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KERANGKA ACUAN
PELATIHAN MANAJEMEN TERAPAN

BAGI PENGELOLA PROGRAM KESEHATAN

A. LATAR BELAKANG

Pembangunan kesehatan pada hakekatnya adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua
komponen bangsa Indonesia, yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan
kemampuan untuk hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajad kesehatan masyarakat
yang setinggi-tinginya, sebagai investasi sumber daya manusia yang produktif secarasosialdan
ekonomi.

Keberhasilan pembangunan kesehatan sangat ditentukan oleh kesinambungan antar upaya
program dan sektor, kesinambungan dengan upaya-upaya yang telah dilakukan pada periode
sebelumnya, serta sinergitas antara sistem kesehatan pusat dan daerah.

Pada era desentralisasi, pemerintah daerah diberikan wewenang untuk mengatur sektor
kesehatan di daerah.Melalui desentralisasi kesehatan, idealnya setiap daerah mampu
melahirkan sistemkesehatan yang efektif dan efisien, dimana setiap daerah dapat menentukan
program yang spesifik sesuai dengan permasalahan kesehatan di daerahnya. Namun pada
kenyataannya, seringkali program kesehatan yang dilakukan tidak sesuai dengan kebutuhan
ataupun tidak mengatasi akar masalah yang sesungguhnya.Tidak jarang program kesehatan
dirancang tanpa melalui proses perencanaan yang tepat, namun hanya diusulkan sebagai
rutinitas program semata.Salah satu faktor yang ikut menentukan keberhasilan program
kesehatan adalah kemampuan SDM dalam melakukan manajemen program.

Salah satu upaya untuk mendukung pengembangan kompetensi SDM yang memiliki
kemampuan manajerial adalah melalui pelatihan.Sampai saat ini, belum banyak dikembangkan
model pelatihan manajerial yang aplikatif yang dapat digunakan di berbagai kondisi.BBPK
Ciloto, bekerjasama dengan PAEI dan Safetynet, telah mengembangkan struktur program
pelatihan Manajemen Terapan bagi Pengelola Program Kesehatanyang diadopsi dan diadaptasi
dari pelatihan Applied Management Training Course (AMTC). Program pelatihan tersebut
dirancang sedemikian rupa sehingga mudah untuk diaplikasikan.
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B. TUJUAN
1. TujuanPelatihanUmum

Setelah mengikuti pelatihan ini, peserta mampu mengimplementasikan keterampilan

manajemen terapan (applied practical management skills) dengan baik sebagai upaya

peningkatan mutu pelayanan kesehatan berkesinambungan di institusi kerja masing-

masing.

2. TujuanPelatihanKhusus

Setelah selesai mengikuti pelatihan peserta mampu :

1. Mengelola proses peningkatan kualitas (Quality Improvement Process) di instansi

kerjanya dengan menggunakan 7 langkah proses peningkatan kualitas.

2. Membuat perencanaan program kesehatan berdasarkan hasil analisis (Health

Analysis for Planning Prevention Services (HAPPS) or Healthy Plan-it).

C. Kriteria Peserta
Peserta pelatihan dapat berasal dari Dinas Kesehatan, puskesmas, rumah sakit dan instansi

kesehatan lainnya, dengan kriteria:

1. Peserta adalah tim yang terdiri dari 2 orang/instansi,yaitu

 1 orang penanggung jawab / pengelola program (setingkat Kabid, Kasi atau

Kepala Puskesmas) dengan pendidikan Minimal S-1, dan

 1 orang pelaksana program kesehatan, pendidikan minimal D3 kesehatan dengan

pengalaman sebagai pengelola/pelaksana program setidaknya selama 1 tahun

terakhir.

2. Bersedia mengikuti seluruh sesi pelatihan hingga selesai, dinyatakan dalam surat

pernyataan yang diketahui oleh atasan langsung.

D. Jumlah Peserta
Jumlah peserta dalam satu angkatan sebanyak 30 orang peserta pada setiap angkatan.

E. Waktu Pelatihan
Waktu/lama penyelenggaraan pelatihan 552 jam pelajaran (552Jpl), dengan rincian :

a. On Class 1 pada tanggal 03 – 06 Maret 2019 34 JPL selama 3 hari efektif

b. Off Class 1 : 212 JPL atau 53 hari kerja di instansi kerja

c. On Class 2 pada tanggal 13 – 18 Mei 2019: 23 JPL selama 3 hari efektif

d. Off Class 2 : 276 JPL selama 69 hari kerja di instansi kerja

e. On Class 3 pada tanggal 19 – 20 Agustus 2019: selama 2 hari efektif
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F. Struktur Program
Pelatihan ini akan dilaksanakan dalam 5 tahap, yakni:
Tahap 1 – Pembelajaran kelas
Tahap 2 – Implementasi
Tahap 3 – Pembelajaran kelas
Tahap 4 – Implementasi
Tahap 5 – Pembelajaran kelas

Adapun struktur program adalah sebagai berikut :

Keterangan:
* T = teori, P = penugasan (diskusi kelompok, permainan, role play, dll)   PL = Praktek
lapangan / Implementasi di Instansi kerja, 1 hari = 4 JPL

* 1 Jam Pelajaran = 45 menit
* angka 1,2,3,4 dan 5 menunjukkan tahapan

G. Kriteria Pelatih
Pelatih adalah widyaiswara, pejabat struktural atau ahli yang menguasai materi terkait

manajemen (QIP dan HAPPS), dan pernah mengikuti pelatihan manajemen terapan (Applied

Management Training Course) atau TOT Manajemen terapan bagi Pengelola Program

Kesehatan atau pelatihan sejenis.

H. Tempat Penyelenggaraan
Balai Besar Pelatihan Kesehatan (BBPK) Ciloto bertempat di Jl. Raya Puncak km.90 Desa

Ciloto Kecamatan Cipanas, Cianjur – Jawa Barat.

I. Biaya
Biaya pelatihan dibebankan pada DIPA BBPK Ciloto Tahun Anggaran 2019.

-end-


