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Corporate StrategyCorporate Strategy
Corporate Corporate StrategiStrategi bertujuanbertujuan untukuntuk

k i i ik i i i l bl b j kj k jjmaksimisasimaksimisasi labalaba jangkajangka panjangpanjang
Corporate Corporate StrategiStrategi terutamaterutama berkaitanberkaitan
dengandengan pilihanpilihan araharah perusahaanperusahaan secarasecara
umumumum
PadaPada perusahaanperusahaan besarbesar Corporate Strategy Corporate Strategy 
jugajuga berkaitanberkaitan dengandengan manajemenmanajemen berbagaiberbagaij gj g gg jj gg
jalurjalur produkproduk dandan unitunit--unit unit bisnisbisnis untukuntuk
mendapatkanmendapatkan nilainilai maksimummaksimum..pp
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PERTANYAAN PENTING YANG PERLUPERTANYAAN PENTING YANG PERLUPERTANYAAN PENTING YANG PERLU PERTANYAAN PENTING YANG PERLU 
DIJAWAB OLEH CORPORATE STRATEGYDIJAWAB OLEH CORPORATE STRATEGY

Bisnis apa yang harus dimiliki oleh Bisnis apa yang harus dimiliki oleh 
perusahaan dan mengapa?perusahaan dan mengapa?
Struktur organisasi proses manajemenStruktur organisasi proses manajemenStruktur organisasi, proses manajemen, Struktur organisasi, proses manajemen, 
dan filosofi apa yang akan mendukung dan filosofi apa yang akan mendukung 
kinerja superior dari unit2 bisniskinerja superior dari unit2 bisniskinerja superior dari unit2 bisnis kinerja superior dari unit2 bisnis 
perusahaanperusahaan
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KETERKAITAN STRATEGYKETERKAITAN STRATEGYKETERKAITAN STRATEGYKETERKAITAN STRATEGY
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DIRECTIONAL STRATEGYDIRECTIONAL STRATEGY
GROWTH STABILITY RETRENCHMENT

Concentration:
Vertical Growth

Pause / Proceed with 
Caution

Turn Arround
Captive Company-Vertical Growth

- Horizontal Growth
Caution
No Change
Profit

Captive Company
Sell Out / Divestment
Bankruptcy / 
Liquidation

Diversification:
C i-Concentric

- Conglomerate
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IIsusu pentingpenting ygyg dihadapidihadapi oleholeh
perusahaanperusahaan

OrientasiOrientasi perusahaanperusahaan kearahkearah
pertumbuhanpertumbuhan stabilitasstabilitas dandanpertumbuhanpertumbuhan, , stabilitasstabilitas dandan
penguranganpengurangan (directional strategy)(directional strategy)
IndustriIndustri atauatau pasarpasar dimanadimana perusahaanperusahaan
bersaingbersaing melaluimelalui produkproduk dandan unitunit--unit unit gg pp
bisnisbisnis ((portofolioportofolio strategy).strategy).
CaraCara manajemenmanajemen mengkoordinasikanmengkoordinasikanCara Cara manajemenmanajemen mengkoordinasikanmengkoordinasikan
aktivitasaktivitas, , perpindahanperpindahan sumbersumber dayadaya dandan

d kd k k b lk b l ddmendayagunakanmendayagunakan kapabilitaskapabilitas diantaradiantara
jalurjalur produkproduk dandan unitunit--unit unit bisnisbisnis..
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DIRECTIONAL STRATEGYDIRECTIONAL STRATEGYDIRECTIONAL STRATEGYDIRECTIONAL STRATEGY
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KonsentrasiKonsentrasi melaluimelalui
integrasiintegrasi vertical (vertical (selsel 1)1)

mengambilmengambil alihalih fungsifungsi yang yang semulasemula
dilakukandilakukan oleholeh pemasokpemasok ((IntegrasiIntegrasi keke
belakangbelakang) ) atauatau oleholeh distributor distributor gg))
((integrasiintegrasi keke depandepan))
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KonsentrasiKonsentrasi integrasiintegrasi
horizontal (horizontal (selsel 2 2 dandan 5a) 5a) 

