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Abstrak

Proses pengorganisasian dakwah Islam hanya akan berjalan
secara efektif dan efisien, bilamana dimanfaatkan ilmu manajemen.
Di samping di sinilah esensi penerapan teori-teori manajemen dalam
proses dakwah, tentunya dengan menampilkan aspek-aspek manajemen
strategis selain memperhatikan dan mempertimbangkan prinsip-prinsip
dakwah itu sendiri. Dan dari sini pula, sesungguhnya para pelaksana
organisasi dakwah berpijak untuk meningkatkan kapasitas administratif
dan kemampuan manajemen, sehingga proses penyelenggaraan dakwah
senantiasa berjalan efektifdan efisien.

Kata Kunci:
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A. Pendahuluan

Islam adalah agama dakwah. Yaitu agama yang menugaskan
ummatnya untuk menyebarkan dan menyiarkan Islam kepada seluruh
umat manusia. Sebagai rahmat bagi seluruh alam, Islam dapat menjamin
terwujudnya kebahagiaan dan kesejahteraan umat manusia, bilamana
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ajaran Islam yang mencakup segenap aspek kehidupan itu dijadikan
sebagai pedoman hidup dan dilaksanakan dengan sungguh-sungguh.
Usaha untuk menyebarluaskan Islam, begitu pu!a untuk merealisir
ajarannya di tengah-tengah kehidupan umat manusia adalah merupakan
usaha dakwah, yang dalam keadaan bagaimanapun dan dimanapun
harus dilaksanakan oleh umat Islam.

Penyelenggaraan usaha dakwah itu sendiri, terutama di masa
depan akan semakin bertambah berat dan kompleks. Hal ini disebabkan
karena masalah-masalah yang dihadapi oleh dakwah semakin
berkembang penuh perubahan dan kompleks pula.
Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi misalnya, telah membawa
banyak perubahan bagi masyarakat, baik dalam cara berfikir, sikap
maupun tingkah laku. Dari dimensi yang satu, kemajuan ilmu
pengetahuan dan teknologi telah membuat manusia lebih sempurna
dalam menguasai, mengolah dan mengelola alam untuk kepentingan
dan kesejahteraan hidup mereka. Tetapi dari dimensi lain, kemjuan
ilmu pengetahuan dan teknologi itu hustru telah menimbulkan
hasil-hasil samping atau ikutan yang tiidak direncanakan dan tidak
dikehendakL^

Bahkan yang kadang-kadang menyulitkan dan mengancam
kehidupan umat manusia itu sendiri. Sebagai hasil samping dari
penetrapan ilmupengetahuan dan teknologi dalam proses pembangunan,
pertanian, industri, pengangkutan, dan pemukiman manusia, telah
mengakibatkan timbulnya polusi biologis, polusi kimiawi, perusakan
dan disrupsi fisik, polusi dan disrupsi sosial serta memburuknya atau
menurunnya sumber-sumber misalnya, menurunnya sumber-sumber
mineral, sumber-sumber tanah atau hutan.^ Di samping itu kemajuan
ilmu pengetahuan dan dan teknologi tampaknya juga tidak diikuti oleh
kemajuan akhlak dan budi pekerti, bahkan sebaliknya terlihat adanya

1). Bachtiar Rlfa'i, Ilmu dan Teknologi Pembangunan dan Lingkungan: Problema
Keseimbangan Menuju Kualit.is Hidup, Prisma, No.l tahun ke III, Pebruari 1974, Jakarta: LP3ES,
hal.6.

2). Ibid,hal.6.
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tendensi semakin merosotnya nilai-nilai kemanusiaan, sehingga boleh
dikatakan manusia dewasa ini sedang mengalami krisis nilai-nilai insani
(human values)^

Dalam hal itu perubahan-perubahan sosial, seperti misalnya
perubahan dari masyarakat tradisional menjadi masyarakat modern.
Dari masyarakat tertutup menjadi masyarakat terbuka. Dari masyarakat
agraris menjadi masyarakat industri, dan sebagainya telah menimbulkan
problema kemasyarakatan yang kompleks pula.

Demikian pula adanya ketidakseimbangan dalam pemerataan
dan pemanfaatan sumber-sumber dan daya-daya alam, yang
menimbulkan jarak yang semakin melebar antara penduduk negeri-
negeri kaya dengan penduduk negeri-negeri miskin, adalah merupakan
problema kemanusiaan yang cukup gawat. Dapatlah digambarkan
betapa lebarnya jurang itu apabila dari penghasilan total di dunia
hanya dua puluh persen saja yang jatuh ketangan tujuh puluh persen
dari seluruh penduduk dunia ini. Sedang sisanya hanya dinikmati oleh
sebagian kecil dari penduduk yang tinggal di negeri-negeri kaya.^
Akibat adanya ketimpangan dalam pembagian rizki diantara penduduk
dunia inilah maka tidak mengherankan apabila dari enam milyar
jumlah penduduk dunia kira-kira satu milyar menderita kelaparan atau
kekurangan gizi.^

Segala persoalan kemasyarakatan yang semakin rumit dan
kompleks yang dihadapi oleh umat manusia itu adalah merupakan
masalah yang harus dihadapi dan diatasi oleh para pendukung dan
pelaksana dakwah. Begitu pula kenyataan semakin meningkatnya
kampanye dan serangan pemikiran yang menentang Islam yang
diderita oleh masyarakat Islam, dalam bentuk seruan atheistis seperti
komunisme, sekulerisme serta gerakan misionaris dan lainnya adalah
juga merupakan problema dakwah yang harus dihadapi.

3). Ibid,hal.4.
4). Sudjatmoko, Futurologi dan Kita: Suatu Uraian Pengantar, Prisma, No. 2 April 1975,

Jakarta: LP3ES, hal. 10.
5). Ibid,hal. 10.
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Untuk menghadapi masalah-masalah dakwah yang semakin
berat dan meningkat itu, maka penyelenggaraan dakwah tidak mungkin
dapat dilakukan oleh orang perorang secara sendiri-sendiri dan secara
sambil lalu saja. Tetapi harus diselenggarakan oleh para pelaksana dakwah
secara bekerjasama dalam kesatuan-kesatuan yang teratur rapi, dengan
terlebih dahulu dipersiapkan dan direncanakan semasak-masaknya,
serta mempergunakan sistem kerja yang efektif dan efisien. Dengan
perkataan lain bahwa dalam menghadapi masyarakat objek dakwah yang
kompleks, dengan problemanya yang kompleks pula, penyelenggaraan
dakwah akan dapat berjalan secara efektif dan efisien apabila terlebih
dahulu dapat diidentifikasikan dan diantisipasikan masalah-masalah
yang akan dihadapi. Kemudian atas dasar hasil pengenalan situasi dan
kondisi medan, disusunlah rencana dakwah yang tepat. Selanjutnya
untuk melaksanakan rencana yang telah disusun itu dipersiapkan pula
pelaksana yang memiliki kemampuan yang sepadan serta mereka diatur
dan diaorganisir dalam kesatuan-kesatuan yang seimbang dengan luasnya
usaha dakwah yang akan dilakukan. Demikian pula mereka yang telah
diatur dan diorganisir dalarn kesatuan-kesatuan itu digerakkan dan
diarahkan pada sasaran-sasaran atau tujuan dakwah yang dikehendaki.
Akhirnya tindakan-tindakan dakwah yang dilakukan itu diteliti dan
dinilai apakah senantiasa sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan
atau sebaliknya terjadi penyimpangan-penyimpangan.

