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Capaian 
Pembelajaran (CP) 

CPL-PRODI            

 1. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam melakukan pekerjaan berbasis akuntansi (S2) 
2. Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri (S10) 
3. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi 

yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. (KU1)    
4. Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah dibidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan data ( 

KU5)   
5. Mampu berpikir kritis dan sistematis dalam menyelesaikan masalah dan mengambil keputusan secara tepat serta berkomunikasi yang efektif, (KK3) 
6. Mampu mengaplikasikan ilmu akuntansi dalam menyelesaikan masalah-masalah yang terkait dengan bidang pemasaran, keuangan, SDM dan 

produksi/operasi secara terintegrasi (KK 4) 
7. Menguasai  konsep teori fungsi manajemen pada bidang pengorganisasian seperti:  budaya organisasi/perusahaan, pelatihan dan pengembangan SDM, 

kompensasi, karir dan kinerja (RP3) 
8. Mampu mengambil keputusan yang tepat berdasar analisis informasi dan data, dan mampu memberikan petunjuk dalam memilih berbagai alternatif 

strategi secara mandiri dan kelompok (PP3) 

CPMK   

 1. Mampu menjelaskan definisi, peranan, proses, manfaat dan pentingnya manajemen strategi 
2. Mampu menjelaskan bagaimana memformulasikan strategi dan visi, misi, tujuan organisasi. 
3. Mampu menjelaskan faktor internal perusahaan dan lingkungan eksternal perusahaan.   
4. Mampu menganalisis model 5 kekuatan persaingan dan rantai nilai  
5. Mampu menjelaskan grand dan generic strategi  
6. Mampu menjelaskan analisis dan pilihan strategi menggunakan beberapa matriks; TOWS, BCG, SPACE dan IE 
7. Mampu menjelaskan bagaimana penerapan strategi dan isu-isu yang muncul ketika penerapan strategi tersebut. 
8. Mampu menganalisis kinerja organisasi, salah satunya dengan menggunakan  Balanced Scorecard dan mempersiakan rencana kontijensi. 

Diskripsi Singkat MK Mata kuliah ini dirancang untuk memberikan pengetahuan tentang manajemen strategi mulai dari konsep dasar manajemen strategi; formulasi, penerapan dan evaluasi strategi, input yang 
relevan dan akurat dari lingkungan eksternal , lingkungan internal perusahaan yang diperlukan untuk perumusan strategi yang efektif dan efisien yang terdiri dari strategi-strategi grand dan 
generic. Strategi dianalisis dan dipilih dengan menggunakan matriks seperti TOWS, BCG, SPACE, IE. Kemudian strategi yang dipilih akan diterapkan. Beberapa isu-isu terkait dengan 
manajemen, pemasaran, akuntansi/keuangan, operasi/produksi harus diantisipasi dan dihadapi. Langkah berikutnya melakukan evaluasi strategi dengan menggunakan Balanced Scorecard 
dan juga melakukan pengukuran kinerja organisasi. 

Dosen pengampu H. Ahmad Rafiki, BBA, MMgt, PhD, CIMA 

Matakuliah syarat   - 
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Mahasiswa mampu menjelaskan formulasi strategi, visi, misi, tujuan organisasi 

Mahasiswa mampu menjelaskan definisi, peranan, proses manfaat dan pentingnya manajemen strategi 
 

Mahasiswa mampu menjelaskan 
lingkungan eksternal perusahaan 

 

Mahasiswa mampu menjelaskan grand strategies 
 
 

Mahasiswa mampu menjelaskan analisis dan pilihan strategi 
 

Mahasiswa mampu memahami proses evaluasi strategi dan melakuan pengukuran kinerja organisasi 
 

UJIAN AKHIR SEMESTER (MINGGU KE 16) 

CPMK: 
1. Mampu menjelaskan definisi, peranan, proses, manfaat dan pentingnya manajemen strategi 
2. Mampu menjelaskan bagaimana memformulasikan strategi dan visi, misi, tujuan organisasi. 
3. Mampu menjelaskan faktor internal perusahaan dan lingkungan eksternal perusahaan.   
4. Mampu menganalisis model 5 kekuatan persaingan dan rantai nilai  
5. Mampu menjelaskan grand dan generic strategi  
6. Mampu menjelaskan analisis dan pilihan strategi menggunakan beberapa matriks; TOWS, BCG, SPACE dan IE 
7. Mampu menjelaskan bagaimana penerapan strategi dan isu-isu yang muncul ketika penerapan strategi tersebut. 
8. Mampu mengukur kinerja organisasi, salah satunya dengan menggunakan  Balanced Scorecard dan mempersiakan rencana kontijensi. 

 

Mahasiswa mampu menjelaskan generic strategies 
 

Mahasiswa mampu menjelaskan lingkungan 
internal perusahaan 

 

Mahasiswa mampu menganalisis lingkungan 
emodel 5 kekuatan persaingan 

 

Mahasiswa mampu 
menganalisis rantai nilai 

 

Mahasiswa mampu memahami isu-isu dalam penerapan strategi 
 

1 

2 

   3 

   4 
5 

6 

7 

10, 11 

10 

9 
UTS 

12, 13 

10 

Mahasiswa mampu menganalisis berbagai perspektif manajemen strategis dan analisis kasus pengukuran kinerja organisasi. 
 

