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Berbagi ilmu atau pengalaman adalah 1 dari 3 amalan yang anjurkan Tuhan kepada hambanya selama 
hidup di dunia sebelum mutasi  ke alam baka. Pembagi ilmu bukan pula ‘maha tau’ atau lebih pintar, 
melainkan secara kodrati tiap orang memiliki ilmu pengetahuan, talenta dan pengalaman yang berbeda-
beda. Bila pengetahuan dan pengalaman yang dikuasai warga GPI disatupadukan maka akan menjadi 
sebuah kekuatan luar bisa kuat yang bukan tidak mungkin  mampu merubah impian warga RT.06 GPI 
menjadi kenyataan. Ibarat lidi jika hanya sebatang nyaris tak ada manfaatnya. Tapi coba lidi-lidi itu 
digabungkan lalu di ikat menjadi satu, dapat berfungsi multi guna.   
 
Dalam kaitan itu dan dalam kapasitas sebagai hamba sosial yang hidup bersama warga GPI lainnya, 
tanpa bermaksud sok teu, tak ada salahnya saling berbagi secuil pengetahuan tentang bagaimana 
merumuskan program kerja yang realistis. Supaya yang akan kita kerjakan, disatu sisi bermanfaat untuk 
warga GPI dan disisi lain dirasakan imbasnya oleh masyarakat luas. Artinya mari kita rencanakan 
sesuatu yang walau dikerjakan di lokal GPI tapi mampu berdampak luas (global). Berkaca dari 
pengalaman, tak sedikit organisasi yang “kecebur” dengan rancangan  programnya sendiri karena 
terlalu ambisius, tak membumi tapi menjulang hingga dilangit ketujuh. Analisa kompentensi dan potensi 
sumberdaya yang dipunyai, diabaikan. Akibatnya program tak bisa diaplikasikan, hanya menjadi 
rencana dan wacana. Atau  meminjam omongan oma Arda: no action talk only (NATO), istilah 
prokemnya “omdo”. 
 
Banyak teori dan metode yang dipakai ahli perencana (planner) ketika merumuskan program. Salah 
satunya adalah metode analisis SWOT. Pendekatan ini banyak diadopsi para planner dan berbagai 
organisasi – termasuk instansi pemerintah dalam menyusun program kerja. Nah, kenapa tidak kita di 
RT.06 mencoba memakai SWOT analysis dalam menyusun program kerja supaya strategi, tujuan 
(goal)  dan keluaran (output) yang ingin kita capai bukan NATO tapi NYATA.  
 
Apa itu SWOT?   
 
Analisis SWOT adalah identifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi, 
berdasarkan logika yang dapat memaksimalkan kekuatan (Sthrengths) dan peluang (Opportunities), 
dan secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan (Weaknesses) dan ancaman (Threats).  Jadi, 
analisis SWOT membandingkan antara faktor eksternal (Peluang dan Ancaman) dengan faktor 
internal (Kekuatan dan Kelemahan). 
 
Untuk memudahkan analisis sebaiknya membuat Matriks SWOT. Sebab sebagian diantara kita sudah 
terbiasa utak atik matriks saat nongkrong di posko. Ada delapan kotak, yaitu dua kotak sebelah kiri 
menampilkan faktor eksternal (peluang dan ancaman), dua kotak paling atas menampilkan faktor 
internal (kekuatan dan kelemahan) dan empat kotak lainnya merupakan isu-isu strategis yang timbul 
sebagai hasil pertemuan antara faktor eksternal dan internal. 
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MATRIKS SWOT 
 

Eksternal 
Internal 

Opportunity 
(peluang) 

Treaths 
(ancaman) 
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Strength 
(kekuatan) 

SO ? ST ? 
 

Weakness 
(kelemahan) 

WO ? WT ? 
 

 
 
Melalui matriks diatas kita akan memperoleh pemetaan (mapping) fakta dan data yang objektiv tentang 
peta kekuatan dan kelemahan kita serta apa pula peluang dan ancaman terhadap kita. Contoh matriks 
diatas memperlihatkan bahwa S  O merupakan kondisi yang sangat menguntungkan warga RT.06. 
Sebaliknya apabila dari hasil pemetaan dan analisis kita cenderung W  T lebih besar maka itu berarti 
kita berada pada situasi kurang menguntungkan yaitu masih banyak kelemahan internal sekaligus akan 
menghadapi bermacam ancaman dari eksternal. Kuncinya, semakin tajam analisis SWOT yang kita 
lakukan maka rencana program yang dihasilkan juga makin realistis dan itu artinya tingkat 
kegagalannya pun dapat diminimalisir.      
 
