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Organisasi berasal dari Bahasa latin, organum yang berarti alat, bagian, anggota
badan. 
Organisasi menurut Wendrich, adalah proses mendesain kegiatan-kegiatan dalam
struktur organisasi untuk mencapai tujuan yang ditetapkan, sedangkan Sutarto
mendefinisikan organisasi sebagai kumpulan orang, proses pembagian kerja dan 
sistem kerja sama.

Pengantar Organisasi dan Manajemen

Setiap organisasi terkandung tiga unsur :
1. Dua orang atau lebih
2. Kerja sama
3. Tujuan yang hendak dicapai



Manajemen berasal dari Bahasa latin, yaitu dari asal kata 
manus yang berarti tangan dan agree (melakukan). Kata-kata 

itu digabung menjadi managere yang artinya menangani. 
Dalam Bahasa inggris diartikan dengan manage (kata kerja), 
management (kata benda) dan manager untuk orang yang 

melakukannya. Dalam Bahasa Indonesia menjadi manajemen
(pengelolaan).

Manajemen adalah perencanaan, pelaksanaan, dan 
pengawasan (P3) sumber daya organisasi untuk mencapai

tujuan secara efektif dan efisien. 

PENDAHULUAN



Manajemen meliputi perencanaan (planning), 
pengorganisasian (organizing), pengarahan

(leading/actuating), pemotivasian (motivating), 
pengorganisasian (coordinating), penganggaran (budgeting), 

pelaporan (reporting), dan pengendalian (controlling).

Efisien (daya guna) adalah proses penghematan (5M+1I) 
dengan cara melakukan pekerjaan dengan benar, sedangkan
efektif (hasil guna) adalah tingkat keberhasilan pencapaian

tujuan (outcomes) dengan melakukan pekerjaan yang benar. 
Jadi, produktif = efektif + efisien



3000 SM

Tahun 1886



Apa tujuan dari terselenggaranya
Unit  Rekam Medis?
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George R. Terry,1958 dalam bukunya Principles of 
Management membagi empat fungsi dasar manajemen, yaitu Planning
(Perencanaan), Organizing (Pengorganisasian), Actuating (Pelaksanaan) 

dan Controlling (Pengawasan).

Keempat fungsi manajemen ini disingkat dengan POAC.



Perencanaan adalah pemilih fakta dan penghubungan fakta-

fakta serta pembuatan dan penggunaan perkiraan-perkiraan

atau asumsi-asumsi untuk masa yang akan datang dengan jalan

menggambarkan dan merumuskan kegiatan-kegiatan yang 

diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan.

Pengorganisasian adalah penentuan, pengelompokkan, dan 

penyusunan macam-macam kegiatan yang diperlukan untuk

mencapai tujuan, penempatan orang-orang (pegawai), 

terhadap kegiatan-kegiatan ini, penyediaan faktor-faktor fisik

yang cocok bagi keperluan kerja dan penunjukkan hubungan

wewenang, yang dilimpahkan terhadap setiap orang dalam

hubungannya dengan pelaksanaan setiap kegiatan yang 

diharapkan.

https://www.dictio.id/t/apa-yang-dimaksud-dengan-perencanaan-planning/14548


Penggerakan adalah membangkitkan dan mendorong semua

anggota kelompok agar supaya berkehendak dan berusaha

dengan keras untuk mencapai tujuan dengan ikhlas serta

serasi dengan perencanaan dan usaha-usaha

pengorganisasian dari pihak pimpinan.

Pengawasan dapat dirumuskan sebagai proses penentuan

apa yang harus dicapai yaitu standard, apa yang sedang

dilakukan yaitu pelaksanaan, menilai pelaksanaan, dan 

bilaman perlu melakukan perbaikan-perbaikan, sehingga

pelaksanaan sesuai dengan rencana, yaitu selaras

dengan standard (ukuran).

https://www.dictio.id/t/apa-yang-dimaksud-dengan-ikhlas-menurut-islam/115749
https://www.dictio.id/t/apa-yang-dimaksud-dengan-perencanaan-planning/14548
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Pengertian Perencanaan

• Perencanaan adalah kegiatan yang akan dilaksanakan.

• Perencanaan adalah pengambilan keputusan.

