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PERATURANBUPATIOGANIDIR
PROVINSISUMATERASELAT~N

NOMOR'f~TAHUN 2017

i" ' TENTANG
SUSUNANORGANISASI,URAIANTUGASDANFUNGSI
BADANPENELITIANDANPENGEMBANGANDAERAH

KABUPATENOGANILIR

DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA

BUPATIOGANILIR,

Menimbang 1. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang
Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi
dan DaerahfKota yang melaksanakan fungsi
penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan,
maka untuk tertib pelaksanaannya perlu disusun
kembali susunan organisasi, uraian tugas dan
fungsi Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
Kabupaten Ogan Ilir Nomor 52 Tahun 2016 ten tang
Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi
Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
Kabupaten Ogan Ilir;
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2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a perlu menentapkan
Peraturan Bupati tentang Susunan Organisasi,
Uraian Tugas dan Fungsi Badan Penelitian dan
Pengembangan Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

!J
Mengingat 1. Undang- Undang Nomor 3T~\Tahun 2003 ten tang

Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu
Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, dan
Kabupaten Ogan Ilir, di Provinsi Sumatera Selatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4347);

,;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor '9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
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3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007
tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara
Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan
Pemerintahan Daerah Kabupaterr/Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4737);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114,
Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor
5887); L:\ .
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5. Peraturan Daerah Nomor 12;Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten
Ogan Ilir Tahun 2016 Nomor 12).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG SUSUNAN
ORGANISASI,URAIANTUGAS DAN FUNGSI BADAN
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATENOGANILIR.

BABI
KETENTUANUMUM

Pasal 1

(T
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Ilir.
2. Bupati adalah Bupati Kabupaten Ogan Ilir.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Ogan Ilir;
4. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah selanjutnya disingkat

Balitbangda adalah Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
Kabupaten Ogan Ilir.

5. Kepala Badan adalah Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan
Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

6. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban Daerah
Otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri kepentingan
masyarakat setempat menurut prakarsa 132,Sendiriberdasarkan
aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan)?~rundang-undangan.

7. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yangjnenunjukkan tugas,
tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil
dalam suatu organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya
didasarkan pada keahlian dan atau ketrampilan tertentu serta
bersifat mandiri.

8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Pegawai Negeri Sipil
yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat
yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan
profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas pokok dan
fungsi Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten
Ogan Ilir.

1
i

I ,

I



BABII
KEDUDUKAN

Pasal 2

(1) Badan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan daerah kabupaten di bidang penelitian dan
pengembangan Daerah. Badan Penelitian dan Pengembangan
Daerah merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan daerah kabupaten di bidang penelitian
pengembangan dan inovasi.

(2) Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah dipimpin oleh seorang
Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada
Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BABIII

SUSUNANORGANISASIt\
,th
i; f

Pasal 3
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(1) Besaran "~usunan organisasi Badan Penelitici:hdan Pengembangan
Daerah;\~~rdiri dari : i:

(a) Kepald' Badan ;
{b}Sekretariat, membawahi :

1. Sub bagian Umum dan Kepegawaian; dan
2. Sub bagian Program dan Keuangan;

(e)Bidang Sosial dan Pemerintahan, membawahi:
1. Sub bidang Sosial dan Budaya;
2. Sub bidang Kependudukan, Pemberdayaan Masyarakat dan

Desa; dan
3. Sub bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian

Peraturan.
(d)Bidang Ekonomi dan Pembangunan, membawahi:

1. Sub bidang Ekonomi;
2. Sub bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup; dan
3. Sub bidang Pengembangan Wilayah, Fisik dan Prasarana.

(e) Bidang Inovasi dan Teknologi, membawahi :
1. Sub bidang Inovasi dan Pengembangan Teknologi;
2. Sub bidang Divusi Inovasi dan Penerapan Teknologi; dan
3. Sub bidang Diseminasi Kelitbangan.

(f) Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan susunan organisasi Badan Penelitian dan Pengembangan
adalah sebagaimana tereantum pada Lampiran dan merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
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BABIV
URAIANTUGASDANFUNGSI

Bagian Kesatu
Kepala Badan

Pasa14

Kepala Badan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan
pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang
penelitian pengembangan dan inovasi pembangunan daerah.

