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Rencana strategis merupakan faktor kunci di balik kesuksesan perusahaan menembus posisi 

yang tinggi dalam persaingan. Perhatian dan waktu pemimpin puncak perusahaan banyak terserap 

untuk merumuskan rencana strategis perusahaan. Kemampuan dalam merumuskan rencana 

strategis yang hebat dan mengesankan semua pihak, telah mengantarkan pemimpin puncak untuk 

membawa perusahaan memenangkan persaingan. Kendati demikian, banyak perusahaan tidak 

dapat mencapai hasil optimal seperti yang diharapkan pada saat mengimplementasikan rencana 

strategis tersebut menjadi hasil yang nyata.  

Pencapaian hasil yang tidak optimal dapat disebabkan karena rencana strategis yang tidak 

baik, implementasi strategi yang tidak baik atau kombinasi keduanya. Banyak kegagalan terletak 

pada saat mengimplementasikan strategi, sehingga muncul pendapat “lebih baik 

mengimplementasikan dengan hebat suatu strategi yang tidak terlalu hebat, daripada 

mengimplementasikan dengan tidak terlalu hebat suatu strategi yang hebat”. 

Pemicu kegagalan adalah adanya kesenjangan antara rencana strategis dengan implementasi 

strategi. Sebagian besar karyawan tidak memahami rencana strategis yang pada umumnya 

dirumuskan dan dikomunikasikan dalam bahasa  atau istilah yang sulit dipahami. Kesulitan 

memahami rencana strategis menyebabkan karyawan semakin sulit dan merasa tidak memiliki 

tanggung jawab untuk mengimplementasikan strategi dalam kegiatan operasional perusahaan.  

Bertitik tolak dari kegagalan tersebut, perusahaan perlu mendesain kantor manajemen 

strategik yaitu suatu bagian atau unit dalam perusahaan yang mendorong proses implementasi 

strategi dan pemantauan kinerja di seluruh fungsi dan unit bisnis. Merujuk pendapat Robert S. 
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Kaplan dan David P. Norton (2008) dalam bukunya The Execution Premium, Linking Strategy to 

Operations for Competitive Advantage, kantor manajemen strategik mengintegrasikan dan 

mengkoordinasikan kegiatan yang ditujukan untuk menyelaraskan strategi dan kegiatan 

operasional di seluruh fungsi dan unit bisnis.  

Peran yang dimainkan kantor manajemen strategik adalah sebagai pendesain, fasilitator dan 

integrator. Sebagai pendesain, kantor manajemen strategik mendesain strategi baru dan proses 

manajemen operasional untuk menjamin semua komponen perencanaan, implementasi, dan umpan 

balik berjalan sesuai dengan rencana dan semua komponen saling berkaitan.  

Sebagai fasilitator bertugas memfasilitasi pelaksanaan proses atas jalur bisnis dan fungsional, 

termasuk proses untuk mengembangkan strategi, merencanakan strategi, menyelaraskan unit-unit 

organisasi dengan strategi, meninjau ulang strategi, menguji strategi dan mengadaptasikan strategi.  

Sebagai integrator, berperan menyelaraskan semua proses yang ada dengan rencana strategis 

yang telah ditetapkan, termasuk manajemen keuangan, komunikasi strategi, perencanaan sumber 

daya, manajemen kinerja, perencanaan IT, mengelola inisiatif dan membagikan praktik baik. 

Dengan demikian, semua proses dari berbagai unit yang beroperasi secara independen dan 

dikerjakan dalam rentang waktu yang berbeda dapat selaras dengan strategi perusahaan secara 

keseluruhan maupun antara satu dengan yang lainnya. 

Sejalan dengan peran yang dimainkan, kantor manajemen strategik dipegang oleh personil 

top manajemen yang mampu menghubungkan dan menjadi koordinator lintas fungsi proses bisnis 

dan didukung dengan personil-personil yang berasal dari lintas unit fungsional dengan kemampuan 

sebagai fasilitator dan komunikator yang baik, untuk memperoleh pemahaman perusahaan secara 

menyeluruh.  

Satu hal yang perlu diingat, untuk mendapatkan hasil sebagaimana diharapkan, di samping 

mengandalkan rencana strategis yang hebat juga perlu implementasi strategi yang hebat pula. 