• Perencanaan adalah kegiatan yang akan dilakukan di masa yang akan datang untuk 
mencapai tujuan. 

• Unsur perencanaan:

1. Sejumlah kegiatan yg ditetapkan sebelumnya

2. Adanya proses

3. Hasil yang ingin dicapai

4. Menyangkut masa depan



Tujuan Perencanaan

• Standar pengawasan

• Mengetahui kapan pelaksanaan dan selesainya suatu 
kegiatan

• Mengetahui siapa saja yang terlibat

• Mendapatkan kegiatan yang sistematis termasuk 
biaya dan kualitas biaya, tenaga dan waktu

• Memberikan gambaran yang menyeluruh mengenai 
kegiatan pekerjaan

• Menyerasikan dan memadukan beberapa subkegiatan

• Mendeteksi hambatan kesulitan yang akan ditemui

• Mengarahkan pada pencapaian tujuan



Manfaat Perencanaan

• Standar pelaksanaan dan pengawasan (memfasilitasi monitoring dan evaluasi)

• Pemilihan berbagai alternatif terbaik (pedoman pengambilan keputusan)

• Penyusunan skala prioritas, baik sasaran maupun kegiatan

• Menghemat pemanfaatan sumber daya organisasi

• Membantu manajer menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan

• Alat memudahkan dalam berkoordinasi dengan pihak terkait

• Alat meminimalkan pekerjaan yang tidak pasti (untuk mengantisipasi masalah yang 
muncul)

• Meningkatkan kinerja (keberhasilan organisasi tergantung keberhasilan perencanaannya)



Syarat Perencanaan

Faktual 

atau 

Realistis
Komitment

Logis 

& 

Rasional

FleksibelKomprehensif



#1 Jenis Perencanaan
Perencanaan dari Atas ke Bawah (Top Down Planning)

Perencanaan dari Bawah ke Atas (Bottom-Up Planning)

Perencanaan Menyerong ke Samping (Diagonal Planning)

Perencanaan dibuat oleh pucuk pimpinan dalam suatu struktur organisasi, misalnya 
pemerintah pusat yang selanjutnya perencanaan tersebut disampaikan ke tingkat 
provinsi/kabupaten/kota untuk ditindaklanjuti. 

Perencanaan dibuat oleh tenaga perencana di tingkat bawah dari suatu struktur organisasi, 
misalnya dibuat di provinsi/kabupaten/kota untuk disampaikan ke pemerintahan pusat. 
Perencanaan ini dapat pula dibuat oleh Kepala Rekam Medis untuk disampaikan ke Kepala 
bagian pelayanan Medik.

Perencanaan dibuat oleh pejabat lain bersama-sama dengan pejabat yang berada di level 
bawah di luar struktur organisasi.



#2 Jenis Perencanaan

Perencanaan Mendatar (Horizontal Planning)

Perencanaan Menggelinding (Rolling Planning)

Perencanaan Gabungan Atas  ke Bawah dan Bawah ke Atas (Top-Down and Bottom-Up Planning)

Perencanaan mendatar biasanya dibuat pada saat membuat perencanaan lintas sektoral 
oleh pejabat selevel. 

Perencanaan menggelinding dibuat oleh pejabat yang berwenang dalam bentuk 
perencanaan jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Perencanaan jangka 
pendek dinilai setiap tahun pencapaian kinerjanya, kemudian dilanjutkan tahun berikutnya 
sehingga perencanaan jangka menengah tercapai. Demikian seterusnya. Perencanaan ini 
menghasilkan Rencana Tahunan, Rencana lima tahunan atau Renstra.

Perencanaan dibuat untuk mengakomodasi kepentingan pemerintah pusat dengan 
pemerintah provinsi/kabupaten/kota. Oleh sebab itu, pembuatannya melibatkan partisipasi 
aktif kedua belah pihak.