Pasal5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 4, Badan
Penelitian dan Pengembangan mempunyai fungsi :
a. penyusunan kebijakan teknis penelitian dan pengembangan
pemerintahan kabupaten;

b. penyusunan perencanaan program dan anggaran penelitian dan
pengembangan pemerintahan kabupaten;

c. pelaksanaan penelitian dan pengembangan di pemerintahan
kabupaten;

d. pelaksanaan pengkajian kebijakan lingkup urusan pemerintahan
daerah kabupaten;

e. fasilitasi dan pelaksanaan inovasi daerah;
f. pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan penelitian
dan pengembangan di kabupaten;

g. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan
pengembangan lingkup pemerintahan kabupaten;

h. pelaksanaan administrasi penelitian dan pengembangan daerah
kabupaten; dan

i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

'"!,'i

Bagian Kedua
Sekretariat

Pasal6

Sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif dan
teknis kepada semua un sur di lingkungan Badan Penelitian dan
Pengembangan Daerah.

Pasa17

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6,
Sekretariat mempunyai fungsi :
a. perumusan perencanaan program dan anggaran, pelaksanaan

pernantauan dan evaluasi kinerja, serta pelaksanaan kerja sarna
penelitian dan pengernbangan;

b. pengelolaan verifikasi keuangan, pelaksanaan perbendaharaan dan
urusan akuntansi dan pelaporan keuangan;

c. pengelolaan ketatausahaan, pelaksanaan kerumahtanggaan,
keamanan dalam, perlengkapan dan pengelolaan aset serta urusan
perpustakaan dan dokumentasi; dan

d. pengelolaan administrasi kepegawaian dan pembinaan jabatan
fungsional, serta evaluasi kinerja Aparatur Sipil Negara.
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Pasa18
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(I) Sub Bagian Umum dan Kepegawaianmempunyai tugas :
a. pelaksanaan urusan surat menyurat, pelaksanaan kearsipan dan
ekspedisi,

b. pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan,
c. pengelolaan aset, penyelenggaraan urusan perpustakaan,
d. informasi dan dokumentasi, serta urusan administrasi
e. kepegawaian, pembinaan jabatan fungsional, dan evaluasi kinerja
Aparatur Sipil Negara.

(2) Sub Bagian Program dan Keuangan mempunyai tugas:
a. melakukan penyiapan bahan penyusunan program dan anggaran;
b. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan

anggaran;
c. penyiapan fasilitasi dan pelaksanaan kerjasama, pengelolaan dan

penyiapan bahan pelaksanaan verifikasi, penatausahaan,
perbendaharaan;dan

d. pembukuan keuangan, urusan akuntansi dan pelaporan
keuangan, serta penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan.

Bagian Ketiga
Bidang Sosial Dan Pemerintahan

Pasa19

Bidang Sosial dan Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan
penelitian dan pengembangan di bidang Sosial dan Pemerintahan.

PasallO

Bidang Sosial dan Pemerintahan dalam Lmelaksanakan tugas,
menyelenggarakan fungsi: !~;

a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, program, dan
anggaran-: penelitian dan pengembangan cH' bidang sosial dan
pemerintahan; ;\

b. penyiap~ bahan pelaksanaan penelitian dk pengembangan di
bidang sosial dan pemerintahan;

c. penyiapan bahan pelaksanaan pengkajian kebijakan di bidang sosial
dan pemerintahan;

d. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
penelitian dan pengembangan di bidang sosial dan pemerintahan;

e. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan
penelitian dan pengembangan pemerintah daerah di bidang sosial
dan pemerintahan;

f. pengelolaan data kelitbangan dan peraturan, serta pelaksanaan
pengkajian peraturan;

g. fasilitasi pemberian rekomendasi penelitian bagi warga negara asing
untuk diterbitkannya izin penelitian oleh instansi yang berwenang;
dan

h. pelaksanaan administrasi dan tata usaha.
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Pasal 11

(I) Subbidang Sosial dan Budaya, mempunyai tugas melakukan
penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi
pe1aksanaan kegiatan pene1itiandan pengembangan di bidang sosial
dan budaya, meliputi aspek-aspek, sosial, pendidikan, kebudayaan,
kepemudaan dan olahraga, pariwisata, perlindungan anak,
pengendalian penduduk dan keluarga berencana, dan kesehatan.

