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Organisasi secara alamiah akan selalu menghadapi perubahan, baik yang terjadi 
dari  luar  maupun  dari  dalam  karena  kondisi  lingkungan  berubah  dan  kondisi 
internalpun berubah.

Cara hidup yang terbukti berhasil di masa lalu belum tentu berhasil digunakan 
saat ini, apalagi untuk digunakan di masa depan. Karena dunia tidak pernah berhenti 
berubah. Dengan kata lain, satu-satunya yang tidak berubah di dunia ini adalaha 
PERUBAHAN.

Seorang  pelaut  ketika  berlayar  menyadari  bahwa di  tengah perjalanan  arah 
angin,  arus  laut  akan  berubah.  Oleh  karenanya  dia  sudah  mempersiapkan  diri. 
Sehingga mampu  berlabuh  di  tempat  yang dituju.  Seorang  pramuka mempunyai 
moto:  BE PREPARED. BE  berarti  menjadi,  PREPARED  adalah bentuk lapau  (past) 
yang berarti siap. Dengan demikian, seorang pramuka haruslah menjadi siap terlebih 
dahulu  sebelum kesiapan itu  dibutuhkan.  Dalam peribahasa kita:  SEDIA PAYUNG 
SEBELUM  HUJAN.  Dengan  demikian  kata  PREPARE  atau  perencanaan  perlu 
digarisbawahi oleh seorang pramuka atau Pembina pramuka.

Definisi Strategi:
• Strategi adalah kerangka atau rencana yang mengintegrasikan tujuan-tujuan, 

kebijakan-kebijakan, dan tindakan/ program organisasi
• Strategi adalah pilihan tentang apa yang ingin dicapai oleh organisasi di masa 

depan  (arah)  dan  bagaimana  cara  mencapai  keadaan  yang  diinginkan 
tersebut (rute).

• Strategi adalah pola tindakan dan alokasi sumberdaya yang dirancang untuk 
mencapai tujuan organisasi.

Ada dua alasan besar kenapa organisasi merasa perlu melakukan perumusan 
strategi.  Yaitu  PERMASALAHAN  dan  KEINGINAN.  Organisasi  merasa  perlu 
merumuskan  strategi  untuk  mengatasi  permasalahan-permasalahan  kritis  yang 
dirasakan atau akan terjadi. Disamping itu organisasi juga didorong untuk mencapai 
kondisi  atau  tujuan  tertentu.  Dua  alas  an  yang  ingin  dicapai  inilah  yang 
membutuhkan perumusan strategi, agar keduanya dapat terpenuhi.

Sehingga dengan adanya perumusan strategi,  organisasi  mampu memahami 
situasi  yang  bakal  terjadi  di  masa  depan  yang  dapat  mempengaruhi  organisasi. 
Sehingga  menjadi  lebih  responsive  terhadap  perubahan,  karena  mampu  mampu 
mendeteksi masalah sebelum terjadi. 

Karena  memiliki  arah  pengembangan  yang  jelas,  maka  konflik-konflik  yang 
terjadi dapat diatasi dengan tepat untuk mendukung keberhasilan organisasi. Selain 
itu  dengan  alokasi  sumberdaya  yang  terbatas,  makan  organisasi  dapat 
diberdayagunakan dengan sebaik-baiknya untuk mencapai tujuannya.

Tahapan Perumusan Strategi
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Perumusan Strategi

Perencanaan 
Strategik

Penyusunan 
Program

Penyusunan 
Anggaran

Penyusunan Cara 
Implementasi

Penyusunan Cara 
Pengendalian

Hasil: analisis arah, analisis situasi, strategi organisasi 
dan prioritas

Hasil: tahapan penentuan tujuan & sasaran yang ingin 
dicapai pada tiap tahapan

Hasil: rencana-rencana kegiatan yg akan dilakukan 
untuk mencapai sasaran

Hasil: anggaran yg dialokasikan utk membiayai 
kegiatan yg direncanakan

Hasil: hal-hal yg harus disiapkan agar strategi 
program dapat berjalan dengan baik

Hasil: cara melakukan monitoring, evaluasi dan 
pengendalian thd berbagai kegiatan agar tdk 
menyimpang dari strategi



MENGAPA HARUS BERSTRATEGI?
Ada  peristiwa  sejarah  yang  menarik  untuk  dikaji  dalam  kacamata  strategi. 

Peristiwa  itu  yang  dijadikan  dasar  perhitungan  penanggalan  Islam.  Peristiwa  itu 
adalah perjalanan hijrah Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya dari Makkah 
menuju Madinah. Bagaimana analisis strateginya?

Saat berangkat hijrah, Makkah kampung halaman Nabi SAW, benar-benar dalam 
suasana  genting.  Orang-orang  pada  marah  besar.  Maka  gerak  gerik  nabi  tentu 
sangat diawasi. Orang-orang Makkah tidak ingin Muhammad lolos. Dalam suasana 
seperti inilah Rasululloh SAW berhijrah menuju Madinah pada sebuah malam.

Bagaimana meninggalkan kota dalam suasana seperti itu? Kalau pergi begitu 
saja,  maka  orang-orang  akan  segera  tahu  bahwa  Muhammad  SAW telah  pergi. 
Karena kendaraan ketika itu hanya onta dan kuda, maka langkah seperti ini tentu 
sangat  berbahaya.  Nabi  akan  dengan  mudah  diringkus,  ditangkap,  dan  sangat 
mungkin dibunuh. Untuk itu dibutuhkan strategi jitu agar kepergian meninggalkan 
kampung  halaman  pada  malam  itu  tidak  segera  mengundang  warga  Makkah 
mencarinya. Paling tidak ada jeda waktu antara keberangkatan Nabi dan saat orang-
orang Makkah menyadarai Nabi SAW telah pergi.

