
PENGANTAR PERENCANAAN STRATEGIS 
 

 
Perencanaan Strategis pertama kali diperkenalkan dalam organisasi militer/ketentaraan. “Strategi”  berasal 
dari kata Yunani “Stratos” dan “egos”, yang berarti oleh-kekuasaan oleh para jenderal untuk mengatur 
pasukan, menguasai medan, mengatur logistik, dengan tujuan untuk memenangkan sesuatu peperangan. 
 
Jika pada awalnya strategi digunakan oleh para jenderal untuk memenangkan peperangan, maka dalam 
terapannya kini strategi digunakan oleh para politisi untuk memenangkan perjuangan politik, digunakan oleh 
para pengusaha untuk meraih laba setinggi-tingginya, digunakan oleh para serikat buruh untuk 
memenangkan tujuan gerakan buruh, dan seterusnya. 
 
Lokakarya Perencanaan Strategis ini dirancang secara sadar untuk menggunakan azas pendidikan orang 
dewasa (andragogi) yang bertumpu pada pengalaman peserta sendiri di dalam memecahkan masalah yang 
mereka hadapi. Ada berbagai pra-anggapan dasar yang berbeda antara pendidikan orang dewasa dengan 
pendidikan anak-anak (pedagogi), antara lain bahwa orang dewasa memiliki kebutuhan psikologis yang 
mendalam untuk mengarahkan diri sendiri dibanding anak-anak. Orang dewasa menjadi sumber 
pembelajaran yang kaya bagi diri sendiri, karena mereka telah tumbuh dan mengakumulasikan 
pengalamannya. Oleh karenanya teknis yang digunakan dalam azas andragogi biasanya adalah teknik 
pengalaman, seperti pengalaman laboratoris, diskusi, kasus pemecahan masalah, latihan simulasi, 
pengalaman lapangan, dan sebagainya; dan subyek yang belajar melihat pendidikan sebagai suatu proses 
untuk meningkatkan kompetensinya untuk mencapai seluruh potensinya di dalam kehidupan. 
 
Dalam  proses lokakarya ini, para peserta saling belajar, mengemukakan aggasan, pendapat, usul 
pemecahan masalah nyata, dengan panduan “facilitator” (pemandu) yang berperan membantu peserta 
untuk mengembangkan secara penuh potensi diri mereka sendiri. Dengan demikian para peserta justru 
menjadi pusat seluruh “proses pembelajaran”. Azas kedua, adalah azas “participatory” , di mana para 
peserta menikmati peluang seluas-luasnya untuk terlibat secara pro-aktif dan berderajad tinggi (intense) di 
dalam setiap langkah yang disusun secara berurutan dan berkesinambungan dalam keseluruhan proses 
lokakarya. 
 
Penerapan metode itu sebenarnya bisa dibantu pula dengan teknik “metaplan”, yakni pengungkapan 
gagasan dan pikiran lewat tulisan di dalam kartu-kartu segi-enam/hexagon yang telah disediakan. Dengan 
cara ini setiap peserta memiliki peluang yang sama, terhindar dari dominassi peserta lain. Selain itu, lewat 
cara ini, para peserta belajar mengungkapkan gagasan dan pikirannya secara efisien dan efektif. Teknik ini 
ditambah dengan penajaman kasifikasi, dan analisis ungkapan yang tertulis di dalam kartu secara bersama-
sama, dan kesimpulan nalar yang diartikulassikan bersama pula. Dengan demikian semua kesimpulan yang 
terjadi diambil secara partisipatoris, dan bertolak pada penalaran bersama. Penggunaan teknik ini juga bisa 
dikombinasikan dengan teknik “diskusi kelompok” dan  ”diskusi pleno”,  di mana setiap peserta mempunyai 
peluang mengungkapkan gagasan, pikiran, dan argumentasinya secara lisan. 
 
