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KATA PENGANTAR 

Dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) merupakan suatu hal yang penting 

bagi terselenggaranya tata kelola yang baik, oleh karenanya, RKT menjadi suatu 

hal yang cukup kritikal yang harus dijadikan fokus perhatian oleh manajemen, RKT 

juga merupakan tahap penting dalam melaksanakan rencana strategis (Renstra) 

LPFK Banjarbaru. Penyusunan RKT didasarkan kepada Undang-Undang No 17 

tahun 2003 tentang   keuangan   negara,   Undang-Undang   No   25   tahun   2004   

tentang   Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Permenkes 54 tahun 2015 

tentang Pengujian dan Kalibrasi  Alat  Kesehatan,  dan  Peraturan  Menteri  Negara  

Pemberdayaan  Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 29 tahun 2010 

tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan pelaporan Akuntabilitas 

Kinerja Instansi Pemerintah. 

Sebagai bagian dari manajemen kinerja yang baik, RKT memerlukan pemikiran 

mendalam untuk menyelaraskan berbagai hal yang telah dituangkan dalm Renstra 

dan kemungkinan pelaksanannya. RKT yang baik haruslah selaras dan terintegrasi 

dengan penataan program di keseluruhan unit organisasi dan perencanaan 

kegiatan di tingkat unit pelaksana.  RKT juga harus terintegrasi dengan rencana induk 

maupun perencanaan operasional   yang   lebih   rinci   sehingga   segala   sesuatu   

yang   telah   disusun   dan direncanakan pencapaian sasaran kinerjanya dapat secara 

jelas dan realistis untuk dilaksanakan dengansebaik-baiknya sesuai yang telah 

diprogramkan dan menjadi instrumen evalusi pengukuran kinerja, namun demikian 

RKT juga bukan merupakan suatu dokumen yang tidak mungkin untuk dilakukan 

revisi, mengingat terkadang dalam prakteknya, suatu perencanaan dapat berubah 

sesuai dinamika berbagai hal yang berkembang setiap saat. 

Syukur Alhamdulillah bahwa dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) LPFK 

Banjarbaru tahun 2020 telah dapat diselesaikan sehingga dapat menjadi pedoman 

dalam pelaksanaan program dan kegiatan serta anggaran untuk tahun 2021. 

Akhirnya, kepada semua pihak yang telah membantu dan memberikan 

masukannya dalam penyusunan Rencana Kinerja Tahunan  (RKT)  LPFK 

Banjarbaru tahun 2021 ini, kami ucapkan terima kasih. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Tugas pokok dan fungsi Loka Pengamanan Fasilitas Kesehatan (LPFK) 

Banjarbaru adalah memberikan layanan pengujian dan kalibrasi pada sarana, 

prasarana dana alat ksehatan sebagai suatu media untuk menjamin tersedianya 

alat kesehatan sesuai standar pelayanan, persyaratan mutu, keamanan, 

manfaat, keselamatan dan laik pakai pada fasilitas pelayanan kesehatan. 

Adapun alat kesehatan yang perlu dilakukan pengujian dan kalibrasi peralatan 

yang digunakan untuk keperluan diagnose, terapi, rehabilitasi dan penelitian 

medik baik secara langsung maupun tidak langsung dan memiliki parameter 

penunjukan, keluaran atau kinerja. Salah satu tatanan system yang baik dalam 

penyelenggaraan pengujian dan kalibrasi adalah tersedianya Dokumen Rencana 

Kinerja Tahunan (RKT). 

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) tahun 2021 merupakan penjabaran 

Renstra LPFK Banjarbaru periode 2020 - 2024, Sehingga RKT tahun 2021 

memuat langkah-langkah awal  untuk mendukung pencapaian sasaran-sasaran 

strategis sebagaimana telah ditetapkan dalm Renstra LPFK Banjarbaru. 

sasaran-sasaran strategis tersebut dijabarkan secara lebih tajam dalam RKT. 

