lingkungan 

internal dan eksternal, kedua; kekakuan dalam praktek manajerial, ketiga; 

organisasi menjadi semakin komplek  dan jauh dari kaya fungsi, keempat; 

kecenderungan munculnya beban kerja yang berat karena inisiatif kurang di 

level manajemen bawah karena dipengaruhi sistem komando. 

Dalam rangka memperkaya telaah tentang manajemen, ada baiknya 

penulis menyajikan mazhab ilmu-ilmu manajemen berikut ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
3 Dr. HB Siswanto.2005. Pengantar Manajemen. Jakarta: Bumi Aksara. hal 

1 
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a. Perkembangan MazhabTeori Manajemen Klasik4 

 

Nama Tokoh Konsep Karakteristik 

Henry Fayol 

(1841-1925)  
 Technical  

 Commercial  

 Financial  

 Security  

 Akuntansi  

 Tugas Manajerial  

 Kegiatan 

memproduksi  

 Kegiatan membeli 

bahan-bahan  

 Kegiatan 

pembelajaan  

 Kegiatan 

pengamanan  

 Kegiatan mencatat  

 Melaksanakan 

fungsi-fungsi 

manajemen  

James D. 

Mooney  
 Koordinasi  

 prinsip scalar  

 prinsip fungsional  

 prinsip staf  

 wawenang, saling 

melayani, 

perumusan tujuan, 

dan kedisiplinan 

yang tinggi  

 kepemimpinan, 

pendelegasian  

 pendefensian tugas  

 manajer staf dan lini  

Mary parker 

Follet (1868-

1933)  

 employee ownership  

 profit sharing  

 gain sharing plans   

 rasa tanggung jawab 

kolektif  

 kesejahteraan umum  

 karyawan bekerja 

secara harmonis  

Chaster I. 

Barnard 

(1886-1961)  

 perumusan tujuan  

 pengadaan sumber daya  

 penerimaan dan 

wawenang  

 penggunaan pendekatan 

sistem dlm pengelolaan 

organisasi  

 pentingnya peralatan 

komunikasi untuk 

pencapai tujuan 

kelompok  

 bawahan menerima 

perintah bila ia 

memahaminya  

  

                                                             
4  Diadaptasikan dari buku Dr. HB Siswanto.2005. Pengantar Manajemen. 

Dan buku Prof. Dr. Sukanto R. 2003. Pengantar Manajemen 
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b. Mazhab Teori Manajemen Ilmiah5 

 

Nama Tokoh  Konsep  Karakteristik  

Robert Owen 

(1771-1858)  
 SDM kunci 

kesuksesan  

 Produktivitas 

kerja  

 Kondisi kerja karyawan 

harus memadai  

 Standar waktu kerja dr 13 

sampai 10,5 jam per hari.  

 Pelayanan kesejahteraan 

karyawan  

 Prosedur kerja  

Charles Babbage 

(1792-1971)  
 Produktivitas 

kerja  

 Pembagian kerja  

 Pelatihan kerja  

 Efesiensi kerja  

Frederick W. 

Taylor  
 Korelasi 

antara 

penyelesaian 

kerja dengan 

upah  

 Semakin tinggi prestasi 

kerja/cepat maka semakin 

tinggi upah yang diterima.  

 System upah deferensial 

(defferensial rate system)  

Henry L. Gantt   Produktivitas  

 Efesiensi & 

efektivitas  

 Insentif atau ransangan 

upah.  

 Memberikan bonus  

Frank B & 

Lillian M. 

Gilbreth (1868-

1924 & 1878-

1972)  

 Korelasi 

gerakan dan 

kelelahan 

dengan 

pekerjaan  

 Gerakan dengan kelelahan 

saling berhubungan  

 Untuk mencapai gerakan 

yang efektif dapat 

mengurangi kelelahan   

                                                             
5 Diadaptasikan dari buku Dr. HB Siswanto.2005. Pengantar Manajemen. 

Dan buku Prof. Dr. Sukanto R. 2003. Pengantar Manajemen 
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Herrington 

Emerson (1853-

1931)  

 Pemborosan 

dan in 

efesiensi  

 Perumusan tujuan yg jelas  

 Kegiatan yang 

dilaksanakan masuk akal  

 Tersedianya staf yg cakap  

 Terciptanya disiplin kerja  

 Pemberian balas jasa yang 

adil  

 Laporan terpercaya, cepat, 

tepat dan kontinyu  

 Pemberian intruksi  

 Adanya standat dan skedul  

 Kondisi dan operasi yang 

standar  

 Intruksi-intruksi yg praktis  

 Balasan jasa efisien-

rencana insentif.  

  

Berdasarkan karakteristik dua kelompok teori-teori manajemen di 

atas, telah memberikan pemahaman kepada kita bahwa manajemen lebih 

menekankan pada penyusunan rencana kerja, proses, bobot dan hasil yang 

ingin dicapai.  

Inilah yang menjadi alasan bahwa dalam pandangan teori-teori 

klasik, fungsi-fungsi manajemen sangat dominan dan mewarnai sebagian 

lembaga pendidikan saat ini di tengah-tengah arus perubahan cepat yang 

terjadi. Fungsi-fungsi  yang dimaksud seperti fungsi koordinasi, 

pendelegasian wawenang, penerimaan wawenang, dan perumusan tujuan. 

Lembaga dipersepsikan sebagai media atau lokomotif yang menarik 

gerbongnya dengan berbagai perangkat yang dimilikinya dengan model kerja 

mekanik dan sistematis. Sementara pandangan manajemen ilmiah  lebih 

melihat pada, tidak hanya pada prosedur kerja atau mekanisme kerja 

melainkan pada aspek manusiawinya yakni dimensi produktivitasnya.  

