
Tabel 3 
Analisis SWOT 

 

Analisis 

Lingkungan 

Internal 

(ALI) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analisis 

Lingkungan 

Eksternal 

(ALE) 

Kekuatan / Strenght 

 

a. Integritas yang tinggi 

b. Transparandan 

akuntabel 

c. Kerjasama Tim 

d. Pemberdayaan dan 

Kemandirian 

Masyarakat 

e. Komitmen Pemerintah 

Daerah Kab. Banggai 

dan Legislatif dalam 

Pembangunan 

Kesehatan 

f. Tersedianya 

dukungan anggaran 

kesehatan dari 

berbagai sumber 

kesehatan  

g. Adanya tenaga 

kesehatan di tiap 

Desa/Kelurahan 

h. Model Kesehatan 

dengan Pendekatan 

Keluarga 

 

 

Kelemahan/Weakness 

 

a. Belum lengkapnya 

peralatan medis 

b. Masih ada sarana 

pelayanan kesehatan 

yang rusak 

c. Profesionalisme 

tenaga kesehatan dan 

managemenperencana

an pembangunan 

kesehatan secara 

fungsi belum optimal. 

d. SDM paramedis yang 

masih perlu 

ditingkatkan 

e. Pelayanan kesehatan 

yang belum maksimal 

f. Akses yang belum 

menjangkau seluruh 

masyarakat 

g. Budaya hidup sehat 

belum tersebar 

merata ke 

masyarakat 

h. Sistem informasi 

komunikasi yang 

belum optimal 

 

 

 
 

  



Peluang 
(Opportunity) 

Strategi (S – O) Strategi (W – O) 

Adanya komitmen 

politis/dukungan 

politis 

a. Pengembangan 

tenaga kesehatan 

yang profesional, 

adaptif dan 

responsif, dalam 

rangka 

meningkatkan 

pelayanan 

kesehatan bermutu 

b. Mendorong peran 

serta masyarakat 

dan seluruh 

komponen dalam 

pembangunan 

kesehatan 

c. Leadership Kepala 

Daerah dan 

legislatif yang 

kapabel dan 

aspiratif 

mendorong 

pembangunan 

kesehatan yang 

paripurna 

d. Pendapatan daerah 

yang terus 

meningkat guna 

mendorong 

peningkatan 

anggaran bidang 

kesehatan yang 

mencukupi 

a. Reformasi 

Manajemen 

perencanaan 

kesehatan melalui 

mekanisme 

terstruktur 

b. Peningkatan akses 

layanan kesehatan 

dengan 

meningkatkan 

jumlah sumber 

daya manusia, 

sarana dan 

prasaran sesuai 

standar 

c. Peningkatan 

sistem informasi 

kesehatan yang 

aktual dan akses 

yang mudah oleh 

masyarakat 

d. Peningkatan 

kinerja petugas 

kesehatan dengan 

SOP, standar 

pelayanan minimal 

(SPM) dalam 

rangka 

meningkatkan 

tingkat kepuasan 

layanan publik 

 

Ancaman/Treath 

a. Masih adanya 

pemukiman 

dengan 

kondisi 

lingkungan 

Strategi (S-T) 

a. Pengembangan 

infrastruktur kota 

dan pemukiman 

penduduk yang 

berwawasan 

kesehatan 

Strategi (W-T) 

a. Perbaikan 

manajemen 

pelayanan publik 

berbasis 

pembangunan 



yang tidak 

sehat 

b. Pengaruh seks 

bebas dan 

penggunaan 

narkoba 

dikalangan 

remaja mulai 

merebak 

c. Mobilisasi 

penduduk 

yang semakin 

meningkat 

karena adanya 

industri 

nasional di 

Kawasan Kab. 

Banggai 

d. Perilaku 

masyarakat 

tentang 

kesehatan 

masih kurang 

e. Belum semua 

masyarakat 

Kab. Banggai 

memiliki 

jaminan 

kesehatan 

b. Peningkatan 

informasi 

kesehatan dan pola 

hidup bersih dan 

sehat kepada 

seluruh lapisan 

masyarakat 

c. Kepastian 

penjaminan biaya 

kesehatan 

masyarakat Kab. 

Banggai melalui 

program jaminan 

kesehatan nasional 

(JKN) 

masyarakat 

mandiri kesehatan 

b. Peningkatan 

partisipasi 

masyarakat dalam 

pembangunan 

kesehatan 

c. Peningkatan peran 

sktif lintas sektor 

dalam 

pembangunan 

kesehatan 

 


