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BAIAI TEKNIK KESEHATAN TINGKUANGAN DAN
PENGENDATIAN PENYAKIT KETAS II AMBON

RENCANA KERJATAHUNAN

TA 2018



KATA PENGANTAR

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) tahun 201g merupakan acuan pelaksanaan
kegiatan daram pencapaian sasaran yang terah ditetapkan dan langkah - rangkah strategis
yang akan di laksanakan oleh Balai reknik Kesehatan Lingkungan dan pengendalian

Penyakit (BTKLPP) Ketas I Ambon.

Di dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) tahun 2o1g ini memuat informasi tentang
program, strategis, indikator kineria serta target yang akan dicapai pada tahun dan alokasi
anggaran 2018. Berdasarkan Intruksi presiden Rl Nomor 7 1999 tentang Akuntabilitas
Kineria Pemerintah dan peraturan Menteri Negara pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi nomor : 29 tahun 2010 tentang pedoman penyusunan penetapan
Kinerja dan Pelaporan Akuntabititas Kinerja lnstansi pemerintah. sAKlp sebagai instrumen
utama dalam penyerenggaraan birokrasi di ringkungan pemerintahan mempunyai kedudukan
dan peran yang sangat strategi.

Dokumen Rencana Kinerja Tahunan Barai reknik Kesehatan Lingkungan dan
Pengendalian Penyakit (BTKLpp) Ketas Ambon ini merupakan revisi dari Rencana
Kinerja Tahunan terdahuru yang memual Latar Berakang, Tujuan, Tugas pokok dan Fungsi,
Msi dan Misi, Tujuan dan Sasaran, permasalahan yang dihadapi, program dan kegiatan,
Kebiakan dan strategi tahun 2018 yang direngkapi dengan Matrik Rencana Kinerja
Tahunan (RKT) tahun 2018, penyusunan Rencana Kinerja Tahunan ini dapat berfungsi
sebagai tolok ukur untuk menirai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan untuk .l

(satu) periode-

, SKM, MPH
231988031002
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I. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pembangunan Kesehatan merupakan upaya untuk memenuhi sarah satu hak dasar
tnasyarakat untuk memperoleh pelayanan kesehatan sebagai salah satu pilar utama
daram meningkatkan kuaritas sumber Daya Manusia (sDM). untuk itu pembangunan

Kesehatan bertujuan unruk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup
sehat bagi setiap orang sebagai bagian dari pembangunan Nasional, pembangunagn
kesehatan hendaklah dilaksanakan secara sislematis dan ben(esinambungan.

Sebagaimana tercantum dalam RAp pengendalian penyakit dan penyehatan

Lingkungan tahun 2014-2019 yang merupakan penyebaran Renstra Kemenkes tahun
2014-2019, kontribusi keberhasiran program pengendarian penyakil dan penyehatan
lingkungan antara rain ditandai dengan meningkatnya penemuan kasus TB secara aktif
disertai pengobatan, program eliminasi Malaria, Filariasis dan kusta, penemuan dan
pengobatan Hlv/ArDS secara intensif, pengendalian Faktor Risiko penyakit ridak
Menular dan meningkatnya Akses Air minum yang berkualitas serta Sanitasi dasar yang
Iayak.

Tentunya dalam upaya peningkatan keberhasilan program seperti tersebut diatas,
Pembangunan kesehatan masih dihadapkan pada isu-isu yang belum terselesaikan
seperti penurunan angka kematian ibu dan bayi, penaggulangan penyakit menular dan
tidak menular, peningkatan upaya promotif dan preventif dan peningkatan akses Ajr
minum dan sanitasi.

Tantangan rain terkait daram perubahan struktur penduduk di ikuti dengan transisi
Epidemiologi yang mendorong peningkatan prevalensi dan kematian akibar prM.
sementara permasalahan penyakit menular masih cukup besar dan diperburuk dengan
pengaruh perubahan iklim disertai dengan penurunan kualitas / daya dukung
lingkungan.