Kemampuan untuk mengidentifikasi masalah, kemudian
menyusun rencana yang tepat, mengatur dan mengorganisir pelaksana
dakwah dalam kesatuan-kesauan tertentu, selanjutnya menggerakkan
danmengarahkannyapadasasaran-sasaranatautujuanyangdikehendaki,
begitu pula kemampuan untuk mengawasi atau mengendalikan
tindakan-tindakan dakwah, dapatlah disebut 'manajemen'.
Manajemen, baik sebagai ilmu (sdence), maupun sebagai seni (art),
pada mulanya tumbuh dan berkembang dikalangan dunia industri dan
perusahaan (business). Akan tetapi dalam perkembangan selanjutnya
ternyata sangat diperlukan dan bermanfaat bagi setiap usaha dalam
berbagai lapangan. Saat ini boleh dikatakan tidak ada suatu usaha
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kerjasama manusia untuk mencapai suatu tujuan tertentu yang tidak
mempergunakan manajemen. Maka usaha dakwah yang lebih luas dan
complicated dibandingkan dengan kegiatan business, tentulah tidak

dapat berjalan secara efektifdan efelslen, apabila tidak disertai dengan
manajemen. Dengan demiklan penggunaan prinsip-prinsip manajemen
dalam proses penyelenggaraan dakwah adalah merupakan conditio sine
qua non. Di mana ada upaya menyelaraskan organisasi dakwah dengan
lingkungannya itu yang yang melahirkan manajemen strategis.

Secara khusus, Anshoff dan McDonnell menjelaskan bahwa
manajemen strategis merupakan jawaban terhadap perkembangan yang
kian tak terduga, kompleks, dan penuh kebaruan. Manajemen strategis
ini merupakan jawaban atas tantangan masa depan yang penuh dengan
ketakterdugaan, kompleks, dan penuh kebaruan. Manajemen strategis
sendiri merupakan bagian dari fase perkembangan evolutifmanajemen
organisasi, sejalan dengan perkembangan yang terjadi pada lingkungan
organisasi.^

Berdasarkan pertimbangan dan alasan sebagaimana telah
dipaparkan diatas dan dikuatkan pula oleh kenyataan bahwa masih
sedikit perhatian orang, terutama para pelaku dakwah sendiri terhadap
pentingnya peranan manajemen strategis bagi organisasi dakwah, maka
penulis merasa terpanggil untuk menghidangkan tulisan ini.

B. Arti dan Peranan Manajemen dalam Proses Dakwah

1. Tujuan Oranisasi Dakwah

Dilihat dari segi tujuan utama dakwah, maka tujuan oganisasi
dakwah adalah merupakan tujuan perantara. Sebagai perantara
oleh karenanya tujuan otganisasi berintikan nilai-nilai yang dapat

6). Anshoff, H. Igor dan McDonnell, Edward J., Implandng Strategic Managemenc, 2nd
ed., NewYork: Pramicce Hall, 1990, hal. xv.
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mendatangkan kebahagiaan dan kesejahteraan yang diridhai oleh Allah
SWT., masing-masing sesuai dengan segi atau bidangnya. Kebagahiaan
dan kesejahteraan dalam bidangpendidikan misalnya, adalah suatu nilai
yang ditandai dengan adanya sistem pendidikan yang baik, tersedianya
sarana pendidikan yang cukup serta terbentuknya objek pendidikan
menjadi manusia yang bertakwa, berakhlak dan berilmu pengetahuan
tinggi dan sebagainya. Sedang kebahagiaan dan kesejahteraan dalam
bidang sosial ekonomi misalnya, adalah suatu nilai yang ditandai
dengan tegaknya keadilan ditengah-tengah kehidupan masyarakat,
tersedianya lapangan kerjayang cukup, timbulnya kesadaran masyarakat
akan pentingnya hidup tolong-menolong atas dasar takwa, terkikisnya
penindasan, perbudakan, kebodohan, kemiskinan, dan sebagainya.
Demikian pula kebahagiaan dan kesejahteraan dalam bidang politik,
adalah suatu nilai tertentu yang ditandai dengan adanya peraturan-
peraturan hidup yang bersumberkan ajaran Islam, duduknya orang-
orang yang bertakwadan beriman ditampuk pemerintahan dan badan-
badan atau lembaga negara lainnya, dimanfaatkannya kekuasaan
negara untuk kepentingan dan kemaslahatan masyarakat, dan lain
sebagainya. Kebahagiaan dan kesejahteraan dalam bidang kebudayaan
misalnya, adalah nilai-nilai yang ditandai dengan terbinanya perilaku,
cara bergaul> cara berpakaian masyarakat yang didasarkan pada ajaran
Islam, tumbuh dan berkembangnya daya inisiasi dan kreasi masyarakat
untuk membudayakan kekayaan alam yang dikaruniakan oleh Allah
buat kepentingan dan kemaslahatan masyarakat.

Untuk mencapai tujuan organisasi dakwah itu, maka langkah-
langkah dan tindakan dakwah itu disusun secara bertahap di mana
pada setiap tahapan ditetapkan dan dirumuskan pula target atau
sasaran tertentu. Dan selanjutnya atas dasar target dan sasaran inilah
disusun program dakwah untuk setiap tahapan yang telah ditentukan
itu. Dengan jalan demikian, maka tujuan dakwah dapat diusahakan
pencapaiannya secara teratur dan tertib, setapak demi setapak dan
langkah demi langkah.
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2. Kemampuan Manajemen

Manajer/pimpinan organisasi dakwah, sebagaimana telah
dikemukakan di atas, harus memiliki kemampuan, kecakapan,
ketrampilan atau keahlian memimpin dan menggerakkan orang-orang
yang berada di bawah pimpinannya untuk melaksanakan kegiatan-
kegiatan dalam pencapaian tujuan dakwah yang telah ditentukan.
Kemampuan atau keahlian itu disebut dengan istilah manageriaI skill.
Dalam hubungan ini perlu dikemukakan bahwa kegiatan-kegiatan yang
dilakukan dalam rangka pencapaian tujuan itu dapat dibedakan sebagai
berikut.
a. Kegiatan operasional, yaitu kegiatan-kegiatan yang secara tidak

langsung bertalian dengann tercapainya tujuan. Dalam rangka
usaha dakwah, kegiatan operasional itu misalnya; kegiatan tabligh,
kegiatan-kegiatan dibidang pendidikan, social, ekonomi, dan lain
sebagainya.

b. Kegiatan pelayanan, yaitu kegiatan-kegiatan yang secara tidak
langsung bertalian dengan tercapainya tujuan, tetapi menunjang
langsung kegiatan operasional. Kegiatan ini misalnya menyediakan
alat-alat perlengkapan yang diperlukan oleh kegiatan operasional,
dan sebagainya.

c. Kegiatan pimpinan, yaitu kegiatan yang mempunyai hubungan
secara tidak langsung demngan tercapainya tujuan, tetapi sangat
menentukan efektif tidaknya kegiatan operasional dan kegiatan
pelayanan.