Prinsip Perencanaan
• Agar perencanaan menghasilkan rencana yang baik, konsisten, dan realistis maka kegiatan-

kegiatan perencanaan perlu memperhatikan:

1. Keadaan sekarang (tidak dimulai dari nol, tetapi dari sumber daya yang sudah ada)

2. Keberhasilan dan faktor-faktor kritis keberhasilan

3. Kegagalan masa lampau

4. Potensi, tantangan dan kendala yang ada

5. Kemampuan merubah kelemahan menjadi kekuatan, dan acaman yang menjadi peluang 
analisis (Strenghts, Weaknesses, Oppotunities, and Threats atau SWOT)

6. Mengikutsertakan pihak-pihak terkait

7. Memerhatikan komitmen dan mengoordinasikan pihak-pihak terkait

8. Mempertimbangkan efektifitas dan efisiensi, demokrasi, transparan, realistis, legalistis dan 
praktis

9. Jika mungkin, mengujicobakan kelayakan perencanaan



Proses Perencanaan menurut Branghart & Trull (1973)

Pendahuluan

Mengidentifikasi 
Masalah:
1. Membatasi masalah
2. Mempelajari apa 

yang harus ada
3. Menentukan “apa 

yg hrs ada” vs “yg 
sdh ada”

4. Menganalisis SWOT
5. Menentapkan 

bagian perencanaan 
dan prioritas 

Menganalisis Area 
Masalah Perencanaan:
1. Mempelajari area 

dan sistem sub area
2. Mengumpulkan data
3. Menghitung data
4. meramalkan 

Menyusun Konsep dan 
Rencana:
1. Mengidentifikasi 

kebutuhan terkini
2. Menyusun tujuan 

dan sasaran
3. Mendesain rencana 

Mengevaluasi Rencana:
1. Merencanakan 

melalui simulasi
2. Mengevaluasi 

rencana
3. Memilih rencana 

Menentukan Rencana:
1. Merumuskan 

masalah
2. Melaporkan hasil 

Menerapkan Rencana:
1. Menyiapkan 

program
2. Mengesahkan 

rencana sesuai 
peraturan 

3. Mengatur unit 
operasional

Merencanakan Umpan 
Balik:
1. Memantau Umpan 

Balik
2. Mengevaluasi Rencana
3. Menyesuaikan altering, 

menyusun kembali 
atau merencanakan 
apa, bagaimana dan 
oleh siapa?



Langkah langkah dalam menyusun perencanaan



FORECASY

SET 
OBJECTIVE

DEVELOPES 
STRATEGIES

PROGRAMSBUDGET

SET 
PROCEDUR

E

DEVELOPE 
POLICIES



Fungsi manajemen perencanaan yang ada di Unit 
Rekam Medis Rumah Sakit

• Merencanakan sistem dan prosedur yang akan di gunakan 
sebagai acuan dalam menyelenggarakan rekam medis di RS.

• Merencanakan inventarisasi peralatan dan penyusunan 
anggaran yang di butuhkan guna menunjung pelayanan rekam 
medis.

• Merencanakan kebutuhan SDM serta sarana dan prasarana unit 
kerja rekam medis untuk untuk memenuhi kebutuhan kerja.

• Menyusun kebijakan dan prosedur antar unit kerja tentang arus 
informasi 



Beberapa hal yang harus diketahui untuk membuat bar chart adalah

1. Macam kegiatan

2. Urutan pekerjaan

3. Hubungan ketergantungan tiap kegiatan

4. Volume kegiatan

5. Durasi pekerjaan

2018

Januari Februari Maret April

1. Penyusunan Tim 

2. dstrnya

#1 Teknik Perencanaan

Bar Chart

Network Planning (NWP)

NWP atau network analis adalah alat manajemen yang memungkinkan 
perencanaan dan pengawasan suatu pekerjaan menjadi lebih luas dan lengkap.  
Dalam menyusun NWP suatu pekerjaan kita perlu memperhatikan hal-hal sebagai 
berikut:
1. Menginventarisasi semua kegiatan-kegiatan yang terdapat dalam proyek
2. Tehapan-tahapan jenis pekerjaan, dimana satu sama lain saling ada 

ketergantungan (logica)

Waktu
Kegiatan



NWP merupakan pernyataan secara grafis dari suatu kejadian, yang diperlukan dalam 
mencapai suatu tujuan  terakhir. Untuk membentuk gambar secara grafis dari NWP 
diperlukan simbol sebagai berikut 

#2 Teknik Perencanaan

Anak panah (narrow) menyatakan sebuah kegiatan (activity)

Lingkaran kecil (node) merupakan sebuah kejadian atau peristiwa (event)

Anak panag terputus-putis, ini menyatakan kegiatan semu atau disebut dummy

Kegiatan disini sebagai hal yang membutuhkan jangka waktu tertentu atau disebut duration, dalam pemakaian sejumlah 
tenaga, equipment, dan material yang biasanya disebut dengan resources.
Kepala anak panah menunjukan arah dari tiap kegiatan. 