Dengan kata lain, bahwa dalam konsep manajemen klasik, manusia 

diposisikan sebagai mesin. Artinya, manusia menjadi faktor kunci 

keberhasilan produksi. Manusia bekerja dengan gaji yang rendah, sementara 

tuntutan kerja tinggi. Manusia harus bekerja  cepat sesuai dengan standar 

mesin. Manusia bagaikan robot yang harus mampu menyelesaikan 

pekerjaannya tanpa melihat aspek-aspek kemanusiaan yang ada pada diri 

manusia itu sendiri.  

Dengan  terjadinya revolusi industri, manajemen klasik menjadi 

tantangan ketika manusia dipandang sebagai manusia yang memiliki aspek-

aspek kemanusiaan. Maka lahirlah manajemen ilmiah, dengan melihat 

manusia sebagai pusat sentral keberhasilan. Manajemen ilmiah memandang 
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manusia sebagai manusia yang patut dihargai (di-reward) melalui 

produktivitsnya, keahliannya, dan kemampuannya. 

Berdasarkan pandangan-pandangan di muka, jika dihubungkan 

dengan potret dan kondisi riil di lembaga pendidikan saat ini, bahwa 

sesungguhnya amatlah merisaukan karena lembaga pendidikan harus 

memiliki daya gerak, daya ungkit dan daya dorong  dalam meningkatkan 

kualitas mutu lulusan. Jika lembaga pendidikan bertahan hanya pada konsep-

konsep normatif maka tidak mustahil lembaga pendidikan akan ditinggalkan 

oleh  pengguna lulusan dan masyarakat. Oleh karena itu, lembaga pendidikan 

harus memiliki lompatan-lompatan dengan meminjam istilah Prof.H. 

Solichin Abdul Wahab, MA.,Ph.D. bagaimana lembaga PT mampu 

melakukan lompatan galah, jangan sebaliknya hanya mampu melakukan 

lompatan kodok.6 Artinya, peningkatan mutu tidak hanya melalui selangkah 

demi selangkah (step by step) namun bagaimana lembaga PT memuncul isu-

isu strategis melalui perencanaan strategis dalam menghadapi persaingan 

mutu pendidikan yang semakin ketat dan kompetitif. 

Dimensi manajemen konvensional pada era ini, tidak berarti 

ketinggalan zaman (un up to date) -kehilangan roh- melainkan perlu upaya-

upaya strategis dalam menjawab tantangan global. Misalnya saja dalam 

menyusun perencanaan strategis, seperti apa yang dikritik oleh Prof.H. 

Solichin Abdul Wahab, MA.,Ph.D. dalam Makalah  Strategic Planning : 

Concept and Rationale in Education Sector  mengenai perencanaan 

tradisional antara lain: 

1. Too much focus was placed on plan preparation and not enough on 

implementation. very few proper mechanisms were set up for monitoring 

plan implementation in a systematic way. Preparation by external 

technical assistants (TAs) did not facilitate national ownership 

2. Plans were being prepared in a top-down, technocratic way: Most plans 

were prepared by the Planning Units (and their TAs) with little or no 

involvement of the rest of the Ministry staff, let alone staff at 

decentralized levels of management and civil society partners 

3. Not enough consideration was given to the changing environment; 
Plans were being prepared with the implicit assumption that the planners 

had all the information and techniques needed to develop a complete, 

correct plan which could be executed in its entirety from beginning to 

end7 

 

Prof. Solichin menawarkan kunci-kunci perencanaan strategis yang 

dapat diadopsi dan dikembangkan di lembaga pendidikan (PT) dalam rangka 

meningkatkan mutu lulusannya. Kunci-kunci yang dimaksud antara lain: 

                                                             
6 Prof. Drs.H. Solichin Abdul Wahab, MA., Ph.D. Bahan Kuliah 

Manajemen Strategik. 2012 
7 Ibid….. Prof. Drs.H. Solichin Abdul Wahab, MA., Ph.D. 
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1. Strategic planning is guided by an overall sense of direction: It needs a 

global sense of purpose and direction capable of guiding implementers 

in making everyday choices about what actions should be taken in order 

to produce the expected results. 

2. Strategic planning is sensitive to the environment: Strategic planning is 

based on the belief that the successful development of an organization is 

the result of finding the right fit between its internal strengths and 

weaknesses and the external opportunities and threats stemming from 

the environment. 

3. Strategic planning is result-oriented: considers compliance monitoring 

as not good enough and prefers to concentrate on whether the expected 

results have been obtained. to measure properly the different types of 

results, the overall broad policy goals will have to be translated into 

more precise objectives in the medium-term plan (SMART)  

 

Dalam proses perencanaan strategis, lembaga pendidikan dapat 

mempertimbangkan langkah-langkah berikut ini: 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1: Summary of Strategic Planning Process 

Prof. Drs.H. Solichin Abdul Wahab, MA., Ph.D. 
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3. Manajemen Strategik 