"

(2) Sub Bidang Kependudukan, Pemberdayaan l~asyarakat dan Desa,
mempunyai tugas melakukan penyiapan. bahan perumusan
kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan
peneliti'ilP dan pengembangan di bidang kependudukan,
pemberdayaan masyarakat dan desa, ;fue1iputi aspek-aspek

• t ... ~

administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, transmigrasi,
tenagajikerja, pemberdayaan masyarakat dan desa, penataan
kelembagaan desa, ketatalaksanaan desa, aparatur desa, keuangan
dan aset desa, partisipasi masyarakat, dan Badan Usaha Milik
Desa.

(3) Sub Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian
Peraturan, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan
perumusan kebijakan, fasilitasi dan evaluasi pelaksanaankegiatan
penelitian dan pengembangan di bidang penye1enggaraan
pemerintahan, meliputi aspek-aspek otonomi daerah, pemerintahan
umum, ke1embagaan, ketatalaksanaan, aparatur, reformasi
birokrasi, ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan
masyarakat, penyiapan bahan perumusan rekomendasi atas
rencana penetapan peraturan baru danZatau evaluasi terhadap
pelaksanaan peraturan, melakukan pengelolaan data kelitbangan
dan peraturan, serta fasilitasi pemberian rekomendasi penelitian
bagi warga negara asing untuk diterbitkannya izin penelitian oleh
instansi yang berwenang.

-1"('9
Bagian Keempat

Bidang Ekonomi Dan Pembangunan

Pasal12

Bidang Ekonomi dan Pembangunan mempunyaj, tugas melaksanakan
penelitian d!~ pengembangan di bidang ekonomi~aanpembangunan.

:~~(\ :\:.
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Pasal13

Bidang Ekonomi dan Pembangunan dalam melaksanakan tugas,
menye1enggarakanfungsi:
a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, program, dan

anggaran penelitian dan pengembangan di bidang ekonomi dan
pembangunan;
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b. penyiapan bahan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di
bidang ekonomi dan pembangunan;

c. penyiapan bahan pelaksanaan pengkajian kebijakan di bidang
ekonomi dan pembangunan;

d. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
penelitian dan pengembangan di bidang ekonomi dan
pembangunan;

e. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan
penelitian dan pengembangan pemerintah daerah di bidang ekonomi
dan pembangunan; dan

f. pelaksanaan administrasi dan tata usaha.

Pasal14

(T'

(1) Sub Bidang Ekonomi, mempunyai tugas melakukan penyiapan
bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi
pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang
ekonomi, meliputi aspek-aspek penanaman modal, koperasi, usaha
kecil dan menengah, perindustrian, perdagangan, dan Badan Usaha
MilikDa;~tah. :!i~'

" .i .

(2) Sub Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, mempunyai
tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan
fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan
pengembangan di bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup,
meliputi' aspek-aspek pangan, pertanian, kelautan dan perikanan,
lingkungan hidup, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, dan
perkebunan.

(3) Sub Bidang Pengembangan Wilayah, Fisik dan Prasarana,
mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan
kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan
penelitian dan pengembangan di bidang pengembangan wilayah,
fisik dan prasarana, meliputi aspek - aspek perumahan dan
kawasan permukiman, penataan ruang, pertanahan, pekerjaan
umum, perhubungan, komunikasi dan informatika.

Bagian Kelima
Bidang Inovasi Dan Teknologi

Pasal 15

Bidang Inovasi dan Teknologi mempunyai tugas melaksanakan
penelitian dan pengembangan, serta fasilitasi dari penerapan di bidang
inovasi danteknologi. g,'
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Pasal16

Bidang Inovasi dan Teknologi dalam melaksanakan tugas,
menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, program, dan

anggaran penelitian dan pengembangan, serta fasilitasi dan
penerapan di bidang inovasi dan teknologi;

b. penyiapan bahan rancangan kebijakan terkait jenis, prosedur dan
metode penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersifat
inovatif;
penyiapan bahan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di
bidang inovasi dan teknologi;
penyiapan bahan pelaksanaan pengkajian kebijakan dan fasilitasi di
bidang inovasi dan teknologi;
penyiapan bahan, strategi, dan penerapan di bidang inovasidan
teknologi;
penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
penelitian dan pengembangan, serta fasilitasi dan penerapan di
bidang inovasi dan teknologi;
penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan
penelitian dan pengembangan pemerintah daerah, serta fasilitasi
. t",!.l
dan penerapan di bidang inovasi dan teknologk-

h. penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaarsdiserninasi hasil-hasil
kelitbangan; dan .!,~

1. pelaksanaan administrasi dan tata usaha.,

c.

d.

e.

f.