Oleh karena itu peran Balai Teknik Kesehatan Lingkungan dan pengendalian

Penyakit Ambon (BTKL pp Ambon) sangat penting dalam melakukan pencegahan,

Penanggulangan Penyakit yang berkaitan dengan lingkungan. Sebagai UpT Ditjen p2p
Kementrian Kesehatan, BTKL pp Ambon merupakan unit terdepan daram pencegahan,
Penanggulangan Penyakit dan pengawasan pemantauan Kualitas Lingkungan lebih
Memfokuskan pada Kajian cepat dan Reaksi cepat dengan mengutamakan surveirans



Epidemiologi dan Anarisa Dampak Kesehatan Lingkungan dengan penggunaan hasil
berbasis laboratorium.

Rencana Kegiatan Tahunan( RKT _ BTKL_pp Ambon) merupakan Dokumen
Perencanaan yang bersifat Indikatif, menguraikan kegiatan_kegiatan yang akan
dilaksanakan secara berkelanjutan dalam kurun waktu tahun 2014-2019. RAK _ BTKL_
PP Ambon secara terperinci dilengkapi pencapaian terhadap target, yang disusun
berdasarkan tugas pokok dan fungsi teknis beserta dukungan Administrasi Manajemen.

TUJUAN

a. Tujuan Umum :

Terselanggaranya pembangunan kesehatan secara berhasil guna dan berdaya
guna dalam rangka mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi _
tingginya

b. Tujuan Khusus :

Terselenggaranya pengujian laboratorium dan pemantauan lingkungan sebagai
factor risiko penyakit potensiar wabah, penyakit menurar/lidak menurar prior as unruk
mendukung pencapaian derajat kesehatan masyarakat yang setjnggi_tingginya



II. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Berdasarkan peraturan Menteri Kesehatan Rr Nomor : 2349/MENKES rpERtxu2011
Tentang organisasi dan Tata Kerja unit peraksana Teknis di Bidang Teknik Kesehatan
Lingkungan dan pengendalian penyakit mempunyai tugas pokok dan fungsiyaitu
melaksanakansurveilans epidemiologi, kajian dan penapisan teknologi, laboratorium
rujukan, kendali mutu. kalibrasi, pendidikan dan pelatihan, pengembangan model dan
teknologi tepat guna, kewaspadaan dini dan penanggurangan Kejadian Luar Biasa
(KLB) di bidang pemberantasan penyakit menurar dan kesehatan ringkungan serta
kesehatan matra.

1. Sebagai implementasi deri tupoksi tersebut BTKL pp Amoon menyelenggarakan
fungsi :

a. Pelaksanaansurveilansepidemiologi.

b. Pelaksanaan Anatisis Dampak Kesehatan Lingkungan (ADKL).
c. Pelaksanaan laboratorium rujukan.
rl. Pelaksanaan pengembangan model dan teknologi tepat guna.
e. Pelaksanaan uji kendali mutu dan kalibrasi.
f. Pelaksanaan penilaian dan respon cepat.
g. Pelaksanaan kewaspadaan dini dan penanggulangan KlBfu/abah dan bencana.h. Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan.

i. Pelaksanaan kaiian dan pengembangan teknologi pemberantasan penyakit
menular.

j. Pelaksanaan kesehatan lingkungan dan kesehatan matra_
k. Pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan BTKL pp Ambon.



ilt. vtst DAN Mtsl

sejaran dengan Rencara strategis Kementerian Kesehatan Rr 2015-2019, Visi danMisi Kemenerian Kesehalan mengikuti visi dan Misi presiden Rr yaitu " Te*ujudnyalndonesia yang beraulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong ,,

Upaya untuk mewujudkan visi ini adalah melalui 7 misi pembangunan yaitu :1. Terwujudnya keamanan r
kemand rian ekonom .J::":H:ffirilJ:1TT:fiil ;ff:"H:fi::
kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan

2 Mewujudkan masyarakat maju, berkesinambungan dan demokratis be.dasarkan negarahukum

3' Mewujudkan poritik ruar negeri bebas dan aktif serra mempert(uat jati diri sebagai negaramaritim

4. Mewujudkan kualitas hidup manusia indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing
6 Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat dan berbasiskan

kepentingan nasional, serta
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebuoayaan.



