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KATA PENGANTAR 

 
Assalamu’alaikum wr. wb. 
Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Tahun 
2012 disusun dalam rangka memenuhi Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang 
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan wujud pertanggungjawaban atas 
pelaksanaan tugas sesuai perjanjian kinerja yang dibebankan kepada Balai Besar POM Di 
Surabaya dalam kurun waktu tahun 2012. Selain itu, laporan ini disusun sebagai sarana 
pengendalian dan penilaian kinerja dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan 
pemerintah yang baik dan bersih (good governance and clean government) serta sebagai 
umpan balik dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pada tahun berikutnya.  

LAKIP Balai Besar POM di Surabaya Tahun 2012 disusun mengacu pada Pedoman 
Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, 
sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010. Laporan ini memuat pencapaian kinerja 
sasaran strategis yang didukung oleh pelaksanaan program/kegiatan sesuai dengan tugas 
dan fungsi Balai Besar POM Di Surabaya serta Rencana Strategis Tahun 2010-2014. Pada 
LAKIP Balai Besar POM Di Surabaya ini dijelaskan upaya mempertanggungjawabkan 
keberhasilan maupun kegagalan dalam pelaksanaan program/kegiatan pada tahun 2012.  
Tingkat pencapaian sasaran dan tujuan serta hasil yang diperoleh pada tahun 2012 
berorientasi pada pencapaian visi dan misi. Keberhasilan pada tahun 2012 akan menjadi 
tolok ukur untuk peningkatan kinerja Balai Besar POM Di Surabaya di tahun 2013.  
Wassalamu’alaikum wr. wb. 
 

 

 Surabaya, 31 Januari  2013 

Kepala Balai Besar POM di Surabaya 

 

 

Dra. Endang Pudjiwati, Apt., MM 

NIP. 19580619 198403 2 001 
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IKHTISAR EKSEKUTIF 
 

Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) Tahun 2012 sepenuhnya mengacu pada Rencana 

Strategis Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Surabaya Tahun 2010-2014. 

Komponen yang disajikan dalam LAKIP meliputi dokumen Rencana Strategis, Rencana 

Kinerja Tahunan (RKT), Penetapan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pengukuran Kinerja 

Kegiatan, serta  Pengukuran Tingkat Efisiensi Kinerja. 

Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Surabaya telah menetapkan 1 sasaran 

strategis dengan 6 indikator sasaran, dan 11 kegiatan utama yang mendukung pencapaian 

sasaran strategis. 

Berdasarkan evaluasi yang dilakukan, menunjukkan bahwa Balai Besar Pengawas Obat dan 

Makanan di Surabaya belum sepenuhnya memenuhi sasaran kinerja yang direncanakan 

untuk mencapai sasaran strategis. Hanya 2 dari 6 indikator sasaran strategis yang targetnya 

tercapai di tahun 2012. 

Tujuan dan sasaran strategis dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan 

pengawasan Obat dan Makanan di wilayah Provinsi Jawa Timur.Berdasarkan indikator 

kinerja yang telah ditetapkan menunjukkan bahwa Balai Besar Pengawas Obat dan 

Makanan di Surabaya sudah melaksanakan program dan kegiatan yang ditargetkan. Hasil 

pengukuran capaian target kinerja dan capaian target sasaran tahun 2012 dapat dijabarkan 

sebagai berikut :  

a. Capaian target indikator sasaran (termasuk IKU) antara -512,5% sampai dengan 218% 

b. Penggunaan anggaran (input) antara 77,2% sampai dengan 98,4%  

c. Capaian target kegiatan (output) antara 99.1 % sampai dengan 304,4%.  

d. Tingkat efisiensi (TE) antara 0,01 hingga 2,94.  

Berdasarkan analisis tingkat efisiensi kegiatan di atas, maka seluruh kegiatan pengawasan 

Obat dan Makanan Tahun 2012 dinyatakan efisien.  

Apabila ditinjau dari indikator kinerja utama, maka realisasi  kenaikan obat, obat tradisional, 

kosmetik, suplemen, dan makanan yang memenuhi standar pada Tahun 2012 dibandingkan 

Tahun 2010 ada yang belum mencapai target dan ada yang mengalami penurunan dengan 

capaian antara -512,5% sampai 90%. Salah satu faktor yang mempengaruhi capaian target 

IKU adalah karena baseline data yang dipakai adalah data tahun 2010 yang belum 

menggambarkan kondisi yang mendekati kebenaran. 
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Anggaran Balai Besar POM di Surabaya untuk mendukung program dan kegiatan pada 

tahun 2012 sebesar Rp.43.373.607.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp 

42.661.921.183,- atau 98,36%.  

Terkait dengan capaian kinerja tersebut, Balai Besar POM di Surabaya secara terus 

menerus berupaya melakukan perbaikan dalam rangka meningkatkan kinerja di masa yang 

akan datang.  

 

 

 

Surabaya, 31 Januari 2013 

Kepala Balai Besar POM di Surabaya 

 

 

 

Dra. Endang Pudjiwati, Apt., MM 

NIP. 19580619 198403 2 001 
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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

A. LATAR BELAKANG 

esuai dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Nomor: 
XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas 
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 

1999 tentang hal yang sama telah diterbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 
1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Instruksi Presiden 
tersebut mewajibkan setiap Instansi Pemerintah sebagai unsur penyelenggara negara 
untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi, serta peranannya 
dalam pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang dipercayakan kepadanya 
berdasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan.  

Berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 103 tahun 2001, Tentang Kedudukan,Tugas, 
Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non 
Departemen, Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) ditetapkan sebagai 
Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND) yang bertanggungjawab kepada 
Presiden. Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Surabaya sesuai surat 
Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI Nomor : 05018/SK/KBPOM 
tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di lingkungan 
Badan POM merupakan Unit Pelaksana Teknis Badan POM RI wajib melaporkan 
akuntabilitas kinerjanya kepada Kepala Badan POM RI. Laporan Akuntabilitas Kinerja 
Pemerintah (LAKIP) merupakan  sarana untuk menyampaikan pertanggungjawaban 
kinerja kepada Kepala Badan POM RI serta sebagai sarana evaluasi atas pencapaian 
kinerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Surabaya sehingga dapat dilakukan 
perbaikan dan peningkatan kinerja di masa yang akan datang. 
 
