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Pembaca yang budiman,
File PDF ini telah dibuat interaktif.
Kamu bisa mengklik tombol-tombol panah untuk 
berpindah halaman. Pada bagian-bagian pertanyaan 
kamu bisa mengisi jawabanmu langsung dalam file 
ini. Kamu juga bisa mencetak dokumen ini, dan 
hasil cetakan telah diatur agar tidak menggunakan 
background sehingga tidak akan memboroskan 
tinta. 
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Program ini berdasar kepada tiga 
pilar: Belajar dan Mengajar, Beraksi dan 

Advokasi. Belajar dan Mengajar adalah basis dari 

program kami – contohnya adalah toolkit ini. Para 

Changemakers berkumpul dalam pertemuan-

pertemuan regional dan global untuk belajar 

dari para fasilitator, para ahli, dan dari sesama 

Changemaker dengan berbagi pengalaman dan 

“best practice”. Proses ini juga berjalan secara 

online melalui website kami dan beberapa sumber 

yang kami sediakan untuk membantu para 

pemuda untuk beraksi, yaitu toolkit online untuk 

manajemen project. Toolkit kami ada beberapa 

jenis: satu untuk kegiatan memberantas korupsi, 

satu untuk memanfaatkan media sosial, satu untuk 

penggalangan dana, dan satu untuk merancang 

dan mengevaluasi project.

Global Changemakers adalah 
sebuah jaringan pemuda 
internasional yang terdiri 
dari para wirausahawan 
sosial, aktivis masyarakat dan 
sukarelawan yang berumur 
16 – 25 tahun. Misi kami 
adalah untuk memberdayakan 
para pemuda agar menjadi 
motor perubahan sosial yang 
positif. Sampai pada saat ini 
kami memiliki 850 anggota 
atau “Changemaker” dari 128 
negara, dengan project-project 
yang berdampak pada lebih 
dari 4 juta orang diseluruh 
dunia.  

Tentang Global 
Changemakers  

#!!
@#!!

http://www.global-changemakers.net/
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Tentang Toolkit Ini 
Global Changemakers telah 
mengembangkan seperangkat 
sumber interaktif dan studi 
kasus untuk membantu 
mengembangkan, merancang, 
dan melaksanan project sosial 
yang kamu miliki. Toolkit 
yang kami sediakan ini akan 
membantumu tahap demi tahap 
dalam merancang sebuah project 
yang sukses dan berdampak, 
mulai dari merancang ide 
sampai evaluasi. Isi dari toolkit 
ini terbagi menjadi lima bagian 
– visi, rancangan/planning, 
promosi, aksi dan review – yang 
mencakup semua tahap dari 
melaksanakan sebuah project. 

Setiap bagian memiliki sebuah worksheet  

atau lembar kerja yang bisa kamu isi, simpan 

dan print, dan sebuah video yang akan 

menunjukan bagaimana cara menggunakannya 

bersama dengan beberapa studi kasus dari para 

Changemakers yang telah menggunakan toolkit 

ini. 

1. ViSi: Mulai projectmu dengan mengembangkan 

sebuah visi yang jelas, objektif yang ingin dicapai 

dan sebuah garis besar. 

2. RANCANGAN/PLANNiNG: Kembangkan 

rancangan yang jelas tentang apa yang ingin 

kamu lakukan, kapan, dengan siapa, bagaimana 

cara mendanainya, dan masalah apa yang dapat 

timbul. 

3. PROMOSi: Belajar bagaimana cara 

mengkomunikasikan projectmu kepada orang-

orang yang tepat dengan mengembangkan 

sebuah target massa, pesan kunci, “merk” dan  

rencana promosi. 

4. AKSi: Bangun keterampilan leadership dan 

manajemenmu agar projectmu bisa direalisasikan 

dan kamu bisa memiliki tim yang baik. 

5. REViEW: Lihat projectmu dari jauh dan evaluasi 

apa yang berhasil dan apa yang tidak, lalu apa 

yang bisa diperbaiki untuk project selanjutnya. 

motions plan.

Klik pada video dan pilih “Indonesian” untuk menggunakan teks 
Bahasa Indonesia! 

Manajemen Proyek - Pendahuluan

http://www.global-changemakers.net/
https://www.youtube.com/watch?v=_WTgglUaTDo&index=1&list=PLFE3275386D895EEA
https://www.youtube.com/watch?v=_WTgglUaTDo&list=PLFE3275386D895EEA&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=_WTgglUaTDo&list=PLFE3275386D895EEA&index=1
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a. Hal apa yang kamu paling pedulikan? 
Bisa sangat sulit untuk memilih satu project yang jelas dari berbagai ide-ide keren yang kamu 

miliki. Terkadang banyak yang langsung loncat melaksanakan sebuah project tanpa memikirkan – dan 

menuliskan – kenapa mereka ingin melakukan project itu. Ini bisa membuat frustrasi pada nantinya. 

Jadi gunakanlah beberapa waktu untuk berpikir tentang isu-isu yang kamu pedulikan, dan kenapa kamu 

peduli.

1.0 VISI

Issue:  
 
 
I care because: 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

 
 
 
 
 
 

Contoh jawaban:

Isu:  Perubahan Iklim

Saya peduli karena:  Penduduk 
termiskin dunia adalah orang-
orang yang akan paling dirugikan 
dari perubahan iklim. Khususnya 
perubahan iklim akan berdampak pada 
berkurangnya ketersediaan air minum 
dan ketersediaan lahan pertanian. 
Mengatasi perubahan iklim berarti 
sekaligus membuat kota-kota dan 
masyarakat kami lebih sustainable. 

Isu:  Sungai Gangga

Saya peduli karena: Saya peduli 
karena: Sungai Gangga mulai 
mengering karena gletser yang menjadi 
sumber airnya sudah meleleh akibat 
dari perubahan iklim. Masalah di Sungai 
Gangga banyak terjadi pada sungai-
sungai lain di seluruh dunia, maka solusi 
untuk Sungai Gangga dapat menjadi 
solusi bagi sungai-sungai yang lain juga. 

Pertanyaan #1: Isu apa yang kamu paling 
pedulikan? Mengapa ?

Klik pada video dan 
pilih “Indonesian” untuk 
menggunakan teks Bahasa 
Indonesia! >>

“Sepertinya sangat susah 
untuk tidak ikut melakukan 
aksi. Ketika kamu memiliki 
pendidikan yang bagus dan 
banyak orang yang tidak 
mampu, tidak punya makanan, 
tidak punya listrik atau air. 
Ketika kamu hidup nyaman 
dan memiliki pendidikan yang 
baik, sangat susah untuk tidak 
melakukan apa-apa. Karena 
itu saya kira banyak pemuda-
pemuda yang ikutserta dalam 
berbagai bentuk aktivisme.” – 

~ Sanya, India (19)

https://www.youtube.com/watch?v=OAprXrIHHjc&list=PLFE3275386D895EEA&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=tkp3Ssn0rMA&list=PLFE3275386D895EEA&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=OAprXrIHHjc&list=PLFE3275386D895EEA&index=2
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Hal-hal baik apa yang sedang terjadi di dalam area isu 
ini? 

Rangkum visi yang kamu miliki untuk masa depan:

Hal-hal apa yang ingin kamu rubah?

Seperti apa bentuk, rasa, dan bau perubahaanmu 
nanti? 

a. Apa yang paling kamu pedulikan? (lanjutan)
Pilih satu, atau beberapa isu untuk mengisi pertanyaan-pertanyaan berikut. 

b. Apa visimu? 
Baca lagi apa yang telah kamu tulis di atas.  Fokus pada satu atau dua isu saja 
(jika kamu memilih dua, fokus pada bagaimana kedua isu ini berhubungan), dan 
rangkum visimu untuk isu tersebut dalam satu paragraf. Hasilnya adalah sebuah 
“vision statement” atau pernyataan visi. 

Perubahan Iklim – : Ribuan 
perkulumpulan di seluruh dunia 
bekerja untuk mengatasinya. 
 
Sungai Gangga – Banyak 
perkumpulan di India yang 
berusaha membersihkannya. 

Sungai Gangga tidak lagi 
beracun, sumber airnya tidak 
akan mengering dan alirannya 
digunakan untuk menghasilkan 
tenaga listrik untuk masyarakat 
lokal. Pempimpin-pemimpin 
dunia melihat Sungai Gangga 
sebagai sebuah contoh 
perubahan sustainable yang 
dipimpin oleh pemuda ,yang 
mengatasi potensi resiko 
perubahan iklim sekaligus 
penyebab perubahan iklim, 
dan menyediakan sumber 
mata pencaharian bagi 
masyarakat lokal.

Perubahan Iklim – Saya ingin 
masyarakat lokal merasa 
diberdayakan dengan berpartisipasi 
dalam gerakan-gerakan nasional dan 
internasional.

Sungai Gangga  – Saya ingin resiko 
mengeringnya Sungai Gangga 
menjadi dorongan emosional yang 
besar untuk mengatasi perubahan 
iklim.  

Perubahan Iklim – Saya ingin 
pemuda-pemuda lokal merasa 
berdaya untuk membuat perubahan 
di kota-kota dan masyarakat mereka. 
Mereka akan mengerti bahwa mereka 
adalah bagian dari sebuah solusi 
nasional dan global.

Sungai Gangga –  Saya ingin 
sungainya berwarna biru jernih, airnya 
bisa diminum dan memiliki sumber air 
yang sustainable (berkelanjutan).

Contoh jawaban:
Contoh jawaban :

Contoh jawaban:

Contoh jawaban:

•	 Jawablah seakan visimu sudah tercapai – buatlah sebuah 
gambaran untuk orang lain (ingat – perubahan apa yang akan 
mereka lihat dan rasakan).

•	 Bila jawabanmu lebih dari satu atau dua kalimat, mulailah 
dengan kalimat yang kuat dan berkesan.  

•	 Deskripsikan hasil yang akan kamu capai. Jangan takut untuk 
menuliskan hal-hal yang spesifik. 

•	 Bersemangatlah, dan tidak perlu menggunakan bahasa yang 
rumit. 

Beberapa tips:

http://www.global-changemakers.net/
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Yang mana yang ingin kamu lakukan?
Untuk membantumu dalam membuat keputusan ini, pikirkan hal-hal berikut:

Di bawah tuliskan ide yang akhirnya kamu pilih. 
Pastikan idenya realistis namun ambisius:

c. Bekerja menuju visimu
Kamu baru saja membayangkan sebuah masa depan yang berbeda dari apa yang ada sekarang. 
Biasanya tidak mungkin untuk berubah dari kondisi sekarang ke kondisi bayanganmu dalam 
satu langkah – jadi kita harus melakukan brainstorming tentang hal-hal yang kamu rasa dapat 
kamu lakukan dalam projectmu, yang akan membawamu menuju visimu. 

c. Bekerja menuju visimu (lanjutan)

Running a conference for young 
people from the Ganges

Empowering young people with 
skills and faith to implement 
solutions in their communities. 
Perhaps through a conference. 

Asking companies for money 
would be easiest, but its not very 
fun, inspiring or effective. 

The conference or the school 
talks. 

To empower young people with 
the skills and faith to implement 
solutions in their communities 
through a conference that brings 
together young people who live in 
different parts of the Ganges. 

•	 Mendidik pemuda lokal tentang masalah-masalah yang dihadapi Sungai Gangga

•	 Menyelenggarakan seminar di sekolah-sekolah dan komunitas-komunitas

•	 Memberdayakan pemuda dengan keterampilan dan semangat untuk melaksanakan 
kegiatan-kegiatan sebagai solusi bagi masalah masyarakat mereka

•	 Menyelenggarakan sebuah konferensi besar untuk pemuda-pemuda yang tinggal 
di daerah Sungai Gangga

•	 Membuat panduan untuk orang-orang yang ingin “Menyelamatkan Sungai 
Gangga”

•	 Meminta dana kepada perusahaan-perusahaan besar untuk membersihkan 
Sungai Gangga

•	 Membuat film dokumenter tentang dua anak muda yang melakukan perjalanan 
dari sumber Sungai Gangga sampai ujungnya di laut, dengan menunjukkan 
bagaimana dan kenapa airnya semakin terpolusi

•	 Mengembangkan satu solusi lokal untuk mengolah limbah lalu diterapkan ke 
daerah-daerah lain

Contoh jawaban:

Contoh jawaban:

Contoh jawaban:

Contoh jawaban:

Contoh jawaban:Contoh jawaban:

Lakukan brainstorming untuk mendapatkan ide-ide:

Kalau kamu sudah melakukan brainstorming, buatlah sebuah daftar 
yang berisi semua ide-idemu:

ide yang mana paling kamu sukai?

ide yang mana yang menurutmu akan paling berdampak?

ide yang mana yang paling memungkinkan untuk dilaksanakan, 
menimbang kamu memiliki kegiatan-kegiatan lain?

ide yang mana yang akan paling mudah untuk mendapatkan 
dukungan (dana, sponsor, sukarelawan, dsb) – dan maka yang 
paling mungkin untuk berhasil? 

Terbukalah untuk perubahan dalam idemu – terutama 
berdasarkan pada saran-saran dari orang-orang yang 
ingin kamu bantu. 

Jika kamu kehabisan ide ketika sedang melakukan brainstorming, pikirkan apakah tujuanmu 
ingin meniningkatkan kesadaran, mendidik masyarakat, mengumpulkan uang, atau melakukan 
aksi langsung. 

