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TINGKAT KEDALAMAN 

Selain menggambarkan ruang lingkup mata ujian, silabus juga menggambarkan tingkat kedalaman yang akan diujikan, yaitu: 

Level 1 (Pemahaman yang menyeluruh) 

*** peserta Ujian CA diharapkan memiliki pengetahuan dan pemahaman yang menyeluruh dan terinci atas topik yang diujikan; 

*** topik level 1 merupakan topik yang mendasar (fundamental bagi praktik akuntan profesional); 

*** peserta Ujian CA diharapkan memahami sepenuhnya kompleksitas dari topik level 1. 

Level 2 (Pengetahuan untuk praktik) 

*** peserta Ujian CA diharapkan memiliki pengetahuan dan pemahaman praktik untuk topik-topik yang diujikan; 

*** topik level 2 merupakan topik yang penting dalam melaksanakan praktik akuntan profesional sehari -hari; 

*** peserta Ujian CA tidak diharapkan memahami sepenuhnya kompleksitas dari topik level 2 ini. 

Level 3 (Pengenalan secara umum) 

*** peserta Ujian CA diharapkan mengenal secara umum topik level 3; 

*** topik level 3 merupakan topik yang tidak begitu sering ditemui dalam praktik akuntan profesional sehari-hari. Dengan demikian 

peserta Ujian CA tidak perlu memiliki pemahaman yang menyeluruh maupun pengetahuan untuk praktik; 

*** peserta Ujian CA diharapkan mengerti secara umum topik level 3 dan mengerti implikasinya secara luas. 
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KOMPETENSI CA 

 

KOMPETENSI UTAMA  

1. Memiliki kapabilitas dan kompetensi dalam mengelola sistem pelaporan yang menghasilkan laporan keuangan dan laporan 
lainnya yang bernilai tinggi sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola, etika profesional, dan integritas. 

2. Memiliki kapabilitas dan kompetensi dalam pengambilan keputusan bisnis dengan mempertimbangkan dinamika lingkungan 
bisnis global. 

3. Menjunjung tinggi dan menerapkan nilai etika individu dan profesional. 

 

KOMPETENSI KHUSUS  

1. Memiliki kemampuan menyusun, menyajikan, dan mengevaluasi laporan keuangan grup perusahaan dan laporan perusahaan 
sesuai dengan standar global yang berlaku. 

2. Memiliki kemampuan mengevaluasi sistem informasi dan pengendalian internal berbasis teknologi informasi yang dapat: 

a. Menghasilkan sistem pelaporan perusahaan yang relevan dan andal;  

b. Mengidentifikasi dan mengkomunikasikan risiko pengendalian dan konsekuensinya untuk membuat rekomendasi. 

3. Mengevaluasi tata kelola korporat, peran, dan tanggung jawab sosial dan lingkungan korporat. 

4. Memiliki kemampuan menerapkan kompetensi teknis, daya analisis, dan keterampilan profesional, untuk menyelesaikan 
masalah yang terjadi dalam pelaksanaan perikatan audit dan asurans. 

5. Memiliki kemampuan untuk mengembangkan pendekatan multi disiplin yang terintegrasi untuk mengevaluasi strategi dan 
keputusan bisnis, serta dapat memberi masukan kepada para eksekutif dalam berbagai penetapan strategi dan keputusan 
bisnis dalam lingkup nasional dan internasional.   

6. Memiliki kemampuan untuk menetapkan kebijakan dan pengelolaan perpajakan yang taat pada aturan perpajakan dan optimal 
bagi perusahaan dalam lingkup global. 

7. Mampu mengevaluasi praktik akuntansi manajemen guna meningkatkan nilai organisasi. 
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8. Mampu mengevaluasi keputusan strategis keuangan perusahaan. 

9. Memiliki kemampuan untuk berpikir dan bertindak pemimpin. 

10. Memiliki sikap untuk terus melakukan pembelajaran agar dapat mempertahankan kompetensi profesionalnya. 

11. Memiliki kemampuan untuk menyampaikan ide dan hasil pemikiran secara lisan dan tulisan. 

12. Memiliki kemampuan untuk berinteraksi dan berhubungan dengan orang atau fungsi lain dalam organisasi dan antar 
organisasi. 



  

  5 
 

MANAJEMEN STRATEJIK DAN KEPEMIMPINAN 

(STRATEGIC MANAGEMENT AND LEADERSHIP) 

 

Tujuan Pembelajaran (Learning Objectives) 

Tujuan yang ingin dicapai dari mata ujian ini adalah agar peserta ujian memiliki kompetensi sebagai berikut: 

1. Mengidentifikasi struktur dan proses bisnis organisasi dalam memfasilitasi implementasi strategi dan mengevaluasi akibat dari 

tujuan bisnis, posisi pasar dan sasarannya. (LO-1) 

2. Memahami dan menganalisis lingkungan eksternal dan internal untuk mengidentifikasi tantangan dan peluang bisnis korporat. 