Sehingga dapat terlihat sasaran tahunan yang akan dicapai oleh LPFK 

Banjarbaru. Disamping sebagai penjabaran Renstra LPFK Banjarbaru periode 

2020 -2024, RKT 2021 juga disusun dengan  mempertimbangkan  hasil  telaahan  

pelaksanaan  program  dan  kegiatan selama tahun 2021 serta permasalahan 

dan tantangan yang diperkirakan terjadi pada tahun 2021. 

Penyusunan  Rencana Kinerja Tahunan (RKT) LPFK Banjarbaru tahun 

2020 merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang No 17 tahun 2003 tentang 

keuangan negara, Undang-Undang No 25 tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional, Permenkes 54 tahun 2015 tentang 

Pengujian dan Kalibrasi Alat Kesehatan, dan Peraturan Menteri Negara 

Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 29 tahun 2010 

tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan pelaporan Akuntabilitas 

Kinerja Instansi Pemerintah. 
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1.2. Landasan Hukum 

a. Undang-Undang No 36 tahun 2009 tentang Kesehatan. 

b. Undang-Undang  No  17  tahun  2007  tentang  Rencana  Pembangunan  

Jangka Panjang Nasional tahun 2005-2025. 

c. Undang-Undang No 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional 

d. Undang-Undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan 

Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005--2025 

e. Peraturan   Pemerintah   Nomor   20   Tahun   2004   Tentang   Rencana   

Kerja Pemerintah. 

f. Peraturan  pemerintah  Nomor  21  Tahun  2004  tentang  Penyusunan  

Rencana Kerja dan anggaran Kementrian Negara/Lembaga. 

g. Intruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja 

Instansi Pemerintah. 

h. Peraturan  pemerintah  Nomor  21  Tahun  2004  tentang  Penyusunan  

Rencana Kerja dan anggaran Kementrian Negara/Lembaga. 

i. Peraturan Menkes RI No.919/MenKes/PER/V/2011 tentang Organisasi dan 

Tata Kerja Loka Pengamanan Fasillitas Kesehatan Banjarbaru. 

j. Peraturan   Pemerintah   Nomor   20   Tahun   2004   Tentang   Rencana   

Kerja Pemerintah. 

k. Peraturan  pemerintah  Nomor  21  Tahun  2004  tentang  Penyusunan  

Rencana Kerja dan anggaran Kementrian Negara/Lembaga. 

l. Permenkes 54 tahun 2015 tentang Pengujian dan Kalibrasi Alat Kesehatan. 

m. Peraturan  Menteri  Negara  Pemberdayaan  Aparatur  Negara  dan  

Reformasi Birokrasi  nomor  29  tahun  2010  tentang  Pedoman  

Penyusunan  Penetapan Kinerja dan pelaporan Akuntabilitas Kinerja 

Instansi Pemerintah. 

1.3. Tujuan Penulisan 

Tujuan Umum disusunya RKT LPFK Banjarbaru tahun 2021 adalah sebagai 

perangkat  manajemen  dalam  perencanaan  kegiatan  T.A  2021.  Adapun  

secara khusus RKT ini bertujuan : 

a. Sebagai petunjuk dalam menjalankan program kegiatan pengujian dan 

kalibrasi TA 2021.  
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b. Untuk meningkatkan tata kelola kegiatan LPFK Banjarbaru yang 

berdampak pada  pencapaian target kinerja. 

c. Memberikan  informasi  tentang  target  kinerja    LPFK  Banjarbaru  yang  

ingin dicapai di tahun 2021. 

d. Sebagai alat kendali dalam pelaksanaan monitoring serta evaluasi 

pencapaian kinerja kegiatan LPFK Banjarbaru 

1.4. Sistematika Penulisan  

Penulisan RKT LPFK Banjarbaru tahun 2021 disusun dengan sistematika 

sebagai berikut: 

BAB I Pendahuluan 

BAB II Visi, Misi, Sasaran, Strategi dan Penempatan Kinerja 

BAB III Mekanisme Dan Proses Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan 

BAB IV Rencana Kinerja LPFK Banjarbaru 

BAB V Penutup  
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BAB II 

VISI, MISI, SASARAN STRATEGIS, DAN PENEMPATAN KINERJA 

 

2.1. Visi,  Misi dan Nilai-Nilai 

VISI 

“Menjadi Lembaga Pengamanan Fasilitas Kesehatan nasional yang utama dan 

unggul dalam layanan dan kinerja”. 