Ada banyak cara untuk melakukan brainstorming. Kamu bisa menggunakan mindmap… 
atau kalau kamu sudah memiliki tim, kamu bisa gunakan kertas-kertas kecil untuk setiap 
orang menuliskan idenya masing-masing, lalu ditempelkan ke dinding.  
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Apa targetmu? 
Setelah kamu sudah mengidentfifikasi hal-hal apa yang akan kamu ukur, kamu harus menentukan 
angka yang ingin kamu capai. Contohnya mungkin kamu menginginkan 100 peserta, mendapatkan 5 
publikasi, atau menanam 100 pohon. 

Cobalah untuk pilih tiga objektif yang paling penting untuk dituliskan dalam tabel berikut. Memiliki 
objektif yang sedikit akan membantumu untuk tetap fokus. Isi tabel berikut dengan objektifmu dan 
alasan kenapa kamu memilihnya. 

d. Apa objektifmu? d. Apa ojektifmu? (lanjutan)

Jumlah peserta 
konferensi

Persentase peserta 
yang melakukan project 
setelah konferensi

50 Karena akan terlalu besar untuk 

melakukan training yang efektif

Banyak orang yang mungkin 

tidak terampil dalam membuat 

sebuah project dan kami tidak 

dapat memberikan dukungan 

yang terlalu besar, jadi kami harus 

berasumsi ada beberapa yang 

tidak akan membuat project 

Kami membutuhkan perwakilan 

dari setiap area Sungai Gangga, 

yang berjumlah 50

Karena kamu membutuhkan 

minimal 70% untuk menjadikan 

konferensi ini sebuah training 

yang efektif

•	 Jumlah peserta dalam konferensi

•	 Dana yang dibutuhkan unuk 
menjalankan kegiatannya

•	 Jumlah publikasi di media yang 
memperkenalkan project kita

Contoh jawaban:

Contoh jawaban: 

Objektif berupa angka-angka, contohnya “berapa banyak?” “seberapa sukses?”  dan “berapa 
lama?”. Mengukur kesuksesan projectmu sangat penting, agar kamu memiliki gambaran yang jelas 
kemana kamu harus berfokus ketika waktu sudah sibuk nanti. 

Apa yang bisa dihitung dari idemu? 

Di bawah tulislah daftar semua hal-hal yang bisa diukur…
OBjEKtif tARGEt KENAPA tidAK LEBih? KENAPA tidAK KuRANG?

Objektif adalah hal-hal kunci yang ingin kamu capai dengan projectmu. Walaupun kamu sangat 
ingin untuk melakukan semua hal sekaligus, biasanya langkah yang lebih bijaksana adalah untuk 
memfokuskan projectmu untuk mencapai beberapa tujuan utama saja. Ini akan membantumu 
untuk tetap fokus. 

•	 Persentase peserta yang 
melakukan sebuah project 
setelah menghadiri konferensi

http://www.global-changemakers.net/
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Bagaiman cara membuat objektifmu SMART? 

Sekarang kamu sudah memiliki objektif dan target yang ingin kamu capai, tapi kita harus pastikan 
semuanya SMARt. SMARt adalah singkatan dari: 
Specific (spesifik) – Objektifmu harus berupa capaian-capaian yang spesifik.
Measurable (dapat diukur) – Kamu harus bisa mengukur apakah objektifmu tercapai atau tidak.
Achievable - (dapat dicapai) – Apakah memungkinkan untuk mencapai objektif-objektifmu?
Realistic (realistis) – Apakah kamu bisa secara realistis mencapai objektifmu dengan sumber daya yang 
kamu miliki/akan dapatkan? 
time (waktu) – Kapan kamu ingin mencapai objektif-objektifmu? 
Membuat objektif yang SMARt akan memberimu peluang yang lebih besar untuk bisa sukses dengan 
projectmu. 

Lakukan brainstorming untuk nama projectmu dan pilih yang paling kamu 
sukai 

d. Apa objektifmu? (lanjutan) e. Nama apa yang ingin kamu berikan untuk 
idemu?

Di tahun 2013 kami akan menyelenggarakan sebuah konferensi pelatihan untuk minimal 50 orang terpilih dari masing-

masing area Sungai Gangga. 

Contoh jawaban:

Contoh: Operasi Gangga, Selamatkan Air India, Air Pemuda, Air Untuk Penopang Kehidupan Gangga, Ganges 
Powered Sustainable Development, Kembalikan Sungai Gangga, Harness The Ganges, Pemuda India Untuk 
Menyelamatkan Sungai Gangga, Save The River…

Periksa lagi objektifmu, apakah sudah memenuhi kriteria diatas lalu tuliskan ulang 
dengan membuatnya se-SMARt mungkin. 

Ketika memilih nama kamu harus memikirkan 
tentang siapa target kamu. Nama seperti apa 
yang akan menarik bagi mereka? 

“Di tahun 2013 kami akan 
mengadakan sebuah acara 
untuk melatih 30 siswa-siswi 
lokal tentang ilmu perubahan 
iklim.” 

Objektif yang SMARt: Ojektif yang tidak SMARt:
Kami akan mengadakan sebuah 
acara di lingkungan kami 
mengenai perubahan iklim yang 
akan melibatkan banyak orang.

Harus pintar seperti 
seekor rubah! 

 
 

  
 
 

  
 
 
 

  
 
 

  
 
 
 

http://www.global-changemakers.net/
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Visi saya adalah:

Project saya bernama:

Objektif saya adalah:

f. Satukan Semuanya
Satukan semua idemu!

Sungai Gangga tidak lagi beracun, 
sumber airnya tidak akan hilang 
dan alirannya akan dimanfaatkan 
untuk membangkitkan listrik bagi 
masyarakat setempat. Pemimpin 
dunia akan melihat Sungai 
Gangga sebagai contoh dari 
sebuah sustainable development  
yang digagas oleh pemuda, 
yang mengatasi perubahan iklim 
dan sekaligus menyediakan 
sumber daya berkelanjutan bagi 
masyarakat setempat. 

“Ganges powered sustainable 
development”

- Di tahun 2013 kami akan menjalankan 
sebuah konferensi pelatihan untuk 
minimal 50 orang terpilih dari area-
area yang berbeda sekitar Sungai 
Gangga.
- 70% peserta akan melaksanakan 
project lanjutan di masyarakat mereka 
masing-masing untuk membersihkan 
Sungai Gangga, memastikan 
sumber airnya berkelanjutan, dan 
menggunakan alirannya untuk 
menghasilkan listrik. 
- Project kami akan menghasilkan 
setidaknya 8 publikasi di media di 
tahun 2013 untuk mengajak orang 
lain untuk mendukung kami. 

Contoh jawaban 

Contoh jawaban 

Contoh jawaban

Ringkasan: 
•	 Meskipun kamu sudah merasa yakin, sebelum bergerak kita 

harus selalu terlebih dahulu mendapatkan gambaran yang 
jelas tentang apa yang ingin kita capai. 

•	 Berpikir dalam-dalam tentang apa yang menjadi motivasimu 
untuk melakukan sebuah aksi, jadikanlah ini sebagai 
kekuatanmu.

•	 Buatlah sebuah visi, dengan benar-benar membayangkan 
seperti apa keliahatannya perubahanmu setelah projectmu 
berhasil nanti.

•	 Lalu buatlah menjadi sebuah objektif yang SMART—
menggunakan hal-hal yang dapat diukur sehingga tujuanmu 
dapat tercapai. 

http://www.global-changemakers.net/
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2.0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contoh jawaban: 

Mencari peserta:
- Menentukan pemuda-pemuda seperti 

apa yang kami inginkan dan darimana
- Mengembangkan sebuah strategi 

promosi
- Mengembangkan sebuah proses 

seleksi
Lokasi/venue: Pilih sebuah lokasi dan 

tentukan venue
Pendanaan:
- Menentukan berapa banyak uang yang 

dibutuhkan
-   Menentukan darimana asal 

uangnya. Contohnya dari kegiatan 
penggalangan dana (fundraising), 
biaya peserta, sponsor, dsb. 

transportasi: Menentukan bagaimana 
cara agar peserta sampai ke lokasi

akomodasi: Menentukan dimana peserta 
akan tinggal

Kurikulum pelatihan:
- Mengembangkan program pelatihan
- Menyusun agenda konferensi
trainers/pelatih/pembicara:  

Menentukan siapa yang akan 
melakukan pelatihan

Volunteers/sukarelawan: 
Mengumpulkan orang untuk menjadi 
tim pelaksana konferensi.

Membuat sebuah rencana kerja: 
Membuat sebuah rencana yang 
berisi apa saja yang harus dilakukan 
diantara sekarang dan tanggal 
konferensi

Objektif #1:

RANCANGAN/PLANNING 
Mempunyai mimpi yang besar, bahkan objektif-objektif yang spesifik sangat 
bagus – tapi sebelum memulainya, selalu baik untuk duduk dan melakukan 
sedikit perencanaan. 

a. Kegiatan
Bagaimana cara membuat objektifmu menjadi kenyataan? 
Apa yang sebetulnya akan kamu lakukan? Daripada memikirkannya sambil berjalan lebih baik untuk 
melakukan brainstorming di awal. Pikirkan tentang masing-masing objektif, dan tuliskan semua hal 
yang ingin kamu lakukan untuk mencapainya. Kelompokkan hal-hal yang sejenis menjadi satu. 

Klik pada video dan pilih “Indonesian” untuk menggunakan teks 
Bahasa Indonesia! 

https://www.youtube.com/watch?v=LZ8b3hVXFrQ&index=3&list=PLFE3275386D895EEA
https://www.youtube.com/watch?v=LZ8b3hVXFrQ&index=3&list=PLFE3275386D895EEA
https://www.youtube.com/watch?v=LZ8b3hVXFrQ&index=3&list=PLFE3275386D895EEA
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Objektif  #2:

Objektif  #3: 

a. Kegiatan (lanjutan) b. Rencana kerja & jadwal 

Pelaporan: 
- Merancang sistem manajemen/

supervisi agar jelas siapa yang 
melakukan apa.

Dukungan berkelanjutan:
- Membuat list email agar 

peserta bisa berkomunikasi 
satu sama lain

-   Memberi pelatihan 
berkelanjutan

-   Membuat sebuah website untuk 
menampilkan project-project 
yang sedang berlangsung

Media:
- Melakukan press release dan 

follow up call 
-   Membangun hubungan dengan 

jurnalis-jurnalis yang relevan
-   Memberi dukungan bagi 

peserta untuk melakukan 
promosi media mereka sendiri.

Contoh jawaban: 

Contoh jawaban: 

  
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

  

  
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

  

  
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

  

Untuk membuat sebuah jadwal kerja kamu harus memikirkan:
•  Apa yang harus dilakukan sebelum kegiatan yang ini dilakukan?

• Apa yang dapat dilakukan setelah kegiatan yang ini selesai?

• Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk melakukan kegiatan ini? 

Seringkali kamu akan memiliki deadline untuk projectmu, jadi setelah menentukan urutan hal-hal 
yang harus dilakukan kamu bisa menghitung mundur dari deadline. 

Sekarang gunakan worksheet ini untuk menuliskan semuanya:  kategori kegiatan, kegiatan 
spesifiknya, dan tanggal deadline. Ini disebut workplan atau rencana kerja.  Jika kamu sudah mengetahui 
siapa yang harus melakukan tugas tersebut kamu bisa menuliskan nama mereka, sehingga semua 
orang yang terlibat dapat mengetahui siapa yang memiliki tugas dan kapan deadlinenya. 

tANGGAL: tuGAS: ORANG yANG BERtuGAS

14 Feb 2013 Mencari sukarelawan/Mencari venue/Mencari akomodasi (nama-nama orang)

Rekrutmen tim dan manajemen 

Lokasi dan logistic

Tuan Rubah, 
bisakah Anda 
masukan saya ke 
jaringan Anda?

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ORANG yANG BERtuGAStuGAS:tANGGAL:

Contoh jawaban: 
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b. Rencana kerja & jadwal (lanjutan)

  
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

14 Feb 2013

14 Feb 2013

14 Feb 2013

Menentukan pemuda seperti apa yang kami inginkan dan 
darimana

Mengembangkan agenda konferensi

Membangun hubungan dengan jurnalis-jurnalis yang relevan

?

Mimi, Ai, Yoko

Hiroto?

Peserta (rekrutmen dan follow up)  

isi konferensi

Media

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

c. Rekrutmen tim
hal yang paling hebat dari menjalankan sebuah project adalah kamu bisa membuat orang lain 
ikut semangat tentang visimu dan mengajak mereka untuk ikut bekerja sama.  

Bekerja bersama teman-teman dan orang lain yang peduli terhadap idemu membuatmu bisa 
mencapai lebih banyak dibanding dengan jika kamu bekerja sendirian. Akan ada orang lain yang 
mempunyai keterampilan-keterampilan yang tidak kamu miliki. 

Terkadang kamu sudah memiliki tim atau sekelompok teman yang ingin membantu bahkan sebelum 
kamu selesai merumuskan idemu. Namun terkadang juga kamu ingin terlebih dahulu melakukan 
pembagian tugas lalu mencari sukarelawan. 

Bagaimanapun, lebih baik jika semua orang memiliki deskripsi tugas yang jelas agar mereka tahu 
apa yang harus mereka lakukan. 