Lokakarya ini dirancang dengan menggunakan “kerangka Bryson & Roering” yang di sana-sini dimodifikasi 
dan dikombinasikan dengan pengalaman lain. Sebenarnya, paling tidak, dikenal adanya 6 
pendekatan/model perencanaan strategis, yakni (1) Model Kebijakan Harvard (the Harvard Policy Model), 
(2) Sistem Perencanaan Strategis (Strategic Planning System), (3) Pendekatan Manajemen Stakehodelrs 
(Stakeholders Management Approarch), (4) Analisis Kompetitif (Competitive Analysis), (5) Pengelolaan 
Issue Strategis (Strategic Issue Management), dan (6) Inkrementalisme Logis (Logical Incrementalism).  
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MANAJEMEN STRATEGIS DAN PERENCANAAN STRATEGIS 
 
 
Manajemen strategis adalah suatu proses yang berkesinambungan dan berulang-ulang untuk menjaga agar 
organisasi secara keseluruhan tetap “yambung” dengan lingkunannya. Manajemen strategis diperkenalkan 
untuk memasukkan penilaian loingkungan dan implememntasi, dan menggabungkan antara rencana dan 
tujuan dengan penilaian atas kenyataan konteks internal dan eksternal. 
 
Dalam Manajemen Strategis terdapat Perencanaan Strategis. Ada dua komponen utama dalam 
Perencanaan Strategis, yakni komponen isi perencanaan, dan komponen proses perencanaan. Isi 
perencanaan mencakup (1) rumusan mengenai cita-cita, tujuan, sertta hasil nyata, (2) rumusan tentang 
bagaimana cita-cita, tujuan, dan hasil nyata itu akan dicapai. Sedangkan proses perencanaan adalah 
rangkuman kegiatan untuk melakukan analisis lingkungan, menentukan arah organisasional, merumuskan 
strategi organisasional, merapkan strategi organisasional, dan melakukan pengedalian stretagis. 
 
Dalam analisis lingkungan, dirinci menjadi analisis lingkungan eksternal dan analisis lingkungan internal. 
Dari analisis lingkungan eksternal, baik eksternal umum maupun eksternal operasional, akan dihasilkan 
analisis peluang (opportunities) dan ancaman (threats), sedangkan dari analisis internal akan dihasilkan 
analisis kekuatan (strengths) dan kelemahan (weaknesses).  
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VISI ORGANISASI 
 

Visi organisasi adalah keadaan yang diharapkan/dikehendaki terjadi oleh organisasi pada masa yang akan 
datang, misalnya 5 sampai 10 tahun kedepan. Visi menarik organisasi ke arah masa depan dengan satu 
"citra" mengenai keadaan masa depan. 

Visi organisasi dapat digali atas beberapa tonggak-tonggak visi melalui pertanyaan-pertanyaan sebagai 
berikut : 

1. Apa yang akan menjadi produk/jasa/pelayanan utama dari organisasi pada 5 tahun mendatang ?; 

2. Apa yang akan menjadi pasar/ranah utama dari produkljasa organisasi pada 5 tahun mendatang ?; 

3. Siapa yang akan menjadi dampingan/pengguna/pelanggan utama dari produk/jasa/pelayanan 
organisasi pada 5 tahun mendatang ?; 

4. Apa ciri-ciri khususldistinctif dari organisasi kita yang akan membedakan dengan organisasi pesaing 
pada 5 tahun mendatang 

5. Lincikup wilayah geografis mana yang akan diliput oleh organisasi kita pada 5 tahun mendatang ? 
Apakah  wilayah lokal, wilayah regional, wilayah nasional, wilayah multinasional, atau wilayah global ?; 

6. Seberapa besar orqanisasi kita pada 5 tahun mendatang ? Misainya berapa jumlah personalianya, 
berapa jumlah dampingannya, berapa jumlah kasus yang ditanganinya, seberapa jauh wilayah/lokasi 
layanannya, dan seterusnya; 