 

B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI 

ebagai Unit Pelaksana Teknis Badan POM RI, Balai Besar POM di Surabaya 
berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan POM RI, 
mempunyai tugas pokok melaksanakan kebijakan di bidang pengawasan produk 

S

S



LAKIP 2012 
 

BALAI BESAR POM DI SURABAYA | 

 

7 

 

terapetik, narkotika, psikotropika dan zat adiktif lain, obat tradisional, kosmetika, produk 
komplemen, keamanan pangan dan bahan berbahaya. 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas, Balai Besar POM di Surabaya 
menyelenggarakan fungsi : 

a. Penyusunan rencana dan program Pengawasan Obat dan Makanan 
b. Pelaksanaan pemeriksaan secara laboratorium, pengujian dan penilaian mutu 

produk terapetik, narkotika, psikotropika dan zat adiktif lain, obat tradisional, 
kosmetika, produk komplemen, pangan dan bahan berbahaya 

c. Pelaksanaan pemeriksaan laboratorium, pengujian dan penilaian mutu produk 
secara mikrobiologi 

d. Pelaksanaan pemeriksaan setempat, pengambilan contoh dan pemeriksaan pada 
sarana produksi dan distribusi 

e. Pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan pada kasus pelanggaran hukum 
f. Pelaksanaan sertifikasi produk, sarana produksi dan distribusi tertentu yang 

ditetapkan oleh Kepala Badan 
g. Pelaksanaan kegiatan layanan informasi konsumen 
h. Evaluasi dan penyusunan laporan pengujian obat dan makanan 
i. Pelaksanaan urusan tata usaha dan kerumahtanggaan 
j. Pelaksanaan tugas lain yang ditetapkan oleh Kepala Badan, sesuai dengan bidang 

tugasnya 
k. Cakupan wilayah kerja Provinsi Jawa Timur terdiri dari 38 kabupaten / kota terdiri 

dari 29 kabupaten dan 9 kota, meliputi : 
 

No. Kab/kota No. Kab/kota 

1 Kab. Bangkalan 20 Kab. Mojokerto 

2 Kab. Banyuwangi 21 Kota Mojokerto 

3 Kota Batu 22 Kab. Nganjuk 

4 Kab. Blitar 23 Kab. Ngawi 

5 Kota Blitar 24 Kab. Pacitan 

6 Kab. Bojonegoro 25 Kab. Pamekasan 

7 Kab. Bondowoso 26 Kab. Pasuruan 

8 Kab. Gresik 27 Kota Pasuruan 

9 Kab. Jember 28 Kab. Ponorogo 

10 Kab. Jombang 29 Kab. Probolinggo 

11 Kab. Kediri 30 Kota Probolinggo 
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No. Kab/kota No. Kab/kota 

12 Kota Kediri 31 Kab. Sampang 

13 Kab. Lamongan 32 Kab. Sidoarjo 

14 Kab. Lumajang 33 Kab. Situbondo 

15 Kab. Madiun 34 Kab. Sumenep 

16 Kota Madiun 35 Kab. Trenggalek 

17 Kab. Magetan 36 Kab. Tulungagung 

18 Kab. Malang 37 Kab. Tuban 

19 Kota Malang 38 Kota Surabaya 

 

C. STRUKTUR ORGANISASI 

ugas pokok dan fungsi Balai Besar POM di Surabaya dilaksanakan oleh seluruh 
anggota organisasi sesuai bidang tugasnya masing-masing dan digambarkan 
dalam struktur organisasi yang telah ditetapkan dalam  Keputusan Kepala Badan 

Pengawas Obat dan Makanan RI Nomor : 05018/SK/KBPOM tahun 2001 tentang 
Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan POM di bawah 
ini:

 

Gambar 1  : Bagan Struktur Organisasi Balai Besar POM di Surabaya 

 

T
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Tugas pokok dan fungsi masing-masing Bidang dan Sub Bagian dijabarkan sebagai berikut : 

1. Bidang Pengujian Produk Terapetik, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetika dan 
Produk  Komplemen 
Bidang Pengujian Produk Terapetik, Narkotika,Obat Tradisional, Kosmetika dan Produk 
Komplemen mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan program serta 
evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan pemeriksaan secara laboratorium, 
pengujian dan penilaian mutu di bidang produk terapetik, narkotika, psikotropika dan zat 
adiktif lain, obat tradisional, kosmetika dan produk komplemen. 

2. Bidang Pengujian Pangan dan Bahan Berbahaya 
Bidang Pengujian Pangan dan Bahan Berbahaya mempunyai tugas melaksanakan 
penyusunan rencana dan program serta evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan 
pemeriksaan secara laboratorium, pengujian dan penilaian mutu di bidang pangan dan 
bahan berbahaya. 

3. Bidang Pengujian Mikrobiologi 
Bidang Pengujian Mikrobiologi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana 
dan program serta evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan pemeriksaan secara 
laboratorium, pengujian dan penilaian mutu secara mikrobiologi. 

4. Bidang Pemeriksaan dan Penyidikan 
Bidang Pemeriksaan dan Penyidikan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan 
rencana dan program serta evaluasi dan penyusunan laporan pemeriksaan setempat, 
pengambilan contoh untuk pengujian dan pemeriksaan sarana produksi, distribusi dan 
instansi kesehatan serta penyidikan kasus pelanggaran hukum di bidang produk 
terapetik, narkotika, psikotropika dan zat adiktif lain, obat tradisional, kosmetika, produk 
komplemen, pangan dan bahan berbahaya. 

5. Bidang Sertifikasi dan Layanan Informasi Konsumen 
Bidang Sertifikasi dan Layanan Informasi Konsumen mempunyai tugas melaksanakan 
penyusunan rencana dan program serta evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan 
sertifikasi produk, sarana produksi dan distribusi tertentu dan layanan informasi 
konsumen. 

6. Sub Bagian Tata Usaha 
Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan 
administrasi di lingkungan Balai Besar PengawasObat dan Makanan Surabaya. 
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D. ANALISIS PENGEMBANGAN STRATEGIS 

Lingkungan strategis Pengawasan Obat dan Makanan yang terus berubah sangat 
dinamis dan berkembang antara lain adanya kesepakatan-kesepakatan regional seperti 
Harmonisasi ASEAN, ASEAN–Free Trade Area (AFTA), ASEAN-China Free Trade Area 
(ACFTA) mempunyai konsekuensi dan implikasi yang signifikan pada sistem 
pengawasan Obat dan Makanan. Produk obat dan sediaan farmasi lainnya serta 
makanan akan lebih mudah masuk dan keluar dari satu negara ke negara lain tanpa 
hambatan yang berarti. 

Kondisi tersebut menuntut adanya sistem pengawasan Obat dan Makanan yang efektif, 
optimal dan efisien dalam melindungi kesehatan  masyarakat Indonesia terhadap 
produk-produk yang berisiko terhadap kesehatan. 

Balai Besar POM di Surabaya sebagai Unit Pelaksana Teknis Badan POM merupakan 
lini terdepan pengawasan Obat dan Makanan di wilayah Provinsi Jawa Timur. Balai 
Besar POM di Surabaya melakukan upaya peningkatan efektifitas, efisiensi dan 
optimalisasi pengawasan Obat dan Makanan antara lain peningkatan cakupan 
pengawasan sarana produksi maupun distribusi berdasarkan analisis risiko, 
pengembangan kompetensi SDM sesuai lingkup tugasnya, optimalisasi sumber daya 
untuk penguatan organisasi, pengembangan laboratorium sebagai tulang punggung 
pengawasan Obat dan Makanan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, menerapkan 
sistem manajemen mutu secara konsisten dan membangun kemitraan yang baik dengan 
pemerintah daerah setempat serta pemberdayaan masyarakat. Upaya tersebut 
membutuhkan komitmen dari semua komponen organisasi agar pengawasan Obat dan 
Makanan semakin efektif. 

