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Perencanaan :Perencanaan :

Pemilihan sekumpulan kegiatan dan Pemilihan sekumpulan kegiatan dan 
pemutusan selanjutnya utk mengetahui apa pemutusan selanjutnya utk mengetahui apa 
yang harus dilakukan,kapan,bagaimana,dan yang harus dilakukan,kapan,bagaimana,dan 
oleh siapa.oleh siapa.



Manfaat :Manfaat :

1.1. Membantu man. utk menyesuaikan diri terhadap Membantu man. utk menyesuaikan diri terhadap 

perubahan2 lingkungan dan masalah2 yg terjadi perubahan2 lingkungan dan masalah2 yg terjadi 

dalam organisasidalam organisasi

2.2. Memungkinkan manajer memahami keseluruhan Memungkinkan manajer memahami keseluruhan 

gambaran kegiatan yg lebih jelasgambaran kegiatan yg lebih jelas

3.3. Membantu penempatan tanggung jawab yg lebih Membantu penempatan tanggung jawab yg lebih 3.3. Membantu penempatan tanggung jawab yg lebih Membantu penempatan tanggung jawab yg lebih 

jelasjelas

4.4. Membuat tujuan lebih khusus,terperinci dan mudah Membuat tujuan lebih khusus,terperinci dan mudah 

dipahamidipahami

5.5. Menghemat waktu, usaha dan danaMenghemat waktu, usaha dan dana

6.6. Memudahkan koordinasi antara tiap bagian Memudahkan koordinasi antara tiap bagian 

organisasiorganisasi



Tahapan Dasar PerencanaanTahapan Dasar Perencanaan

1.1. Menetapkan tujuan atau serangkaian Menetapkan tujuan atau serangkaian 
tujuantujuan

2.2. Merumuskan keadaan saat iniMerumuskan keadaan saat ini

3.3. Mengidentifikasi segala kemudahan dan Mengidentifikasi segala kemudahan dan 3.3. Mengidentifikasi segala kemudahan dan Mengidentifikasi segala kemudahan dan 
hambatanhambatan

4.4. Mengembangkan rencana/ serangkaian Mengembangkan rencana/ serangkaian 
kegiatan utk pencapaian tujuankegiatan utk pencapaian tujuan



LangkahLangkah-- langkah Perencanaanlangkah Perencanaan

1.1. Analisa situasiAnalisa situasi

2.2. Mengidentifikasi masalah dan prioritasnyaMengidentifikasi masalah dan prioritasnya

3.3. Menentukan tujuan programMenentukan tujuan program

4.4. Mengkaji hambatan dan kelemahan Mengkaji hambatan dan kelemahan 
programprogram

5.5. Menyusun rencana kerja operasionalMenyusun rencana kerja operasional



Analisa situasi Analisa situasi 

BAGAIMANA . . . . .BAGAIMANA . . . . .

�� Data penyakit dan kejadian penyakit ?Data penyakit dan kejadian penyakit ?

�� Data kependudukan ?Data kependudukan ?�� Data kependudukan ?Data kependudukan ?

�� Data potensi organisasi kesehatan ?Data potensi organisasi kesehatan ?

�� Keadaan lingkungan dan geografi ?Keadaan lingkungan dan geografi ?

�� Data sarana dan prasarana ?Data sarana dan prasarana ?



Mengidentifikasi Masalah & PrioritasMengidentifikasi Masalah & Prioritas

a.a. Apakah masalah tsb menimpa sebagian Apakah masalah tsb menimpa sebagian 
besar penduduk ?besar penduduk ?

b.b. Apakah masalah tsb mempengaruhi Apakah masalah tsb mempengaruhi 
kesehatan ibu hamil,bayi atau balita ?kesehatan ibu hamil,bayi atau balita ?kesehatan ibu hamil,bayi atau balita ?kesehatan ibu hamil,bayi atau balita ?

c.c. Apakah masalah tsb bersifat kronis Apakah masalah tsb bersifat kronis 
(endemik) sehingga produktifitas masyarakat (endemik) sehingga produktifitas masyarakat 
terganggu ?terganggu ?

d.d. Apakah masyarakat menjadi panik karena Apakah masyarakat menjadi panik karena 
masalah tsb ?masalah tsb ?



Menentukan Tujuan ProgramMenentukan Tujuan Program

SS :  :  SSpesifik (jelas sasaran, mudah dipahami)pesifik (jelas sasaran, mudah dipahami)

MM :  :  MMeasureable (dpt diukur kemajuannya)easureable (dpt diukur kemajuannya)

AA :  :  AAppropriate (visi & misi sesuai tujuan)ppropriate (visi & misi sesuai tujuan)AA :  :  AAppropriate (visi & misi sesuai tujuan)ppropriate (visi & misi sesuai tujuan)

RR :  :  RRealistik (dpt dilaksanakan dgn nyata)ealistik (dpt dilaksanakan dgn nyata)

TT :  :  TTime Bound (tujuan sesuai taget waktu yg     ime Bound (tujuan sesuai taget waktu yg     
telah ditetapkan)telah ditetapkan)



Mengkaji Hambatan/ KelemahanMengkaji Hambatan/ Kelemahan

Kaji Kelemahan : Organisasi & LingkunganKaji Kelemahan : Organisasi & Lingkungan

a. Susun semua daftar hambatan a. Susun semua daftar hambatan 

b. Pilih hambatan yang :b. Pilih hambatan yang :b. Pilih hambatan yang :b. Pilih hambatan yang :

* Dpt dihilangkan* Dpt dihilangkan

* Dimodifikasi atau dikurangi* Dimodifikasi atau dikurangi

* Tidak dpt dihilangkan sama sekali* Tidak dpt dihilangkan sama sekali

c. Kaji kembali tujuan & waspadai hambatan c. Kaji kembali tujuan & waspadai hambatan 
barubaru



Menyusun Rencana Kerja OperasionalMenyusun Rencana Kerja Operasional

a.a. Alasan utama disusunnya RKO ?Alasan utama disusunnya RKO ?

b.b. Tujuan ?Tujuan ?

c.c. Kegiatan program ?Kegiatan program ?c.c. Kegiatan program ?Kegiatan program ?

d.d. Pelaksana dan sasarannya ?Pelaksana dan sasarannya ?

e.e. Tempat ?Tempat ?

f.f. Waktu pelaksanaan ?Waktu pelaksanaan ?



TERIMA TERIMA TERIMA TERIMA TERIMA TERIMA TERIMA TERIMA 

KASIHKASIHKASIHKASIHKASIHKASIHKASIHKASIHKASIHKASIHKASIHKASIHKASIHKASIHKASIHKASIH