•	 Koordinator project

•	 Koordinator lokasi dan logistic

•	 Rekrutmen panitia dan follow up

•	 Koordinator konferensi 

•	 Koordinator media

Contoh jawaban: 

Lihat kepada rencana kerja yang sudah kamu buat. Tulisah sebuah daftar yang berisi keterampilan-
keterampilan yang kamu butuhkan dan semua pekerjaan yang harus diselesaikan. Seringkali kamu bisa 
membuat pembagian tugas berdasarkan kegiatan-kegiatan kunci di rencana kerjamu, atau sebagian 
tugas bisa juga difokuskan untuk keterampilan-keterampilan khusus (seperti desain grafis atau keuangan). 
Contohnya, kamu bisa merekrut seorang Koordinator Workshop untuk berkunjung ke sekolahan-sekolahan 
untuk mengadakan workshop. Atau kamu mungkin juga memerlukan seorang desainer grafis yang bisa 
membuat materi-materi promosi untuk workshop dan semua kegiatan lain. 

Tentukan apa yang kamu butuhkan: 

Berapa besar tugas yang tiap jabatan bisa 
tangani? Bisakah satu orang mengerjakan 
beberapa hal sekaligus? 

tANGGAL: tuGAS: ORANG yANG BERtuGAS

ORANG yANG BERtuGAStuGAS:tANGGAL:

tANGGAL: tuGAS: ORANG yANG BERtuGAS
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c.  Rekrutmen Tim (lanjutan) 
Bagaimana kamu akan mengatur tim yang kamu miliki?

jika kamu memiliki tim sukarelawan yang besar, kamu bisa membuat sebuah hierarki (struktur 

jabatan) untuk memudahkan dalam melakukan koordinasi, dan sebagian dari mereka juga 

mengkoordinir anggota-anggota yang lain. 

Aiko

Kamu

Hiroto

jika kamu memiliki tim yang lebih kecil, akan sangat penting 

bagi kamu dan tim kamu untuk mengambil keputusan secara 

bersama agar setiap orang merasa memiliki dan diberdayakan. 

Tetapi dalam skenario seperti inipun kamu harus memastikan 

setiap orang memiliki tanggung jawabnya masing-masing. Jika 

tidak, akan sulit untuk memastikan semuanya akan berjalan 

dengan lancar.

Pikirkan struktur mana 
yang paling cocok untuk 
kamu dan tim-mu. 

Aiko

Kamu

Mimi

Hiroto

c. Rekrutmen Tim (lanjutan) 
Bagaimana kamu akan mengatur tim yang kamu miliki? 

Sebuah tim akan bisa bekerja sama secara efektif jika mereka terorganisir dan termotivasi. Tim yang efektif 

memerlukan sebuah struktur yang jelas sehingga sukarelawan mengerti kepada siapa mereka harus melapor dan 

siapa yang bisa membantu mereka. 

Kamu harus membuat struktur sesuai dengan hubungan apa yang kamu ingin tiap anggota untuk miliki satu sama 

lain. Setiap project berbeda. Terkadang kamu perlu menjadi pengambil keputusan yang terakhir untuk semua hal.  

Terkadang juga diperlukan sekelompok orang untuk mengambil keputusan secara bersama. 

Lebih baik untuk mengambil keputusan secara bersama bila:

• Anggota tim-mu menghabiskan banyak waktu untuk bekerja dengan projectnya, sama seperti kamu

• Anggota tim-mu berpengalaman dalam membuat project

• Anggota tim-mu berkomitmen untuk mengerjakan project dari awal sampai akhir

Semakin banyak orang yang bekerja sama denganmu, semakin sedikit pekerjaan yang kamu kerjakan sendiri. Untuk 

kamu mengatur atau mendukung seorang anggota tim bisa memakan waktu 1-2 jam seminggu. Orang yang sudah 

berpengalaman sekalipun bisa mengalami kesulitan dalam mengatur sebuah kelompok yang lebih dari 8 orang. 
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“Saya telah menyadari bahwa 
jika kamu ingin bekerja dengan 
sebuah tim, pembagian kerja 
sangat penting. Kamu harus 
membagi menjadi beberapa 
komite agar bisa mengerjakan 
tugas-tugas yang berbeda. Ketika 
kamu bisa mempercayai orang 
lain untuk mengerjakan tugas, 
itu menjadi lebih efektif. Kamu 
betul-betul harus melibatkan 
banyak orang yang berbeda jika 
kamu ingin aktivisme-mu untuk 
berkembang, jadi pastikan kamu 
bekerja dengan banyak orang 
yang berbeda.” 

 ~ Mimi, jepang (18)

c.Rekrutmen Tim (lanjutan) 
Menuliskan deskripsi jabatan

deskripsi jabatan sangat membantu. deskripsi jabatan 
berisi ekspektasi-ekspektasi yang harus dipenuhi tiap 
jabatan, yang dimengerti dan disetujui oleh setiap 
orang. 

hal pertama yang harus kamu lakukan adalah memikirkan 

nama untuk tiap jabatan. Sangat penting bagi kamu untuk 

memberi nama yang sederhana dan dapat dimengerti bagi 

orang-orang di dalam dan di luar tim-mu. Jangan langsung 

berikan deskripsi jabatan yang terkesan penting, buatlah agar 

tiap jabatan setara, sisakan ruang untuk “naik jabatan” bagi 

anggota-anggota tim yang nanti membuktikan diri. 

Tulislah garis besar tugas-tugasnya, cukup beberapa paragraf 

atau 150 kata yang menjelaskan tentang jabatannya. Kamu 

juga bisa menggunakan deskripsi ini untuk melakukan promosi, 

jadi penjelasannya harus sederhana dan menarik perhatian. 

Lalu tuliskan tiga set poin penting:

1. tanggung jawab – Apa yang harus orang ini lakukan dan 

seperti apa ekspektasi yang harus dicapai.

2. Keterampilan yang dibutuhkan – Apa yang dibutuhkan 

untuk bisa melakukan pekerjaan ini (maksimal 8 poin) 

3. Apa manfaat yang bisa mereka dapatkan untuk 
mereka sendiri - Walau tentu saja projectmu tujuannya 

adalah untuk melakukan sebuah perubahan untuk 

dunia, selalu baik untuk memberikan penjelasan tentang 

pengalaman apa yang orang akan dapatkan jika bergabung 

dengan tim projectmu dan apa manfaat lainnya. 

Kamu sebaiknya menambahkan sejumlah informasi-

informasi dasar dalam deskripsi jabatan. Seperti: 

• Jumlah jam yang diperlukan dalam seminggu untuk 

mengerjakan pekerjaannya

• Apakah dibayar atau sukarela

• Apakah ada syarat khusus, seperti menghadiri rapat pada 

waktu-waktu tertentu

• Siapa yang akan menjadi manajernya (orang yang akan 

menerima laporan dan memberi dukungan/bantuan)

c. Rekrutmen Tim (lanjutan) 
Menulis deskripsi tugas

Gunakan format dibawah, buatlah sebuah deskripsi untuk setiap jabatan.

  

  
 
 
 
 

  
 
 
 
 

  
 
 

Koordinator Project

- 25 jam per minggu selama 6 bulan
- Rapat anggota mingguan

Direktur Project

Mengumpulkan 50 pemimpin muda 
dari beberapa daerah yang berbeda 
di sekitar Sungai Gangga. Memberikan 
pelatihan keterampilan dan 
dukungan jaringan agar mereka bisa 
melaksanakan project Sustainable 
Development mereka sendiri. 

Merekrut dan mengkoordinir tim kecil 
yang tercdiri dari organizer-organizer 
untuk menjalankan program selama 
6 bulan. Fokus dari tugasmu adalah: 
merekrut pemimpin-pemimpin muda, 
mengembangkan program konferensi, 
memberikan dukungan dan supervisi 
pada peserta. 

- Keterampilan komunikasi yang baik
- Kemampuan mengatur diri 
-  Keterampilan management project
- Pengalaman dalam mengatur tim

- Pengembangan professional dan 
pengalaman leadership
- Pelatihan dalam project management, 
negosiasi, public speaking, dan team 
management

Contoh jawaban Nama jabatan

Outline Pekerjaan

  
 

Apa manfaat yang didapat

tanggung jawab

  
Komitment waktu (beban pekerjaan):

Keterampilan yang dibutuhkan

  
Melapor kepada: 
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Carilah anggota tim-mu! 
Tapi… dimana kamu bisa menemukan mereka? Lakukan brainstorming untuk menentukan beberapa 

lokasi yang kira-kira kamu bisa menemukan orang-orang yang cocok. Seperti: 

• Teman, dan temannya teman

• Jaringan profesional 

• Daftar Email

• Organisasi-organisasi kampus, sekolahan, guru-guru

• Media sosial online: Facebook, MySpace, Bebo, Twitter, TIG

c. Rekrutmen Tim (lanjutan) 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Kirim pesan rekrutmen kepada semua 
teman-teman

- Post di Ozkut (media sosial)
- Post di website lowongan pekerjaan
- Hubungi organisasi-organisasi yang sudah 

bekerja di Sungai Gangga dan minta mereka 
untuk meneruskan ke orang-orang lain

- Pasang pengumuman di universitas-
universitas sekitar Sungai Gangga

Contoh jawaban:

Buat sebuah iklan singkat – 
berdasarkan pada deskripsi jabatan 

yang sudah kamu buat. Tambahkan 

informasi untuk bagaimana cara 

mendaftar, tanggal penutupan, 

bagaimana cara mendapatkan informasi 

lebih. 

Ketika menyiapkan iklannya, pikirkan 

bagaimana cara membuat orang-orang 

yang menjadi targetmu semangat 

untuk mendaftar. Lalu pasang iklan ini 

ditempat-tempat yang sudah kamu 

tuliskan di atas. 

c. Rekrutmen Tim (lanjutan) 
Memilih orang-orang yang tepat

Gunakan deskripsi jabatan sebagai pedoman, dan kembangkan 

kriteria-kriteria untuk: 

•	 Karkter – Apakah mereka orang yang berintegritas, apakah 

mereka menjadi volunteer karena alasan yang tepat? 

•	 Chemistry – Apakah mereka orang yang cocok dengan 

tim-mu?

•	 Kompetensi – Apakah mereka memiliki keterampilan dan 

pengetahuian yang sesuai untuk pekerjaannya? 

Berdasarkan jabatan yang sedang kamu cari, kamu bisa 

menambahkan sub-kriteria yang spesifik untuk jabatan tersebut. 

Jika kamu mendapatkan banyak pendaftar, maka kamu mungkin 

memerlukan proses yang lebih formal. Contohnya:

1. Baca semua aplikasi yang masuk, dan beri penilaian 

berdasarkan kriteria yang sudah dibuat

• Kelompokkan menjadi: “interview” (jika orang tersebut cukup 

bagus untuk lanjut ke tahap interview), “mungkin” (jika kamu 

belum yakin), dan “tidak”.

2. Buatlah keputusan siapa saja yang akan diwawancara, 

hubungi mereka, dan buat jadwal

• Berikan lokasi, waktu, durasi, dress code (aturan baju), dan 

informasi kontak kamu. Berilah dress code agar si pendaftar 

merasa nyaman ketika datang. 

• Buatlah sebuah daftar pertanyaan standar yang ingin kamu 

tanyakan.

• Kamu bisa membuat sebuah skala penilaian berdasarkan kritera 

untuk memudahkanmu memilih nanti. Beri nilai dari skala 1-10 

untuk setiap pendaftar. 

• Komunikasikan dengan jelas kepada pendaftar bagaimana 

proses penerimaannya dan langkah selanjutnya. 

• Jika kamu tidak bisa mengambil keputusan setelah wawancara 

yang pertama, kamu bisa membuat wawancara tahap kedua.  

3. hubungi semua pendaftar yang tidak lolos, dan tawarkan 

kepada yang kamu sukai apakah mereka tertarik dengan 

jabatan lain.
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d. Bagaimana kamu akan membiayai projectmu? d. Bagaimana kamu akan membiayai projectmu? 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

  
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

  
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

  
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

hal kunci lainnya yang harus dipikirkan sebelum memulai projectmu adalah dana! Mengembangkan sebuah budget 

atau anggaran terdengarnya sangat menyulitkan, tapi sebenarnya membuat anggaran hanya terdiri dari dua langkah 

sederhana. Langkah pertama adalah berhayal! 

Bayangkan sebuah situasi yang ideal, lalu buatlah anggaranmu seandainya

• Kamu menyelesaikan semua aktivitas yang kamu rencanakan dan semua objektifmu tercapai

• Kamu bisa mendapatkan semua dana yang kamu butuhkan

Pengeluaran: 
Mulailah dari pengeluaran, dan buatlah daftar perkiraan biaya. Kami telah menuliskan beberapa contoh 
hal-hal yang biasanya diperlukan. Kamu tidak usah memikirkan kolom “tingkat kepentingan” dan “ jenis” 
untuk sekarang, kita akan membahasnya di langkah selanjutnya. 

Pemasukan
Sekarang pikirkan tentang pemasukan. Buatlah sebuah daftar perkiraan darimana saja kamu 
bisa mendapatkan dana, menggunakan angka perkiraan saja tidak apa-apa untuk langkah saat ini. 
Kita akan pikirkan besar kecil kemungkinannya di langkah selanjutnya. 

BiAyA

juMLAh

itEM

itEM

tiNGKAt KEPENtiNGAN

KEMuNGKiNAN

tOtAL:

tOtAL:

jENiS

Contoh jawaban:

Contoh jawaban:

1400

1000

700

8000

800

Lokasi konferensi 

Promosi 

Dana bantuan pemerintah

Kaos

Infosys

tidak dapat ditawar 

 Tinggi

minimalisir

Sedang

pilihan

“in-kind”

“cash”

“in-kind”

“Pikirkan berapa besar biaya 
yang harus dikeluarkan untuk 
mendapatkan pemasukan 
tersebut. Pastikan semua yang 
akan kamu keluarkan tercatat 
di pengeluaran.” 

http://www.global-changemakers.net/
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d. Bagaimana kamu akan membiayai projectmu? e. Masalah apa yang bisa terjadi?
Buatlah anggaran yang realistis.