Dalam rangka antisipasi terhadap kondisi global yang berpengaruh terhadap sistem 
pengawasan Obat dan Makanan maka Balai Besar POM di Surabaya perlu memiliki 
strategi bagi revitalisasi peran dan fungsi tugasnya, yaitu : 

1. Mampu melakukan pengujian dengan parameter uji sesuai standar : 
- Persentase parameter uji yang mampu dilakukan dibandingkan dengan 

parameter uji yang seharusnya (sesuai ketetapan/standar) 
- Persentase ruang lingkup pengujian yang dimiliki dibandingkan dengan jumlah 

parameter uji sesuai peta kemampuan uji 
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2. Mampu mengelola sampling dan pengujian : 
Persentase sampel yang diuji laboratorium tepat waktu terhadap prioritas sampling 
nasional dan prioritas sampling daerah 

3. Mampu menindaklanjuti hasil temuan produk dan sarana yang tidak memenuhi 
persyaratan sesuai Prosedur Operasional Baku : 
- Persentase temuan dari sarana yang diperiksa berdasarkan analisis risiko 

(compliance/surveilance) yang ditindaklanjuti sesuai Prosedur Operasional Baku 
- Persentase kasus pelanggaran di bidang Obat dan Makanan yang ditindaklanjuti 

secara administratif dan/atau pro justitia 
4. Mampu memberikan pelayanan publik : 

- Persentase respon terhadap layanan informasi/pengaduan tentang keamanan, 
manfaat/khasiat dan mutu Obat dan Makanan sesuai Prosedur 

- Persentase pemeriksaan sarana dalam rangka perizinan/sertifikasi yang 
ditindaklanjuti tepat waktu 

- Persentase pelayanan Surat Keterangan Impor (SKI) atau Surat Keterangan 
Ekspor (SKE) yang diselesaikan tepat waktu 

5. Mampu menerapkan sistem manajemen mutu sesuai standar : 
- Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi yang dihasilkan 

tepat waktu (Renstra, RKT, Penetapan Kinerja, LAKIP, Laporan Keuangan, 
DIPA, POK, Laporan BMN) 

- Memiliki quality system ISO 9001:2008, ISO 17025:2005, ISO 9004:2009 dan 
lainnya yang telah tersertifikasi 

6. Mampu menerapkan e-government : 
Melakukan e-procurement,e-documentdan e-archive sesuai tugas pokok dan fungsi 
Balai Besar POM di Surabaya 

7. Mampu menjalin kemitraan dengan pemangku kepentingan diberbagai lini 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LAKIP 2012 
 

BALAI BESAR POM DI SURABAYA | 

 

12 

 

BAB II 

PERENCANAAN DAN PENETAPAN  
KINERJA 

 

A. PERENCANAAN STRATEGIS TAHUN 2010-2014 

encana Strategis (Renstra) merupakan produk dari perencanaan strategis, yaitu 

suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 

sampai dengan 5 tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala 

yang ada. Renstra Balai Besar POM di Surabaya tahun 2010-2014 telah disusun dengan 

mengacu kepada Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI nomor : 
HK.04.1.21.11.10.10507 tanggal 3 Nopember 2010 tentang Renstra Badan POM tahun 

2010-2014 dan berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan 

Nasional/Kepala BAPENNAS Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana 

Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra-KL) 2010-2014, yang berisi Visi, Misi, Tujuan, 

Sasaran dan Strategi Pencapaian  

1. VISI 
Dalam menghadapi dinamika lingkungan pengawasan Obat dan Makanan yang 
sangat dinamis maka segenap jajaran Balai Besar POM di Surabaya bercita-cita 
mewujudkan Balai Besar POM di Surabaya  
“MENJADI INSTITUSI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN YANG INOVATIF, KREDIBEL DAN 

DIAKUI SECARA INTERNASIONALUNTUK MELINDUNGI MASYARAKAT”. 

2. MISI  
Misi Balai Besar POM di Surabaya ditetapkan sebagai berikut : 
a. Melakukan pengawasan pre-market dan post-market berstandar internasional 
b. Menerapkan Sistem Manajemen Mutu secara konsisten 
c. Mengoptimalkan kemitraan dengan pemangku kepentingan di  berbagai lini 
d. Memberdayakan masyarakat agar mampu melindungi diri dari  obat dan makanan 

yang berisiko terhadap kesehatan 
e. Membangun organisasi pembelajar (Learning Organization) 
 

R
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3. TUJUAN UTAMA 
Sesuai dengan visi dan misi Badan POM, tujuan utama pembangunan pengawasan 
obat dan makanan tahun 2010-2014 adalah: 
Meningkatnya Perlindungan Masyarakat dari Produk Obat dan Makanan yang 
Berisiko Terhadap Kesehatan 

4. SASARAN STRATEGIS BALAI BESAR POM DI SURABAYA 2010-2014 
a. Pengawasan Obat dan Makanan terlaksana secara efektif untuk melindungi 

konsumen di Propinsi Jawa Timur. 
Indikator Kinerja : (sebagai INDIKATOR KINERJA UTAMA ) 
Persentase kenaikan Obat dan Makanan yang memenuhi standar sebesar 0,8%. 
Karena komposit sulit dilakukan maka indikatornya menjadi: 
· Persentase kenaikan obat yang memenuhi standar sebesar 0,4% 
· Persentase kenaikan obat tradisional yang memenuhi standar sebesar 1% 
· Persentase kenaikan kosmetika yang memenuhi standar sebesar 1% 
· Persentase kenaikan suplemen makanan yang memenuhi standar sebesar 2% 
· Persentase kenaikan makanan yang memenuhi standar sebesar 15% 
Indikator Kinerja : (bukan INDIKATOR KINERJA UTAMA) 
· Proporsi SD yang bebas dari jajanan yang mengandung bahan berbahaya 25% 

5. ARAH KEBIJAKAN 
Arah kebijakan Balai Besar POM di Surabaya mengacu arah kebijakan Badan  POM, 
yaitu : 
a. Memperkuat Sistem Regulatori Pengawasan Obat dan Makanan 
  Revitalisasi seluruh fungsi pengawasan, yang diterapkan secara terintegrasi 

dan menyeluruh (comprehensive) 
b. Mewujudkan Laboratorium yang Handal 
  Peningkatkan cakupan dan mutu hasil uji, serta kompetensi tenaga 

laboratorium Pengawasan Obat dan Makanan, melalui penerapan secara 
konsisten Good Laboratory Practices 

c. Meningkatkan Kapasitas Manajemen 
  Peningkatan mutu penyelenggaraan kepemerintahan melalui penerapan 

strategi Reformasi Birokrasi secara menyeluruh dan konsisten 
d. Memantapkan Jejaring Lintas Sektor dalam Pengawasan Obat dan 

Makanan 
  Pengembangan dan pemantapan tatakelola kerjasama dengan berbagai sektor 

terkait. 



