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Pembukaan 
Menjadi strategis meliputi cara berpikir dan berbagai kecakapan yang dapat diterapkan di 
hampir semua keputusan, besar atau kecil, kalangan profesional atau perorangan.
-Berpikir Strategis, halaman 4 

Dalam dunia kerja masa kini pekerja berpengetahuan memiliki keunggulan tersendiri dan 
kemampuan untuk menjadi strategis sangat dibutuhkan. Bayangkan bila Anda dapat 
menambahkan dalam daftar talenta Anda kemampuan untuk menjadi strategis dengan 
melakukan beberapa langkah mudah dan mampu menetapkan pilihan-pilihan yang jelas dalam 
pekerjaan dan hidup Anda dengan sudut pandang strategis. 

Buku Menjadi Strategis karangan Erika Andersen menjabarkan proses perencanaan strategis 
dan menjadikan kemampuan menjadi strategis mungkin untuk dikuasai.   



“Menjadi Strategis berarti secara konsisten 
membuat pilihan-pilihan yang terarah yang 
akan menggerakan Anda menuju pada masa 

depan yang diharapkan” 
Being strategic, halaman 5



 Kita semua pernah mengalami saat dimana dalam sebuah rapat ada seseorang yang 
berpendapat bahwa “Kita tidak berfikir strategis”. Apa sebenarnya yang dimaksud? Atau 
bahkan lebih buruk kita menerima masukan bahwa pada akhir acara/pekerjaan ini, kita 
harus menemukan “rencana strategis” yang baru. Kebanyakan orang mempunyai gagasan 
tentang “menjadi strategis” tetapi gagasan mereka mungkin sulit untuk dibagikan dengan 
rekan sekerja mereka. Hal pertama yang dipaparkan dalam buku Menjadi Strategis karya 
Erika Andersen adalah pengertian tentang apa itu “menjadi strategis” (lihat kutipan di slide 
sebelumnya). Langkah berikutnya yang penulis lakukan adalah menjabarkan proses dari 
penyelesaian masalah dengan cara strategis dengan memaparkan langkah-langkah yang jelas 
dan mudah dimengerti. Sebagai berikut: 

1. Permulaan : Ketahuilah tantangannya
• Langkah pertama : Jelaskan apa tantangannya 
• Langkah kedua : terangkan apa yang menjadi “gambaran untuk kedepanya” 
• Langkah ketiga : Hadapi rintangan yang menghalangi
• Langkah keempat : Tentukan jalan keluarnya 



 

2. Kemudian penulis menunjukan bagaimana keempat langkah tersebut saling berhubungan, 
sebab langkah-langkah diatas tidak membawa kita jauh dari “gambaran untuk kedepanya” 
tetapi merupakan langkah-langkah yang tersusun rapi. Dengan memiliki kesamaan 
tentang apa yang diharapkan untuk terjadi ke depannya, maka kita bisa berkerja sama 
untuk menentukan jalan keluarnya dan melampaui rintangan-rintangan dengan lebih 
efektif.   



Pelajaran 1 

Dimulai dengan gambaran jelas tentang hasil 
yang ingin dicapai

“Sampai Anda dapat melihat dengan jelas 
hal-hal apa yang menjadi masalah untuk 

diselesaikan, mustahil bagi Anda untuk melihat 
hasil dari pemecahan masalah ke depannya yang 