Perhatikan anggaranmu, dan bertanyalah “apakah ini realistis?”
Biasanya kamu akan menyadari kalau anggaranmu belum realistis, pikirkanlah“apa yang bisa saya 
lakukan?”

1. Kategorkan item-item yang berada di sisi pengeluaran anggaranmu menurut 
tingkat kepentingannya:

• Hal-hal apa yang tidak bisa ditawar (harus ada) dan tidak bisa dikurangi. 
• Apa yang bisa kamu minimalisir atau kurangi?
• Apa yang pilihan (tidak harus ada)?
• Adakah yang tidak penting sama sekali? 

2. dan juga menurut jenis:

• Cash – apakah kamu harus mengumpulkan uang untuk membiayainya?
• In-kind – apakah lebih memungkinkan untuk mendapatkannya secara gratis?

untuk tiap item di sisi pemasukan, berikan tingkat kemungkinan kamu bisa 
mendapatkannya, lalu kembangkan strategi-strategi yang akan meningkatkan 
kemungkinan tersebut. 

Ada banyak cara untuk membuat sebuah penilaian resiko. Salah satunya adalah dengan 
menggunakan setumpukan kertas kecil dan bersama tim-mu atau sendiri lakukan brainstorming 
untuk membuat sebuah daftar tentang hal-hal apa saja yang mungkin bisa tidak berjalan sesuai 
rencana. Tulis satu hal untuk setiap kertas. Cara yang efektif adalah membaca rencana kerjamu 
dan bertanya “bagaimana jika sesuatu terjadi….” 

jika kamu mengerjakan ini bersama dengan tim, arahkan setiap anggota untuk fokus 
kepada tanggung jawab masing-masing. Lalu pikirkan tentang hal-hal seperti:

• Orang-orang atau institusi-institusi yang mungkin menolak dan membuat halangan-
halangan

• Impilkasi hukum dari projectmu
• Apa yang akan terjadi bila pengeluaran melebihi ekspektasi
• Apa yang akan terjadi jika seorang anggota keluar

Apakah ini penting?
• Sekarang setelah kamu selesai membuat daftar hal-hal yang mungkin 

menjadi masalah, kamu harus memikirkan tentang seberapa besar 
kemungkinan hal itu terjadi, dan dampak apa yang akan terjadi pada 
pekerjaanmu. 

• Cara yang paling mudah untuk melakukan ini adalah dengan 
menggunakan sebuah matrix seperti ini. Gunakan matrixnya untuk 
memperkirakan besar kemungkinan dan dampak dari resiko-
resiko yang ada. 

“Kami mencoba untuk 

menetapkan sebuah target, lalu 

kami mempresentasikannya 

kepada siapa pun yang tertarik 

untuk menjadi sponsor. Lalu 

setelah itu kami bisa mengurangi 

ataupun menambah pengeluaran 

sesuai dengan jumlah dana yang 

mereka berikan. Kamu harus 

bisa fleksibel.” 

 ~ Mimi, jepang (18)

Memikirkan tentang ini sekarang akan membantumu jika kamu kekurangan dana nantinya. 

Kemungkinan masalah 
terjadi / dampak

Rendah Sedang Tinggi

Rendah Abaikan

Sedang
Kembangkan 

strategi

Tinggi Rubah rencana

“Kami tidak bisa memberi dana, tapi kami bisa memberikan tempat yang dapat kamu gunakan..” 

http://www.global-changemakers.net/
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e. Masalah apa yang bisa terjadi? 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 

MASALAh APA yANG BiSA tERjAdi? BAGAiMANA CARA MENCEGAhNyA? jiKA MASALAh tERjAdi, APA 
yANG hARuS diLAKuKAN:

Contoh jawaban

Penilaian resiko

Ringkasan: 
•	 Walaupun kamu sudah tidak sabar untuk memulai 

projectmu, semuanya akan berjalan lebih lancar dengan 
perencanaan!

•	 Memiliki sebuah rencana kerja dan jadwal dapat 
membantumu mengerti dan mengingat apa saja yang 
harus kamu lakukan. 

•	 Deskripsi jabatan yang jelas akan membantumu 
mendapatkan sebuah tim yang hebat. 

•	 Sebuah budget yang realistis akan membantu 
memastikan kamu memiliki uang yang cukup untuk 
menjalankan projectmu. 

•	 Dan karena pelaksanaan tidak pernah persis seperti 
rencana, kamu juga harus siap-siap! 

Apa yang harus kamu lakukan?

Apa yang harus kamu lakukan untuk menghadapi segala resiko tergantung kepada kemungkinan terjadinya. 

Kabar baiknya adalah kamu tidak perlu khawatir tentang hal-hal yang berada di area KuNiNG. 

Untuk hal-hal yang berada di area ORANyE, isi tabelnya agar kamu memiliki rencana yang bisa kamu gunakan 

untuk mengurangi kemungkinan masalah terjadi, dan untuk mengatasinya bila terjadi. 

Dan, untuk hal-hal yang berada di area MERAh, kamu harus berpikir untuk merubah rencanamu, karena saat ini 

kemungkinan rencanamu tidak berjalan terlalu tinggi. 

Sebagai langkah tamabahan, kamu bisa mengisi tabel dibawah ini untuk membuat strategi cara mengatasi 

resiko-resiko ini. 

Peserta tidak hadir - Mengatur dan membiayai perjalanan 
mereka
- Kirimkan email-email motivasi dan 
inspiratif sebelum tanggal acara

Kami akan menggunakan partisipan 

lokal tambahan yang berada di daftar 

tunggu, yang bisa kami undang di 

menit-menit terakhir. 

http://www.global-changemakers.net/
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3.0 PROMOSI
Kemampuan mempromosikan sebuah ide 
adalah kemampuan untuk menjelaskannya 
kepada orang lain dengan cara yang 
memikat mereka agar tertarik ikut serta. 
Pada bagian ini kamu akan dibantu untuk 
mengenali siapa saja orang yang perlu 
kamu hubungi dan bagaiamana caranya. 

a. Apa yang kamu promosikan?
Sangatlah penting bagi kamu untuk memastikan kalau 

kegiatan promosimu dirancang untuk membantu mencapai 

objektif-objektif yang sudah dibuat. Lagipula, waktumu 

terbuang sayang jika digunakan untuk melakukan promosi  

hanya sekedarnya saja. Pikirkan mengapa kamu perlu 

melakukan promosi untuk mencapai objektif-objektifmu. 

“Kami untungnya mendapatkan 
dukungan dari pemerintah kota. 
tapi kami perlu mencari sponsor 
baru. Itu isu utamanya. Kami 
harus meyakinkan mereka untuk 
memberikan uang kepada kami. 
Ini hal yang paling penting dan 
yang paling sulit. Kami mencoba 
untuk menunjukkan bahwa 
project kami memiliki esensi dan 
project kami itu sangat, sangat 
berguna.

~ juan, argentina (18)

  
 
 
 

  
 
 
 

  
 
 
 

  
 
 
 
 

  
 
 
 

  
 
 
 

  
 
 
 

  
 
 
 

isilah kolom dibawah ini....

OBjEKtif ALASAN MEMERLuKAN PROMOSi

Contoh jawaban:

1. Kami perlu menemukan 50 orang dari daerah yang berbeda untuk 

menghadiri konferensi 

2. Untuk menarik sponsor yang kami perlukan

Pada tahun 2013 kami akan 

mengadakan sebuah konferensi untuk 

setidaknya 50 orang pilihan dari 

beberapa area yang berbeda sekitar 

Sungai Gangga. 

Klik pada video dan pilih 
“Indonesian” untuk menggunakan 
teks Bahasa Indonesia!  >>

proyek kami akan 
mempromosikan 
citra 
masyarakat

http://www.global-changemakers.net/
https://www.youtube.com/watch?v=9eHr1hU0Ybk&list=PLFE3275386D895EEA&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=9eHr1hU0Ybk&list=PLFE3275386D895EEA&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=9eHr1hU0Ybk&index=4&list=PLFE3275386D895EEA
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b. Siapa target kamu?

untuk mengembangkan sebuah strategi komunikasi yang sukses kamu perlu 
mengidentifikasi siapa target kamu, lalu membuat gaya komunikasimu menarik untuk mereka. 
Sebagai contoh, targetmu adalah pendiri-pendiri perusahaan komputer dan pemuda-pemuda 
kurang mampu. Agar projectmu sukses kamu perlu membuat promosimu sesuai dengan 
mereka. 

Kami akan membantu mengidentifikasi siapa saja targetmu, apa yang ingin kamu 
sampaikan pada mereka, dan bagaimana cara kamu menjelaskan projectmu agar mereka 
bisa ikut serta. Pertama-tama, pikirkan siapa saja targetmu, dan apa yang ingin kamu katakan 
kepada mereka. Untuk membuat profil rinci bagi setiap kelompok target orang pikirkan hal-hal 
seperti:

  
  
  
  

  
  
  
  

  
  
  

  
  
  
  

  
  
  

  
  
  
  

  
  
  
  

  

  
  
  
  

  
  
  
  

  
  
  

  
  
  
  

  
  
  

  
  
  
  

  
  
  
  

  

1.Siapa mereka?

2. Kenapa kamu menjadikan 

mereka target?

4. Kenapa mereka akan tertarik 
dengan projectmu?

6. Kira-kira apa yang ingin 
mereka tanyakan tentang 
projectmu?

8. Media apa yang mereka 
gunakan? Contoh Koran lokal, 
radio, website, media sosial, 
dsb

5. hal lain apa yang menarik 
bagi mereka?

7. Apa yang bisa menjadi 
halangan bagi mereka untuk 
ikut serta? (waktu, uang, 
ketertarikan)

3. Berapa usia mereka?

Kelompok target 1hal:

Kelompok target  1

Kelompok target 2

Kelompok target 2

Contoh jawaban:

Pertanyaan #

1.  Kelompok target 1: Calon peserta (paling penting), Kelompok target 2: Sponsor (kedua terpenting)

2. Kelompok target 1: Agar mereka mendaftar untuk ikut, Kelompok target 2: Agar mereka memberikan dana

3. Kelompok target 1: 16–21, Kelompok target 2: 45-55 

4.Kelompok target 1:  Kesempatan menjadi pemimpin. Peduli terhadap sustainability, Kelompok target2: Perusahaan 

Infosys sudah sangat sustainable dan mereka ingin membantu perusahaan-perusahaan India lainnya untuk menjadi seperti 

itu. Pemerintah juga ingin membersihkan Sungai Gangga.

5. Kelompok target1: Mendapatkan pekerjaan yang baik,  Kelompok target 2: terlihat baik

6.Kelompok target 1: Apa untungnya untuk saya? Dimana saya akan tinggal? Kelompok target2: Mengapa project ini akan 

sukses?

7.Kelompok target 1: : Tidak memiliki waktu luang yang cukup. Sibuk dengan sekolah atau kuliah, Kelompok target2: 

Terlalu beresiko

8. audience 1: Koran nasional dan berita TV, audience 2: Perusahaan Infosys juga membaca blog-blog teknologi

jika ada lebih dari dua kelompok target, 
ambil kertas dan terus mengisi tabelnya!

http://www.global-changemakers.net/
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c. Seberapa penting kelompok-kelompok targetmu?
Ketika kamu memiliki beberapa kelompok target kamu harus memikirkan siapa dari mereka 
yang paling penting. Untuk melakukan ini, gunakan pertanyaan-pertanyaan berikut:

1. dampak apa yang akan didapatkan dari keikutsertaan mereka?

2. Seberapa penting untuk mendapat dukungan dari mereka?

3. Apa yang mereka perlukan dari kami, agar mereka mau memberikan dukungan?

Setelah kamu menjawab setiap pertanyaan, gunakan jawabannya untuk mengurutkan kelompok-

kelompok target menurut kepentingan mereka terhadap pencapaian objektifmu. Tuliskan saja angka 

di samping setiap kelompok di tabel sebelumnya. Dengan menyusun prioritas kamu akan bisa 

menggunakan waktu dan energimu dengan lebih efektif. 

d. Apa yang akan kamu katakan kepada mereka?
Cara menyampaikan sebuah pesan yang efektif adalah membungkus penjelasan idemu (termasuk 
siapa, apa, kapan, dimana, bagaimana, dan kenapa) dengan cara yang singkat, jelas, dan menarik. Kamu 
mungkin pernah mendengar tentang “elevator pitch”, “30 second pitch”, atau “1 pager” – semua ini adalah 
trik-trik menyampaikan pesan, tentang bagaimana caranya kamu memiilih hal apa yang paling penting 
untuk disampaikan dalam waktu yang sangat singkat. Pada bagian ini kami akan membantumu untuk 
melakukan dua hal: 

1. yang pertama disebut “the hook” atau pancingan. Ini terdiri dari tiga kalimat yang seluruhnya 
tidak lebih dari 30 detik, terkadang disebut “elevator pitch”. Disebut elevator pitch karena penjelasan 
pancingan yang efektif dapat menarik seseorang untuk mendukung projectmu secepat waktu yang 
diperlukan untuk naik lift.

2. “Extended Messaging” atau pesan perpanjangan. Ini terdiri dari satu halaman, yang bila diucapkan 
berdurasi 2 menit. Kamu akan selalu siap dengan penjelasan yang bagus bila seseorang meminta 
informasi lebih tentang projectmu dan ketika kamu menulis proposal pendanaan. 