7. Bagaimana kita melihat posisi organisasi kita dibandingkan dengan posisi pesaing pada 5 tahun 
mendatang ? Apakah posisi organisasi kita sebagai pemimpin, sebagai pioner, ataukah di tengah-
tengah, atau bahkan sebagai pengikut/pengekor, atau sebagai spesialis, atau sebagai apa ?; 

8. Apa jenis faktor khusus (misainya kebudayaan ataupun pendekatan yang unik) yang akan menjadi ciri 
khusus (dari pengalaman kerja) organisasi kita pada masa 5 tahun mendatang ?. 

 
Dari jawaban atas beberapa pertanyaan di atas, selanjutnya dikembangkan menjadi rumusan kalimat yang 
menangkap intisari dari karakteristik organisasi di masa mendatang. Rumusan visi jangka panjang 
organisasi ini seyogyanya dituangkan dalam rumusan yang sederhana, namun memberikan kejelasan 
makna yang paling tinggi, dan dirumuskan dalam kalimat yang menyatakan "kata keadaan' ataupun 'kata 
sifat'. 
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MISSI ORGANISASI 
 
Missi organisasi adalah rangkaian kegiatan/upaya yang perlu dilakukan oieh organisasi untuk mewujudkan 
visi organisasi. Menurut Bryson, missi organisasi adalah alasan (raison d’etre) atau pembenaran sosial dari 
keberadaan organisasi, atau tujuan dan alasan keberadaan organisasi. 

Secara umum missi organisasi mengandung keterangan/pernyataan mengenai:  

(1) tipe jasa dan produk yang dihasilkan organisasi,  

(2) pasar atau pelanggan dan pengguna jasa dan produknya,  

(3) teknologi yang digunakan,  

(4) cita-cita dan tujuan organisasi,  

(5) filosofi atau nilai-nilai penting yang dijadikan acuan organisasi,  

(6) konsep-diri organisasi,  

(7) citra umum (public image). 

 

Missi organisasi ini penting oleh karena:  

(1) membantu para pelaku memusatkan perhatian pada arah yang disepakati bersama,  

(2) menjamin bahwa organisasi tidak mengejar tujuan yang saling bertentangan,      

(3) memberi landasan bagi alokasi sumberdaya organisasional,  

(4) menyediakan area tanggungjawab kerja di dalam organisasi, dan  

(5) menjadi landasan bagi pengembangan tujuan organisasi.  

Missi organisasi dirumuskan dalam kalimat yang menyatakan kegiatan, yang diawali dengan "kata kerja". 
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NILAI-NILAI PENTING ORGANISASI 
 
Valuelnilai secara leksikal adalah asas-asas sosial (principles), tujuan (goals), atau standar yang dipegang 
atau diterima oleh individu, kelas, atau masyarakat, dan sebagainya. Di dalam sosiologi, "nilai"" dipahami 
sebagai prinsip-prinsip yang abstrak (niskala) dan umum (generalized) dari tingkah laku ke arah mana 
anggota-anggota dari suatu kelompok merasa memiliki komitmen secara kuat dan emosional dan yang 
menjadi dasar dan kiblat kelakuan serta ukuran untuk menilai tindakan/aksi dan tujuan tertentu. 
 
Nilai-nilai diterima bukan sekadar sebagai pernyataan yang teraga ke arah mana setiap anggota kelompok 
sepakat, akan tetapi sebagai komitmen individual atas satu dengan yang lainnya, yang telah 
menginternalisasikan mereka di dalam proses sosialisasi. Nilai-nilai menyediakan standar yang umum dari 
tingkah laku yang diungkapkan di dalam bentuk kongkrit yang tertentu di dalam kaidah-kaidah (norms) 
sosial. Karena sifat umum dari nilai, adalah mungkin bagi individu yang berbagai nilai-nilai yang sama untuk 
tidak sepakat di dalam kaidah/norma tertentu yang menyatu yang menyatu di dalam nilai. 
 
