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PANDUAN PERENCANAAN KOLABORATIF PSABM 

 

Perencanaan secara kolaboratif Pengelolaan Sumberdaya Alam Berbasis 
Masyarakat (PSABM) dilakukan untuk menyusun acuan dan program 
bersama di antara pemangku kepentingan di suatu kawasan kelola sumber 
daya alam. Dalam menjalankan perencanaan PSABM ini, perlu diingat bahwa  
pemerintah  merupakan pemangku kepentingan dalam pengembangan 
PSABM sekaligus pelaksana berbagai fungsi pemerintahan. Karena itu, 
perencanaan PSABM ini disusun dengan memperhatikan jangka waktu yang 
berlaku dalam pemerintahan, yaitu: perencanaan jangka panjang (20 
tahun), jangka menengah (5 tahun) dan jangka pendek (tahunan)1. Agar 
perencanaan kolaboratif PSABM ini bisa terlaksana dalam konteks 
pemerintahan (governance) dimana pemerintah, swasta dan masyarakat 
menjalankan perannya masing-masing, maka rencana ini perlu selalui dikaji 
ulang (review) setiap 5 tahun sekali.Mengapa? Karena durasi waktu 
kepemimpinan daerah adalah 5 tahun sehingga selalu perlu dilakukan upaya 
memasukkan rencana ini ke dalam perencanaan daerah dan renstra dinas 
yang disusun setiap 5 tahun sekali. Apalagi bila pimpinan daerah 
berganti/berubah, maka perlu momentum agar rencana PSABM menjadi 
komitmen pimpinan baru tersebut. 

Berikut ini adalah panduan langkah-langkah dalam melaksanakan 
perencanaan kolaboratif pengembangan PSABM di suatu kawasan. Sebagai 
panduan, langkah-langkah ini tidak bersifat baku dan perlu disesuaikan 
berdasarkan kebutuhan atau rancangan yang disepakati bersama. Tim 
fasilitator perencanaan PSABM yang dibentuk, dapat mencari alternatif 
metodologi dan rancangan proses yang lebih baik. 

Analisis Kawasan 

Di dalam sebuah kegiatan perencanaan, kegiatan kajian atau analisis yang 
memadai perlu dilakukan untuk memahami situasi yang terjadi dan 
menentukan apa yang akan kita susun untuk masa depan kita. Sebelum kita 
merumuskan visi bersama pengembangan PSABM di kawasan, kita akan 
mencoba memahami („memotret‟) pengelolaan kawasan di tempat kita akan 
mengembangkan kerjasama. Terdapat beberapa jenis kajian yang biasa 
dilakukan untuk memahami kawasan secara menyeluruh (komprehensif) dan 
mendalam, antara lain: 

o Pengkajian aksi secara partisipatif (Participatory Action Research/PAR) 
untuk memperoleh gambaran sosial-budaya, ekonomi, dan politik di suatu 
kawasan ekosistem; Dalam pengkajian ini dilakukan juga analisis 

                                                 
1
Pemilahan ini berlaku pada perencanaan daerah/sektoral mapun pada perencanaan wilayah (spatial). 

Di dalam RPP Perencanaan Kehutanan yang sedang dibahas, juga digunakan pemilahan yang sama.  
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sengketa dan bentuk aksi (kegiatan) yang dilakukan adalah pengelolaan 
sengketa baik yang terjadi antar masyarakat maupun multipihak; 

o Pengkajian biofisik kawasan untuk memperoleh gambaran tentang 
kondisi lingkungan biotik maupun abiotik di kawasan tersebut; Dilakukan 
dengan cara partisipatif bersama masyarakat sehingga memunculkan 
jenis dan fungsi-fungsi sumberdaya alam di kawasan menurut 
pengetahuan lokal; 

o Pemetaan partisipatif yaitu kegiatan untuk menentukan batas-batas 
kawasan bersama masyarakat sehingga memunculkan perspektif 
masyarakat mengenai tata batas; apabila terjadi konflik tata batas, proses 
dan hasil pemetaan ini dapat dilakukan untuk advokasi, perundingan dan 
penyepakatan ulang antar pihak; 

Kajian-kajian di atas merupakan kegiatan lapangan yang dilakukan oleh tim 
multipihak bersama masyarakat dan hasilnya dapat diseminarkan atau 
dilokakaryakan untuk menyepakati berbagai hal. Dalam perencanaan PSABM 
kita juga bisa memanfatkan hasil kajian di atas sebagai bahan baku dengan 
menggunakan berbagai cara analisis untuk menggambarkan (memotret) 
suatu kawasan. Peta situasi permasalahan kawasan, bisa kita gambarkan 
(visualkan) ke dalam bentuk „matahari‟. 