memperluasmemperluas kegiatankegiatan--kegiatankegiatan
perusahaanperusahaan keke dalamdalam lokasilokasi geografisgeografis
yang yang berbedaberbeda dandan atauatau menambahmenambahy gy g
rentangrentang produkproduk dandan jasajasa yang yang 
ditawarkanditawarkan kepadakepada pasarpasarditawarkanditawarkan kepadakepada pasarpasar..
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DiversifikasiDiversifikasi konsentrasikonsentrasi ((selsel 7)7)

membangunmembangun kemampuankemampuan dandan sumbersumber
dayadaya kuncikunci perusahaanperusahaan. . DuaDua bisnisbisnis
menghasilkanmenghasilkan labalaba yang yang lebihlebih banyakbanyakgg y gy g yy
secarasecara bersamabersama--samasama daripadadaripada jikajika
merekamereka melakukannyamelakukannya secarasecara terpisahterpisahmerekamereka melakukannyamelakukannya secarasecara terpisahterpisah..
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DiversifikasiDiversifikasi konglolmeratkonglolmerat ((selsel 8)8)

pertumbuhanpertumbuhan melaluimelalui diversifikasidiversifikasi keluarkeluar
daridari sebuahsebuah industriindustri dandan masukmasuk keke
dalamdalam industry yang industry yang tidaktidak berkaitanberkaitany y gy y g
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BerhentiBerhenti sejenaksejenak atauatau berlanjutberlanjutjj jj
dengandengan waspadawaspada ((selsel 4)4)

SebagaiSebagai strategistrategi sementarasementara untukuntuk
ki kki k hh l k kl k kmemungkinkanmemungkinkan perusahaanperusahaan melakukanmelakukan

konsolidasikonsolidasi sumbersumber dayadaya setelahsetelah
t b ht b h tt d ld l i d ti d t ttpertumbuhanpertumbuhan yang yang pesatpesat dalamdalam industry, industry, saatsaat

menghadapimenghadapi masamasa depandepan yang yang tidaktidak pastipasti. . 
ContohContoh : : saatsaat Dell Dell tumbuhtumbuh 285 285 persenpersen dalamdalam
2 2 tahuntahun dandan kesulitankesulitan mengatasimengatasi kebutuhankebutuhan
500 500 orangorang yang yang menjualmenjual personal personal komputerkomputer
didi 95 95 negaranegara..
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StrategiStrategi tidaktidak berubahberubah atauatau
labalaba ((selsel 5)5)

MelanjutkanMelanjutkan kegiatankegiatan saatsaat iniini dandan
hanyahanya melakukanmelakukan penyesuaianpenyesuaian kecilkecil
bagibagi inflasiinflasi dalamdalam tujuantujuan penjualanpenjualan atauataugg jj p jp j
labanyalabanya
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StrategiStrategi berputarberputar ((selsel 3)3)

menekankanmenekankan peningkatanpeningkatan efisiensiefisiensi
operasionaloperasional.                                   .                                   
DuaDua fasefase dasardasar strategistrategi iniini adalahadalahDuaDua fasefase dasardasar strategistrategi iniini adalahadalah
konstruksikonstruksi dandan konsolidasikonsolidasi..
K lid iK lid i d l hd l h kkKonsolidasiKonsolidasi adalahadalah program program untukuntuk
menstabilkanmenstabilkan perusahaanperusahaan yang yang lebihlebihpp y gy g
rampingramping
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StrategiStrategi jualjual habishabis ((selsel 6)6)

ApabilaApabila perusahaanperusahaan tidaktidak melihatmelihat
adanyaadanya caracara untukuntuk membangunmembangun
beberapabeberapa kekuatankekuatan atauatau mengatasimengatasipp gg
kelemahankelemahan--kelemahankelemahan didi manajemenmanajemen
percayapercaya bahwabahwa industriindustri untukuntuk tidaktidakpercayapercaya bahwabahwa industriindustri untukuntuk tidaktidak
menarikmenarik lagilagi..
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KebangkrutanKebangkrutan atauatau likuidasilikuidasi ((selsel 9)9)