Nilai-nilai itu misainya : ketepatan/akurasi, orientasi prestasi, investasi terbaik, produk terbaik, kohesif, 
komitmen, kesediaan menolong, ketaat-azasan, kerjasama, inovasi/penemuan, integritas/kejujuran, 
kepemimpinan, orientasi sukses, kesediaan dukung, teamwork, dorongan teknologi, saling percaya, unik, 
visioner, mutu/kualitas, keuangan/finansial, keadilan, energi tinggi, persepsi pasar tinggi, semangat tinggi, 
nilai tertinggi, spesialisasi tinggi, kepeloporan, tanggungjawab sosial, orientasi solusi, keahlian khusus, 
orientasi kelompok dampingan, orientasi layanan, decisive, dapat diandalkan, disiplin,  pemberdayaan, 
antusiasme, kewirausahaan, kesempurnaan, pengakuan l recognition, keterpercayaan, penghormatan 
individu, dapat dihormati,    kebertanggungjawaban, orientasi kepada hasil, memberi penghargaan, 
kesetaraan, efektivitas biaya, kreativitas, kredibilitas, kesetiaan, pemimpin pasar, paling bersaing, paling 
efisien & efektif, dorongan kineja, proaktif, profitability, progressif, kebebasan, patriotisme, dan cinta 
romantis. 
 
Nilai menyediakan asas pengorganisasian yang essensial bagi integrasi tujuan individu dan kelompok. 
Karena perasaan emosional yang kuat yang terkait dengan nilai-nilai dan karena nilai-nilai berperan sebagai    
standar untuk menilai aturan-aturan, tujuan, atau tindakan kongkrit (nyata), nilai-nilai sering dianggap mutlak 
(absolut), meskipun pembentukan dan penghargaan terhadap nilai-nilai berkembang secara gradual di 
dalam proses normal dari interaksi sosial. Karena nilai-nilai mengarahkan pada pemilihan obyek dan tingkah 
laku, kajian mengenai nilai-nilai melibatkan kajian tentang sikap, tingkah laku, interaksi, dan struktur sosial. 
 
Seianjutnya dibedakan antara "ultimate value" dan "system value"". Ultimate value adalah satu nilai atau 
ideal yang dianggap sebagai fundamental oleh satu masyarakat atau sub-kelompok dalam masyarakat, 
yang tidak berubah dan tak tergantikan. Value system  adalah satu pola nilai-nilai yang terorganisasikan dari 
satu masyarakat atau kelompok di mana nilai-nilai individual saling berkaitan, sehingga saling memaksakan 
satu dengan lainnya, dan membentuk satu keseluruhan yang koheren. Satu sistem nilai menyediakan satu 
kerangka bagi analisis atas norma-norma, cita-cita, kepercayaan, dan tingkah laku sosial. 
 
Nilai-nilai yang dipegang secara individual dan organisasional adalah sumber utama dari motivasi di dalam 
organisasi. Prioritas dan kegiatan yang tidak mencerminkan nilai-nilai kita dengan mudah dapat ditunda, 
dikompromikan, dan bahkan dihilangkan. Nilai-nilai mendorong kita dan memberdayakan kita bagi 
pencapaiannya. 

Organisasi memilih nilai-nilai utama yang diinginkan. Setelah nilai-nilai ditetapkan dan diurutkan 
berdasarkan prioritas kepentingannya, kemudian dipilih 10 nilai yang paling cocok/dekat dengan 
karakteristik organisasi. 

Modul Strategic Planning/Agung/2003 5



Selanjutnya, nilai-nilai itu dikiasifikasikan menjadi (1) niiai-nilai fondasional, (2) niiai-nilai sifat pelayanan, 
(3) nilai-nilai manfaat resultante  manfaat, dan (4) nilai-nilai warisan. 
 