IV. TUJUAN DAN SASARAN

TUJUAN

1. Tujuan Umum :

Terselanggaranya pembangunan kesehatan sec€ra berhasir guna dan
berdaya guna dalam rangka mencapai derajat kesehatan masyarat(at yang
setinggi - tingginya

2. Tujuan Khusus :

Terselenggaranya penguiian laboratorium dan pemantauan lingkungan
sebagai factor risiko penyakit potensiar wabah, penyakit menurar/tidak menurar
prioritas untuk mendukung pencapaian derajat kesehatan masyarakat yang
setinggi-tingginya

Terdapat dua tujuan Kementerian Kesehatan pada tahun 201$2019 yaitu ;

1 . Meningkatnya status kesehatan masyarakat dan :

2. Meningkatnya daya tanggap (tesponsiveness) dan pertnoungan masyakarat
terhadap risiko sosial dan finansial di bidang kesehatan

SASARAN

1) Meningkatnya persentasi investigasi, respon cepat oan penanggutanan
KLBdafi 70% menjadi 90%

2) Meningkatnya jumlah jejaring dan advokasi SKD, penanggutangan KLB dan
kejadian bencana pada kab/kota dari 30% menjadi 70olo.

3) Meningkatnya persentasi kajian dan monitoring faKor risiko sumber Denular
penyakit menular dan tidak menular lainnya pada Kab/Kota dari 50% meniadi
90%.

4) Meningkatnya jumlah hasil uji laboratorium penyakit potensial wabah.
penyakit menular/tidak menular prioritas dan factor risikonya dari 1600
sampet menjadi 6000 sampel.

5) Meningkatnya jumlah rancang bangun model teknologi tepat guna
pengandalian penyakit dan penyehatan lingkungan dari 2 jenas menjadi 6
jenis

6) Jumlah Dukungan Manajemen dan pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya yang
mendukung perorehan sAKrp dengan hasir minimarAA dari glolo samoai ggo/o



B. SASARAN

a. Meningkatnya kineria surveilans epidemiologi dengan :

7) Meningkatnya KLB yang direspon < 24iam dai 600/o menjadi 85yo.

8) Meningkatnya kemampuan pengamatan factor risiko penyakit potensial

wabah, penyakit menular/tidak menular prioritas pada kab/kota dai. 23%
menjadi 70016.

9) Meningkatnya kemampuan jeiaring dan advokasi SKD, penanggulangan KLB
dan kejadian bencana pada kab/kota dari 600/o menjadi g5o/0.

b. Meningkatnya kinerja anatisis dampak kesehatan lingkungan (ADKL) dengan :

1) Meningkatnya kemampuan kajian dan evaluasi dampak kesehatan
lingkungan dari 15 kawasan menjadi 35 kawasan

2) Meningkatnya kemampuan kajian dan evaluasi pengendalian penyakit dan
factor risikonya dari 35% kab/kota meniadi 7oo/o

c. Meningkatnya kinerja pengembangan Teknologi Laboratorium (pTL) dengan :

1) Meningkatnya kemampuan uji laboratorium penyakit potensial wabah.
penyakit menular/tidak menular prioritas dan factor risikonva dari 6006

menjadi 85%.

2) Meningkatnya kemampuan uji kendari mutu dan karibrasi dari 15% meniadi
35o/o

3) Meningkatnya kemapuan rancang bangun model teknologi tepat guna
pengandalian penyakit dan penyehatan lingkungan dari 7 jenis menjadi 10
jenis

d. Meningkatnya dukungan administrasi dan manajemen dengan :

1) Meningkatnya tenaga fungsional :

a) Tenaga fungsional sanilarian dai 1Oo/o menjadi S0%

b) Tenaga fungsional pranata laboratorium dari 30% menjadi 75olo

c) Tenaga fungsional epidemiologi kesehatan dari 1g% menjadi 30olo

d) Seluruh tenaga administrasi memiliki jabatan fungsional angka krediunon
angka kredit yang relevan dengan bidang tugasnya.