 

PEMETAAN MASALAH PENGELOLAAN KAWASAN  

o Tuliskan sebanyak-banyaknya di kartu-kartu metaplan masalah-masalah, 
hambatan, kelemahan, dan ancaman apa yang kita hadapi dalam 
mengembangkan PSABM di kawasan kita (kalau pakai pendekatan 
masalah/negatif); bisa juga dengan cara lain, yaitu tuliskan sebanyak-
banyaknya di kartu-kartu metaplan potensi, kekuatan dan peluang apa 
yang kita miliki untuk mengembangkan PSABM di kawasan kita (kalau 
pakai pendekatan potensi/positif); 

o Letakkan semua kartu metaplan tersebut di atas gambar “matahari 
raksasa” ini (gambar di buat di atas kertas plano beberapa lembar 
digabungkan, sebesar dinding): kartu-kartu dikelompokkan berdasarkan 
kesamaan (cabang berarti masalah/potensi utama, sedangkan ranting-
ranting adalah bagian-bagiannya); 

o Sekarang kita memiliki potret situasi di kawasan dalam bentuk gambar 
(visual) berupa “matahari raksasa”; Beri judul di atas matahari ini, 
misalnya “masalah-masalah yang menghambat…” (pendekatan negatif) 
atau “potensi-potensi yang kita miliki…” (pendekatan positif) untuk 
pengembangan PSABM di kawasan…. 
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Analisis Trend Pengelolaan Kawasan 

Pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan secara berkelanjutan 
merupakan suatu tugas kita agar bisa kita wariskan kepada generasi-
generasi berikutnya. Dari “potret” kawasan ekosistem yang sudah kita buat 
di atas, kita akan coba bayangkan apa yang akan terjadi pada 20 tahun 
yang akan datang apabila pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan 
secara berkelanjutan dan berkeadilan tidak kita lakukan. Melalui bayangan 
ini, kita akan melangkah pada tahap selanjutnya yaitu menyusun visi 
bersama untuk berbuat bersama. 

Perumusan VISI (untuk 20 tahun ke depan) 

Secara sederhana visi didefinisikan sebagai cara pandang jauh ke depan, 
kemana organisasi harus dibawa. Visi kawasan adalah keadaan ideal di masa 
depan yang ingin dicapai oleh para pemangku kepentingan, bersifat umum 

Permasalahan 
PSABM di 

Kawasan ….. 
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dan menyeluruh pada wilayah tersebut dalam kurun waktu tertentu. Visi 
dimaksudkan sebagai pedoman pendorong bagi organisasi atau para 
pemangku kepentingan untuk dapat melangkah ke depan secara bersama-
sama. Ada beberapa syarat rumusan visi yang baik yaitu : 

o Jelas dan mudah dipahami: menjernihkan arah, maksud dan 
menciptakan fokus dari sebuah cita-cita yang tinggi 

o Ringkas, menarik perhatian dan mudah diingat 

o Mengilhami antusiasme dan merangsang komitmen 

o Mencerminkan keunikan daerah, kompetensi, apa yang diperjuangkan 
dan apa yang mampu dicapainya 