Manajer/pimpinan organisasi dakwah sesuai dengan fungsinya
sebagai penggerak, memerlukan keahlian manajemen itu. Dalam
hal ini tidak berarti bahwa pimpinan itu tidak harus mengetahui
keahlian teknik. Pimpinan, terutama yang berada ditingkat yang secara
langsung berhubungan dengan para pelaksana, perlu juga memahami
dan menguasai seluk bcIuk keahlian teknik itu. Sebab sesuai dengan
fungsinya, pimpinan itu harus secara langsung memberikan petunjuk,
bimbingan dan contoh teladan kepada para pelaksana, tentang
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bagaimana caranya kegiatan operasional itu harus dilaksanakan.

C. Manajemen Strategis

Duniayangkitatinggaliini,selalumengalarniperubahan.Sejarah
menunjukkam bagaimana perubahan terjadi pada pelbagai bidang
kehidupan. Begitupun halnya dalam dunia dakwah, kita menyaksikan
banyak perubahan. Kita menyaksikan ada kehancuran dan kebangkitan|
organisasi-organisasi dakwah. Perubahan tersebut terus berlangsunj
dan m,anusia dituntut untuk menyesuaikan diri dengan perubahai
itu. Bahkan, dalam ilmu sosial lama dinayatakan, keinginan manusi;
untuk mengendalikan atau merencanakan perubahan social melaluj
rekayasa social atau pembangunan, meski dalam kenyataannya ap:
yang direncanakan tersebut tidak selalu tenvujud. Perubahan berjdar|
mengikuti logikanya sendiri dan ada banyakyang tak mampu dikontro|
manusia.

Setiap manusia memiliki sikap dan cara pandangnya masinj
masing terhadap perubahan yang terjadi. Bagaimana manus
menyikapi dan memandang perubahan tersebut merupakan h;
menarik yang diungkapkan peneliti dari Netherlands University Cent(
for Coordination of Research in Social Science, Felix Geyer, yan|
membuat tipologi rekasi terhadap perubahan akseleratif. Perubahanni
sendiri oleh Geyer dilukiskan sebagai keniscayaan, sehingga berub;
dari kesederhanaan menjadi kompleksitas seperti yang dialai
umat manusia sekarang ini disebutnya sebagai keniscayaan. Geyei
menunjukkan empat tipologi reaksi terhadap perubahan tersebut sebag
berikut: 1) perubahan tersebut ditanggapi dengan baik dan mendoroi
untuk mengembangkan diri dalam kompleksitas; 2) perubahan (yai
terlalu banyak) tidak disukai dan tak mempersiapkan diri untuk bi

7). Felix Geyer, Dari Kesederhanaan menuju KopmpIeksitas: Beradaptasi den|
Keniscayaan Akselerasi Perubahan dalam Yosal iriantoIrianto (ed.), TeoriChaos, Postmodernisme
Studi Komunikasi, Bandung: tp, 2001, hal. 48-50.
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berkembang dalam kompleksitas; 3) perubahan dipandang sebagai
ancaman dan kompleksitas ditentang; 4) perubahan ditanggapi secara
pasif dan tidak memiliki kesadaran terhadap terjadinya peningkatan
kompleksitas.

Perubahan yang akseleratif tersebut biasanya diacukan pada
Revolusi Industri sebagai titik awal terjadinya perubahan yang besar.
Penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi mendorong perubahan
sosial yang besar. Apalagi setelah sistem-sistem teknologi yang pada
mulanya dikembangkan secara terpisah kemudian diintegrasikan
menjadi satu sistem maka semakin cepatlah akselerasi perubahan social
akibat penerapan teknologi tersebut. Sistem telekomunikasi, sistem
komputer, sistem penyimpanan informasi yang tadinya dikembangkan
secara individual untuk masing-masing sistem, kini terintegrasi dalam
sistem informasi global yang popular disebut internet. Maka lalu-
lintas informasi antarnegara pun berjalan sedemikian cepat. Tidak
mengherankan bila Baker^' menyebut zaman sekarang ini mirip dengan
sungai yang bergejolak. Dalam zaman yang bergejolak ini, tulis Baker,
kemampuan untuk mengantisipasi akan memperbesar peluang untuk
berhasil.

Dalam pendangan Ningky Munir^, factor pendorong terjadinya
perubahan tersebuit adalah a) pereubahan dan penyempurnaan
teknologi, khususnya teknologi informasi, b) globalisasi bisnis, dan
c) demokratisasi. John Peterson dalam The Road 2015 melukiskan
perubahan-perubahan yang terjadi tersebut dengan ungkapan, "Kita
hidup pada zaman yang akan membuat lebih banyak perubahan bagi
umat manusia dibandingkan zaman sebelumnya. Ini merupakan zaman
yang luar biasa pentingnya yang secara fundamental akan membentuk
ulang hampir semua aspek kehidupan kita pada dua dasawarsa
mendatang. Keseluruhan perubahan tersebut berlangsung hampir pada

8). Baker, Jihn & Lawrence Peter, The ABC ofManagement a Handhbook ofManagement:
Terms and Conccpts, London: Casscll, 1989, hat. 28.

9). Ningky Munir, Logika Baru Meningkatkan Daya Saing Perusahaan , dalam Manajemen,
No. 158/Oktober2001,hal. 12.
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semua segmen reaIitas kita-dan kecepatan perubahan itu pastilah terus
meningkat."

Perubahan-perubahan tersebut tentu saja berpengaruh terhadap
pengelolaan organisasi. Lingkungan yang berubah dengan sendirinya
menuntut organisasi untuk adaptif terhadap perubahan tersebut.
Manajemen pun memperhatikan lingkungan internal dan eksternal
yang berpengaruh terhadap kinerja organisasi. Dalain konteks adanya
perubahan yang berjalan begitu cepat dan adanya pengaruh lingkungan
internal dan eksternal itu, manajemen strategis menjadi penting.

1. Pengertian Manajemen Strategis

Manajemen strategis merupakan upaya organisasi dakwah untuk
bisa menyelaraskan dirinya dengan lingkungan. Dalam mengelola
organisasi tidak lagi memadai bila hanya mengandalkan intuisi, termasuk
mengandalkan intuisi dalam menyusun strategi dakwah. Seperti yang
diungkapkan oleh Bruce Henderson dari Boston Consulting Group^
strategi yang dirumuskan secara intuitif menjadi tidak memadai lagi.
Karena a) organisasi semakin membesar, b) lapis-lapis manajemen
semakin bertambah, c) lingkungan berubah secara substansial.

