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Hubungan manajemen dengan program
kesehatan masyarakat

Prinsip-prinsip 
pokok publik 
health

Epidemiologi 
deskriptif dan 
analitik

Paradigma 
hidup sehat dari 
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Analisis sistem
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Keseimbangan
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Perbandingan Berbagai Fungsi Manajemen
Menurut Empat Pakar Manajer Ilmiah :

 George Terry :
Planning,Organizing,Actuating,Controlling

 L. Guillick :
Planning,Organizing,Staffing,Directing,Coordina
ting,Reporting,Budgetting

 H. Fayol :
Planning,Organizing,Commanding,Coordinating,
Controlling

 Konnzt O’Donnel :
Planning,Organizing,Staffing,Directing,Controlli
ng
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SIKLUS FUNGSI MANAJEMEN
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ORGANIZING

ACTUATING

CONTROLLING

PLANNING



 Langkah-langkah perencanaan :
1. Analisis situasi
2.Mengidentifikasi masalah dan prioritasnya
3.Menentukan tujuan program
4.Mengkaji hambatan dan kelemahan

program
5.Menyusun rencana kerja operasional

(RKO)
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 Langkah-langkah Pengorganisasian :
1.Tujuan organisasi harus dipahami oleh

staf
2.Membagi habis pekerjaan dalam bentuk  

kegiatan2 pokok untuk mencapai tujuan
3.Menggolongkan kegiatan pokok kedalam satuan  

kegiatan yang praktis
4.Menetapkan kewajiban yg harus dilaksanaka oleh 

staf
5.Penugasan personel yang cakap
6.Mendelegasikan wewenang.
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 Tujuan Fungsi Aktuasi 
1.menciptakan kerjasama yang lebih 

efisien
2.mengembangkan kemampuan &
keterampilan staf

3.menumbuhkan rasa memiliki & menyukai 
pekerjaan

4.mengusahakan suasana lingkungan kerja yang 
meningkatkan motivasi & prestasi kerja staf

5.membuat organisasi berkembang secara dinamis
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 Manfaat pengawasan :
1.Dapat mengetahui sejauh manam program 

telah dilaksanakan
2.Dapat mengetahui adanya penyimpangan
3.Dapat mengetahui apakah waktu & sumber daya 

mencukupi
4.Dapat mengetahui sebab2 terjadinya penyimpangan
5.Dapat mengetahu staf yang perlu diberikan 

penghargaan/promosi 
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Kepemimpinan merupakan bagian dari proses 
pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM).

Gaya Kepemimpinan ada 3 :
 Autocratic        pemimpin menentukan semua kebijakan
 Democratic          pemimpin menyarankan kepada 

anggota utk menembangkan keputusannya sendiri
 Laissez-faire         memberikan kebebasan penuh 

kepada kelompok
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 Pembiayaan kesehatan yang bersumber dari ASKES 
merupakan salah satu cara yang terbaik untuk mengatasi 
mahalnya biaya kesehatan.

 Ada empat sumber utama pembiayaan kesehatan :
1.Pemerintah
2.Swasta
3.Masyarakat dlm bentuk pembayaran langsng (free 

for service) &asuransi
4.Sumber2 lain dalam bentuk hibah/pinjaman dari 
luar negeri.
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 HAM atau Hubungan Antar Manusia 
adalah keseluruhan proses interaksi 
antar manusia pada suatu organisasi, 
baik yang terjadi secara formal 
maupun non formal.

 Joharry menjelaskan empat jenis 
situasi HAM jika antara dua individu 
/ kelompok berinteraksi.
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I.DAERAH BEBAS
Di ketahui oleh 
diri/kelompok sendiri
Di ketahui oleh orang/ 
kelompok lain

II.DAERAH BINTIK  
BUTA

Tidak diketahui oleh diri /  
kelompok sendiri
Di ketahui oleh orang / 
kelompok lain

III.DAERAH PRIBADI
Di ketahui oleh diri / 
kelompok sendiri
Tidak diketahui oleh 
orang / kelompok lain

IV.DAERAH TIDAK 
DIKENAL

Tidak diketahui oleh diri / 
kelompok sendiri
Tidak diketahui oleh orang /  
kelompok lain
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 Rumah Sakit sebagai salah satu subsistem pelayanan 
kesehatan menyelenggarakan dua jenis pelayanan 
untuk masyarakat yaitu pelayanan kesehatan & 
pelayanan administrasi

 Pelayanan RS di Indonesia sudah bersifat padat modal, 
padat karya dan padat teknologi dalam menghadapi 
persaingan global.
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 Masalah program dan masalah kesehatan 
masyarakat sangat berbeda :
1. Masalah program berkaitan dengan 

pelaksanaan manajemen
2. Masalah kesehatan masyarakat adalah   

penyakit yang berkembang pada kelompok 
masyarakat tertentu, pada waktu & tempat 
tertentu.
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Langkah-langkah :
 Mengidentifikasi, memilih dan mendefinisikan 

masalah
 Pelajari dengan saksama proses yang terjadi 

dari segala aspek
 Tentukan sebab masalah yang pokok
 Identifikasi semua solusi yang mungkin
 Pilih dan laksanakan cara pemecahan
 Melaksanakan pemecahan masalah yang 

berkualitas (PDCA).
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PENGERTIAN ADMINISTRASIPENGERTIAN ADMINISTRASI

ADMINISTRASI ADALAH PROSES YANG PADA ADMINISTRASI ADALAH PROSES YANG PADA 
UMUMNYA TERDAPAT PADA SEMUA USAHA UMUMNYA TERDAPAT PADA SEMUA USAHA 

KELOMPOK, NEGARA ATAU SWASTA, SIPIL ATAU KELOMPOK, NEGARA ATAU SWASTA, SIPIL ATAU 
MILITER, BESAR ATAU KECILMILITER, BESAR ATAU KECIL

(LEONARD D. WRITE DALAM ‘INTRODUCTION TO THE STUDY OF PUBLIC (LEONARD D. WRITE DALAM ‘INTRODUCTION TO THE STUDY OF PUBLIC 
ADMINISTRATION’ 1958)ADMINISTRATION’ 1958)