o Dapat dipercaya dan konsisten dengan nilai-nilai strategis 

o Berfungsi sebagai titik temu dari kepentingan semua pihak 

o Memungkinkan fleksibilitas dan kreatifitas dalam pelaksanaannya 

Kita akan menyusun visi pengembangan kawasan (PSABM) untuk 20 tahun 
ke depan karena visi pengelolaan lingkungan dan sumberdaya alam 
semestinya berjangka panjang. Kita bisa menyusun visi selama 200 tahun 
(seperti yang dikembangkan oleh NASA), atau 100 tahun (seperti yang 
dikembangkan oleh sebuah perusahaan lokomotif), atau 20 tahun (seperti 
yang disusun Pemda dalam RPJP/D), atau 5 tahun (seperti yang disusun 
Pemda dalam RPJM/D dan renstra dinas). Dalam ketidakpastian masa depan 
lingkungan dan sumberdaya alam yang dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial-
budaya, ekonomi, politik, dan teknologi, kita menghadapi perubahan-
perubahan di sepanjang waktu. Perumusan visi untuk jangka panjang 
seringkali terjebak pada rumusan normatif dan keadaan ideal dalam bentuk 
mimpi yang tidak realistis.Selain itu, visi tetap perlu diperiksa kembali dari 
waktu ke waktu sehingga kita tidak perlu merumuskan visi yang rumusannya 
seperti tanpa batasan waktu pencapaiannya. Karena itu, meskipun kita 
menyusun visi PSABM yang akan berlaku dalam jangka waktu 20 tahun ke 
depan, namun pada 5 tahun yang akan datang (dan setiap 5 tahun ke 
depan), visi ini perlu diperiksa kembali untuk dikaji apakah perlu kita ubah, 
pertahankan, atau ganti. 
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ANALISIS TREND DAN PERUMUSAN VISI PENGELOLAAN KAWASAN  

 
Lakukanlah diskusi kelompok dengan 

langkah-langkah sebagai berikut selama 30 menit: 

 Kaji ulang keadaan kawasan berdasarkan hasil analisis sebelumnya. 
Terutama gunakan hasil analisis 11 elemen kunci PSABM di kawasan 
Anda sebagai bahan diskusi. 

 Kemudian diskusi dan sepakati bersama apa yang akan ditulis pada 
kolom paling kanan dalam tabel di bawah ini: 

 

 PERTANYAAN JAWABAN 
KELOMPOK 

Berdasarkan 
Situasi Saat 
Ini 

(Mengacu 
pada hasil 
analisis 11 
elemen kunci 
PSABM di 
kawasan 
Anda) 

Apa kecenderungan (trend) 
keadaan kawasan di masa depan 
(20 tahun yad) bila kita tidak 
melakukan intervensi berupa 
kerjasama multipihak 
pengembangan PSABM? 

 

Apa kecenderungan (trend) 
keadaan kawasan di masa depan 
(20 tahun yad) bila kita 
melakukan intervensi berupa 
kerjasama multipihak 
pengembangan PSABM? 

 

 

 Berdasarkan diskusi di atas, sepakati dan rumuskan VISI pengembangan 
PSABM (pengelolaan kawasan) dan jelaskan setiap kata kuncinya (apa 
makna dan ruanglingkupnya): 

 

VISI (20 tahun ke depan): …………………………………………………... 

………………………………………………………………………………… 

Penjelasan konsep kunci: 

o … 

o … 

o … 
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Perumusan Misi (untuk 20 tahun ke depan) 

Misi adalah bidang-bidang program yang harus diadakan untuk mendukung 
pencapaian visi.Misi merupakan pernyataan tujuan jangka panjang dan 
menengah untuk menjabarkan mandat organisasi yang diwujudkan dalam 
produk dan pelayanan bagi pihak-pihak berkepentingan di luar organisasi, 
serta aspirasi dan cita-cita dimasa mendatang. Suatu pernyataan misi 
kawasan secara eksplisit menyatakan apa yang harus dicapai para 
pemangku kepentingan (termasuk pemerintah daerah) dan bagaimana 
pendekatan untuk mencapainya. Misi harus memperlihatkan secara jelas hal 
apa yang penting buat kawasan dan pada bidang apa secara lebih baik dan 
dengan biaya yang lebih sedikit. Rumusan misi yang baik akan dapat 
menjawab secara jelas tiga pertanyaan mendasar yaitu: 

o Pelayanan apa yang akan dihasilkan dan ditawarkan oleh organisasi? 

o Siapa sasaran publik yang akan dilayani oleh organisasi? 

o Dengan cara atau pendekatan bagaimana organisasi akan dapat 
memenuhi fungsi (pelayanan) tersebut? 