PenyerahanPenyerahan manajemenmanajemen perusahaanperusahaan
kepadakepada pengadilanpengadilan sebagaisebagai gantiganti
penyelesaianpenyelesaian kewajibankewajiban--kewajibankewajibanp yp y jj jj
((hutanghutang) ) perusahaanperusahaan..
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ANALISIS PORTOFOLIOANALISIS PORTOFOLIO

Terutama ditujukan untuk perusahaan Terutama ditujukan untuk perusahaan 
multibisnis.multibisnis.
-- BostonBoston Consulting Group MatrixConsulting Group MatrixBoston Boston Consulting Group MatrixConsulting Group Matrix
-- GE GE Business ScreenBusiness Screen
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MANFAAT ANALISIS PORTOFOLIOMANFAAT ANALISIS PORTOFOLIO

Mendorong pimpinan untuk mengevaluasi masing2 bisnis Mendorong pimpinan untuk mengevaluasi masing2 bisnis 
perusahaan secara individual dan menetapkan sasaranperusahaan secara individual dan menetapkan sasaranperusahaan secara individual dan menetapkan sasaran perusahaan secara individual dan menetapkan sasaran 
dan alokasi sumber daya pada masing2 bisnis.dan alokasi sumber daya pada masing2 bisnis.
Sebagai stimulus penggunaan data yang berorientasiSebagai stimulus penggunaan data yang berorientasiSebagai stimulus penggunaan data yang berorientasi Sebagai stimulus penggunaan data yang berorientasi 
eksternal untuk tambahan pertimbangan pada eksternal untuk tambahan pertimbangan pada 
pengambilan keputusan manajemen.pengambilan keputusan manajemen.p g p jp g p j
Meningkatkan keterkaitan isu tentang ketersediaan cash Meningkatkan keterkaitan isu tentang ketersediaan cash 
flow  untuk ekspansi dan pertumbuhan.flow  untuk ekspansi dan pertumbuhan.
Gambaran grafis untuk keperluan komunikasiGambaran grafis untuk keperluan komunikasi
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BCG GROWTH SHARE MATRIXBCG GROWTH SHARE MATRIXBCG GROWTH SHARE MATRIXBCG GROWTH SHARE MATRIX
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BCG GROWTH SHARE MATRIXBCG GROWTH SHARE MATRIXBCG GROWTH SHARE MATRIXBCG GROWTH SHARE MATRIX
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Question marksQuestion marks

AAdalahdalah produkproduk--produkproduk barubaru yang yang memilikimemiliki
t it i t kt k kk t t it t i b t hkb t hkpotensipotensi untukuntuk suksessukses tetapitetapi membutuhkanmembutuhkan

banyakbanyak biayabiaya untukuntuk pengembangannyapengembangannya. . 
ApabilaApabila satusatu daridari produkproduk--produkproduk tersebuttersebut
memperolehmemperoleh pangsapangsa pasarpasar cukupcukup untukuntuk
menjadimenjadi pemimpinpemimpin pasarpasar dandan akhirnyaakhirnya
menjadimenjadi ‘star’ ‘star’ atauatau bintangbintang, , makamaka danadana harusharus
dialokasikandialokasikan ulangulang daridari satusatu atauatau lebihlebih produkproduk
jenuhjenuh keke ‘question mark’.‘question mark’.
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StarStar

PPemimpinemimpin pasarpasar yang yang biasanyabiasanya beradaberada
padapada puncakpuncak daurdaur hiduphidup produknyaproduknya dandan
menghasilkanmenghasilkan kaskas yang yang banyakbanyak untukuntukgg y gy g yy
mempertahankanmempertahankan pangsapangsa pasarnyapasarnya..
KetikaKetika tingkattingkat pertumbuhanpertumbuhan pasarnyapasarnyaKetikaKetika tingkattingkat pertumbuhanpertumbuhan pasarnyapasarnya
melambatmelambat, star , star menjadimenjadi produkproduk ‘cash ‘cash 
cows’.cows’.
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Cash CowsCash Cows