LAKIP 2012 
 

BALAI BESAR POM DI SURABAYA | 

 

14 

 

6. STRATEGI 

Arah kebijakan Balai Besar POM di Surabaya dilakukan melalui 6 (enam) strategi, 
yaitu : 
a. Peningkatan intensitas pengawasan pre-market Obat dan Makanan, untuk 

menjamin keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu produk, diselenggarakan 
melalui audit sarana dalam rangka sertifikasi, labelisasi halal, surveilan. 

b. Peningkatan pengawasan post-market Obat dan Makanan, diselenggarakan 
melalui pemeriksaan sarana produksi dan distribusi produk Obat dan Makanan, 
sampling dan pengujian mutu Obat dan Makanan di laboratorium.  

c. Peningkatan peran Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam penyelidikan 
dan penyidikan tindak pidana di bidang Obat dan Makanan. 

d. Penguatan sistem melalui dukungan teknis dan manajemen laboratorium serta 
peningkatan sarana dan prasarana yang terkait dengan pengujian Obat dan 
Makanan 

e. Penguatan Institusi melalui peningkatan sarana dan prasarana yang terkait 
pengawasan Obat dan Makanan; penyusunan dokumen perencanaan, 
penganggaran dan evaluasi; layanan perkantoran; layanan informasi konsumen 
serta dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas lainnya 

f. Meningkatkan kerjasama lintas sektor terkait, melalui koordinasi dengan 
instansi pemerintah daerah dan stake holder lainnya. 

 
B.  POTENSI, KENDALA, TANTANGAN DAN PELUANG 

1. POTENSI 

a. Komitmen terselenggaranya Good Governance dari Pimpinan dan seluruh 
jajaran Balai Besar POM di Surabaya merupakan suatu kekuatan yang sangat 
menunjang dalam pelaksanaan tugas Pengawasan Obat dan Makanan. 

b. Visi, Misi dan Budaya Organisasi 
Badan POM telah memiliki Visi, Misi serta nilai-nilai Budaya Organisasi berarti 
bahwa organisasi telah memiliki arah kebijakan yang jelas. Pernyataan Visi, Misi 
dan Budaya Organisasi memiliki nilai sangat strategis yang harus 
diimplementasikan dalam melaksanakan tugas Pengawasan Obat dan Makanan. 
Pernyataan Visi dan Misi Badan POM ditetapkan dengan Peraturan Kepala 
Badan POM RI nomor : HK.04.1..21.11.10.10507 tanggal 3 November 2010 
tentang Rencana Strategis Badan POM tahun 2010-2014. 
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c. Sumber Daya Yang dimiliki 
Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Balai Besar POM Surabaya 
didukung oleh sumber daya berupa sarana gedung; laboratorium yang handal 
dan terakreditasi serta kompetensi sumber daya manusia yang terus 
berkembang. 

d. Eksistensi Sistem Pengawasan Obat dan Makanan ( SISPOM ) 
Konsep pengawasan yang dikembangkan Badan POM melibatkan peran dan 
tanggung jawab semua pihak terkait dalam satu jaringan yaitu pengawasan oleh 
masyarakat, pemerintah, produsen. Sistem POM memiliki peran strategis dalam 
keberhasilan Pengawasan Obat dan Makanan. Produsen bertanggung jawab 
terhadap keamanan, manfaat dan mutu produk yang dihasilkan. Sedangkan 
masyarakat harus memiliki kesadaran untuk melindungi diri sendiri dari produk 
yang merugikan kesehatan. Pengawasan oleh Pemerintah sangat penting 
mengingat Pemerintah berperan sebagai regulator sehingga dituntut mampu 
membangun jaringan pengawasan lintas sektor.Pengawasan Obat dan Makanan 
memiliki kompleksitas yang tinggi, oleh karena itu kerjasama dan networking 
perlu dibangun dengan instansi terkait untuk meningkatkan efektivitas 
pengawasan. 

2. KENDALA 

Sumber Daya Manusia Balai Besar POM di Surabaya dirasakan masih belum 
memadai baik kualitas maupun kuantitasnya dibandingkan beban kerja yang harus 
diselesaikan. Total pegawai pada tahun 2012 sejumlah 140 orang dengan kualifikasi 
SDM berasal dari berbagai latar belakang pendidikan dengan strata pendidikan : S2 
1 orang, Apoteker  61 orang, Sarjana 47 orang, D III 10 orang,  SMF 16 orang,  SLTA 
4 orang,  SD  1 orang. Untuk perkembangan organisasi agar mampu beradaptasi 
dengan lingkungan eksternal yang sangat dinamis, diperlukan jumlah dan 
kompetensi sumber daya manusia sesuai bidang tugasnya agar mampu berkinerja 
baik. Dari segi jumlah SDM yang ada belum memadai untuk dapat menyelesaikan 
tugas-tugas secara optimal. Tahun 2012 setiap tenaga penguji harus menyelesaikan 
156 sampel per tahun, jumlah ini melebihi kemampuan minimum personal 
laboratorium sebagaimana yang ditetapkan pada Standard Minimum Laboratorium 
yaitu rata-rata 125 sampel untuk setiap tenaga penguji per tahun. Demikian juga 
dengan tenaga pengawas, jumlahnya tidak memadai dibanding jumlah sarana dan 
luas wilayah yang harus diawasi (32 orang tenaga pengawas untuk 30.878 sarana 
produksi dan distribusi). Tenaga yang memiliki kompetensi dalam teknologi informasi 
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juga masih kurang, sehingga apabila terjadi gangguan pada sistem informasi tidak 
segera dapat diatasi. 

3. TANTANGAN 

a. Pengaruh Globalisasi dan Pasar Bebas 
Dengan berlakunya era pasar bebas ASEAN, Indonesia sebagai salah satu 
Negara peserta AFTA harus siap menghadapi pasar bebas dan juga pasar 
bebas ASEAN – CHINA yang berlaku mulai tahun 2010. Dengan adanya pasar 
bebas tersebut produk Obat dan Makanan bebas keluar masuk dari dan ke 
wilayah Indonesia sehingga memberikan peluang besar dan sekaligus ancaman 
beredarnya produk-produk illegal dan tidak memenuhi ketentuan (TMK). Hal ini 
memerlukan penanganan yang komprehensif dan memerlukan strategi agar 
pengawasan dengan mengoptimalkan kemitraan dengan instansi terkait agar 
pengawasan dapat berjalan optimal sehingga  masyarakat terhindar dari Obat 
dan Makanan yang berisiko terhadap kesehatan.   

b. Perkembangan Teknologi 
Pesatnya kemajuan teknologi di segala bidang merupakan tantangan yang 
cukup potensial bagi Badan POM. Dengan menggunakan kemajuan 
teknologi,industri mampu memproduksi produk dengan karakteristik baru dan 
dalam skala yang sangat besar, oleh karena itu Badan POM dituntut untuk dapat 
melakukan pengawasan terhadap produk-produk tersebut dengan terus 
meningkatkan pengetahuan terkait teknologi produksi. 

c. Perubahan Peraturan Perundang-undangan yang dinamis 
Peraturan perundang undangan dibidang obat dan makanan yang berkembang 
secara cepat dan dinamis mengikuti perkembangan dan tuntutan terkini 
merupakan tantangan bagi Balai Besar POM di Surabaya  dalam melakukan 
pengawasan obat dan makanan di Jawa Timur. Pengawasan yang dilakukan 
ditujukan agar sarana produksi dan distribusi di wilayah kerja Balai Besar POM 
di Surabaya dapat memenuhi persyaratan dan ketentuan yang ditetapkan pada 
peraturan terkini. 