“Sebetulnya proses promosi adalah tantangan terbesar bagi project kami karena 
kami bekerja dengan anak-anak. orang-orang yang berada di sistem pendidikan 
turki dan para orang tua tidak mengerti, mereka berpikir kami mencoba untuk 
melakukan sesuatu yang salah dengan anak-anak mereka. Selama proses promosi 
kami mencoba untuk menjelaskan kepada orang lain apa arti dan hasil dari project 
kami” 

~ Sezin, turki (22)

http://www.global-changemakers.net/
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jawab pertanyaan-pertanyaan berikut agar kamu siap dengan apa yang perlu kamu katakan 
untuk menarik orang lain (untuk melakukan pancingan) dan informasi apa saja yang sangat penting, 
yang memerlukan “extended messaging”. Jangan lupa lihat jawaban-jawaban yang sudah kamu 
tulis di bagian lain. 

“ Ganges powered sustainable 
development”

Memberikan pelatihan agar anak-
anak muda bisa melakukan aksi 
nyata untuk memperbaiki kondisi 
Sungai Gangga.

Agar memastikan generasi 
berikut di India memiliki akses 
kepada Sungai Gangga yang 
bersih. 

Menghadiri sebuah acara 
dan melakukan aksi untuk 
membersihkan Sungai Gangga.

Saya tinggal di dekat dimana Sungai 
Gangga bertemu dengan lautan. 
Sungai ini suci, namun ketika alirannya 
sampai ke daerah kami airnya terlihat 
seperti lumpur. Orang-orang di desa 
kami tidak bisa meminum airnya, 
atau bahkan mandi di dalamnya 
karena takut sakit. Ada beribu-ribu 
pemukiman lainnya yang tidak lagi 
bisa mengandalkan Sungai Gangga 
untuk mendapatkan air. Masalahnya 
adalah air kran sangat langka sampai 
sebagian orang terpaksa untuk minum 
dari sungai. Kita perlu membersihkan 
Sungai Gangga agar orang-orang 
bisa meminum airnya dengan aman, 
agar kita tidak perlu khawatir sumber 
airnya akan kering, dan agar kita bisa 
menemukan cara-cara baru untuk 
memberdayakannya sebagai sumber 
perkembangan masyarakat yang 
berkelanjutan. 

Contoh jawaban: 

Contoh jawaban: 

Contoh jawaban: 

Contoh jawaban: 

Contoh jawaban: 

Apa nama dari idemu?
informasi spesifik apa yang harus mereka ketahui untuk 

dapat ikut serta? (Kapan dan dimana? Berapa biayanya?)

Apa jenis gerakannya? (Kampanye penyuluhan, penggalangan 

dana, ..) 

Apa yang menjadi motivasimu untuk memulai ide ini? (Cerita 

pribadimu dapat menjadi alat yang sangat kuat) 

Apa alasan dibelakang idemu?

Apa yang kamu ingin orang lain untuk lakukan? (contohnya 
menghadiri acaramu, mengirim email, bergabung dalam sebuah 
kelompok) 

hal apa tentang idemu yang akan membuat orang tertarik untuk 
ikut serta?

Jadi seperti 
ini awal 
mulanya..

d. Apa yang akan kamu katakan kepada mereka?

http://www.global-changemakers.net/
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Buat pancingan! 

Sekarang kamu akan menyusun pancinganmu kedalam 3 kalimat. Pada umumnya kamu akan 
menggunakan satu kalimat untuk masing-masing hal berikut: 

•	 Konteks: Apa yang sedang kamu lakukan dan bagaimana ini berhubungan dengan mereka.

•	 dampak: Alasan kamu melakukan ini dan apa yang ingin kamu capai.

•	 Meminta : Mintalah apa yang kamu ingin mereka untuk lakukan

c. Apa yang akan kamu katakan kepada mereka? 

  
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

Anak-anak muda di India dapat 
mengembangkan aksi-aksi dalam 
komunitasi kami untuk memperbaiki 
kualitas air Sungai Gangga.

Kami ingin air di Sungai Gangga 
untuk menjadi lebih bersih 
dan pemuda-pemuda di India 
mendapatkan keterampilan 
leadership.

Anda bisa mendaftar untuk ikut 
serta dalam project bersejarah ini, 
atau anda bisa menyumbang uang 
untuk mendukung kami. 

Contoh jawaban: 

Contoh jawaban: 

Contoh jawaban: 

Proses ini dapat memakan waktu, dan lebih baik dikerjakan bersama dengan teman-teman atau 
orang-orang yang berada dalam tim-mu untuk melakukan brainstorming.  Terkadang kalimat 
bagian meminta berbeda-beda untuk setiap orang yang kamu ajak bicara. Setelah kamu sudah 
siap dengan kalimat-kalimatmu, tuliskanlah di bawah: 

Konteks:

dampak

Meminta
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dampak: Kita perlu membersihkan Sungai Gangga agar orang-orang 
bisa meminum airnya dengan aman, agar kita tidak perlu khawatir sumber 
airnya akan kering, dan agar kita bisa menemukan cara-cara baru untuk 
memberdayakannya sebagai sumber perkembangan masyarakat yang 
berkelanjutan.

Konteks: Saya tinggal di dekat dimana Sungai Gangga bertemu dengan 
lautan. Sungai ini suci, namun ketika alirannya sampai ke daerah kami 
airnya terlihat seperti lumpur. Orang-orang di desa kami tidak bisa 
meminum airnya, atau bahkan mandi di dalamnya karena takut sakit. Ada 
beribu-ribu pemukiman lainnya yang tidak lagi bisa mengandalkan Sungai 
Gangga untuk mendapatkan air. Masalahnya adalah air kran sangat langka 
sampai sebagian orang terpaksa untuk minum dari sungai.

Meminta: Dengan membersihkan Sungai Gangga kami akan sekaligus 
melahirkan generasi baru pemimpin muda India untuk pembangunan 
berkelanjutan. 

Kredibilitas: Melalui kerjasama dengan British Council kami telah 
mengembangkan sebuah rencana project untuk menyelenggarakan 
sebuah konferensi pelatihan pemuda yang besar. Konferensi ini akan 
diisi oleh pembicara-pembicara dari perusahaan Infosys dan beberapa 
kementerian India dengan visi membersihkan Sungai Gangga. 

Aksi: Peserta konferensi akan mendapatkan keterampilan manajemen 
project tingkat lanjutan dan terhubung dengan perusahaan-perusahaan 
inspirasional serta pejabat-pejabat pemerintah. Mereka akan keluar 
dari konferensi ini dengan merasa semangat melaksanakan project 
masyarakat untuk membersihkan Sungai Gangga.

Langkah selanjutnya: Kamu bisa daftar untuk ikut serta dalam 
project bersejarah ini atau menyumbang dengan menghubungi info@
gangessustainabledevelopment.in. Kami hanya akan memilih pemuda-
pemuda yang paling berbakat untuk menjadi peserta. Konferensi kami 
akan diadakan bulan Februari 2013 di lokasi dekat Sungai Gangga (belum 
dikonfirmasi). Project-project masyarakat akan dimulai setelah konferensi. 
the event.  

d. What are you going to tell them?
Buatlah sebuah rangkuman dalam satu halaman!

Setelah kamu menyusun pancinganmu, kamu perlu mengembangkan sebuah rangkuman singkat 
tentang idemu – kurang dari satu halaman. Rangkumanmu harus tetap menarik! Lihatlah semua informasi 
yang telah kamu tulis, lalu pilihlah detil-detil yang paling penting untuk ditulis di bagian ini. Selain konteks, 
dampak, dan meminta kamu juga bisa menambahkan:

•	 Kredibilitas: Kenapa orang bisa percaya project kamu serius. Kamu bisa menulis sampai satu 
paragraf.

•	 Aksi :  Apa yang kamu ingin mereka untuk lakukan. Sekarang cantumkan juga waktu, lokasi, biaya, dan 
hal-hal lain yang mereka perlu ketahui untuk membuat keputusan ikut serta. 

•	 Langkah selanjutnya:  Tuliskan informasi yang jelas tentang bagaimana cara menghubungi kamu 
untuk ikut serta dan jika ada pertanyaan.  

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

Contoh jawaban:

Konteks:

Kredibilitas:

dampak:

Aksi:

Meminta:

Langkah selanjutnya:

http://www.global-changemakers.net/
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Saluran Komentar Pro Kontra

Mulut ke 
Mulut

Sejauh ini adalah cara yang paling 
efektif untuk menarik orang, 
tetapi juga yang paling memakan 
waktu. Tidak memungkinkan untuk 
dilakukan dalam skala besar, tapi 
bagus untuk follow-up (memberi 
penjelasan lanjutan setelah orang 
tertarik.

Efektif untuk menarik 
orang

Bagus untuk follow-
up

Memakan waktu

Website Membuat website adalah penting 
karena itu memberikan kesan yang 
baik, tapi website sulit digunakan 
untuk benar-benar menarik orang 
untuk berkomitmen dan ikut serta.

Membangun image 
yang baik
Membantu orang-
orang untuk 
mendapat informasi 
lebih

Skala kecil

Apakah orang-
orang akan 
mengunjunginya?

Media Cara yang sangat bagus untuk 
menyampaikan pesan sederhana 
kepada orang yang banyak. Sulit 
karena kita tidak bisa mengontrol 
pesannya, rumit untuk dilakukan, 
dan sulit untuk memberikan follow-
up kepada yang tertarik.

Menjangkau banyak 
orang

Kehilangan kontrol 
atas pesan yang ingin 
disampaikan

Sulit untuk 
memberikan follow-up

e. Bagaimana cara kamu berkomunikasi dengan 
mereka?
Untuk mencapai kelompok targetmu kamu perlu memilih kombinasi saluran komunikasi yang terbaik 
agar pesanmu sampai. Mari lihat pro dan kontra dari beberapa saluran-saluran komunikasi, dari segi 
waktu, biaya, dan pengaruh. 

Saluran Komentar Pro Kontra

Media Sosial 
Online

Cara yang bagus untuk 
menggabungkan mulut ke mulut 
dengan internet, dan bagus untuk 
menyebarluaskan kesadaran. 
Seringkali harus dilanjutkan dengan 
percakapan personal agar orang-
orang betul-betul berkomitmen.

Menyebar dengan 
cepat

Perlu percakapan 
lanjutan

Iklan 
berbayar

Bagus untuk acara-acara dan 
promosi brand yang kuat, tapi 
menjadi kendala biaya.

Bagus untuk 
branding atau 
membangun nama

Sangat mahal

Iklan gratis Kita seringkali sulit untuk menolak 
iklan gratis, tapi pastikan kamu 
tidak membuang-buang waktu 
menyiapkan materi iklan yang 
nantinya hanya akan dilihat oleh 
orang-orang yang tidak relevan

Kesempatan yang 
sangat bagus

Mungkin hanya 
sampai kepada orang-
orang tidak relevan

Email Kamu perlu memiliki mailing list 
(daftar email) yang bagus agar bisa 
efektif. Cara yang sangat bagus 
untuk langsung menarik orang, 
jika ditulis dengan baik. Tapi kamu 
betul-betul perlu meluangkan 
waktu untuk menulisnya agar 
bagus.

Menguatkan 
keterlibatan

Memakan waktu

http://www.global-changemakers.net/
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f. Seperti apa tampilan projectmu?

g. Bagaimana membuat promosimu se-efektif mungkin

Ringkasan: 
•	 Kemampuan untuk menjual idemu dengan baik adalah 

sangat penting untuk memberikan inspirasi kepada 
orang lain agar ikut serta.

•	 Kamu pastinya harus berlatih dengan pancingan 30 
detikmu dan siapkan rangkuman satu halaman. 

•	 Pikirkan tentang target kelompok target-mu – siapa 
mereka, apa yang mereka pedulikan.

•	 Pilihlah saluran terbaik agar kamu bisa sampai kepada 
mereka.

•	 Dan kembangkanlah sebuah penampilan yang 
konsisten yang menggambarkan projectmu dan akan 
menarik kelompok targetmu.

Sesudah kamu memilih beberapa saluran promosi untuk mencapai kelompok targetmu, kamu harus 
memastikan bahwa apa yang kamu promosikan menarik dari segi penampilan dan pesan. 

Beberapa tips sederhana:

•	 Gunakan	tampilan	yang	konsisten	untuk	projectmu. Pilih jenis tulisan (font), warna, dan logo 
yang selalu sama.

 •	 Ambil	inspirasi	dari	orang	lain.	Kunjungi website-website yang menurutmu menarik bagi kelompok 
targetmu dan tuliskan apa saja yang dapat berguna. Atau dengan temanmu gunting iklan-iklan dan 
gambar-gambar dari majalah lama yang kamu punya, lalu buat sebuah kolase yang merepresentasikan 
gambar organisasimu. 

•	 Jangan	 biarkan	 tulisan	 mendominasi.	 Tambahkan gambar yang besar dan mencolok. Atau 
sisakan banyak bagian-bagian putih.

•	 Ketika	kamu	sedang	menulis,	gunakan kata-kata sederhana dan tetap singkat.

•	 Suatu	 tips	 yang	 dasar	 adalah	 “tunjukan	 bukan	 katakan” – daripada mengatakan sesuatu 
bahwa itu bagus, gunakan contoh. 

•	 Zaman	 sekarang	 sangat	 gampang	menggunakan computer untuk membuat sesuatu terlihat 
bagus. Dan orang lain, tertama anak muda lain, akan cepat untuk menilai jika projectmu terlihat tidak 
profesional. Mungkin ini tidak akan pernah menjadi prioritas pertamamu, tetapi memiliki penampilan 
yang kredibel akan membantu kamu menarik dukungan yang kamu butuhkan. 