Apa itu SMART? 
 
 
Untuk menghasilkan program realistis maka tahapan berikut setelah analisis SWOT adalah memakai 
metode SMART yaitu metode yang diperkenalkan oleh ahli manajemen Peter Drucker. Menurut Drucker 
program yang cerdas harus memenuhi unsur-unsur sbb:  
 
S : Specific (spesifik). Buatlah tujuan program secara detail dan fokus.  
 
M : Measurable (terukur). Pastikan bahwa tujuan program bisa diukur atau diprediksi berapa lama 
dapat dicapai. Misalnya, kita merencanakan akan mengambil alih pengelolaan kolam renang dari pihak 
developer. Sebut saja sebagai contoh, developer OK! Pertanyaannya, pendekatan seperti apa yang 
akan kita lakukan, lalu berapa besar sumberdaya (dana & manusia) yang diperlukan agar dalam tempo 
setahun misalnya (jika programnya utk 12 bln), infrastruktur kolam renang memenuhi standar minimum 
kelayakan, keamanan dan kenyamanan bagi para pengguna?.  
 
A : Achievable (bisa dicapai). Rencanakan program kegiatan yang kita yakin bisa dilaksanakan dan 
dicapai  
 
R : Realistic. Bikin kegiatan yang mengacu pada potensi dan kondisi objektiv maupun subjektiv yang 
kita miliki. Artinya jangan  memaksakan diri untuk sesuatu diluar kemampuan. Jangan nafsu besar 
tenaga kurang.   
 



T : timebound (batasan waktu). Buatlah deadline waktu untuk setiap tujuan dan program kegiatan.  
Jangan biarkan kita bekerja tanpa batasan waktu, bisa-bisa lupa waktu dan akhirnya sudah buang-
buang waktu tapi hasil yang dicapai kurang maksimal. Dengan ada batasan waktu maka kita bisa 
melakukan monitoring dan evaluasi (monev) terhadap tujuan dan program yang sudah/sedang kita 
laksanakan sebelum menyusun program baru pada tahun berikutnya. Jadi ada keberlanjutan. 
 
Apa itu 5W + 1H? 
 
 
Proses selanjutnya adalah menyusun isi rumusan program kegiatan. Biasanya selain berbentuk narasi 
juga dibuatkan logical frame work dalam bentuk tabel/matriks untuk memudahkan orang membacanya. 
Dibawah ini contoh tabel/matriks program (jika ada format lain, sah-sah saja) namun yang penting 
memperhatikan rumus 5W + 1H {(What (apa), Who (siapa), When (kapan), Where (dimana), Why 
(kenapa), dan How (bagaimana)}. 
 
1) Nama program/kegiatan (= what) dan kenapa memilih program tsb (why) 
2) Tujuannya apa, kepada siapa kegiatan ditujukan atau siapa penerima manfaatnya (= who) 
3) Kapan akan dilaksanakan (= when) 
4) Tempat/lokasinya dimana (= where) 
5) Siapa pelaksana/penanggungjawabnya.  
6) Berapa dana yang dibutuhkan dan dari mana memperolehnya?      
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Contoh Matriks Program 
Program/Kegiatan Tujuan Waktu Tempat Pelaku Anggaran Sumber 

dana 
       

 
Contoh: 
Kegiatan imunisasi, tujuannya agar anak-anak balita di GPI terhindar dari ancaman 
penyakit, kegiatan ini akan dilaksanakan pada tanggal 21 januari 2009 bertempat di 
kavling 6 dan sebagai pelaksana divisi kesehatan, pendidikan dan sosial dengan 
penanggungjawab koordinator seksi tersebut, adapun anggaran yang dibutuhkan Rp 
1.000.000 yang bersumber dari KAS (25%) ditambah dari kontribusi warga (25%) dan 
sisanya 50% diharapkan subsidi atau bantuan dari puskesmas kelurahan grogol.  