ADMINISTRATION AS THE ACTIVITIES 
OF GROUP COOPERATING TO 

ACCOMPLISH COMMON GOALS

ADMINISTRASI SEBAGAI KEGIATAN 
KELOMPOK YANG MENGADAKAN 

KERJASAMA UNTUK MENYELESAIKAN 
TUGAS BERSAMA

(HERBERT A. SIMON ET AL., DALAM ‘PUBLIC ADMINISTRASION’ 
1958)

18



ADMINISTRASI DIDEFENISIKAN SEBAGAI 
BIMBINGAN, KEPEMIMPINAN DAN PENGAWASAN 
USAHA KELOMPOK INDIVIDU UNTUK MENCAPAI 

TUJUAN BERSAMA
(WILLIAM H. NEWMAN DALAM 

‘ADMINISTRATIVE ACTION’.1963)

ADMINISTRASI ADALAH ILMU ATAU SENI YANG 
MEMPELAJARI KERJASAMA SEKELOMPOK 

ORANG DALAM SUATU ORGANISASI UNTUK 
MENCAPAI TUJUAN BERSAMA.
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Manajemen adalah ilmu atau seni 
tentang bagaimana menggunakan 

sumber daya secara efisien, efektif, dan 
rasional untuk mencapai tujuan 
organisasi yang telah ditetapkan 

sebelumnya.
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MANAGEMENT AS A SYSTEM
MANAGEMENT AS A PROCESS
MANAGEMENT AS A FUNCTION
MANAGEMENT AS A SCIENCE
MANAGEMENT AS A GROUP OF PEOPLE
MANAGEMENT AS A SEPARATE ATIVITY
MANAGEMENT AS A PROFESION
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Setiap Tingkatan Manajemen, Yaitu Top 
Management – Middle Management – Lower 
Management, Mempunyai Baban Tugas 
(Administratif Skill Dan Technical Skill) Yang 
Berbeda Dalam Penyelesaian Tugas (HENRY 
FAYOL)
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TECHNICAL SKILL

ADMINISTRATIF SKILL

LOWER MGT                            MIDDLE MGT                        TOP MGT



ADMINISTRASI 
KESEHATAN 
MASYARAKAT 

Muhammad Anwar, SKM, MPH
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BATASAN
ADMINISTRASI KESEHATAN

 Administrasi (“Administrare ;To Administer”) =
Upaya mencapai tujuan yang telah ditetapkan
dengan mempergunakan orang lain(George R.
Terry)

 Sehat = Suatu keadaan sejahtera sempurna dari
fisik, mental dan sosial yang tidak hanya bebas dari
penyakit atau kelemahan saja ( Who, 1947 & UU
Pokok Kesehatan No. 9, 1960)
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Pengertian Administrasi

Dapat didekati dari dua pengertian,
yaitu unsur statis administrasi
(organisasi) dan sebagai unsur
dinamis administrasi (Manajemen)
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Organisasi

 Merupakan suatu wadah / institusi / kelompok
/ ikatan formal dimana terdapat orang-orang
yang saling bekerja sama untuk mencapai
suatu tujuan tertentu yang telah ditetapkan
sebelumnya.

5



Manajemen

 Merupakan suatu proses/kegiatan kerja sama
yang dilakukan oleh anggota-anggota
organisasi untuk menggerakan unsur-unsur
manajemen dalam mencapai tujuan tadi.

6



Model Pengertian Administrasi
sebagai Organisasi dan Manajemen

Organisasi

Manajer Leadership
Sumber daya Tujuan

Fungsi Manajemen
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Kesehatan :
( U.U Kes. No. 23 Thn. 1992)

Adalah :
“Keadaan sejahtera dari badan, jiwa 
dan sosial yang memungkinkan setiap 
orang hidup produktif secara sosial & 
ekonomis” 
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Administrasi Kesehatan
(Komisi Pendidikan Adm. Kes. Amerika Serikat, Thn. 1974)

Suatu proses yang menyangkut perencanaan, 
pengorganisasisan, pengarahan, pengawasan, 
pengkoordinasian & penilaian terhadap Sumber, Tata 
Cara, dan Kesanggupan yang tersedia untuk memenuhi 
kebutuhan & tuntuan akan kesehatan, perawatan 
kedokteran serta lingkungan sehat dengan menyediakan 
& menyelenggarakan berbagai upaya kesehatan 
perorangan, kelompok & masyarakat 
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Ruang Lingkup Adm. Kes.

Administrasi Kesehatan

Objek & Subjek Adm.Kegiatan

Sistem Kesehatan
- PelayananFungsi

Administrasi - Pembiayaan
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 “Kumpulan dari berbagai faktor
yang kompleks dan saling(WHO, 1984)
berhubungan yang terdapat 
pada suatu negara dan yang 
diperlukan untuk menangani 
kebutuhan & tuntutan 
kesehatan perorangan 
keluarga, kelompok serta 
masyarakat pada setiap saat 
dibutuhkan
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Planning

Diciptakan MATERIALS
Dengan/ OrganizingMACHINES
dari

Dimodali MONEY METHOD Men Objectivedengan Actuating
Distribusi/
Pelayanan MARKET
kepada Controling
Dicapai
Dalam

MINUTERentang Evaluation
waktu

Model Pengelolaan Sumber Daya Dalam Manajemen (Subur Prayitno, 2001)
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MANFAAT

1. Dapat dikelola sumber, tata cara & 
kesanggupan secara efektif & efisien 2.
Dapat dipenuhinya kebutuhan & tuntutan 
akan kesehatan secara tepat & sesuai 3.
Dapat disediakan & diselenggarakan 
pelayanan yang sebaik-baiknya 
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Sistem Kesehatan

Muhammad Anwar, SKM, MPH
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Making a Cup of Tea

Water

Tea bags

Milk

Sugar

Cup
Electricity

INPUT
(Masukan)

Making a
cup of tea

PROCESS
(Proses)

A hot a cup of tea

OUTPUT
(Keluaran)
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Definisi Sistem

Adalah suatu kesatuan yang utuh   dan
terpadu   dari   pelbagai   elemen   yang
berhubungan serta saling mempengaruhi
yang  dengan  sadar  dipersiapkan  untuk
mencapai tujuan yang telah ditetapkan