14 

15 
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Gambar :  Analisis Instruksional Mata Kuliah Manajemen Strategi 
 

Mg Ke- 
 

Kemampuan Akhir yang 
diharapkan (Sub-CPMK) 

Materi/ Bahan Kajian Metode Pembelajaran Waktu 
Pengalaman Belajar 

Mahasiswa 
Kriteria dan Indikator 

Penilaian 
Bobot 

Nilai (%) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

1 Mahasiswa mampu 
menjelaskan definisi, 
peranan, proses, manfaat 
dan pentingnya manajemen 
strategi 

1. Kontrak kuliah dan 
silabus 

2. Pendahuluan 
3. Definisi, peranan, proses 
4. Manfaat dan pentingnya 

manajemen strategi 

Kuliah dan diskusi 150 
menit 

_ Indikator: ketepatan 
menjelaskan defenisi, 
peranan, proses, 
manfaat dan 
pentingnya 
manajemen strategi. 
 
Kriteria penilaian: 
ketepatan dan 
penguasaan materi 
 
Penilaian bentuk non-
test : tulisan makalah 
dan presentasi 

 

2 Mahasiswa mampu 
menjelaskan tentang 
formulasi strategi, visi, misi, 
tujuan organisasi. 

1. Formulasi strategi 
2. Visi, misi, dan tujuan 

organisasi 
 

 Kuliah dan diskusi 150 
menit 

Tugas 1 : Studi kasus visi 
dan misi perusahaan 
(3x60 menit) 

Indikator :  
Ketepatan mencari 
sumber bacaan  
tentang visi, misi dan 
tujuan organisasi 
 
Kriteria :  
Ketepatan dan 
penguasaan materi 
 
Penilaian bentuk  
non -Tes  tulisan 
makalah dan 
presentasi 

5% 
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3 Mahasiswa mampu 
menganalisis lingkungan 
eksternal perusahaan 

1. Segmen lingkungan 
umum.  
 

Kuliah dan diskusi 
 

150 
menit 

 Indikator: ketepatan 
menjelaskan analisis  
 
Kriteria penilaian: 
ketepatan dan 
penguasaan materi 
 
Penialian bentuk non 
test:  tulisan makalah 
dan presentasi 

 

4  Mahasiswa mampu 
menjelaskan lingkungan 
internal perusahaan 

1. Tiga sumber daya dasar. 
2. Manajemen, pemasaran, 

akuntansi/keuangan, 
operasi/produksi, 
penelitian dan 
pengembangan, sistem 
informasi manajemen. 

3.  

Kuliah dan diskusi 150 
menit 

 Indikator: ketepatan 
menjelaskan pengaruh 
internal perusahaan 
 
Kriteria penilaian: 
ketepatan dan 
penguasaan materi 
 
Penilaian bentuk non-
test : tulisan makalah 
dan presentasi 

 

5 Mahasiswa mampu 
menganalsis model 5 
kekuatan persaingan 

1. Analisis lingkungan 
industri, model 5 
kekuatan persaingan 
(Michael Porter) 

Kuliah dan diskusi 150 
menit 

Tugas 2: Studi kasus 
aplikasi model 5 kekuatan 
persaingan dalam industri 
(3x60 menit) 

Indikator: ketepatan 
menjelaskan model 5 
kekuatan persaingan 
 
Kriteria penilaian: 
ketepatan dan 
penguasaan materi 
 
Penilaian bentuk non-
test : tulisan makalah 
dan presentasi 

5% 

6 Mahasiswa mampu 
menganalisis rantai nilai 

1. Analisis rantai nilai Kuliah dan diskusi 150 
menit 

Tugas 3: studi kasus 
analisis rantai nilai (3x60 
menit) 

Indikator: ketepatan 
menjelaskan analisis 
rantai nilai 
 

5% 
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Kriteria penilaian: 
ketepatan dan 
penguasaan materi 
 
Penilaian bentuk non-
test : tulisan makalah 
dan presentasi 

 

 

 

   7 Mahasiswa mampu 
menjelaskan grand strategies 
 

1. Grand Strategies: 
Strategi Integrasi, 
Strategi Intensif, 
Strategi Diversifikasi, 
Strategi Defensif 

1.Kuliah dan diskusi  
 
2. Kajian artikel jurnal 
 
 

150 
menit 
 

Tugas 4: mengkaji dan 
mensarikan artikel jurnal  
(3x60 menit) 
 
 

Indikator: ketepatan 
sistematika dan 
mensarikan artikel 
jurnal, ketepatan 
& kesesuaian 
menjelaskan  grand 
strategies 
 
Kriteria penilaian: 
ketepatan, kesesuaian, 
sistematika dan 
penguasaan materi 
 
Penilaian bentuk non-
test : ringkasan artikel 
jurnal, tulisan makalah 
dan presentasi 

5% 

 8 Evaluasi Tengah Semester 15% 
 9 Mahasiswa mampu 

menjelaskan generic strategies 
 

1. Generic Strategies: cost 
leadership strategy, 
differentiation strategy, 
focus strategy 

Kuliah dan diskusi   
 

150 
menit 
 

Tugas 5: Tugas individu 
Membuat analisis internal 
dan eksternal perusahaan 
BUMN. Pilih salah satu. 
 