 
 
 
Isu Strategis 
 

Berikut sejumlah isu dan wacana yang berkembang seiring dengan terbentunya RT di GPI: 
A. Kegiatan Rutin yang sudah berjalan 

 Arisan bapak-2 & ibu-2 
 Senam Kebugaran 
 Futsal  
 Ronda Warga 
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B. Isu & wacana (usulan warga kpd pengurus RT utk direspons) 

• Fasum/Fasos  (1) menagih kewajiban pihak developer supaya mempercepat pembangunan fasum & 
fasos yang menjadi hak warga. (2) mengambil alih pengelolaan Kolam Renang yang belakang ini telah 
berubah menjadi “empang” dan menjadi sarang berkembang biak nyamuk (waspada DBD?) serta ular. 
 

• Keamanan Lingkungan  (3) mengoptimalkan sistem keamanan swakarsa warga melalui penataan 
intensitas ronda siskamling. (4) mengambil alih pengelolaan sistem keamanan di dalam kompleks sehingga 
arus masuk – keluar orang dan kendaraan di pintu gerbang utama (front line access) dapat terkontrol sesuai 
standart operating procedure (SOP) keamanan yang baik dan benar, mengingat telah terjadi sejumlah 
kasus kehilangan harta benda milik warga dan pada siang hari disaat sebagian besar warga GPI 
beraktivitas di luar komples, justru didalam kompleks ramai dikunjungi oleh para pekerja bangunan yang 
asal muasal maupun identitas mereka tidak diketahui warga bahkan pengurus RT sekalipun. Karena itu, (c) 
muncul wacana untuk memasang alat pemantau closed circuit television (CCTV) pada titik-titik strategis 
rawan terjadinya tindak pidana pencurian. (5) bahwa ada warga yang mengusulkan untuk merekrut 1 atau 2 
orang tenaga security yang berada dibawah kontrol warga dalam hal ini pengurus RT cq. Seksi Keamanan 
& Ketertiban RT.06.  
  

• Kesehatan Ibu dan Anak serta Pendidikan  (6) data Oktober 2008 menunjukkan ada sekitar 20 orang dari 
110 warga tetap di GPI adalah anak-anak usia 0-5 tahun (balita). Apalagi kedepan, tercatat ada sejumlah 
ibu yang akan melahirkan. Artinya populasi balita di GPI akan menunjukkan trend peningkatan. Mereka 
termasuk ibu-ibunya seharusnya mendapat layanan kesehatan extra karena berada pada fase 
pertumbuhan penting atau golden age dan ibu-ibunya dapat memberikan ASI eksklusif. Selama ini, layanan 
kesehatan terhadap ibu dan anak berjalan secara mandiri dan sendiri-sendiri. Dengan adanya RT definitv, 
ada yang mengusulkan supaya program ini dikoordinir oleh pengurus RT supaya dapat dilaksanakan 
secara reguler. Bahkan (7) ada wacana untuk membentuk tempat penitipan anak (TPA) dan kelompok 
bermain (play group) agar anak-anak balita yang ditinggal pergi oleh ibunya karena bekerja mendapat 
perawatan dan pengawasan yang memadai. Wacana ini sejalan dengan konsep Pendidikan Anak Usia Dini 
(PAUD). Pula disarankan untuk (8) mendirikan Taman Pendidikan Al-Quran (TPA) untuk berlajar IQRA dan 
ilmu agama Islam.   
 

• Olahraga  (9) penataan organisasi tim “Pendowo Futsal Club” yang belakangan ini sering melakukan 
‘sparring partner’ dengan tim futsal lain. Seperti soal stamina, kostum, manajer tim, dll.  (10) rekreasi 
keluarga besar GPI pada liburan sekolah pertengahan tahun ini sembari ber-out bound dan lomba-lomba 
murah meriah, pokok’e just only for fun ‘n fresh. (11) ada juga yang usul minta dibelikan tenes meja & meja 
billiard.     
 

• Kelengkapan identitas RT  (12) bikin plang nama RT.06 untuk didepan gapura pintu utama, (13) cetak 
kop surat, form-form, stempel (formatnya sudah diberitahukan pihak Kelurahan) serta pengadaan ATK 
untuk operasional dan pengarsipan dokumen-dokumen RT.06 maupun pembuatan plang nama untuk 
sejumlah pengurus agar memudahkan warga baru dan orang lain ketika akan berurusan dengan pengurus 
RT. (14) pembuatan blog/website dan email address (sudah saya bikin: “rtnolenam_pendowo@yahoo.co.id) 
sebagai sarana komunikasi dan promosi kepada dunia luar. (15) pengadaan tenda atau bahasa lokal sini 
‘plampang’ dan kursi. Tujuan selain tidak sewa lagi kalau kita punya hajatan/rapat juga sebagai sumber 
pendapatan untuk KAS RT dengan menyewakan kepada pihak lain. Untuk pengadaan ini, rencananya 
Sekreatris Dewan Pertimbangan akan mengusahan mencari kredit bank dan atau melalui fasilitas KTA 
(kredit tanpa agunan) yang kemudian akan dicicil setiap bulan dari saving KAS setelah dikurangi dengan 
pengeluaran rutin. Bahkan (16) sudah muncul selintingan untuk mengembangkan “bisnis bersama” sebagai 



