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BAB 1 

PENDAULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Suatu masalah tidak akan terselesaikan apabila tidak ditindaklanjuti 

dengan tindakan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Dalam 

menyelesaikan masalah, perlu diidentifikasi terlebih dahulu penyebab dari 

masalah agar dapat menentukan tindakan apa yang tepat. Setelah diketahui 

penyebab dari suaatu masalah, maka diperlukan rencana kegiatan yang akan 

dilakukan.  

Menurut Terry (1960), istilah perencanaan (planning) dikenal sebagai 

salah satu fungsi manajemen, disamping fungsi lain seperti pengorganisasian 

(organizing),  penggerakkan (actuating), dan pengawasan (controlling). 

Bahkan, perencanaan merupakan fungsi yang pertama dan utama dalam setiap 

aktivitas manajemen.  

Di dalam perencanaan, terkandung rumusan mengenai tujuan-tujuan atau 

sasaran yang ingin dicapai, pendayagunaan segenap sumber daya, baik 

manusia maupun materiil (human and material resources) serta waktu (time). 

Sebagai fungsi utama, maka seluruh kegiatan manajemen tidak akan terlepas 

dari perencanaan. Keberhasilan aktivitas organisasi ditentukan oleh bagaimana 

perencanaan itu disusun.  

Tujuan kegiatan harus jelas dan dan dapat dilakukan pengukuran 

keberhasilannya. Selain itu, konsep yang jelas dalam rencana kegiatan sangat 

diperlukan agar kegiatan yang akan dilakukan sesuai dengan tujuan yang ingin 

dicapai. Jika konsep yang akan dilakukan tidak dipikirkan secara matang, 

maka kemungkinan kegiatan yang akan dilakukaan akan mengalami 

kegagalan. Konsep kegiatan sebaiknya meninjau kekuatan pendorong dan 

hambatan yang ada di lapangan, sehingga didapatkan konsep yang sesuai 

dengan kondisi lapangan.  

Jadi, apabila tidak ada rencana usulan kegiatan, maka bisa terjadi 

ketidaksinambungan antara kegiatan dengan tujuan yang seharusnya atau bisa 

jadi tidak akan ada program untuk penyelesaian masalah yang terjadi. Oleh 
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karena itu, stakeholder perlu memahami konsep penyusunan rencana usulan 

kegiatan ini dengan baik. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

1. Apa yang dimaksud Rencana Usulan Kegiatan (RUK)? 

2. Bagaimana penyusunan Rencana Usulan Kegiatan (RUK)? 

 

1.3 Tujuan 

1. Menjelaskan pengertian Rencana Usulan Kegiatan (RUK)  

2. Menjelaskan cara penyusunan Rencana Usulan Kegiatan (RUK) 

 

1.4 Manfaat 

Dengan penyusunan makalah ini diharapkan dapat menjadi acuan atau 

bahan dalam memahami lebih jelas tentang penyusunan Rencana Usulan 

Kegiatan (RUK). Sebagai stakeholder, Rencana Usulan Kegiatan (RUK) ini 

diperlukan untuk merencanakan program-program yang dimaksudkan untuk 

mengatasi masalah yang terjadi, termasuk masalah kesehatan. 
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BAB 2 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Pengertian Plan of Action (PoA) 

Perencanaan adalah proses penyusunan rencana yang digunakan untuk 

mengatasi masalah kesehatan di suatu wilayah tertentu. Suatu perencanaan 

kegiatan perlu dilakukan setelah suatu organisasi melakukan analisis situasi, 

menetapkan prioritas masalah, merumuskan masalah, mencari penyebab 

masalah dengan salah satunya memakai metode fishbone, baru setelah itu 

melakukan penyuunan Rencana Usulan Kegiatan (RUK). 

Plan of Action (PoA) atau disebut juga Rencana Usulan Kegiatan (RUK) 

merupakan sebuah proses yang ditempuh untuk mencapai sasaran kegiatan. 

Rencana kegiatan dapat memiliki beberapa bentuk, antara lain:  

1. Rangkaian sasaran yang lebih spesifik dengan jangka waktu lebih pendek,  

2. Rangkaian kegiatan yang saling terkait akibat dipilihnya alternatif 

pemecahan masalah 

3. Rencana kegiatan yang memiliki jangka waktu spesifik, kebutuhan sumber 

daya yang spesifik, dan akuntabilitas untuk setiap tahapannya.  