Namun, apakah yang dimaksud dengan strategi P Istilah
yang banyak digunakan dalam percakapan sehari-hari. Strategi bisa
terkait dengan kegiatan militer sehingga pernah dimaknai sebagai
"seni para jenderal", bisa terkait dengan dunia olahraga seperti yang
sering disaksikan di televisi, para pengamat sepakbola mendiskusikan
strategi yang digunakan tim yang bertanding. Strategi juga diartikan
sebagai ketrampilan manjerial (administrasi, kepemimpinan, orasi,
dan kekuasaan). Oleh James Brian Quinn^, strategi diartikan sebagai
"pola atau rencana yang mengintegrasikan tujuan pokok, kebijakan

10). Whelen, ^iomas L. & Hunger, J.David, Strategic Managernent and Business Policy,
Reading, Mass.: Addison-Wesley Publishing Company, 1995, haI. 4.

11). James, B. Quin, Advertising: Principles and Practies, 3rd ed., Englewood Cliff, NJ:
PremiceHail, 1995,hal.5.
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dan rangkaian tindakan sebuah organisasi ke dalam satu kesatuan
yang kohesif". Sedangkan Steiner dan Miner (dalam Robson'^)
menyatakan, bahwa strategi mengacu pada "formulasi misi, tujuan
dan objektif dasar organisasi,; strategi-strategi program dan kebijakn
untuk mencapainya; dan metode yang diperlukan untuk memastikan
bahwa strategi diimplementasikan untuk mencapai tujuan-tujuan
organisasi". Strategi, oleh Porter (dalam Robson^) diartikan sebagai
"formula berbasis luas mengenai cara bisnis bersaing; tujuan apa yang
ingin dicapai, dan kebijakan apa yang diperlukan untuk mencapai
tujuan tersebut. Haklikat perumusan strategi yang kompetitif adalah
mengaitkan organisasi dengan lingkungannya".

Manajemen strategis pada dasarnya merupakan upaya
organisasi untuk menyesuaikan dengan lingkungannya. Dalam upaya
menyelaraskan organisasi dengan lingkungannya tersebut, manajemen
strategis melakukan langkah-langkah sebagai berikut, seperti yang ditulis
Hari Lubis^: 1) Menetapkan misi organisasi; 2) Memformulasikan
falsafah organisasi; 3) Menetapkan kebijakan (policy); 4) Menetapkan
tujuan (objek organisasi); 5) Mengembangkan strategi organisasi; 6)
Merancang struktur organisasi; 7) Menyediakan sumber daya manusia; 8)
Menetapkan prosedur kerja; 9) Menyediakan fasilitas; 10) Menyediakan
biaya/modal kerja; 11) Menetapkan standar; 12) Menentukan rencana
dan program operasional; 13) Menyediakan informasi untuk keperluan
pengendalian; 14) Mengaktifkan sumber daya manusia.

Dengan manajemen organisasi seperti itu, maka ada beberapa
manfaat yang bisa diperoleh dari penerapan manajemen strategis. Bagi
organisasi dakwah, tentu saja manajemen strategis itu akan membantu
meningkatkan keuntungan dalam proses penyelenggaraan dakwah..
Sehingga, manajemen strategis tidak hanya diterapkan oleh organisasi
bisnis, tetapi berbagai organisasi nirlaba, seperti universitas, LSM,

l2). Wendy Robson, Strategic Managcmcnr and Information Sysrems: An Integrared
Approach, 2nd cd., Harlow: Pearson Education Ltd., 1997, hai. 4.

13). Ibid,hal.4.
14). S.B.HariLubis,PcngantarManajemenStrategi,Bandung:TP, 1992, hal. 1.
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yayasan, atau lembaga sociaI lain juga menerapkan manajemen strategis
ini untuk membuat organiusasinya bisa bertahan di tengah derasnya arus
perubahan. Hari Lubis^, menyebutkan beberapa manfaat penerapan
manajemen strategis, seperti (a) mendeteksi masalah sebelum terjadi,
(b) membuat para manajer/plmpinan menjadi lebih berminat terhadap
organisasi, (c) membuat organisasi lebih responsifdan waspada terhadap
perubahan, (d) mengarahkan segala upaya untuk menuju objektif
organisasi, dan (e) merangsang munculnya kerjasama daIam menjawab
permasalahan dan dalam memanfaatkan peluang.
Dengan demikian, dalam manajemen strategis akan terlihat upaya
kita untuk memhami lingkungan atau situasi strategis dengan
melakukan analisis strategis. Kemudian akan tiba pada ilihan-piIihan
strategi yang akan dipergunakan oleh organisasi yang kemudian akan
diimplementasikan. Proses tersebut berjalan siklikal. Ini bisa dilihat
dalam model yang menggambarkan unsure-unsur manajemen strategis
yang dibuat Robson^ berikut ini.

Model Unsur-unsur Manajemen Strategis

Memahami situasi strategis

Formulasi
Strategi

Sering disebut
ktik

Sumber: Robson, 1997:26

15).Ibid,hal. 1.
16). Op Cit, Wendy Robson,...
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hal. 26.
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2. Proses Manajemen Strategis

Tatkala manajemen strategis sebagai proses merupakan rangkaian
tindakan yang dimulai dari analisis lingkungan sampai evaluasi dan
pengendalian strategi, maka ada beberapa model yang menunjukkan
bagaimana proses manajemen srrategis tersebut. Namun, model-model
tersebut pada umumnya menunjukkan bagaimana proses manajemen
strategis yang diawali dengan analisis lingkungan, baik lingkungan
internal maupun lingkungan eksternal organisasi, sampai pada
evaluasi dan pengendalian, yang kemudian mulai lagi dengan analisis
lingkungan.

Kita perhatikan model di bawah. Ada dua model yang penulis
sajikan sebagaimana digambarkan oleh Hari Lubis^ dan Wheelen
& Hunger^. Kedua model tersebut sesungguhnya tidak memiliki
perbedaanyangmendasar,meskidiantarakeduanyakitabisamenemukan
ada sedikit perbedaan. Hari Lubis membuat model berdasarkan tulisan
Samuel C.Certo &t J.Paul Porter dalam Strategic Management: A Focus
on Process, yang disebutnya sebagai buku yang sangat membantu
pemahaman mendasar tentang manajemen strategis. Apa yang disebut
Penetapan Arah Pengembangan Organisasi yang merupakan langkah
kedua dalam proses manajemen strategis yang dinyatakan dalam model
Hari Lubis, dimasukkan ke dalam formulasi strategi oleh Wheelen
& Hunger. Langkah-langkah yang juga merupakan elemen-elemen
manajemen strategis ini saling berinteraksi. Analisis lingkungan
tidak akan ada artinya bagi organisasi bila tidak dilanjutkan dengan
merumuskan strategi. Begitu juga dengan rumusan strategi tak akan
ada artinya bila tidak diimplementasikan. Implementasi tersebut tidak
akan memberi hasil yang memuaskan bial tidak dilakukan kontrol dan
evaluasi, Karena itu, umpan-balik dari setiap tahapan/elemen proses
manajemen strategis menjadi penting.
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Proses Manajemen Strategis

ANAL1SIS
LINGKUNGAN
- lnlerna!
- Ekslemal

i

>

PENETAPAN ARAH
PENGEMBANGAN

ORCJANISAS1
- Misi
- Objcktif

, . L

>
PERUMUSAN

STRATEGI

i

>
1MPLEMENTASI

STRATEGI

i .

