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Pendahuluan  

• Masalah  identifikasi penyebab  rencana 

kegiatan  penyelesaian masalah 

• Perencanaan : fungsi manajemen pertama dan 

utama 

• Perencanaan : mengandung rumusan tujuan 

atau sasaran dan alokasi sumber daya 

• Tujuan kegiatan : jelas dan dapat diukur 

keberhasilannya 



Masalah yang akan dibahas 

1. Apa yang dimaksud dengan plan of action 

atau Rencana Usulan Kegiatan (RUK)? 

2. Bagaimana cara menyusun plan of action atau 

Rencana Usulan Kegiatan (RUK)? 



Definisi plan of action atau RUK 

• Plan of action atau Rencana Usulan Kegiatan 

(RUK) merupakan sebuah proses yang 

ditempuh untuk mencapai sasaran kegiatan 

• Penyusunan RUK dilakukan setelah 

melakukan analisis situasi, menetapkan 

prioritas masalah, merumuskan masalah dan 

mencari penyebab 



Bentuk RUK 

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.  

 



Pertimbangan untuk menyusun RUK 

• Memperhatikan kemampuan sumber daya 

organisasi atau komponen masukan (input), 

seperti: 

1. Informasi 

2. Organisasi atau mekanisme 

3. Teknologi atau Cara 

4. Sumber Daya Manusia (SDM) 



Tujuan RUK 

1. Mengidentifikasi apa saja yang harus dilakukan  

2. Menguji dan membuktikan bahwa: 

a. Sasaran dapat tercapai 

b. Adanya kemampuan untuk mencapai sasaran 

c. Sumber daya yang dibutuhkan dapat diperoleh 

d. Semua informasi yang diperlukan  dapat diperoleh 

e. Adanya beberapa alternatif yang harus diperhatikan. 

3. Berperan sebagai media komunikasi 

Dapat memotivasi pihak yang berkepentingan dalam 
pencapaian sasaran 

 



Kriteria RUK yang baik 

1. Spesifik  SDM yang dibutuhkan jelas 

2. Terukur  Pencapaian kegiatan jelas 

3. Attainable  Biaya masuk akal, metode 

kegiatan harus bisa dilakukan 

4. Relevant  Bisa diterapkan di wilayah yang 

dituju, sesuai dengan masyarakat 

5. Timely  Kegiatan saat ini dibutuhkan 



1. Tujuan obyektif 

2. Tahapan kegiatan jelas 

3. Kegiatan dirancang dengan tepat 

4. Waktu awal dan akhir kegiatan jelas 

5. Penanggung jawab kegiatan jelas 

6. Dapat mengidentifikasi sumber kunci (orang 
lain) untuk mencapai tujuan kegiatan 

7. Tempat pelaksanaan kegiatan jelas 

Kriteria RUK yang efektif 



Simulasi langkah penyusunan RUK 



Mengidentifikasi masalah 

• Masalah yang ditemukan melalui fishbone 

1. SDM pelaksana program Bank Samsun kurang 

a. What : SDM pelaksana kurang 

b. Where : Desa Banjarsawah 

c. When : September 2013 – sekarang 

d. Who  : Pengurus bank samsun 

e. Why  : Masyarakat sibuk, sulit membagi 
  waktu 

f. How  : Cara merekrut SDM baru  
  sejumlah  yang dibutuhkan 



Mengidentifikasi masalah 

2. Media promosi kurang mengena dan sumber informasi 
masih kurang 

a. What  : Media promosi dan sumber informasi 
   kurang 

b. Where  : Desa Banjarsawah 

c. When  : September 2013 – sekarang 

d. Who  : Masyarakat Desa Banjarsawah 

e. Why  : Pengemasan kurang menarik, jumlah 
   media promosi kurang, intensitas rendah 

f. How  : Membuat media promosi yang bisa 
   dipahami masyarakat, menambah  
   intensitas promosi 