d. Penggunaan Bahan Berbahaya pada Pangan Jajanan Anak Sekolah 
Mengingat bahwa anak-anak merupakan kelompok rentan terhadap pangan 
yang tidak aman, tidak bermutu dan tidak bergizi, maka pangan jajanan anak 
sekolah (PJAS) menjadi perhatian serius.Hasil pengawasan PJAS oleh Badan 
POM pada lima tahun terakhir (2006-2010) menunjukkan PJAS yang tidak 
memenuhi syarat berkisar antara 40%-44%. Hal ini disebabkan karena PJAS 
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tersebut mengandung bahan berbahaya yang dilarang digunakan untuk pangan 
seperti formalin, boraks, zat pewarna rhodamin B dan methanyl yellow.Tingkat 
keamanan PJAS yang masih rendah merupakan masalah serius karena terkait 
dengan pembangunan sumber daya manusia Indonesia dimasa yang akan 
datang sebagai generasi penerus bangsa. Hal ini merupakan tantangan bagi 
Balai Besar POM di Surabaya untuk terus melakukan  pengawasan agar pangan 
jajanan anak sekolah bebas dari bahan berbahaya. 

e. Luas Jangkauan Pengawasan 
Cathment area Balai Besar POM di Surabaya yang cukup luas terdiri dari 38 
kabupaten/kota dengan14990 sarana produksi dan 16888 sarana distribusi 
merupakan tantangan tersendiri. Kondisi tersebut menuntut untuk disusunnya 
strategi dalam menetapkan kegiatan yang lebih prioritas sehingga hasil 
pengawasan dapat memberikan daya ungkit tinggi dan dapat memberikan hasil 
yang lebih bermakna. 

f. Implementasi Tindak Lanjut 
Dalam melaksanakan Pengawasan Obat dan Makanan di Provinsi Jawa Timur, 
Balai Besar POM di Surabaya berusaha untuk membangun jejaring kerjasama 
yang dinamis dan proaktif dengan lintas sektor terkait. Implementasi hubungan 
kerja yang telah terjalin selama ini adalah Balai Besar POM sebagai nara 
sumber kegiatan dan tindak lanjut hasil pengawasan oleh Pemerintah daerah 
Kabupaten/Kota yang masih perlu ditingkatkan, karena belum seluruhnya 
dilaksanakan khususnya karena karena keterbatasan kompetensi sumber daya 
manusia dibidang Obat dan Makanan sehingga masih kurang dalam 
pemahaman dan penerapan peraturan perundang-undangan. 

4. PELUANG 

a. Kerja Sama Lintas Sektor 
Kerjasama dan networking yang kuat dengan mitra kerja utamanya Pemerintah 
Kabupaten/Kota harus diwujudkan dalam upaya memberi perlindungan yang 
optimal kepada masyarakat. Hubungan kerja dan koordinasi dengan instansi 
terkait sudah berjalan dengan baik seperti dengan Kepolisian, Kejaksaan, BNP, 
Bea Cukai serta Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Provinsi maupun 
Kabupaten/Kota. 

b. Otonomi Daerah 
Dengan dikeluarkannya Undang-Undang nomor 22 tahun 1999 Tentang 
Pemerintahan Daerah, yang kemudian diganti dengan Undang-undang nomor 
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32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, terjadi perubahan yang 
mendasar pada Sistem Ketatanegaraan RI yaitu sebagian kewenangan 
Pemerintah Pusat diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota. Sebagai 
tindak lanjut dari UU No.32 Tahun 2004 maka dikeluarkan Peraturan Pemerintah 
No.38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara 
Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah 
Kabupaten/Kota. Pelimpahan wewenang dan tanggungjawab tersebut 
merupakan peluang yang sangat baik karena Balai Besar POM di Surabaya 
memiliki mitra kerja dibidang Pengawasan Obat dan Makanan sehingga 
jangkauan pengawasan lebih luas dalam rangka melindungi masyarakat Jawa 
Timur dari produk yang tidak memenuhi persyaratan mutu dan keamanan. 

c. Meningkatnya Kepedulian Konsumen dan Pelaku Usaha 
Semakin tingginya tingkat pendidikan dan pengetahuan masyarakat serta 
membanjirnya arus informasi meningkatkan kepedulian masyarakat akan mutu 
dan keamanan produk yang digunakan. Tuntutan konsumen akan produk yang 
memenuhi persyaratan mutu dan keamanan mendorong pelaku usaha untuk 
senantiasa menjaga mutu dan keamanan produknya. Hal ini merupakan peluang 
bagi Balai Besar POM di Surabaya untuk mewujudkan implementasi Sistem 
Pengawasan Obat dan Makanan 

 
C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2012 

Dalam Renstra Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Surabaya tahun 2010 – 
2014 telah ditetapkan 1 sasaran strategis untuk mencapai  tujuan utama. Pencapaian 
sasaran ditentukan oleh 6 indikator kinerja sasaran.  
Sasaran strategis dilaksanakan melalui penetapan kinerja yang dijabarkan dalam 
program pengawasan Obat dan Makanan yang dilaksanakan melalui kegiatan 
pengawasan Obat dan Makanan di 31 Balai Besar/Balai POM. 
Indikator kinerja sasaran tahun 2012 : 
a. Persentase Kenaikan Obat yang memenuhi standar 0,24%. 
b. Persentase kenaikan Obat Tradisional yang memenuhi standard 0,60%. 
c. Persentase kenaikan Kosmetik yang memenuhi standard 0,60% 
d. Persentase kenaikan Suplemen Makanan yang memenuhi standard 1%. 
e. Persentase kenaikan makanan yang memenuhi standard 9%. 
f. Proporsi SD yang bebas dari jajanan yang mengandung bahan berbahaya 23%. 
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BAB III 
AKUNTABILITAS KINERJA 

 
engukuran kinerja digunakan sebagai dasar dalam menilai keberhasilan dan 
kegagalan pelaksanaan kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah 
ditetapkan dalam perencanaan kinerja dalam rangka mewujudkan visi dan misi 

organisasi.Pengukuran Kinerja terdiri dari Pengukuran Kinerja dan Pengukuran Kinerja 
Kegiatan.  
Rumus yang digunakan untuk mengukur capaian kinerja adalah sebagai berikut : 

1. Apabila semakin tinggi angka realisasi menunjukkan capaian yang semakin baik, 
maka digunakan rumus No. 1 sbb : 

 
2. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan capaian yang semakin rendah, maka 

digunakan rumus No. 2 sbb : 

 
Berbeda dengan pada tahun-tahun sebelumnya, pada tahun 2012 capaian kinerja lebih 
ditekankan pada indikator outcome, namun demikian indikator input dan output tetap 
menjadi pertimbangan untuk menghitung efisiensi kegiatan. 
 
A. PENGUKURAN KINERJA SASARAN 

asaran strategis Balai Besar POM di Surabaya yang merupakan penjabaran dari 
misi dan tujuan strategis yang telah ditetapkan menggambarkan sesuatu yang 
hendak dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dan dialokasikan menjadi target 

sasaran tahunan melalui program dan kegiatan yang dilakukan. Pengukuran kinerja 
sasaran tahun 2012 dilakukan dengan mengukur keterkaitan realisasi kegiatan yang 
dilakukan dengan sasaran yang telah ditetapkan pada Renstra 2010-2014.  

