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RKP RENJA-K/L RKA-K/L DIPA

Hubungan antara Dokumen Perencanaan dan Penganggaran



Penyesuaian untuk
penyusunan Pagu Indikatif

Penyesuaian untuk
penyusunan

Pagu Anggaran

Penyesuaian untuk
penyusunan

Alokasi Anggaran

Jan - Mar Apr - Jun Sep - Okt

Pagu Indikatif

RENJA

Pagu Anggaran

RKA-KL 
Pagu Anggaran

Alokasi Anggaran

RKA-KL 
Alokasi Anggaran

• Roll-over & Susun PM3
• Kinerja Realisasi
• Pemutakhiran parameter
• Perbaikan Output/alokasi
• Penyesuaian kebijakan baru
• Penyesuaian Resource Envelope

• Penyesuaian terhadap 
APBN-P (jika ada)

• Penyesuaian Kebijakan
Baru

• Pemutakhiran parameter

• Penyesuaian terhadap 
APBN-P (jika ada)

• Penyesuaian Kebijakan
Baru

• Pemutakhiran parameter

*) Dalam rangka meningkatkan kualitas KPJM,  mitra kerja K/L di DJA membantu K/L menyusun prakiraan maju 3 
tahun.

Siklus Penyusunan dan Pemutakhiran Anggaran Tahun
Rencana dan Prakiraan Maju
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Penyusunan Pagu Indikatif

1. Mengevaluasi
pelaksanaan
program dan
kegiatan yang 
sedang berjalan.

2. Mengkaji usulan
inisiatif baru.

3. Penyesuaian
baseline.

4. Memperhatikan
kapasitas fiskal.

1. Memutakhirkan
angka dasar
berdasarkan:
• Kebijakan tahun

berjalan
• Evaluasi kinerja

tahun
sebelumnya

• Proyeksi asumsi
dasar ekonomi
makro.

2. Menyusun inisiatif
baru/usulan kebijakan
baru
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Arah Kebijakan dan
Prioritas Penganggaran

Presiden Kementerian / Lembaga Bappenas + Kemenkeu



Penyusunan Pagu Anggaran



Penyusunan Alokasi Anggaran



Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian
Negara/ Lembaga (RKA-K/L)

RKA-K/L adalah dokumen rencana keuangan tahunan
Kementerian/Lembaga yang disusun menurut bagian 

anggaran Kementerian/Lembaga.



RKA-K/L disusun berdasarkan:

a. Pagu Anggaran K/L atau Alokasi Anggaran K/L untuk RKA-K/L
APBN, atau Pagu Perubahan APBN untuk RKA-K/L APBN
Perubahan;

b. Hasil penataan Arsitektur dan Informasi Kinerja (ADIK);

c. Renja K/L;

d. Rencana Kerja Pemerintah hasil kesepakatan Pemerintah dan
DPR dalam pembicaraan pendahuluan Rancangan APBN;

e. hasil kesepakatan Pemerintah dan DPR dalam pembahasan
Rancangan Undang-Undang tentang APBN/Rancangan Undang-
Undang tentang APBN-Perubahan;

f. standar biaya; dan

g. kebijakan pemerintah pusat.



RKA-K/L yang disusun
harus dilengkapi dengan
dokumen pendukung
antara lain berupa Term of 
Reference (TOR)/Rincian
Anggaran Biaya (RAB)



PENELITIAN, REVIU, DAN 
PENELAAHAN RKA-K/L



PENELITIAN RKA-K/L

 Penelitian RKA-K/L unit eselon I oleh Sekretariat Utama c.q. Biro
Perencanaan dilakukan melalui verifikasi atas kelengkapan dan
kebenaran dokumen yang dipersyaratkan serta kepatuhan dalam
penerapan kaidah-kaidah perencanaan penganggaran.

 Verifikasi atas kelengkapan dan kebenaran dokumen yang
dipersyaratkan serta kepatuhan dalam penerapan kaidah-kaidah
perencanaan penganggaran difokuskan untuk meneliti:

a. konsistensi pencantuman sasaran Kinerja dalam RKA-K/L sesuai
dengan sasaran Kinerja dalam Renja K/L dan Rencana Kerja
Pemerintah;

b. kesesuaian total pagu dalam RKA-K/L dengan Pagu Anggaran K/L;

c. kelengkapan dokumen pendukung RKA-K/L antara lain RKA
Satker, TOR/RAB, dan dokumen pendukung terkait lainnya.