- Ludwig Von Bertalanffy  (Pelopor Teori Sistem)
- Chester Bernard (Pemikiran Konsep Sistem dalam Manajemen

Organisasi



Gambar Sebuah Sistem

6
Lingkungan

1 2 3 5 7
Input Process Ouput Effect Out Come

Umpan Balik
4

4



Unsur Sistem

1. Masukan (Input)
“Kumpulan   bagian   atau   elemen   yang 
terdapat dalam sistem dan yang diperlukan 
agar dapat berfungsinya sistem tersebut” 2.
Proses (Process) 

2.1“Kumpulan bagian atau elemen yang
terdapat dalam sistem dan berfungsi
mengubah masukan menjadi keluaran
yang direncanakan”
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2.2 “Sekelompok kegiatan yang membutuhkan
satu jenis masukan atau lebih dan
menghasilkan keluaran yang mempunyai nilai
bagi pelanggan, pembeli, pengguna jasa”.

3. Keluaran (Ouput)
“Kumpulan bagian atau elemen yang
dihasilkan dari berlangsungnya proses dalam
sistem”

6



4. Umpan Balik (Feed Back)
“Kumpulan bagian atau elemen yang
merupakan keluaran dari sistem dan
sekaligus sebagai masukan bagi sistem tsb.

5. Dampak (Effect)
“Hasil tidak langsung pertama yang dihasilkan 
suatu sistem yang diperoleh dari keluaran 
suatu sistem” Mis.   Perubahan   pengetahuan,   
sikap   prilaku, keterampilan 

6. Lingkungan (Environment)
“Dunia  diluar  sistem  yang  tidak  dikelola    oleh 
sistem, tapi berpengaruh besar terhadap sistem 7.
OutCome 

“Hasil tidak langsung dari proses suatu
sistem” Mis : Turunnya IMR, MMR
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Beberapa Contoh Sistem Produksi Jasa & Manufaktur

No Sistem Input Output

Dokter, perawat, karyawan, fasilitas
gedung, peralatan medik,2 Rumah Sakit Pelayanan medik bagi pasien dll.laboratorium, modal, energi,
informasi, manajerial dll
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Ciri-ciri atau Sifat-sifat Dasar dari
Suatu Sistem
a. Pencapaian Tujuan
b. Kesatuan Usaha
c. Keterbukaan Terhadap Lingkungan
d. Transformasi
e. Hubungan Antar Bagian
f. Mekanisme Pengendalian (Feedback

Mechanism)
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Pendekatan Sistem

Yaitu :
“Cara penelaahan terhadap suatu masalah
yang kompleks dengan melihat masalah
tersebut secara keseluruhan”
d.p.lmerupakan suatu cara berfikir yang
melihat masalah dari sudut pandangan yang
luas, bukan melihatnya secara bgian demi
bagian
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Sistem Kesehatan :

 Definisi :
 “Adalah suatu tatanan ( kumpulan/kesatuan

dari pelbagai elemen/bagian) yang ada
hubungannya dengan kesehatan, yang
kesemuanya berfungsi dan bergerak dalam
satu derap untuk mencapai suatu tujuan
yakni terciptanya keadaan yang sehat bagi
perorangan, kelompok atau masyarakat”

Sistem Kesehatan Nasional (SKN)
SK. Menkes No. 99a/Mek/Kes/SK III/82

13



4.Sistem Kesehatan

Subsistem Mutu Subsistem
Pelayanan Kes Pembiayaan Kes

“Tatanan yg mengatur sumber“Tatanan yg mengatur dari daya keuangan,cara penggalianpelbagai upaya kes. sumber-sumbernya,penempatanyang diselenggarakan nya&pendayagunaannya utk memdalam suatu negara biayai/membeli pelayanan kese
hatan yg dibutuhkan masyara

kat”.

Adm. Kes. Mas. Ekonomi Kes.
(Public Health Adm) (Health economics)
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PERENCANAAN
PROGRAM KESEHATAN

Muhammad Anwar, SKM, MPH
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Definisi Perencanaan 
 Pembagian Perencanaan 
 Proses Perencanaan 

2



Perencanaan :

“Salah satu fungsi administrasi dalam rangka
memecahkan masalah, yang didalamnya
terkandung suatu proses sistematis yang
mempunyai urutan logis (logical sequence),
artinya suatu langkah dalam proses
perencanaan adalah konsekuensi logis dari
langkah sebelumnya”

(FKM-UI & DEPKES, 1987)
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Perencanaan Kesehatan

Adalah suatu proses yang terdiri dari langkah-langkah
yang berkesinambungan (sequential). Langkah-langkah
tersebut secara sistematis adalah sbb : 

 Analisis Keadaan & Masalah (Analisis
Situasi)  Perumusan masalah secara spesifik
 Penentuan prioritas masalah  Penentuan
tujuan

 Penentuan alternatif-alternatif untuk mencapai
tujuan  Memiliki alternatif terbaik
 Menguraikan alternatif terbaik & menyusun

rencana sumber daya menjadi rencana operasional
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PEMBAGIAN RENCANA

Visi dan Misi

5



Stones dan Wankel (1986:1989) mengklasifikasikan
rencana menjadi dua jenis utama, yaitu rencanan
strategis dan rencanan operasional