Setiap kali seseorang menghubungi kamu, kamu harus jadikan mereka prioritasmu untuk di follow-up, 
dan carikan sesuatu yang bisa mereka lakukan untuk membantu kamu mencapai objektifmu. Menyimpan 
informasi kontak sangat esensial, agar kamu bisa menghubungi peserta, anggota tim, pendukung, dan semua 
orang lain dengan mudah. Beberapa orang lupa untuk menyimpan database yang bagus untuk semua kontak 
mereka, dan biasanya mereka menyesal! Kamu sebaiknya membuat sebuah tabel seperti dibawah ini. 

  
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

NAMA EMAiL NO. tELfON ALAMAt KEtERANGAN
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4.0 AKSI
Sampai pada titik ini kamu sudah 
memiliki visi, rancangan, dan cara 
untuk melakukan promosi. Sekarang 
kamu harus membuat pikiran dan 
rancangmu menjadi kenyataan. 
Bagian ini adalah tentang tim dan 
manajemen waktu. Tapi mari mulai 
dari dirimu sendiri, pemimpinnya. 

Klik pada video dan 
pilih “Indonesian” untuk 
menggunakan teks 
Bahasa Indonesia!  >>

a. Leadersip atau kepemimpinan

Pemimpin yang hebat bisa memimpin sebuah project, tapi juga bisa menjadi pendukung. 
Penting untuk bisa menetapkan sebuah visi dan merespon terhadap kesempatan-kesempatan 
baru, tapi kamu juga perlu me-manage kegiatan sehari-hari tim-mu dan memastikan semuanya 
berjalan lancar. 

Tidak seperti definisi kepemimpinan pada umumnya yang fokus kepada kekuatan dan status, 
kami mendukung kepemimpinan yang berpatokan kepada orang lain, bukan diri sendiri. 
Kepemimpinan seperti ini adalah tentang mengembangkan dan memberdayakan tim untuk 
mencapai sebuah tujuan bersama, bukan menaiki tangga status untuk diri sendiri. Ingatlah 
bahwa orang-orang ingin dipimpin, bukan di dipaksa. 

Dengan mengerti prinsip-prinsip personal leadership atau kepemimpinan pribadi dan manajemen 
yang baik, kamu akan bisa menjadi pemimpin dalam segala situasi. 

Visi

Visimu adalah alat terkuatmu. Pemimpin-pemimpin terhebat dunia selalu adalah orang-orang 
yang bervisi menakjubkan. Nelson Mandela, Wright bersaudara, dan Martin Luther King Jr 
semua memegang sebuah visi yang mereka gunakan untuk membangun sebuah masa depan 
yang berbeda.  Tapi kenapa visi sangat penting untuk tim-mu? Ada tiga alasan:

•	 Visi	memberi	sebuah	fokus	dan	arahan

•	 Visi	meningkatkan	rasa	kepemilikan	terhadap	tim

•	 Visi	memperkuat	energi	tim

Pikirkan bagaimana caranya kamu akan membawa visimu kedalam pekerjaan yang kamu 
lakukan setiap hari

jika kamu sendiri sudah terinspirasi, maka itu akan menular. jika 
kamu memimpin sebuah program masyarakatmu sendiri, jika kamu 
berambisi, maka kamu menjadi sumber ambisi semua orang lain di 
tim-mu” 

~ Sanya, India (19)

http://www.global-changemakers.net/
https://www.youtube.com/watch?v=tkp3Ssn0rMA&list=PLFE3275386D895EEA&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=tkp3Ssn0rMA&list=PLFE3275386D895EEA&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=tkp3Ssn0rMA&list=PLFE3275386D895EEA&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=tkp3Ssn0rMA&list=PLFE3275386D895EEA&index=5
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a. Leadership atau kepemimpinan b. Dari sebuah kelompok menjadi         
timjadilah seseorang yang unik

Kamu harus bisa menjelaskan kenapa visimu unik. Orang-orang akan bertanya “mengapa saya harus 

bekerjasama dengan Anda dan bukan orang lain?” Kamu harus bisa menjawab pertanyaan ini, dan harus jelas 

bahwa kekuatan visimu ada di keunikannya. 

jadilah seseorang yang berintegritas
Apakah kita selalu memementingkan integritas para pemimpin yang kita ikuti? Kita ingin tahu kalau para 

“pemimpin” bisa dipercaya. Kita tidak ingin mengikuti seseorang yang menipu kita, atau membohongi kita. Kejujuran 

sangat penting karena mempengaruhi kita secara pribadi. Jika seorang pemimpin berbohong, dan kita adalah 

anggota timnya, maka kita juga menjadi bersalah. Yang ingin kita yakini adalah seorang pemimpin jujur sebelum 

kita memutuskan untuk mengikutinya. 

Orang-orang yang berintegritas akan transparan sampai pada titik mereka tidak dicurigai oleh siapa pun. Mereka 

jelas dengan nilai dan kepercayaan mereka. Sebagai hasilnya, mereka bisa memberikan jawaban yang jujur ketika 

dipanggil oleh orang lain untuk memberi pertanggungjawaban. Ini artinya orang-orang berintegritas tidak berpura-

pura mereka memiliki jawaban terhadapan pertanyaan-pertanyaan yang sebetulnya belum pernah terpikirkan oleh 

mereka. 

jadilah orang yang berkomitmen
Melakukan perubahan (menjalankan project apapun) jaranglah mudah. Akan ada waktu-waktu sulit. Kami bisa 

jamin bahwa kamu akan mengalami saat-saat dalam perjalananmu sebagai pemimpin yang kamu ingin menyerah. 

Pada waktu seperti ini, seorang pemimpin harus mempertahankan komitmen terhadap apa yang mereka mimpikan, 

walaupun dalam keadaan yang sangat sulit. 

Perkembanganmu
Pikirkan kualiats mana yang sudah kamu miliki dan yang mana yang perlu kamu perbaiki. Pemimpin yang hebat 

terbuka terhadap pembelajaran dan perkembangan. Tuliskan beberapa cara yang dapat kamu lakukan untuk 

memperbaiki kepemimpinanmu:

Ada perbedaan besar antara sebuah kelompok yang kamu satukan 

untuk melakukan tugas-tugas, dan sebuah tim yang bekerja secara 

efektif untuk mencapai sebuah tujuan bersama. Ketika orang memiliki 

kesadaran terhadap gambaran besar projectnya, rasa hubungan antara 

satu sama lain, dan rasa hormat untuk kamu sebagai manager, mereka 

akan bisa bekerja sama sebagai tim dan hasilnya akan lebih besar 

daripada jika mereka bekerja secara terpisah. Untuk menciptakan tim 

yang seperti ini, kamu memerlukan:

- Pertemuan rutin
Menyatukan timmu secara rutin memberi mereka kesempatan 

untuk saling kenal dan juga untuk mengenalmu, sehingga akan 

mengembangkan rasa hubungan yang lebih kuat antara anggota tim. 

Walaupun kamu membutuhkan pertemuan-pertemuan yang memiliki 

tujuan dan hasil yang jelas, sangat penting juga untuk memberikan waktu 

untuk anggota-anggotamu bersantai, saling mengenal, dan membangun 

hubungan bukan hanya atas dasar pekerjaan. Makan bersama, bermain 

game, menonton film, mengopi bersama dan main bersama adalah cara-

cara yang bagus untuk membangun hubungan ini.

- Pengambilan keputusan bersama dan kepemilikan bersama 

TSemakin banyak kamu melibatkan anggota tim-mu dalam pengambilan 

keputusan, semakin besar rasa kepemilikan dan komitmen mereka 

terhadap apa yang sedang dilakukan. Melibatkan orang dalam 

pengambilan keputusan ada spektrumnya:

  
 
 
 

  
 
 

  
 
 
 

  
 
 

KuALitAS BAGAiMANA MEMPERBAiKi diRi SAyA? 

Contoh jawaban:

Saya tidak biasa membagi visi saya dengan orang lain, saya akan mencoba 

untuk lebih sering berbagi tentang apa yang memotivasi saya dan apa tujuan 

saya. 

Visi
Tujuan kamu adalah menyeimbangkan antara rasa kepemilikan dengan 

efisiensi. Tergantung kepada kondisi, kamu bisa menyesuaikan banyak 

atau sedikitnya konsultasi antara kamu dan kelompok.

RASA KEPEMiLiKAN LEBih BESAR

EfiSiENSi LEBih BESAR

KAMu MEMBERiKAN 
KEPutuSAN KEPAdA 

KELOMPOK

KAMu MENGuSuLKAN

KAMu & KELOMPOK 
BERdiSKuSi

KELOMPOK MENGuSuLKAN

KELOMPOK MEMBERiKAN 
KEPutuSAN KEPAdA 

KAMu
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Semakin banyak orang yang terlibat dalam proses, 

semakin kamu perlu membatasi diskusi. Sebaliknya, jika 

sedikit orang yang terlibat, maka membuat keputusan 

bersama akan lebih mudah.

- Visi bersama dan pengertian

Adanya visi yang sama antar anggota akan mendukung 

tumbuhnya komitmen yang lebih besar untuk mencapai 

tujuan. Satu pesan saran dari kami adalah libatkan 

anggota tim-mu di tahap pembentukan visi, karena 

disinilah tempat banyaknya kreatifitas dan inilah tahap 

yang seru, di tahap ini juga tempat yang akan paling 

membutuhkan masukan yang beragam.

- Ide dan kreatifitas yang mendukung

Kebanyakan anggota tim-mu akan memiliki ide mereka 

sendiri tentang apa yang harusnya dilakukan. Kamu 

harus mendukung timbulnya ide-ide seperti ini, dan 

berikan waktu di setiap pertemuan dimana tim-mu 

mendiskusikan ide-ide baru atau bagaimana cara 

memperbaiki yang sudah ada. Ini akan menjaga agar 

motivasi tetap tinggi, dan memberikan kesempatan 

bagi kamu untuk melihat potensi tim-mu.

“Sejauh apa pun kita memiliki visi yang 
sama, setiap orang tetap memiliki keinginan 
untuk melihat hasil yang berbeda-beda. Kita 
memerlukan seseorang dalam kelompok 
yang menjadi pengambil keputusan. ada 
seorang mediator di kelompok kami.” 

~asanda, afrika Selatan (21)

c. Manajemen tim 
Sekarang kamu bekerjasama dengan sebuah kelompok, banyak hal yang harus kamu pikirkan. Hanya karena 

keterampilan berkomunikasi sering disebut “soft skill” tidak berarti keterampilan ini mudah. Bayangkan pertemuan 

pertama dengan tim-mu, dan ketika kamu siap-siap untuk memasuki ruangan segelombang pertanyaan mendatangimu;

Apa yang harus kamu lakukan?

Apa yang akan ada di pikiran anggota tim-mu tentang kamu?

Apa yang harus mereka lakukan?

Apa yang akan kamu pikirkan tentang anggota tim-mu?

Bimbingan berikut untuk “mengatur ekspektasi” akan membantumu menjawab pertanyaan-pertanyaan itu dari awal: 

• Kumpulkan orang-orang untuk bertatap muka dan mendiskusikan tentang ekspektasi, peran mereka, dan apa 

yang sedang terjadi. 

• Pastikan semua orang memiliki visi yang sama tentang kemana arah perkembangan tim-mu.

• Bersama-sama setujuilah secara tegas tentang eskpektasi-ekspektasi umum seperti kehadiran dalam rapat, 

sistem pelaporan dan komunikasi tim. 

• Miliki deskripsi tugas untuk setiap jabatan agar masing-masing orang mengerti ekspektasimu.

• Berikan penjelasanan tentang peranmu sendiri – sebagai pemimpin, manager, dan fasilitator – kepada semua 

anggota agar mereka mengerti kapan, bagaimana, dan kenapa akan adanya komunikasi antara kamu dan mereka. 

• Berikan anggota tim-mu pelatihan dan sumber daya yang cukup. Jangan berasumsi bahwa mereka tahu semua 

tentang bagaimana cara melakukan tugas mereka, bertanyalah kepada mereka!

Menghargai dan peduli terhadap tim-mu

Tim-mu tidak bertahan karena mereka suka dengan rapat-rapat atau membuat laporan. Mereka bertahan karena 

mereka merasa sedang membuat sebuah perubahan, karena mereka merasa dihargai, dan karena mereka merasa 

mereka mendapatkan sesuatu dari kerja keras mereka. 

“hal yang paling sulit adalah, kami memiliki 50 anggota, dan 
setiap orang berbeda, masing-masing memiliki opini sendiri 
dan sangat susah untuk menyatukannya, untuk menciptakan 
persamaan.” 

~ juan, argentina (18)
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c. Manajemen tim (lanjutan)

Mengerti anggota tim-mu 
Sangat, sangat penting untuk mengerti orang-orang yang berada dalam tim-mu. Para sukarelawan 

lebih dari sekedar pelaksana deskripsi tugas. Mereka adalah pemuda-pemuda yang memiliki passion, 

dan untuk peduli terhadap mereka kamu perlu mengerti keterampilan, harapan dan mimpi mereka. 

Cari tahu apa yang menjadi motivasi mereka, apa yang membuat mereka bangun pagi dengan 

semangat, dan apa yang ingin mereka capai untuk dunia ini. Luangkan waktu untuk mengenal 

anggota-anggotamu. Ajak mereka makan bersama, jalan-jalan bersama, dan bersantai setelah rapat. 