3.1. Konsep Manajemen Strtegik 

Manajemen Strategik merupakan rangkaian dua perkataan terdiri dari kata 

“Manajemen” dan “Strategik” yang masing – masing memiliki pengertian 

tersendiri, yang setelah dirangkaikan menjadi satu terminologi berubah 

dengan memiliki pengertian tersendiri pula. Menurut Kusnadi8, yang 

dimaksud dengan manajemen strategik adalah suatu seni (keterampilan) 

teknik dan ilmu merumuskan, mengimplementasi,  dan mengevaluasi  serta 

mengawasi berbagai  keputusan fungsional organisasi (bisnis dan non bisnis) 

yang selalu dipengaruhi oleh lingkuangan internal dan eksternal yang 

senantiasa berubah sehingga memberi kemampuan  kepada organisasi untuk 

mencapai tujuan yang diharapkan.  Menurut Hadari Nawawi9 pengertian 

manajemen strategik ada 4 (empat). Pengertian pertama Manajemen Strategik 

adalah “proses atau rangkaian kegiatan pengambilan keputusan yang 

bersifat mendasar dan menyeluruh, disertai penetapan cara 

melaksanakannya, yang dibuat oleh manajemen puncak dan 

dimplementasikan oleh seluruh jajaran di dalam suatu organiasasi, untuk 

mencapai tujuannya”. Dari pengertian tersebut terdapat beberapa aspek yang 

penting, antara lain : (a) Manajemen Strategik merupakan proses 

pengambilan keputusan. (b) Keputusan yang ditetapkan bersifat mendasar 

dan menyeluruh yang berarti berkenaan dengan aspek- aspek yang penting 

dalam kehidupan sebuah organisasi, terutama tujuannya dan cara 

melaksanakan atau cara mencapainya. (c) Pembuatan keputusan tersebut 

harus dilakukan atau sekurang – kurangnya melibatkan pimpinan puncak 

(misalnya Rektor, Wakil Rektor di tingkat Universitas dan Dekan di tingkat 

Fakultas), sebagai penanggung jawab utama pada keberhasilan atau 

kegagalan organisasinya. (d) Pengimplementasian keputusan tersebut sebagai 

strategi organisasi untuk mencapai tujuan strategiknya dilakukan oleh seluruh 

jajaran organisasi (civitas universitas), seluruhnya harus mengetahui dan 

menjalankan peranan sesuai wewenang dan tanggung jawab masing – 

masing. (e) Keputusan yang ditetapkan manajemen puncak harus 

diimplementasikan oleh seluruh civitas PT dalam bentuk 

kegiatan/pelaksanaan pekerjaan yang terarah pada tujuan strategik organisasi. 

Pengertian manajemen strategik yang kedua adalah “usaha manajerial 

menumbuhkembangkan kekuatan organisasi untuk mengeksploitasi peluang 

yang muncul guna mencapai tujuannya yang telah ditetapkan sesuai dengan 

misi yang telah ditentukan”. Dari pengertian ini terdapat konsep yang secara 

relatif luas dari pengertian pertama yang menekankan bahwa “manajemen 

                                                             
8 Kusnadi. 2000. Pengantar Manajemen Strategik. Malang. Hal 17 
9 Hadari Nawawi.2005. Manajemen Stratejik Organisasi Non Profit Di 

bidang Pemerintahan dengan Ilustrasi Di Bidang Pendidikan, Gadjah Mada 
University Press, Yogyakarta. hal 148-149 
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strategik merupakan usaha manajerial menumbuhkembangkan kekuatan 

organisasi”, yang mengharuskan pimpinan dengan atau tanpa bantuan 

manajer bawahannya, untuk mengenali aspek – aspek kekuatan organisasi 

yang sesuai dengan misinya yang harus ditumbuhkembangkan guna 

mencapai tujuan strategik yang telah ditetapkan. Untuk setiap peluang atau 

kesempatan yang terbuka harus dimanfaatkan secara optimal. Pengertian 

yang ketiga, Manajemen Strategik adalah “arus keputusan dan tindakan yang 

mengarah pada pengembangan strategi yang efektif untuk membantu 

mencapai tujuan organisasi”. Pengertian ini menekankan bahwa arus 

keputusan dari para pimpinan organisasi dan tindakan berupa pelaksanaan 

keputusan, harus menghasilkan satu atau lebih strategis, sehingga dapat 

memilih yang paling efektif atau yang paling handal dalam usaha mencapai 

tujuan organisasi. Pengertian yang ke empat, “manajemen strategik adalah 

perencanaan berskala besar (disebut Perencanaan Strategik) yang 

berorientasi pada jangkauan masa depan yang jauh (disebut VISI), dan 

ditetapkan sebagai keputusan manajemen puncak (keputusan yang bersifat 

mendasar dan prinsipil), agar memungkinkan organisasi berinteraksi secara 

efektif (disebut MISI), dalam usaha menghasilkan sesuatu (Perencanaan 

Operasional) yang berkualitas, dengan diarahkan pada optimalisasi 

pencapaian tujuan (disebut Tujuan Strategik) dan berbagai sasaran (Tujuan 

Operasional) organisasi.”  

 

Pengertian yang cukup luas ini menunjukkan bahwa Manajemen Strategik 

merupakan suatu sistem yang sebagai satu kesatuan memiliki berbagai 

komponen yang saling berhubungan dan saling mempengaruhi, dan bergerak 

secara serentak ke arah yang sama pula. Komponen pertama adalah 

Perencanaan Strategik dengan unsur – unsurnya yang terdiri dari Visi, Misi, 

Tujuan Strategik organisasi. Sedang komponen kedua adalah perencanaan 

operasional dengan unsure – unsurnya adalah sasaran atau tujuan operasional, 

Pelaksanaan fungsi – fungsi manajemen berupa fungsi pengorganisasian, 

fungsi pelaksanaan dan fungsi penganggaran, kebijaksanaan situasional, 

jaringan kerja Internal dan eksternal, fungsi kontrol dan evaluasi serta umpan 

balik. Diagram manajemen strategik sebagai suatu sistem dapat dilihat pada 

diagram berikut ini. 
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Gambar 2: Manajemen Strategik Sebagai Sistem10 

 