>
P[-NGENDALIAN

STRATEGI

.
'
'

Sumber. S.B.Hari Lubis, l992:2.
Proses Manajemen Strategis

SCANNING
LINGKUNGAN

i .

FORMULASI
STRATEGI

,

1MPLEMENTASI
STRATEGI

i

EVALUASI DAN
KONTROL

'

Sumber. Wheelen & Hungcr, 1995:9

a. Analisis/Scanning Lingkungan

Analisis lingkungan merupakan proses pemantauan lingkungan

organisasi untuk mengidentifikasi ancaman maupun kesempatan (saat
ini dan masa depan) yang mungkin berpengaruh terhadap keberhasilan
organisasi dalam mencapai tujuannya. Sedangkan yang dimaksud
dengan lingkungan adalah "semua elemen di dalam maupun di luar
organisasi yang dapat mempengaruhi keberhasilan organisasi dalam
mencapaitujuannya".Denganmenganalisislingkungan,makaorganisasi
mendapatkan manfaat a) memiliki informasi mengenai kecenderungan
lingkungan (yang berkaitan dengan keseluruhan organisasi) untuk
manajemen puncak (policy oriented), b) memiliki informasi mengenai
lingkungan bagi manajemen puncak dan pimpinan devisi (integrated

strategicpLznning), dan c) memiliki infomrasi lingkungan yang relevan
dengan kinerja suatu fungsi (Junction oriented).

Analisis atau pemeriksaan (scanning) lingkungan pada dasarnya
untuk mengetahui faktor-faktor yang sangat penting bagi masa
depan organisasi. Ini biasa dinamakan sebagai faktor-faktor strategis.
Biasanya faktor-faktor strategis tersebut dirangkum dalam singkatan

yang cukup popular, yakni SWOT (Strengths, Weakness, Opportunities,
7^raz#-kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman). Kekuatan dan
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kelemahan ada pada lingkungan internal organisasi, sedangkan peluang
dan ancaman ada pada lingkungan eksternal organisasi.

Perlunya menganalisis lingkungan organisasi karena organisasi
tidaklah hidup di ruang hampa udara. Organisasi hidup bersama
organisasi lain yang sejenis dan organisasi-organisasi lain yang berada
dalam sistem sosial. Selain itu, organisasi ada tentunya bukan demi
organisasi itu sendiri, melainkan bagi masyarakat. Karena itu, apa
yang terjadi pada masyarakat yang hidup bersama organisasi itu akan
berpengaruh terhadap organisasi. Perubahan kondisi sosial-politik
misalnya, akan berpengaruh terhadap organisasi, begitujuga perubahan
selera dan gaya hidup akan berpengaruh terhadap organisasi. Meski
bisa juga, perubahan gaya hidup itu dipengaruhi juga oleh organisasi,
misalnya saat munculnya internet, terjadi perubahan gaya hidup dalam
model penyelenggaraan dakwah.

Dalam menganalisis lingkungan ini, perlu dipahami dengan baik
lingkungan organisasi. Secara umum Hari Lubis^ mengelompokkan
lingkungan organisasi adalah a) lingkungan umum (generalnvironment),
b) lingkungan operasional (operating environment), dan c) lingkungan
internal (internal environment). Sedangkan Wheelen & Hunger^,
membagi lingkungan menjadi a) lingkungan sosial (sodetalenvironment),
b) lingkungan tugas (ta$k environment), dan c) lingkungan internal
(internal environment).

b. Perumusan Strategi

Perumusan strategi merupakan keputusan mengenai jalan
yang akan ditempuh untuk mencapai apa yang sudah ditetapkan
dalam objektif. Berdasarkan analisis yang dilakukan terhadap factor-
faktor lingkungan sosial, operasional, dan internal, kemudianm
dengan mempertimbangkan objektif, maka ditetapkan strategi untuk

19). Op Cit, S.B. HariLubis, ....hal. 5.
20). OpCit,Whelen,^iomasL.&Hunger,J.David hal. 11.
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mencapai objektiftersebut. Pilihan strategi tersebut biasanya didasarkan
pada peluang strategi tersebut mampu mewujudkan objektif. Ketika
merumuskan strategi, tersedia banyak alternatifstrategi untuk mencapai
objektif, namun tentu kita harus memilih strategi mana yang paling
tepat dengan mempertimbangkan lingkungan sociaI, operasional, dan
internal organisasi.

Pendekatan yang bisa digunakan untuk mengaitkan antara
perumusan strategi dan analisis lingkungan, menurut Hari Lubis^
ada 2 (dua), yakni a) Critical Quation Analysis dan b) Analisis SWOT.
Untuk yang disebut pertama, bisa memberikan kerangka dasar untuk
menganalisis kondisi umum organisasi dan merumuskan strategi yang
sesuai dengan menjawab beberapa pertanyaan. Sedangkan untuk
yang kedua, analisis SWOT berangkat dari asumsi bahwa berbagai
permasalahn yang dihadapi organisasi dapat dikelompokkan ke dalam
4 unsur SWOT, yakni kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman.
Analisis SWOT ini mencoba melakukan analisis terhadap kondisi
organisasi, lalu menyeimbangkan kekuatan dan kelemahan pada
lingkungan internal organisasi dengan peluang dan ancaman dari
lingkungan eksternal organisasi.

Dalam melakukan Critical Quation Analysis, seperti ditulis Hari
Lubis^ ada empat pertanyaan dasar yang diajukan. Pertama, apa saja
yang menjadi misi objektiforganisasi?. Jawaban atas pertanyaan tersebut
menunjukkan arah yang seharusnya dituju organisasi. Kedua, saat ini,
ke arah mana organisasi bergerak? Jawaban terhadap pertanyaan ini bisa
memberi gambaran apakah organisasi berhasil mencapai targetnya, juga
memberikan gambaran apakah organisasi berhasil mencapai targetnya,
juga memberikan gambaran apak kemajuan cukup memuaskan dan
apakah arah perkembangan orgnisasi sudah tepat.

Ketiga, saat ini, apa saja yang merupakan factor kritis dari
lingkungan yang harus dihadapi organisasi? Jawaban atas pertanyaan

21). Op.Cit,S.B.HariLubis, hal.25.
22). Ibid, hal. 25.
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ini menunjukkan faktor kritis yang perlu dihadapi, baik yang ada di
dalam maupun di luar organisasi. Dan keempat, apa saja yang perlu
dilakukan agar efektif pencapaian objektif organisasi bisa ditingkatkan
pada masa depan? ]awaban atas pertanyaan ini merupakan perumusan

strategi, melampaui tahapan anaHsis lingkungan dan telah mencakup
perencanaan rute yang akan ditempuh dan juga pemilihan rute yang
akan digunakan.

Setelah melakukan analisis tersebut, maka manajemen puncak
akan merumuskan strategi yanga kan diambil organisasi untuk mencapai
objektifnya. Dalam merumuskan strategi tersebut ditetapkan dua
strategi, yakni strategi umum (generaMgrand strategy) dan menetapkan
peran atau tugas dari berbagai bagian yang ada dalam organisasi,
termasukjuga pengalokasian sumber-sumber daya pada berbagai bagian
tersebut.