1. Rencana Strategis (Strategic Plan)
 Rencana ini dirancang untuk mencapai tujuan

organisasi yang luas, yaitu untuk melaksanakan
misi yang merupakan satu satunya alasan
kehadiran organisasi tersebut. Perencanaan
strategis adalah proses pemilihan tujuan
organisasi, penentuan kebijakan, dan program yang
perlu untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu,
serta penetapan metode yang perlu untuk menjamin
agar kebijakan dan program strategis itu
dilaksanakan. Atau secara singkat perencnaan
strategis adalah proses perencanaan jangka
panjang yang formal untuk menentukan dan
mencapai tujuan organisasi
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Meskipun dipandang penting, perencanaan strategis
selain memiliki kelebihan juga memiliki kelemahan.
Kelebihan menggunakan rencana strategis, antara
lain
 dengan rencana strategis, manajer dapat

menentukan tujuan secara jelas dan metode
pencapaiannya kepada organisasinya;

 membantu manajer mengantisipasi
permasalahan sebelum muncul dan

memecahkannya sebelum menjadi lebih buruk; 
membantu manajer mengenal peluang yang 
mengandung risiko dan peluang yang  aman dan
memilih diantara peluang yang ada; 
 memilih rencana strategis, manajer dapat

memperbesar kemungkinan untuk membuat
keputusan yang tahan menghadapi ujian waktu ;
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Sementara itu, kelemahan dengan menggunakan
rencanan strategis adalah sebagai berikut :

 bahaya terciptanya birokrasi besar para
perencana yang  dapat mengjilangkan hubungan
dengan produk dan pelanggan perusahaan. 
Kadang-kadang perencanaan strategis cenderung
membatasi organisasi pada pilihan yang  paling 
rasional dan bebas risiko. Manajer tahunya hanya
mengembangkan strategi dan sasaran tersebut yang    
dapat terus bertahan pada analisis
perencanaan,   dan dapat menghindari peluang
menarik yang  melibatkan tingkat ketidakpastian yang   
tinggi atau yang   sulit dianalisi dan
dikomunikasikan
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2. Rencana Operasional (Operational Plan) Rencana
operasional terdiri atas rencana sekali pakai dan
rencana tetap

 Rencana sekali pakai dikembangkan untuk
mencapai tujuan tertentu dan ditinggalkan
manakala tujuan tersebut telah dicapai. Rencana
sekali pakai merupakan arah tindakan yang
mungkin tidak akan terulang dalam bentuk yang
sama dimasa yang akan datang

 Bentuk utama rencana sekali pakai, antara lain
1. Program (programs)
2. Proyek (project)
3. Anggaran (budget)
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1) Program (programs) Program mencakup 
serangkaian aktivitas yang relatif luas. Suatu 
prorgam menjelaskan : 

 langkah-langkah utama yang diperlukan untuk
mencapai suatu tujuan;

 unit atau anggota yang bertanggung jawab untuk
setiap langkah;

 urutan serta pengaturan waktu setiap langkah;
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2) Proyek (project)

 Proyek adalah bagian program yang lebih kecil dan
mandiri. Selain proyek memiliki cakupn terbatas dan
petunjuk yang jelas mengenai tugas dan waktu.
Setiap proyek akan menjadi tanggung jawab setiap
individu yang ditunjuk dan diberi sumber daya
spesifik dan dalam batas waktu tertentu
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3) Anggaran (budget)

 Anggaran adalah pernyataan tentang sumber daya
keuangan (financial resource) yang disediakan untuk
kegiatan tertentu dalam waktu tertentu pula 
Anggaran terutama merupakan alat untuk
mengendalikan aktivitas suatu organisasi.   Oleh
karena itu, anggaran merupakan komponen penting
dari setiap program   dan proyek.   Anggaran
mendeskripsikan pendapatan dan biaya.  Dengan
demikian,  anggaran menentukan target  aktivitas
seperti hasil penjualan,  biaya tiap bagian,  atau
investasi baru
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 Rencana tetap merupakan pendekatan yang sudah
dilakukan untuk menangani situasi yang terjadi
berulang(repetitive) dan dapat diperkirakan.
Rencana tetap itu memberikan kesempatan kepada
manajer untuk menghemat waktu yang digunakan
dalam perencanaan dan pengambilan keputusan
karena situasi yang serupa ditangani dengan cara
yang konsisten yang telah ditentukan sebelumnya
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Bentuk utama rencana tetap, antara lain sebagai berikut

1. Kebijakan (Policy)
2. Prosedur standar (standar procedure)
3. Peraturan (rules)
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Kebijakan

 Kebijakan adalah suatu pedoman umum dalam
pengambilan keputusan. Kebijakan menentukan
apakah keputusan dapat diambil atau tidak dapat
diambil. Yang berhak membuat keputusan dalam
suatu organisasi adalah manajer puncak(top
manajer).
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 Manajer puncak membuat suatu kebijakan
disebabkan hal-hal berikut,
a. Kebijakan tersebut akan meningkatkan efektivitas

organisasi
b. Harapan bahwa beberapa aspek organisasi dapat

mencerminkan pula pribadi mereka.
c. Perlu menghilangkan adanya kontradiksi atau

kekacauan yang terjadi pada hierarki yang lebih
rendah dalam organisasi yang bersangkutan.
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Prosedur standar (standar procedure)

 Implementasi kebijakan dilakukan melalui garis
pedoman lebih detail yang disebut procedure standar
atau metode standar. Suatu prosedur memberikan
seperangkat petunjuk detail untuk melaksanakan
urutan tindakan yang sering atau biasa terjadi.
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Peraturan (rules)

 Peraturan adalah pernyataan bahwa suatu tindakan
harus dilakukan atau tidak boleh dilakukan dalam
siatuasi tertentu. Peraturan merupakan rencana tetap
yang paling jelas dan bukan merupakan pedoman
pemikiran atau pengambilan keputusan
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PARADIGMA BLUM ANALISIS SWOT

Problem Identification
Measurement MasalahAnalisaAnd MasalahDataAssesment KesehatanPrioritas Masalah

Problem Solving Masalah
Kesehatan
Utama

PLANNING

Alternative
Solutions

Proses
Pengambilan

keputusanSolution
Implementasion terpikih

Penetapan Tujuan

Rencana Operasional/
Proposal program

ORGANIZING Legal Aspect

ACTUATING

CONTROLING END
EVALUATION 19Gbr. Model Rangkaian Fungsi Manajemen



22



WHAT 
WHY 
WHEN 
WHO 

WHERE
HOW
= CONTOH
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WHAT

SWOT
 STRENGTHS = Kekuatan-kekuatan
WEAKNESSES = Kelemahan-kelemahan
 OPPORTUNITIES = Kesempatan-Kesempatan
 THREATS = Ancaman-ancaman
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Definisi Analisa SWOT adalah :