Menurut Supriyanto dan Nyoman (2007), Perlu beberapa hal yang 

dipertimbangkan sebelum menyusun Plan of Action (PoA), yaitu dengan 

memperhatikan kemampuan sumber daya organisasi atau komponen masukan 

(input), seperti: Informasi, Organisasi atau mekanisme, Teknologi atau Cara, 

dan Sumber Daya Manusia (SDM). 

 

2.2 Tujuan Plan of Action (PoA) 

Tujuan dari Plan of Action (PoA), antara lain: 

1. Mengidentifikasi apa saja yang harus dilakukan  

2. Menguji dan membuktikan bahwa: 

a. Sasaran dapat tercapai sesuai dengan waktu yang telah dijadualkan 

b. Adanya kemampuan untuk mencapai sasaran 

c. Sumber daya yang dibutuhkan dapat diperoleh 
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d. Semua informasi yang diperlukan untuk mencapai sasaran dapat 

diperoleh 

e. Adanya beberapa alternatif yang harus diperhatikan. 

3. Berperan sebagai media komunikasi 

a. Hal ini menjadi lebih penting apabila berbagai unit dalam organisasi 

memiliki peran yang berbeda dalam pencapaian  

b. Dapat memotivasi pihak yang berkepentingan dalam pencapaian 

sasaran.   

 

2.3 Kriteria Plan of Action (PoA) yang Baik  

Dalam penerapannya, Plan of Acton (PoA) harus baik dan efektif agar 

kegiatan program yang direncanakan dapat dijalankan sesuai dengan tujuan. 

Berikut ini beberapa kriteria Plan of Acton (PoA) dikatakan baik, antara lain: 

1. Spesific (spesifik) :  

Rencana kegiatan harus spesifik dan berkaitan dengan keadaan yang ingin 

dirubah. Rencana kegiatan perlu penjelasan secara pasti berapa Sumber 

Daya Manusia  (SDM) yang dibutuhkan,   siapa saja mereka,  bagaimana 

dan kapan mengkomunikasikannya. 

2. Measurable (terukur) :  

Rencana kegiatan harus dapat menunjukkan apa yang sesungguhnya telah 

dicapai. 

3. Attainable/achievable (dapat dicapai) :  

Rencana kegiatan harus dapat dicapai dengan biaya yang masuk akal. Ini 

berarti bahwa rencana tersebut harus sederhana tetapi efektif, tidak harus 

membutuhkan anggaran yang besar. Selain itu teknik dan metode yang 

digunakan juga harus yang sesuai untuk bisa dilakukan. 

4. Relevant (sesuai) :  

Rencana kegiatan harus sesuai dan bisa diterapkan di suatu organisasi 

atau di suatu wilayah yang ingin di intervensi. Harus sesuai dengan 

pegawai atau masyarakat di wilayah tersebut.  
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5. Timely (sesuai waktu) :  

Rencana kegiatan harus merupakan sesuatu yang dibutuhkan sekarang 

atau sesuatu yang segera dibutuhkan. Jadi waktu yang sesuai sangat 

diperlukan dalam rencana kegiatan agar kegiatan dapat berjalan efektif. 

 

2.4 Langkah Plan of Action (PoA) 

1. Mengidentifikasi masalah dengan pernyataan masalah (Diagram 6 kata:  

What, Who, When, Where, Why, How), sebagai berikut: 

a. Masalah apa yang terjadi? 

b. Dimana masalah tersebut terjadi? 

c. Kapan masalah tersebut terjadi? 

d. Siapa yang mengalami masalah tersebut? 

e. Mengepa msalah tersebut terjadi? 

f. Bagaimana cara mengatasi masalah tersebut? 

2. Setelah masalah diidentifikasi, tentukan solusi apa yang bisa dilakukan. 

3. Menyusun Rencana Usulan Kegiatan (RUK). 

Menurut Supriyanto dan Nyoman (2007), beberapa hal yang perlu 

diperhatikan dalam menyusun Plan of Action atau Rencana Usulan 

Kegiatan (RUK), antara lain: 

a. Pembahasan Ulang Masalah 

 Setelah menentukan masalah dan melakukan analisis penyebab 

masalah, dapat dilihat keadaan atau situasi yang ada saat ini dan 

mencoba menggambarkan keadaan tersebut nantinya sesuai dengan 

yang diharapkan. 

b. Perumusan Tujuan Umum 

 Dengan melihat situasi yang ada saat ini dengan gambaran situasi 

yang diharapkan nantinya dan juga atas dasar tujan umum 

pembangunan kesehatan, maka dapat dirumuskan tujuan umum 

program atau kegiatan yang akan dilaksanakan.  

