




































































Perjanjian Kinerja BNN Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2018 

SASARAN KEGIATAN 
INDIKATOR KINERJA 

KEGIATAN 
TARGET SATUAN 

Terselenggaranya 

pelayanan pasca 

rehabilitasi narkoba yang 

terintegrasi dan 

berkesinambungan 

mampu menyelenggarakan 
layanan pascarehabilitasi 

Jumlah penyalah guna, korban 
penyalahgunaan, dan pecandu 
narkotika yang menjalani 
layanan pascarehabilitasi 

40 Orang 

Meningkatnya 

Pemetaan jaringan  

peredaran gelap narkotika 

dan prekursor narkotika 

Jumlah jaringan peredaran gelap 
narkotika dan prekursor 
narkotika yang berhasil 
dipetakan 

1 Jaringan 

Meningkatnya 

pengungkapan tindak 

pidana narkotika dan 

lahan tanaman ganja dan 

Tanaman terlarang 

lainnya 

Jumlah berkas perkara tindak 
pidana narkotika yang P-21 

5 Berkas Perkara 

Jumlah titik lahan tanaman ganja 
dan tanaman terlarang lainnya 

- Titik Lokasi 

Meningkatnya 

pengungkapan kasus 

pencucian uang hasil 

tindak pidana narkotika 

dan prekursor narkotika 

Jumlah berkas perkara tindak 
pidana pencucian uang hasil 
tindak pidana narkotika dan 
prekursor narkotika yang P-21 

1 Berkas Perkara 

Meningkatnya 

pengawasan tahanan dan 

barang bukti narkotika   

Nilai tingkat keamanan, 
ketertiban, dan kesehatan 
tahanan 

100  

Nilai tingkat keamanan barang 
bukti narkotika dan non-
narkotika 

100  

Terselenggaranya proses 

manajemen kinerja yang 

efektif dan efisien 

Nilai kinerja anggaran BNN 87  
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