Nilai-nilai fondasional didefinisikan sebagai nilai-nilai yang paling mendasar (fundamental) dan bersifat 
prakondisional, merupakan tempat nilai-nilai lain ditegakkan. Nilai-nilai fondasional itu biasanya adalah 
unsur-unsur intrinsik  yang diperlukan sebelum suatu organisasi merancang kegiatan dan melakukan 
segala sesuatu. 

Nilai-nilai sifat pelayanan didefinisikan sebagai nilai-nilai yang berkaitan dengan ciri-ciri utama, produk 
dan jasa yang dihasilkan, yang merupakan nilai-nilai tindakan atau katalitik organisasi yang 
mempengaruhi cara organisasi dalam bergiat dan bertindak dalam melaksanakan visi dan missi 
organisasi. 

Nilai-nilai resultante manfaat didefinisikan sebagai nilai-nilai yang muncul ketika nilai-nilai pelayanan 
ditunjukkan. Contohnya, kepemimpinan dalam pasar (market leadership) adalah suatu manfaat yang 
dihasilkan dari inovasi. 
 
Nilai-nilai warisan   didefinisikan sebagai   nilai-nilai  yang  merupakan warisan/modal awal yang diperoleh 
dari periode kepengurusan sebelumnya, dan dapat pula dijadikan sebagai warisan/modal nilai positif bagi 
periode kepengurusan berikutnya. 
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ANALISIS LINGKUNGAN INTERNAL 
 
 
A Pengantar 

A Setiap organisasi memiliki lingkungan internal organisasional yang   dapat    berpengaruh   
terhadap keberadaan  dan kehidupan organisasi 

B Ada 4 kategori fungsi organisasional 
1. Keseluruhan Organisasi, rneliputi : 

 Struktur organisasi, 
 Kebudayaan organisasi, 
 Kepemimpinan pengurus. 
 Kepemimpinan manajerial pelaksaiia 

 
2. Sumberdaya : 

 Personei 
 Komunikasi 
 Teknologi dan material termaksud keuangan  
 Satuan kerja (team work) 

 
3. Pengetahuan : 

 Tentang stakeholders.  
 Kompetitif, 
 Bidang kerja/Tugas 
 Finansial, 

 
4.  Upaya Pelaksanaan . 

 Isi perencanaan organisasi  
 trategi pelayanan 
 Proses sistem perencanaan  
 Pelaksanaan 

 
C Bahan : 

1. Laporan/dokurnen internal 
2. Pengetahuan dan pengalarnan 

 
D Alat Bantu 

1. Jantra PeSO 
2. Formulir isian 

 Skoring individual 
 Skoring kelompok 
 Penilaian Kualitatif subyektif 
 Peninalian kualitatif kelompok 
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ANALISIS LINGKUNGAN EKSTERNAL 
 
A. Pengantar 

1. Setiap organisasi yang ada dan hidup selalu di ruang/lingkungan. 
 

2. Setiap organisasi yang ada dan hidup selalu dan terus menerus berinteraksi secara dinamis 
dengan lingkungannya. 

 
3. Setiap organisasi yang tetap hidup bersifat terbuka terhadap pengaruh lingkungannya. 

 Dipengaruhi lingkungan 
 Mempengaruhi lingkungan 

 
4. Lingkungan organisasi terdiri dari: 

 Lingkungan eksternal 
 Umum 
 Operasional (tugas) 

 Lingkungan internal 
 

5. Lingkungan eksternal umum terdiri dari: 
 Sosial – Budaya 
 Politik – Hukum 
 Ekonomi 
 Lingkungan 
 Teknologi 

 
6. Lingkungan eksternal Tugas/operasional 

 Lingkungan PNF 
 Lingkungan Organisasi Mitra 
 Lingkungan SPPM 
 Lingkungan Ornop 
 Lingkungan Pemerintah/birokrasi 
 Lingkungan Lembaga pendidikan 
 Lingkungan Media Massa 
 Lingkungan Lembaga Donor, dsb. 