Cara menyusun misi bisa dengan menggunakan tabel kompetensi untuk 
menyusun apa yang mampu kita lakukan bersama-sama dalam rangka 
mencapai visi di atas. Dengan begitu, kita menyepakatinya bidang-bidang 
kerjasama kita dikembangkan berdasarkan kemampuan (kompetensi) yang 
ada sehingga bisa dilakukan.Menurut teori perencanaan, VISI lebih mudah 
diubah kapan saja kita sepakati kembali, tetapi MISI justru sulit diubah 
karena kemampuan (kompetensi) kita merupakan keadaan yang kita miliki 
sebagai jalur (track) pengalaman kita selama ini. Jadi, VISI lebih merupakan 
impian masa depan, sedangkan MISI merupakan kemampuan yang ada (kita 
punya) yang bisa kita sumbangkan untuk mencapai VISI tersebut. 
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PERUMUSAN MISI PENGELOLAAN KAWASAN  

 
Lakukanlah diskusi kelompok dengan 

langkah-langkah sebagai berikut selama 60 menit: 

 Untuk merumuskan MISI atau bidang-bidang program yang akan 
disumbangkan untuk mencapai VISI kita perlu identifikasi kemampuan 
yang kita miliki dengan mengisi tabel berikut ini: 

 

 Kompetensi (keahlian) 
apa yang kita miliki 

yang relevan dengan 
visi yang sudah kita 

rumuskan? 

Berilah Skor (1 sampai 10) 

Berapa Pemangku 
Kepentingan yang 

Memiliki 
kompetensi? 

Berapa Bobot 
Kemampuan yang 

Dimiliki secara 
Bersama? 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.  Dst.   

 

 Berdasarkan diskusi di atas, sepakati dan rumuskan MISI pengembangan 
PSABM (pengelolaan kawasan) yang tidak terlalu ambisius dengan 
memilih beberapa kompetensi yang skornya tinggi: 

 

MISI (20 tahun ke depan): 

o  

o  

o  

o  

 

 Periksalah kembali apakah MISI yang dirumuskan di atas mampu 
menyumbang terhadap pencapaian VISI. Perlu diingat bahwa bukan 
hanya kita yang bekerja di kawasan tersebut, sehingga pencapaian VISI 
juga bisa terjadi dengan adanya peran dan program lain baik secara 
sektoral maupun kolaboratif. 

 

 



SDM-WN-KPMNT 8 

Identifikasi Isu-isu Strategis (untuk 5 tahun ke depan) 

Isu-isu strategis adalah “tema-tema” persoalan, permasalahan, 
pembahasan, yang terus-menerus muncul dalam setiap kajian atau analisis 
situasi di kawasan sehingga di dalam benak kita menjadi sesuatu yang 
memiliki urgensi untuk dijadikan titik masuk pengembangan PSABM atau 
pengelolaan kawasan. Isu-isu strategis adalah sesuatu yang kita yakini 
merupakan persoalan yang menjadi pendekatan (yang akan menjadi 
langkah-langkah besar) dan kalau dijalankan bisa memperbesar dampak dari 
berbagai program yang kita laksanakan berdasarkan kemampuan kita yang 
ada (MISI) sehingga bisa berkontribusi lebih besar terhadap pencapaian 
VISI. Kriteria isu strategis adalah sebagai berikut: 
o Secara kuantitatif dirasakan oleh banyak orang (pihak) atau berdampak 

pada banyak orang (pihak);  

o Secara kualitatif berdampak besar, mendesak, atau memiliki urgensi 
yang tinggi; merupakan akar masalah; merupakan kelemahan dan 
ancaman yang berakibat terhadap tidak tercapainya visi dan misi apabila 
tidak ditangani. 

o Sebaran persoalannya luas (skala persoalan); 

o “Kita” memiliki kemampuan (kompetensi) untuk melaksanakannya; 

o Secara intuisi kita meyakini bahwa isu ini strategis untuk dikerjakan. 

 

 

PERUMUSAN ISU STRATEGISPENGELOLAAN KAWASAN  

Untuk menjalankan MISI kita harus memilih agenda yang benar-benar 
strategis atau paling berpengaruh  terhadap pengembangan PSABM. 