Apa yang dilakukan Nabi SAW? Strateginya sungguh jitu. Beliau menyuruh Ali, 
anak pamannya, untuk tidur dan berselimut di tempat tidurnya. Sementara itu, nabi 
meninggalkan rumahnya dengan hati-hati.

Sebuah strategi  yang tepat.  It’s  work.  Apa yang secara logika diperkirakan, 
benar-benar terjadi. Orang-orang Makkah tidak segera mengejar nabi. Mereka yang 
mengintai tempat tidur nabi menyangka bahwa Nabi masih tidur dibalik selimutnya.

Maka,  Nabi  punya cukup waktu untuk  berjalan meninggalkan  Makkah tanpa 
dicari-cari oeh orang-orang Makkah. Sebuah kemenangan awal yang cantik. Sebuah 
pemikiran logiga yang berjalan. Awal strategi yang berhasil.

Tentu saja, lama-lama orang-orang Makkah tahu bahwa Nabi SAW telah pergi. 
Mereka akhirnya tahu bahwa orang dibalik selimut yang disangka Nabi SAW ternyata 
Ali. Mereka terkecoh. Muhammad rosululloh telah pergi. Tapi tentu saja mereka tidak 
tahu kapan perginya. Orang sekota kehilangan jejak.

Logikanya, begitu tahu bahwa Nabi telah pergi, merekapun segera berlomba-
lomba  mencarinya.  Mereka  berlomba  mengejar  ke  segala  arah.  Segala  penjuru. 
Inilah dasar pemikiran logikanya.

Untuk  mengantisipasi  kemungkinan  yang   sangat  logis  ini,  dan  aksebilitas 
teknologi transportasi saat itu, Nabi tidak bisa begitu saja berjalan mengikuti jalur 
yang  biasa  dilalui  orang.  Bahkan,  memulai  perjalanan  ke  Madinah  melalui  jalur 
manapun  adalah  sebuah  kesalahan.  Dibutuhkan  cara  yang  tepat  untuk 
mengantisipasi kejaran orang-orang Makkah.

Apa  yang  dilakukan  Nabi?  Ia  bersembunyi  dahulu  di  sebuah  gua.  Beliau 
memutuskan tetap berada di gua bersama Abu  Bakar sampai orang-orang Makkah 
benar-benar putus asa dan tidak mencari Nabi lagi. Putus asa setelah mengejar Nabi 
ke berbagai arah tetapi tidak menemukannya.

Untuk keperluan ini,  tentu tidak bisa dilakukan dengan sembarangan. Harus 
diperhatikan  bahwa  orang-orang  benar-benar  tidak  berpikir  untuk  mengecek 
keberadaan Nabi  di  gua itu.  Untuk  variabel  satu  ini,  logika  yang dipikirkan Nabi 
berjalan. It’s work.

Sebenarnya, pemikiran itu nyaris gagal. Orang-orang sudah mencari-cari hingga 
mulut  gua.  Bahkan  mereka  sudah  sempat  menyelidiki  isi  gua  dengan  melempar 
batu. Kebetulan batu itu mengenai gigi Abu Bakar.

Abu Bakar tegang. Kalau saja orang-orang ini masuk ke gua, maka tamatlah 
riwayat mereka berdua. Tamat pulalah orang yang dicintainya, Rasulullah SAW. Dan 
inilah yang justru menjadi pusat segala kekhawatirannya.

 Tetapi ternyata tidak. Pemikiran strategi Nabi berjalan. It’s work!! Orang-orang 
tidak jadi masuk gua.

Di  sinilah pertolongan Allah SWT datang. Pertolongan yang datang membantu 
logika hambanya yang tentu penuh dengan kelemahan. Tuhan mengirim seekor laba-
laba untuk melindungi Rasul-Nya. Seekor laba-laba bersarang persis menutupi mulut 
gua.

Keberadaan  sarang  laba-laba  menghalangi  niat  orang-orang  Makkah  untuk 
masuk ke gua. Dalam logika mereka, tentu tidak mungkin sarang laba-laba di mulut 
gua  tetap  utuh  kalau  ada  orang  yang  memasukinya.  Sampai  disini,  dengan 
pertolongan Allah SWT, logika strategi berjalan dengan baik. It’s work.

Selanjutnya,  bagaimana  cara  mengetahui  suasana  psikologis  orang-orang 
Makkah? Kalau saja peristiwa itu terjadi sekarang, Nabi bisa memanfaatkan jaringan 
telepon seluler. Bisa memanfaatkan SMS atau menelepon dengan tarif sangat murah. 
Hanya  Rp  0,0000.....1/  detik.  Atau  bahkan  ada  opertor  yang  gratis  telepon  ke 
sesama operator.
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Tapi tentu saja tidak bisa dilakukan pada saat itu. Tidak ada telepon. Maka, 
otakpun didayagunakan. Logika dijalankan. Strateginya, Nabi menyuruh Asma, putri 
Abu Bakar untuk menjadi  informan sekaligus pengantar makanan. Fungsi  ganda. 
Makanan menjadi sangat penting untuk menjaga stamina persiapan perjalanan jauh 
ke Madinah.