(LO-2) 

3. Mengevaluasi akibat dari strategi yang dipilih dan menyarankan beberapa strategi untuk memenuhi tujuan bisnis korporat. 

(LO-3) 

4. Mengevaluasi dan memberi masukan strategi dan keputusan bisnis serta implementasinya, memantau kinerja stratejik, 

mengelola risiko bisnis, dan menentukan tata kelola korporat. (LO-4) 

5. Memahami konsep kepemimpinan dan peranan kepemimpinan dalam formulasi dan implementasi strategi. (LO-5) 

6. Mengidentifikasi dan menjelaskan isu-isu etis dalam implementasi strategi. (LO-6) 
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NO TOPIK SUBTOPIK PENCAPAIAN PEMBELAJARAN 
TUJUAN 

PEMBELAJARAN 
LEVEL 

1.  Pendahuluan 1.1. Pengertian strategi 

1.2. Sekilas pendekatan 

perencanaan stratejik 

1.3. Pendekatan rasional 

atas perumusan 

strategi 

1.4. Strategi terencana 

(deliberate strategy) 

dan strategi emergensi 

(emergent strategy) 

1.5. Posisi dan  pandangan 

berbasis sumber daya 

dari keunggulan 

stratejik 

1.6. Planning horizon 

1.7. Strategi dan etika 

1.8. Strategi dan tata kelola 

1.9. Strategi dan risiko 

a. Mendefinisikan manajemen 

stratejik. 

b. Menjelaskan  sistem 

manajemen stratejik. 

c. Menjelaskan hubungan 

antara strategi korporat 

(perusahaan) dengan model 

bisnis. 

d. Menganalisis faktor yang 

membuat strategi menang. 

e. Menganalisis pentingnya 

penyusunan dan pelaksanaan 

strategi. 

f. Mengevaluasi tingkat 

kelalaian, ketidakkonsistenan, 

dan kelemahan dalam sistem 

manajemen stratejik. 

LO-1 & LO-6 3 
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NO TOPIK SUBTOPIK PENCAPAIAN PEMBELAJARAN 
TUJUAN 

PEMBELAJARAN 
LEVEL 

g. Mengidentifikasi dan 

menjelaskan isu etika dalam 

strategi bisnis korporat. 

h. Menentukan strategi dan tata 

kelola korporat. 

i. Menentukan strategi dalam 

mengelola risiko bisnis 

korporat. 

2.  Pemetaan arah 

perusahaan: 

visi dan misi, 

tujuan dan 

strategi 

Visi, misi, tujuan dan strategi 

 

a. Menjelaskan pentingnya visi 

dalam perusahaan. 

b. Menjelaskan pentingnya 

menentukan tujuan stratejik 

dan keuangan. 

c. Mendiskusikan inisiatif 

stratejik dalam level organisas 

dan dampaknya. 

d. Menganalisis tindakan yang 

harus dilakukan perusahaan 

LO-1 2 & 3 
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NO TOPIK SUBTOPIK PENCAPAIAN PEMBELAJARAN 
TUJUAN 

PEMBELAJARAN 
LEVEL 

dalam menerapkan strategi di 

dalam operasional bisnis. 

e. Mendiskusikan  peran dan 

tanggungjawab BOD dalam 

pengawasan penerapan 

manajemen stratejik. 

3.  Evaluasi 

lingkungan 

eksternal 

perusahaan 

3.1. Lingkungan makro 

3.2. Lingkungan bisnis 

3.3. Lingkungan eksternal 

3.4. Dinamika lingkungan 

3.5. Industri, perusahaan, 

pasar dan teknologi 

3.6. Etika & Tata kelola 

3.7. Risiko dalam lingkungan 

eksternal 

a. Menentukan komponen 

stratejik yang mempengaruhi 

lingkungan makro dari 

perusahaan. 

b. Menganalisis faktor stratejik 

dalam industri dan 

lingkungan kompetitif: 

 Mengetahui peluang 

industri dalam 

menghasilkan 

pertumbuhan 

perusahaan. 

LO-2&LO-6 1 
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NO TOPIK SUBTOPIK PENCAPAIAN PEMBELAJARAN 
TUJUAN 

PEMBELAJARAN 
LEVEL 

 Mengetahui seberapa 

besar kekuatan 

persaingan industri. 

 Mengidentifikasi dan 

memilih faktor yang 

mempengaruhi industri 

dan dampaknya. 

 Menilai posisi persaingan 

di industri. 

 Mengantisipasi langkah 

yang akan diambil oleh 

pesaing. 

 Mengidentifikasi dan 

memilih faktor kunci 

dalam mencapai 

keberhasilan di masa 

depan dalam kompetisi. 