Rumuskanlah ISU STRATEGIS dengan cara sbb.: 

 Rumuskan persoalan mendasar (akar masalah) yang terjadi dalam 
pengelolaan sumberdaya alam di kawasan; 

 Ubahlah rumusan masalah tersebut menjadi rumusan positif -> inilah 
yang disebut rumusan isu strategis. 

 

ISU STRATEGIS: (maksimal 3-4 isu) 

o  

o  

o  

o  
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Perumusan Strategi (untuk 5 tahun ke depan) 

Isu-isu strategis kemudian akan kita jadikan rumusan strategi berupa 
langkah-langkah besar atau cara-cara umum yang akan ditempuh untuk 
mencapai visi dan melaksanakan mandat/misi secara baik. Cara-cara umum 
(besar) ini akan menjadi pedoman bersama dalam menjalankan mandatnya 
baik untuk internal organisasi maupun eksternal organisasi. Strategi 
kolaboratif ini perlu dirumuskan bersama-sama sebagai acuan 
pengembangan kolaborasi dalam pengelolaan sumberdaya alam, tidak bisa 
dirumuskan oleh salah satu pihak saja. Salah satu cara merumuskan strategi 
pengembangan program dan organisasi adalah diawali dengan analisa 
SWOT (strengthen, weakness, opportunities, threats atau kekuatan, 
kelemahan, peluang dan ancaman) setiap ISU STRATEGIS.  

Kekuatan dan kelemahan merupakan analisa kondisi internal sumberdaya 
alam (kawasan) yang dapat dikendalikan oleh masyarakat dan atau 
pemerintah daerah.Selain itu, kekuatan dan kelemahan juga mencakupi 
kondisi internal organisasi yang dapat dikendalikan oleh pengelola 
organisasi.Aspek-aspek yang merupakan kondisi internal meliputi kondisi 
sumberdaya alam, sumberdaya manusia (masyarakat dan organisasi 
pengelola), kebijakan daerah, sosial ekonomi masyarakat, pola hubungan 
kerjasama dalam organisasi, sarana prasarana, ketersediaan informasi, 
kelembagaan masyarakat dan lembaga, dll.Sedangkan peluang dan 
ancaman merupakan analisa kondisi eksternal di luar kawasan yang tidak 
dapat dikendalikan oleh masyarakat dan atau pemerintah daerah dan berada 
pula di luar kendali organisasi. Faktor eksternal ini adalah hal-hal yang akan 
sangat mempengaruhi pengembangan program pengelolaan sumberdaya 
alam di kawasan tertentu. Aspek-aspek yang merupakan kondisi eksternal 
meliputi sosial, politik, kebijakan, ekonomi global, sistem informasi, dana, dll. 
yang ditentukan pada tingkat propinsi maupun nasional, dan peran dari 
pihak luar. Hasil analisis SWOT kemudian dijadikan bahan untuk melakukan 
analisis dan perumusan strategi dengan cara sebagai berikut: 

o Apabila kekuatan tinggi – peluang tinggi, maka strateginya adalah… 

o Apabila kelemahan tinggi – peluang tinggi, maka strateginya adalah… 

o Apabila kekuatan tinggi – ancaman tinggi, maka strateginya adalah… 

o Apabila kelemahan tinggi – ancaman tinggi, maka strateginya adalah… 
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ANALISIS SWOT ISU STRATEGISPENGELOLAAN KAWASAN  

 

Lakukanlah diskusi kelompok analisis SWOT untuk setiap isu strategis 
selama 60 menit  dengan menggunakan tabel sebagai berikut: 

 

ISU STRATEGIS: …………………………………………………………  

 

ASPEK KEKUATAN KELEMAHAN PELUANG ANCAMAN 
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PERUMUSAN STRATEGI PROGRAM 

PENGELOLAAN KAWASAN  

 

Setelah melakukan analisis SWOT, kita akan melakukan 
analisis strategi dan kemudian merumuskannya dengan 

menggunakan tabel sebagai berikut: 

 

 Kekuatan Tinggi Kelemahan Tinggi 

Peluang 
Tinggi 

Apabila peluang dan kekuatan 
tinggi, strateginya adalah: 

o …………………………. 