Kejadian disini adalah sebagai ujung atau pertemuan dari satu atau lebih dari kegiatan-kegiatan tertentu. Besarnya lingkaran secukupnya.

Kegiatan semu ini tidak mempunyai jangka waktu tertentu sebab tidak menggunakan atau menghabiskan sejumlah resources. 
Jadi dummy disini hanya berguna untuk membatasi mulainya tiap-tiap kejadian dummy sebagai pemberitahuan, seolah-olah 
berpindahnya kejadian ke kejadian lain. 



#3 Teknik Perencanaan
Logika ketergantungan dari suatu kegiatan

1

23

4

5

P

Q R

S

Dari gambar diatas menunjukan bahwa kegiatan S dapat dimulai, bila kegiatan P selesai 
dan harus menunggu selesainya kegiatan Q (adanya anak panah putus-putus dari 

lingkaran 3 ke lingkaran 4). 
Kegiatan R dapat dimulai, bila kegiatan Q selesai. 

Lingkaran kejadian 3 menyatakan kegiatan Q. Lingkaran kejadian 2 menyatakan 
dimulainya kegiatan R, atau akhir kegiatan Q. Lingkaran kejadian 4 menyatakan 

dimulainya kegiatan S atau akhir kegiatan P. Lingkaran kejadian 5 menyatakan selesainya 
kegiatan S dan R.



VISI dan MISI



#1 Menyusun Visi
• Visi merupakan gambaran tentang masa depan (future) yang realistis dan ingin diwujudkan dalam 

kurun waktu tertentu.

• Hal-hal yng perlu diperhatikan dalam merumuskan Visi, yaitu:

1. Visi harus dapat memberikan panduan/arahan dan motivasi.

2. Visi harus disebarkan dikalangan anggota organisasi (stakeholder)

3. Visi harus digunakan untuk menyebarluaskan keputusan dan tindakan organisasi yang penting.

• Kriteria merumuskan visi 

1. Visi bukanlah fakta, tetapi gambaran pandangan ideal masa depan yang ingin diwujudkan

2. Visi dapat memberikan arahan, mendorong anggota organisasi untuk menunjukan kinerja yang 

baik

3. Dapat menimbulkan inspirasi dan siap menghadapi tantangan

4. Menjembatani masa kini dan masa yang akan datang

5. Gambaran yang realistik dan kredibel dengan masa depan yang menarik

6. Sifatnya tidak statis dan tidak untuk selamanya



#2 Menyusun Visi

• Rumusan visi yang baik seharusnya memberikan isyarat:

1. Visi berorientasi ke masa depan, untuk jangka waktu yang lama

2. Menunjukan keyakinan masa depan yang jauh lebih baik, sesuai dengan 
norma dan harapan

3. Visi organisasi harus mencerminkan standar keunggulan dan cita-cita 
yang ingin dicapai

4. Visi harus mencerminkan dorongan yang kuat akan tumbuhnya inspirasi, 
semangat dan komitmen bagi stakeholder

5. Mampu menjadi dasar dan mendorong terjadinya perubahan dan 
pengembangan ke arah yang lebih baik

6. Menjadi dasar perumusan misi dan tujuan organisasi

7. Dalam merumuskan visi harus disertai indikator pencapaian visi



Contoh VISI 

Pada tahun 2021 menjadi pilihan utama dalam

bidang Pendidikan vokasi rekam medis dan 

informasi kesehatan yang menghasilkan lulusan

terampil, bermartabat dan berdaya saing global 

berbasis teknologi dan kewirausahaan



#1 Menyusun Misi
Misi merupakan tindakan atau upaya untuk mewujudkan visi. Jadi misi merupakan penjabaran visi 

dalam bentuk rumusan tugas, kewajiban dan rancangan tindakan yang dijadikan arahan untuk 

mewujudkan visi. Dengan kata lain misi adalah bentu layanan untuk memenuhi tuntutan yang 

dituangkan dalam visi dengan berbagai indikatornya.