Ada tiga pendekatan yang dapat dipergunakan dalam menyusun
strategi organisasi sebagai berikut:
a. Pendekatan Skenario, yang mendeskripsikan sejumlah gambaran

tentang organisasi pada masa depan untuk kemudian dipilih
gambaran yang dipandang paling sesuai. Pendekatan ini tepat
digunakan oleh organisasi non-profit atau organisasi berskala kecil
dan menengah.

b. Pendekatan Permasalahan Kritis, yang mengumpulkan sejumlah
permsalahan kritis yang teridentifikasi melalui analisis situasi, lalu
menyusunnya berdasarkan tingkat kerawanannya. Selanjutnya,
dipilih solusi yang paling baik. Seperti halnya pendekatan skenario,
pendekatan ini tepat digunakan oleh organisasi non-profit dan
organisasi berskala kecil dan menengah.

c. Pendekatan Sasaran, yang dalam menyusun strateginya terlebih dulu
menetapkan sasaran yang ingin dicapai oleh organisasi pada masa
depan. Setelah itu, ditetapkan strategi yang tepat untuk mencapai
sasaran tersebut. Pendekatan ini biasanya digunakan oleh organisasi-
organisasi berskala besar.
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c. Implementasi Strategi

Implementasi strategi merupakan keseluruhan kegiatan dan
pilihan yang diperlukan untuk menjalankan sebuah rencana strategis.
Ini merupakan proses untuk menjalankan strategi dan kebijakan
melalui pengembangan program, anggaran, dan prosedur. Wheelen
& Hunger^ menjelaskan, sebelum mengimplementasikan strategi,
para manajer/pimpinan strategis mesti terlebih dahulu menjawab
pertanyaan-pertanyaan penting berikut.
1. Siapa yang akan menjalankan rencana strategis?
2- Apa yang mesti dilakukan?
3- Bagaimana orang yang menjalankan rencana strategis itu melakukan

apa yang diperlukan?
Meski implementasi strategis merupakan langkah berikt setelah

perumusan strategi, namun dengan diimplementasikannya strategi, tak
berarti proses perumusan strategi sudah selesai. Justru disini ada semacam
dialektika antara implementasi strategi dan perumusan strategi, Manajer/
pimpinan yang baik mungkin harus kembali lagi mengevaluasi strategi
yang dirumuskannya setelah diimplementasikan, sehingga dilakukan
perumusan ulang strategi, yang kemudian setelah diimplementasikan
harus dievaluasi kembaIi. Begitu seterusnya. Strategi yang sudah selesai
dirumuskan, artinya sudah dibuat rencana strategisnya, manakala
diimplementasikan mengharuskan adanya penyempurnaan perumusan
strategi. Karena itu, antara perumusan strategi dan implementasi strategi
selalu dipandang sebagai dua sisi mata uang.

Banyak organisasi yang mampu menyusun strateginya dengan
baik. Daya-daya kreatifmanajer/pimpinannya telah melahirkan strategi
organisasi yang sangat baik. Bahkan tatkala strategi itu dibuat dalam
bentuk pernyataan strategis, banyak pihak yang memuji sebagai strategi
yang inovatif yang diperhitungkan akan mampu membawa organisasi

23). Op Cit, WheIen, ̂ iomas L. & Hunger, J.David, hal. 221.
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mencapai objektifnya, mampu bersaing dalam lingkungan persaingan
yang sangat keras, dan organisasi akan mampu bertahan hidup di
tengah himpitan situasi ekonomi, politik, social dan budaya yang tak
menentu. Namun kenyataannya, saac diimplementasikan tidak begitu
halnya. Strategi yang baik itu menjadi sumber bencana bagi organisasi
saat diimplementasikan, artinya strategi tersebut tidak memberikan
hasil yang memuaskan.

Karena itu, keberhasilan dalam manajemen strategis ditentukan
oleh perumusan dan implementasi strategi yang baik. Bila salah satu
buruk, misalnya implementasinya buruk, maka secara keseluruhan
gagal. Hari Lubis^ dengan mengutip Thomas V.Bonong, menyediakan
perangkat untuk mendiagnosis permasalahan strategi, seperti
digambarkan di bawah ini.

Diganosis Permasalahan Strategi

PERUMUSAN STRATEGI

IMPLEMENTASI
STRATEGI Baik

Buruk

Baik
SUCCES
TROUBLE

Buruk
ROULLETTE

FAILURE

Bagimana keterkaitan antara perumusan strategi dan
implementasi strategi sebagai dua sisi mata uang itu dapat dijelaskan
sebagai berikut.

1. Success
Dengan perumusan strategi yang baik dan implementasi yang

baik juga memang memungkinkan keberhasilan. Namun hendaknya
diwaspadai bahwa ada factor lingkungan yang berada di luar kontrol
manajemen organisasi. Perubahan perilaku masyarakat dan upaya-upaya
yang dilakukan kompetitor masih memungkinkan strategi tersebut

24). Op. Cit, S.B.Hari Lubis, hal. 45.
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Z RouUette
Perumusan strateginya memang buruk, namun implementasinya

baik. Hal ini memunculkan dua kemungkinan.
a. Karena implementasinya baik, maka hasilnya bisa baik, meski

strateginya buruk. Setidaknya, ada kemungkinan bisa mendeteksi
sejak dini kekurangan yang ada.

b. Meski implementasinya baik, namun karena perumusan strateginya
buruk, maka ada kemungkinan justru kegagalan rnenjadi lebih cepat
datangnya.

3. Troubk
Permasalahnnay ada pada implementasi strategi. Namun

seringkali perumusan strategi yang baik tapi buruk implementasinya itu
dipandang sebagai kegagalan perumusan strategi, sehingga dilakukan
perumusan ulang strategi. Karena sumber permasalahannya adalah
implementasi, maka perumusan ulang itu tentu tidak membantu.

4. Failure
Ini terjadi karena baik perumusan maupun implementasi strategi

sama-sama buruk. Tentu saja manajemen akan mengalami kesulitan
untuk memperbaiki arah perkembangan organisasi. Kegagalan sudah
siap menanti.