MISI 

a. Menyediakan mutu layanan Pengamanan Fasilitas Kesehatan  yang andal bagi  

masyarakat dan pemerintah. 

b. Meningkatkan cakupan layanan Pengamanan Fasilitas Kesehatan dalam 

bidang layanan pengujian dan/atau kalibrasi serta inspeksi sarana prasarana 

dan alat kesehatan. 

c. Membangun secara sinergis kemitraan yang saling menguntungkan dan saling 

mendukung. 

d. Pengembangan usaha dengan tolok ukur pada peningkatan mutu layanan 

melalui optimalisasi SDM, sarana, prasarana, peralatan, dan pengembangan 

teknologi yang tepat guna untuk mencapai kepuasan pelanggan, masyarakat 

dan mitra kerja. 

e. Meningkatkan kesejahteraan, kesehatan dan keselamatan kerja masyarakat 

dan Sumber Daya Manusia Kesehatan. 

f. Mewujudkan tata kelola intitusi yang transparan dan akuntabel. 

 

Nilai-nilai LPFK BANJARBARU yang dijadikan pedoman dalam bekerja adalah : 

1. Resposif 

Pegawai LPFK Banjarbaru mempunyai kesadaran akan tugas yang harus dilakukan 

dengan sungguh-sungguh. Kepekaan yang tajam dalam menyikapi berbagai hal yang 

dihadapinya dengan cepat dan kepahaman makna tanggungjawab yang harus dipikul 

adalah ciri utama kepribadiannya 

2. Aktual 

Pegawai LPFK Banjarbaru mengikuti perkembangan teknologi terbarukan dan  

informasi sehingga selalu update dengan hal-hal baru yang sedang berkembang 

dimasyarakat untuk menunjang pekerjaan. 

3. Komitment 
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Pegawai LPFK Banjarbaru membuat perjanjian (keterikatan), baik kepada diri sendiri 

maupun kepada orang lain yang tercermin dalam tindakan/ perilaku tertentu yang 

dilakukan secara sukarela untuk kepentingan dan pengembangan organisasi. 

4. Akurat  

Pegawai LPFK Banjarbaru bekerja dan memberikan setiap informasi yang benar 

berdasarkan bukti bukti fakta yang memadai, serta dapat dipertanggungjawabkan 

kebenarannya. 

5. Tanggung Jawab 

Pegawai LPFK Banjarbaru bertanggung jawab atas semua kegiatan  dan keputusan  

yang dilaksanakan  sebagai perwujudan kesadaran akan kewajibannya sebagai 

aparatur sipil Negara. 

 

2.2. Sasaran Strategis 

Sasaran strategis adalah perencanaan dalam rangka  mewujudkan  visi  dan  

misi  LPFK  Banjarbaru,  maka  LPFK  Banjarbaru menyusun sasaran strategis 

tahun 2021, sebagai berikut : 

No SASARAN STRATEGIS 

1 
Terwujudnya Akuntabilitas Pelaksanaan Anggaran 

2 
Terwujudnya Peningkatan kepuasan Stakeholder 

3 
Terwujudnya pelayanan prima 

4 Terwujudnya peningkatan cakupan layanan untuk  mendukung peningkatan 
akses dan mutu layanan 

5 
Terwujudnya optimalisasi sistem jejaring dan kemitraan 

6 
Terwujudnya peningkatan kemampuan layanan 

7 Terwujudnya pemenuhan sarana, prasarana dan peralatan penunjang 
pelayanan 

8 
Terwujudnya penjaminan mutu layanan 

9 
Terwujudnya tata kelola organisasi yang  baik 

10 
Terwujudnya budaya kerja yang baik 

12 
Terwujudnya pemenuhan SDM yang kompeten. 

13 
Terwujudnya pelayanan berbasis sistem informasi yang terintegrasi 
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2.3. Penetapan Kinerja 

Penetapan kinerja pada dasarnya adalah pernyataan yang mempresentasikan 

tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang 

waktu satu tahun   tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang 

dikelola. Indikator kinerja adalah sesuatu yang akan dihitung/diukur untuk 

mengukur perubahan kondisi.  

