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Harapan

 Memahami pentingnya manajemen strategis

 Mampu mengidentifikasi, menganalisis, dan 
memetakan stakeholder

 Mampu mengumpulkan dan mengidentifikasi 
masalah

 Mampu merumuskan misi dan visi

 Mampu menganalisis kondisi lingkungan

 Mampu menyusun prioritas strategis (program ) 
dan mengembangkan rencana aksi



Kekhawatiran

Waktu dan materi yang tidak seimbang

 Partisipasi rendah

 Komunikasi/ bahasa sulit

 Menjemukan

 Ngantuk

 …



Mengapa Manajemen Strategis?

 Keinginan yang harus dicapai banyak

 Tugas yang harus dilaksanakan banyak

 Sumberdaya terbatas!

Manusia

 Dana

….



Pengertian: Manajemen Strategis

Merupakan proses sistemik dimana 
organisasi menyepakati serta membangun 
komitmen diantara para stakeholder untuk 
memprioritaskan hal-hal penting bagi 
tanggapan dan misinya terhadap 
lingkungan



Pengertian:

Strategi Adalah arah atau pendekatan terpadu 
yang diambil oleh organisasi untuk menanggapi 
lingkungan, sehingga organisasi mampu 
mencapai tujuan

Tujuan merupakan pernyataan yang mengarahkan 
program atau fungsi manajemen

Sasaran Adalah hasil yang teruji, dapat diukur, dan 
tepat yang mendukung tercapainya tujuan



Kenapa harus Strategic 
Planning?

 Individu/panitia 
melakukan arah yang 
berbeda

 Tidak harmonis

 Missed Deadlines

 Kualitas rendah

 Produktifitas rendah

 Sumberdaya terbuang

 Kita tidak mencapai potensi yang 
sesungguhnya



 Kesamaan arah

 Saling mendukung

 Memudahkan 
pemrioritasn

 berkesinambungan

Karena membangun pengertian



 Inti dari perencanaan strategis adalah 
PERUBAHAN

 Apakah semua orang mau berubah???



Kotter and Schlesinger (1979) mengidentifikasi 4 penyebab utama:

 Pola fikir (Parochial self-interest)

 Kesalah-pahaman dan kekurang-percayaan (Misunderstanding 
and lack of trust)

 Toleransi rendah terhadap perubahan (Low tolerance for 
change)

 Perbedaan nilai dan kebutuhan untuk berubah (Different 
assessments of the need for the change)

Mengapa orang tidak mau 

berubah?





Alur Perencanaan Strategis
CLARIFY VALUES

UNDERSTANDING THE 

MISSION

ENVISIONING

SITUATION ANALYSIS

STRATEGIC PRIORITIES

OBJECTIVES

ACTION PLAN

MONITOR / REVIEW

EVALUATE

RENEW / REINVENT

What we stand for?
(What)

What do we really 

want?
Desirable future state
Where are we now?

Focus / emphasis
“Gap” Now vs Future

What to achieve?

Concrete Steps (How)

“Follow-up” / Revise

“Measure impact”

“Innovate”

Purpose of 

Scouting (Why)

Step 1

Step 2

Step 3

Step 4

Step 5

Step 6

Step 7

Strategic 

level

Operation

al level

Phase 1

Planning

Phase 2

Implementation

Phase 3

Evaluation & Renewal

Flowchart of 
Strategic 
Planning process



System thinking



Example of a System:



Analisis Stakeholder

 Bacalah dengan seksama berita suara 
pembaca Kompas (worksheet 1)

 Jawablah beberapa pertanyaan tersebut, 
diskusikan di kelompok

 Presentasikan hasil diskusi kelompok



Pengertian 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‟. 



Identifikasi Stakeholder

 Identifikasi stakeholder berdasarkan 
proses

exp: bahan bakuTransformasiProduk 
jadiPemasaran

 Identifikasi stakeholder berdasarkan isu 
strategis

exp: kelangkaan bahan baku: petani, 
suplier, dll. Otonomi: bupati, DPRD, dll



Pemetaan Stakeholder
Kekuatan (power) v.s. Keterdugaan (predictability)

I Keterdugaan

Tinggi Rendah

K
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a
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e
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(A)

Sedikit Masalah

(B)

Tak terduga, tapi 
dapat dikelola

T
in

g
g
i

(C)

Kuat, tapi dapat 
diduga

(D)

Ancaman atau peluang 
terbesar



Pemetaan stakeholder
Kekuatan (power) v.s. Kepentingan (interest)

II Kepentingan

Tinggi Rendah

K
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u
a
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R
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n
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(A)

Usaha minimal

(B)

Terus diperhatikan

T
in

g
g
i

(C)

Terus dipuaskan

(D)

Pemain Kunci



Presentasi analisis stakeholder 
(kelompok)

 Internal Stakeholder



 Eksternal Stakeholder



Perumusan Misi 

Perumusan misi harus mengandung:

 Maksud, satu kalimat yg melukiskan hasil akhir yg 
ingin dicapai

 Bisnis (urusan), sebuah gambaran ttg sarana utama 
(program, tindakan, layanan, dll) yg digunakan utk 
mencapai maksud itu

 Nilai-nilai, daftar keyakinan/prinsip yang dianut 
bersama oleh para anggota organisasi dan 
dipraktekkan dalam kehidupannya/pekerjaan.

Mampu menjawab enjawab pertanyaan, 

“Why we are here?”



Misi:

Merupakan pernyataan organisasi yang 
dibutuhkan sebagai koridor untuk 
merumuskan strategi, yaitu:

 Peran (role and purpose), yang berisi pernyataan 
yang menjelaskan maksud didirikan/ dibentuknya 

organisasi.

