
RENCANA PELAKSANAAN 
KEGIATAN (RPK) 

Oleh: 

Kelompok 7 



Anggota Kelompok 

• PRISKA HAPSARI WIDAYANI  101111003 

• MASYRIFAH    101111006 

• NANO SUSANTO   101111012 

• NIHAYATUL MUNAA   101111015 

• NIKO RILANTO PUTRA  101111023 

• CHOLIFATUN NI`MAH  101111058 

• IRAIDA IRVIANA   101111067 

• SABILA FABI HANIDA  101111086 

• RISANITA DIAH FATMALA  101111099 

• LAILA FATMAWATI   101111102 

• ANDREAS DWI RIZKO NUGROHO 101111180 



PENDAHULUAN 

 



Latar Belakang 

• Setiap  hari  manusia selalu  melakukan suatu  kegiatan. Baik kegiatan yang 
berdampak  terhadap  dirinya sendiri, berdampak  pada orang  lain atau 
organisasi. 

• Kegiatan lebih identik sebagai bagian dari program yang  dilaksanakan oleh  suatu  
organisasi. 

• Agar suatu kegiatan dapat terlaksana dengan baik, perlu adanya perencanaan 
yang  disusun secara matang dan terperinci seperti  menentukan sasaran yang 
ingin dicapai, tindakan yang  seharusnya dilakukan, jadwal dan sumber daya yang  
dibutuhkan. 

• Tanpa adanya perencanaan  yang  matang dan bagus  maka pelaksanaan kegiatan 
yang sesuai tujuan sulit dicapai. Untuk itu  perlu  disusun Rencana Pelaksanaan 
Program (RPK) sebagai  pedoman dalam pelaksanaan suatu  kegiatan sehingga 
nantinya  kegiatan yang dilaksanakan dapat efektif dan efisien. 



Rumusan Masalah 

• Apa pengertian dan tujuan dari Rencana Pelaksanaan Kegiatan? 

• Apa keuntungan dan kerugian dari penggunaan Rencana Pelaksanaan 
Kegiatan? 

• Bagaimana langkah-langkah pelaksanaan dan apa saja yang perlu 
dipersiapkan dalam menggunakan Rencana Pelaksanaan Kegiatan? 

• Bagaimana mengaplikasikan Rencana Pelaksanaan Kegiatan dalam 
studi kasus? 



Tujuan 

• Mengetahui pengertian dan tujuan dari Rencana Pelaksanaan 
Kegiatan. 

• Mengetahui keuntungan dan kerugian dari penggunaan Rencana 
Pelaksanaan Kegiatan 

• Mengetahui langkah-langkah dan apa saja yang perlu dipersiapkan 
dalam penggunaan Rencana Pelaksanaan Kegiatan 

• Mengetahui cara untuk mengaplikasikan Rencana Pelaksanaan 
Kegiatan dalam studi kasus. 



TINJAUAN PUSTAKA 

 



Pengertian RPK 

• Perencanaan merupakan proses penentuan tujuan organisasi dan 
kemudian menyajikan dengan jelas program, tata cara pelaksanaan 
program dan tindakan yang diperlukan untuk mencapai tujuan secara 
menyeluruh. 

• Rencana Pelaksanaan Kegiatan (RPK) berisi kegiatan atau aktivitas, 
sarana, dana, tenaga yang dibutuhkan, jadwal waktu, pembagian 
tugas dan tanggung jawab para pelaksana. 

• Penyusunan RPK atau yang sering disebut dengan POA (Plan Of 
Action) dapat disusun dengan baik setelah suatu organisasi 
mengetahui alokasi sumber dana. 

 



Tujuan Rencana Pelaksanaan Kegiatan (RPK) 

• Pencocokan pelaksanaan dengan perencanaannya 

• Mengetahui kapan pelaksanaan dan seleseainya kegiatan 

• Mengetahui siapa saja yang terlibat 

• Mendapatkan kegiatan yang sistematis termasuk biaya  

• Memberikan gambaran yang menyeluruh mengenai kegiatan 
pekerjaan 

• Mendeteksi hambatan yang akan ditemui 

• Mengarahkan pada pencapaian tujuan  



Manfaat Rencana Pelaksanaan Kegiatan (RPK) 

• Pelaksanaan kegiatan dapat diusahakan efektif dan efisien 

• Dapat mencapai tujuan  

• Dapat melakukan koreksi – koreksi bila nantinya terjadi 
penyimpangan yang timbul seawal mungkin  

• Dapat mengidentifikasi hambatan – hambatan yang timbul dengan 
mengatasi hambatan dan ancaman 

• Dapat menghindari adanya kegiatan yang tumbuh dan berubah secara 
tidak terarah dan tidak terkontrol. 



Langkah Rencana Pelaksanaan Kegiatan (RPK) 
1. Tahap Persiapan (mempersiapkan staf yang terlibat) 

2. Tahap Analisis Situasi (untuk memperoleh informasi mengenai keadaan dan permasalahan yang dihadapi) 

3. Tahap Penyusunan Rencana Usulan Kegiatan: 

a. Analisis Masalah: 

• Identifikasi masalah 

• Menetapkan urutan prioritas masalah 

• Merumuskan masalah 

• Mencari akar penyebab masalah 

b. Penyusunan rencana usulan kegiatan 

4. Tahap penyusunan rencana pelaksanaan kegiatan: 
a. Mempelajari alokasi kegiatan dan biaya yang sudah disetujui. 

b. Membandingkan alokasi kegiatan yang disetujui dengan RUK yang diusulkan dan situasi pada saat penyusunan RPK. 

c. Menyusun rancangan awal, rincian dan volume kegiatan yang akna dilaksanakan serta sumber daya pendukung menurut 
bulan dan lokasi pelaksanaan. 

d. Mengadakan lokakarya mini tahunan untuk membahas kesepakatan RPK. 

e. Membuat RPK yang telah disusun dalam bentuk matriks. 



Studi Kasus 

 



Pembahasan Studi Kasus 

 



 



 



Perencanaan Keterpaduan 

NO

. 

SEKTOR/PROG

RAM 

PERAN UPAYA YANG 

DIPERLUKAN 

1. Badan 

Lingkungan 

Hidup (BLH) 

Memberi 

materi dalam 

program 

sosialisasi 

1.Menghubungi pihak 

BLH 

2.Membuat proposal 



Penyusunan Sumber Daya 
No. Kegiatan Sumber Data yang Diperlukan 

Tenaga Dana Sarana 

1. Rekruitmen 

Pengurus Bank 

Samsun 

Perangkat desa 

(kades,sekdes,bend

ahara, kasun, 

perwakilan RW, 

perwakilan RT dsb) 

untuk memilih dan 

memutuskan ketua 

dan sekben. 

Rp. 0,- 

Sumber dana : - 

job spesifikasi, job 

description,Kertas 

wawancara, bolpoin, 

papan tulis, spidol. 

2. Sosialisasi Badan Lingkungan 

Hidup (BLH) 

Rp. 398.000,- 

Sumber dana : kas 

desa 

Leaflet, 

poster,undangan, 

konsumsi 

pengumpulan 

perangkat desa. 



Penyusunan Jadwal Operasional 



Lanjutan... 



Hasil Akhir Rencana Pelaksanaan Kegiatan 



Lanjutan... 



Jadwal  Pelaksanaan (gantt chart) Rencana 
pelaksanaan 



Lanjutan... 



Terima Kasih 

 