 
B. Pertanyaan Kunci 
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1. Kecenderungan/peristiwa di masa kini dan masa yang akan datang apa yang diperkirakan terjadi 
yang dapat membawa pengaruh/akibat terhadap SPPM serta PNF? 

2. Apa akibat/pengaruh kecenderungan itu terhadap SPPM dan PNF? 
3. Identifikasikan sifat pengaruh tersebut (baik (+) atau buruk (-)) 
4. Apa tanggapan SPPM terhadap pengaruh positif/negatif tersdebut? 
 

C. Bahan 
1. Sajikan paparan permasalahan pendidikan non formal. 
2. Kliping berbagai peristiwa PNF yang terjadi 
 

D. Alat Bantu 
Matriks analisis lingkungan eksternal 

 

No Kecenderungan di masa depan Akibat Terhadap Sifat 
(+/-) 

Tanggapan 
Strategis 

  Sasaran SPPM   
A.  Umum     
      
      
      
      
      
      
B. Tugas Operasional     
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ANALISIS 'STAKEHOLDERS' 
 
A. Pengantar 

1. Stakeholders adalah individu, kelompok, organisasi, badan/lembaga yang berkepentingan    
dengan,    dipengaruhi   oleh,   atau    mempengaruhi keberadaan (eksistensi) dan kegiatan serta 
kinerja atau hasil kerja organisasi. 

2. Mengapa anailsis 'stakeholders' perlu/penting ? 
Analisis 'stakeholders' perlu karena sekelompok 'stakeholders' menuntut sebagian atau seluruh 
kebutuhannya dipenuhi atau dipuaskan oleh organisasi. 

3. Tujuan analisis stakeholders 
a Terpetakannya      kelompok     stakeholders   yang      mempunyai kepentingan kuat 

terhadap organisasi 
b Teridentifikasinya posisi stakeholders terhadap organisasi dalarn pencapaian visi dan 

pelaksanaan missi organisasi 
c Terkenalinya kelompok 'aliansi strategis' dan 'ancaman potensial' 

 
B. Proses/Langkah-langkah 
  

1. Identifikasi semua 'stakeholders' 
2. Penentuan (lewat penskalaan/scaling) arti penting masing-masing stakeholders 
3. ldentifikasi alasan pentingnya masing-masing stakeholders 
4. Penentuan posisi stakeholders terhadap organisasi (positif/mendukung dan 

negatif/mengancam/menghambat.) 
5. Perumusan kriteria yang digunakan oleh masing-masing stakeholders untuk menilai kinerja 

organisasi 
6. Penilaian kinerja organisasi berdasarkan kriteria dari stakeholders (skala 1 sampai dengan 1 0) 

 
C. Bahan-bahan 

1. Daftar'stakeholders' organisasi  
2. Pengetahuan dan Pengalaman sendiri 

 
 
D. Alat Bantu 

1. Matrik analisis stakeholders 
2. Matrik aliansi strategis dan ancaman potensial. 
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1. Matriks Analisis ‘Stakeholders’ 

 
No Stakehoders Arti penting 

(1 s.d. 10) 
Alasan 

Mengapa 
Penting 

Posisi 
Terhadap 
Organisasi 

(+/-) 

Kriteria SHs 
untuk menilai 

kinerja 
organisasi 

Nilai 
(1 s.d. 

10) 

1 2 3 4 5 6 7 
       
       
 
 

2. Matriks analisis ‘aliansi strategis’ dan ‘ancaman potensial’ 
 
I Kelompok Stakholders “Aliansi Strategis” 

 
Tanggapan (strategis) Organisaisi 

   
   
   
II Kelompok Stakeholders “Ancaman Potensial” Tanggapan (stategis) Organisasi 
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ANALISIS   S W O T 
 
A. Pengantar 
 

1. Perencanaan strategis berkaitan dengan arah gerak keadaan organisasi saat ini ke keadaan 
organisasi di masa depan yang dibayangkan. Di dalamnya (perencanaan strategis) ada 5 (lima) 
unsur perencanaan strategis. 