• Kriteria untuk merumuskan misi

1. Penjelasan tentang produk atau pelayanan yang ditawarkan 

2. Harus jelas memiliki sasaran publik yang akan dilayani

3. Kualitas produk dan pelayanan yang ditawarkan memiliki daya saing yang meyakinkan

4. Penjelasan aspirasi yang diinginkan pada masa mendatang juga bermanfaat



#2 Menyusun Misi

• Hal yang perlu diperhatikan dalam merumuskan misi:

1. Menunjukan secara jelas mengenai apa yang hendak dicapai oleh organisasi dan 
bidang kegiatan utama dari organisasi yang bersangkutan

2. Secara eksplisit mengandung apa yang harus dilakukan untuk mencapainya

3. Mengundang partisipasi masyarakat luas terhadap perkembangan bidang utama yang 
digeluti organisasi

• Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam merumuskan misi

1. Pernyataan misi harus menunjukan secara jelas mengenai apa yang hendak dicapai

2. Rumusan misi selalu dalam bentuk kalimat yang menunjukan “tindakan” dan bukan 
kalimat yang menunjukan “keadaan” sebagaimana pada rumusan visi

3. Satu indikator visi dapat dirumuskan lebih dari satu rumusan misi. Antara indikator visi 
dengan rumusan misi harus ada keterkaitan atau terdapat benang merahnya secara 
jelas

4. Misi menggambarkan tentang produk atau pelayanan yang akan diberikan 

5. Kualitas produk atau layanan yang ditawarkan harus memiliki daya saing yang tinggi, 
namun disesuaikan dengan kondisi organisasi



Contoh MISI

• Menyelenggarakan Pendidikan rekam medis dan informasi kesehatan yang 

bermutu dengan bekal penguasaan teknologi dan berjiwa kewirausahaan

• Melaksanakan penelitian di bidang rekam medis dan manajemen informasi

kesehatan dengan membangun masyarakat ilmiah dilingkungan dosen dan 

mahasiswa serta menumbuhkan kreativitas teknologi dan kewirausahaan

• Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat melalui kerjasama dengan

para pihak pemangku kepentingan di bidang kesehatan

• Membangun kerjasama dengan fasilitas pelayanan kesehatan, masyarakat, 

industry pengguna lulusan dan Lembaga terkait untuk menunjang tri 

dharma perguruan tinggi



SWOT



PENGERTIAN SWOT

Menurut Tedjo Tripomo analisis SWOT adalah penilaian atau
assesment terhadap hasil identifikasi situasi, untuk
menentukan suatu kondisi yang bisa dikategorikan

kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman. 

Kekuatan dan kelemahan adalah faktor-faktor yg
terletak di perusahaan yg harus dievaluasi secara
periodik
Peluang dan ancaman adalah faktor-faktor yg
terletak di lingkungan perusahaan dan harus cepat
diatasi.



#1 ANALISIS SWOT
• Strenght : situasi atau kondisi yg merupakan

kekuatan dari organisasi atau program pada saat
ini.

• Weakness ; situasi atau kondisi yg merupakan
kelemahan dari organisasi atau program saat ini.

• Opportunity : situasi atau kondisi yg mrp peluang
di luar organisasi dan memberikan peluang
berkembang bagi orgns di masa depan

• Threat : situasi yg merupakan ancaman bg
organisasi yg datang dari luar orgns dan dapat
mengancam eksistensi orgns di masa depan.



#2 ANALISIS SWOT

Langkah 1: Identifikasi kelemahan dan ancaman yang paling urgen untuk diatasi secara umum
pada semua komponen.

Langkah 2: Identifikasi kekuatan dan peluang yang diperkirakan cocok untuk upaya mengatasi
kelemahan dan ancaman yang telah diidentifikasi lebih dahulu pada Langkah 1.

Langkah 3: Masukkan butir-butir hasil identifikasi (Langkah 1 dan Langkah 2) ke dalam Bagan 
Deskripsi SWOT.  Langkah ini dapat dilakukan secara keseluruhan, atau jika terlalu banyak, dapat
dipilah menjadi analisis SWOT untuk komponen masukan, proses, dan keluaran. 