Di samping itu dari pengertian Manajemen Strategik yang terakhir, dapat 

disimpulkan beberapa karakteristiknya sebagai berikut  

a. Manajemen Strategik diwujudkan dalam bentuk perencanaan berskala 

besar dalam arti mencakup seluruh komponen di lingkungan sebuah 

organisasi yang dituangkan dalam bentuk Rencana Strategik (RENSTRA) 

yang dijabarkan menjadi Perencanaan Operasional (RENOP), yang 

kemudian dijabarkan pula dalam bentuk Program – program kerja. 

b. Rencana Strategik berorientasi pada jangkauan masa depan ( 25 – 30 

tahun). Sedang Rencana Operasionalnya ditetapkan untuk setiap tahun 

atau setiap lima tahun. 

c. VISI, MISI, pemilihan strategik yang menghasilkan Strategi Utama 

(Induk) dan Tujuan Strategik Organisasi untuk jangka panjang, 

merupakan acuan dalam merumuskan RENSTRA, namun dalam teknik 

penempatannya sebagai keputusan Manajemen Puncak secara tertulis 

semua acuan tersebut terdapat di dalamnya. 

d. RENSTRA dijabarkan menjadi RENOP yang antara lain berisi program – 

program operasional. 

                                                             
10 Hadari Nawawi 2005…..hal. 151 
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e. Penetapan RENSTRA dan RENOP harus melibatkan Manajemen Puncak 

(Pimpinan karena sifatnya sangat mendasar dalam pelaksanaan seluruh 

misi organisasi. 

f. Pengimplementasian Strategi dalam program – program untuk mencapai 

sasarannya masing – masing dilakukan melalui fungsi – fungsi 

manajemen yang mencakup pengorganisasian, pelaksanaan, 

penganggaran dan kontrol. 

 

Berdasarkan karakteristik dan komponen Manajemen Strategik sebagai 

sistem, terlihat banyak faktor yang mempengaruhi tingkat intensitas dan 

formalitas pengimplementasiannya di lingkungan PT. Beberapa faktor 

tersebut antara lain adalah ukuran besarnya organisasi, gaya manajemen dari 

pimpinan, kompleksitas lingkungan ideologi, sosial politik, sosial ekonomi, 

sosial budaya termasuk kependudukan, peraturan pemerintah dsb. sebagai 

tantangan eksternal. Tingkat intensitas dan formalitas itu dipengaruhi juga 

oleh tantangan internal, antara lain berupa kemampuan menterjemahkan 

strategi menjadi proses atau rangkaian kegiatan pelaksanaan pekerjaan 

sebagai pelayanan umum yang efektif, efisien dan berkualitas (dalam bidang 

pendidikan misalnya menetapkan model/sistem instruksional, sumber – 

sumber belajar, media pembelajaran dll). 

 

3.2. Dimensi – Dimensi Manajemen Strategik 

Berdasarkan pengertian dan karakteristiknya dapat dipetakan bahwa 

Manajemen Strategik memiliki beberapa dimensi atau bersifat 

multidimensional. Dimensi – dimensi dimaksud adalah : 

 

a. Dimensi  Daya Saing 

Chandler (George L. Morrisey)11 mengatakan strategi merupakan alat untuk 

mencapai tujuan organisasi dalam kaitannya dengan jangka panjang, program 

tindak lanjut, serta prioritas  alokasi sumber daya. Learned, Christensen, 

Andrews dan Guth (George L. Morrisey)12 menjelaskan bahwa strategi 

merupakan alat untuk menciptakan keunggulan bersaing. Dengan demikian 

salah satu fokus strategi adalah merumuskan apakah bisnis tersebut harus ada 

atau tidak ada.  Sementara Porter (George L. Morrisey) mendefenisikan 

bahwa strategi juga  adalah alat penting  untuk mencapai keunggulan 

bersaing.  

Dalam rangka menghadapi daya saing, PT tidak hanya memiliki daya saing 

kompetitif melainkan juga memiliki kekuatan daya saing komparatif. Dalam 

perspektif inilah PT, memiliki peran strategis  dalam menentukan faktor-

                                                             
11 George L. Morrisey (1997). Morissey on Planning: A Guide to Strategic 

Thinking. Building Your Planning Foundation. San Francisco. M. J. Inc. Publishers. 

Hal. 3 
12 George L. Morrisey…..hal.3 
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faktor strategis yang dapat diandalkan dalam menghadapi daya saing regional 

maupun global.  George L. Morrisey13 menawarkan beberapa factor yang 

dipertimbangkan untuk menghadapi daya saing tersebut. Faktor-faktor primer 

antara lain; produk jasa yang ditawarkan, kebutuhan pasar (stakeholder), 

keuntungan, pertumbuhan, teknologi, sumber daya manusia. Sementara 

factor potensial lainnya  seperti; jasa yang ditawarkan, kebutuhan pelanggan 

(costumer need), kemampuan pelayanan,  kapasitas produksi, metode 

distribusi, dan sumber daya lainnya (non human resoucers). 

 Untuk itu, PT sebagai lembaga non coorporation diperlukan strategi sebagai 

pendahuluan dari perencanaan jangka panjang, agar bagian dari proses 

perencanaan itu tidak berubah melulu menjadi eksptrapolasi sejarah. Tanpa 

kehadiran strategi, para manajer akhirnya kerap mengambil keputusan 

berdasarkan perspektif operasional atau taktis dari pada prespektif strategis.  

Ada beberapa strategi yang diupayakan dalam menghadapi daya saing seperti 

yang dikemukakan Johannies.14 Adapun  strategi yang dimaksud antara lain: 

Stategic flexibility adalah sekumpulan kemampuan yang digunakan untuk 

merespon berbagai permintaan dan kesempatan dalam lingkungan pendidikan 

yang semakin kompetitif, dinamis, dan tidak menentu. 