Sasaran Strategis Balai Besar POM di Surabaya adalah Pengawasan Obat dan 
Makanan terlaksana secara efektif untuk melindungi konsumen di Propinsi Jawa 
Timur.Untuk mencapai sasaran tersebut, Balai Besar POM di Surabaya memiliki 
Indikator Kinerja sebagai berikut : 

1. Persentase kenaikan obat yang memenuhi standar sebesar 0,24% 
2. Persentase kenaikan obat tradisional yang memenuhi standar sebesar 0,60% 
3. Persentase kenaikan kosmetika yang memenuhi standar sebesar 0,60% 
4. Persentase kenaikan suplemen makanan yang memenuhi standar sebesar 1% 

P

S
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5. Persentase kenaikan makanan yang memenuhi standar sebesar 9,0% 
6. Proporsi SD yang bebas dari jajanan yang mengandung bahan berbahaya 23% 

 
Tabel Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Sasaran Termasuk IKU  

NO INDIKATOR 
KINERJA UTAMA 

TAHUN 

Ket 
2010 

2011 2012 

Target 

(%)  

Realisasi 

(%)  

Capaian 
(%) 

Target 
(%) 

Realisasi 
(%) 

Capaian 
(%) 

1 
Persentase 
kenaikan Obat yang 
memenuhi standar  

Ba
se

lin
e 

da
ta

 

0,16 -1,3 -787 0,24 -1,23 -500 

Belum 
mencapai 
target tapi 
meningkat 
dari tahun 

2011 

2 

Persentase 
kenaikan Obat 
Tradisional yang 
memenuhi standar  

0,4 -5,4 -1344 0,6 0,54 90 

Belum 
mencapai 
target tapi 
meningkat 
dari tahun 

2011 

3 

Persentase 
kenaikan Kosmetika 
yang memenuhi 
standar  

0,4 -1,4 -355 0,6 -1,83 -83 

Belum 
mencapai 
target tapi 
meningkat 
dari tahun 

2011 

4 

Persentase 
kenaikan Suplemen 
Makanan yang 
memenuhi standar  

0,5 0,0 0 1 0 0 Tetap 

5 

Persentase 
kenaikan Makanan 
yang memenuhi 
standar  

6,0 -11,1 -184 9 4,42 49 

Belum 
mencapai 
target tapi 
meningkat 
dari tahun 

2011 

6 

Proporsi SD yang 
bebas dari jajanan 
yang mengandung 
bahan berbahaya 

22 22 100 23 50 218 Mencapai 
target 
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Perhitungan target dan capaian didasarkan pada data realisasi tahun 2010. Dari 6 
indikator kinerja sasaran diatas, indikator nomor 1 sampai nomor 5 merupakan indikator 
kinerja utama.  Dari 5 indikator kinerja utama terdapat 4 indikator kinerja utama dengan 
capaian meningkat dibanding dengan tahun sebelumnya meskipun belum mencapai 
target dalam Renstra Tahun 2010-2014, 1 indikator kinerja utama dengan pencapaian 
tetap seperti tahun sebelumnya. Diantara 5 indikator kinerja utama terdapat 2 indikator 
kinerja utama dengan nilai capaian minus yang berarti penurunan dibandingkan baseline 
(data tahun 2010). Indikator nomor 6 mempunyai capaian yang melebihi target. 

B. PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN 
 

Kegiatan Indikator Target Realisasi Capaian 
(%) Keterangan 

1. Pengawasan Sarana 
Produksi dan 
Distribusi Obat, Obat 
Tradisional, 
Kosmetika, NAPZA, 
Prekursor, Makanan 
dan Bahan Berbahaya 

Jumlah sarana 
produksi dan 
distribusi obat dan 
makanan yang 
diperiksa 

2264 
sarana 

2463 
sarana 

108,79 Capaian 
melampaui 
target yang 
ditetapkan 

2. Pengujian 
Laboratorium Sampel 
Obat dan Makanan 

Jumlah produk 
obat dan makanan 
yang disampel dan 
diuji 

5100 
sampel 

5053 
sampel 

99,08 Belum 
tercapai 

3. Penyidikan dan 
Penyelidikan 

Persentase kasus 
pelanggaran di 
bidang obat dan 
makanan yang di 
Pro Justisia 

60% 63% 105 Tercapai, 
melampaui 
target 

4. Operasional 
Laboratorium Keliling 

Jumlah sampel 
makanan yang diuji 

2400 
sampel 

2799 
sampel 

116,63 Tercapai, 
melampaui 
target 

5. Pelayanan Surat 
Keterangan Impor / 
Surat Keterangan 
Ekspor 

Jumlah item 
SKI/SKE yang 
dihasilkan 

12000 
item 

18873 
item 

157,28 Tercapai, 
melampaui 
target 

6. Pengadaan Sarana 
dan Prasarana 

Jumlah sarana dan 
prasarana yang 
dihasilkan 

102 unit 102 unit 100 tercapai 

7. Layanan Informasi 
dan Pengaduan 
Konsumen 

Jumlah layanan 
informasi dan 
pengaduan 
konsumen 

34 
layanan 

36 
layanan 

105,88 Tercapai, 
melampaui 
target 
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Kegiatan Indikator Target Realisasi Capaian 
(%) Keterangan 

8. Penyusunan 
Dokumen 
Perencanaan, 
Penganggaran, dan 
Evaluasi 

Jumlah dokumen 
perencanaan, 
penganggaran, dan 
evaluasi yang 
dihasilkan 

8 
dokumen 

8 
dokumen 

100 tercapai 

9. Koordinasi dengan 
Stakeholder 

Jumlah instansi 
yang terlibat 

120 
instansi 

120 
instansi 

100 tercapai 

10. Peningkatan 
Kompetensi Petugas 

Jumlah SDM yang 
dilatih 

45 
pegawai 

93 
pegawai 

206,7 Tercapai, 
melampaui 
target 

11. Peningkatan Sistem 
Mutu 

Jumlah sertifikat 
akreditasi dan 
sertifikasi yang 
diterima dan 
dipertahankan 

3 sertifikat 3  

sertifikat 

100 tercapai 

 
Terdapat 6 indikator kegiatan yang tercapai melampaui target, 4 kegiatan tercapai 
sesuai target, 1 kegiatan belum tercapai/ dibawah target. 
 

C. AKUNTABILITAS KEUANGAN 

 
Anggaran dan realisasi belanja dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi unit 
kerja Balai Besar POM di Surabaya tahun 2012 sebagai berikut:. 