2) Terpenuhinya peralatan esensial dan sarana penunjang operasional



V. PERMASALAHANYANGDIHADAPI

A. PERMASALAHAN

Program Pengendalian penyakit dan penyehatan Lingkungan yang diraksanakan
oleh Balai reknik Kesehatan Lingkungan dan pengendalian penyakit Ambon di 3
Provinsi Regional (Maluku, papua, papua Barat) pada prinsipnya masih kedapatan
Permasalahan / Hambatan antara lain :

1. Jejaring kerja secara de facto sudah dilaksanakan namun sec:lra yuridis formal
belum semuanya di bakukan dalam bentuk kesepakatan Dersama

2. Pada tataran pelaksanaan kegiatan masih ditemukan kesuritan koordinasi kama
masih adanya perbedaan persepsi, kedudukan tugas fungsi pengambilan
keputusan tingkat pimpinan dalam wilayah administrasi pemerintah.

3' Frekwensi pertemuan tim jejaring surveirans dan ADKL berum maksimar di
tingkat pembagian program.

4. Geografis wilayah papua, papua Barat dengan tingkat kesulitan cukup tinggi
berpengaruh pada waktu penyelesaian kegiatan dilapangan dan oleh petugas
yang secara tidak langsung berdampak pada realisasi cakupan kegiatan

5. Dan 21 kabupaten/kota di p.ovinsi papua 11 Kabupate Kota belum dapat
dilaksanakan kegiatan

6 Akurasi data program dengan Data (primer) masih perru di konkritkan agar rebih
semouma

7. Kecepatan dan ketepatan Gerak petugas crirapangan masih perru drbenahi
system kerjanya



KEBIJAKAN DAN STRATEGI

A. ARAH KEBIJAKAN

Mempedomani permenkes No 2349 / Menkes t per I Xl / 201 1 tentang
Organisasi dan Tata Kerja UpT di bidang Teknik Kesehatan Lingkungan dan
Pengendalian penyakit, yang penyebarannya sesuai Tugas dan Fungsi BTKL pp,
maka Arah Kebijakan yang di tempuh adalah :

1. Program ditujukan pada kelompok masyarakat berisiko tinggi, daerah endemis
penyakit menular, pemukiman kumuh, daerah rawan pencemaran lingkungan,
daerah pemukiman baru dan Tempat-Tempat Umum.

2. Perkembangan jejaring dan kemitraan yang berhubungan dengan TUpOKSI
3. Pelaksanaan kajian surveilans Epidemiologi
4. Pengawasan kualitas lingkungan dan pengendalian pencemaran tingkungan
5. Pendayagunaan Sumber Daya

6. Fasilitas / Asistensi dalam rangka SKD KLB / Wabah dan Dencana

B. STRATEGI

1 . Mengoptimalkan surveilans Epidemiologi

Penerapan Sistem Surveilans Epidemiologi yang efektif akan sangat
bermanfaat dalam melaksanakan Sisitem Kewaspadaan Dini dan Upaya
penanggurangan Faktor risiko penyakit Menular I penyakit ridak Menular
maupun yang berpotensi wabah.

Fokus perhatian adalah Tenaga yang terampil dan Fasilitas yang memadai
untuk tindakan pengamatan, pengawasan, pengumpulan data, pengolahan data
dan Analisa serta penajian data,

2. Mengoptimalkan ADKL

Penerapan Sistem Analisa Dampak Kesehatan lingkungan (ADKL) yang
tersistematis, terukur akan sangat bermanfaat dalam menganalisa Dampak
Lingkungan terhadap Kesehatan Masyarakat dengan menetrarisir tingkat
kerugian akibat damDak.

Focus perhatian adalah tenaga yang terampil dengan fasilitas memadai untuk
tindakan kajian, peemantauan, pengukuirann parameter kualitas lingkungan
sesuai Standar Baku Mutu.

vt.



Mengoptimalkan Fungsi Laboratorium
Penerapan pora kerja cepar dan tepat akan sangat bermanfaat daram

menyajikan hasil uji laboratorium untuk ditindak lanjuti sesuai program
dilapangan

Focus pe,hatian adalah pranata laboratorium yang terampit dengan fasilitas
kerja memadai, ruang kerja cukup dan Sertifikasi Akreditasi Laboratorium
Penguji.