Strategic intent adalah pengelolaan sumberdaya, kemampuan, dan 

kompetensi inti lembaga pendidikan untuk mewujudkan tujuan lembaga 

pendidikan pada lingkungan yang kompetitif. 

Strategic mission adalah pernyataan unik dengan lingkup dan operasi 

lembaga pendidikan dari sisi produk dan market. Satu lembaga pendidikan  

yang berhasil merumuskan ini dengan baik akan memberikan jaminan kepada 

pelanggan (costumer) dan jasa apa yang akan dapat diperolehnya dari 

lembaga yang bersangkutan. 

  

b. Dimensi Pemetaan Lingkungan (Environmental Scanning Dimentions) 

melalui Pemikiran Strategis 

Dimensi pemetaan lingkungan merupakan upaya strategis dalam kerangka 

menemukan berbagai isu-isu baik yang berkaitan dengan kekuatan dan 

kelemahan lembaga serta menemukan tantangan dan peluang yang ada. 

Pemetaan lingkungan internal dan ekternal memerlukan pemikiran strategis, 

artinya berpikir dan mempertimbangkan sesuatu berdasarkan pengalaman  

untuk menentukan arah di masa depan. Sementara berfikir strategis 

organisasi adalah koordinasi pikiran-pikiran kreatif menjadi suatu perspektif 

bersama  yang memungkinkan organisasi melangkah  ke masa depan  dengan 

suatu sikap  untuk memenuhi semua kebutuhan  semua pihak yang 

                                                             
13 George L. Morrisey…..hal.73 
14 Dr. Johannies, S.E., M.Si. Manajemen Strategik. 

http://johannessimatupang. 

wordpress 
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berkepentingan.15  Tujuan dari pemikiran strategis  adalah membantu  

lembaga mengeksplotasi tantangan  baik yang dapat diramalkan maupun 

yang tidak, dimasa depan, bukan hanya mempersiapkan diri untuk satu 

kemungkinan  di keesokan harinya. 

Pemikiran strategis penting karena:16 (1) pertimbangan yang sehat,walaupun 

kerap berdasarkan informasi yang tidak memadai, adalah satu-satunya hal 

terpenting yang dapat diharapkan oleh lembaga dari manajernya, (2) agar 

efektif, pertimbangan kolektif  bergantung pada pembuat keputusan kunci di 

lembaga yang mempunyai visi yang jelas dan konsisten mengenai arah 

organisasi  di masa depan. (3) visi organisasi lebih didasarkan pada 

bagaimana pembuat keputusan kunci ini melihat dan merasa, bukan pada 

hasil dari analisis sistemik manapun dan, (4) pemikiran strategis 

memasukkan nilai-nilai, misi, visi dan strategi yang cenderung menjadi 

unsure yang intuitif  (berdasarkan perasaan) dari pada analitis (berdasarkan 

data). Berikut ini disajikan pemetaan lingkungan melalui pemikiran strategis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
15 George L. Morrisey…hal.2 
16 George L. Morrisey… ibid hal. 3 
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c. Dimensi Waktu dan Orientasi Masa Depan 

Manajemen Strategik dalam mempertahankan dan mengembangkan 

eksistensi suatu organisasi berpandangan jauh ke masa depan, dan 

berperilaku proaktif dan antisipatif terhadap kondisi masa depan yang 

diprediksi akan dihadapi. Antisipasi masa depan tersebut dirumuskan dan 

ditetapkan sebagai Visi organisasi yang akan diwujudkan 25 – 30 tahun lebih 

di masa depan. Antisipasi masa  depan memerlukan visi yang realistis  dan 

jelas, namun oleh sebagian orang visi sering disalah-artikan seperti 

pandangan George L. Morrisey17 berikut ini: 

Visi yang terlalu diagung-agungkan maupun yang kurang dipahami, perlu 

dikritik, demikian pula perusahaan yang tampaknya lebih menyukai retorika 

dari pada tindakan. Terlalu sering, visi tidak lebih dari sekedar kedok untuk 

semacam pesta pora guna memenuhi tuntutan ego CEO, visi apapun yang 

merupakan perpanjangan ego seorang CEO adalah berbahaya.  

Untuk memberikan pemahaman tentang bagaimana visi, dapat disajikan  

beberapa pendapat ahli. Menurut Hadari Nawawi18, Visi dapat diartikan 

sebagai “kondisi ideal yang ingin dicapai dalam eksistensi organisasi di 

masa depan”. Sehubungan dengan itu Lonnie Helgerson yang dikutip oleh J. 

Salusu dalam bukunnya Hadari Nawawi mengatakan bahwa : “Visi adalah 

gambaran kondisi masa depan dari suatu organisasi yang belum tampak 

sekarang tetapi merupakan konsepsi yang dapat dibaca oleh setiaporang 

(anggota organisasi). Visi memiliki kekuatan yang mampu mengundang, 

memanggil, dan menyerukan pada setiap orang untuk memasuki masa depan. 

Visi organisasi harus dirumuskan oleh manajemen puncak organisasi”. 

Masih menurut J. Salusu yang mengutip pendapat Naisibit : “Visi 

merupakangambaran yang jelas tentang apa yang akan dicapai berikut 

rincian dan instruksi setiap langkah untuk mencapai tujuan. Suatu visi 

dikatakan efektif jika sangat diperlukan dan memberikan kepuasan, 

menghargai masa lalu sebagai pengantar massa depan”. Masih dalam 

Hadari Nawawi, menurut Kotler yang juga dikutip oleh J. Salusu dikatakan 

bahwa: “Visi adalah pernyataan tentang tujuan organisasi yang 

diekspresikan dalam produk dan pelayanan yang ditawarkan, kebutuhan 

yang dapat ditanggulangi, kelompok masyarakat yang dilayani, nilai-nilai 

yang diperoleh, serta aspirasi dan cita – cita masa depan. Sehingga secara 

sederhana visi organisasi dapat diartikan sebagai sudut pandang ke masa 

depan dalam mewujudkan tujuan strategik organisasi, yang berpengaruh 

langsung pada misinya sekarang dan di masa depan. Sehubungan dengan itu 

misi organisasi pada dasarnya berarti keseluruhan tugas pokok yang 

dijabarkan dari tujuan strategik untuk mewujudkan visi organisasi. 