Bagaimana  mengamankan  informan  dan  makanan?  Tentu  harus  memakai 
strategi lagi. Gunakan otak. Gunakan logika. Nabi menginstruksikan sebuah strategi 
jitu.  Asma  harus  mengantarkan  makanan  sambil  memberi  informasi  tentang 
perkembangan Makkah ke gua, dengan diikuti sekawanan kambing.

Kambing, apa maksudnya? Sangat logis. Nabi merancang agar jejak Asma ke 
gua persembunyian beliau dan ayahnya terhapus oleh jejak kambing. Menghapus 
kecurigaan.

Bagaimana hasilnya?  Sukses!  It’s  work!  Skenario  logika  Nabi  berjalan.  Nabi 
mendapat  supply makanan yang cukup. Keberadaannya tidak diketahui oleh orang 
Makkah. Sebaliknya, Nabi tahu persis  keberadaan dan suasana pemikiran orang-
orang Makkah. Mata-mata yang ditugaskan bekerja dengan sukses.

Setelah mendapat  informasi  yang akurat  bahwa orang-orang Makkah benar-
benar  telah  putus  asa  mencarinya,  barulah  kemudian  Nabi  bersama  Abu  Bkar 
melanjutkan  perjalanan.  Perjalanan  ditempuh  dengan  zigzag,  tidak  langsung. 
Perjalanan yang aman menuju Madinah.

Itulah Nabi Besar Muhammad SAW. Orag yang tentu sangat dekat dengan Alloh 
SWT.  Sebegitu  dekat  hingga  seandainya  beliau  berdo’a  untuk  perjalanannya  ke 
Madinah, maka mu’jizat akan mudah datang.  Sekejap mata pun, ia bisa sampai ke 
Madinah dengan selamat.

Tetapi,  Nabi  tidak  seperti  itu.  Beliau  memberi  contoh  kepada  kita  tentang 
strategi.  Tentang  pendayagunaan  otak  dan  logika  untuk  menyelesaikan  masalah. 
Tentang pendayagunaan otak dan logika untuk mencapai suatu tujuan tertentu.

Adalah  sebuah  kekeliruan  besar  kalau  tidak  pernah  mendayagunakan  otak 
untuk berstrategi.  Beliau saja berstrategi dengan luar biasa dan tentu saja berdoa. 
Lagi  pula  doanya  lebih  dikabulkan  dari  pada  doa  manusia  biasa.  Nabi  saja  
berstrategi, bagaimana dengan pramuka!

 
ANALISIS ARAH

Arah organisasi berisi petunjuk tentang apa yang ingin dicapai dan apa yang 
diusahakan untuk tidak  dilanggar. Sejarah pembentukan organisasi  memberi andil 
yang besar  terhadap arah suatu organisasi,  karena akan menjadi  cirri  atau khas 
tertentu dari organsiasi tersebut, yang membedakan dari organsiasi yang lain.

Analisis Stakeholder
Secara harafiah stakeholder dapat diterjemahkan sebagai pemegang tongkat. 

Sedangkan secara etimologis, dapat dimaknai sebagai ‘pihak-pihak dari dalam dan 
luar organisasi yang berkepentingan dan berpengaruh terhadap kinerja, keberadaan 
dan  keberlangsungan organisasi’.  Hal  ini  sesuai  dengan pendapat  Gareth  R Jone 
(1995),  dalam  buku  Organizational  Theory:  Texts  and  Cases,  Reading, 
Massachusetts,  Addiso  Wesly  Publising  Company  bahwa  ‘stakeholders  are  people  
who have an interest, claim or stake in the  organization, in what it does and in how  
well it performs.’ Karena pengaruh dan kepentingannya tersebut maka stakeholder 
menjadi  komponen  penting  dalam  perumusan  arah  strategik,  yaitu  pada  saat 
perumusan misi dan visi organisasi

Seringkali mengakomodasikan kepentingan stakeholder menjadi pekerjan yang 
sulit karena masing-masing memiliki kepentingan yang berbeda-beda, bahkan saling 
bertentangan antara satu dengan yang lain.

Ada  dua  pendekatan  yang  dapat  dilakukan  sebagai  usaha  untuk  mengenali 
stakeholder, yaitu:

1. Identifikasi berdasarkan proses. Lebih mudah dilakukan oleh organisasi profit 
yang  memproduksi  barang.  Dengan  menuliskan  alur  produksi  mulai  dari 
bahan baku sampai pemasaran, akan terbagi menjadi beberapa tahapan. Dan 
disetiap tahapan itulah dapat diidentifikasikan berbagai pihak yang terlibat 
dalam tahapan proses tyersebut.

2. Identifikasi berdasarkan isu strategis. Dilakukan dengan mengidentifikasikan 
yang  diperkirakan dapat berpengaruh terhadap organisasi. Misalnya otonomi 
daerah. Maka akan  muncul stakeholder seperti, bupati/walikota (pemerintah 
daerah), sekretaris daerah, legislative, dll.