 Tujuan umum adalah suatu pernyataan yang bersifat umum dan luas 

yang menggambarkan hasil akhir (outcome atau dampak) yang 

diharapkan. 



6 
 

c. Perumusan Tujuan Khusus 

Tujuan khusus merupakan pernyataan yang bersifat spesifik, dapat 

diukur (kuantitatif) dengan batas waktu pencapaian untuk mencapai 

tujuan umum. Bentuk pernyataan dalam tujuan khusus sifatnya 

positif, merupakan keadaan yang diinginkan. Penentuan indikator 

tujuan khusus program dapat menggunakan kriteria SMARTS 

(Smart, Measurable, Attainable, Realistic, Time-bound, Sustainable) 

d. Penentuan Kriteria Keberhasilan 

 Penentuan kriteria keberhasilan atau biasa disebut indikator 

keberhasilan dari suatu rencana kegiatan, perlu dilakukan agar 

organisasi tahu seberapa jauh program atau kegiatan yang 

direncanakan tersebut berhasil atau tercapai. Menentukan kriteria 

atau indikator keberhasilan disesuaikan dengan tujuan khusus yang 

telah ditentukan.  

   Pada program kegiatan yang diusulkan harus mengandung 

unsur 5W+1H, yaitu: 

a) Who : Siapa yang harus bertanggung jawab untuk 

melaksanakan rencana kegiatan? 

b) What : Pelayanan atau spesifik kegiatan yang akan     

dilaksanakan 

c) How Much : Berapa banyak jumlah pelayanan atau kegiatan 

yang spesifik? 

d) Whom : Siapa target sasaran atau populasi apa yang 

terkena program? 

e) Where : Dimana lokasi atau daerah dimana aktivitas atau 

program dilaksanakan? 

f) When : Kapan waktu pelaksanaan kegiatan atau 

program? 

Rencana Usulan Kegiatan (RUK) disusun dalam bentuk 

matriks (Gantt Chart) yang berisikan rincian kegiatan, tujuan, 

sasaran, target, waktu, besaran kegiatan (volume), dan hasil yang 
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diharapkan. Berikut ini bentuk matriks Gantt Chart Usulan 

Kegiatan (RUK): 

 

 

Tabel 1.1  Gantt Chart Usulan Kegiatan (RUK) 

No. Upaya 

Kesehatan 

Keg. Tujuan Sasaran Target Waktu Volume 

Keg. 

Hasil 

Diharapkan 

         

         

 

4. Langkah keempat, Bersama-sama dengan pihak yang berkepentingan 

menguji dan melakukan validasi rencana kegiatan untuk mendapatkan 

kesepakatan dan dukungan. 
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BAB 3 

STUDI KASUS 

 

Berdasarkan analisis penyebab masalah yang telah dilakukan sebelumnya, 

maka ditetapkan penyebab masalah yang akan dicari solusinya adalah sebagai 

berikut : 

1. SDM pelaksana program Bank Samsun masih kurang 

What : SDM pelaksana kurang 

Where : Desa Banjarsawah 

When : September 2013 – sekarang 

Who : Pengurus bank samsun 

Why  : Masyarakat sibuk, sulit membagi waktu 

How : Cara merekrut SDM baru sejumlah yang dibutuhkan 

2. Media promosi kurang mengena pada warga dan sumber informasi masih 

kurang 

What : Media promosi dan sumber informasi kurang 

Where : Desa Banjarsawah 

When : September 2013 – sekarang 

Who : Masyarakat Desa Banjarsawah 

Why : Pengemasan kurang menarik, jumlah media promosi kurang, 

intensitas rendah 

How : Membuat media promosi yang bisa dipahami masyarakat, 

menambah intensitas promosi 

3. Keterbatasan dana dalam pelaksanaan program Bank Samsun 

What : Keterbatasan dana dalam pelaksanaan bank samsun 

Where : Bank samsun 

When : September 2013 – sekarang 

Who : Pengurus bank samsun 

Why : Tidak tersedia dana untuk pembuatan media 

How : Menambah dana dengan memberlakukan kewajiban membayar 

iuran pada warga 
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4. Warga tidak fokus pada program Bank Samsun 