 Membuat pertimbangan 

terkait laba yang tersedia 
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NO TOPIK SUBTOPIK PENCAPAIAN PEMBELAJARAN 
TUJUAN 

PEMBELAJARAN 
LEVEL 

di masa depan dari 

industri. 

c. Menjelaskan cara suatu bisnis 

dapat mengumpulkan dan 

mendistribusikan informasi 

dan data yang berkaitan 

dengan lingkungan ekonomi 

eksternal untuk mengelola 

strateginya. 

d. Menganilisis situasi dari 

faktor eksternal yang 

mungkin yang berdampak 

pada kinerja dan posisi bisnis 

perusahaan, 

mengidentifikasikan 

signifikan isu dalam bidang-

bidang seperti: 

 Isu keberlanjutan. 
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NO TOPIK SUBTOPIK PENCAPAIAN PEMBELAJARAN 
TUJUAN 

PEMBELAJARAN 
LEVEL 

 Kekuatan dalam makro 

ekonomi. 

 Perdagangan 

internasional, sistem 

keuangan, dan faktor 

ekonomi dunia. 

 Kebijakan pemerintah. 

 Lingkungan budaya. 

 Pasar untuk keuangan, 

tenaga kerja, dan 

sumber daya lain. 

e. Menganalisis faktor eksternal 

yang mungkin dapat 

mempengaruhi performa 

bisnis, dan posisinya; 

mengidentifikasi signifikan isu 

dalam bidang-bidang seperti: 
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NO TOPIK SUBTOPIK PENCAPAIAN PEMBELAJARAN 
TUJUAN 

PEMBELAJARAN 
LEVEL 

 Industri itu sendiri dan 

pasar termasuk 

kompetisi di dalamnya. 

 Faktor dalam 

manajemen rantai 

pasokan. 

f. Menerapkan etika dalam 

melakukan evaluasi 

lingkungan eksternal 

perusahaan. 

g. Mengidentifikasi risiko yang 

terdapat dalam operasi bisnis 

eksternal. 

  4. Mengevaluasi 

sumber daya, 

kapabilitas, 

dan daya saing 

4.1. Strategi perusahaan 

4.2. Etika dan tata kelola 

4.3. Risiko 

a. Menilai efektivitas penerapan 

dan eksekusi dari strategi 

perusahaan. 

b. Mengidentifikasi dan memilih 

sumber daya dan kapabilitas 

dari perusahaan yang sangat 

LO-1 & LO-6 1 
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NO TOPIK SUBTOPIK PENCAPAIAN PEMBELAJARAN 
TUJUAN 

PEMBELAJARAN 
LEVEL 

penting dalam mencapai 

keunggulan kompetitif. 

c. Menilai kekuatan dan 

kelemahan dari perusahaan 

dalam memanfaatkan 

peluang dan meminimalkan 

risiko ancaman terhadap 

perusahaan. 

d. Menganalisis harga dan biaya 

yang kompetitif dibanding 

pesaing utama perusahaan, 

dan apakah hal tersebut 

memiliki daya tarik bagi 

pelanggan. 

e. Menilai daya saing 

perusahaan dibanding dengan 

kompetitor utamanya. 
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NO TOPIK SUBTOPIK PENCAPAIAN PEMBELAJARAN 
TUJUAN 

PEMBELAJARAN 
LEVEL 

f. Menerapkan etika dan tata 

kelola dalam penerapan 

strategi perusahaan. 

g. Mengevaluasi risiko dalam 

penerapan strategi 

perusahaan. 

  5. Strategi 

kompetitif 

generik 

5.1. Strategi kompetitif 

5.2. Manajemen risiko dan 

rencana 

berkesinambungan 

bisnis 

5.3. Etika dan tata kelola 

a. Mendiskusikan perbedaan 

dan penerapan dari lima 

strategi kompetitif generik. 

b. Mendiskusikan keuntungan 

kompetitif berdasarkan biaya 

rendah (low cost). 

c. Mendiskusikan keuntungan 

kompetitif berdasarkan 

diferensiasi (biaya 

rendah/low cost), penyedia 

biaya terbaik dan diferensiasi. 

LO-3 & LO-6 1 
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NO TOPIK SUBTOPIK PENCAPAIAN PEMBELAJARAN 
TUJUAN 

PEMBELAJARAN 
LEVEL 

d. Mendiskusikan fitur-fitur 

strategi biaya rendah (low 

cost strategy). 

e. Memahami dan mengevaluasi 

etika dan tata kelola dalam 

strategi kompetitif generik. 

  6. Perencanaan 

bisnis dan 

strategi 

fungsional 

6.1. Perencanaan bisnis 

6.2. Penerapan strategi 

6.3. Rencana pemasaran 

6.4. Perbaikan atas strategi 

pemasaran produk 

6.5. Segmentasi, target  dan 

penentuan posisi 

6.6. Riset pemasaran 

6.7. Branding dan brand 

equit 

6.8. Marketing mix: 

a) Produk 

b) Tempat 

a. Mengevaluasi, dari skenario 

yang tersedia, strategi 

fungsional yang diperlukan 

untuk mencapai strategi 

keseluruhan bisnis. 

b. Merancang rencana bisnis 

sederhana, atau 

ringkasannya atas apa yang 

akan diraih atau implikasi 

tujuan. 

c. Mengevaluasi bentuk dan 

konten perencanaan bisnis 

entitias. 