Setelah  stakeholder  teridentifikasi,  maka  dapat  dibuat  pemetaanya  dengan 
melakukan penilaian tingkat kepentingan dan tingkat pengaruh stakeholder terhadap 
organisasi. Ada dua peta yang digunakan, yaitu:
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I. Kekuatan (power) vs Keterdugaan (predictability)
I Keterdugaan (Pr)

Tinggi Rendah
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d
ah (A)

Sedikit masalah

(B)
 Tak terduga, 

tapi dapat 
dikelola

T
in

g
g
i (C) 

Kuat tapi dapat 
diduga

(D) 
Ancaman atau 

peluang 
terbesar

A. menunjukkan bahwa stakeholder hanya memiliki kekuatan yang rendah untuk 
menekan organisasi, dan organisasi cukup mudah memperkirakan apa saja 
yang bakal dilakukan oleh stakeholder. Hanya sedikit menimbulkan masalah 
bagi organisasi.

B. Stakeholder yang tindakannya sulit diprediksikan oleh organisasi tetapi dapat 
dikendalikan  karena  hanya  memiliki  kekuatan  yang   rendah  terhadap 
organisasi.

C. Stakeholder memiliki kekuatan yang tinggi untuk mempengaruhi organisasi,  
tetapi  keinginan  dan  tindakannya  dapat  dipantau/  diduga  oleh  organisasi. 
Organisasi  perlu  mengemban  strategi  yang  diperkirakan  dapat  memenuhi 
kepentingan mereka

D. Stakeholder yang paling sulit.  Mereka memiliki kekuatan yang tinggi untuk 
mempengaruhi  organisasi  (positif  maupun  negatif),  dan  pola/  langkahnya 
yang sulit diperkirakan. Bias menjadi ancaman atau peluang terbesar.

II. Kekuatan (power) vs Kepentingan (interest)
II Kepentingan (I)

Tinggi Rendah
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(B) 
Terus 

Diperhatikan
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(C) 
Terus dipuaskan

(D) 
Pemain kunci

A. Stakeholder memiliki kekuatan yang rendah dan memiliki kepentingan yang 
rendah  pula  terhadap  organisasi.  Hanya  perlu  usaha  minimal  untuk 
mengatasi.

B. Stakeholder memiliki kekuatan yang rendah tetapi memiliki kepentingan yang 
tinggi  terhadap  organisasi.  Sehingga  perencana  harus  tetap  menaruh 
perhatian kepada kelompok ini.

C. Stakeholder memiliki kekuatan yang tinggi, tetapi menganggap keberadaan 
organisasi  tidak  begitu  penting.  Stakeholder  ini  bias  sangat  menyulitkan 
organisasi dan perlu selalu mendapat jaminan kepuasan.

D. Stakeholder memiliki kekuatan yang tinggi dan memiliki kekuatan yang tinggi 
pula terhadap organisasi.  Inilah yang seharusnya menjadi pemain kunci di 
organisasi.

Analisis Visi, Misi, dan Filosofi
Visi, Misi, dan Filosofi dirumuskan untuk diimplementasikan. Oleh sebab itu, hal 

paling mendasar sebelum merumuskan adalah mengetahui mengapa organisasi perlu 
merumuskan pernyataan-pernyataan tersebut. Karena segala sesuatu yang dibuat 
seharusnya berawal dari kebutuhan untuk merumuskan strategi.

Pernyataan-pernyataan  organisasi  yang  dibutuhkan  sebagai  koridor  untuk 
merumuskan strategi, taitu:

1. Peran (role and purpose), yang berisi pernyataan yang menjelaskan 
maksud didirikan/ dibentuknya organisasi.
2. Lingkup  kegiatan  (scope  of  activities),  yaitu  pernyataan  yang 
menunjukkan bidang kegiatan apa yang dilakukan oleh organisasi.
3. Nilai-nilai  yang  dianut  organisasi  (Value),  yang  berisi  pernyataan 
tentang  nilai-nilai  dan  keyakinan  utama  yang  akan  dijadikan  dasar  perilaku 
dalam berorganisasi.

KPDK Jatim, 14 Mei 2011



4. Kondisi  masa  depan  yang  diinginkan  (vision-goal),  yaitu  gambaran 
masa  depan  yang  ingin  dicapai  oleh  organisasi.  Berdasarkan  periode 
pencapaiannya, kondisi masa depan yang diinginkan digolongkan menjadi tiga 
bagian:

i. Kondisi  yang ingin  dicapai  “jauh”  di  masa depan yang biasa 
disebut cita-cita

ii. Kondisi yang ingin dicapai dalam jangka panjang (5 tahun/ atau 
satu masa bakti)

iii. Kondisi yang ingin dicapai dalam jangka pendek
MISI adalah pernyataan organisasi tentang peran dan lingkup kegiatan (angka 1 

dan  angka  2).  FILOSOFI  adalah  pernyataan  organisasi  tentang  nilai-nilai  dan 
keyakinan yang dianut (angka 3). Sedangkan VISI  adalah salah satu bagian dari 
kondisi masa depan yang ingin diraih (angka 4).

ANALISIS SITUASI
Analisis situasi atau yang  juga biasa disebut dengan analisis lingkungan secara 

umum dapat diartikan sebagai sesuatu yang tidak berhingga dan mencakup seluruh 
elemen yang terdapat di luar suatu organisasi. Analisis situasi merupakan kegiatan 
untuk  menemukan  gambaran  kondisi  lingkungan  internal-eksternal  yang 
berpengaruh  terhadap  organisasi  dan  kemudian  melakukan  analisis  terhadapnya 
sehingga dapat ditentukan apakah kondisi tersebut merupakan kekuatan-kelemahan-
peluang-ancaman, atau yang biasa disebut dengan analisis SWOT.