 Salah satu cara yang harus dilakukan dalam
proses perencanaan untuk mengetahui
kekuatan (Strength) yang dimiliki oleh suatu
organisasi, serta dapat mengetahui kelema
han-kelemahan (Weaknesses). Disertai pula
analisa faktor ekstern, untuk mengetahui
kesempatan (Opportunity) yang terbuka bagi
organisasi serta dapat mengetahui pula
tekanan yang dialami oleh organisasi yang
bersangkutan (Threats)
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 FAKTOR FAKTOR
INTERN EKSTERN

STRENGTHS 
WEAKNESSES 
OPPORTUNITY 
THREATS 

RENCANA (PLANNING)
(SASARAN/STRATEGI)

TUJUAN JANGKA PANJANG

TUJUAN ATAU SASARAN
TAHUNAN

ANGGARAN
OPERASIONAL

Gitosudarmo, 199026



WHY
Agar rencana yang dibuat dapat mencapai :

1. Protective Benefits : Pengurangan
kemungkinan terjadinya kesalahan dalam
pembuatan keputusan

2. Positive Benefits: Meningkatnya sukses
pencapaian tujuan organisasi

27



WHEN
Dilakukan pada awal suatu proses manajemen

ACTUATINGPLANNING ORGANIZING EVALUATINGCONTROLING

Stoner , 1992
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Who
Pendekatan manajemen mutu terpadu (TQM)

PARTISIPASI SETIAP ORANG

PIMPINAN
KA.

BAGIAN
DOSENKARYAWAN

MAHASISWA

MANAJEMEN PARTISIPASIF

(Samsi Jacobalis, 1996)
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WHERE

 Institusi
Pendidikan 
Perusahaan Rumah Sakit
 Organisasi Nirlaba, dsb
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HOW :

 Pendekatan Sistem
 Untuk mengenal variabel-variabel yang berperan
dalam administrasi pendidikan  Analisa SWOT 
terhadap variabel-variabel tsb. Dengan cara
“Brain Stormings” (Curah/ Topan /Gagasan) 

31



Langkah-langkah “Curah-Gagasan”

1. Kelompok 5-12 orang DBP seorang Ketua &
Notulis

2. Pembangkitan & “Penggalakan” Gagasan-
gagasan

3. Evaluasi gagasan-gagasan yang masuk
4. Klasifikasi gagasan-gagasan
5. Konsensus

32



Langkah-Langkah Perencanaan

TAHAP 1 TAHAP 2 TAHAP 3 TAHAP 4
Merumuskan

Menetapkan Keadaan/ Mengindentifi Merumuskan
TTujaan Posisi Kasikan Kegiatan

I stitusi SWOT
Sekarang

Gitosudarmo, 1990
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Akibat Hubungan Faktor Ekstern dan Intern

Faktor Ekstern Faktor Intern Peluas Organisasi

 Kesempatan  Mengoptimumkan Kekuatan
kemampuan pelak-
sanaan

 Kesempatan  Kelemahan  Tak mampu meng-
eksploitasi peluang

 Mampu menetralisir Ancaman  Kekuatan
dampak buruk

 Ancaman  Kelemahan  Malapetaka (prahara)
34



Kekuatan Pengendali Perubahan

1. Perkembangan pesat dalam ilmu pengetahuan
2. Internasionalisasi (globalisasi)

3. Pembangungan ekonomi
4. Industrialisasi
5. Perluasan pengaruh ekonomi pasar
6. Meningkatnya peranan wanita dalam pembangunan
7. Pertumbuhan penduduk
8. Kemiskinan dan pengangguran
9. Penurunan mutu lingkungan dan berkurangnya

sumberdaya alam

35



Analisis Kekuatan, Kelemahan,
Peluang dan Ancaman

(KEKEPAN)

36



Kekuatan

1. Mutu tenaga akademik
2. Sistem perekrutan mahasiswa yang baik
3. Tantangan dan penggunaan teknologi modern
4. Komitmen institusi terhadap keterlibatan dan kerjasama

secara nasional, regional dan internasional
5. Berbagai proyek, program dan kegiatan yang relevan dan

bermutu tinggi
6. Pusat keunggulan yang terkenal dibidang pertanian
7. Kepemimpinan yang berkemampuan dinamis
8. Jalinan kerjasama yang baik dengan lembaga pemerintah,

LSM, dan swasta
9. Lulusan yang bermutu
10. Mempunyai latar belakang yang baik/kuat dalam pelatihan,

penelitian dan teknologi/analisis kuantitatif dan sintesis
37



Kelemahan

1. Kurangnya kontinyuitas inovasi
2. Lemahnya koordinasi dalam aktifitas staf, penelitian dan

pengabdian masyarakat
3. Rendahnya komitmen staf
4. Kurangnya keterkaitan dengan sektor-sektor swasta
5. Fasilitas fisik yang masih kurang
6. Rendahnya viabilitas finansial (dana)
7. Rendahnya pendapatan (staf)
8. Sistem imbalan/penghargaan yang kurang memadai
9. Kurangya keterampilan teknik tenaga penunjang
10. Kurangnya keterampilan interdisiplin dan multidisiplin dalam

pengajaran dan penelitian
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Peluang

1. Kedekatan dengan pusat-pusat pemerintahan
2. Kerjasama dengan lembaga pemerintah, LSM dan swasta
3. Perkembangan teknik dan teknologi yang cepat
4. Kesediaan untuk pelayanan konsultasi, jasa dan pelatihan
5. Tantangan dan gerakan untuk pengembangan pertanian

berkelanjutan
6. Asesibilitas terhadap sistem informasi
7. Orientasi agrobisnis
8. Peluang-peluang untuk memperoleh dana
9. Pembangunan pertanian merupakan prioritas nasional
10. Penghargaan yang tinggi dari masyarakat
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Ancaman

1. Semakin melemahnya keterlibatan tenaga akademik
(brain/brawn drain)

2. Sistem penerimaan tenaga akademik dengan laju
pertumbuhan nol

3. Perkembangan fakultas-fakultas pertanian lainnya/lebih
banyak saingan

4. Peraturan pemerintah yang kaku
5. Campur tangan politik yang kuat
6. Kelompok-kelompok penekanan (pressure group)
7. Industrialisasi
8. Kecendrungan pemuda tidak berminat pada bidang

pertanian
9.Hak asasi intelektual (intelectual property rights)
10. Peluang kerja yang semakin sulit TOPIK 40