 

 

                                                             
17 George L. Morrisey…hlm 63 
18 Hadari Nawawi18…….hal. 155 
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d. Dimensi Internal dan Eksternal 

Dimensi Internal adalah kondisi organisasi non profit (pendidikan) pada saat 

sekarang, berupa kekuatan, kelemahan, peluang dan hambatan yang harus 

diketahui secara tepat. Untuk itu perlu dilakukan kegiatan EVALUASI DIRI 

antara lain dengan menggunakan Analisis Kuantitatif dengan menggunakan 

perhitungan – perhitungan statistik, menggunakan data kuantitatif yang 

tersedia di dalam Sistem Informasi Manajemen (SIM). Namun kerap kali 

data kuantitatif tidak memadai, karena lemahnya SIM dalam mencatat, 

mencari, melakukan penelitian dan mengembangkan data pada masa lalu. 

Oleh karena itu Evaluasi Diri tidak boleh tergantung sepenuhnya pada data 

kuantitatif, karena dapat juga dilakukan dengan Analisis Kualitatif dengan 

menggunakan berbagai informasi kualitatif atau sebagian data kuantitatif dan 

sebagian lagi data kualitatif. Untuk Analisis Kualitatif dapat dilakukan 

dengan menggunakan Analisis SWOT. 

Analisis SWOT dapat memandu pimpinan PT melakukan pemetaan isu-isu 

strategis, menentukan skala prioritas, menyusun rencana program aksi, dalam 

rangka menghadapi tantangan  untuk meraih peluang seperti yang 

dirumuskan dalam visi lembaga pendidikan. 

 

4. Komparasi  Manajemen Konvensional dengan Manajemen 

Strategik  

Berdasarkan  paparan atau telaah di atas, penulis melihat beberapa perbedaan 

fundamental antara manajemen konvensional dengan manajemen strategik.  

Adapun perbedaan yang dimaksud sebagai berikut: 

 

4.1. Landasan Konseptual  

Manajemen Konvensional sebenarnya dibangun atas pemikiran irrasional, di 

mana manajer  mempertimbangkan sesuatu hanya berdasarkan tradisi lama-

lama tanpa  melihat aspek-aspek pendukung produktivitas dan keharmonisan 

organisasi. Dengan kata lain,  Manajemen Konvensional merupakan 

manajemen yang lebih menekankan pada proses perencanaan, 

pengorganisasian, pelaksanaan, dan kontrol. Fungsi-fungsi manajemen 

sebagai alat analisis manajer dalam mengelola lembaganya. Alat analisis 

yang dimaksud bagaimana perencanaan disusun, diorganisir, dikelola atau 

diimplimentasikan, serta bagaimana pula evaluasinya tanpa melihat isu-isu 

strategis yang dapat direncanakan, dikelola, dan dikembangkan. Sementara  

manajemen strategik lebih menekankan pada perencanaan strategis yang 

didasari oleh pola pemahaman dan pandangan jauh ke depan sebagai mimpi 

besar yang harus diwujudkan dengan berbagai langkah-langkah strategis 

untuk mencapai tujuan yang diharapkan. 

Manajemen strategis mengandung visi dan misi, tujuan, isu-isu program 

strategis, program aksi, sasaran serta memiliki skala prioritas dengan jangka 

waktu tertentu seperti jangka pendek, menengah dan jangka panjang. Istilah-

istilah merumuskan, mengimplementasikan,  dan mengevaluasi  serta 
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mengawasi berbagai  keputusan fungsional organisasi dalam manajemen 

strategik, namun istilah-istilah tersebut memiliki  perbedaan pada aspek 

pertimbangan-pertimbangan yang selalu dipengaruhi oleh lingkungan internal 

dan eksternal yang senantiasa berubah.  

 

4.2. Proses Perencanaan 
Meminjamkan istilah Prof. Solichin Abdul Wahab, Ph.D., bahwa 

perencanaan tradisional (konvensional) lebih banyak menitikberatkan pada 

persiapan perencanaan tetapi tidak cukup untuk melaksanakannya, rencana 

lebih banyak bersifat top down dan cara-cara teknokratik, dan tidak cukup 

waktu untuk mempertimbangkan untuk perubahan lingkungan. 

Sementara dalam pandangan perencanaan strategis lebih menitik beratkan 

pada (1) dipengaruhi oleh pandangan-pandangan langsung, (2) sensitive 

terhadap lingkungan, (3) berorientasi pada hasil. 