Langkah 4: Rumuskan strategi atau strategi-strategi yang direkomendasikan untuk menangani
kelemahan dan ancaman, termasuk pemecahan masalah, perbaikan, dan pengembangan lebih
lanjut.

Langkah 5: Tentukan prioritas penanganan kelemahan dan ancaman itu, dan susunlah suatu
rencana tindakan untuk melaksanakan program penanganan. Ada beberapa hal yang penting untuk
diperhatikan dalam analisis SWOT, yaitu sebagai berikut.



Faktor

Internal

Faktor

Eksternal

KEKUATAN (Strength-

S)

1

2

3

4

KELEMAHAN 

(Weaknesses-W)

1

2

3

4

PELUANG 

(Opportunity)

1

2

3

4

STRATEGI (SO)

Menggunakan 

kekuatan untuk

memanfaatkan

peluang

STRATEGI (WO)

Gunakan peluang utk

mengatasi kelemahan

ANCAMAN (Threats)

1

2

3

4

STRATEGI (ST)

Gunakan kekuatan utk

menghindari ancaman

STRATEGI (WT)

Minimalkan

kelemahan dan

hindari ancaman

LANGKAH 1

LANGKAH 2

LANGKAH 3

LANGKAH 5

PRIORITAS 

PENANGANAN

1.

2.

3.

dstrsnya



FOKUS 

INTERNAL

FOKUS 

EKSTERNAL

KEKUATAN

Apa yang dilakukan

dengan baik?

KELEMAHAN

Apa yang salah

sekarang?

PELUANG

Kemungkinan apa
yang ada?

ANCAMAN

Apa yang dapat
menjadi salah?

Menentukan Langkah 1: Identifikasi kelemahan dan ancaman yang paling 
urgen untuk diatasi secara umum pada semua komponen.



Strategi WO

----------------------------

Menghilangkan “W”

dan memanfaatkan “O” 

Strategi SO

--------------------------

Gunakan “S” untuk

memanfaatkan “O”

Strategi ST

------------------------

Gunakan “S” untuk

Menghindarkan “T” 

Strategi WT

--------------------------

Minimalkan “ W” untuk

Menghindarkan “T”

Kelemahan 

[W]

Kekuatan 

[S]

Peluang

[O]

Ancaman 

[T]

Faktor

Internal

Faktor

Eksternal

Perluasan

Konsolidasi

Menentukan

Langkah 4: 

Rumuskan strategi

atau strategi-

strategi yang 

direkomendasikan

untuk menangani

kelemahan dan 

ancaman, 

termasuk

pemecahan

masalah, 

perbaikan, dan 

pengembangan

lebih lanjut.
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Rumah Sakit “Sehat Sejahtera” merupakan RS tipe D. RS tipe D merupakan RS transisi yang akan meningkat ke RS 

tipe C. Untuk mencapai itu RS harus meningkatkan mutu pelayanan kesehatan salah satu penilaiannya adalah tata 

kelola rekam medis. Sementara fakta yang ditemukan adalah RS tsb merupakan RS swasta yang terletak di pusat kota 

Semarang dan jumlah pasien perharinya berjumlah 300 pasien yang kebanyakan berasal dari pasien rujukan 

puskesmas terdekat. Sejauh ini pelaksanaan Rekam Medis terdapat temuan sebagai berikut.. 

1. Belum adanya visi dan misi dalam pelaksanaan rekam medis.

2. Petugas Rekam medis berjumlah 10 orang. Dengan latar belakang pendidikan petugas didominasi oleh petugas 

berpendidikan SMA yakni 7 orang, 1 orang dari Teknik Informatika dan sisanya D3 Rekam Medis.

3. Ditemukan beban ganda pada petugas rekam medis yakni petugas bagian asembling merangkap sebagai 

koding, bagian filing berjumlah 5 petugas yang merangkap sebagai kurir DRM (petugas pengantar DRM ke poli), 

serta Kepala Rekam Medis merangkap sebagai Analising dan Reporting.

4. Ruang filing yang masih dijadikan satu ruang dengan Tempat Pendaftaran Pasien.

5. Dan belum berjalannya sistem informasi 

Selanjutnya Anda bersama tim diminta untuk membuat visi dan misi serta melakukan strategi perencanaan demi 

meningkatkan mutu pelayanan RS dengan anggaran dana maksimal 50 juta rupiah. 