Penentuan Prioritas

 Non Scoring Technique

 Cara Delphi
 Cara Delbeq

 Scoring Technique

41



Penentuan Prioritas Masalah

 Cara Amerika Latin
P = MIV

C
P = Prioritas Masalah
M = Magnitude = Besarnya masalah yang dilihat dari

morbiditas & mortalitas
I= Importance = yang ditentukan oleh jenis kelompok
penduduk yang terkena masalah (penyakit) V  = 
Vulnerability = Ada/tersedianya cara-cara penang
gulangan masalah yang bersangkutan
C = Cost = Biaya yang diperlukan untuk me-

nanggulangi masalah tersebut
42



Cara Bryant
Dipergunakan di Afrika & Thailand

 Community Concern= sejauh mana
masyarakat menganggap masalah tersebut
penting

 Prevalensi = Berapa banyak penduduk yang
terkena penyakit (masalah) tsb.

 Seriousness = Sejauh mana dampak yang
ditimbulkan oleh penyakit tersebut

 Manageability = Sejauh mana kita memiliki
kemampuan untuk mengatasinya
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Penetapan Scoring Prioritas Masalah
Cara Bryant

Keterangan : 1 : Kecil /Sukar
A : Diare
B : AIDS 5 : Besar/Mudah
C : Morbilli

44



Teknik kriteria Matriks Pemilihan
Prioritas masalah
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I = IMPORTANCY
Makin penting masalah tsb. maka semakin diprioritaskan

 Prevalence (besarnya masalah)
Severity (akibat yang ditimbulkan oleh masalah) 
 Rate of increase (kenaikan besarnya masalah)
 Degree   of   unmeet need(derajat keinginan

masyarakat yang tidak terpenuhi) 
 Social Benefit (Keuntungan sosial karena

selesainya masalah)
 Public Concern (rasa prihatin masyarakat thd.

masalah)
 P.C. (Political Climate) suasana politik
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T = Technical Feasibility
(Kelayakan Teknologi)

 Makin layak teknologi yang tersedia & yang
dapat dipakai untuk mengatasi masalah,
makin diprioritaskan masalah tsb.
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R = Resources Availability

 Makin tersedia sumber daya yang dapat
dipakai untuk mengatasi masalah, makin
diprioritaskan masalah tsb.

1 = Tidak Penting

5= Sangat Penting

TOPIK
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Perumusan Masalah

Masalah?
Adalah kesenjangan (GAP) antara apa yang
diharapkan(das sollen) dengan kenyataan
yang dihadapi (das sein)
Kalau kesenjangan tersebut tidak dapat
dibuktikan, maka masalah dapat dianggap tidak
ada
Contoh : Penyakit morbili
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Perumusan Masalah?

1. Ada pernyataan tentang kesenjangan yang
dapat dinyatakan secara kualitatif dan
kuantitatif
Contoh :
“Penduduk menderita kurang gizi“ Di
Kecamatan A - Kualitatif 10% penduduk di
Kec. A
Menderita kurang Gizi - Kuantitatif

50



2. Rumusan masalah harus spesifik
Artinya :

Jelas lokasinya (WHERE) 
 Jelas siapa yang terkenal (WHO) 
 Jelas kapan waktu terjadinya
(WHEN) 
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3. Tiap masalah ditelaah & dijelaskan secara
sistematis, Faktor-faktor apa yang
dipengaruhi terhadap timbulnya masalah
tsb.Serta apa saja konsekuensi-
konsekuensi yang ditimbulkan nya (“Way” &
“How”)
Contoh :
“10% anak balita di Kec. X menderita kurang gizi
pada TA. 1985, kurang gizi tsb. Disebabkan karena
kurang bahan pangan yang tersedia, ketidaktahuan
orang tua dsb. Akibat-akibat yang timbul : Morb. &
Mortalitas Diare

TOPIK
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Prioritas Jalan Keluar
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Nilai Efektifitas
1 = Paling tidak efektif
5 = Paling Efektif
Nilai Efektif
1 = Paling tidak efisien

Cost
5 = Paling Efisien
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 M (Magnitude)
Besarnya masalah yang dapat diatasi, bila
jalan keluar tsb. Dijalankan

I (Importancy)
Pentingnya jalan keluar dalam mengatasi
masalah (Pentingnya - Kelanggengan) 
 V (Sensitivitas)(Vulnerability) 

Kecepatan jalan keluar mengatasi masalah

TOPIK
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Tujuan

Definisi
 Tujuan adalah gambaran suatu keadaan

dimasa yang akan datang, yang akan
diwujudkan melalui berbagai kegiatan yang
direncanakan

Dalam konteks kesehatan :
 Tujuan berkaitan dengan 5 (lima) faktor

dalam paradigma BLUM
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Secara Hierarchi Tujuan dibagi sbb:

1. Tujuan Umum (Goal)
2. Tujuan Khusus (Objective) 3.
Tujuan Pelaksanaan (Implementing
Objective) 
4. Tujuan Pengadaaan Sumber Daya

(Resource Objective)

INPUT PROSES OUTPUT EFEK DAMPAK

2 1 574 3



Tujuan Umum (Goal)

 Jelas keterkaitan dengan misi organisasi 
Jelas keterkaitan dengan masalah yang ingin 
diatasi 
Contoh :
 Meningkatkan keadaan ekonomi penduduk

wilayah kerja Puskesmas
 Meningkatnya keadaan kesehatan masya-

rakat wilayah kerja Puskesmas
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Tujuan Khusus
 Memenuhi semua syarat rumusan tujuan umum 
Deskripsi yang spesifik tentang hasil akhir yang ingin
dicapai/telah ditentukan sejak semula

 d.p.l. : Tujuan khusus adalah penjabaran yang
spesifik tentang.