Penilaian situasi mencakup 3 kegiatan, yaitu:
1. mengumpulkan masukan dari para stakeholder internal 
2. mengumpulkan masukan dari para stakeholder eksternal
3. mengumpulkan  data  lain  yang  lebih  obyektif  seperti  laporan  pemerintah, 

analisis sensus, statistic public, dll.
Analisis  SWOT  (Strength,  Weaknesses,  Opportunities,  and  Threats)  adalah 

pandangan sekilas tentang kekuatan dan kelemahan internal yang paling penting, 
dan peluang serta ancaman eksternal yang paling penting bagi organisasi.
SWOT Manakah  kekuatan internal  organisasi?  (apakah yang  dilakukan dengan 

baik?)
SWOT Manakah  kelemahan  internal  organisasi?  (dimanakan  dapat  dilakukan 

perbaikan?)
SWOT Manakah peluang eksternal dalam kaitan untuk mengejar misi organisasi? 

(perubahan apa yang terjadi di lingkungan yang memungkinkan organisasi 
mencapai misi dengan lebih baik?)

SWOT Manakah  ancaman eksternal  yang  dapat  menghalangi  tercapainya  misi 
organisasi? (Perubahan manakah di lingkungan yang perlu dibentengi atau 
perlu dipersiapkan untuk melakukan kegiatan?)

STRATEGI DAN PRIORITAS ORGANISASI
Setelah harapan stakeholder teridentifikasi dengan baik, misi, visi dan tujuan 

organisasi sudah jelas, didukung dengan pemahaman situasi lingkungan organisasi. 
Tinggal tahap yang paling menentukan sekaligus memusingkan, memilih strategi dan 
menentukan prioritas.  Menentukan strategi  dan menyepakati  prioritas  merupakan 
bagian  yang  paling  menantang  dan  paling  banyak  memakan  waktu  dari  proses 
perencanaan strategis. Namun ini harus dilalui, tiba saatnya untuk memilih. Berhenti 
menjajagi dan mulai memutuskan.

Kenapa harus memilih? Setiap organisasi  memiliki  keterbatasan sumberdaya. 
Sementara kebutuhan untuk memenuhi harapan para stakeholder dapat dikatakan 
tanpa  batas.  Pilihannya  menjadi  segala-galanya  bagi  semua  stakeholder  dengan 
menghasilkan  layanan  bermutu  setengah-setengah  atau  bermutu  rendah,  atau 
memberikan layanan bermutu tinggi dengan cara yang lebih terfokus.

Salah satu cara  untuk menentukan strategi  adalah membuat analisis  SWOT. 
Analisis kisi SWOT dapat menolong membuat nyata sejumlah dinamika penting yang 
mempengaruhi  pilihan-pilihan  strategis  organisasi:  perpotongan  antara  daftar 
kekuatan-kekuatan,  kelemahan-kelemahan,  peluang-peluang,  dan  ancaman-
ancaman.  Sehingga  dapat  memberikan  saran-saran  tentang  tindakan  yang 
seharusnya  dipertimbangkan  oleh  organisasi  untuk  dilakukan.  Tanpa  usaha 
sistematis untuk mengubungkan daftar-daftar itu satu sama lain, daftar-daftar itu 
terbatas manfaatnya. 

Disini  mulai  dibutuhkan  pemikiran  non-linier  dan  berulang-ulang,  yang 
mengandaikan bahwa tujuan strategis-strategi itu muncul dari  penjajaran peluang 
dengan ancaman di lingkungan luar. Dan kekuatan dengan kelemahan di lingkungan 
internal.
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Peluang (O) Ancaman (T)
K

e
u

a
ta

n
 (

S
)

INVESTASI PERTAHANKAN

Paduan jelas 
kekuatan dan 

peluang 
menghasilkan 
keuntungan 
kompetitif

Wilayah ancaman 
dipadu dgn wilayah 

kekuatan yang 
mengindikasikan 
kebutuhan untuk 
menggerakkan 

sumberdaya sendiri

K
e
te

rb
a
ta

sa
n

 (
L
) TENTUKAN DIVESTASI/ KONTROL 

Wilayah peluang 
dipadu dgn wilayah 

kelemahan 
memerlukan 

penilaian: investasi 
atau divestasi; 

kolaborasi

KERUSAKAN
Wilayah ancaman 

dipadu dgn wilayah 
kelemahan yg 

mengindikasikan 
perlunya kontrol 

kerusakan
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Worksheet 1:
Analsis stakeholder

NIKMATNYA KE BANDUNG BERSAMA PAK AGUM
Kompas, Minggu 6 Januari 2002, redaksi Yth

Sebagai karyawan swasta yang bekerja di Jakarta dan tinggal di  
Bandung,  KA  Parahyangan  yang  merupakan  langganan  rutin  saya.  
Seperti  biasa Hari  Jum’at  sore  tanggal  29/12/2001 saya pulang ke  
Bandung dengan KA Parahyangan berangkat pukul 19.40. Pada hari  
itu saya agak heran mengapa kereta yang biasanya bau apek tiba-tiba  
bau wangi aroma bunga dan termasuk WC yang biasanya tidak ada air  
maupun tisu, hari itu begitu istimewa

Semua serba komplit  dan layaknya pesawat terbang.  Sebelum 
berangkat ada seorang petugas yang masuk ke loko pembawa kereta  
untuk  mengecek  kelaikan  perjalanan  kereta  tersebut  dan  rupanya 
mereka  adalah  petugas  teknisi  yang  khusus  di  datangkan  dari  
Bandung.