Berikut ini juga disajikan tabel  perbandingan perencanaan operasional 

dengan perencanaan strategic.19 

 

 

Items Operational planning Strategic planning 

Focus Routine activities Achieving goals 

Purpose Achieving the best use of 

available resources 

Planning the best 

courses of action 

Rewards Efficiency, stability Effectiveness, impact 

Information Present situation Future opportunities 

Organization Bureaucratic, stable Entrepreneurial, 

flexible 

 

Problem solving Relies on past experience  Finds new ways and 

alternatives 

Risks Low High 

Table 1: Perbandingan Perencanaan Operasional dengan 

Perencanaan Strategic (Gwang-Chol Chang, 2006: 5) 

 

4.3. Isu-Isu yang Dikembangkan 

Manajemen konvensional mengusung isu-isu program yang disusun 

berdasarkan pengalaman masa lampau dengan mempertimbangkan aspek 

fungsi-fungsi manajemen.  Sementara manajemen strategic lebih 

                                                             
19 Gwang-Chol Chang Strategic Planning in Education:  Some Concepts 

and Steps. Published in 2006 by: Division of Educational Policies and Strategies, 

UNESCO 7, place de Fontenoy, 75352 Paris 07 SP (France).hal 5 

~ 549 ~~ 549 ~



menekankan pada langkah-langkah strategis melalui visi dan misi yang 

dibangun, sasaran, target, skala proritas, sampai pada program aksi yang akan 

dilakukan. 

Dengan isu-isu strategis yang dikembangkan, maka manajemen strategis 

memiliki tugas untuk20 (1) mengembangkan konsep bpendidikan dengan visi 

dan misinya, (2) menerjemahkan misi ke dalam tujuan kinerja jangka pendek, 

menengah dan panjang, (3) menjadi lebih ahli di dalam mencapai kinerja, (4)  

melaksanakan dan mengevaluasi strategi, (5) senantiasa meremajakan 

strategi, (6) senantiasan meninjau kembali kekuatan, kelemahan, peluang dan 

ancaman, (7) senantiasa melakukan inovasi agar sesuai dengan selera 

konsumen, dan (8) mendinamisasi semua komponen  dan faktor yang 

berpengaruh kepada keberhasilan organisasi. 

 

4.4. Peran Manajer  

Peran manajer dalam perspektif manajemen konvensional adalah memiliki 

peran yang berbeda sesuai tingkatan dan garis komando yang ada. Peran 

manajer dipengaruhi oleh posisinya. Misalnya top manajer lebih menekankan 

pada kemampuan konseptual, midle manajer lebih menekankan pada 

kemampuan humannya, sementara first-line manager lebih berorientasi pada 

kemampuan teknikalnya. Peran manajer memiliki peran kunci dalam 

pengambilan keputusan karena sifatnya kebijakan-kebijakan tersebut bersifat 

top down bukan button up. Jadi keputusan-keputusan bawahan tidak memiliki 

posisi tawar yang dominan dalam mengambil kebijakan organisasi. 

Manajemen strategik tidak hanya sebagai top manager namun memiliki peran 

strategis dalam mengartikulasi segala nilai, simbol, yang pada hakekatnya 

dapat membawa perubahan positif bagi kemajuan lembaganya. Dalam 

pandangan Manajemen Strategik, segala keputusan diambil berdasarkan 

keputusan koligial, artinya keputusan tersebut diambil oleh semua manajer 

baik di level bawah maupun atas. Artinya segala kebijakan yang diambil 

tersebut bersifat button up bukan top down.  Demikian pula peran manajer di 

segala lini lebih diarahkan pada kemampuan menganalisis situasi lingkungan 

internal serta menganalisis berbagai pesaing yang ada di luar lingkungannya. 

4.5. Analisis Lingkungan 

Dalam mengenal lingkungan, manajemen konvensional  bertitik tolak pada 

prinsip pola kemitraan. Sementara manajemen strategic, tidak hanya sekedar 

membangun pola kemitraan namun lebih dari itu, ialah mengenal secara 

detail competitor  mana yang menjadi pesaing dan bahkan mengenal profil 

pesaing-pesaing. Seberapa kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman 

pesaing sehingga nantinya lembaga dapat mengidentifikasi, menganalisis, 

memformulasikan strategi yang akan digunakan. Mengenal profil pesaing 

                                                             
20 H. Kusnadi. 2000. Pengantar Manajemen Strategik. Malang. Brawijaya 

Press.hal 10. 
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menyadarkan posisi lembaga dihadapan para pesaing sehingga akan segera 

tahu di mana sebenarnya posisi lembaga sekarang ini. 

 

5. Manfaat dan Keunggulan  Manajemen Strategik 

Pengimplementasian Manajemen Strategik dengan menggunakan strategi 

tertentu dalam melaksanakan fungsi- fungsi manajemen, dan mewujudkan 

tugas pokok di lingkungan organisasi pendidikan harus diukur dan dinilai 

keunggulannya. Dari pengukuran tersebut dan seluruh proses 

pengimplementasiannya, maka diketahui manfaat Manajemen Strategik bagi 

organisasi. Keunggulan dan Manfaat Manajemen Strategik dalam organisasi 

pendidikan antara lain : 

a. Keunggulan Manajemen Strategik 

Keunggulan implementasi manajemen strategik dapat dievaluasi dengan 

menggunakan tolok ukur sebagai berikut : 

1) Profitabilitas : Keunggulan ini menunjukkan bahwa seluruh pekerjaan 

diselenggarakan secara efektif dan efisien, dengan penggunaan anggaran 

yang hemat dan tepat, sehingga diperoleh profit berupa tidak terjadi 

pemborosan. 

2) Produktivitas Tinggi: Keunggulan ini menunjukkan bahwa jumlah 

pekerjaan (kuantitatif) yang dapat diselesaikan cenderung meningkat. 

Kekeliruan atau kesalahan dalam bekerja semakin berkurang dan kualitas 

hasilnya semakin tinggi, serta yang terpenting proses dan hasil memberikan 

pelayanan umum (siswa dan masyarakat) mampu memuaskan mereka. 

3) Posisi Kompetitif Keunggulan ini terlihat pada eksistensi sekolah yang 

diterima, dihargai dan dibutuhkan masyarakat. Sifat kompetitif ini terletak 

pada produknya (mis : kualitas lulusan) yang memuaskan masyarakat yang 

dilayani. 