BBiasanyaiasanya menghasilkanmenghasilkan kaskas yang yang jauhjauh
lebihlebih banyakbanyak daridari yang yang dibutuhkandibutuhkan
untukuntuk mempertahankanmempertahankan pangsapangsapp p gp g
pasarnyapasarnya
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DogsDogs

AAdalahdalah produkproduk--produkproduk dengandengan pangsapangsa
pasarpasar rendahrendah dandan tidaktidak memilikimemiliki potensipotensi
((karenakarena keberadaannyakeberadaannya dalamdalam industry industry (( yy yy
yang yang tidaktidak menarikmenarik) ) untukuntuk menghasilkanmenghasilkan
banyakbanyak ccasashhbanyakbanyak ccasashh..
MenurutMenurut matriksmatriks BCG, ‘dog’ BCG, ‘dog’ sebaiknyasebaiknya
dijualdijual atauatau dikeloladikelola dengandengan hatihati--hatihati
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KRITIK TERHADAP BCGKRITIK TERHADAP BCG
Penggunaan tinggi rendah untuk empat kategori saja terbilang Penggunaan tinggi rendah untuk empat kategori saja terbilang 
sangat sederhana.sangat sederhana.sangat sederhana.sangat sederhana.
Kaitan antara pangsa pasar dan profitabilitas tidak selalu kuat. Kaitan antara pangsa pasar dan profitabilitas tidak selalu kuat. 
Bisnis dengan pangsa rendah bisa saja menguntungkan, dan Bisnis dengan pangsa rendah bisa saja menguntungkan, dan 
begitu sebaliknyabegitu sebaliknyabegitu sebaliknya.begitu sebaliknya.
Tingkat pertumbuhan adalah satuTingkat pertumbuhan adalah satu--satunya aspek daya tarik satunya aspek daya tarik 
industri. Pasar dgn pertumbuhan yang tinggi tidak selalu yang industri. Pasar dgn pertumbuhan yang tinggi tidak selalu yang 
terbaik bagi setiap unit bisnis atau lini produk.terbaik bagi setiap unit bisnis atau lini produk.
Matriks ini mempertimbangkan hanya lini produk atau unit Matriks ini mempertimbangkan hanya lini produk atau unit 
bisnis dalam hubungannya dengan pesaing:bisnis dalam hubungannya dengan pesaing: --pemimpin pasarpemimpin pasarbisnis dalam hubungannya dengan pesaing: bisnis dalam hubungannya dengan pesaing: pemimpin pasar. pemimpin pasar. 
Matriks ini melewatkan adanya pesaing2 kecil dengan pangsa Matriks ini melewatkan adanya pesaing2 kecil dengan pangsa 
pasar yang tumbuh dengan cepat.pasar yang tumbuh dengan cepat.
P d l hP d l h k d i i i k i ifk d i i i k i ifPangsa pasar adalah satuPangsa pasar adalah satu--satunya aspek dari posisi kompetitif satunya aspek dari posisi kompetitif 
keseluruhankeseluruhan 27



GE BUSINESS SCREENGE BUSINESS SCREEN
Merupakan pengembangan dari BCG Growth Merupakan pengembangan dari BCG Growth 
M t iM t iMatrix.Matrix.
Industry Atractiveness meliputi: market Industry Atractiveness meliputi: market 
growth rate, industry profitability, size, dan growth rate, industry profitability, size, dan 
pricing practices diantara berbagai pricing practices diantara berbagai 
kemungkinan peluang dan ancaman.kemungkinan peluang dan ancaman.
Business strength /competitive position Business strength /competitive position g / p pg / p p
meliputi: market share, technology position, meliputi: market share, technology position, 
profitability, dan size diantara berbagai profitability, dan size diantara berbagai p y, gp y, g
kemungkinan kekuatan dan kelemahankemungkinan kekuatan dan kelemahan 28