LO-3, LO-4 & LO-6 1 & 2 
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NO TOPIK SUBTOPIK PENCAPAIAN PEMBELAJARAN 
TUJUAN 

PEMBELAJARAN 
LEVEL 

c) Promosi 

d) Harga 

6.9. Hubungan pemasaran 

6.10. Perencanaan sumber 

daya manusia 

6.11. Perencanaan peneliti 

dan pengembangan 

6.12. Perencanaan dan 

manajemen operasi 

6.13. Pembelian 

6.14. Etika dan tata kelola 

6.15. Risiko 

d. Menjelaskan, dari skenario 

yang tersedia, bagaimana 

produk dan pelayanan harus 

berkembang seiring dengan 

perubahan permintaan 

konsumen dan persaingan 

industri. 

e. Menjelaskan bagaimana 

memposisikan produk dan 

layanan di pasar untuk 

memaksimalkan keuntungan 

kompetitif. 

f. Mendefinisikan dan 

memahami kata kunci dan 

konsep yang digunakan 

dalam pemasaran. 

g. Memahami dan mampu 

menerapkan konsep 

segmentasi pasar. 
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NO TOPIK SUBTOPIK PENCAPAIAN PEMBELAJARAN 
TUJUAN 

PEMBELAJARAN 
LEVEL 

h. Memahami marketing mix, 

peraturan, dan 

keterbatasannya. 

i. Menjelaskan cara suatu  

bisnis dapat memperoleh dan 

menganalisis data keuangan 

dan data lainnya untuk 

memberikan informasi 

mengenai keputusan 

penetapan harga. 

j. Menjelaskan cara 

mengembangkan strategi 

pemasaran. 

k. Menjelaskan cara menjual 

produk ke konsumen. 

l. Menjelaskan kebijakan 

strategis dan taktis seperti 

tingkat harga, struktur 

diskon, syarat pembayaran 
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NO TOPIK SUBTOPIK PENCAPAIAN PEMBELAJARAN 
TUJUAN 

PEMBELAJARAN 
LEVEL 

dan tingkat diskriminasi 

harga di antara kelompok 

pelanggan. 

m. Menerapkan etika dan tata 

kelola dalam perencanaan 

bisnis dan strategi fungsional. 

n. Mengevaluasi risiko dalam 

perencanaan bisnis dan 

strategi fungsional. 

  7. Memperkuat 

posisi 

kompetitif: 

langkah 

strategi, waktu 

dan ruang 

lingkup operasi 

7.1. Keuntungan posisi 

kompetitif 

7.2. Rantai nilai 

7.3. Aliansi stratejik 

7.4. Penggabungan usaha 

(merger) dan akuisisi 

7.5. Siklus hidup produk dan 

aktivitas internasional 

7.6. Etika dan tata kelola 

7.7. Risiko 

a. Membandingkan strategi 

ofensif dan defensif yang 

dapat digunakan oleh 

perusahaan untuk 

mengembangkan posisi 

keunggulan kompetitif 

perusahaan. 

b. Memahami model rantai nilai 

dan menerapkannya pada 

skenario dan industri. 

LO-1, LO-3 & LO-6 1 
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NO TOPIK SUBTOPIK PENCAPAIAN PEMBELAJARAN 
TUJUAN 

PEMBELAJARAN 
LEVEL 

 c. Mengidentifikasi dan memilih 

kondisi-kondisi yang 

mempengaruhi perusahaan 

untuk menyediakan salah satu 

aktivitas rantai nilai pada 

pihak luar. 

d. Mengidentifikasi dan memilih 

faktor yang mempengaruhi 

perusahaan untuk 

menggunakan aliansi stratejik 

dan persekutuan lebih baik 

daripada ekspansi horizontal 

(merger dan akuisisi) atau 

integrasi vertikal. 

e. Menganalisis keuntungan dan 

kerugian dari integrasi 

vertikal. 

f. Mendiskusikan keuntungan 

dan risiko dari aktivitas 
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NO TOPIK SUBTOPIK PENCAPAIAN PEMBELAJARAN 
TUJUAN 

PEMBELAJARAN 
LEVEL 

ekspansi horizontal melalui 

penggabungan usaha 

(merger) dan akuisisi. 

g. Menerapkan etika dan tata 

kelola dalam penerapan 

strategi fungsional 

perusahaan. 

h. Mengevaluasi risiko dalam 

penerapan strategi di 

perusahaan. 