Adapun tujuan khusus penetapan kinerja adalah : 

1) Meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur, 

2) Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dan pemberi 

amanah, 

3) Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan 

sasaran organisasi, 

4) Menciptakan  tolak  ukur  kinerja  sebagai  dasar  evaluasi  kinerja  aparatur, 

sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi. 

Sesuai dengan sasaran strategis, LPFK Banjarbaru menetapkan indikator kinerja 

tahun 2020, sebagai berikut : 

1. Terwujudnya Akuntabilitas Pelaksanaan Anggaran 

a) Pemenuhan LAKIP 

b) Pendapatan PNBP 

2. Terwujudnya Peningkatan kepuasan Stakeholder 

a) Prosentase tingkat kepuasan stakeholder 

b) Waktu respon pengaduan stakeholder 

c) Waktu  penanganan pengaduan stakeholder 

3. Terwujudnya pelayanan prima 

a) Waktu tunggu pelayanan 

b) Pelaksanaan pengujian dan kalibrasi sesuai jadwal 

c) Waktu penerbitan sertifikat 

4. Terwujudnya peningkatan cakupan layanan untuk mendukung 

peningkatan akses dan mutu layanan. 

a) Jumlah fasyankes yang terlayani 

b) Jumlah alat yang dilakukan pengujian dan kalibrasi 

c) Jumlah pekerja radiasi yang dilayani pengujian dosis radiasinya 

5. Terwujudnya optimalisasi sistem jejaring dan kemitraan 
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a) Jumlah MOU layanan yang terlaksana 

b) Jumlah Fasyankes teredukasi 

6. Terwujudnya peningkatan kemampuan layanan 

a) Jumlah kemampuan layanan pengujian dan kalibrasi 

7. Terwujudnya pemenuhan sarana, prasarana dan peralatan penunjang 

pelayanan 

a) Terpenuhinya kebutuhan Alat Ukur Standar 

8. Terwujudnya penjaminan mutu layanan 

a) Jumlah lingkup alat yang terakreditasi 

b) Jumlah kegiatan uji banding/uji profisiensi/ cek antara yang diikuti 

c) Jumlah alat kerja pengujian dan kalibrasi yang terkalibrasi 

d) Persentase temuan audit yang ditindaklanjuti 

9. Terwujudnya tata kelola organisasi yang  baik 

a) Jumlah SOP yang diperbaharui 

10. Terwujudnya budaya kerja yang baik 

a. Pencapaian SKP 

11. Terwujudnya pemenuhan SDM yang kompeten. 

a) Prosentase peningkatan kompetensi staff 

12. Terwujudnya pelayanan berbasis sistem informasi yang terintegrasi 

a. Jumlah Aplikasi  yang digunakan untuk menunjang layanan 
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BAB III 

MEKANISME DAN PROSES PENYUSUNAN  

RENCANA KINERJA TAHUNAN 

Perencanaan kinerja dilingkungan LPFK Banjarbaru tahun 2021 disusun   

mengikuti pola siklus penyusunan anggaran yang berlaku dalam sistem anggaran 

pemerintah. Proses penyusunan rencana kegiatan dan rencana anggaran dilakukan 

secara Bottom Up yaitu teori yang mengajukan gagasan bahwa proses pengenalan 

suatu objek diawali dengan indentifikasi kita terhadap bagian-bagain spesifik dari 

suatu objek yang kita amati, yang menjadi landasan bagi pengenalan objek tersebut 

secara kesuluruhan. Jadi proses yang dilakukan adalah  mulai dari setiap masing-

masing unit kemudian dikompilasikan menjadi suatu proses rencana kegiatan dan 

rencana anggaran sehingga dapat diperoleh suatu Perencanaan Kinerja, 

Perencanaan kinerja tahunan dapat mewakili dari semua layanan dan akan 

diselaraskan dengan komitmen pimpinan dalam arah perkembangan organisasi, dan 

selalu  memperhatikan  terhadap  kebijakan  anggaran,  standar  biaya  masukan  

tahun 2020,  Rencana  strategis  LPFK  Banjarbaru,  visi  dan  misi  LPFK  Banjarbaru  

serta penetapan kinerja LPFK Banjarbaru tahun 2021. 