CT
g.

! , ~'~ Pasal17

(1) Sub Bidang Inovasi dan Pengembangan Teknologi, mempunyai
tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan
fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian,
pengembangan, dan perekayasaan di bidang inovasi dan teknologi.

(2) Sub Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi, mempunyai
tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan
fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan uji coba dan
penerapan rancang bangun /model replikasi dan invensi di bidang
difusi inovasi dan penerapan teknologi.

(3) Sub Bidang Diseminasi Kelitbangan, mempunyai tugas melakukan
penyiapan bahan perumusan kebijakan terkait jenis, prosedur dan
metode penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bersifat
inovatif, penyiapan dan pelaksanaansosialisasi dan diseminasi
hasil-hasil kelitbangan, serta fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual.
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BABV '
KELOMPOKJABATANFUNGSIONAL

Pasal18

(1)Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas membantu dan
melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Badan Penelitian
Pengembangan dan Inovasi Daerah.

(2)Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga
fungsional yang diatur dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang- undangan.

(3)Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

BABVI
TATAKERJA

Pasal19

(1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kepala Badan Penelitian
Pengembangan Daerah dan pimpinan satu unit organisasi dalam
lingkungan Badan Penelitian Pengembangan Daerah menerapkan
prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam
lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah maupun
antara perangkat daerah serta instansi lainnya.

(2) Kabupaten menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan
sinkronisasi baik dalam lingkungan Badan Penelitian
Pengembangan dan Inovasi Daerah maupun antara perangkat
daerah serta instansi lainnya.

(3) Setiap pimpinan satuan unit organisasi bertanggung jawab
memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan
bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas,

(4) Setiap pimpinan satuan unit organisasi dalam lingkungan Badan
Penelitian dan Pengembangan bertanggungjawab kepada atasannya
masing-masing secara berjenjang.

(5) Pimpinan satuan unit organisasi dalam melaksanakan tugas
melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap bawahannya.

.;. j;..

BABVI
KEPEGAWAIAN

Pasa120

(1)Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah diangkat dan
diberhentikan oleh Bupati.

(2)Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian dan Kepala Subbidang
diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Badan
Penelitian dan Pengembangan melalui Sekretaris Daerah.

(3)Pengangkatan dan pemberhentian dalam
sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat
ketentuan peraturan perundang-undangan.

dan dari jabatan
(2) sesuai dengan
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(4)Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah merupakan
jabatan eselon II.b atau jabatan pimpinan tinggi pratama, Sekretaris
Badan merupakan jabatan eselon III.a dan Kepala Bidang
merupakan jabatan eselon IILb atau jabatan administrator, Kepala
Subbagian dan Kepala Subbidang merupakan jabatan eselon IV.a
atau jabatan pengawas. );,

Ij'

Ul'
BABVIII

KETENTUANPENUTUP

Pasa121

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor
52 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi
Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten
Ogan Ilir Tahun 2016 Nomor 52) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Ogan Ilir.

(1'

Diundangkan di Indralaya
pada tangg~ I 1i ~\)<,~

(> SEKRETARISDAERAH ,
'/ , KABUPATENOGAN ILIR,i

~ -HERMANL----
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BERITADAERAHKABUPATENOGANILIR
TAHUN2017 NOMOR £\ 'l--
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~q LAMPlRAN

PERATURAN BUPATI KABUPATEN OGAN ILIR
NOMOR "'-1'2. TAHUN 2017
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS, DAN FUNGSI
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN OGAN ILIR.

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

KABUPATEN OGAN ILIR

KEPALA BADAN

Ub========~F========::==~"~ ~....-'..."::;:.:: r",."_._~ ..+..,....;"...•.•-; ,.•..

I

KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL SEKRETARIAT

I I I I~ ,----------~-----------------------------+_----------iI
r ~

KASUBBAG
PROGRAM DA KEUANGAN

KASUBBAG
UMUM DAN KEPEGAWAIAN

I I
BIDANO

INOVASI DAN
TEKNOLOOI

BIDANO SOSIAL DAN
PEMERINTAHAN

BIDANO EKONOMI DAN
PEMBANOUNAN

II suaam II---l EKONOMI
SUBBID

SOSIAL DAN BUDAY A
SUBBID

!NOVASI DAN PENGEMBANGAN
TEKNOLOGI

f----Jr--

SUBBID
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