 Lingkup kegiatan (scope of activities), yaitu 
pernyataan yang menunjukkan bidang kegiatan 

apa yang dilakukan oleh organisasi.



Rumusan  Misi

Melukiskan dalam satu kalimat mengapa 
organisasi itu ada dan hasil akhir usaha-
usahanya, mencakup unsur

 Sebuah infinitif yang menunjukkan 
perubahan status (mis: utk meningkatkan, 
mengurangi, menghilangkan, mencegah, 
dll)

 Sebuah identifikasi masalah yg harus 
ditangani atau keadaan yang akan diubah.



Pernyataan Misi

 Pernyataan misi menjelaskan tujuan 
dari keberadaan organisasi tersebut. 

 Pernyataan MISI yang efektif harus 
mampu menjawab 3 pertanyaan:
 Apa aktivitas utama organisasi?
 Untuk siapa aktivitas utama organisasi 

ditujukan?
 Bagaimana organisasi dapat memerankan 

fungsinya dengan baik?



The Scout Mission 
Statement

 “To contribute to the education of young people, through a 
value system based on the Scout Promise and Law, to help 
build a better world where people are self-fulfilled as 

individuals and play a constructive role in society.”

 Memberikan kontribusi pada pendidikan kaum muda, melalui 
suatu sistem nilai berdasar Satya dan Darma Pramuka, untuk 
membantu membangun dunia yang lebih baik dimana orang-
orang bisa mandiri dan memainkan peran konstruktif di 
masyarakat



Drafting a vision



Visi harus:

 Berdasar pada nilai dasar dan prinsip 
sebagaimana tercantum pada rumusan misi. 

 Mendiskripsikan sesuatu yang diinginkan, dan 
menggambarkan kondisi masadepan 
organisasi yang lebih baik.

 Mampu menjawab pertanyaan:
“Apa yang kita inginkan?”



Rumusan Visi

 Menjelaskan kemana kita akan pergi
 Mudah dibaca dan dimengerti
 Mengandung semangat organisasi
 Dinamis, memungkinkan seseorang dapat mengambil bagian
 padat – sebagai rambu pengambilan keputusan
 “Eye catching” Manarik perhatian orang
 Menggambarkan pernyataan masa depan yg diinginkan, lebih baik, 

dan bermakna
 Bisa dirasakan dan memberi „tonjokan‟ pada orang yg 

mendengarnya
 Memberikan pemahaman yang lebih baik bagaimana tujuan setiap 

orang bisa direalisasikan
 Walaupun sulit, dapat dicapai
 Menantang dan memaksa, keluar dari zona aman



Latihan Membuat Visi

1. Menggunakan worksheet yang ada, gambarlah sesuatu 
yang menggambarkan kwarcab saat ini

2. Di bawah gambar itu, gambarlah sesuatu yang lain 
yang menggambarkan kwarcab yang akan datang

3. contoh:  Current Vision Future Vision



Perencanaan Strategis

 The Vision cont’d

 “Sebagai gerakan global, memberikan kontribusi yang nyata untuk 
membangun dunia lebih baik…
(“As a global Movement, making a real contribution to creating a better world…)

 Kita melihat kepramukaan memasuki milenium kedua sebagai 
sesuatu yang berpengaruh, sistem nilai, gerakan pendidikan yang 
fokus untuk mencapai misi, melibatkan kaum muda dalam 
bekerjasama untuk mengembangkan potensinya, didukung oleh 
anggota dewasa yang mau dan mampu untuk menyediakan peran 
pendidikan.
(We see Scouting entering its second century as an influential, value-based, educational Movement
focussed on achieving its mission, involving young people working together to develop their full potential, 
supported by adults who are willing and able to carry out their educational role.)

 Kita melihat kepramukaan secara luas sebagai sesuatu yang 
menarik dan beranggotakan kaum muda yang lebih banyak 
(khususnya remaja) laki-laki dan perempuan dan menjadi bagian luas 
masyarakat.
(We see Scouting world-wide as attracting and retaining more and more young people (especially 
adolescents) of both genders and coming from broader segments of society.)



Perencanaan Strategis

 The Vision cont’d

 Kita melihat kepramukan menarik bagi anggota dewasa, 
perempuan dan laki-laki dari berbagai budaya – suatu gerakan 
dimana mereka bisa membuat sesuatu kontribusi yang nyata bagi 
masyarakat bersama dengan kaum muda.
(We see Scouting as attractive to adults, women and men in all cultures – a Movement through which 

they can make a significant contribution to society by working with young people.)

 Kita melihat kepramukan sebagai sesuatu yang dinamis, 
gerakan inovatif yang memiliki cukup sumberdaya, struktur yang 
sederhana dan pengambilan keputusan yang demokratis pada 
organisasi, manajemen dan komunikasi yang efektif di setiap level
(We see Scouting as a dynamic, innovative Movement with adequate resources, simple structures and 

democratic decision making processes where organisation, management and communication are effective at all 
levels.”)



Identifikasi SLOT



Analisis SLOT

 Diskusi kelompok

 Presentasi



Sekarang

KEKUATAN

 Kepres UU RI

 Prinsip dan metode

 Terstruktur 
NasGudep

 Anggota Banyak



Analisis SWOT
Peluang
Sponsor perusahaan

Ancaman
Kondisi politik

Kekuatan
Hibah 
Pemerintah

Investasi Pertahankan

Keterbatasan

Ketergantungan 
dana 
pemerintah

Tentukan Divestasi  / 
Kontrol 

kerusakan



Menyusun strategic priorities

 Menentukan prioritas

 Menjabarkan menjadi program



Tujuan dan sasaran

 Menyusun tujuan program

 Menentukan sasaran-sasaran



Rencana Aksi

 Pemilihan kegiatan-kegiatan