 
2. Perjalanan dari keadaan organisasi saat ini ke keadaan di masa depan melewati "medan 

ketegangan' . wilayah tarik menarik antara kekuatan dan kelemahan internal ( lihat analisis 
lingkungan internal ) dan antara peluang dan ancaman (lihat analisis lingkungan eksternal ). 

 
3. Analisis SWOT adalah analisis medan ketegangan tersebut:  

 
a. Strengths (kekuatan )              INTERNAL 
b. Weaknesses ( kelemahan )  
 
c. Opportunity ( peluang )          EKSTERNAL 
d. Threats (ancaman )   

B. Mengapa Analisis SWOT? 

Setiap organisasi memiliki kekuatan   dan kelemahan internal   juga memiliki peluang  dan ancaman     
eksternal. Memahami hal - hal itu membantu organisasi  menentukan posisi   saat ini untuk merancang 
strategi tindakan ke masa depan 

C. Tujuan 
 

1. Mengidentifikasikan   faktor – faktor positif yang menguntungkan organisasi: 
a. Keberhasilan ( Program Pelayanan) 
b. Kekuatan (internal ) 
c. Peluang ( eksternal 

2. Mengidentifikasikan faktor - faktor negatif yang merugikan / menghambat organisasi. 
a. Kegagalan    (Program Pelayanan) 
b. Kelemahan   (Internal) 
c. Ancaman  (Eksternal) 

 
D. Langkah-langkah 
 

1. Mengidentifikasikan 3 ( tiga ) keberhasilan penting dan rnerumuskan tanggapan strategis 
terhadapnya. 

2. Mengidentifikasikan 3 ( tiga ) kekuatan utama dan merumuskan tanggapan strategis terhadapnya. 
3. mengidentifikasikan 3 (tiga) peluang eksternal yang terbesar  dan merumuskan terhadapnya 
4. Mengidentifikasikan 3 ( tiga ) kegagalan terbesar dan merumuskan tanggapan strategis 

terhadapnya. 
5. Mengidentifikasikan    3 (tiga) kelemahan utama  dan merumuskan tanggapan strategis 

terhadapnya. 
6. Mengidentifikasikan 3 ( tiga) ancaman   eksternal  terpenting dan merumuskan tanggapan strategis 

terhadapnya. 
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E. Bahan-bahan 
1. Hasil pengamatan dan evaluasi terhadap pelaksanaan program yang lalu. 
2. Hasil analisis lingkungan eksternal. 
3. Hasil analisis lingkungan internal organisasi 

 
F. Alat Bantu 
 

MATRIKS ANALISIS FAKTOR POSITIF 
No Faktor Positif Tanggapan Strategis 
A. Keberhasilan Utama  
 - 

- 
- 

- 
- 
- 

B. Kekuatan Utama  
 - 

- 
- 

- 
- 
- 

C. Peluang terbesar  
 - 

- 
- 

- 
- 
- 

 
MATRIKS ANALISIS FAKTOR NEGATIF 

No Faktor Negatif Tanggapan Strategis 
A. Kegagalan Terbesar  
 - 

- 
- 

- 
- 
- 

B. Kelemahan Utama  
 - 

- 
- 

- 
- 
- 

C. Ancaman terpenting  
 - 

- 
- 

- 
- 
- 
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MATRIKS STAKEHOLDERS ALIANSI STRATEGIS 
No Aliansi Strategis Tanggapan Strategis 

1  
2.  
3  

 

 
 

MATRIKS STAKEHOLDERS ANCAMAN POTENSIAL 
No Ancaman Potensial Tanggapan Strategis 

1  
2.  
3  
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ANALISIS ISSUES STRATEGIS 
 
 
A. Pengantar 

1. Setiap organisasi hidup di dalam lingkungan eksternal tertentu yang bisa/seialu   berubah, dan di 
atas lingkungan internal  yang mendukungnya. 