3. Keterbatasan dana 

a. What : Keterbatasan dana dalam pelaksanaan bank 
  samsun 

b. Where : Bank samsun 

c. When : September 2013 – sekarang 

d. Who : Pengurus bank samsun 

e. Why : Tidak tersedia dana untuk pembuatan  
  media 

f. How : Menambah dana dengan memberlakukan 
  kewajiban membayar iuran pada warga 

Mengidentifikasi masalah 



Mengidentifikasi masalah 

4. Warga tidak fokus pada program Bank Samsun 

a. What : Warga tidak fokus terhadap program 
  bank samsun 

b. Where : Desa Banjarsawah 

c. When : September 2013 – sekarang 

d. Who : Masyarakat Desa Banjarsawah 

e. Why : Masyarakat sibuk, sulit membagi  
  waktu 

f. How : Bekerja sama dengan pemulung  
  setempat 



Mengidentifikasi masalah 

5. Tidak ada alokasi sumber daya dari pemerintah 

a. What : Tidak ada alokasi sumber daya pemerintah 

b. Where : Program bank samsun 

c. When : September 2013 – sekarang 

d. Who : BLH Kabupaten Probolinggo 

e. Why : BLH tidak menyediakan dana khusus untuk 
  masalah pengolahan sampah 

f. How : Mengajukan proposal permohonan bantuan 
  dana kepada BLH Kabupaten Probolinggo 



Solusi 

• Berdasarkan pertimbangan dari 5W + 1H dari 
tiap masalah, maka masalah yang akan 
diselesaikan yaitu nomor 1, 2 dan 4, tentang 
kekurangan SDM pelaksana program Bank 
Samsun dan kurangnya partisipasi 
masyarakat 

• Solusi: 

1. Penambahan jumlah SDM 

2. Persuasi ke warga Desa Banjarsawah 



Solusi 1 : Penambahan jumlah SDM 

• Program : Rekruitmen pengurus Bank Samsun 

Tahap 1 : Pembahasan ulang masalah 

a. Keadaan sekarang  jumlah SDM 2 

b. Keadaan yang diharapkan  jumlah SDM 5 

Tahap 2 : Perumusan tujuan umum 

Untuk memenuhi kebutuhan SDM yang 

diperlukan serta mengetahui tugas sesuai 

posisinya di bank samsun 



Tahap 3 : 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 

Solusi 1 : Penambahan jumlah SDM 



Tahap 4 : 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 

Solusi 1 : Penambahan jumlah SDM 



Solusi 2 : Persuasi ke masyarakat 

Tahap 1 : Pembahasan ulang masalah 

a. Keadaan sekarang : Masyarakat Desa 
Banjarsawah Kecamatan Tegal Siwalan 
kurang dalam berpartisipasi untuk mengikuti 
segala kegiatan Bank Samsun 

b. Keadaan yang diinginkan : Masyarakat Desa 
Banjarsawah Kecamatan Tegal Siwalan lebih 
aktif dalam berpartisipasi untuk mengikuti 
segala kegiatan Bank Samsun 



Solusi 2 : Persuasi ke masyarakat 

Tahap 2 : Perumusan tujuan umum 

 Meningkatkan partisipasi masyarakat Desa 
Banjarsawah Kecamatan Tegal Siwalan dalam 
program Bank Samsun 

Tahap 3 : Perumusan tujuan khusus 

 Menambah jumlah nasabah sebanyak 24 orang 
dalam 1 tahun 

Tahap 4 : Penentuan kriteria keberhasilan 

 Jumlah nasabah bertambah sebanyak 2 orang tiap 
1 bulan 



Ghant cart RUK 



Ghant cart RUK 



Terima kasih 



Pertanyaan  

• Rizqal 

• Apakah ada metode lain untuk melakukan 

identifikasi masalah selain menggunakan 

panduan 5W + 1H 



Catatan  

• 5W + 1H + 1B (budget) digunakan untuk 

menyusun indiator PoA (RUK), bukan untuk 

analisis masalah 

• Setelah membuat ghant cart buat time 

schedule 

• Program sosialisasi belum SMART 

• Manfaatkan kegiatan warga untuk melakukan 

promosi (bisa menghemat dana) 