GE BUSINESS SCREENGE BUSINESS SCREEN

29



LANGKAH PENYUSUNANLANGKAH PENYUSUNAN
GE BUSINESS SCREENGE BUSINESS SCREEN

Pilih Kriteria utk Pilih Kriteria utk menilai menilai industri industri bagi tiap lini produk atau bagi tiap lini produk atau unit unit 
bisnis. Lakukan asesment daya tarik industri keseluruhan untuk bisnis. Lakukan asesment daya tarik industri keseluruhan untuk 
masing2 produk Skala 1 (sangat tdk menarik) s/d skala 5masing2 produk Skala 1 (sangat tdk menarik) s/d skala 5masing2 produk. Skala 1 (sangat tdk menarik) s/d skala 5 masing2 produk. Skala 1 (sangat tdk menarik) s/d skala 5 
(sangat menarik).(sangat menarik).
Pilih Pilih faktor faktor kunci yang kunci yang dibutuhkan dibutuhkan untuk berhasil untuk berhasil di tiap lini di tiap lini 
produkproduk. Lakukan asesment kekuatan bisnis / posisi kompetitif . Lakukan asesment kekuatan bisnis / posisi kompetitif 
untuk untuk setiap lini produksetiap lini produk. Skala 1 (sangat lemah) s/d skala 5 . Skala 1 (sangat lemah) s/d skala 5 
(sangat kuat).(sangat kuat).( g )( g )
Plot posisi saat ini untuk Plot posisi saat ini untuk setiap lini produk setiap lini produk atau unit bisnis pada atau unit bisnis pada 
matriks GE.matriks GE.
Plot po tofolio pe sahaan dimasa ang akan datang As msikanPlot po tofolio pe sahaan dimasa ang akan datang As msikanPlot portofolio perusahaan dimasa yang akan datang. Asumsikan Plot portofolio perusahaan dimasa yang akan datang. Asumsikan 
strategi perusahaan dan strategi bisnis saat ini tidak berubah.strategi perusahaan dan strategi bisnis saat ini tidak berubah.
Jika terjadi gap antara portofolio yang diproyeksikan dan yang Jika terjadi gap antara portofolio yang diproyeksikan dan yang j g p p y g p y y gj g p p y g p y y g
diinginkan sebaiknya dijadikan stimulus untuk meninjau kembali diinginkan sebaiknya dijadikan stimulus untuk meninjau kembali 
misi, tujuan, strategi dan kebijakan perusahaan.misi, tujuan, strategi dan kebijakan perusahaan. 30



KETERBATASAN GE BUSINESS SCREENKETERBATASAN GE BUSINESS SCREENKETERBATASAN GE BUSINESS SCREENKETERBATASAN GE BUSINESS SCREEN

Dapat menjadi agak rumit/sulitDapat menjadi agak rumit/sulit
Estimasi numerikal dari daya tarik industri Estimasi numerikal dari daya tarik industri 
dan kekuatan bisnis tampak obyektif, namun dan kekuatan bisnis tampak obyektif, namun 
kenyataannya judgement bersifat subyektif kenyataannya judgement bersifat subyektif 
yang mungkin saja berbeda antara 1 orang yang mungkin saja berbeda antara 1 orang 
dengan yang lainnya.dengan yang lainnya.
Tidak dapat menggambarkan posisi produk Tidak dapat menggambarkan posisi produk p gg p pp gg p p
baru secara efektif pada insdustri yang baru secara efektif pada insdustri yang 
sedang berkembangsedang berkembangg gg g
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KETERBATASAN ANALISIS PORTOFOLIOKETERBATASAN ANALISIS PORTOFOLIO