Karena penasaran  saya menanyakan ke  petugas  KA  mengapa 
banyak  petugas  KA  dan  begitu  rapinya  persiapan  perjalanan  KA.  
Ternyata dalam KA Parahyangan  malam itu ada rombongan Menteri  
Perhubungan  Bapak  Agum  Gumelar.  Tepat  pukul  19.40  kereta  
meninggalkan Jakarta dan sepanjang perjalanan tidak ada hambatan  
sama  sekali.  Nikmat  sekali  perjalanan  sore  itu,  tepat  pukul  22.30 
kereta sudah masuk di satsiun Bandung. Itu berarti perjalanan KA saat  
itu hampir tiga jam. (pengalaman saat ini, jadwal KA berangkat pukuk 
15.30,  mundur  menjadi  16.00.  Jadwal  sampai  di  Bandung  18.20,  
kenyataannya 19.30)

Saya dan seluruh penumpang KA hanya memimpikan andaikata  
kenikmatan itu dapat dirasakan setiap saat naik KA, tentunya itu suatu  
harapan  yang  mungkin  patut  dipikirkan  oleh  pihak  PT  KAI.  Tanpa  
harus  ada  Bapak  Menteri  yang  ikut  pun,  kita  berharap  dapat  
menikmati perjalanan dengan KA. Terima kasih Bapak Agum, sekali-
kali menikmati kereta ekonomi.

Konsumen : A. Hartono
Kopo Elok, bandung

1. siapa stakeholder yang secara aktual (bukan teoritis) diangap lebih penting? 
Mengapa?

……………………………………………………………………………………………………………………………………
.

……………………………………………………………………………………………………………………………………
.

2. Kira-kira strategi PT KAI lebih banyak diwarnai oleh kepentingan konsumen 
atau menteri? Kenapa?

……………………………………………………………………………………………………………………………………
.

……………………………………………………………………………………………………………………………………
.

3. Apa hal serupa juga terjadi di Gerakan Pramuka? Sebutkan (3 contoh)!

……………………………………………………………………………………………………………………………………
.

……………………………………………………………………………………………………………………………………
.

……………………………………………………………………………………………………………………………………
.
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4. Menurut kakak siapa saja yang menjadi stakeholder kwarcab?
Internal Stakeholder: External stakeholder:

1) ………………………………………………………..   1)………………………………………………………….

2) ………………………………………………………..   2)………………………………………………………….

3) ………………………………………………………..   3)………………………………………………………….

4) ………………………………………………………..   4)………………………………………………………….

5) ………………………………………………………..   5)………………………………………………………….

6) ………………………………………………………..   6)………………………………………………………….

7) ………………………………………………………..   7)………………………………………………………….

8) ………………………………………………………..   8)………………………………………………………….

9) ………………………………………………………..   9)………………………………………………………….

10)………………………………………………………..   10)……………………………………………………….
5. Menurut kakak apa yang menjadi harapan stakeholder tersebut?
No Internal Stakeholder Harapan

1  
 

2
  

3
  

4
  

5
  

6
  

7
  

8
  

9
  

10
  

No Eksternal Stakeholder Harapan

1  
 

2
  

3
  

4
  

5
  

6
  

7
  

8
  

9
  

10
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Worksheet 2:
Pemetaan stakeholder

Setelah stakeholder teridentifikasi, selanjutnya adalah pemetaan stakeholder, yaitu 
melakukan penilaian tingkat kepentingan dan tingkat pengaruh stakeholder terhadap 
kwartir (Gerakan Pramuka). Ada dua peta yang digunakan, yaitu:

I. Kekuatan (power) vs Keterdugaan (predictability)
I Keterdugaan (Pr)

Tinggi Rendah

K
e
k
u

a
ta

n
 (

P
)

R
en

d
ah (A)

Sedikit masalah

(B)
 Tak terduga, 

tapi dapat 
dikelola

T
in

g
g
i (C) 

Kuat tapi dapat 
diduga

(D) 
Ancaman atau 

peluang 
terbesar

A. menunjukkan bahwa stakeholder hanya memiliki kekuatan yang rendah untuk 
menekan organisasi, dan organisasi cukup mudah memperkirakan apa saja 
yang bakal dilakukan oleh stakeholder. Hanya sedikit menimbulkan masalah 
bagi organisasi.

B. Stakeholder yang tindakannya sulit diprediksikan oleh organisasi tetapi dapat 
dikendalikan  karena  hanya  memiliki  kekuatan  yang   rendah  terhadap 
organisasi.

C. Stakeholder memiliki kekuatan yang tinggi untuk mempengaruhi organisasi,  
tetapi  keinginan  dan  tindakannya  dapat  dipantau/  diduga  oleh  organisasi. 
Organisasi  perlu  mengemban  strategi  yang  diperkirakan  dapat  memenuhi 
kepentingan mereka

D. Stakeholder yang paling sulit.  Mereka memiliki kekuatan yang tinggi untuk 
mempengaruhi  organisasi  (positif  maupun  negatif),  dan  pola/  langkahnya 
yang sulit diperkirakan. Bias menjadi ancaman atau peluang terbesar.