Proses penyusunan kinerja tahunan tersebut   dimulai   sejak sebelum masuk 

awal   tahun 2021   selanjutnya   dilakukan   pendalaman   dan telaahan dengan 

memperhatikan Rencana Strategis 2020 -2024 LPFK Banjarbaru serta berbagai   

perkembangan   kebutuhan organisasi, regulasi anggaran yang ada dan pencapaian 

kinerja di periode sebelumnya, hal-hal inilah yang dijadikan tahapan dan proses 

penyusunan Rencana kerja tahunan LPFK Banjarbaru tahun 2021. 

Sedangkan untuk perencanaan anggaran juga telah direncanakan sebelum 

masuk tahun anggaran 2021, dimana Usulan dilakukan secara bottom up oleh masing-

masing urusan baik di tingkat manajemen maupun laboratorium. Pengajuan    usulan    

RKA- KL     dilakukan     sebagai     acuan     dalam penyusunan pagu indikatif. Saat 

usulan program dan anggaran disampaikan ke pengelola RKA- KL LPFK Banjarbaru 

sudah disertai data dukung dan Tor of Reference (TOR) kegiatan. Setelah usulan RKA 

– KL dari masing-masing urusan di lingkungan  LPFK Banjarbaru, ditelaah dan 

dikompilasi oleh tim pengelola RKA-KL    LPFK  Banjarbaru, selanjutnya diusulkan ke 

bagian Perencanaan dan Informasi (PI)   Ditjend Pelayanan Kesehatan Kesehatan   

untuk diproses  menjadi   pagu  indikatif. Pagu indikatif yang telah ditetapkan untuk 
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LPFK Banjarbaru selanjutnya dilakukan telaahan dan reviu oleh  eselon  I  Ditjen 

Fasilitas Pelayanan Kesehatan  sebagai  acuan  untuk  penetapan pagu anggaran. 

Pagu anggaran yang telah ditetapkan, selanjutnya direview oleh eselon I biro 

Perencanaan dan Anggaran  Kemenkes  RI,  serta     Inspektorat  Jenderal     

Kemenkes  RI.     Setelah dilakukan  review  pagu  anggaran,  kemudian  dilakukan  

perbaikan    sesuai  dengan Catatan Hasil Review (CHR) Inspektorat Jenderal 

Kemenkes RI. Penetapan pagu alokasi anggaran dilaksanakan oleh eselon I Ditjend 

Pelayanan Kesehatan Kemenkes. Pagu alokasi anggaran yang telah ditetapkan, 

direview kembali oleh tim perencana LPFK Banjarbaru,  untuk  dijadikan  bahan  review 

oleh eselon I Ditjend Pelayanan Kesehatan, biro perencanaan dan anggaran 

Kemenkes dan Inspektort Jenderal Kemenkes. Setelah hasil perbaikan CHR pagu 

alokasi anggaran, dilanjutkan dengan review bersama direktorat jenderal anggaran 

Kementerian Keuangan RI. Setelah dilakukan review oleh Direktorat Jenderal 

Anggaran Kemenkeu, pagu alokasi anggaran LPFK Banjarbaru yang telah disetujui 

oleh DJA Kemenkeu, di tetapkan menjadi DIPA petikan LPFK Banjarbaru tahun 2021. 

DIPA LPFK Banjarbaru tahun 2021, diterima bulan  Desember   2020 senilai 

Rp.20.240.194.000,  yang  diserahkan  melalui  Gubernur  Provinsi  Kalimantan 

Selatan.   
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BAB IV 

RENCANA KINERJA LPFK BANJARBARU 

 

Perencanaan kinerja Loka Pengamanan Fasilitas Kesehatan Banjarbaru 

berdasarkan sasaran strategis yang telah ditetapkan untuk kurun waktu 2020-2024, 

dimana proses penyusunannya secara  bottom  up  dari  setiap masing-masing unit  

dilingkungan  LPFK Banjarbaru  dengan mempedomani peraturan dan ketentuan yang 

ada terkait tugas pokok dan fungsi diantaranya standar biaya masukan tahun 2021, 

visi dan misi LPFK Banjarbaru, Permenkes 54 tahun 2015 tentang pengujian dan 

kalibrasi alat kesehatan, adapun rencana kinerja LPFK Banjarbaru tahun 2021 sebagai 

berikut : 