 
Sasaran Strategis Target Anggaran Realisasi Anggaran Capaian 

Pengawasan Obat dan 
Makanan terlaksana secara 
efektif untuk melindungi 
konsumen di Propinsi Jawa 
Timur 

Rp.43.373.607.000,- Rp.42.661.921.183,- 98,36% 

 
Anggaran Balai Besar POM di Surabaya pada tahun 2012 semula adalah Rp. 
43.276.265.000,- lalu direvisi menjadi Rp.43.373.607.000,-. Anggaran Balai Besar POM 
di Surabaya pada tahun 2012 mengalami kenaikan sebesar 159% dibandingkan tahun 
2011. Sebesar 57,6% dari seluruh anggaran tahun 2012 adalah biaya pengadaan alat 
laboratorium yang merupakan faktor penting dalam upaya pencapaian sasaran strategis 
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Balai Besar POM Di Surabaya. Dengan peralatan laboratorium yang memadai maka 
hasil pengujian laboratorium Balai Besar POM Di Surabaya diharapkan bisa lebih akurat 
dan penyelesaian pengujian lebih cepat serta bisa dipertanggungjawabkan. Data hasil 
pengujian inilah yang digunakan untuk menghitung capaian indikator sasaran strategis 
Balai Besar POM Di Surabaya. 
 
Pengelolaan anggaran oleh Balai Besar POM di Surabaya telah diupayakan sesuai 
dengan prinsip-prinsip akuntabilitas dan senantiasa berpedoman kepada ketentuan 
peraturan perundangan yang berlaku dengan mengutamakan penggunaan anggaran 
secara efektif dan efisien. 

 

D. EVALUASI DAN ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA 

Evaluasi kinerja yang dimaksud di dalam laporan ini adalah evaluasi secara mandiri 
terhadap kinerja Balai Besar POM di Surabaya, guna memberikan gambaran lebih 
lanjut tentang efisiensi dan efektifitas kegiatan yang dilaksanakan pada tahun berjalan. 
Evaluasi dilakukan dengan cara membandingkan antara realiasi kinerja dengan kinerja 
yang direncanakan. Dalam evaluasi juga diuraikan mengenai hal-hal yang mendukung 
keberhasilan dan faktor-faktor yang menimbulkan kegagalan, serta langkah-langkah 
perbaikan/pemecahan masalah yang akan dilakukan guna perbaikan di masa yang 
akan datang.  

1. EVALUASI DAN ANALISIS  

Perhitungan target dan capaian didasarkan pada data tahun 2010 sebagai data 
dasar (baseline).  

a. Indikator Sasaran 
Balai Besar POM Di Surabaya mempunyai 6 indikator sasaran dengan analisis 
sebagai berikut : 
- Capaian presentase kenaikan obat yang memenuhi standar (-500%) 

masih belum mencapai target yang ditetapkan, tetapi mengalami peningkatan 
dibandingkan tahun 2011 (-787%). Hal ini disebabkan pada tahun 2011 teknik 
pengambilan sampel lebih difokuskan pada produk yang dicurigai tidak 
memenuhi standar, produk yang diproduksi oleh industri farmasi yang 
penerapan CPOBnya rendah, produk hasil industri farmasi di wilayah Propinsi 
Jawa Timur, dan produk industri farmasi di wilayah propinsi Jawa Timur yang 
memiliki riwayat tidak memenuhi syarat. Pada tahun 2012 teknik pengambilan 
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sampel yang dilakukan sama seperti tahun 2011. Peningkatan jumlah produk 
yang memenuhi syarat disebabkan adanya peningkatan penerapan CPOB 
industri di Jawa Timur seiring dengan asistensi dan inspeksi rutin yang 
dilakukan Balai Besar POM di Surabaya. Selain itu, luasnya cakupan obat 
yang disampling karena diupayakan tidak ada sampel dengan Nomor Ijin 
Edar yang sama kecuali untuk produk dengan riwayat tidak memenuhi syarat, 
sampel obat yang TMS (tidak memenuhi syarat) diawal tahun dilakukan 
pengambilan sampel kembali di akhir tahun, meningkatnya kompetensi dan 
komitmen petugas dalam melakukan sampling sesuai prioritas yang telah 
ditetapkan juga berpengaruh pada peningkatan pencapaian indikator 
sasaran.  
 

- Capaian Persentase kenaikan Obat Tradisional yang memenuhi standar 
melonjak cukup tinggi (90%) dibanding tahun 2011 (-1343,8%) walaupun 
masih dibawah target capaian 2012 yang ditetapkan. Peningkatan ini 
disebabkan  
1. meningkatnya kompetensi serta komitmen petugas dalam melakukan 

sampling sesuai prioritas yang telah ditetapkan.  
2. Pengetahuan petugas terhadap produk obat tradisional tanpa ijin edar dan 

aksesibilitas petugas sampling ke web-reg di website Badan POM semakin 
meningkat sehingga tidak ada produk tanpa ijin edar yang disampling.  

3. Sampling obat tradisional tidak hanya dilakukan di sarana distribusi tetapi 
juga disarana produksi obat tradisional diwilayah kerja Balai Besar POM di 
Surabaya. 

4. Telah dilaksanakannya penyebaran informasi dengan mengudang 
produsen dan distributor obat tradisional di Kabupaten Banyuwangi dan 
Sumenep yang merupakan daerah-daerah yang banyak memproduksi 
obat tradisional mengandung BKO. 

 

- Capaian persentase kosmetik yang memenuhi standar masih dibawah 
target (-83%), tetapi mengalami kenaikan dibanding tahun 2011 (-355%). 
Capaian yang masih bernilai minus (penurunan) ini disebabkan karena : 
1. Proses pendaftaran produk yang beralih dari registrasi menjadi notifikasi 

dimana produk yang ternotifikasi tidak dilakukan penilaian premarket 
secara mendalam. Pengawasan produk mutlak diserahkan pada 
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pengawasan post market. Hal ini memberikan celah kepada industri 
kosmetik untuk melakukan pelanggaran. 

2.  Sebagian besar sampel diutamakan produk dari industri kosmetik di Jawa 
Timur dengan tingkat penerapan CPKB rendah dan produk yang 
mempunyai riwayat tidak memenuhi syarat pada tahun sebelumnya. 
 

- Capaian persentase kenaikan Suplemen Makanan yang memenuhi 
standar adalah  0 % dari target, dikarenakan semua produk yang diuji dari 
tahun 2010 hingga 2012 memenuhi standar. Hal ini belum tentu 
mencerminkan keadaan yang sebenarnya bahwa tidak ada Suplemen 
Makanan yang tidak memenuhi standar, karena proporsi jumlah sampel 
Suplemen Makanan tahun 2012 hanya 4,3% dari jumlah target sampel rutin  
(204 sampel dari 5053 sampel). Kemampuan uji yang terbatas, kurangnya 
metode analisa menyebabkan laboratorium Balai Besar POM di Surabaya 
belum bisa menguji sampel suplemen makanan yang lebih kompleks. 
 

- Capaian Persentase kenaikan Makanan yang memenuhi standar pada 
tahun 2012 (49%) Menunjukkan hasil yang meningkat dibanding tahun 
sebelumnya (-184%) tetapi masih dibawah target tahun 2012 yang 
ditetapkan.  Hal ini disebabkan semakin intensifnya pengawasan terhadap 
sarana produksi pangan di wilayah kerja Balai Besar POM di Surabaya 
berakibat pada meningkatnya tingkat kepatuhan produsen dalam memenuhi 
persyaratan Cara Produksi Pangan yang Baik, sehingga mutu pangan yang 
dihasilkan ikut meningkat. Realisasi proporsi makanan yang memenuhi syarat 
tahun 2012 meningkat dibanding tahun sebelumnya. Hal tersebut 
dikarenakan  
1. Meningkatnya kompetensi dan komitmen petugas dalam melakukan 

sampling sesuai prioritas yang telah ditetapkan.  
2. Dilakukan pemantauan secara berkesinambungan terhadap CAPA 

(Corrective Action Preventive Action) di sarana produksi dengan hasil 
pemeriksaan tidak memenuhi ketentuan atau yang menghasilkan produk 
tidak memenuhi persyaratan. 