badan usaha untuk pemberdayaan ekonomi warga GPI sekaligus sebagai sumber pendapatan KAS RT. 
Potensi ini ada di sekitar kita dan mari kita diskusikan bagaimana mewujudkannya.  
  

• Kerohanian  (17) diusulkan untuk mengadakan pengajian bagi umat Islam dan kebaktian untuk yang 
beragama Kristen. Sedangkan dari Hindu, Buddha dan Khonghucu belum ada usulan. Sekedar info, 26 
Januari 2009 libur nasional karena tahun baru Imlek 2560. 
 
Skala Prioritas 

Uraian diatas, sedikit ada 17 isu atau wacana yang mungkin menurut kita semua penting dan perlu 
direspons atau dikerjakan. Pertanyaannya apakah kita SANGGUP? Ambisi perlu tapi jangan ambisius, 
harus rasional & logis supaya jangan nafsu besar tenaga kurang. Kecuali kalau kita punya lampu 
aladin mirip dicerita-cerita dogeng yang sekali usap apa yang diminta langsung tersedia.  
 
Nah agar  apa yang kita pilih dari 17 saran dan usul diatas untuk di adopsi menjadi program kita 
kedepan maka perlu mempertimbangkan dua faktor berikut: 
1) Program kerja kita dibatasi oleh durasi waktu (1 atau 2 tahun ?), begitu juga masa bhakti kepengurusan 

“Kabinet Pendowo”  hanya sampai Januari 2011 sesuai SK Lurah Grogol. 
 

2) Sumberdaya (dana & manusia) yang kita miliki. Jangan sampai aktivitas sosial ini menjadi beban para 
pengurus RT ataupun warga GPI secara keseluruhan. Walaupun prinsip keswadayaan menjadi ciri sebuah 
organisasi sosial tapi apakah mungkin semua program yang direncanakan dibiayai dari saweran warga? 
Termasuk berapa besar porsi waktu yang kita alokasikan untuk mengurus kepentingan warga diluar waktu 
kita untuk bekerja mencari nafkah bagi anak istri, waktu untuk keluarga dan waktu untuk beribadah kepada 
Tuhan YME, misalnya?.  

 
Untuk itu saya menyarankan kita membuat skala prioritas, mana dari sekian banyak isu dan usul diatas 
yang bisa segera direspons, mana yang bisa ditunda untuk periode program berikut dan isu apa bisa 
kita laksanakan jika … (ada sponsor/donatur) maka … (pengurus RT dibelikan mobil operasional, 
heeee…. sebagai perumpamaan saja).  
 
Ringkasnya, misalnya ada 3 indikator untuk memutuskan prioritas program/kegiatan mana yang akan 
kita pilih dari sekian banyak isu/usul diatas : 
 
PRIORITAS 1 :  Dapat dilakukan karena tinggal mengembangkan bukan tahap permulaan (karena 
sebelumnya sudah ada/berjalan) serta didukung oleh sumberdaya (dana & manusia) dan isu/usul 
tersebut menjadi kebutuhan mayoritas warga GPI. 
 
PRIORITAS 2 : isu atau kegiatan dibutuhkan kebanyakan warga tapi sumberdaya yang ada terbatas 
sehingga perlu mencari dukungan sumberdaya dari luar supaya kegiatan yang dibutuhkan itu bisa 
dilaksanakan.  
 
PRIORITAS 3 : isu/kegiatannya benar-benar dibutuhkan warga tapi dapat dilakukan oleh masing-
masing keluarga/warga sehingga bisa ditunda untuk dilaksanakan secara masal dan belum sampai 
mengancam keamanan maupun kenyamanan warga.   
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Selamat bekerja. Sekian dan terima kasih --------------------------------------  Pendowo 15-16 Januari 2009   

 