 

Tabel 4. 1 Penetapan Kinerja LPFK Banjarbaru Tahun 2021 

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021 
LOKA PENGAMANAN FASILITAS KESEHATAN BANJARBARU 

 

No. Sasaran Program/Kegiatan Indikator Kinerja Target 

(1) (2) (3) (4) 

Persepektif finansial   

1. Terwujudnya pelaksanaan akuntabilitas 

anggaran 

Pemenuhan LAKIP 
93 

 Pendapatan PNBP 
6.257.798.000 

Persepektif Stakeholder 
  

2. Terwujudnya kepuasan pelanggan 

 

Prosentase tingkat kepuasan stakeholder 
84% 

Waktu respon pengaduan stakeholder 
1x24 Jam 

Waktu  penanganan pengaduan 

stakeholder 
12 

Perspektif Proses Bisnis Internal 
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3. Terwujudnya pelayanan prima Waktu tunggu pelayanan 
15 

Pelaksanaan pengujian dan kalibrasi sesuai 

jadwal 
75% 

Waktu penerbitan sertifikat 
28 

4. Terwujudnya optimalisasi sistem jejaring 

dan kemitraan 

Jumlah MOU layanan yang terlaksana 
40 

Jumlah Fasyankes teredukasi 
15 

5. Terwujudnya penjaminan mutu layanan Jumlah lingkup alat yang terakreditasi 
16 

Jumlah kegiatan uji banding/uji profisiensi/ 

cek antara yang diikuti 
4 

Jumlah alat kerja pengujian dan kalibrasi 

yang terkalibrasi 
100 

Persentase temuan audit yang 

ditindaklanjuti 
100% 

6. Terwujudnya peningkatan cakupan 

layanan untuk  mendukung peningkatan 

akses dan mutu layanan 

Jumlah fasyankes yang terlayani 
390 

Jumlah alat yang dilakukan pengujian dan 

kalibrasi 
22500 

Jumlah pekerja radiasi yang dilayani 

pengujian dosis radiasinya 
450 

7. Terwujudnya pelayanan berbasis sistem 

informasi yang terintegrasi 

Jumlah Aplikasi  yang digunakan untuk 

menunjang layanan 
1 

8. Terwujudnya tata kelola organisasi yang 

baik 
Jumlah SOP yang diperbaharui 5 

9. Terwujudnya peningkatan kemampuan 

layanan 

Jumlah kemampuan layanan pengujian dan 

kalibrasi 
98 

10. Terwujudnya pemenuhan SDM yang 

kompeten 

Prosentase peningkatan kompetensi staff 
65% 

11. Terwujudnya budaya kinerja 
Pencapaian SKP 100% 

12. Terwujudnya pemenuhan sarana, 

prasarana dan peralatan penunjang 

pelayanan 

Terpenuhinya kebutuhan Alat Ukur Standar 11 
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BAB V 

PENUTUP 

 

Penyusunan  Rencana  Kinerja  Tahunan  (RKT)  LPFK Banjarbaru  tahun 2021  

merupakan salah satu upaya untuk menciptakan arah yang lebih jelas, target 

kerja yang lebih terukur serta pengelolaan sumberdaya yang lebih efektif dalam 

upaya mencapai sasaran dan tujuan LPFK Banjarbaru tahun 2020 sebagaimana  

yang  tertuang  dalam  rencana  strategis  LPFK Banjarbaru periode 2020-2024.  

Perencanaan  program  bersifat  disusun  secara  bottom-up dari  masing-masing  

urusan  berdasarkan  arah  perkembangan  organisasi,  alokasi  anggaran yang 

tersedia dan diatur  dalam  mekanisme  pengusulan  biaya  yang  berlaku serta  

sesuai kebutuhan, sehingga tercapai efisiensi dan peningkatan kinerja. 