Dalam mengimplementasikan strategi, penting diperhatikan
pengembangan model untuk implementasi startegi. Namun sbelumnya,
ada baiknya untuk idingat apa yang dinyatakan R.S.Schuler dan
S.EJackson (dalam Wheelen &t Hunger^) yang mengaskan bahwa
dalam implementasi strategi penting untuk memprioritaskan
manajemen sumber daya manusia dengan cara yang berbeda. Model

25). OpCit,Whelen,ThomasL. &Hunger,J.David, hal.255.
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tersebut mencakup antara lain perubahan organisasi agar mampu
mengakomodasi implementasi strategi, menganalissi struktur formal
dan informal organisasi, analisi kultur organisasi, memilih pendekatan
yang paling sesuai untuk mengimplementasikan strategi, dan

mengeimplementasikan strategi, serta mengevaluasi hasilnya. Hari
Lubis^ menunjukkan salah satu model dalam mengimplementasikan
strategi.
Model Implementasi Strategi

Analisis Perubahan
Strateei

Analisis Struktur
Orqanisasi

Analisis Kultur
Oraanisasi

Memilih Pendekatan
lmolementasi

Mengimplementasikan dan
MenqevaluasJ Strateai

d. Evaluasi dan Kontrol

Secara sederhana, proses kontrol dijalankan untuk memastikan
perusahaan mencapai apa yang sudah ditetapkan harus tercapai,
Kontrol strategi itu pada dasarnya merupakan pengendalian organisasi
melalui kegiatan monitoring, evaluasi, dan perbaikan berbagai kegiatan
yang dijalankan di dalam organisasi. Itu sebabnya, dalam kontrol
strategi penting sekali untuk menentukan dengan jelas hasil seperti
apa yang diharapkan dari setiap tindakan yang dilakukan. Dengan
kontrol, misalnya dibandingkan dengan kinerja ideal yang diinginkan
dengan kinerja aktual organisasi sehingga dapat diperoleh umpan-balik

26). Op. Cit, S.B.Hari Lubis, hal. 47.
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pada manajemen untuk melakukan langkah-langkah korektif yang
diperlukan. Proses evaluasi dan kontrol ini memilikl 5 (lima) tahapan,
seperti yang digambarkan Wheelen dan Hunger^ di bawah ini.

Proses Evaluasi dan Kontrol

Oleh Wheelen dan Hunger^ masing-masing tahapan dalam
proses evaluasi dan kontrol ini dijeIaskan sebagai berikut.
1. Menetapkan apa yang dikontrol

Manajer puncak dan manajer oerasional perlu secara konkret
menetapkan hasil dan proses implementasi yang akan dimonitor
dan dievaluasi. Proses dan hasil itu mesti bisa diukur dengan cara
yang objektif dan konsisten. Fokus aspek-aspek yang dikontrol itu
hendaknya ditujukan pada aspek-aspek yang siginifikan.

2. Menetapkan standar kinerja
Standar yang digunakan untuk mengukur kinerja merupakan
pernyataan yang rinci dari objektif strategis. Dalam standar ini
biasanya ada ambang batas toleransi yang memberi batasan atas
penyimpangan yang bisa diterima.

3. Ukuran kinerja aktual
Pengukuran hendaknya dilakukan dalam waktu yang sudah
ditetapkan sebelumnya.

4. Membandingkan kinerja aktual dengan standar

27). Op Cic, Whelen, Thomas L. & Hunger, J.David, hal. 281.
28).Ibid,haL281-282.
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Bila hasil actual berada di dalam &mbang batas toleransi, maka proses
pengukuran dihentikan sampai disini.

5. Mengambil langkah korektif
Bila hasil aktuaI ternyata berada di luar ambang batas toleransi, maka
langkah-langkah korektifharus dilakukan.
Langkah-langkah kontrol di atas dinamakan sebagai kontrol
strategis.

Ini merupakan bentuk kontrol organisasional yang digunakan
untuk memantau dan mengevaluasi proses manajemen strategis agar
bisa berfungsi dengan baik. Kontrol strategis ini dilakukan dengan
tujuan agar organisasi mencapai objektifnya melalui pemantauan dan
evaluasi proses manajemen strategis dan menerima umpan-balik, guna
menentukan apakah tiap tahapan dalam perencanaan dan implementasi
manajemen strategis berjalan baik. Dalam melakukan kontrol tersebut
dilakukan pengukuran kinerja organisasi. Pengukuran kinerja organisasi
itu dinamakan audit strategis, yakni memeriksa dan mengevaluasi
bidang-bidang yang dipengaruhi oleh implementasi manajemen
strategis. Menurut AJ.Prager dan M.B.Shea dalam The StrategicAudit
(dalam Yosal Iriantara^), dijalankan melalui tiga tahapan. Pertama,
diagnosis untuk mengidentifikasi bagaimana, di rnana, dan apa prioritas
analisis yang mendalam perlu dilakukan. Kedua, memfokuskan analisis,
dan ketiga, membuat dan menguji rekomendasi. Dalam melakukan
audit strategis ini mensyaratkan adanya kemampuan bertanya secara
kritis dan objektif.

D. Manajemen Strategis dalam Pengorganisasian Dakwah

1. Pentingnya Pengorganisasian bagi Proses Dakwah
Pengorganisasian dakwah dapat dirumuskan sebagai "rangkaian

aktivitas menyusun suatu kerangka yang menjadi wadah bagi segenap

30). Yosal Iriantara, Manajemen Strategis Public Relation, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004,
hal. 40.
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kegiatan usaha dakwah dengan jalan membagi dan mengelompokkan
pekerjaan yang harus dilaksanakan serta nienetapkan dan menyusun
jalinan hubungan kerja diantara satu-satuan organisasi atau petugasnya.^ *
Pengorganisasian tersebut mempunyai arti penting bagi proses dakwah
itu sendiri. Sebab dengan pengorgnisasian maka rencana dakwah menjadi
lebih mudah pelaksanaannya. Hal ini disebabkan oleh karena dengan
dibagi-baginya tindakan-tindakan atau kegiatan-kegiatan dakwah
dalam tugas-tugas yang lebih terperinci serta diserahkan pelaksanaannya
kepada beberapa orang akan mencegah timbulnya kumulasi pekerjaan
hanya pada diri seorang pelaksana saja, di mana kalau hal ini sampai
terjadi, tentulah akan sangat memberatkan dan menyulitkan. Di
samping itu pemerincian kegiatan-kegiatan dakwah menjadi tugas-
tugas terperinci akan memudahkan pula bagi pendistribusian tugas-
tugas tersebut pada para pelaksana.Pendistribusian tugas-tugas dakwah
ini kepada masing-masing pelaksana, menyebabkan mereka mengetahui
dengan tepat sumbangan apakah yang harus diberikannya dalam rangka
penyelenggaraan dakwah itu. Kejelasan masing-masing terhadap tugas
pekerjaan yang harus dilakukan, dapatlah meminimalisir timbulnya salah
pengertian, kekacauan, kekembaran (duplikasi), kekosongan (vakum),
dan lain sebagainya. Di samping itu penegasan orang-orang terhadap
tugas tertentu juga akan menumbuhkan pendalaman orang tersebut
terhadap tugas pekerjaan yang diserahkan kepadanya (spesialisasi).
Adanya spesialisasi ini akan mendatangkan keuntungan bagi proses
dakwah, yaitu jalannya pekerjaan dakwah akan lebih lancar. Oieh
karena setiap pekerjaan dilakukan oleh orang-orang yang mendalami
akan tugas masing-masing.

Selanjutnya ditambahkan The Liang Gie^, dengan
pengorganisasian, di mana kegiatan-kegiatan dakwah diperinci
sedemikian rupa, akan memudahkan bagi pemilihan tenaga-tenaga

31). The Liang Gie (ed.). Kamus Adminiscrasi, Jakarta: Gunung Agung, 1972, hal. 292-
293.