 

Indikator: ketepatan  
Menjelaskan generic 
strategies  
 
Kriteria penilaian:  
ketepatan dan 
penguasaan materi 
 

15% 
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Penialian bentuk non 
test: tulisan makalah 
dan presentasi  

    

 10 
dan 
11 

Mahasiswa mampu 
menjelaskan analisis dan 
pilihan strategi 

1. Matriks TOWS. 
2. Matriks BCG(Boston 

Consulting Group) 
3. Matriks SPACE 
4. Matriks IE 
5. Matriks QSPM 

1. Kuliah dan diskusi  
 
2. Quiz Individu 
 
3. Kajian artikel jurnal 
 

2 x 
150 

menit 

Tugas 6: mengkaji dan 
mensarikan artikel jurnal  
 
 
 
 
 
 

Indikator: ketepatan 
sistematika dan 
mensarikan artikel 
jurnal, melakukan 
perhitungan dan 
menjelaskan TOWS, 
BCG, SPACE, IE  Matrix  
 
Kriteria penilaian: 
ketepatan, kesesuaian, 
sistematika dan 
penguasaan materi 
 
Penialian bentuk non 
test:  ringkasan artikel 
jurnal, makalah, 
kelengkapan jawaban, 
presentasi  

5% 
 
 
 
 

 
 

 12 
dan 
13 

Mahasiswa mampu 
memahami isu-isu dalam 
penerapan strategi 

1. Isu manajemen 
2. Isu pemasaran 
3. Isu akuntansi/keuangan 
4. Isu operasi/produksi 
5. Isu penelitian dan 

pengembangan 
6. Isu sistem informasi 

manajemen 

Kuliah dan diskusi 
kelompok kolaboratif 

2 x 
150 

menit 
 
 

Tugas 7: analisis 
perusahaan 
menggunakan TOWS 
Matriks, IE Matrix  dan 
presentasi kelompok  

Indikator :  
Ketepatan 
menjelaskan dalam 
isu-isu penerapan 
strategi dan analisis 
kasus perusahaan   
 
Kriteria : ketepatan, 
penguasaan materi, 
penjabaran materi, 
cara penyampaian 
materi  
 
Konteks: materi 

20% 
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presentasi, 
pemahaman peserta 
terhadap materi 
 
Tanya jawab: 
kelengkapan jawaban 
dan kerjasama tim 
 
Bentuk penilaian non 
test: makalah, diskusi, 
materi analisis, 
presentasi kelompok 

  14 Mahasiswa mampu 
memahami proses evaluasi 
strategi dan melakuan 
pengukuran kinerja organisasi 

1. Proses Evaluasi Strategi 
2. Definisi dan tujuan 

pengukuran kinerja, 
3. Konsep pengukuran 

kinerja.  
4. Balanced Scorecard 

sebagai sebuah alat 
pengukuran kinerja. 

 

1. Quiz Individu 
 
2. Kuliah dan diskusi 
kelompok kolaboratif 
 
 
 

150 
menit 

 
 

Presentasi Kelompok Indikator :  
ketepatan dalam 
proses evaluasi 
strategi dan kinerja 
organisasi,  dan 
menjelaskan analisis 
kasus perusahaan 
 
Kriteria : 
Ketepatan, 
penguasaan materi, 
penjabaran materi, 
cara penyampaian 
materi 
 
Konteks: materi 
kuliah, materi 
presentasi, 
pemahaman peserta 
terhadap materi 
 
Tanya jawab: 
kelengkapan jawaban 
dan kerjasama tim 
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Bentuk penilaian non 
test:  
Makalah, diskusi, 
materi analisis, 
presentasi kelompok 
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 15 Mahasiswa mampu 
melakukan berbagai 
perspektif manajemen 
strategis dan analisis kasus 

1.  Manajemen strategis 
dan UMKM 

2. Manjemen strategis dan 
sektor publik 

3. Manajemen strategis 
perspektif Islam 

4. Manajemen strategis dan 
good governance 

5. Analisis kasus 

Kuliah dan diskusi 
kelompok kolaboratif 
  

150 
menit 

Presentasi Kelompok Indikator: ketepatan 
menjelaskan 
manajemen strategis 
dengan perspektif 
lainnya dan analisis 
kasus perusahaan 
 
Kriteria : 
Ketepatan, 
penguasaan materi, 
penjabaran materi, 
cara penyampaian 
materi  
 
Konteks: materi 
presentasi, 
pemahaman peserta 
terhadap materi 
 
Tanya jawab: 
kelengkapan jawaban 
dan kerjasama tim 
 
Bentuk penilaian non 
test:  
Makalah, diskusi, 
materi analisis, 
presentasi kelompok 

 
 

 16 Evaluasi Akhir Semester 25% 
  

Referensi: 
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