Dari mengobrol bersama, kamu akan menemukan kalau para sukarelawan memiliki alasan yang 

berbeda-beda kenapa mereka bergabung dengan projectmu. Mulai dari menyelamatkan dunia 

hingga pengembangan karir, mencari teman-teman baru, hingga untuk merasa ikutserta melakukan 

hal yang penting.

Jika kamu mengerti apa yang memotivasi tim-mu, kamu bisa membantu mereka mencapai tujuan 

mereka dan bersenang-senang dalam mengerjakan project. 

Menciptakan suasana saling peduli
Sebetulnya sulit untuk berbagi dengan orang lain tentang apa yang menjadi penyemangat kita, jadi kamu 

perlu menciptakan suasana dimana memungkinkan agar anggotamu saling peduli. Untuk melakukan ini 

kamu perlu:

• Ciptakan suasana saling percaya

• Jadikan dirimu mudah didekati dan dipercaya

• Berilah dorongan bagi anggota-anggotamu untuk saling bercerita

• Sediakan waktu dimana orang-orang dapat saling mengenal diluar pekerjaan

• Ingatlah juga kepentingan dari menjaga rahasia

“Membangun sebuah “tim” sangat penting. hal 
yang terpenting adalah saling mengenal. Saling 
mempercayai, itu hal yang sangat, sangat penting.” 

~ juan, argentina (18)

http://www.global-changemakers.net/


Toolkit Manajemen Proyek 61 60

c. Manajemen tim (lanjutan) d. Seni dari delegasi

Menunjukan bahwa kamu peduli

Ini adalah beberapa tips bagaimana cara menunjukan kepada orang lain kalau kamu peduli dengan mereka 

melalui kegiatan sehari-hari:

• Selalu pikirkan tentang isu-isu pribadi seseorang ketika sedang menilai kinerja mereka, terutama pada 

saat mereka tidak berhasil.

• Kamu tidak perlu menjadi penasihat, tetapi kamu perlu menunjukan kalau kamu peduli dengan 

mendengarkan cerita mereka.

• Ingat-ingatlah hal-hal yang bisa menjadi potensi masalah antara anggota tim-mu. Hal-hal seperti ini 

harus ditangani dengan hati-hati agar tidak membesar. 

Bekerja bersama sukarelawan

Kamu akan bekerja dengan sukarelawan. Seberapa besarpun kepedulian mereka, mereka tetap memiliki 

prioritas-prioritas yang lebih tinggi dalam keseharian mereka. Seperti keluarga, teman, pelajaran, pekerjaan, 

atau hal-hal lain. Ini adalah fakta dalam bekerja dengan sukarelawan, jadi kita harus realistis dalam mengerti 

posisi kita. 

Berilah pujian diawal, dan berilah pujian dengan sering 

Ketika seorang anggotamu melakukan sesuatu yang benar, melebihi ekspektasi, atau sesuatu yang positif 

yang bahkan tidak terpikirkan olehmu, tunjukan kepada mereka bahwa kamu kagum. 

Cara yang terbaik untuk membangun sebuah tim, mengembangkan keterampilan orang lain, dan 
menyelesaikan tugas adalah dengan mendelegasikan pekerjaan kepada anggota tim-mu. Ketika 
kamu mendelegasikan tugas, pastikan kamu:

• Menjelaskan konteks dari tugas tersebut

• Menjelaskan tujuan dari tugas tersebut, agar mereka mengerti kenapa tugas itu penting

• Memberikan gambaran tentang apa yang kamu harapkan (kualitas dan kuantitas dari hasil)

• Menjelaskan sumber daya (termasuk pelatihan) yang bisa digunakan oleh anggota tersebut

• Menjelaskan tanggal-tanggal deadline

Jika kamu sendiri yang mendapatkan tugas dari pemimpin lain, atau dari anggota tim-mu kamu 
harus:

• Realistis terhadap apa yang bisa kamu lakukan dan kapan, jangan hanya bilang “iya”

• Jika kamu tidak akan bisa memenuhi deadline maka beritahulah seseorang, 
menyembunyikannya tidak akan membuat situasi lebih baik! 

“Satu hal yang menjadi masalah adalah tidak ada yang ingin mengerjakan bagian 

mencari sponsor. Untuk segala jenis acara, sponsor adalah hal yang terpenting. jika 

kamu tidak memiliki dana maka kamu tidak akan bisa menjalankan acara tersebut. 

Lalu kami memutuskan untuk menjadi sedikit otoriter. tidak ada satu orang yang 

bertanggung jawab atas mencari sponsor, tetapi kami semua akan melakukannya. 

Karena sebetulnya menakutkan untuk mengetuk-ngetuk pintu perusahaan dan 

toko-toko meminta banyak hal seperti makanan dan peralatan. Kami berbagi 

menjadi beberapa kelompok, ada yang ke mall dan ada yang ke pasar, dan karena 

kami melakukannya bersama-sama hari itu menjadi hari yang menyenangkan.”

~ Sofia, Kanada (18)

Bagus sekali!

Anda membuat 

sarang terbaik 

yang pernah!

http://www.global-changemakers.net/
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e. Ketika tim-mu tidak memenuhi ekspektasi
Beri dukungan di depan umum, beri kritikan secara pribadi
Kebanyakan dari kita sudah merasakan dari atasan, bahkan dari orangtua, bahwa memberi kritik atau 
memarahi seorang anggota tim di depan orang lain adalah kesalahan besar.  Kita harus memastikan bahwa kita 
memperlakukan anggota tim kita sebagaimana kita sendiri ingin diperlakukan. 

Bertanggung jawab 
Sesuatu yang mungkin mengejutkan ketika kita sudah menjadi seorang manager adalah kita tidak lagi hanya 
bertanggung jawab terhadap kesalahan sendiri, tetapi bahkan ketika anggota tim kita melakukan hal-hal konyol, 
itu juga akan menjadi tanggung jawab kita. Dengar belajar bagaimana cara menghadapi situasi seperti ini – dan 
situasi seperti ini pasti akan terjadi – kamu akan disukai oleh tim-mu dan mereka akan bekerja lebih keras lagi.

Bantu anggotamu melewati masalah
Jika ada pekerjaan yang perlu dikerjakan ulang atau dirubah, komunikasikanlah hal tersebut kepada anggotamu 
daripada kamu melakukannya sendiri. Walaupun mungkin akan lebih cepat jika kamu sendiri yang membetulkannya, 
itu tidak akan membantu orang lain untuk belajar kedepannya. Bahkan mungkin tim-mu akan merasa dikucilkan, 
kamu akan frustrasi, dan pekerjaan akan melambat. 

Katakan, jangan ditulis
Email adalah cara yang sangat bagus untuk mengkomunikasikan informasi, tetapi sama sekali tidak berguna untuk 
mengkomunikasikan perasaan. Sehingga kalau kamu menuliskan sesuatu yang sebetulnya dimaksud sebagai 
sebuah kritik yang membangun, akan dengan sangat mudah hal itu disalah artikan sebagai sebuah serangan 
pribadi. Ada sebuah cara yang gampang untuk menghindari ini: angkatlah telfon dan bicarakan. 

Memberikan kritik yang membangun

Ketika sedang memberikan kritik membangun kamu bisa menggunakan struktur seperti berikut:

• Berikan garis besar topik yang ingin dibicarakan: jelaskan dengan singkat area spesifik yang ingin dibicarakan. 
• Berika fakta: berikan contoh spesifik (yang baru terjadi, atau masih relevan) dan bersikaplah dengan objektif
• Perasaan: jelaskan apa perasaanmu tentang apa yang sedang terjadi

• Implikasi: terangkan apa akibat yang telah terjadi atau apa yang akan terjadi jika tidak ada perubahan

• Kontribusi: Sebutkan apa peranmu yang mungkin berdampak pada terjadinya masalah, dan/atau peran yang 
dapat kamu lakukan untuk melakukan perbaikan

• Bukti dari niat kamu: Berikan bukti untuk komitmenmu dengan menjelaskan langkah-langkah spesifik yang 
akan kamu lakukan berikutnya dan kenapa

• Tanggapan: Undang mereka untuk memberikan tanggapan dan/atau tanyakan pandangan mereka

f. Komunikasi tim

Menjaga hubungan komunikasi dengan tim-mu adalah hal yang sangat esensial, jadi sebagai 

langkah awal pastikan kamu memiliki data kontak seluruh anggotamu. Masukan kedalam satu 

dokumen, tempel di dinding, atau simpan di handphone-mu. 

  
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

NAMA EMAiL NOMOR tELfON ALAMAN SKyPE id

Komunkasih sehari-hari

Ada banyak cara untuk bertukar informasi antar anggota, dan kita perlu memikirkan metode yang terbaik untuk 

digunakan setiap kali kita ingin berkomunikasi. Terutama perlu diingat bahwa email bukan cara yang baik untuk 

memberikan tugas kepada seseorang, dan telfon bukan cara yang baik untuk menjelaskan informasi. 

• Jika kamu ingin seseorang untuk memikirkan tentang suatu hal, gunakan email. 

• Jika kamu ingin mereka untuk melakukan suatu tugas, gunakan telfon.

• Jika kamu perlu membuat sebuah keputusan kelompok, jadwalkan pertemuan.
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f. Komunikasi tim (lanjutan)
Mengatur email

Email seringkali menjadi cara yang paling banyak digunakan untuk berkomunikasi 
dengan tim. Tapi biasanya inbox email dipenuhi dengan berbagai macam pesan, sehingga 
mudah untuk sesuatu terlewatkan. Kami sarankan agar kamu memberikan tim-mu beberapa 
peraturan singkat tentang bagaimana caranya menggunakan email dan pimpinlah dengan 
memberikan contoh. 

• Masukan seseorang kedalam kolom “To” atau “kepada/untuk” jika kamu ingin mereka 
untuk melakukan suatu tugas

• Masukan seseorang kedalam kolom “CC” jika kamu hanya ingin mereka untuk    
membaca email tersebut

• Gunakan kolom “subject” untuk menjelaskan bagian kunci dari email tersebut
• Gunakan poin-poin jika kamu perlu menyampaikan banyak hal sekaligus
• Buatlah email tetap singkat dan to the point
• Tebalkan tulisan untuk poin-poin yang sangat penting

f. Komunikasi tim (lanjutan)

Menjalankan pertemuan

Kita semua pernah menghadiri pertemuan-pertemuan yang sangat kita sukai, dan 
pertemuan-pertemuan yang hanya membuang-buang waktu. Bagaimana caranya 
agar kamu bisa memastikan setiap pertemuan dengan tim-mu bermakna?

Sebelum pertemuan

• Berikan undangan kepada setiap orang yang perlu hadir, masukan informasi 
jelas tentang jam mulai dan selesai. 

• Susun dan konfirmasi agenda

• Cari tahu siapa yang tidak bisa hadir

Ketika pertemuan

• Mulai tepat waktu

• Tugaskan seseorang untuk memfasilitasi pertemuan (peran mereka adalah 
untuk membantu kelompokmu membahas poin-poin diskusi dengan tepat 
waktu)

• Tugaskan seseorang untuk mencatat. Hal yang paling penting adalah mencatat 
poin-poin kegiatan: apa yang disetujui, siapa yang akan melakukannya, dan 
kapan deadlinenya. Kami sudah menyediakan format untuk ini.

• Ikuti agenda yang sudah dibuat

• Tentukan pertemuan berikutnya

• Selesai tepat waktu

Setelah pertemuan

• Kirimkan undangan kepada orang-orang yang perlu hadir pada 
pertemuan berikutnya

• Selesaikan tugas-tugas yang sudah disetujui

• Tanyakan kepada anggota lain apakah mereka sudah 
melakukan tugas mereka juga

“jangan lupa untuk 
mengundang semua 
orang di dalam tim kita 
untuk pertemuan depan” 

http://www.global-changemakers.net/


Toolkit Manajemen Proyek 67 66

f. Komunikasi tim (lanjutan) g. Manajemen waktu

Salah satu tantangan terbesar dalam melaksanakan sebuah project adalah manajemen waktu. 

Tim pelaksana sebuah project biasanya terdiri dari orang-orang sibuk, sehingga sangatlah penting untuk 

memanfaatkan setiap menit dengan sebaik mungkin. Berikut adalah tips-tips singkat:

• Hindari menunda-nunda: yaitu mengerjakan hal-hal selain yang harusnya kamu perlu kerjakan. Jika 

suatu hal penting dan mendesak, pastikan kamu cepat-cepat mengerjakannya. 

• Buatlah daftar hal-hal yang harus dialkukan. Setelah kamu membuat daftar, segera laksanakan hal-

hal yang hanya butuh kurang dari dua menit, agar mengurangi beban pikiranmu. Prioritaskan hal-hal 

yang tersisa menurut urgensi dan kepentingan.

• Delegasi. Jika suatu hal tidak terlalu penting untuk peranmu, mungkin kamu seharusnya tidak usah 

melakukannya. Mungkin lebih baik jika kamu mendelegasikan tugas itu kepada orang lain dalam tim-

mu.

• Ciptakan mood yang baik. Setiap orang memiliki kecocokan yang berbeda-beda terhadap suasana 

kerja. Pikirkan kapan saat-saat yang kamu paling produktif dan juga di tempat apa, seperti apa 

musiknya, bagaimana suara-suara sekitar, terangnya pencahayaan, suhu ruangan dan siapa orang-

orang yang ada di sekitarmu, lalu cobalah untuk membuat ruang kerjamu seperti itu.

• Beri tahu anggotamu untuk meminta pertanggung jawaban kepada kamu. Seringkali kita tidak 

terlalu baik dalam memaksa diri sendiri untuk menepati janji, maka dari itu kita perlu orang lain untuk 

mengingatkan kita. 

