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Strategic Manajemen  dan Pengambilan Keputusan 

 

Deskripsi perusahaan 

 

Morning Star Academy (MSA) adalah sebuah institusi pendidikan bertaraf 

internasional yang terletak di kawasan Kuningan Jakarta Pusat. MSA 

menyelenggarakan pendidikan mulai dari tingkat Taman Kanak-kanak sampai 

dengan SMA. 

 

Pengelolaan di sekolah MSA terdiri dari beberapa unit kerja yaitu: 

- Unit kerja Principal. 

Unit kerja ini dikelola oleh seorang kepala sekolah utama dan beberapa kepala 

sekolah masing-masing untuk TK, SD, SMP dan SMA dibantu oleh seorang 

sekertaris departemen. Fungsi umum departemen ini adalah memimpin dan 

bertanggungjawab atas penyelenggaraan pendidikan untuk masing-masing 

jenjang, menyusun dan mengembangkan strategi terkait pengembangan sekolah 

pada jenjang masing-masing. 

- Unit kerja Administrasi dan Umum. 

Unit kerja ini menangani kegiatan-kegiatan yang terkait dengan administrsi dan 

umum antara lain: database guru, database siswa, pengaturan jadwal kelas dan 

kegiatan lain dalam sekolah, manajemen ATK dan kebutuhan-kebutuhan lain 

untuk kegiatan mengajar-belajar, pengawasan dan perbaikan ruang kelas dan 

ruang lainnya, instalasi listrik dan lainnya serta keamanan. 

- Unit kerja hubungan orangtua siswa dan masyarakat. 

Unit kerja ini berfungsi sebagai wadah konsultasi orangtua siswa serta 

menangani manajemen penerimaan siswa baru, promosi dan kegiatan siswa 

diluar sekolah, pusat informasi untuk publik. 

- Unit kerja Perpustakaan. 

Unit kerja ini mengelolah administrasi harian dan pelayanan peminjaman dan 

pengembalian bahan pustaka di perpustakaan. 



3 

- Unit kerja Keuangan dan HRD. 

Unit kerja ini menangani manajemen keuangan dan HRD. 

 

Pelaksanaan manajemen strategi dan pengambilan keputusan untuk unit kerja 

keuangan dan HRD ditangani langsung oleh pihak yayasan sedangkan untuk unit 

kerja lainnya ditangani oleh kepala sekolah utama. Dalam hal perlunya 

pengambilan keputusan khusus, maka kepala sekolah utama akan berkonsultasi 

dengan pihak yayasan. 

Dalam pelaksanaan manajemen strategi dan pengambilan keputusan di sekolah 

MSA, telah didukung oleh sistem pengolahan data dan penyajian informasi 

berbasis komputer dalam bentuk aplikasi sistem informasi. Ada dua aplikasi yang 

telah dikembangkan dan digunakan saat ini adalah Sistem Informasi Manajemen 

dan Administrasi Akademik (SIMA2) dan Sistem Informasi Manajemen dan 

Pelayanan Perpustakaan (SIMP2). 

 

Pada penulisan ini, penulis mencoba mengulas proses strategic manajemen untuk 

unit perpustakaan di sekolah MSA. Hal ini dikarenakan keterbatasan data dan 

informasi yang dapat diberikan kepada publik oleh pihak manajemen sekolah 

MSA. 

  

Tahapan Pelaksanaan Strategic Managemen 

 

Strategic Analysis 

 

Perpustakaan Morning Star Academy memiliki harapan/ ekspektasi untuk menjadi 

salah satu perpustakaan dengan koleksi pustaka terlengkap, terbanyak dan terbaru 

dengan dukungan sistem dan teknologi informasi yang handal. 

Tujuan dari harapan/ ekspektasi tersebut adalah agar dapat mendukung sepenuhnya 

kebutuhan bahan pustaka oleh para siswa, guru dan orangtua siswa di lingkungan 



4 

sekolah Morning Star Academy dengan sistem administrasi dan pelayanan yang 

cepat dan tepat. 

Manajemen perpustakaan MSA tetap memantau perkembangan lingkungan 

eksternal terutama dengan perpustakaan lainnya yang juga sedang  

mengembangkan koleksi pustaka dan pelayanannya.  