II. Kekuatan (power) vs Kepentingan (interest)
II Kepentingan (I)

Rendah Tinggi

K
e
k
u

a
ta

n
 (

P
)

R
en

d
ah (A)

Usaha minimal

(B) 
Terus 

Diperhatikan

T
in

g
g
i

(C) 
Terus dipuaskan

(D) 
Pemain kunci

A. Stakeholder memiliki kekuatan yang rendah dan memiliki kepentingan yang 
rendah  pula  terhadap  organisasi.  Hanya  perlu  usaha  minimal  untuk 
mengatasi.

B. Stakeholder memiliki kekuatan yang rendah tetapi memiliki kepentingan yang 
tinggi  terhadap  organisasi.  Sehingga  perencana  harus  tetap  menaruh 
perhatian kepada kelompok ini.

C. Stakeholder memiliki kekuatan yang tinggi, tetapi menganggap keberadaan 
organisasi  tidak  begitu  penting.  Stakeholder  ini  bias  sangat  menyulitkan 
organisasi dan perlu selalu mendapat jaminan kepuasan.

D. Stakeholder memiliki kekuatan yang tinggi dan memiliki kekuatan yang tinggi 
pula terhadap organisasi.  Inilah yang seharusnya menjadi pemain kunci di 
organisasi.
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Pemetaan Stakeholder:
No Internal Stakeholder Power-predictability Power-interest

1  
  

2
   

3
   

4
   

5
   

6
   

7
   

8
   

9
   

10
   

11
   

12
   

No External Stakeholder Power-predictability Power-interest

1  
  

2
   

3
   

4
   

5
   

6
   

7
   

8
   

9
   

10
   

11
   

12
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 Worksheet 3:
Identifikasi Masalah dan Keluaran Proses Perencanaan

Manakah masalah-masalah yang dihadapi oleh Gerakan Pramuka (kwarcab kakak)?

Masalah
Mengapa ini menjadi masalah? Apa 

akibatnya bila tidak dijawab?

Beri tanda contreng 
apakah masalah itu

Strategis Operasional
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Worksheet 4
Rencana Mengumpulkan Masalah

Mengidentifikasi masalah-masalah strategis mana yang perlu dikumpulkan 
informasinya

• Indormasi apa yang diperlukan?
• Siapa yang akan mengumpulkan?
• Bagaimana informasi itu akan dikumpulkan?

Daftar stakeholder luar utama
• Pertanyaan macam apa yang dapat dijawab dengan pertolongan mereka?
• Bagaimana cara mengumpulkan informasi ini?

Manakah masalah 
strategis yang 

perlu dikumpulkan 
informasinya?

Informasi apa yang 
dibutuhkan?

Siapa yang akan 
melakukan?

Format untuk 
mengumpulkan info 

ini, waktu
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Daftar Stakeholder luar
Pertanyaan macam apa 
yang dapat dijawab dgn 

pertolongan mereka

Bagaimana sebaiknya kita 
mengumpulkan umpan 
balik para stakeholder? 

Siapa yg harus 
mengumpulkan informasi 

ini dan kapan?
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Worksheet 5:
Menciptakan Rumusan Misi

1. Manakah masalah fokus yang menjadi alasan adanya Gerakan Pramuka (Kwarcab 
Kakak)?  Kebutuhan  atau  peluang  mana  yang  ingin  diselesaikan  dengan 
berdirinya organisasi ini? 
Dalam  mempertimbangkan  masalah  fokus  atau  kebutuhan,  dapat  
dipertimbangkan  pertanyaan  berikut:  siapa  yang  terkena  oleh  persoalan  ini?  
Bagaimana mereka terkena? Lukiskan bagaimana dunia akan menjadi lebih baik,  
berubah, atau berbeda bila Gerakan Pramuka berhasil  menyelesaikan problem 
itu atau menjawab kebutuhan itu.

2. Apakah maksud Gerakan Pramuka (Kwarcab kakak) ada?
Merupakan pernyataan ringkas dan padat yang melukiskan hasil akhir yang kita  
harapkan untuk dicapai.

3. Apakah bisnis (urusan/bidang kegiatan) Gerakan Pramuka (Kwarcab kakak)?
Lukiskan urusan-urusan yang ditekuni,  layanan-layanan utama atau kegiatan-
kegiatan utama.
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4. Manakah nilai-nilai dan keyakinan-keyakinan dasar Gerakan Pramuka? 
Rumusan ini mampu menjadi pembimbing dalam pergaulan sehari-hari satu sama  
lain dan dengan anggota Gerakan Pramuka. Manakah asumsi-asumsi pokok yang  
menjadi dasar Gerakan Pramuka untuk menyediakan layanan-layanannya?

Kami berkeyakinan:
1.

2.

3.

4.

Rumusan misi kita:
Gabungkan  informasi  di  atas  untuk  membuat  sebuah  rumusan  misi  yang 
meyakinkan  tentang  siapa  Gerakan  Pramuka  (kwarcab  kakak)  itu,  apa  yang 
dilakukan, dan mengapa Gerakan Pramuka (kwarcab kakak) melakukan itu!
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Worksheet 6:
Visioning Exercise

Lukislah sesuatu yang menggambarkan kwarcab Kakak pada saat ini!