  8. Strategi untuk 

bersaing di 

pasar 

internasional 

8.1. Pasar internasional 

8.2. Lima pilihan stratejik 

8.3. Negara yang sedang 

berkembang 

8.4. Menganalisis 

kemampuan strategi 

bisnis 

8.5. Metode pertumbuhan 

8.6. Pertumbuhan organik 

a. Menganalisis kondisi utama 

perusahaan dalam 

menghadapi persaingan di 

pasar internasional. 

b. Menganalisis perbedaan 

kondisi pasar antar negara 

yang mempengaruhi strategi 

perusahaan di pasar 

internasional. 

LO-4 1 
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NO TOPIK SUBTOPIK PENCAPAIAN PEMBELAJARAN 
TUJUAN 

PEMBELAJARAN 
LEVEL 

8.7. Ekspansi internasional 

8.8. Etika dan tata kelola 

8.9. Risiko 

 

c. Menganalisis kondisi utama 

perusahaan untuk dapat 

bersaing secara internasional 

berdasarkan tiga pendekatan 

stratejik  (multi domestik, 

global, dan transnasional). 

d. Menganalisis lima pilihan 

stratejik (ekspor, lisensi, 

waralaba, subsidi asing, 

aliansi, dan join venture) yang 

dapat digunakan perusahaan 

untuk masuk dalam pasar 

internasional. 

e. Menganalisis karakteristik 

kompetisi di negara yang 

sedang berkembang. 

f. Menganalisis faktor internal 

yang dapat mempengaruhi 

atau berdampak pada 
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NO TOPIK SUBTOPIK PENCAPAIAN PEMBELAJARAN 
TUJUAN 

PEMBELAJARAN 
LEVEL 

kemampuan bisnis 

perusahaan untuk mencapai 

strategi yang dipilih termasuk 

sumber daya saat ini, 

portofolio produk/jasa. Rantai 

nilai dan organisasi dan 

kemampuan operasional. 

g. Mengidentifikasi dan 

mengevaluasi metode yang 

dikembangkan lebih lanjut 

untuk bisnis yang lebih 

spesifik dengan 

menyesuaikan strategi yang 

ada atau menerapkan strategi 

baru untuk memperhitungkan 

pertumbuhan posisi dan 

risiko. 

h. Memilih skenario, strategi, 

atau kombinasi strategi yang 
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NO TOPIK SUBTOPIK PENCAPAIAN PEMBELAJARAN 
TUJUAN 

PEMBELAJARAN 
LEVEL 

tepat dalam mencapai tujuan 

bisnis yang sebaik-baiknya 

dengan mempertimbangkan 

batasan yang diketahui 

termasuk preferensi risiko 

pemangku kepentingan. 

i. Memahami dan mengevaluasi 

etika dan tata kelola dalam 

penerapan strategi di pasar 

internasional. 

j. Mengevaluasi risiko strategi 

untuk bersaing di pasar 

internasional. 

  9. Strategi 

korporat: 

diversifikasi 

dan multi 

bisnis 

9.1. Diversifikasi 

9.2. Strategi kompetitif 

9.3. Strategi pemasaran 

produk 

9.4. Strategi lainnya 

9.5. Etika dan tata kelola 

a. Menjelaskan waktu yang 

tepat untuk perusahaan 

melakukan diversifikasi. 

b. Menganalisis cara bisnis 

diversifikasi mampu 

LO-4 1 
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NO TOPIK SUBTOPIK PENCAPAIAN PEMBELAJARAN 
TUJUAN 

PEMBELAJARAN 
LEVEL 

9.6. Risiko menambah nilai untuk 

pemegang saham. 

c. Menganalisis strategi untuk 

dapat masuk ke dalam bisnis 

baru. 

d. Menganalisis diversified lines: 

keberadaan hubungan bisnis. 

e. Menganalisis cara lalu lintas 

diversifikasi usaha 

membutuhkan strategi yang 

tepat dan mampu 

memberikan keunggulan 

kompetitif. 

f. Menganalisis manfaat dan 

risiko dari strategi diversifikasi 

perusahaan yang tidak terkait 

dengan bisnis yang ada. 

g. Menggabungkan strategi 

diversifikasi: keterkaitan. 
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NO TOPIK SUBTOPIK PENCAPAIAN PEMBELAJARAN 
TUJUAN 

PEMBELAJARAN 
LEVEL 

h. Memilih dan 

mengintegrasikan perangkat 

atau alat analisis untuk 

mengevaluasi strategi 

diversifikasi perusahaan. 

i. Memahami dan mengevaluasi 

etika dan tata kelola dalam 

strategi korporat. 

j. Menerapkan risiko dalam 

strategi korporat. 

10. Tanggung 

jawab sosial 

perusahaan, 

keberlanjutan 

lingkungan dan 

strategi 

10.1. Tanggung jawab  sosial 

perusahaan 

10.2. Etika dalam tanggung 

jawab sosial 

a. Menilai tanggung jawab sosial 

perusahaan terhadap 

kelestarian lingkungan dan 

mengimbangi dengan 

kepentingan pemegang 

saham. 

b. Menerapkan etika dalam 

perencanaan dan penerapan 

tanggung jawab sosial. 