Saat ini kondisi perpustakaan MSA telah cukup memadai dalam hal koleksi 

pustaka dan sistem pelayanan peminjaman dan pengembalian yang bebasis aplikasi 

sistem informasi. Hal-hal yang masih memerlukan pembenahan dan peningkatan 

adalah pada sumberdaya manusia terutama dalam hal ilmu dasar mengenai 

pengelolaan perpustakaan. Pembenahan dan peningkatan tersebut guna 

mempersiapkan perpustakan MSA untuk membuka dan memperluas pelayanannya 

kepada publik, tidak lagi hanya di lingkungan sekolah MSA. 

 

Dalam hal manajemen strategi di perpustakaan MSA ditangani sepenuhnya oleh 

kepala sekolah utama. Hal-hal yang menjadi dasar manajemen strategi antara lain: 

a) Meningkatkan koleksi pustaka secara umum, terutama buku dalam hal jumlah 

judul dan jumlah eksemplar/ copy. 

b) Selalu memiliki koleksi-koleksi terbaru. 

c) Menigkatkan koleksi buku khusus untuk topik-topik/ class/ kategori yang 

tingkat peminjamannya tinggi. 

d) Mendeteksi judul-judul yang dicari namun belum tersedia dalam koleksi. 

e) Mengatur ketentuan lama peminjaman buku dengan memperhatikan rata-rata 

lama peminjaman buku secara umum maupun untuk topik-topik/ class/ kategori 

tertentu. 

 

Pada penulisan ini, penulis mengulas proses manajamen strategi yang dilakukan 

pihak manajemen perpustakaan MSA untuk perencanaan strategi 2010 beserta 

proses untuk pengontrolan dan pengendaliannya. 

Data-data yang digunakan sebagai bahan analisis diambil dari periode Agustus 

2009 – Desember 2009 dengan catatan bahwa pada periode ini merupakan awal 
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mulai dijalankan sistem informasi sehingga diasumsikan kondisi data yang ada 

pada database sistem informasi belum cukup stabil sementara data manual 

sebelumnya belum terorganisasi dengan baik. 

Kemudian data dari periode Januari 2010 – Mei 2010 dengan asumsi kondisi data 

mulai stabil dan digunakan untuk pengontrolan dan pengendalian rencana strategis 

yang telah dibuat. 

Data-data yang digunakan tersebut antara lain: data rekapitulasi transaksi 

peminjaman berdasar class/ kategori, berdasar tingkat pendidikan peminjam dan 

berdasar judul. 

 

Pada data/ informasi rekapitulasi transaksi peminjaman berdasar class dapat dilihat 

bahwa untuk periode Agustus 2009 – Desember 2009, 3 terbanyak berturut-turut 

adalah class/ kategori Story, Knowledge, Curriculum.  
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Pada data/ informasi rekapitulasi transaksi peminjaman berdasar tingkat pendidikan 

dapat dilihat bahwa untuk periode Agustus 2009 – Desember 2009, terbanyak 

berturut-turut adalah Kindegarten, Elementary, Grade 7-8 dan Grade 9-12.  

 

 

 

 

 

 

 

Pada data/ informasi rekapitulasi transaksi peminjaman berdasar judul dapat dilihat 

bahwa untuk periode Agustus 2009 – Desember 2009, 5 terbanyak berturut-turut 

adalah ”Geronimo stilton, secret agent”, ”Surf’s up, geronimo”, ”Geronimo: it’s 

hallowen you Friday”, ”Wedding chraser” dan ”Shipwreck on the pirate island”.  
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Dari hasil analisa data tersebut diperoleh informasi bahwa: 

a. Koleksi pustaka yang banyak diminati adalah dari class/ kategori Story dan 

Knowledge. 

b. Tingkat peminjaman untuk koleksi pustaka dari class/ kategori curriculum  

terkait dengan kondisi pelajaran sekolah. 

c. Peminjam terbanyak adalah dari jenjang pendidikan Kindegarten (Taman 

Kanak Kanak) kemudian Elementary (Sekolah Dasar) 

d. Peminjam dari jenjang pendidikanGrade (SMP/SMA) cukup rendah. 

 

Strategic Choise 

 

Dari hasil analisa data/ informasi yang diperoleh, maka rencana strategi yang akan 

dilakukan adalah: 

a. Meningkatkan pencarian referensi buku-buku baru maupun buku lama yang 

menarik dan pembeliannya khususnya pada topik story dan knowledge. 

b. Meningkatkan penataan lokasi/ rak penyimpanan buku khususnya untuk buku-

buku topik story dan knowledge sehingga lebih menjadi perhatian dan mudah 

diakses. 

c. Mencari informasi lebih banyak mengenai topik-topik yang diminati oleh 

tingkat pendidikan elementary dan grade serta mengusahakan pengadaannya. 

d. Bekerjasama dengan pihak guru sekolah untuk lebih mendorong minat baca 

khususnya siswa tingkat elementary dan grade. 