o ………………………… 

o ………………………… 

Apabila peluang dan  kele-
mahan tinggi, strateginya: 

o …………………………. 

o ………………………… 

o ………………………… 

Ancaman 
Tinggi 

Apabila ancaman dan 
kekuatan tinggi, strateginya 
adalah: 

o ……………………………. 

o …………………………… 

o ………………………… 

Apabila ancaman dan kele-
mahan tinggi, strateginya: 

o ………………………… 

o …………………………. 

o ………………………… 

STRATEGI YANG DIPILIH:  

o ……………………………………………………..………   

o ……………………………………………………..………   

o ……………………………………………………..………   

(diisi dengan sejumlah strategi yang berasal dari alternatif 
strategi di atas; dipilih dengan kesepakatan) 
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Penyusunan Kerangka Logis Program Pengembangan PSABM 

Program adalah suatu intervensi jangka panjang, yang cakupannya lebih 
luas dan beraneka ragam menuju pada satu atau beberapa tujuan tertentu 
yang dapat berupa program sektoral atau multisektoral. Program 
pengembangan PSABM yang akan disusun berikut ini adalah program 
kolaboratif yang kegiatan-kegiatannya bisa dilakukan sendiri oleh para 
pemangku kepentingan (sektoral), namun ada juga kegiatan-kegiatan yang 
perlu dilakukan bersama oleh para pemangku kepentingan.  

Setiap program memiliki tujuan program.Tujuan merupakan kondisi atau 
keadaan yang ingin diwujudkan atau disumbangkan program melalui 
intervensi sejumlah kegiatan pembangunan dan pengembangan kebijakan-
kebijakan yang terkait dengannya. Tujuan yang akan dirumuskan dalam 
program pengembangan PSABM ini, bukanlah tujuan sendiri-sendiri 
melainkan tujuan bersama yang akan dijadikan acuan bersama. 
Pengkategorian tujuan dapat dilakukan sesuai dengan kebutuhan program, 
namun pada umumnya tujuan dipilah ke dalam tujuan jangka panjang, 
tujuan jangka menengah dan tujuan jangka pendek. Di dalam sistem 
perencanaan pemerintah yang berlaku saat ini, yang dimaksudkan dengan 
tujuan jangka panjang adalah 20 tahun, tujuan jangka menengah adalah 5 
tahun, dan tujuan jangka pendek adalah 1 tahun. Hasil dari tujuan jangka 
pendek akan berkontribusi terhadap pencapaian tujuan jangka menengah, 
demikian pula hasil dari tujuan jangka menengah akan berkontribusi 
terhadap pencapaian tujuan jangka panjang. Demikian pula sebaliknya, 
tujuan jangka panjang harus diterjemahkan ke dalam tujuan jangka 
menengah, sedangkan tujuan jangka menengah diterjemahkan ke dalam 
tujuan jangka pendek, yang kemudian diuraikan menjadi kegiatan (inputs). 

Untuk menilai pencapaian tujuan digunakan rumusan indikator.Indikator 
merupakan ukuran-ukuran keberhasilan dari tindakan-tindakan strategis 
yang dilakukan dalam pengembangan program.Syarat-syarat indikator yang 
baik adalah spesifik, dapat diukur, dapat dicapai, realistis dan mempunyai 
jangka waktu tertentu. Rumusan indikator sangat penting dari sejak awal 
perencanaan supaya para pihak mempunyai ukuran penilaian yang sama 
terhadap keberhasilan program dan dapat melakukan penilaian secara 
objektif. Ada berbagai jenis indikator yang perlu dirumuskan untuk melihat 
tingkat ketercapaian visi dan misi, mulai dari indikator dampak (impact) 
yaitu indikator pencapaian tujuan strategis/tujuan jangka panjang, indikator 
untuk melihat hasil/manfaat (outcome) yaitu indikator pencapaian tujuan 
jangka menengah, indikator untuk melihat keluaran (output) yaitu indikator 
pencapaian tujuan jangka pendek, serta indikator kegiatan-kegiatan (input-
input) yaitu indikator pencapaian tujuan kegiatan. 

