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MISI, KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Misinya dari bisnis merupakan kepentingan paling jelas -- seperti,

contohnya, membuat sabun.

 tujuan dari bisnis menunjuk pada akhir dari kegiatan dimana tugas

tertentu diambil sebagai tujuan.

 kebijakan bisnis, ialah panduan yang menspesifikasikan aturan,

regulasi dan tujuan, dan mungkin digunakan dalam pengambilan

keputusan manajer. Harus fleksibel dan dengan mudah dapat

dimengerti dan diinterpertasikan oleh semua pegawai.

 strategi bisnis berarti perencanaan dari tidakan yang akan diambil,

mengartikan apa tindakan terbaik yang harus mereka lakukan pada

faktor produksi kepada keuntungan bisnis. Pada awlanya, ini bisa

menolong manajer memutuskan apa jenis bisnis yang mereka ingin

bentuk.

Bagaimana menerapkan Kebijakan dan Strategi.

 Semua kebijakan harus didiskusikan dengan semua personel

manajerial dan staf

 Manajer harus mengerti dimana dan bagaimana mereka

menerapkannya

 Rencana sebuah tindakan harus diberitahukan pada setiap

departemen

 Kebijakan dan strategi harus diperiksa ulang secara berkala

 Perencanaan cadangan harus dipikirkan dalam kasus perubahan

lingkungan

 Sebuah lingkungan yang baik sangat dibutuhkan dalam bisnis.
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Perkembangan dari Kebijakan dan Strategi

 Misi, tujuan, kekuatan dan kelemahan dari setiap departemen harus

dianalisa untuk menentukan peran mereka dalam mencapai tujuan

dari misi bisnis

 Metode perkiraan mengembangkan sebuah gambaran yang dapat

diandalkan dalam lingkungan bisnis di masa depan

 sebuah unit perencana harus dibuat untuk meyakinkan bahwa

semua rencana sudah konsisten dan kebijakan dan strategi

ditujukan pada pencapaian misi dan tujuan yang sama

 Rencana cadangan harus ada, untuk berjaga-jaga

Semua kebijakan harus didiskusikan dengan semua personel

manajerial dan staf yang dibutuhkan dalam eksekusi semua kebijakan

departemen.

Di mana Kebijakan dan Strategi Cocok dalam Proses

Perencanaan

 Mereka memberi manajer tingkat bawah dan tingkat menengah

berbagai ide bagus dari rencana masa depan dari departemen.

 Sebuah kerangka kerja dibuat dimana rencana dan keputusan

dibuat

 manajemen tingkat bawah dan tingkat menengah bisa

menambahkan rencana mereka sendiri pada strategi bisnis