REVIU RKA-K/L

 Reviu RKA-K/L unit eselon I oleh APIP K/L dilakukan untuk
memberikan keyakinan terbatas (limited assurance) dan memastikan
kepatuhan penerapan kaidah-kaidah perencanaan penganggaran.

 Reviu RKA-K/L unit eselon I oleh APIP K/L difokuskan pada:

a. Kelayakan Anggaran untuk menghasilkan sebuah Keluaran;

b. kepatuhan dalam penerapan kaidah-kaidah perencanaan
penganggaran antara lain penerapan standar biaya masukan,
standar biaya keluaran, dan standar struktur biaya, penggunaan
akun, hal-hal yang dibatasi, pengalokasian anggaran untuk
kegiatan yang didanai dari penerimaan negara bukan pajak;

c. kelengkapan dokumen pendukung RKA-K/L antara lain RKA
Satker, TOR/RAB, dan dokumen pendukung terkait lainnya; dan

d. rincian anggaran yang digunakan untuk mendanai Inisiatif Baru
dan/ atau rincian anggaran Angka Dasar yang mengalami
perubahan pada level komponen



PENELAAHAN RKA-K/L

Penelaahan RKA-K/L dilakukan untuk meneliti:

a. Kesesuaian pagu dan sumber dana dalam RKA-K/L dengan Pagu 

Anggaran atau Alokasi Anggaran atau pagu APBN-Perubahan K/L;

b. Kesesuaian antara kegiatan, Keluaran, dan anggarannya;

c. Relevansi komponen/ tahapan, Keluaran, dan anggarannya dengan 

sasaran strategis dan sasaran program; dan

d. konsistensi pencantuman Kementerian/Lembaga dengan sasaran

Kinerja Renja K/L danRencana Kerja Pemerintah termasuk Prakiraan 

Maju untuk 3 (tiga) tahun ke depan.



:

:  1 orang

(dalam rupiah)

6 Bulan 4 Bulan Rawat Jalan

1 21,737,736              15,405,650          2,150,000                

2 23,042,786              15,027,340          1,200,000                

3 19,792,575              14,343,425          1,200,000                

4 19,974,825              14,468,425          1,200,000                

5                20,235,450 16,795,350          1,200,000                

Balai Badokka

Balai Tana Merah

Loka Batam

Loka Kalianda

Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkoba yang 

Mendapat Pelayanan Terapi dan Rehabilitasi Medis 

dan Sosial di Balai Rehabilitasi BNN 

Balai Rehab

SBK Indeks Biaya Keluaran yang Disusun pada Sub Keluaran ( Sub Output ) TA. 2017

No

Uraian Giat 

Vol & Satuan Ukur 

Program Rehabilitasi

Balai Besar Lido

SBKK TH 2017



:

:  1 orang

(dalam rupiah)

2 Bulan 4 Bulan 6 Bulan Rawat Jalan

1 14,043,900 14,981,440 21,570,447  1,100,000         

2 8,710,500    13,525,047 19,022,853  1,250,000         

3 9,088,666    11,628,475 19,336,589  1,050,000         

4 7,793,714    13,188,500 19,832,566  1,200,000         

5 -                11,678,120     17,023,025 1,250,000         

6 -                   13,702,500     19,190,250           1,100,000 

SBK Indeks Biaya Keluaran yang Disusun pada Sub Keluaran ( Sub Output ) TA. 

No

Uraian Giat 

Vol & Satuan Ukur 

Balai Besar Lido

Loka Deli Serdang

Balai Badokka

Balai Tanah Merah

Loka Batam

Loka Kalianda

Balai Rehab
Layanan Rehabilitasi

Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkoba yang 

Mendapat Pelayanan Terapi dan Rehabilitasi Medis dan 

Sosial di Balai Rehabilitasi BNN 

SBKK TH 2018



REALOKASI PAGU INDIKATIF BNN TAHUN 2018 
PER PROGRAM

PROGRAM 

SB PAGU INDIKATIF 2018 REALOKASI PAGU INDIKATIF 2018

OPERASIONAL NON OPERASIONAL JUMLAH OPERASIONAL
NON 

OPERASIONAL 
JUMLAH 

672.869.000 659.164.274 1.332.033.274 672.869.000 659.164.274 1.332.033.274 

DMPTL 623.367.929 245.713.694 869.081.623 619.494.428 203.388.846 822.883.274 

P4GN 49.501.071 413.450.580 462.951.651 53.374.572 455.775.428 509.150.000 

(Dalam Ribuan Rupiah)