LO-6 3 
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NO TOPIK SUBTOPIK PENCAPAIAN PEMBELAJARAN 
TUJUAN 

PEMBELAJARAN 
LEVEL 

11. Membangun 

kemampuan 

organisasi 

dalam 

penerapan 

strategi: 

sumber daya 

manusia, 

kemampuan 

dan struktur 

11.1. Penerapan strategi 

11.2. Kemampuan organisasi 

11.3. Etika dan tata kelola 

11.4. Risiko 

a. Menganalisis kerangka kerja 

untuk penerapan strategi. 

b. Menilai organisasi yang 

mampu menjalankan strategi 

dengan sukses. 

c. Mengidentifikasi dan memilih 

komponen kunci dalam 

proses implementasi strategi: 

rekrutmen, pelatihan, dan 

penempatan staf. 

d. Menilai pentingnya 

membangun dan 

mengembangkan sumber 

daya dan kapabilitas 

perusahaan secara 

berkesinambungan. 

e. Membandingkan isu-isu 

penting dalam proses 

pembuatan struktur 

LO-4 & LO-6 2 & 3 
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NO TOPIK SUBTOPIK PENCAPAIAN PEMBELAJARAN 
TUJUAN 

PEMBELAJARAN 
LEVEL 

organisasi yang mendukung 

strategi dan strategi korporasi 

usaha. 

f. Membandingkan keuntungan 

dan kerugian dari pembuatan 

keputusan dalam penerapan 

strategi perusahaan, baik 

melalui yang terpusat 

maupun terdesentralisasi. 

g. Menerapkan etika dan tata 

kelola dalam penerapan 

strategi perusahaan. 

h. Mengidentifikasi risiko dalam 

penerapan strategi 

perusahaan. 

12. Mengelola 

operasi 

internal: 

tindakan yang 

12.1. Pilihan strategi 

12.2. Balance scorecard 

12.3. Pengukuran kinerja 

divisi 

a. Menganalisis alokasi sumber 

daya berdasarkan prioritas 

stratejik. 

LO-4 & LO-6 1 & 2 
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NO TOPIK SUBTOPIK PENCAPAIAN PEMBELAJARAN 
TUJUAN 

PEMBELAJARAN 
LEVEL 

mendorong 

pelaksanaan 

strategi 

12.4. Mengukur kinerja di 

organisasi non profit 

12.5. Pengendalian strategi 

12.6. Strategi dan struktur 

12.7. Tipe struktur bisnis 

12.8. Rentang kendali 

12.9. Struktur yang fleksibel 

12.10. Isu untuk divisi 

organisasi 

12.11. Struktur organisasi 

untuk bisnis 

internasional 

12.12. Etika dan tata kelola 

12.13. Risiko 

 

b. Menjelaskan bagaimana 

suatu bisnis memilih strategi 

dalam kompetisi untuk dapat 

memaksimalkan pencapaian 

tujuan utama, termasuk 

berkaitan dengan tanggung 

jawab dan keberlanjutan 

perusahaan. 

c. Mengembangkan 

langkah/ukuran untuk 

mengevaluasi kinerja  dalam 

konteks tanggung jawab 

sosial, berkelanjutan dan 

masalah lingkungan. 

d. Menganalisis kebijakan dan 

prosesur untuk memudahkan 

penerapan strategi 

e. Menunjukkan dan 

menjelaskan dampak dari 
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NO TOPIK SUBTOPIK PENCAPAIAN PEMBELAJARAN 
TUJUAN 

PEMBELAJARAN 
LEVEL 

akuisisi dan strategi aliansi 

perusahaan dan 

mengevaluasi sifat dan peran 

prosedur penjaminan dalam 

memilih dan memantau 

strategi tersebut. 

f. Menggabungkan alat 

manajemen untuk proses 

peningkatan aktivitas kinerja 

rantai nilai secara 

berkesinambungan. 

g. Menjelaskan dan 

menunjukkan bagaimana data 

keuangan dan data lainnya 

untuk memberikan informasi 

yang relevan untuk 

pengambilan keputusan 

stratejik pada tingkat yang 

sesuai dengan bisnis. 
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NO TOPIK SUBTOPIK PENCAPAIAN PEMBELAJARAN 
TUJUAN 

PEMBELAJARAN 
LEVEL 

h. Menjelaskan dan 

menunjukkan bagaimana 

sebuah bisnis dapat 

menganalisis data kompleks 

dari berbgai sumber untuk 

memberikan informasi 

strategi akuntansi 

manajemen untuk 

menerapkan, memantau dan 

memodifikasi strategi pada 

tingkat organisasi yang sesuai 

untuk menciptakan 

keunggulan kompetitif. 

i. Mengintegrasikan 

keuntungan dan penghargaan 

dalam pelaksanaan strategi 

dan operasional yang efektif. 

j. Mengintegrasikan sistem 

operasi dan informasi untuk 
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NO TOPIK SUBTOPIK PENCAPAIAN PEMBELAJARAN 
TUJUAN 