What : Warga tidak fokus terhadap program bank samsun 

Where : Desa Banjarsawah 

When : September 2013 – sekarang 

Who : Masyarakat Desa Banjarsawah 

Why : Masyarakat sibuk, sulit membagi waktu 

How : Bekerja sama dengan pemulung setempat 

5. Tidak ada alokasi sumber daya pemerintah 

What : Tidak ada alokasi sumber daya pemerintah 

Where : Program bank samsun 

When : September 2013 – sekarang 

Who : BLH Kabupaten Probolinggo 

Why : BLH tidak menyediakan dana khusus untuk masalah pengolahan 

sampah 

How : Mengajukan proposal permohonan bantuan dana kepada BLH 

Kabupaten Probolinggo 

Penetapan penyebab masalah yang akan dicari solusinya di atas tentunya 

disesuaikan dengan sumber daya yang ada sehingga penyebab masalah tersebut 

memungkinkan untuk dicari solusinya melalui program yang akan dibuat. 

Berdasarkan pertimbangan tersebut, masalah yang dapat diatasi yaitu masalah 

nomor 1 – 4 mengenai kekurangan SDM pelaksana program dan kurangnya 

partisipasi masyarakat. Dengan demikian, program yang dirumuskan sebagai 

solusi atas penyebab masalah tersebut yaitu : 

1. Penambahan jumlah SDM 

2. Persuasi ke masyarakat. 

 

3.1 Penyusunan Rencana Usulan Kegiatan (RUK) 

 3.1.1 Rekruitmen pengurus bank samsun 

  a.  Pembahasan ulang masalah 

1) Keadaan sekarang 

Jumlah SDM yang tersedia hanya 2 orang 
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2) Keadaan nanti (yang kita inginkan) 

Jumlah SDM yang tersedia mencukupi yaitu sejumlah 5 orang 

b. Perumusan tujuan umum 

Untuk memenuhi kebutuhan SDM yang diperlukan serta 

mengetahui tugas sesuai posisinya di bank samsun 

c. Penentuan tujuan khusus 

1) Menyelenggarakan recruitment pengurus untuk memenuhi 

kebutuhan SDM bank samsun di Desa Banjarsawah dalam 

jangka waktu 2 hari 

2) Mendapatkan SDM yang dibutuhkan sejumlah 3 orang warga 

Banjarsawah yang meliputi 1 orang bendahara, dan 2 orang 

koordinator dalam waktu 2 hari 

3) Melakukan orientasi kepada pengurus baru yang diterima 

mengenai operasional bank samsun dalam waktu 1 minggu 

d. Penentuan kriteria keberhasilan 

1) Terselenggaranya recruitment pengurus untuk memenuhi 

kebutuhan SDM bank samsun di Desa Banjarsawah dalam 

jangka waktu 2 hari 

2) Didapatkan SDM yang dibutuhkan sejumlah 3 orang warga 

Banjarsawah yang meliputi 1 orang bendahara, dan 2 orang 

koordinator dalam waktu 2 hari 

3) Anggota baru mengetahui tugasnya sesuai dengan posisinya 

setelah pelaksanaan orientasi 

3.1.2 Sosialisasi program bank samsun bulanan 

a. Pembahasan ulang masalah 

1) Keadaan sekarang (yang ada) 

  Masyarakat Desa Banjarsawah Kecamatan Tegal Siwalan 

kurang dalam berpartisipasi untuk mengikuti segala kegiatan Bank 

Samsun. 
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2) Keadaan nanti (yang kita inginkan) 

  Masyarakat Desa Banjarsawah Kecamatan Tegal Siwalan 

lebih aktif dalam berpartisipasi untuk mengikuti segala kegiatan 

Bank Samsun. 

b. Perumusan  tujuan umum 

 Meningkatkan partisipasi masyarakat Desa Banjarsawah 

Kecamatan Tegal Siwalan dalam program Bank Samsun 

c. Perumusan tujuan khusus 

   Menambah jumlah nasabah sebanyak 24 orang dalam 1 tahun 

d. Penentuan Kriteria Keberhasilan 

 Jumlah nasabah bertambah sebanyak 2 orang tiap 1 bulan 
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Tabel 3.1 Ghant chart Usulan Kegiatan Puskesmas 