PROYEK PRIORITAS NASIONAL BNN TA 2018

Prioritas 
Nasional

Program 
Prioritas 
Nasional

Kegiatan 
Prioritas 
Nasional

Proyek Prioritas Nasional
Persetujuan TM 1 

Target Alokasi

Politik, Hukum, 
Pertahanan dan 

Keamanan

Stabilitas Politik 
dan Keamanan

Peningkatan 
Penanggulangan 
Penyalahgunaan 

Narkoba

A Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Teknis 
Lainnya BNN

84.000.000

1 Laboratorium Uji Narkoba Daerah 2 Lab 24.000000

2 Laboratorium Uji Narkoba Pusat 1 Lab 30.000.000

3 Pengembangan Sistem Informasi Manajemen P4GN 1 Paket 30.000.000

B Proyek Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan 
Peredaran Gelap Narkoba

104.789.000

1 Pelaksanaan Screening (Tes Urin) di Instansi Pemerintah  25.000 Paket 3.750.000

2 Peningkatan Kapasitas Balai Rehabilitasi BNN sebagai Center 
of Excellence

1 Unit 26.000.000

3 Penyelidikan dan Penyidikan kasus tindak pidana narkoba 655 Perkara 53.923.000

4 Penyelidikan dan Penyidikan tindak pidana Pencucian Uang Hasil 
Tindak Pidana Narkotika

46 Perkara 21.116.000

Jumlah 188.789.000

(Dalam Ribuan Rupiah)



Output Eksternal

Output yang dihasilkan unit-unit teknis  untuk keperluan
rakyat, misal: jalan, jembatan, beasiswa, bantuan asuransi

kesehatan dll.

BNN : Fasilitas Rehab, Paket Pembiayaan, Program 
Pemberdayaan, LHP, Kasus.., DPO, Korban…dll

Output Internal 

Output yang dihasilkan unit-unit pendukung  untuk
keperluan internal organisasi/birokrasi, misal: layanan

perkantoran (gaji & tunjangan, operasional dan
pemeliharaan), layanan internal (gedung bangunan, 

kendaraan bermotor, dll).
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Untuk meningkatkan transparansi keuangan negara, dalam
penataan ADIK dalam RKA-K/L, output dibedakan sbb:

OUTPUT TEKNIS (EKSTERNAL) vs
OUTPUT PENDUKUNG (INTERNAL)
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UNIT
KODE 

OUTPUT

OUTPUT 

GENERIK
KOMPONEN DESKRIPSI

OUTPUT 

KESEKRETARIATA

N ESELON II

(MISAL: 

SETDITJEN, 

SEKRETARIAT 

ITJEN, 

SEKRETARIAT 

BADAN)

994 Layanan 

Perkantoran

001. Pembayaran Gaji dan Tunjangan 994. Layanan Perkantoran - 001. Pembayaran Gaji 

dan Tunjangan

002. Operasional dan Pemeliharaan 

Perkantoran

994. Layanan Perkantoran - 002. Belanja Operasional 

dan Pemeliharaan Kantor

951 Layanan 

Internal 

(Overhead)

Pengadaan Kendaraan Bermotor  *) 995. Pengadaan Kendaraan Bermotor

Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan 

Komunikasi

996. Pengadaan Perangkat Pengolah Data 

Komunikasi

Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 997. Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran

Pembangunan dan Renovasi Gedung dan 

Bangunan  *)

998. Gedung dan Bangunan

xxx. Pembinaan Internal xxx. Pembinaan Internal

xxx. Perencanaan dan Anggaran Internal xxx. Perencanaan dan Anggaran Internal

xxx. Monev Internal xxx. Monev Internal

xxx. Dukungan Internal Lainnya xxx. Dukungan Internal Lainnya

STANDARDISASI OUTPUT GENERIK

*) Dengan persetujuan Eselon I

Catatan: 
• Untuk Output Generik, satuan akan distandarkan menjadi: “1 (satu) Layanan”. Tidak diperkenankan 

menggunakan satuan: Dokumen, Laporan.
• Untuk menjaga tersedianya data series Kendaraan bermotor dan gedung bangunan (baru), volume 

kendaraan bermotor dan gedung bangunan dicantumkan dalam Halaman IV DIPA.
• Perbaikan rumusan kinerja dan komponen dilakukan terlebih dahulu melalui aplikasi ADIK, baru kemudian 

dapat diusulkan revisi anggaran.