Format menulis catatan pertemuan 

  
 
 
 

  
 
 
 

  
 
 
 

  
 
 
 

  
 
 
 

  
 
 
 

  
 
 
 

  
 
 
 

  
 
 
 

  
 
 
 

  
 
 
 

  
 
 
 

   
 
 

   
 
 

   
 

  
 
 
 

  
 
 
 

  
 
 
 

  
 
 
 

tANGGAL/WAKtu/LOKASi:

dAftAR hAdiR dAN tidAK hAdiR:

PERtEMuAN BERiKutNyA:

AGENdA CAtAtAN/KEGiAtAN/tuGAS SiAPA dEAdLiNE

Dan ingatlah, merasa bersalah itu tidak produktif. 

Jika kamu tidak bisa menyelesaikan suatu 

pekerjaan pada tanggal yang sudah ditentukan, 

tidak apa-apa! Lebih penting bagi kamu untuk fokus 

dengan pekerjaan berikutnya. Rasa bersalah akan 

membuatmu tidak senang dan bahkan lebih tidak 

produktif lagi.

Ayo kita fokus 
mencari telur-telur 
paskahnya, kita akan 
pikirkan masalah 
menghiasnya nanti! 
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h. Keberlanjutan project

  Ringkasan:
•	 Kepemimpinan sejati adalah bersikap jujur, memiliki visi, dan 

peduli terhadap tim. 

•	 Sebuah tim berbeda dengan sekelompok orang yang 
mengerjakan tugas. Sebuah tim bekerja sama untuk mencapai 
sebuah tujuan bersama. 

•	 Delegasikan tugasmu.  Orang yang diberi tugas akan merasa 
lebih diberdayakan jika mereka berhasil mengerjakannya 
dengan baik. 

•	 Bersikap baik tapi tegas dengan orang-orang yang tidak 
memenuhi ekspektasi. Janganlah kamu menentang mereka 
didepan umum/orang lain. 

•	 Ingatlah bahwa email bukan cara yang baik untuk memberikan 
tugas, dan telfon bukan cara yang baik untuk menjelaskan 
informasi.

•	 Sebuah project yang berkelanjutan atau sustainable memerlukan 
kerja keras, dan lebih pentingnya lagi memerlukan sebuah misi 
yang penting. 

jika merealisasikan sebuah project sulit, maka membuatnya berkelanjutan lebih sulit lagi. 
Tidak ada jalan yang pasti menuju keberlanjutan atau sustainability, tapi sebagai permulaan 
perhatikan hal-hal bertikut ini:

• Hindari melakukan terlalu banyak hal di awal karena semakin sukses projectmu, akan 
semakin banyak kesempatan yang berdatangan nanti. Kunci agar kamu tidak “membakar” 
diri sendiri adalah dengan belajar untuk mengatakan tidak. 

• Partnership atau kerjasama dengan organisasi lain adalah cara yang bagus untuk menggali 
sumber daya dan untuk membantu projectmu berkembang, apalagi jika kamu memiliki 
objektif yang sama. Tetapi, pastikan kerjasama ini akan membantu mencapai objektifmu 
dan bukan hanya menambah beban pekerjaan.

• Coba ciptakan sebuah model program yang sederhana dan bisa dengan mudah dicontoh 
oleh orang lain tanpa keterlibatan yang besar dari kamu. Sebuah organisasi yang dibangun 
atas dasar konsep yang sederhana lebih mudah untuk dibuat berkelanjutan daripada 
organisasi yang berpindah-pindah dari satu project ke project yang lain. Bahkan sebuah 
ide yang sederhana dapat hidup lebih lama daripada organisasinya sendiri. 

• Jika memungkinkan, hindari project yang memerlukan biaya berkelanjutan yang besar. 
Karena sayangnya seringkali lebih sulit mengumpulkan dana untuk melanjutkan sebuah 
project daripada untuk memulainya.

Tetapi mungkin juga keberlanjutan bukanlah objektifmu. Hindari membuat sebuah organisasi 
yang mengabadikan diri tanpa tujuan. Setelah kamu sudah mencapai misimu pikirkan apa yang 
akan kamu lakukan selanjutnya, atau bubarkan organisasinya. 
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5.0 PENILAIAN/REVIEW
Bagian terakhir dalam menjalankan projectmu adalah melihat dan 
menilai dari kejauhan bagaimana project tersebut telah berjalan. 
Dalam modul ini kami akan menjelaskan bagaiamana caranya 
mengevaluasi pekerjaanmu dan mengambil pelajaran untuk project-
project berikutnya. 

a. Kenapa ini penting?
Me-review atau menilai projectmu sangat penting karena:

• Pertama, pihak-pihak yang memberimu dana, terutama sumbangan, ingin tahu apa yang telah 
kamu lakukan dan seperti apa hasilnya.

• Kedua, kamu dapat belajar dari kesalahan dan merubah strategimu.

• Dan ketiga, kamu akan sadar bahwa dengan melakukan penilaian singkat setelah setiap project, 
semua ide-ide dan masalah anggota tim-mu dapat terbuka dan diselesaikan! 

Jangan melakukan review hanya di akhir, lakukan review-review singkat setiap menyelesaikan sebuah 
tugas kunci agar kamu bisa belajar sambil berjalan. Ini tidak perlu dijadikan rumit, cukup bertanya 
kepada anggota tim-mu untuk memberikan tanggapan singkat. Pada akhir projectmu, atau mungkin 
pada saat tertentu dalam setahun, kamu perlu melakukan review yang lebih komprehensif. 

“Menurut saya bahkan ketika sedang fase implementasi dari sebuah project, sangat 
penting meluangkan waktu untuk melakukan relfeksi. Menurut saya tidak bisa hanya 
kami ber-empat yang melakukannya tanpa mendengarkan partisipan. Kami melakukan 
review dengan mendengarkan tanggapan-tanggapan yang kami terima.. lalu menilai 
apakah kami berada di jalur yang tepat. Kami menyadari kalau ada beberapa hal yang 
kami lakukan sebetulnya tidak perlu dan kami bisa saja tidak mengerjakannya. Kami 
memiliki sebuah periode evaluasi di akhir tahun untuk project tahunan.” 

~ asanda, afrika Selatan (21)

Klik pada video dan pilih “Indonesian” untuk 
menggunakan teks Bahasa Indonesia!  >>

https://www.youtube.com/watch?v=T-kNpTIeYQE&list=PLFE3275386D895EEA&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=T-kNpTIeYQE&list=PLFE3275386D895EEA&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=T-kNpTIeYQE&index=6&list=PLFE3275386D895EEA
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b. Bagaimana cara melakukannya?

  
 
 
 

  
 
 
 

  
 
 
 

  
 

 
 
 

  
 
 
 

  
 
 
 

  
 
 
 

  
 
 
 
 
 

OBjEKtif iNdiKAtOR

Contoh jawaban

Di tahun 2013 kami akan menyelenggarakan sebuah konferensi pelatihan 

untuk sekurang-kurangnya 50 partisipan terpilih dari berbagai daerah 

yang berbeda disekitar Sungai Gangga. 

Project kami akan menghasilkan setidaknya 8 publikasi di media berita di 

tahun 2013 untuk mengundang orang lain agar mendukung aksi kami.

50 partisipan

8 buah publikasi di tahun 2013

Secara singkatnya sebuah penilaian/review adalah membandingkan objektif yang telah ditentukan di awal dengan 

apa yang telah terjadi (hasil dari project) dan memikirkan tentang pelajaran-pelajaran apa yang dapat diambil 

untuk masa depan.  

Bagaimana cara melakukan evaluasi?

Pertama, pikirkan apa yang perlu kamu evaluasi. Ingat di bagian mengenai objektif yang SMART, huruf M berarti 

“Measurable” atau dapat diukur. Jadi kamu seharusnya sudah memiliki gambaran tentang apa yang ingin kamu ukur 

dan apa yang menjadi indikator kesuksesan. Contohnya, jika objektifmu di awal adalah untuk menyelenggarakan 

200 pelatihan di berbagai tempat di negaramu tentang isu perubahan iklim, maka indikator kesuksesannya adalah 

berapa jumlah pelatihan yang berhasil kamu laksanakan. Indikator lainnya yang mungkin bisa digunakan adalah 

berapa persen dari partisipan yang mengatakan mereka puas dengan pelatihannya. 
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c. Apa alasannya?
Setelah kamu mengetahui apa yang akan kamu ukur dan bagaimana, kamu bisa merangkum hasilnya 

dan pikirkan kenapa hasilnya demikian. Jika semuanya telah berjalan sesuai rencana, apa yang membuat 

kesuksesan itu dapat tercapai? Jika beberapa hal tidak terlalu sukses, apa yang menjadi alasannya?

Untuk mengembangkan sebuah evaluasi yang lebih komprehensif, pikirkan tentang:

• Seberapa jelas kamu telah mengkomunikasikan visimu kepada orang lain?

• Apakah rencana yang kamu buat dimengerti oleh orang lain?

• Apakah timbul resiko-resiko besar yang tidak kamu perkirakan sebelumnya?

• Apakah anggaran yang kamu buat realistis? Apakah kamu berhasil mengumpulkan semua dana yang 

diperlukan?

• Bagaimana struktur tim-mu? Apakah mereka berhasil melaksanakan tugas dan berkembang selama 

perjalanan mengerjakan project?

• Bagaimana kamu memberi nilai pada kepemimpinanmu sendiri dan manajemen yang kamu lakukan?

• Apakah kegiatan promosimu sampai kepada dan menarik orang-orang yang kamu targeti?

• Apa dampak projectnya kepada organisasimu secara keseluruhan?

Sekarang kita perlu menggabungkan semua pikiranmu dan membuat rekomendasi. Gunakan tabel 

dibawah sebagai format evaluasi untuk setiap akhir project atau untuk melaksanakan review rutin. 

b. Bagaimana cara melakukannya? (lanjutan)

  
 
 
 
 

  
 
 
 
 

  
 
 
 
 

  
 
 
 
 

  
 
 
 
 

  
 
 
 
 

  
 
 
 
 

  
 
 
 
 

  
 
 
 
 

  
 
 
 
 

  
 
 
 
 

  
 
 
 
 

  
 
 
 
 

  
 
 

  
 
 

OBjEKtif iNdiKAtOR MEtOdE

Contoh jawaban:

Bagaimana kamu bisa mengukurnya?
Langkah kedua, temukan cara bagaimana kamu bisa mengukur hasilnya dan bukti apa yang ada.

Kamu bisa menyimpan sebuah buku catatan dimana kamu mencatat semua detil-detil pelatihan yang kamu 

laksanakan. Atau jika tidak ada hasil yang bisa dijadikan bahan evaluasi, kamu bisa melakukan sebuah survey 

kepada para partisipan untuk mengetahui bagaimana perasaan mereka terhadap acaranya. 

Di tahun 2013 kami akan menyelenggarakan 

sebuah konferensi pelatihan untuk sekurang-

kurangnya 50 partisipan terpilih dari berbagai 

daerah yang berbeda disekitar Sungai 

Gangga.

Mencatat jumlah partisipan yang 

hadir

50 partisipan

  
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

OBjEKtif iNdiKAtOR yANG diCAPAi REViSi REKOMENdASi
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d. Hasil-hasil yang tidak diperkirakan

Seringkali hasil yang paling menyerukan dari sebuah project tidak diperkirakan di rancangan 

awal, tetapi malah menjadi sebuah kejutan! Ini belum tentu menjadi sesuatu yang buruk. Pastikan 

evaluasimu memasukan setiap hal yang membantu kesuksesan projectmu, yang sebetulnya tidak 

kamu masukan sebagai sebuah indikator ketika di awal. Dan mungkin juga ada beberapa hasil yang 

menyenangkan yang membawa berbagai manfaat tetapi sama sekali tidak berhubungan dengan 

objektifmu. 

Ketika kamu mendapatkan hasil yang tidak diperkirakan, pikirkan kenapa itu bisa terjadi. Mungkin 

kamu ingin mengulanginya di project berikutnya. Atau mungkin juga kamu ingin menghindarinya 

karena hal tersebut tidak berkaitan dengan misi yang kamu miliki. 

  
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

Ringkasan:
•	 Evaluasi adalah tahap kunci dari setiap project. 

Evaluasi dilakukan untuk melapor pada pihak-
pihak yang telah mendukung, untuk mengambil 
pelajaran, dan untuk membangun tim. 

•	 Lakukan review secara rutin, jangan hanya di 
akhir saja.

•	 Kamu perlu tentukan dengan jelas apa yang akan 
kamu ukur dan bagaimana caranya. 

•	 Dan jangan hanya mengukur hal-hal yang 
terkait dengan objektifmu, kamu harus sisakan 
ruang untuk mencatat hasil-hasil yang tidak 
diperkirakan. 

OBjEKtif iNdiKAtOR yANG diCAPAi REViSi REKOMENdASi

Contoh jawaban:

Di tahun 2013 kami 

akan menyelenggarakan 

sebuah konferensi 

pelatihan untuk 

sekurang-kurangnya 

50 partisipan terpilih 

dari berbagai daerah 

yang berbeda disekitar 

Sungai Gangga.

50 partisipan 55 partisipan Kami awalnya berpikir 

beberapa orang tidak 

akan datang pada 

hari konferensi, tetapi 

ternyata mereka 

semua datang! Kami 

juga melakukan tugas 

yang sangat baik 

dalam menyemangati 

partisipan. 

Berasumsilah 

bahwa partisipan 

akan datang, bukan 

sebaliknya. Terus 

semangati mereka 

sebelum hari 

konferensi. 
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