WHAT ? = Apa yang ingin dicapai
WHOM ? = Populasi yang ingin dituju (=sasaran) 
WHO? = Siapa yang bertanggung jawab  
WHEN   ? = Kapan tujuan tsb. Harus dicapai  
HOW MANY ? = Seberapa banyak yang ingin dicapai
(TARGET) 
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Contoh Tujuan Khusus

KENAIKAN PENDUDUK
AKSEPTOR KB KEC. MANGGIS

WHAT WHOM & WHERE

OLEH PROVIDERSEBESAR 5% PADA TH.1999 SAFARI KB

WHEN WHOHOW MUCH

TOPIK
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Rencana operasional (R.O)

 Kolom 1 = Kegiatan
 Kolom 2 = Tujuan dari masing-masing

kegiatan
 Kolom 3 = Sasaran

Besar Biaya Kolom 4 = Waktu
Sumber Biaya Kolom 5 = Biaya

 Kolom 6 = Penanggung Jawab
- Nama
- Organisasi/Intansi
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 Kolom 7 = Rencana Penilaian
7.1 Penilaian Proses

Pelaksanaan 7.2 Penilaian Sesudah 
Kegiatan Pelaksanaan Dikaitkan Dengan 
Tujuan 
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Pengorganisasian
Program Kesehatan
Muhammad Anwar, SKM, MPH



Definisi

 Pengorganisasian (Organizing) 
“Pengkoordinasian secara rasional
berbagai kegiatan dari sejumlah orang
tertentu untuk mencapai tujuan
bersama melalui pengaturan
pembagian kerja dan fungsi menurut
penjenjangannya secara bertanggung
jawab”

(Azrul Azwar, 1996)

2



Organisasi (Organization)

An organization is an identififiable group
of people contributing their efforts
toward the attainment of goals
(organizasi adalah suatu kelompok
manusia yang dapat dikenal yang
menyumbangkan usaha terhadap
tercapainya suatu tujuan)

(Mc Farlan, 1959)

3
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Sumber : Puspopranoto, 2006



Ciri-ciri Organisasi
(The Characteristics Organization)

1. Adanya suatu kelompok orang yang dapat
dikenal

2. Adanya kegiatan yang berbeda-beda tapi
satu sama lain saling berkaitan
(interdependent part) yang merupakan
kesatuan usaha/kegiatan.

3. Tiap-tiap anggota memberikan sumbangan
usahanya/tenaganya

4. Adanya kewenangan, koordinasi dan
pengawasan

5. Adanya suatu tujuan (The Idea of Goals)
7



Prinsip Pokok Organisasi

1. Mempunyai pendukung Umum (Goal)
2. Mempunyai tujuan

Khusus (Objectives)3. Mempunyai kegiatan
4. Mempunyai pembagian tugas
5. Mempunyai perangkat organisasi (“Prinsip

Fungsional”)
6. Mempunyai pembagian dan pendelegasian

wewenang
7. Mempunyai kesinambungan kegiatan,

kesatuan perintah dan arah
8



Macam Organisasi

 Permanen
1. Line/Command Organization
2. Staff Organization

3. Line & Staff Organization 
Tidak Permanen (Sementara)

1. Panitia
2. Komisi 
3. Komite 
4. Tim 

9



Gambar 6.1
ORGANISASI LINI
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Gambar 6.2
ORGANISASI STAF
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Gambar 6.3
ORGANISASI LINI DAN STAF
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Struktur Matriks :
(DEPART. FUNGSIONAL + TIM PROYEK)

Struktur Tetap Men Kebutuhan

 Keuntungan :
1. Pendayagunaan tenaga-tenaga yang

mempunyai keterampilan khusus 
2. Masalah koordinasi diperkecil 3.

Kemungkinan duplikasi dihindari 

 Kelemahan :
 Hubungan antara personil

13



Organisasi (Struktur) Matriks
DEKAN

Kajur Kajur Kajur Kajur Kajur
EPID BIOSIAT PKM AKM Kes. Ling

Program/
Proyek

Kes. Staf
komuniti Pengajar

Staf
Pengajar

Staf
14

KIA Pengajar



Staffing (Penyusunan Staf)

 Definisi :
“Pengisian jabatan dalam struktur organisasi 
dengan  cara  mengindentifikasi  kebutuhan 
tenaga  kerja,  mendaftar  kebutuhan  tenaga 
kerjayang    ada,    merekrut,    memilih, 
menempatkan,  promosi,  menilai,  memberi 
imbalan dan melatih orang yang diperlukan  
Suatu tahapan dari fungsi organizing  Staffing : 
Tugas penting untuk manajer  Manajemen 
sumber daya manusia 
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Fungsi Staffing

Perencanaan Sumber
Rekrutmen Seleksidaya manusia

Pelatihan dan Induksi dan
Pengembangan Orientasi

Penilaian Prestasi Pemindahan

Pemisahan

16



Prosedur Seleksi Pegawai
Penerimaan Pelamar

Pengisian Formulir Test 

Psikologi Wawancara 

Pemeriksaan Riwayat Hidup
& Pek Pelamar Memenuhi

Syarat
Seleksi Oleh Bag.

Personalia

Keputusan akhir
Oleh Kep. Bag

Test
Kesehatan

Penolakan Penempatan
17



Pelaksanaan
Program Kesehatan

Muhammad Anwar, SKM, MPH



Pelaksanaan Program Kesehatan
(Actuating)
 Pengetahuan & Keterampilan
1. Motivasi (Motivation)

2. Komunikasi (Communication) 
3. Kepemimpinan (Leadership) 
4. Pengarahan (Directing) 
5. Pengawasan/Pengendalian (Controling)

2



Motivasi

 Mencakup 2 (dua) pengertian :
1. Suatu aktivitas yang dilaksanakan oleh para

manager.
2. Suatu dorongan psikis dari dalam diri

seseorang yang menyebabkan ia berprilaku
secara tertentu, terutama dalam lingkungan
pekerjaan.

 To Motivate (Memotivasi) = tindakan dari
seseorang yang ingin mempengaruhi orang
lain untuk berprilaku(To Behave) secara

3tertentu.