STANDARISASI INPUT (1)

No. Komponen Detail

1 Gaji dan Tunjangan
(kode: 001)

• gaji pokok;
• tunjangan yang melekat pada gaji;
• tunjangan kinerja (remunerasi);
• honorarium (antara lain honorarium: mengajar 

guru tidak tetap, kelebihan jam mengajar, ujian 
dinas, mengajar (disediakan antara lain untuk 
tenaga pengajar luar biasa yang tarifnya telah 
mendapat persetujuan Menteri Keuangan); 

• uang lembur; 
• uang lauk pauk TNI/Polri;
• uang makan PNS;
• honor non PNS;
• tunjangan ikatan dinas; dan
• tunjangan lain yang sah.
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No. Komponen Detail

2 Operasional dan
pemeliharaan kantor
(kode: 002)

• Kebutuhan sehari-hari perkantoran (antara lain: alat tulis kantor, 
barang cetak, alat kebersihan, perlengkapan fotokopi/ komputer, 
langganan surat kabar/ berita/majalah, honor satpam, honor cleaning 
service, honor sopir, honor pramubakti (yang dipekerjakan secara
kontraktual), pengurusan sertifikat tanah, pembayaran PBB);

• Langganan daya dan jasa (antara lain: listrik, telepon, air, gas, jasa pos
dan giro, telex, internet, bandwith, komunikasi (khusus diplomat), 
sewa kantor/gedung, sewa kendaraan dinas, sewa mesin fotokopi);

• Pemeliharaan kantor (antara lain pemeliharaan: bangunan/gedung, 
instalasi jaringan, sarana prasarana kantor, kendaraan dinas, 
pengurusan pajak kendaraan dinas); dan

• Pembayaran terkait operasional kantor (antara lain: honor terkait
operasional kantor, bahan makanan, penambah daya tahan tubuh
(hanya diberikan kepada pegawai yang bekerja di tempat dengan
kondisi atau suhu tidak normal), pemeriksaan kesehatan pegawai, 
keprotokoleran (termasuk pas dan jasa tol tamu), operasional
pimpinan, pelantikan/pengambilan sumpah jabatan/pegawai, pakaian
dinas, pakaian kerja, perjalanan dinas dalam rangka
konsultasi/koordinasi). 

STANDARISASI INPUT (2)
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Belanja Pegawai

 Belanja Pegawai:

 kompensasi terhadap pegawai baik dalam bentuk uang maupun dalam bentuk barang, yang 

harus dibayarkan kepada pegawai pemerintah dalam dan luar negeri, baik kepada Pejabat 

Negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum 

berstatus PNS dan/atau non-PNS

 sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan dalam rangka mendukung tugas fungsi 

unit organisasi pemerintah, 

 kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal dan/atau kegiatan yang 

mempunyai keluaran (output) dalam kategori belanja barang. 

 Belanja Pegawai terdiri atas

 belanja  gaji dan tunjangan, 

 belanja honorarium dalam rangka pembayaran honor tetap, 

 belanja lembur, 

 pembayaran kompensasi kepada Pegawai Negeri, 

 belanja pegawai transito, 

 belanja pensiun dan uang tunggu PNS/Pejabat Negara/TNI/Polri dan 

 pembayaran program jaminan sosial pegawai.

 Dalam Belanja Pegawai termasuk juga bantuan Pemerintah berupa tunjangan profesi guru dan 

tunjangan lainnya yang diberikan kepada guru atau penerima tunjangan lainnya yang bukan PNS.
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Belanja Barang dan Jasa

 Belanja Barang dan Jasa adalah  pengeluaran untuk pembelian barang dan/atau jasa yang habis pakai untuk 

memproduksi barang dan/atau jasa yang dipasarkan maupun yang tidak dipasarkan, dan pengadaan barang yang 

dimaksudkan untuk diserahkan atau dijual kepada masyarakat/Pemerintah Daerah (Pemda) dan belanja perjalanan. 

 Dalam pengertian belanja tersebut, termasuk honorarium dan vakasi yang diberikan dalam rangka pelaksanaan kegiatan 

untuk menghasilkan barang dan/atau jasa. 