ingin Anda ciptakan”  -Menjadi Strategis, 
halaman 35 



 
Anda dan semua orang yang ada di dalam ruang rapat berdiskusi untuk mengerjakan 
perencanaan strategis, dan sebelum Anda sadari, orang-orang sudah menjelaskan kepada 
Anda banyak pendapat tentang cara terbaik yang harus dilakukan. Berhentilah! Ada 
pertanyaan-pertanyaan yang harus Anda tanyakan untuk menggerakan setiap orang kearah 
yang sama, tanpa harus menyia-nyiakan momentum dan tenaga dalam tim. Cobalah 
pernyataan.”Saya tidak yakin kita semua sedang menyelesaikan masalah yang sama. Apa 
yang sebenarnya menjadi masalah?” Kemudian minta kejelasan dengan tidak memihak ke 
pihak tertentu, tentang apa yang tidak berjalan dengan baik. Anda dapat melakukan ini 
dalam sebuah kelompok, dengan diri Anda sendiri, ataupun hanya dengan satu orang saja,  
seperti yang penulis lakukan pada saat memberikan bimbingan. Ketika masalah sudah 
diketahui, pastikan lagi dengan sebuah pertanyaan “Bagaimana kita dapat…?”  



 

Contoh permasalahan: 
Penulis adalah seorang pribadi yang sangat baik dalam melakukan pencatatan yang detail 
dan berkomunikasi dengan klien-kliennya, tetapi hal itu telah membuat penulis frustasi 
sebab banyak waktu yang dibutuhkan dan banyak lagi tugas yang sama yang datang terus 
menerus. Jadi penulis bertanya pada diri sendiri, “Bagaimana ia dapat mengurangi waktu 
yang dibutuhkan dalam pengerjaan tugas administrasi?” atau bahkan pertanyaan yang lebih 
baik, “Bagaimana ia dapat mengerjakannya dengan lebih menyenangkan?” Pastikan selalu 
agar pertanyaan “Bagaimana saya dapat …?” menjadi fokus utama selama Anda 
menjalankan ke 4 langkah di slide sebelumya .  



 

Bukanlah suatu masalah bila Anda mencoba untuk mengklarifikasi apa yang menjadi 
masalah. Kenyataannya kita akan menjumpai data-data yang sangat banyak jumlahnya! 
Tetapi satu elemen penting (dalam mengklarifikasi masalah) adalah analisis SWOT 
(Strength: kelebihan, Weakness: kelemahan, Opportunities: kesempatan, dan Threats: 
ancaman). Ingatlah selalu bagian “O” dan “T” (kesempatan dan ancaman) adalah bagian 
yang ada “di luar sana” (pesaing, campur tangan Tuhan), sedangkan huruf “S” dan “W” 
(kelebihan dan kelemahan) adalah organisasi dimana Anda berada.    



 Langkah selanjutnya tetapkan bagaimana gambaran kesuksesan yang diharapkan. Apa yang 
“diharapkan kedepannya?”. Ini sangatlah penting, karena Anda akan menghabiskan sumber 
daya yang Anda miliki demi mencapai tujuan ini.
 
Penulis sebelumnya sempat menjadi bagian dalam sebuah kegerakan nirlaba yang 
melakukan perencanaan strategi yang besar, tetapi melewati langkah ini. Yang berakhir 
dengan sebuah daftar panjang hal-hal yang harus dicapai untuk membuat organisasi tetap 
bertahan. Tim penulis dan tim gagal dalam menanyakan dan menyetujui, “Apa yang mereka 
inginkan untuk organisasi itu dalam kurun waktu 5 tahun kedepan? Apa yang diharapkan ke 
depannya?”

Untuk menyelesaikan masalah pribadi penulis terkait dengan kebosanan melakukan tugas 
administrasi, seperti yang sudah dipaparkan sebelumnya, penulis dapat membayangkan apa 
yang diharapkan ke depannya yaitu;12 bulan dari sekarang, penulis akan menghabiskan 95% 
waktunya dengan bekerja dengan lebih menyenangkan. 