4) 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 siswa. Bersamaan dengan itu dikembangkan pula kemampuan 

memecahkan masalah yang dihadapi oleh sekolah pada masa sekarang dan 

untuk mengantisipasi masalah – masalah yang timbul sebagai pengaruh 

globalisasi di masa yang akan datang. 

5) Iklim Kerja 

Tolok 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. 
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6) Etika dan Tanggung Jawab Sosial 

Tolok 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 

b. Manfaat Manajemen Strategik 

Berdasarkan keunggulan yang dapat diwujudkan seperti telah diuraikan di 

atas, berarti dalam pengimplemantasian Manajemen Strategik di lingkungan 

organisasi pendidikan terdapat beberapa manfaat yang dapat memperkuat 

usaha mewujudkannya secara efektif dan efisien. Manfaat yang dapat dipetik 

adalah : “manajemen strategik dapat mengurangi ketidakpastian dan 

kekompleksian dalam menyusun perencanaan sebagai fungsi manajemen, 

dan dalam proses pelaksanaan pekerjaan dengan menggunakan semua 

sumber daya yang secara nyata dimiliki melalui proses yang terintegrasi 

dengan fungsi manajemen yang lainnya dan dapat dinilai hasilnya 

berdasarkan tujuan organisasi.” Secara terinci manfaat manajemen strategik 

bagi organisasi pendidikan adalah : 

1) Organisasi pendidikan (PT) sebagai organisasi kerja menjadi dinamis, 

karena RENSTRA harus terus menerus disesuaikan dengan kondisi 

realistic organisasi (analisis internal) dan kondisi lingkungan (analisis 

eksternal) yang selalu berubah terutama karena pengaruh globalisasi. 

Dengan kata lain Manajemen Strategik sebagai pengelolaan dan 

pengendalian yang bekerja secara realistik dalam dinamikanya, akan 

selalu terarah pada Tujuan Strategik dan Misi yang realistic pula. 

2) Implementasi Manajemen strategik melalui realiasi RENSTRA dan 

RENOP berfungsi sebagai pengendali dalam mempergunakan semua 

sumber daya yang dimiliki secara terintegrasi dalam pelaksanaan fungsi 

– fungsi manajemen, agar berlangsung sebagai proses yang efektif dan 

efisien. Dengan demikian berarti Manajemen Strategik mampu 

menunjang fungsi kontrol, sehingga seluruh proses pencapaian Tujuan 

Strategik dan perwujudan Visi berlangsung secara terkendali. 

3) Manajemen Strategik 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 strategik. 

4) Manajemen Strategik 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 menyepakati perubahan atau pengembangan strategi 
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yang akan dilaksanakan, sesuai dengan atau tanpa merubah keunggulan 

yang akan diwujudkan oleh organisasi. 

5) Manajemen Strategik sebagai paradigma baru di lingkungan organisasi 

pendidikan, dapat mendorong perilaku proaktif semua pihak untuk ikut 

serta sesuai posisi,wewenang dan tanggungjawab masing – masing. 

Dengan demikian setiap unit dan atau satuan kerja akan berusaha 

mewujudkan keunggulan di bidangnya untuk memperkuat keunggulan 

organisasi. 

6) Manajemen Strategik di dalam organisasi pendidikan menuntut semua 

yang terkait untuk ikut berpartisipasi, yang berdampak pada 

meningkatnya perasaan ikut memiliki (sense of belonging), perasaan ikut 

bertanggungjawab (sense of responsibility), dan perasaan ikut 

berpartisipasi (sense of participation). Dengan kata lain manajemen 

strategik berfungsi pula menyatukan sikap bahwa keberhasilan bukan 

sekedar untuk menajemen puncak, tetapi merupakan keberhasilan 

bersama atau untuk keseluruhan organisasi dan bahkan untuk masyarakat 

yang dilayani. 

Berdasarkan uraian tentang keunggulan dan manfaat manajemen  strategik di 

atas perlu dipahami bahwa  mengimplementasiannya di lingkungan 

organisasi pendidikan bukanlah jaminan kesuksesan. Keberhasilan 

tergantung pada SDM atau pelaksananya bukan pada Manajemen Strategik 

sebagai sarana. SDM sebagai 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 strategik demi kepentingan diri sendiri atau 

kelompok. 

 

C. Kesimpulan 

Beberapa point penting tentang keunggulan implementasi dan 

manfaat manajemen strategik di PT khususnya di UIN Mataram, yaitu : 

Pertama; Keunggulan Implementasi Manajemen Strategik. Dengan 

menerapkan Manajemen Strategik, maka PT akan memiliki keunggulan, 

antara lain : memiliki perencanaan strategis, profitabilitas, produktifitasi 

tinggi, memiliki posisi kompetitif, keunggulan Sumber Daya Manusia, iklim 

kerja yang kondusif, etika dan tanggung jawab sosial yang berkembang, 

sensitive terhadap perubahan yang terjadi. Kedua; Manfaat Manajemen 

Strategik. Manfaat yang diperoleh dari implementasi manajemen strategik 

antara lain team kerja yang padu dan kompak, organisasi menjadi dinamis, 

fungsi kontrol berjalan dengan efektif dan efisiesi, meniadakan perbedaan 

dan pertentangan pendapat dalam mewujudkan keunggulan, memudahkan 

dalam menyepakati perubahan atau pengembangan strategi yang akan 

dilaksanakan, mendorong perilaku proaktif bagi semua pihak untuk ikut serta 

mewujudkan keunggulan, dan meningkatkan perasaan ikut memiliki, 

berpartisipasi aktif dan tanggung jawab.   
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