Sulit mendefinisikan segmen produk/pasarSulit mendefinisikan segmen produk/pasar
Strategi standard yangStrategi standard yang dapat menyebabkandapat menyebabkanStrategi standard yang Strategi standard yang dapat menyebabkan dapat menyebabkan 
terlewatnya peluang atau menjadi terlewatnya peluang atau menjadi tidak praktistidak praktis
Ilusi Ilusi kekauan ilmiah menutupi kenyataan bahwa kekauan ilmiah menutupi kenyataan bahwa p yp y
posisi2 biasanya posisi2 biasanya didasarkan atas pertimbangan didasarkan atas pertimbangan 
subyektif.subyektif.
Sering tidak jelas apa yang menyebabkan daya tarik Sering tidak jelas apa yang menyebabkan daya tarik 
industri atau pada tahapan industri atau pada tahapan lifecyclelifecycle manakah produk manakah produk 
it b dit b ditu berada.itu berada.
Jika tidak cermat, mengikuti analisis portofolio tanpa Jika tidak cermat, mengikuti analisis portofolio tanpa 
mempertimbangkan faktor lainnya dapat mengurangimempertimbangkan faktor lainnya dapat mengurangimempertimbangkan faktor lainnya dapat mengurangi mempertimbangkan faktor lainnya dapat mengurangi 
keuntungan perusahaankeuntungan perusahaan 32



CORPORATE PARENTINGCORPORATE PARENTINGCORPORATE PARENTINGCORPORATE PARENTING
Memandang perusahaan terkait dengan Memandang perusahaan terkait dengan 
sumber daya dan kapabilitas yang dimilikisumber daya dan kapabilitas yang dimilikisumber daya dan kapabilitas yang dimiliki sumber daya dan kapabilitas yang dimiliki 
yang dapat digunakan untuk menciptakan yang dapat digunakan untuk menciptakan 
sinergitas diantara unitsinergitas diantara unit unit bisnisunit bisnissinergitas diantara unitsinergitas diantara unit--unit bisnis.unit bisnis.
Campbell, Goold dan Alexander:Campbell, Goold dan Alexander: Perusahaan Perusahaan 
multibisnis menciptakan multibisnis menciptakan ValueValue dengan dengan 
mempengaruhi (parenting) bisnis yang mereka mempengaruhi (parenting) bisnis yang mereka 
miliki. Perusahaan yang menciptakan nilai yang miliki. Perusahaan yang menciptakan nilai yang 
lebih baik terhadap pesaing jika mereka memiliki lebih baik terhadap pesaing jika mereka memiliki 
bisnis yang sama dikatakan memiliki parenting bisnis yang sama dikatakan memiliki parenting 
advantage.advantage.
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Pengembangan Corporate Parenting StrategyPengembangan Corporate Parenting Strategy

Periksa masing2 unit bisnis (atau target perusahaan) Periksa masing2 unit bisnis (atau target perusahaan) 
terkait dengan faktor2 strategisnyaterkait dengan faktor2 strategisnyaterkait dengan faktor2 strategisnya.terkait dengan faktor2 strategisnya.
Periksa masing2 unit bisnis terkait dengan bagian Periksa masing2 unit bisnis terkait dengan bagian 
yang dimana kinerjanya dapat ditingkatkan: apakahyang dimana kinerjanya dapat ditingkatkan: apakahyang dimana kinerjanya dapat ditingkatkan: apakah yang dimana kinerjanya dapat ditingkatkan: apakah 
ada kemungkinan untuk ada kemungkinan untuk parentingparenting
Analisis seberapa baiknya perusahaan induk sesuaiAnalisis seberapa baiknya perusahaan induk sesuaiAnalisis seberapa baiknya perusahaan induk sesuai Analisis seberapa baiknya perusahaan induk sesuai 
dengan unit bisnis: pimpinan perusahaan harus dengan unit bisnis: pimpinan perusahaan harus 
memahami kekuatan dan kelemahan perusahaan memahami kekuatan dan kelemahan perusahaan 
induk terkait dengan sumber daya, keahlian dan induk terkait dengan sumber daya, keahlian dan 
kapabilitaskapabilitas
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Parenting MatrixParenting Matrix
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