 Belanja Barang terdiri atas:

 belanja barang (Operasional dan Non-Operasional), 

 belanja jasa, belanja pemeliharaan, belanja perjalanan, belanja Badan Layanan Umum (BLU),

 belanja barang pengganti pajak dalam rangka hibah Millennium Challenge Corporation (MCC); 

 belanja kontribusi pada organisasi internasional dan trust fund, serta 

 belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda.

 Dalam Belanja Barang dan Jasa juga termasuk bantuan Pemerintah. Bantuan Pemerintah yang dialokasikan pada jenis 

belanja barang tersebut meliputi:

 pemberian penghargaan, 

 beasiswa, 

 bantuan operasional yang dialokasikan pada kelompok akun belanja barang non-operasional, 

 bantuan sarana/prasarana dan bantuan rehabilitasi/ pembangunan gedung/bangunan yang dialokasikan pada 

kelompok akun belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda, serta 

 bantuan lainnya yang memiliki karakteristik bantuan pemerintah yang ditetapkan oleh PA yang dialokasikan pada 

kelompok akun belanja barang lainnya untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda
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Belanja modal 
• Belanja Modal adalah pengeluaran untuk pembayaran perolehan aset tetap dan/atau aset lainnya atau 

menambah nilai aset tetap dan/atau aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode 
akuntansi dan melebihi batas minimal kapitalisasi aset tetap/aset lainnya yang ditetapkan pemerintah. 

• Dalam pembukuan nilai perolehan aset, dihitung semua pendanaan yang dibutuhkan hingga aset 
tersebut tersedia dan siap digunakan. 

• Aset tetap/aset lainnya tersebut dipergunakan untuk operasional kegiatan sehari-hari suatu Satker atau 
dipergunakan oleh masyarakat/publik, tercatat sebagai aset K/L terkait dan bukan dimaksudkan untuk 
dijual/diserahkan kepada masyarakat/Pemda.

• Belanja Modal terdiri atas 

• belanja modal tanah, 

• belanja modal peralatan dan mesin, 

• belanja modal gedung dan bangunan, 

• belanja modal jalan, irigasi dan jaringan, 

• belanja modal lainnya, 

• belanja penambahan nilai aset tetap/aset lainnya, serta  

• belanja modal BLU

* Jika barang dan/atau jasa yang dihasilkan akan digunakan sendiri  belanja modal
Jika barang dan/atau jasa yang dihasilkan akan diserahkan ke pihak ketiga  belanja barang
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HAL-HAL YANG HARUS DIALOKASIKAN

No. Uraian

1 Kebutuhan  anggaran  untuk  biaya  operasional  satker  yang  sifatnya mendasar, yaitu untuk pembayaran 
gaji dan tunjangan (komponen 001) serta untuk operasional dan pemeliharaan kantor (komponen 002). 
Pengalokasiannya dalam output Layanan Perkantoran;

2 Kebutuhan anggaran dalam rangka memenuhi tugas dan fungsi satuan kerja. Pengalokasiannya dalam
output teknis;

3 Kebutuhan  dana  pendamping  untuk  kegiatan-kegiatan  yang anggarannya bersumber dari pinjaman dan 
hibah luar negeri (apabila ada); 

4 Kebutuhan  anggaran  untuk  kegiatan  lanjutan  yang bersifat  tahun jamak (apabila ada); 

5 Program  dan  kegiatan  yang  mendukung  pencapaian  prioritas pembangunan  nasional,  prioritas  
pembangunan  bidang dan/atau prioritas  pembangunan  daerah yang tercantum dalam RKP (apabila ada);

6 Penyediaan  dana  untuk  mendukung  pelaksanaan  program/kegiatan yang 
sesuai dengan peraturan perundangan (apabila ada).
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HAL-HAL YANG DIBATASI (1/3)

Penyelenggaraan rapat, rapat dinas, seminar, pertemuan, 
lokakarya, peresmian kantor/proyek dan sejenisnya. Untuk 
peruntukan tersebut dibatasi pada hal-hal yang sangat penting 
dan dilakukan sesederhana mungkin.

Pembangunan gedung baru yang sifatnya tidak langsung 
menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi satker, seperti: mess, 
wisma, rumah dinas/rumah jabatan, gedung pertemuan. 

