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TUGAS 7: MEMBUAT DESKRIPSI PERUSAHAAN DAN VISI & MISI  

Departemen yang terlibat:  

ADMINISRASI & CEO 

 

Tujuan 

Siswa mampu untuk: 

 Membuat deskripsi perusahaan dan visi & misi dengan baik 

 

Pendahuluan 

Setiap perusahaan harus mampu menyampaikan identitas dirinya baik kepada karyawan maupun 

kepada masyarakat umum.  

 

Persiapan Alat dan Material 

 Laptop/ Komputer tiap departemen 

 Jaringan internet 

 

Aktifitas 

No Aktifitas Durasi 

1 CEO akan mengarahkan Departemen Administrasi untuk berdiskusi membuat 
deskripsi perusahaan. Diskusi bisa dimulai dengan memberikan kesempatan masing-
masing anggota untuk mengemukakan idenya. Deskripsi perusahaan minimal harus 
terdiri dari:  

 Nama perusahaan (bisa dilengkapi arti pemilihan nama – optional) 
 Tahun berdiri 
 Jenis usaha 
 Kompetensi inti 
 Logo dan arti logo (logo dikerjakan oleh Departemen IT & Media) 
 Budaya kerja dan nilai-nilai perusahaan 

Kelompok diskusi bisa mencari beberapa sumber deskripsi perusahaan lain sebagai 
referensi. Ketik dan simpan hasil pembuatan deskripsi perusahaan dalam file terpisah. 
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2 CEO selanjutnya mengarahkan Departemen Administrasi untuk menentukan visi dan 
misi. CEO dan Departemen akan mendiskusikan hal berikut sebagai panduan: 

 Visi menggambarkan tujuan atau kondisi dimasa depan yang ingin dicapai. 
Visi memuat cita-cita, keinginan, kemauan, dambaan dan harapan.  

 Pernyataan visi yang bagus tidak hanya menginspirasikan dan menantang, 
namun juga sangat berarti sehingga setiap pegawai bisa menghubungkan 
tugas yang dilakukanya dengan visi. Pernyataan visi harus mampu menjadi 
inspirasi dalam setiap tindakan yang dilakukan setiap pegawai. Yang paling 
penting pernyataan visi harus terukur (measurable), sehingga setiap pegawai 
bisa mengetahui apakah tindakan yang dilakukannya dalam rangka mencapai 
visi organisasi atau tidak. 

 Penyataan misi adalah peryataan tentang alasan utama mengapa organisasi 
kita didirikan.  Misi memuat panggilan, darma bakti, dan mandat.   

 Pernyataan misi yang baik haruslah memenuhi beberapa kriteria seperti 
berikut: 
 Sederhana dan Jelas. Pernyataan misi harus dicukup diwakili oleh 2-3 

pernyataan saja. Semua pernyataan tersebut harus sederhana dan jelas 
dimengerti serta tidak menggunakan jargon-jargon organisasi. 
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 Luas dan Jangka Panjang. Pernyataan misi organisasi harus cukup luas 
mengakomodasikan perkembangan organisasi di masa mendatang. Misi 
organisasi harus bisa menunjukan gambaran yang akan dicapai di masa 
depan dengan jelas. Pernyataan misi organisasi harus tetap valid pada 
20 tahun mendatang sama seperti kondisi sekarang.  

 Fokus pada masa sekarang. Pernyataan misi organisasi tidak boleh 
terlalu berorientasi pada masa depan sehingga kurang bisa fokus pada 
kondisi organisasi di masa sekarang. 

 Mudah dipahami. Misi organisasi harus mudah dimengerti. Misi yang 
mudah dimengerti akan memudahkan mengkomunikasikan misi 
tersebut kepada anggota organisasi, stakeholder. 

Carilah visi dan misi perusahaan yang Anda ketahui sebagai referensi.  

3 CEO akan meminta waktu kepada departemen lainnya untuk membacakan visi, misi 

dan deskripsi perusahaan. Beri kesempatan karyawan lain untuk memberi masukan 

dan bertanya. Visi, misi dan deskripsi perusahaan dapat dimodifikasi kembali sesuai 

masukan dan disetujui oleh semua karyawan. 

60’ 

 

Output 

 Deskripsi Perusahaan  

 Visi dan Misi Perusahaan 

 Proposal Bisnis awal 
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