Pelajaran 2 
Strategi menunjukan pilihan

 
“Menentukan jalan keluar: jalan biasa terlebih dulu kemudian jalanan aspal… 
Langkah ini menjadi langkah sentral dari serangkaian tahapan menjadi strategis - 
langkah ini sering kali gagal dilakukan dan banyak orang lebih memilih untuk 
melewatkannya dan mengerjakan “hal lain” meski mereka sudah seharusnya 
melanjutkan ke tahap ini.” –Menjadi strategis, halaman 12 



 

Tidak ada argumen yang lebih besar pada saat membedakan strategi dan taktik dalam 
perencanaan strategis. Andersen menunjukan sebuah metafora. Bayangkan Anda sedang 
memilih jalan yang akan Anda lalui untuk sampai pada apa yang “diharapkan untuk 
kedepannya.” Anda memiliki beberapa pilihan dan menjadi strategis berarti memilih hanya 
jalan yang tepat dan tidak menghabiskan sumber daya untuk hal yang lain. Hanya ketika 
Anda telah memilih jalan Anda, atau seperti yang Andersen katakan sebagai, “jalan biasa,” 
(roadways) Anda dapat melanjutkan untuk ke tindakan berikutnya dalam jalan yang sudah 
Anda pilih (taktik).



 
Sangat penting untuk berpikir besar dan luas ketika mengumpulkan ide-ide strategis. 
Mereka disebut sebagai, dalam istilah Andersen, “usaha inti yang terarah (yang akan) 
menggerakan Anda menuju pada apa yang Anda harapkan ke depannya.”(penekanan diri 
sendiri, menjadi strategis, halaman 97). Dan itu berkaitan dengan pilihan, sebab Anda tidak 
dapat mengikuti terlalu banyak jalan menuju tujuan Anda, sehingga Anda tidak akan pernah 
sampai kesana. 

Andersen menyarankan pendekatan “F.I.T.”: kemudahan untuk dicapai (feasibility), dampak 
(impact; pengembalian yang baik terhadap sumber daya yang sudah digunakan), dan waktu 
(Timely; merujuk pada pemenuhan kebutuhan yang dicapai dalam tahap-tahap dan atau 
keuntungan apa yang dapat diambil dari waktu yang tersedia).         



 
Kembali lagi kepada contoh sederhana (permasalahan yang dihadapi penulis) - yang 
menunjukan bahkan keputusan kecil dapat dibuat dengan cara strategis – penulis 
menggagas tiga strategi, atau jalan, atau arahan untuk dipilih: 

• Berikan tugas administrasi kepada orang lain. Taktik yang dapat dipertimbangkan 
mungkin adalah menyewa asisten virtual maupun lokal, mempersilahkan anak-anak 
sekolah menengah atas (anak-anak magang) untuk mengerjakanya, dst.

• Kurangi jumlah pekerjaan yang masuk dari klien. Secara taktis penulis harus 
memutuskan apa pekerjaan apa yang bisa dikurangi dan mempertimbangkan dampak apa 
yang terjadi pada bisnisnya, juga  merencanakan transisi untuk mempersiapkan klien 
pada tata cara kerja yang baru.



 
• Belajar bagaimana membuat situasi kerja lebih menyenangkan. Secara taktis penulis 

menambahkan musik bertempo cepat, membuat sebuah permainan dalam usaha untuk 
menyelesaikan pekerjaan atau sekedar untuk meningkatkan kecepatan penyelesaian 
pekerjaan, atau memberikan sebuah penghargaan untuk diri sendiri ketika pekerjaan 
telah selesai.

• Berikut tadi adalah contoh sederhana, tapi penulis berharap contoh itu dapat 
mengilustrasikan bahwa berhenti sejenak dan memikirkan strategi dan taktik dapat 
menjadi kebiasaan yang mengarah pada solusi yang lebih baik dan situasi kerja yang lebih 
menyenangkan. 



 

Tidak mudah untuk mulai berfikir strategis, tapi sesungguhnya kemampuan itu dapat 
dilakukan dan sangat mungkin untuk diterapkan dari yang selama ini kita pikirkan.