• Untuk gedung yang bersifat pelayanan umum khususnya 
dalam bidang pendidikan, kesehatan, penegakan hukum, 
dan gedung/ bangunan khusus dalam bidang ilmu 
pengetahuan, serta penanggulangan narkotika (antara lain: 
laboratorium), dikecualikan dari ketentuan ini.

• Jika dimungkinkan, rencana untuk pembangunan gedung
baru agar ditunda/tidak dianggarkan dulu. Gedung kantor
yang sudah ada agar dimanfaatkan secara optimal.  
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Pengadaan kendaraan bermotor dibatasi, kecuali:

1. Kendaraan fungsional seperti:
• Ambulans untuk rumah sakit;
• Cell wagon untuk rumah tahanan; dan
• Kendaraan roda dua untuk petugas lapangan.

2. Pengadaan kendaraan bermotor untuk:
• Satker baru yang sudah ada ketetapan/persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi dan/atau peraturan perundangan pembentukkan satker baru tersebut, atau 
• Satker yang mendapat penambahan tugas dan/atau fungsi. 
Pengadaan dilakukan secara bertahap sesuai dana yang tersedia.

3 • Penggantian kendaraan dinas yang secara teknis  tidak dapat dimanfaatkan lagi atau yang memerlukan
biaya pemeliharaan yang tinggi. 

• Pengadaan kendaraan yang merupakan penggantian kendaraan harus sama jenis  (misal: kendaraan
roda dua, kendaraan roda empat) dan fungsinya (misal: kendaraan operasional, mobil dinas pejabat) 
dengan kendaraan yang digantikan, dapat dialokasikan dalam RKA-K/L dengan syarat: *)

 Untuk kendaraan bermotor yang telah ada Standar Barang dan Standar Kebutuhan (SBSK)-nya, 
perencanaan kebutuhan BMN telah sesuai dengan SBSK tersebut, atau

 Untuk kendaraan bermotor yang tidak ada SBSK-nya, kondisi kendaraan bermotor dikategorikan
rusak berat dalam laporan penatausahaan BMN (SIMAK-BMN);

 Untuk kendaraan bermotor pada Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri disesuaikan dengan 
ketentuan yang berlaku di negara setempat.

HAL-HAL YANG DIBATASI (2/3)

27*) Dalam PMK yang berlaku, penggantian kendaraan dinas mensyaratkan berita acara lelang/ penghapusan 
kendaraan dinas.



Pengadaan kendaraan bermotor dibatasi, kecuali:

4 Kendaraan roda 4 dan atau roda 6 untuk keperluan antar jemput 
pegawai (dapat dialokasikan secara sangat selektif).

5 Dalam rangka efisiensi biaya pemeliharaan kendaraan bermotor, 
K/L dapat menyewa kendaraan untuk keperluan dinas atau
operasional. 

6 Secara umum, dalam pengadaan bermotor agar berpedoman pada
Peraturan Menteri Keuangan mengenai perencanaan kebutuhan
barang milik negara.

HAL-HAL YANG DIBATASI (3/3)
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SBM BNN TH. 2018 (KONSEP)



PROGRAM/
KEGIATAN 

TEPAT 
UKURAN DAN 

SASARAN

INPUT GIAT
DISEM

INPUT GIAT
ADVO

INPUT GIAT PK

INPUT GIAT
PASCA

INPUT GIAT
REHAB

INPUT GIAT INTEL

INPUT GIAT SIDIK

INPUT GIAT 
WASTAHTI/BB

O
U

TP
U

T

IN
P

U
T

OUTCOME 
CEGAH & 

DAYAMAS

TIDAK COBA 
PAKAI

( + …. % )

OUTCOME 
REHABILITASI

TIDAK RELAPSE
( + …. % )

SITA BB 
NARKOTIKA

( + …. % )

OUTCOME 
PEMBERANTASA

N

OUTCOME 
LEMBAGA BNN

- TDK COBA NAIK
(Demand 
Reduction)

- TDK RELAPS NAIK
(Demand 
reduction)

- BB NARKT SITA 
NAIK
(Supply 
reduction)

Evidence Based 
Approaches

34 PROPINSI

SUPPLAY
REDUCTIO

N

PREVALENSI 
0,05%

RASA 
AMAN

Mewujudkan 
masyarakat 

Indonesia yang 
sehat,                   

bebas dari 
penyalahgunaan dan 

peredaran gelap 
narkoba

DEMAND 
REDUCTIO

N