No Keg. Tujuan Sasaran Target PJ Tempat Waktu 
Hasil yang 

Diharapkan 

Dana 

(Rp) 

Sumber 

Biaya 

1 Rekruitment 

pengurus 

bank 

samsun 

1. Tujuan umum : 

Untuk memenuhi 

kebutuhan SDM yang 

diperlukan serta 

mengetahui tugas sesuai 

posisinya di bank 

samsun 

2. Tujuan khusus 

a. Menyelenggarakan 

recruitment pengurus 

untuk memenuhi 

kebutuhan SDM bank 

samsun di Desa 

Banjarsawah dalam 

jangka waktu 2 hari 

 

b. Mendapatkan SDM 

yang dibutuhkan 

sejumlah 3 orang 

warga Banjarsawah 

yang meliputi 1 orang 

bendahara, dan 2 

orang koordinator 

dalam waktu 2 hari 

 

Warga 

Desa 

Banjarsa

wah 

Terpilihnya 3 

orang warga 

Banjarsawah 

untuk 

mencukupi 

SDM yang 

dibutuhkan 

Pak Esup 

(Sekdes) 

Balai Desa 

Banjarsawah 

2 hari 

(Senin 

dan 

Selasa) 

Bank samsun 

mendapatkan 

SDM yang 

dibutuhkan 

100.000 Kas desa 
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No Keg. Tujuan Sasaran Target PJ Tempat Waktu 
Hasil yang 

Diharapkan 

Dana 

(Rp) 

Sumber 

Biaya 

  c. Melakukan orientasi 

kepada pengurus baru 

yang diterima 

mengenai operasional 

bank samsun dalam 

waktu 1 minggu 

        

2. Sosialisasi 

program 

Bank 

Samsun 

Bulanan 

Tujuan umum: 

Meningkatkan partisipasi 

masyarakat Desa Banjar 

Sawah Kecamatan Tegal 

Siwalan dalam program 

Bank Samsun 

Tujuan khusus: 

Menambah jumlah 

nasabah sebanyak 24 

orang dalam 1 tahun 

Masyara

kat Desa 

Banjar 

Sawah 

Kecamat

an Tegal 

Siwalan 

Jumlah 

nasabah 

bertambah 

sebanyak 2 

orang tiap 1 

bulan 

Pak 

Wujud 

(Direktur 

Bank 

Samsun) 

Balai Desa 

Banjar Sawah 

Kecamatan 

Tegal 

Siwalan 

Tiap 

bulan 

pada 

hari 

Sabtu 

minggu 

ke-3 

Masyarakat Desa 

Banjar Sawah 

Kecamatan Tegal 

Siwalan lebih 

aktif dalam 

berpartisipasi 

untuk mengikuti 

segala kegiatan 

Bank Samsun. 

30.000 Iuran 

warga 

secara 

sukarela 

 

 



BAB 4 

PENUTUP 

 

4.1 Kesimpulan 

Plan of Action (PoA) atau disebut juga Rencana Usulan Kegiatan (RUK) merupakan 

sebuah proses yang ditempuh untuk mencapai sasaran kegiatan. Penyusunan Rencana 

Usulan Kegiatan (RUK), dilakukan  setelah suatu organisasi melakukan analisis situasi, 

menetapkan masalah, merumuskan masalah, dan mencari penyebab masalah. Dalam 

menyusun Plan of Action (PoA) perlu memperhatikan kemampuan sumber daya 

organisasi atau komponen masukan (input), seperti: Informasi, Teknologi, dan Sumber 

Daya Manusia (SDM). Tujuan dari melakukan Plan of Action (PoA) adalah untuk 

mengidentifikasi apa saja yang harus dilakukan, untuk menguji dan membuktikan 

berbagai komponen terkait perencanaan , dan berperan sebagai media komunikasi. Plan 

of Action (PoA) dapat dilakukan dengan cara mengidentifikasi masalah dengan 

pernyataan masalah, menentukan solusi apa yang bisa dilakukan, Menyusun Rencana 

Usulan Kegiatan (RUK), dan menguji serta melakukan validasi rencana kegiatan untuk 

mendapatkan kesepakatan dan dukungan. 

4.2 Saran 

1. Selalu menerapkan prinsip SMART dalam membuat program yang direncanakan. 

2. Pada saat pengusulan program harus mengandung unsur 5W+1H 
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