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Berdirinya suatu organisasi baik yang bergerak dalam bidang sosial maupun publik 

pasti mempunyai masing-masing tujuan. Walaupun mempunyai visi dan misi yang 

jelas, terkadang dalam pelaksanaannya program organisasi menjadi tidak fokus, 

mempunyai cakupan terlalu luas, dan tidak tepat sasaran. Suatu organisasi dapat 

bergerak dengan baik apabila memiliki pedoman dengan perencanaan yang matang. 

Perencanaan tersebut disusun dari berbagai perputaran ide, berbagi pengalaman dan 

diskusi antar pemangku kepentingan. Oleh karena itu, perlu diterapkannya perencanaan 

strategis untuk mengarahkan suatu organisasi sehingga mencapai tujuan yang 

diharapkan. 

 

Perencanaan strategis merupakan suatu proses adaptasi organisasi secara komprehensif 

yang membantu suatu organisasi untuk dapat melakukan program dengan baik, 

menjamin pelaku program bekerja sesuai dengan tujuan, dan menyesuaikan arah 

organisasi dalam menanggapi perubahan lingkungan.  Perencanaan ini dilakukan 

melalui penilaian, evaluasi, dan pengambilan keputusan yang menghasilkan pedoman 

kerja bagi organisasi untuk kurun waktu 3 sampai 5 tahun ke depan. Dasar dari 
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perencanaan strategis ini adalah kemampuan organisasi dalam mengelola dan 

mengidentifikasi kelemahan secara internal untuk melakukan perubahan perencanaan 

dan manajemen secara cepat dan tepat. Hal ini merupakan upaya agar organisasi tetap 

berjalan strategis dan relevan. 

Di Indonesia, berbagai organisasi telah menerapkan perencaaan strategis dalam 

pengelolaan mereka. Namun tidak sedikit juga yang masih beranggapan bahwa 

perencanaan stategis termasuk dalam perencanaan jangka panjang (konvensional). 

Sehingga perencanaan strategis tidak dilakukan. Untuk memahami perbedaan antara 

perencanaan strategis dan perencanaan jangka panjang dapat dilihat dalam tabel berikut. 

Tabel 1. Perbedaan Perencanaan Stategis dan Perencanaan Jangka Panjang 

 Perencanaan Strategis Perencanaan Jangka Panjang 

1 

Perencanaan strategis fokus pada 

pengidentifikasian dan pemecahan 

isu-isu.   

Perencanaan jangka panjang lebih 

memfokuskan pada pengkhususan sasaran 

(goals) dan tujuan (objectives), serta 

memasukkannya ke dalam anggaran dan 

program kerja. 

2 

Perencanaan strategis  menekankan 

pada penilaian terhadap lingkungan 

eksternal dan di internal organisasi 

dengan memperkirakan munculnya 

kecenderungan baru, diskontinuitas 

dan berbagai fenomena tidak terduga 

di masa sekarang. 

Perencanaan jangka panjang beranggapan 

bahwa fenomana yang terjadi sekarang 

akan berlanjut hingga masa depan. 

3 

Perencanaan strategis berorientasi 

pada tindakan (action oriented) 

dengan mempertimbangkan pada 

implikasi keputusan sehingga 

organisasi dapat menanggapi 

kemungkinan yang tidak terduga 

secara tepat dan efektif. 

Perencanaan jangka panjang fokus dalam 

mengekplorasi keadaan sekarang dan 

berlanjut ke masa depan dengan 

mengidentifikasi kecenderungan yang 

terjadi di masa sekarang. 

 

Dengan pemahaman pada kedua perbedaan perencanaan tersebut, diharapkan organisasi 

dapat melakukan perencanaan stategis sehingga mampu menetapkan isu startegis yang 

dinilai perlu dan relevan. Sekaligus  menyadarkan dan mengingatkan kembali seluruh 

pelaksana program ataupun pemangku kepentingan organisasi terhadap visi dan misi 



organisasi. Selain itu, perencanaan stategis akan berkontribusi terhadap meningkatnya 

partisipasi keseluruhan pelaku organisasi dalam proses pengambilan keputusan di  

organisasi tersebut. 
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Berikut merupakan langkah-langkah pembuatan rencana stategis dalam suatu organisasi   

1. PEMBAHASAN ORGANISASI 

a. Memastikan siapa yang memfasilitasi diskusi/ pembahasan pembuatan 

rencana strategis; 

b. Memastikan semua pemangku kepentingan ikut terlibat; 

c. Menggambarkan struktur organisasi dan mencantumkan nama-nama staf 

dalam masing-masing bidang; 

d. Mendiskusikan peran dan tanggung jawab masing-masing staf dan bidang 

beserta kontribusinya dalam organisasi; 

 

2. IDENTIFIKASI MASALAH ORGANISASI 

a. Mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan organisasi; 

b. Mengelompokan masalah ke dalam kelompok masalah internal (manajemen 

kerja, sarana pendukung, masalah etika kerja), eksternal (perubahan 

kebijakan pemerintahan, kebijakan donor, situasi politik ekonomi dan sosial, 

bencana alam) ataupun  zona abu-abu /grey zone (sumber daya keuangan); 
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3. ANALISIS SEBAB AKIBAT DALAM ORGANISASI 

a. Menyusun masalah dan penyesaiannya dalam skala prioritas; 

b. Menuliskan rencana jangka pendek yang relevan dengan tujuan organisasi; 

c. Mengkaji ulang setiap permasalahan yang timbul dengan menyertakan 

perencanaan tambahan misalnya kebutuhan dan pengalokasian sumber daya 

(sumber daya keuangan); 

d. Menganalisis dan membahas masalah-masalah bersama pemangku 

kepentingan; 

 

4. PENYUSUNAN MATRIKS PERENCANAAN PROGRAM (MPP) 

a. Menyusun MPP mengenai pembenahan manajemen; 

b. Menyusun MPP mengenai pengembangan sarana pendukung; 

Contoh format : 

NAMA 

PROGRAM 

Pembenahan 

Sistem Organisasi 

MATRIK PERENCANAAN 

PROGRAM 

JANGKA 

WAKTU 

( Tahun      -        ) 

Tujuan Program Indikator  Asumsi Risiko 

    

    

Hasil (output)    

    

 

5. PENYUSUNAN RENCANA KERJA  

a. Mengkategorikan penyusunan rencana kerja yang mengacu pada isu-isu 

strategis dan rencana kerja (MPP) pada tahun pertama hingga seterusnya; 

b. Melakukan perencanaan sesuai dengann kesepakan pendapat yang 

relevan dengan visi dan misi organisasi; 

 

6. MONITORING DAN EVALUASI 

a. Mengetahui kemajuan atau kegagalan program 

 

Penyusunan perencanaan strategis diharapkan dapat memberikan gambaran kepada 

seluruh pelaksana program dan pemangku kepentingan dalam organisasi. Dengan 

melibatkan seluruh pelaksana program, maka peluang keberhasilan perencanaan 

strategis menjadi lebih besar. Selanjutnya untuk memonitor dan mengevaluasi hasil 



kerja, perlu dilakukan pertemuan rutin untuk membahas berbagai permasalahan di 

lapangan dan memberikan alternatif untuk mencapai tujuan organisasi. 
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