Tabel kerangka logis di bawah ini disusun untuk kerangka perencanaan 
berdurasi 20 tahun, tetapi untuk program 5 tahun pertama. Karena itu, 
penyusunan tabel kerangka logis program ini akan selalu disusun ulang 
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setiap 5 tahun sekali. Dalam jangka waktu 5 tahun perkembangan dan 
perubahan mungkin terjadi sehingga isu strategis dan strategi programnya 
dapat diubah dan disesuaikan kembali. 

 

PENYUSUNAN KERANGKA KERJA LOGIS 
PROGRAM PENGELOLAAN KAWASAN (60 menit) 

Pindahkanlah hasil rumusan VISI, MISI, ISU STRATEGIS, dan STRATEGI 
yang sudah disepakati pada diskusi sebelumnya ke dalam tabel berikut 

ini.Kemudian lengkapi tabel tersebut. 

TABEL KERANGKA KERJA LOGIS PROGRAM (TAHUN…s/d…)  
 

Visi :  …………………………………… (masukan hasil rumusan VISI) 

Misi:  …………………………………. (masukan hasil rumusan MISI) 

Isu Strategis: ………………. (masukan semua ISU STRATEGIS TERPILIH) 

Strategi:  …………………………….. (masukan 
semua STRATEGI TERPILIH) 

 

INDIKATOR 

 20 
tahun 

Tujuan Lima Tahun (Goal): 

…………………..……………. 
(rumuskan) 

Dampak (Impact): 

………………..…………… 
(rumuskan) 

5 tahun 
pertama 

Tujuan Tiga Tahun (Purpose): 
……………….………………... 
(rumuskan) 

Hasil (Outcomes): 

…………….…..…………….(rumu
skan) 

1 tahun 
pertama 

Tujuan Tahunan (Objectives): 
……..…………………………. 
(rumuskan) 

Keluaran (Output): 

………………..…………… 
(rumuskan) 

 Kegiatan/aktivitas (Input): buat daftar (list kegiatan) yang 
perlu dilakukan  

 
 

 Diskusikan dan rumuskan tujuan program (jangka panjang, jangka 
menengah, dan jangka pendek) dengan indikatornya masing-masing dan 
masukkan ke dalam tabel. 

 Diskusikan kegiatan-kegiatan yang perlu dilakukan untuk menjalankan 
program dan masukkan ke dalam tabel. 
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Penyusunan Rencana Kerja Operasional (untuk 1 Tahun) 

Rencana Kerja Operasional (RKO) adalah penjabaran kegiatan yang akan 
dilaksanakan setiap tahun untuk melaksanakan program PSABM di atas. RKO 
disusun per tahun untuk mengoperasionalkan program menjadi proyek atau 
kegiatan-kegiatan yang bisa direalisasikan termasuk berdasarkan 
kemampuan anggarannya. Dalam proses perencanaan, kita bisa menyusun 
dahulu RKO untuk setiap tahun (misalnya tahun 2005, 2006, 2007, 2008, 
2009) baru kemudian memeriksa apakah kompilasi RKO tersebut dapat 
menjawab pencapaian  tujuan program 5 tahunan secara realistis. Tetapi 
bisa juga dengan proses bolak-balik, menyusun tabel program di atas, baru 
dijabarkan menjadi tabel RKO per tahun, kemudian kembali memeriksa dan 
mengkoreksi tabel program. 
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PENYUSUNAN KERANGKA KERJA OPERASIONAL (RKO) PENGELOLAAN KAWASAN (30 menit) 

Gunakanlah hasil penyusunan tabel Kerangka Kerja Logis Program 20 tahun untuk menyusun RKO. 
Susunlah RKO tahun pertama ini untuk memperkuat kerjasama multipihak pengembangan PSABM di kawasan 

melalui kegiatan-kegiatan yang kongkrit. 

 

TABEL RENCANA KERJA OPERASIONAL (TAHUN…) 

TUJUAN (OBJECTIVES): ………………………………………………… (isi dengan rumusan tujuan tahunan) 

INDIKATOR: ………………………..…………………………………….. (isi dengan indikator hasil/ouput) 

NO KEGIATAN KELUARAN 
KEGIATAN 

WAKTU TEMPAT SUMBER 
DANA 

PJ MITRA KERJASAMA 

1.         

2.         

3.         

4.         

5.  Dst.       

 