Jadi hari ini penulis bertanya pada Anda para pembaca:”seiring Anda memikirkan bagaimana 
Anda akan menggunakan waktu Anda, pikirkan juga pilihan arahan inti yang dapat Anda 
lakukan yang membuat Anda mendekat pada apa yang Anda harapkan untuk ke depannya 
terjadi. 



TENTANG LEAD THE FEST #1

Sejarah literatur adalah sejarah manusia. Bangkit dan 
hilangnya peradaban di dunia ini juga selalu diikuti sejarah besar 
penulisan dan penerjemahan literatur. Penerjemahan ribuan 
literatur Yunani ke dalam bahasa Arab menjadi bagian dari awal 
bangkitnya Islam di sekitar abad ke 7. Tiga abad kemudian 
Baghdad menjadi pusat peradaban dunia. Begitupun yang terjadi 
di abad ke 15 yang mengawali Renaissance sebagai simbol 
kebangkitan Eropa juga diikuti oleh penerjemahan ribuan 
literatur dari bahasa Arab ke bahasa Latin. Di Asia di zaman 
modern, gerakan penerjemahan besar-besaran juga dilakukan 
oleh bangsa Jepang saat terjadinya restorasi Meiji. Ribuan 
literatur berbahasa Inggris diterjemahkan ke dalam bahasa 
Jepang. Restorasi Meiji pun menjadi awal kebangkitan bangsa 
Jepang.



TENTANG LEAD THE FEST #2

Pengembangan kepemimpinan di Indonesia sayangnya hanya 
bisa dinikmati oleh golongan privilege, selain karena 
pelatihan-pelatihannya yang mahal dan terpusat di Jakarta, 
sumber bacaannya pun berbahasa Inggris dan tidak bisa 
didapatkan dengan mudah terutama di pelosok Indonesia. 
PemimpinID sebagai pusat pendidikan dan pengembangan 
kepemimpinan Indonesia tergerak untuk menjadi pelopor 
dalam penerjemahan buku-buku kepemimpinan dan 
menyebarkan ke seluruh pelosok Indonesia sehingga semua 
orang dapat belajar menjadi pemimpin yang baik tanpa 
terkendala bahasa, akses, dan biaya.



PROFIL SINGKAT PEMIMPIN.ID

PemimpinID adalah sebuah yayasan non-profit yang didirikan di Jakarta 
pada bulan Juli 2019 dengan semangat utama menjadi tempat belajar 
para pemimpin muda Indonesia sebagai usaha untuk menciptakan 
ekosistem kepemimpinan indonesia yang lebih baik.

Tiga kegiatan utama PemimpinID meliputi membuat studi tentang 
pengembangan kepemimpinan, membuat program pendidikan dan 
pengembangan kepemimpinan dengan berbasiskan teknologi dan 
menyebarkan ilmu kepemimpinan kepada publik secara luas melalui 
media.

Instagram : pemimpin.indonesia
Alamat : Jl. Melawai X No.9, Melawai, Jakarta Selatan



Sumber:
● Being Strategic (Erika Anderson)
● https://www.actionablebooks.com/en-ca/summaries/being-strategic/

Segala informasi yang terdapat dalam dokumen ini merupakan properti dari penulis dan penerbit dari masing-masing sumber. Pembuatan slide ini 
dimaksudkan untuk kegiatan sosial dan tidak dapat diperjualbelikan.

https://www.actionablebooks.com/en-ca/summaries/being-strategic/


Adrianus Christian Pastora | An English Teacher 

Adrianus berkerja di salah satu sekolah dasar swasta di 
Yogyakarta. Memiliki pengalaman kerja lebih dari 4 tahun dibidang 
pendidikan. Lulusan Universitas Sanata Dharama progam studi 
pendidikan Bahasa Inggris tahun 2015 ini sangat tertarik dengan 
dunia  film, music dan kopi. Saat ini sedang mempersiapkan diri 
untuk studi lanjutannya.   

Isi dengan foto pribadi


