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SATKER/SKPD
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KABUPATEN TEGAL
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NAMA PEKERJAAN : BELANJA ALAT – ALAT KESEHATAN PROGRAM

PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR
(E_PURCHASING)

DINAS KESEHATAN KABUPATEN TEGAL

TAHUN ANGGARAN 2019

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
PEKERJAAN :

Belanja Alat-alat Kesehatan Program
Penanggulangan Penyakit Menular
(E_Purchasing)

Pencegahan

dan

Vaksin dan Logistik imunisasi lainnya (alat suntik, dll)
merupakan komponen yang tak tergantikan dalam
menunjang
pelayanan
kesehatan.
Sebagaimana
dimaklumi bersama bahwa dalam rangka mewujudkan
efektifitas dan kualitas dibidang Pelayanan Kesehatan,
Program imunisasi dituntut harus dapat memberikan
pelayanan kesehatan yang berkualitas sesuai dengan
standar pelayanan kesehatan di Kabupaten Tegal. Akses
untuk mendapatkan pelayanan imunisasi merupakan
hak azasi anak indonesia, dengan demikian penyediaan
vaksin dan alat suntik merupakan kewajibaan
Pemerintah dan lembaga pelayanan kesehatan.
Sehubungan dengan hal tersebut, dibutuhkan fasilitas,
sarana dan perangkat yang memadai dalam
penyelenggaraan tugas dan fungsinya secara komplek.
Oleh karena itu dalam pelaksanaan kegiatan program
imunisasi memerlukan penanganan yang baik, tertib dan
teratur, salah satunya adalah pemilihan alat suntik untuk
pelayanan kegiatan program imunisasi menggunakan
alat suntik khusus dengan type Auto Dysable Syringe
(ADS) sesuai standard WHO.

1.

LATAR BELAKANG

:

2.

MAKSUD DAN
TUJUAN

: a. Maksud Pelaksanaan kegiatan pengadaan bahan/
material dan alat-alat kesehatan adalah: menyediakan
ketersediaan alat suntik (ADS) untuk pelayanan program
imunisasi di Kabupaten Tegal.
b. Tujuan dari kegiatan pengadaan bahan/ material dan
alat-alat kesehatan adalah: memenuhi kebutuhan alat
suntik (ADS) untuk pelayanan kesehatan pemberian
imunisasi dasar dan tambahan di Puskesmas bagi
masyarakat.

3.

TARGET/SASARAN

:

Dengan adanya sarana dan prasarana serta fasilitas
dibidang Pelayanan Kesehatan yang memadai dan layak
pakai diharapkan dapat memberikan kinerja yang baik
dan bermutu serta optimal yang muaranya dapat
meningkatkan hasil kerja dan mutu dibidang Pelayanan
Kesehatan pemberian imunisasi yang semakin
berkualitas diwilayah pemerintah daerah Kab. Tegal.

4.

NAMA ORGANISASI
PENGADAAN
BARANG/ JASA

: -

Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal
PPK : Edi Ismanto, SKM

5.

SUMBER DANA DAN : a. Sumber Dana DAU Kabupaten Tegal Tahun Anggaran
PERKIRAAN BIAYA
2019
b. Total Pagu Anggaran yang diperlukan untuk Belanja
alat-alat kesehatan (E_PURCHASING) :
Rp. 216.835.000,- (dua ratus enam belas juta
delapan ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

6.

JANGKA WAKTU
PELAKSANAAN

: Jangka Waktu Pelaksanaan Belanja alat-alat kesehatan
(E_Purchasing) adalah 30 (Tiga Puluh) hari kalender dari
tanggal September s.d
Oktober 2019.

7.

SPESIFIKASI
URAIAN
PEKERJAAN

: Terlampir

Slawi,

Januari 2019

Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Tegal

dr. Hendadi Setiaji, M.Kes
Pembina Utama Muda
NIP. 19630530 198911 1 001