PEMBELAJARAN 
LEVEL 

memberdayakan karyawan 

perusahaan agar bisa 

menerapkan strategi dengan 

baik. 

k. Menyarankan dan 

mengembangkan pendekatan 

kinerja manajemen yang 

tepat untuk bisnis dan unit 

bisnis. 

l. Menilai posisi dan kinerja 

bisnis saat ini dari perspektif 

keuangan dan non keuangan 

dengan menggunakan 

informaasi manajemen dan 

analisis data. 

m. Menggunakan data kinerja 

keuangan dan non keuangan 

untuk mengukur berbagai 
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NO TOPIK SUBTOPIK PENCAPAIAN PEMBELAJARAN 
TUJUAN 

PEMBELAJARAN 
LEVEL 

aspek kinerja di berbagai level 

organisasi. 

n. Menjelaskan dan 

menunjukkan bagaimana 

suatu bisnis dapat 

menggunakan teknik 

akuntansi manajemen untuk 

mengevaluasi strategi, 

termasuk risiko yang terkait 

dengan perkiraan (forecast). 

o. Mengevaluasi strategi atau 

kombinasi strategi yang akan 

mencapai tujuan bisnis 

dengan mempertimbangkan 

batasan yang diketahui 

termasuk preferensi risiko 

pemegang saham. 
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NO TOPIK SUBTOPIK PENCAPAIAN PEMBELAJARAN 
TUJUAN 

PEMBELAJARAN 
LEVEL 

p. Menerapkan etika dan tata 

kelola yang mendorong 

pelaksanaan strategi. 

q. Mengidentifikasi risiko dalam 

mengelola operasi internal. 

13. Budaya 

perusahaan 

dan 

kepemimpinan

: kunci dalam 

penerapan 

strategi 

13.1. Budaya perusahaan 

13.2. Kepemimpinan 

manajerial 

a. Menganalisis fitur kunci, nilai 

utama perusahaan dan etika 

perusahaan dalam 

membangun lingkungan 

perusahaan. 

b. Menghubungkan peran 

budaya perusahaan dengan 

eksekusi strategi perusahaan 

yang efektif. 

c. Menghubungkan peran 

budaya perusahaan dengan 

perusahaan operasional yang 

berkualitas. 

LO-4 & LO-5 1 & 2 
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NO TOPIK SUBTOPIK PENCAPAIAN PEMBELAJARAN 
TUJUAN 

PEMBELAJARAN 
LEVEL 

d. Menganalisis tindakan yang 

dilakukan oleh manajemen 

untuk dapat mengubah 

budaya perusahaan yang 

bermasalah. 

e. Menghubungkan peran 

kepemimpinan manajerial 

yang efektif dengan 

menerapkan strategi yang 

andal. 

14. Kepemimpinan 

stratejik 

14.1. Kepemimpinan 

14.2. Gaya kepemimpinan 

14.3. Inovasi dan strategi-

strategi 

14.4. Etika dan tata kelola 

14.5. Risiko 

a. Menghubungkan 

kepemimpinan dan 

manajemen. 

b. Menghubungkan peran 

pemimpin dengan 

pengetahuan organisasi. 

c. Menilai dampak kecerdasan 

emosional atas 

kepemimpinan yang efektif. 

LO-5 & LO-6 3 
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NO TOPIK SUBTOPIK PENCAPAIAN PEMBELAJARAN 
TUJUAN 

PEMBELAJARAN 
LEVEL 

d. Membandingkan keuntungan 

dan kerugian dari gaya 

kepemimpinan narsistik. 

e. Menganalisis peran pemimpin 

dalam pengembangan visi dan 

nilai organisasi. 

f. Mengkombinasikan gaya 

kepempinan tertentu dengan 

perubahan organisasi. 

g. Menilai dampak dari 

kurangnya inovasi dan 

strategi. 

h. Menerapkan etika dan tata 

kelola dalam kepemimpinan. 

i. Mengidentifikasi risiko dalam 

kepemimpinan. 

15. Perubahan 

stratejik dan 

organisasi 

15.1. Faktor internal dan 

eksternal 

15.2. Perubahan organisasi 

a. Menjelaskan faktor eksternal 

dan internal yang 

menyebabkan perubahan. 