 

Strategic Implementation 

 

Implementasi dari rencana strategi yang telah dibuat dilaksanakan dengan tetap 

melakukan pengontrolan dan pengendalian. Pengontrolan dan pengendalian 

dilakukan dengan terus-menerus secara berkala memonitor informasi yang 

diperoleh dari sistem informasi yang telah digunakan. 
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Evaluasi dilakukan pada bulan Mei 2010 dan hasil informasi yang didapatkan 

memperlihatkan adanya perubahan. 

 

Pada data/ informasi rekapitulasi transaksi peminjaman berdasar class dapat dilihat 

bahwa untuk periode Januari 2010 – Mei 2010, 3 terbanyak berturut-turut adalah 

class/ kategori Story, Knowledge, Christian.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pada data/ informasi rekapitulasi transaksi peminjaman berdasar jenjang 

pendidikan dapat dilihat bahwa untuk periode Januari 2010 – Mei 2010, 

terbanyak berturut-turut adalah Kindegarten, Elementary, Grade 9-12 dan 

Grade 7-8. 
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Pada data/ informasi rekapitulasi transaksi peminjaman berdasar judul buku dapat 

dilihat bahwa untuk periode Januari 2010 – Mei 2010, 5 terbanyak berturut-turut 

adalah ”All because of a cup of coffee”, ”The wild wild west”, ”The Mona Mousa 

Code”, ”The misterious cheese thief” dan ”The mouse island marathon”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beberapa perubahan yang terjadi selama masa rencana strategi yang bersangkutan 

dijalankan adalah: 

a. Tingkat peminjaman untuk koleksi pustaka dari class/ kategori curriculum dan 

christian antara pertengahan sampai akhir 2009 dan awal sampai pertengahan 

2010 terjadi pergeseran, hal ini terkait dengan kondisi pelajaran sekolah. 

b. Terdapat pada peningkatan peminjaman dari tingkat pendidikan grade 9-12 

yang pada awalnya berada pada pada urutan keempat namun akhirnya naik ke 

urutan ketiga, sebailknya grade 7-8 turun dari urutan ketiga ke urutan keempat.    
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c. Tingkat peminjaman buku menurut judul spesifik tentulah sangat cenderung 

untuk berubah dalam jangka waktu yang pendek, sehingga perlu dimonitor 

dengan cepat pergantian trend judul yang terjadi. 

 

Rencana stategis yang dilakukan adalah: 

a. Tetap meningkatkan pencarian referensi buku-buku baru maupun buku lama 

yang menarik dan pembeliannya khususnya pada topik story dan knowledge. 

b. Tetap meningkatkan dan mengadakan inovasi-inovasi dekorasi dan penataan 

lokasi/ rak penyimpanan buku khususnya untuk buku-buku topik story dan 

knowledge sehingga lebih menjadi perhatian dan mudah diakses. 

c. Tetapi informasi lebih banyak mengenai topik-topik yang diminati oleh tingkat 

pendidikan elementary dan grade serta mengusahakan pengadaannya. 

d. Memecah lagi pencarian referensi topik pustaka yang diminati yang 

sebelumnya difokuskan pada grade menyeluruh 7-12 menjadi terbagi lebih 

konsentrasi ke grade 7-8 dan 9-12 kemudian mengadakan koleksi pustaka 

tersebut. 

e. Melanjutkan kerjasama dengan pihak guru sekolah untuk lebih mendorong 

minat baca siswa tingkat elementary dan grade, khususnya grade 7-8. 

f. Mempersiapkan kembali buku-buku curriculum yang kemungkinan akan 

kembali meningkat peminjamannya melihat trend informasi sebelumnya. 

 

Kesimpulan 

 

Kesimpulan dari penjabaran proses manajemen strategi pada penulisan ini adalah 

bahwa pihak manajemen perpustakaan perlu terus meningkatkan analisa kondisi 

dari perpustakaan yang telah ada saat ini kemudian secara terus-menerus 

menyesuaikan rencana strategis yang telah dibuat untuk dapat mencapai harapan/ 

ekspektasi yang telah ditetapkan. 

Pihak manajemen perpustakaan juga perlu memperhatikan dan mempelajari trend 

perubahan-perubahan yang dapat dijadikan pengetahuan/ knowledge. 