4. Memperbaiki Manajemen program

Manajemen program merupakan Alat dalam mencapai Tujuan dan sasaran
yang telah ditetaokan.

Focus perhatian adarah Keputusan daram penyusunan Rencana secara
tersistematis, berkelanjutan dengan skala prioritas jangka pendek, menengah
dan panjang.

Monitoring dan Evaluasi terhadap Standar Operasionat prosedur (SOp)
setiap kegiatan secara tertulis untuk dijadikan acuan sekaligus mutu pelayanan
dapat ditingkatkan.

5. Melengkapi sarana dan prasarana

Keberhasiran program perru ditunjang dengan ketersediaan sarana
Prasarana kerja yang memadai

Focus perhatian adalah pembangunan Sarana Fisik (Kantor) termasuk
laboratorium sesuai Standar beserta pengadaan Fasilitas kerja baru yang
memadai sesuai tugas fungst organtsasi

Peningkatan Kualitas SDM Teknis

Perencanaan Kebutuhan dan penempatan tenaga yang tepat, cliikuti dengan
kesempatan mengikuti studi lanjut atau Diklat Bersertifikasi bagi tenaga
fungsional.



VII. PROGRAM DAN KEGIATAN

Program BTKLPP Kelas ll Ambon yaitu Pengendalian Penyakit dan Penyehatan

Lingkungan berbasis Laboratorium.

Kegiatan

BTKLPP Kelas ll Ambon di Tahun 2018 terdapat Kegiatan diantaranya terbagi pada 1

Sub Bagian Tata Usaha dan 2 Seksi diantaranya :

A. Sub Bagian Tata Usaha

Kegiatan

1) Penyusunan Plan Of Action (POA) / perencanaan Operasional

2) Penyusunan penetapan kinerja;

3) Penyusunan profil;

4, Penyusunan Laporan Bulanan, triwulan dan tujuan;

5) Penwsunan Lakip;

6) Penyusunanperencanaankegitan:

7) Konsultasi penyusunan program dan rencana;

8) Penyusunan Program dan Rencana Kerja Anggaran (R|(AKL):

9) Konsultasi penyusunan RKAKL;

10) Penyusunan Rencana Aksi Kegiatan / Renstra;

1 1) Monitoring dan Evaluasi program:

12) Penyusunan Tata hubungan ke.ia;

13) Pembuatan leaflet;

14) Jumlah dokumen perencanaan yang dihasilkan sebanyak 1 dokumen pertahun;
15) Jumlah dokumen penetapan kinerja yang dihasilkan pertahun sebanyak 1

dokumen;

16) Jumlah dokumen anggaran yang dihasilkan sebanyak 3 dokumen pertahun:

17) Jumlah rencana koordinasi perencanaan yang d akukan sebanyak 4 kari
pertahun;

18) Jumlah data dan informasi yang dihasirkan sebanyak 3 dokumen pertahun yaitu
LAKIP, Profil dan laporan Tahunan BTKL pp Kelas ll Ambon;

19) Jumlah dokumen evaluasi dan pelaporan hasil kegiatan yang dirumuskan
sebanyak 3 dokumen:

20) Jumlah leaflet yang diterbitkan dan diedarkan sebanyak minimar 1.ooo. leaflet
setiap tahun;



21) Jumlah monitoring hasil kegiatan yang dihasilkan setiap tahun sebanyak 5

dokumen ;

22) Prosentase pelaksanaan kegiatan program yang dilaksanakan dengan tepat

waktu 1000/0.

23) Pembayaran gaii dan tunjangan

24) Pembayaran honorarium

25) Penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran ;

a) Pengadaan pakaian dinas pegawai / security / sopir / Cleaning Service /
pakaian Keria

b) Perbaikan peralatan kantor

c) Perbaikan peralatan fungsional

d) Belanja kebutuhn sehari-hari pe*antoran

e) Perawatan kendaraan bermotor;

0 Bayar langganan daya danjasa;

g) Perawatan gedung kantor

h) Operasional perkantoran dan pimpinan;

26) Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan

a) Pertemuan Laporan Realisasi keuangan LP/LS

b) Konsultasi pelaksanaan SAI dan SIMAK BMN

c) Konsultasi keuangan ke pusat

d) Konsultasi ke KPPN

27) Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Kepegawaian

a) Konsultasi Pengelolaan Kepegawaian ke pusat

28) Pendidikan dan pelatihan teknis

a) Diklat pengadaan barang danjasa

b) Diklat system akuntansi barang milik Negara

c) Pelatihan dibidang Surveilans Epidemiologi dan ADKL

d) Pelatihan dibidang pengembangan Teknologi Laboratorium

e) Pelatihan Keuangan

D PeletihanKepegawaian



B. SEKSI SURVEILANS EPTDEMIOLOGT DAN ADKL
8,1. SURVEILANS EPIDEMIOLOGI

a) Surveilans Epidemiologi dan Kajian Faktor Risiko penyakit Malaria
b) Surveilans Epidemiologi dan Kajian FaKor Risiko penyakit Filaria
c) Layanan pengendalian penyakit arbovirosis wilayah kerja BTKL
d) Surveilans Epidemiologi dan Kajian Faktor Risiko TB paru

8.2 ANALISA DAMPAK KESEHATAN UNGKUNGAN
a) Kajian Rumah sakit yang melakukan pengelolan timbah medis
b) Uji petik kualitas air bersih dan air minum
c) Jejaring kemitraan surveirans daram peraksanaan kewaspadaan dini KLB
d) Kajian kualitas udara ambien

e) pembuatan Teknologi Tepat Guna

C. SEKSI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI DAN LABORATORIUM

a) Uji laboratorium sampel darah mataria;

b) Uji laboratorium sampel darah Filaria;
c) Validasi Methode ;

d) Kaliberasi peralatan;

e) Uji Banding Laboratorium;

D Pengelolaan LimbahLaboratorium:

g) Pengelolaan Air bersih / Instalasi Air



VIII. RENCANA KERJA TAHUNAN

Matriks Rencana Kerja Tahunan
Balai Teknik Kesehatan Lingkungan dan pengendalian penyakit

(BTKLPP) Kelas llAmbon

Unit Eselon lll : BTKLPp Kls il Ambon
Tahun Anggaran :2018

Sasaran lndikator Kineria Target
i Layanan Kewaspadaan Dini

i Eelyglrt Brry9leIEL[LB_
i Layanan Respon KLB dan
i Wabah

Jumlah layanan kewaspadaan dini
pglye bi! Lelp !!9!1 9LK L B
Jumlah Layanan nespbn XIA d-an
wabah

1 3 Layanan

-2 Laya-nan

Layanan Capaian Eliminasi
Malaria

Jumlah KabupatenlKota Eliminasi
Malairia

7 Kab/Kota

Layanan Pengendalian
Penyakit Arbovirosis

Jumlah Layanan Pencegahan Dan
Pengendalian Penyakit Arbovorosis

1 Layanan

Layanan Pengendalian
Penyakit Zoonosis
Layanan Pengendalian
Penyakit Filariasis dan

Jumlah Layanan Pencegahan dan
qelgelqelelUenya kit Zoonosi s
Terlaksananya PengenOiian 

-*-_*-
Filariais Dan Kecacingan

2Layanan

6 L"fn"n

uoKumen Perencanaan oan Penyediaan Dokumen
Perencanaan dan Angoaran

1 Dokumen

AKUnraDltttas KtnerJa

Satker

Penyediaan

_LAKIP,PROFIL,LAPTAH
3 Dokumen

12 Laooran
Laporan Aset Negara (BMN) Penyedian Laporan BMN 2 Laporan
Layanan Administrasi Layanan Administrasi Kepegawaian 1 Dokumen

uM yang clibina Tersedianya SDM yans dibina 13 Oranq
Gedung dab Bangunan Ketersediaan Bangunan dan

Ge4ug
1874 M2

Layanan Perkantoran Tersedianya Layanan Gaji dan
Tunjangan

12 Bulan

Peralatan dan Fasilitas
Perkantoran

Tersedianya Peralatan dan
Fasilitas Perkantoran

73 Unit

Perangkat Data dan
Komunikasi

Tersedianya Perangkat pengolah
Data dan Komunikasi

13 Unit

l