MOTIVASI = “Ketegangan Psikis “ yang ada
dalam diri seseorang untuk berprilaku

TINGKAT
PRESTASI

SESEORANG

Kemampuan

Persepsi Tentang
Perannya (Role Perception)

4



Tujuan Tujuan
Pribadi

Organisasi

Kebutuhan (Need)
5Individu



“People Will Not Be Motivated by
Something They Aren’t Concerned With”

 Needs Hierarchy of A.H. Maslow (1943)

Self Actualization Needs
(Prakarsa, Idea, Gagasan)

Esteem Needs
(Status, Kehormatan, Pengakuan, Gengsi)

Social Needs
(Perkawanan, pengakuan sbg anggota kelompok,

Simpati, disayangi))
Safety Needs

(Kepastian untuk hidup yang bebas dari ancaman
Ekonomi dan Sosial

Physiologic Needs
(Makanan, Minuman, Tidur, Istirahat, Seks)

6



Model-model Motivasi

1. Model Tradisional
 Frederick Taylor & mashab manajemen

ilmiah
2. Model Hubungan Manusia (Human

Relation Model)
 Elton Mayo

3. Model Sumberdaya Manusia (Human
Resources Model)
 Mc. Gregor & Maslow
 Karyawan di motivasi oleh banyak faktor

7



Komunikasi

Definisi :
“Penyampaian informasi dari pengirim
kepada penerima dan informasi itu
dapat dipahami oleh penerima”

Koonts, O’donnell & Weihrich
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Tujuan Komunikasi

Umum :
Untuk mengadakan perubahan
 Untuk mempengaruhi tindakan
 Untuk mencapai kesejahteraan organisasi

9



Khusus :
Menetapkan & menyebarluaskan tujuan organisasi
 Menyusun rencana untuk mencapai tujuan
 Mengorganisasi sumber daya manusia & sumber
daya lain 

 Menyeleksi, mengembangkan & menilai anggota
organisasi

 Memimpin, mengarahkan, memotivasi & 
menciptakan iklim yang menimbulkan orang
kontribusi 

 Mengendalikan prestasi
10



Model Komunikasi

Komunikasi Langsung

Pengirim
PenerimaPesan Pesan Pesan(Encoder)
(Decoder)

Media

Tidak Langsung

Umpan Balik
11



Faktor-faktor Komunikasi

Encoder Decoder Pesan
 Persepsi  Bahasa
 Situasi saat itu  Rumit/Tidaknya
 Perhatiannya  Kejelasan
 Adat istiadat  Menarik/Tidak
 Tradisi  Sesuai dengan

Norma Norma-norma 
lingkungannya 
 Keadaan fisik 

12



Media (Sal. Komunikasi)
 Menarik/Tidak
 Gangguan Lingkungan
 Cukup/Tidak

Umpan Balik
 Persepsi

 Pesan-pesan apakah yang sebaiknya disampaikan
dalam rangka suatu program?

 Media/sal. Komunikasi apakah yang paling efektif
untuk menyampaikan pesan tsb.?

13



Proses Penerimaan Pesan

A. Teori Perubahan Sikap (Teori
Tiga Proses dari Kelman)

 Compliance : Mengubah sikap untuk mendapatkan
reaksi diri yang menyenangkan atau untuk menghindari hal-
hal yang tidak menyenangkan

 Identification : Menganut sikap yang dimiliki orang lain
yang ia kagumi, segani atau yang disenangi

 Internalization : Menerima sikap yang baru karena
perubahan sikap itu masih selaras dengan sikap dan nilai-nilai
yang telah ia miliki sebelumnya

14



Perilaku Dokter Menulis Resep
(Adaptasi dari Kelman’s)
1. Karena Terpaksa (Compliance)
2. Imbalan

 Materi
 Non Materi

1. Pengakuan dari kelompoknya  Terhindar dari
kelompoknya  Terpeliharanya hubungan baik

2. Ingin Meniru/Ingin dipersamakan
(Identification) 

3. Menyadari manfaatnya (Internalization)

15



B. Proses Adopsi Tingkah Laku (Adoption
Process dari Biel & Bohlen)

 Awareness : Sadar
 Interest : Tertarik
 Evaluation : Menilai
 Trial :Mencoba
 Adoption :Menganut

16



Teori Tentang Kekuasaan (Power)
Jhon French & Bertram Raven

 Coercive Power (Kekuasaan Paksaan) 
Didasarkan atas rasa takut akan hukuman
 Reward Power 

Didasarkan atas imbalan jika menurut
kemauan & kegiatan atasan

 Legitimate Power (Kek. Legal) 
Kedudukan Resmi

 Expert Power (Kekuasaan Keahlian)
 Referent Power /Charismatic Power)

18



Kepemimpinan (Leadership)

Definisi :
“Merupakan suatu proses mempengaruhi
aktivitas seseorang atau sekelompok
untuk diarahkan kepada pencapaian
tujuan di dalam suatu situasi tertentu”

19



“Ing Ngarsa Sung Tulada, Ing Madya
Mangun Karsa, Tut Wuri Handayani”

Ki Hadjar Dewantoro
Artinya :
“Pemimpin sebagai pemuka harus dapat mem-
berikan contoh teladan, ditengah kelompok
harus dapat menumbuhkan keinginan untuk
mau berusaha(Memotivir) dan dibelakang
mampu memberi pengaruh yang menentukan”

20



PERBEDAAN
Leadership Manajemen

 Subjektif  Objektif
 Tidak dapat diajarkan tapi  Dapat diajarkan disekolah 

dapat dipelajari MBA, MHA
 Sukar diukur (derajat  Keberhasilan / kegagalan

kepemimpinan) dapat diukur
 Berdasarkan naluri  Lebih teknis

(instinktual)
 Bertumpu pada kepe- Berakar pada kekuasaan

mimpinan yang efektif(power)  untuk
mempengaruhi orang

 Banyak tergantung dari
watak dan kepribadian
pemimpin

 Dikembangkan dari
22pengalaman hidup



Bagan 4-9

Hubungan Fungsi Pengawasan Dengan
Fungsi Manajemen Lainnya

PengawasanPerencanaan

Monitoring Supervisi
Pengorganisasian

Pencatatan Pelaporan

Penggerakan Mengukur Hasil
dan Pelaksanaan

Analisis data

Tolok Ukur Membandingkan Hasil

Analisis data

Tidak Dalam Batas? Penyimpangan

Ya

23Prog. Dilanjutkan



Tabel 4-2
Perbandingan Evaluasi dan Pengawasan
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