32). Ibid, hal. 294.
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yang diperlukan untuk melaksanakan tugas-tugas itu, serta sarana
atau aIat-aIat yang dibutuhkan. Dengan demikian pemerincian tugas,
merupakan penunjuk untuk menentukan tenaga pelaksana dakwah dan

sarana atau akt-alat yang diperlukan.
Pengorganisasian yang mengandung koordinasl, akan

mendatangkan keuntungan pula berupa terpadunya berbagai
kemampuan dan keahliandari para pelaksana dakwah dalam satu
kerangka kerjasama dakwah, yang kesemuanya diarahkan pada sasaran
yang telah ditentukan.

Akhirnya dengan pengorganisasian, di mana masing-masing
pelaksana menjalankan tugasnya pada kesatuan-kesatuan kerja yang
telah ditentukan serta masing-masing dengan wewenang yang telah
ditentukan pula, akan memudahkan manajer/pimpinan organisasi
dakwah dalam mengendalikan dan mengevaluasi penyelenggaraan
dakwah.

2. Langkah-Langkah Pengorganisasian Dakwah
Berdasarkan pengertian tentang pengorganisasian dakwah

sebagaimana telah dirumuskan di muka, maka menurut Abdul Rosyad
Shaleh^^ pengorganisasian dakwah terdiri dari langkah-langkah sebagai
berikut.
a. Membagi-bagi dan menggolong-golongkan tindakan-tindakan

dakwah dalam kesatuan-kesatuan tertentu;
Tindakan-tindakan atau kegiatan-kegiatan yang telah dirumuskan
dalam rencana dakwah sifatnya masih dalam garis besar. Agar
supaya kegiatan-kegiatan tersebut dapat didistribusikan kepada para
pelaksana, untuk selanjutnya dilaksanakan, maka kegiatan-kegiatan
tersebut harus dijabarkan lebih lanjut dalam tugas-tugas pekerjaan
secara lebih terperinci.

33)- Abd.Rosyad Shaleh, Manajemen Dakwah Istam, Jaarta: Bulan Bintang, 1977, hal. 78-
100.
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Dalam rangka pemerincian kegiatan-kegiatan dakwah tersebut
dalam tugas-tugas pekerjaan, terlebih dahulu haruslah ditegaskan
fungsi-fungsi apa saja yang harus diadakan sehubungan dengan
sasaran dan kegiatan-kegiatan dakwah yang telah ditentukan itu.
Ke dalam fungsi-fungsi itulah digolongkan tugas-tugas pekerjaan
yang ada hubungannya dengan fungsi masing-masing. Dalam hal
penyelenggaraan dakwah, dengan sasaran dan kegiatan-kegiatan
sebagaimana telah dipaparkan di atas, maka fungsi-fungsi yang
harus diadakan meliputi fungsi-fungsi:
- Pendalaman ajaran Islam
- Peningkatan kehidupan dalam aspek pendidikan
- Peningkatan kehidupan dalam aspek social
- Peningkatan kehidupan dalam aspek ekonomi
- Peningkatan kehidupan dalam aspek ilmu pengetahuan dan

kebudayaan
- Penelitian terhadap perkembangan masyarakat dan penanggulangan
terhadap pengaruh-pengaruh negatifyang merusak.
Fungsi-fungsi tersebut di atas, adalah merupakan kesatuan-kesatuan
kerja yang masing-masing mengandung tugas-tugas yang sejenis
atau yang erat hubungannya satu sama lain.

b. Menentukan dan merumuskan tugas dari masing-masmg kesatuan,
serta menempatkan pelaksana dakwah untuk melakukan tugas
tersebut;
Setelah fungsi ditegaskan, begitu pula kesatuan tugas yang mewadahi
masing-masing fungsi itu, maka menyusullah sekarang penentuan
dan perumusan tugas dari masing-masing kesatuan tugas itu serta
penempatan pelaksana organisasi dakwah untuk melaksanakan
tugas-tugas tersebut.

c. Memberikan wewenang kepada masing-masing pelaksana;
Penyerahan tugas kepada para pelaksana dakwah sebagaimana
diuraikan di atas, haruslah diikuti dengan pemberian wewenang atau
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kekuasaan dari manajer/pimpinan organisasi dakwah, agar segala
tugas yang diserahkannya itu dapat dilaksanakan dengan lancar.
Seorang pelaksana dakwah yang diserahi tugas melakukan operasi
dakwah dalam bentuk siaran misalnya, barulah dapat melakukan
tugas tersebut, bilaman kepadanya juga duSerikan wewenang atau
kekuasaan sehubungan dengan tugas tersebut.
Dengan adanya wewenang atau kekuasaan itu maka pelaksana
tersebut dapat mengambil keputusan dan tindakan mengenai
segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan tugasnya itu.
Dengan demikian jalannya pelaksanaan tugas itu akan lebih lancar.

d. Menerapkan jalinan hubungan;
Ada kecenderungan dari masing-masing kesatuan dan masing-
masing orang untuk lebih mementingkan dirinya sendiri. Orang-
orang yang berada dalam bagian Penyiaran Islam misalnya, dapat
merasa lebih penting dari pada orang-orangyang berada dalam bagian
Pembinaan ekonomi. Bagitu pula yang lainnya. Apabila perasaan
dan sikap yang semacam ini dibiarkan dan berkembang dalam usaha
kerjasama dakwah, tentulah akibatnya sangat merugikan.

Oleh karena itu dalam rangka menyusun dakwah tersebut,
manajer/pimpinan organisasi dakwah haruslah menjalin hubungan,
baik diantara dirinya dengan orang-orang yang berada dalam bagian
Penyiaran Islam misalnya, dapat merasa lebih penting dari pada orang-
orang yang berada dalam bagian Pembina Ekonomi. Begitu pula yang
lain-lain. Apabila perasaan dan sikap yang semacam ini dibiarkan hidup
dan berkembang dalam usaha kerjasama dakwah, tentulah akibatnya
sangat merugikan organisasi dakwah itu sendiri.

E. Penutup
Dengan empat langkah dalam rangka pengorganisasian tersebut,

maka tersusunlah suatu pola atau bentuk kerjasama dakwah, di mana
masing-masing orang yang mendukung usaha kerjasama itu mengetahui
pekerjaan apa yang harus dilaksanakan, sampai sejauhmana wewenang
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masing-masing serta jalinan hubungan antara satu dengan yang lain
dalam rangka usaha kerjasama itu. Pola atau bentuk kerjasama sebagai
hasil dari proses pengorganisasian tersebut disebut organisasi.

Pada gilirannya manajemen strategis dijadikan bagian dari
upaya organisasi untuk menyelaraskan diri dengan lingkungannya
dari sisi penjagaan citra dan reputasi organisasi dakwah. Manajemen
strategis dalam pengorganisasian dakwah tidak lagi berbicara bagaimana
ainformasi dari organisasi bisa tersebar luas kepada publik organisasi
tersebut, melainkan juga bagiaman mengelola umpan-balik dari publik
dan lingkungan organisasi sehingga keselarasan antara organisasi dan
lingkungannya terus terjaga.
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