2. Lingkungan eksternal banyak mengandung masalah (peluang maupun ancaman) ---- lihat hasil 
analisis lingkungan eksternal---- 

3. Lingkungan internal juga mengandung/menghadapkan berbagai issue/masalah (organisasional, 
sumber daya, pengetahuan, upaya pelaksanaan ) . ---- lihat hasil analisis lingkungan internal---- 

4. Setiap organisasi memiliki kemampuan yang tidak tak terbatas di satu pihak, dan dipihak lain 
masalah yang dihadapi sangat banyak oleh karenanya perlu membuat prioritas issue/masalah. 

5. Hasil analisis issue atau masalah strategis membantu menentukan issue/masalah strategis. 
6. Rumusan masalah itu bisa dalam bentuk kalimat negatif atau kalimat bertanya. 

 
B. Langkah-langkah 

1. Mengidentifikasi semua issue/masalah. 
2. Menentukan derajat strategis setiap masalah dengan menentukan " nilai strategisnya” : (1 sampai 

10 ). Nilai 1 artinya masalah itu sangat tidak strategis, dan nilai 10 adalah masalah yang dianggap 
paling strategis bagi organisasi. 

3. Menganalisis alasan/sebab mengapa issues tertentu dianggap strategis 
4. Menganalisis akibat  issues/masalah  tersebut pada organisasi (dan/atau sasaran), jika tidak 

ditangani. 
 

C. Proses 
1. Diskusi Kelompok 
2. Diskusi Pleno 

 
D. Alat Bantu 

Matriks analisis/masalah strategis. 
 
E. Bahan/material 

1. Hasil analisis lingkungan eksternal. 
2. Hasil analisis lingkungan internal 
3. Hasil analisis SWOT 
4. Hasil analisis Stakeholders 

 
MATRIKS ANALISIS “ISSUE STARTEGIS” 

No Masaalah/Isssues Strategis Derajad 
Strategis 
(1 – 10) 

Alasan/ 
mengapa 
strategis 

Akibat pada 
sasaran/lembaga mitra 
dan SPPM jika issues 

tidak dirangani 
1 2 3 4 5 
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PROGRAM STRATEGIS 
 

A. Pengantar 
1. Program stretegis adalah rangkaian kegiatan yang perlu dilakukan untuk menjalankan misi 

organisasi agar visi organisasi terwujud. 
2. Rumusan program strategis   adalah jawaban (pemecahan) terhadap masing - masing issue 1 

masalah strategis. 
3. Satu Issue 1 masaiah strategis dapat melahirkan dua program strategis atau lebih. 

 
B. Langkah-langkah 

1. ldentifikasi & Rumuskan  program strategic (rumusan dalam bentuk kalimat aktif 1 kata kerja) 
2. Rumuskan langkah - langkah yang diperlukan 
3. Tentukan metode (cara bagaimana program/ kegiatan dilakukan) 
4. Perkirakan hasil nyata (out put) yang diharapkan terjadi 
5. Perkirakan jangka waktu pelaksanaan ( waktu mulai - selesai) 
6. Tentukan siapa penanggung jawab pelaksana program 
7. Perkirakan jumiah biaya yang diperlukan. 
 

C. Bahan-bahan 
Hasil identifikasi dan analisis/masalah strategi. 

 
D. Alat Bantu 

Matriks program strategis. 
 
 

MATRIK PROGRAM STRATEGIS 
 

Waktu No Identifikasi 
Program 
Strategis 

Langkah 
Kegiatan 

Metode Hasil 
Nyata Mulai Akhir 

Png Jwb Dana 
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