Lukislah sesuatu yang menggambarkan kwarcab kakak 5 tahun ke depan!
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Worksheet 7:
Latihan Individua Membangun Visi

Bayangkan di benak Anda keadaan kwartir cabang Anda di masa 5-10 tahun 
yang akan datang.
Pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dapat membantu Anda mengembangkan 
gambaran tersebut:

• Gambar apa yang ada di pikiran Anda tentang Kwartir Cabang Anda di masa 
depan?
• Apa  yang  membedakan  gambaran  tersebut  dengan  organisasi  serupa  di 
sekitar ?
• Manfaat apa yang dapat diharapkan oleh anggota pramuka dan masyarakat 
dari Kwartir Cabang Anda ?
• Bagaimanakah harapan Anda tentang gambaran orang-orang non-pramuka 
tentang pramuka kwarcab Anda ?
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Worksheet 8:
Latihan Kelompok Membangun Visi

Diskusikan konsep, kata-kata dan frase untuk kalimat visi
Silakan  saling  bertukar  ide  yang  telah  dikembangkan  tiap  anggota.  Dalam 
kelompok, identifikasikan beberapa konsep utama dari ide-ide individu sebelumnya, 
yang menggambarkan masa depan yang diinginkan bagi pramuka kwarcab Anda.

Buatlah daftar konsep-konsep dan tema tersebut di bawah ini.
• Contoh ( membangun watak …, berdasar cara …, untuk menambah …)
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Worksheet 9:
Membuat Pernyataan Visi

Berdasarkan  konsep,  tema,  kata-kata,  dan  frase  kunci  yang sudah  diidentifikasi 
sebelumnya,  dalam kelompok  Anda  buatlah  satu  pernyataan  visi  kwarcab  Anda 
untuk 5-10 tahun ke depan yang menggambarkan Gerakan Pramuka yang berbeda 
dan lebih baik. 

Tuliskan pernyataan visi Anda di bawah ini:
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Worksheet 10:
SLOT Analysis

Fokus:

SEKARANG MASA DEPAN
Kekuatan Kelemahan Peluang Tantangan
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Worksheet 11:
Kisi SLOT

Setelah harapan stakeholder teridentifikasi dengan baik, misi, visi dan tujuan 
organisasi sudah jelas, didukung dengan pemahaman situasi lingkungan organisasi. 
Tinggal tahap yang paling menentukan sekaligus memusingkan, memilih strategi dan 
menentukan prioritas.  Menentukan strategi  dan menyepakati  prioritas  merupakan 
bagian  yang  paling  menantang  dan  paling  banyak  memakan  waktu  dari  proses 
perencanaan strategis. Namun ini harus dilalui, tiba saatnya untuk memilih. Berhenti 
menjajagi dan mulai memutuskan.

Kenapa harus memilih? Setiap organisasi  memiliki  keterbatasan sumberdaya. 
Sementara kebutuhan untuk memenuhi harapan para stakeholder dapat dikatakan 
tanpa  batas.  Pilihannya  menjadi  segala-galanya  bagi  semua  stakeholder  dengan 
menghasilkan  layanan  bermutu  setengah-setengah  atau  bermutu  rendah,  atau 
memberikan layanan bermutu tinggi dengan cara yang lebih terfokus.

Salah satu cara  untuk menentukan strategi  adalah membuat analisis  SWOT. 
Analisis kisi SWOT dapat menolong membuat nyata sejumlah dinamika penting yang 
mempengaruhi  pilihan-pilihan  strategis  organisasi:  perpotongan  antara  daftar 
kekuatan-kekuatan,  kelemahan-kelemahan,  peluang-peluang,  dan  ancaman-
ancaman.  Sehingga  dapat  memberikan  saran-saran  tentang  tindakan  yang 
seharusnya  dipertimbangkan  oleh  organisasi  untuk  dilakukan.  Tanpa  usaha 
sistematis untuk mengubungkan daftar-daftar itu satu sama lain, daftar-daftar itu 
terbatas manfaatnya. 

Disini  mulai  dibutuhkan  pemikiran  non-linier  dan  berulang-ulang,  yang 
mengandaikan bahwa tujuan strategis-strategi itu muncul dari  penjajaran peluang 
dengan ancaman di lingkungan luar. Dan kekuatan dengan kelemahan di lingkungan 
internal.

Peluang (O) Ancaman (T)

K
e
u

a
ta

n
 (

S
)

INVESTASI PERTAHANKAN

Paduan jelas 
kekuatan dan 

peluang 
menghasilkan 
keuntungan 
kompetitif

Wilayah ancaman 
dipadu dgn wilayah 

kekuatan yang 
mengindikasikan 
kebutuhan untuk 
menggerakkan 

sumberdaya sendiri

K
e
te

rb
a
ta

sa
m

 
(L

)

TENTUKAN DIVESTASI/ KONTROL 
Wilayah peluang 

dipadu dgn wilayah 
kelemahan 

memerlukan 
penilaian: investasi 

atau divestasi; 
kolaborasi

KERUSAKAN
Wilayah ancaman 

dipadu dgn wilayah 
kelemahan yg 

mengindikasikan 
perlunya kontrol 

kerusakan
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Dengan lembar kerja ini, tinjaulah hubungan-hubungan antara peluang dan ancaman 
eksternal  Gerakan  Pramuka,  dan  kekuatan  dan  kelemahan  internal  Gerakan 
Pramuka.  Rumuskan  kemungkinan  tanggapan  organisasi  dalam  jangka  pendek 
maupun jangka panjang.

Kekuatan Utama:

-

-

-

-

Keterbatasan Utama:

-

-

-

-

Peluang besar:

-

-

-

-

-

Ancaman utama:

-

-

-

-

-

-
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Worksheet 12:
Developing an action plan

Prioritas Strategis (Program):

Tujuan 1: Sasaran Siapa Sumberdaya

Tujuan 2

Tujuan 3
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