LO-1 & LO-2 1 
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NO TOPIK SUBTOPIK PENCAPAIAN PEMBELAJARAN 
TUJUAN 

PEMBELAJARAN 
LEVEL 

15.3. Etika dan tata kelola 

15.4. Risiko 

b. Menganalisis model 

perubahan organisasi. 

c. Menganalisis delapan langkah 

mengubah kepemimpinan 

organisasi yang dicetuskan 

oleh Kotter. 

d. Menganalisis pengembangan 

dan proses organisasi. 

e. Menganalisis cara dinamis 

mengatasi resistensi terhadap 

perubahan. 

f. Membandingkan karakteristik 

utama penerima dan agen 

perubahan yang 

mempengaruhi keberhasilan 

perubahan organisasi. 

g. Menganalisis strategi 

alternatif untuk mengatasi 
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NO TOPIK SUBTOPIK PENCAPAIAN PEMBELAJARAN 
TUJUAN 

PEMBELAJARAN 
LEVEL 

resistensi terhadap 

perubahan. 

h. Mendiskusikan model 

tekanan di tempat kerja. 

i. Mendiskusikan faktor yang 

memoderasi tekanan, seperti 

dukungan sosial dan daya 

tahan pribadi. 

j. Menganalisis kebutuhan akan 

program bantuan karyawan. 

k. Menerapkan etika dan tata 

kelola sehubungan dengan 

perubahan stratejik 

organisasi. 

l. Mengevaluasi risiko dalam 

perubahan stratejik dan 

organisasi. 

16. Strategi untuk 

informasi, 

16.1. Peranan informasi a. Menjelaskan bagaimana 

suatu bisnis mengumpulkan, 

LO-3,  LO-4 & LO-6 1 & 2 



  

  38 
 

NO TOPIK SUBTOPIK PENCAPAIAN PEMBELAJARAN 
TUJUAN 

PEMBELAJARAN 
LEVEL 

analisis data 

dan strategi 

informasi 

16.2. Nilai strategis dari 

informasi 

teknologi/sistem 

informasi dalam bisnis 

16.3. Manajemen   

pengetahuan  

16.4. Data dan analisis 

16.5. Stratejik, keuangan dan 

data operasional 

16.6. Analisis data stratejik 

16.7. Analisis data keuangan 

16.8. Analisis data  operasional 

16.9. Analisis data dan  data 

besar 

16.10. Memperoleh data  yang 

lebih besar 

16.11. Analisis data dalam 

pemeriksaan 

menganalisis, 

mendistribusikan informasi 

untuk mengelola strategi dan 

mengukur kinerja proyek, 

divisi, dan unit strategi lain. 

b. Menjelaskan dan 

menunjukkan bagaimana 

bisnis dapat menggunakan 

sitem informasi maanjemen 

untuk menerapkan, 

memantau dan memodifikasi 

strategi untuk menciptakan 

atau mempertahankan 

keunggulan kompetitif. 

c. Mengidentifikasi risiko yang 

terkait dengan penggunaan 

teknologi informasi dan 

pengendalian yang tersedia. 



  

  39 
 

NO TOPIK SUBTOPIK PENCAPAIAN PEMBELAJARAN 
TUJUAN 

PEMBELAJARAN 
LEVEL 

manajemen bisnis 

stratejik 

16.12. Informasi dan   strategi 

informasi 

16.13. Informasi untuk 

perencanaan dan 

pengendalian stratejik 

16.14. Sistem informasi 

manajemen 

16.15. Nilai dari informasi 

16.16. Evaluasi informasi 

manajemen dan data 

kinerja 

16.17. Menggunakan 

informasi untuk 

mengembangkan 

keunggulan kompetitif 

16.18. Etika dan tata kelola 

teknologi informasi 

d. Melakukan analisis data, 

analisis bisnis dan analisis 

laporan keuangan yang tepat. 

e. Menjelaskan data keuangan 

dan operasional dan informasi 

manajemen lainnya, 

gambaran kesimpulan yang 

berkaitan dengan 

kelengkapan, akurasi, dan 

kredibiltas sebagai dasar 

analisis yang berarti mengenai 

posisi, prospek masa depan 

dan risiko bisnis. 

f. Menunjukkan bagaimana 

stratejik keuangan, analisis 

operasional dapat digunakan 

menganalisis keuangan dan 

data operasonal untuk 
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NO TOPIK SUBTOPIK PENCAPAIAN PEMBELAJARAN 
TUJUAN 

PEMBELAJARAN 
LEVEL 

16.19. Risiko terkait teknologi 

informasi dan sistem 

informasi 

mengevaluasi posisi bisnis, 

prospek dan risiko. 

g. Mengkomunikasikan 

penjelasan (dengan 

menyatakan keberatan atas 

transparansi dan objektivitas 

data dan informasi) mengenai 

posisi, prospek dan risiko 

suatu bisnis berdasarkan 

analisis data dan informasi 

keuangan dan operasional 

dan menilai sejauh mana 

jaminan dan keyakinan yang 

terbatas. Keterlibatan dapat 

mengidentifikasi dan 

mengurangi risiko informasai 

dalam konteks ini. 

h. Membuat garis besar 

proposal dan saran tentang 
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NO TOPIK SUBTOPIK PENCAPAIAN PEMBELAJARAN 
TUJUAN 

PEMBELAJARAN 
LEVEL 

persyaratan garis besar untuk 

aplikasi teknologi informasi 

untuk mendukung strategi 

bisnis, misalnya dalam 

konteks e-commerce, e-bisnis 

dan pengaturan virtual. 
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