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TUGAS 8: ANALISA SWOT 

Departemen yang terlibat 

CEO & HUMAN RESOURCE 

 

Tujuan 

Siswa mampu untuk: 

 Menganalisa kekuatan dan kelemahan dalam organisasinya serta menganalisa peluang dan 

ancaman yang relevan dengan organisasinya.  

 

Pendahuluan 

SWOT adalah singkatan dari Strength, Weakness, Opportunities, dan Threats. Seperti namanya, Analisis 

SWOT merupakan suatu teknik perencanaan strategi yang bermanfaat untuk mengevaluasi Kekuatan 

(Strength) dan Kelemahan (Weakness), Peluang (Opportunities)  dan Ancaman (Threats) dalam suatu 

proyek, baik proyek yang sedang berlangsung maupun dalam perencanann proyek baru. 

 

Persiapan Alat dan Material 

 Laptop/ Komputer tiap departemen 

 Jaringan internet 

 

Aktifitas 

No Aktifitas Durasi 

1 CEO dan Departemen HR mendiskusikan komponen-komponen dalam SWOT sebagai 
berikut: 

 Strength (Kekuatan) atau disingkat dengan “S”, yaitu karakteristik organisasi 
ataupun proyek yang memberikan kelebihan / keuntungan dibandingkan 
dengan yang lainnya. 

 Weakness (Kelemahan) atau disingkat dengan “W”, yaitu karakteristik yang 
berkaitan dengan kelemahan pada organisasi ataupun proyek dibandingkan 
dengan yang lainnya. 

 Opportunities (Peluang) atau disingkat dengan “O”, yaitu Peluang yang dapat 
dimanfaatkan bagi organisasi ataupun proyek untuk dapat berkembang di 
kemudian hari. 

 Threats (Ancaman) atau disingkat dengan “T”, yaitu Ancaman yang akan 
dihadapi oleh organisasi ataupun proyek yang dapat 
menghambat  perkembangannya. 

Dari keempat komponen dasar tersebut, Strength (kekuatan) dan Weakness 
(Kelemahan) adalah faktor internal organisasi/proyek itu sendiri, sedangkan 
Oppoturnities (Peluang) dan Threats (Ancaman) merupakan faktor eksternal yang 
mempengaruhi perkembangan organisasi ataupun proyek. 

10’ 

2 Buatlah analisa SWOT perusahaan Anda di dalam matriks SWOT dengan 

memperhatikan pertanyaan panduan sebagai berikut: 

Strength (Kekuatan) 
 Kelebihan apa yang dimiliki oleh perusahaan? 
 Apa yang membuat organisasi lebih baik dari perusahaan lainnya? 
 Keunikan apa yang dimiliki oleh perusahaan? 
 Apa yang menyebabkan kita mendapatkan penjualan? 
 Apa yang dilihat atau dirasakan oleh konsumen kita sebagai suatu kelebihan? 

50’ 
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Weakness (Kelemahan) 
 Apa yang dapat ditingkatkan dalam perusahaan? 
 Apa yang harus dihindari oleh perusahaan? 
 Faktor apa yang menyebabkan kehilangan penjualan? 
 Apa yang dilihat atau dirasakan oleh konsumen kita sebagai suatu 

kelemahan organisasi kita? 
 Apa yang dilakukan oleh pesaing sehingga mereka dapat lebih baik dari 

perusahaan kita? 
Opportunities (Peluang) 

 Kesempatan apa yang dapat kita lihat? 
 Perkembangan tren apa yang sejalan dengan perusahaan kita? 

Threats (Ancaman) 
 Hambatan apa yang kita hadapi sekarang? 
 Apa yang dilakukan oleh pesaing perusahaan? 
 Perkembangan Teknologiapa yang menyebabkan ancaman bagi perusahaan? 
 Adakah perubahan peraturan pemerintah yang akan mengancam 

perkembangan perusahaan? 
Lihatlah beberapa contoh analisa SWOT dari perusahaan yang Anda ketahui 

3 Diskusikan kembali hasil analisa SWOT yang telah disusun sebelum dipresentasikan 

kepada seluruh karyawan perusahaan. 

10’ 

4 CEO kemudian meminta waktu kepada karyawan lain untuk mempresentasikan hasil 

analisa SWOT. Beri kesempatan karyawan lain untuk bertanya dan memberi 

masukan. Modifikasi dapat dilakukan sesuai masukan yang disetujui  

10’ 

 

Output 

 Analisa SWOT Perusahaan 
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