3. Semakin meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya 
pangan yang aman bagi kesehatan. Hal ini sebagai akibat dari 
terlaksananya program penyebaran informasi oleh Balai Besar POM di 
Surabaya. 
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- Capaian indikator kinerja Proporsi SD yang bebas dari jajanan yang 
mengandung bahan berbahaya melebihi target yang ditetapkan yang 
dihitung dari jumlah SD yang diintervensi dengan hasil uji sampel pangan 
jajanan memenuhi syarat, dibanding dengan total SD yang diintervensi. Hal 
ini disebabkan karena 
1. Dicanangkannya program pangan jajanan anak sekolah yang sehat dan 

aman oleh Wakil Presiden pada tahun sebelumnya, memberikan impact 
berupa peningkatan kesadaran orang tua murid, pengelola kantin sekolah 
dan guru untuk menyajikan pangan jajanan yang sehat untuk anak sekolah 
dasar.  

2. Dilakukannya intervensi pengawasan dan penyuluhan terhadap sekolah-
sekolah dengan hasil tidak memenuhi syarat pada tahun sebelumnya, 
serta pembinaan secara berkelanjutan terhadap sekolah menuju kantin 
sekolah sehat.  
 

Belum tercapainya 4 target indikator kinerja sasaran Balai Besar POM Di 
Surabaya tahun 2012 disebabkan : 

- Penetapan based line data saat ini berdasarkan data tahun 2010 dan tidak 
melalui survey yang ditujukan untuk mengetahui kondisi nyata produk obat 
dan makanan yang beredar. Perhitungan yang tidak berdasarkan data base 
line hasil survey mengakibatkan perhitungan capaian tidak menggambarkan 
kondisi yang sebenarnya. 

- Terkait dengan sampling dan pengujian laboratorium yang dilakukan terhadap 
produk Obat dan Makanan, patut dijadikan bahan kajian apakah pengambilan 
sampel telah sesuai dengan metodologi sampling representatif terhadap 
jumlah dan sejenis produk yang beredar di pasaran, apakah teknik sampling 
yang digunakan sudah didasarkan pada kajian resiko. Selain hal tersebut, 
sampel yang diambil setiap tahunnya bervariasi, berasal dari produsen yang 
berbeda menjadikan perhitungan capaian tidak dapat dibandingkan dari tahun 
ke tahun. Karena data presentase obat dan makanan yang memenuhi 
persyaratan menjadi tidak bermakna. 

- Intervensi pengawasan untuk dapat meningkatkan capaian indikator tidak 
dapat sepenuhnya dilakukan karena produsen dari produk yang disampling 
sebagian berada diluar wilayah kerja Balai Besar POM di Surabaya 
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b. Indikator kegiatan 
Untuk mencapai target indikator sasaran dilakukan 11 kegiatan utama sebagai 
berikut :  

1. Pengawasan Sarana Produksi dan Distribusi 
Obat, Obat Tradisional, Kosmetika, NAPZA, 
Prekursor, Makanan dan Bahan Berbahaya.  
Realisasi pengawasan sarana produksi dan 
distribusi obat, obat tradisional, kosmetik, 
NAPZA, Prekursor, Makanan dan Bahan 
Berbahaya sebesar 2463 sarana atau 
dengan capaian 108,79%. Hal ini 
disebabkan banyaknya  sarana produksi 

kosmetik yang mengajukan permohonan ijin 
industri baru dan industri pangan yang 
mengajukan permohonan pemeriksaan sarana dalam rangka permohonan ijin 
edar, pemberian rekomendasi pemenuhan CDOB untuk persyaratan 
perizinan PBF dan adanya pemeriksaan sarana produksi dalam rangka CAPA 
(Corrective Action Preventive Action)sehingga capaiannya diatas 100%. 
Tingginya capaian ini turut berdampak pada peningkatan capaian persentase 
kenaikan obat, obat tradisional, kosmetik dan makanan yang memenuhi 
syarat. 
 

2. Pengujian Laboratorium Sampel Obat dan Makanan 
Indikator kinerja dari Pengujian Laboratorium Sampel Obat dan Makanan 
adalah jumlah sampel yang diuji. Jumlah sampel yang diuji pada tahun 2012 
adalah 5053 sampel dari 5100 sampel yang ditargetkan di 
Renstra atau dengan capaian 99,08%. Hal ini terjadi karena 
pada saat perencanaan anggaran sudah ditetapkan jumlah 

sampel untuk Balai Besar POM 
Surabaya sebanyak 5050 sampel. 
Realisasi jumlah sampel yang diuji 
sudah melebihi target sampling dan pengujian yaitu 
5053. Disamping pengujian sampel rutin yang 
berjumlah 5053, BBPOM Di Surabaya juga telah 
menguji 3878 sampel lain yang terdiri dari sampel 
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laboratorium keliling sebanyak 2799 sampel, sampel PJAS (Pangan Jajanan 
Anak Sekolah) sebanyak 492 sampel, sampel PK (Penelusuran Kasus) dan 
kasus sebanyak 160 sampel, dan sampel PNBP/pihak ketiga sebanyak 427 
sampel, sehingga total semua sampel yang diuji tahun 2012 sebanyak 8931 
sampel. Jumlah sampel yang diuji berpengaruh pada capaian persentase 
kenaikan obat, obat tradisional, kosmetik dan makanan yang memenuhi 
syarat. 

 

3. Penyidikan dan Penyelidikan 
Terpenuhinya target Penyidikan dan penyelidikan sebesar 63% dari 60 % 
target dalam Renstra atau dengan capaian  105% karena:  

- Investigasi awal terkait produksi dan distribusi sediaan Obat dan 
Makanan di wilayah Propinsi Jawa Timur yang 
semakin efektif. 

- Adanya peningkatan tindak lanjut terhadap hasil 
pemeriksaan sarana produksi dan distribusi dari 
hasil pemeriksaan rutin. 

- Melakukan investigasi dan tindaklanjut terhadap pengaduan masyarakat. 
- Meningkatnya koordinasi lintas sektor dengan instansi terkait (Kepolisian 

dan Kejaksaan). 
Kegiatan penyidikan dan penyelidikan yang intensif 

diharapkan dapat menimbulkan efek jera bagi 
produsen maupun distributor yang menyalahi 
ketentuan terutama pada produk obat tradisional 
dan kosmetik, sehingga dengan terpenuhinya target 
penyidikan dan penyelidikan diharapkan dapat 
meningkatkan capaian obat tradisional dan 
kosmetik yang memenuhi standar. 
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4. Operasional Laboratorium Keliling 
Jumlah sampel laboratorium keliling 
yang diuji melebih target yang 
ditetapkan yaitu 2799 sampel dari 
2400 sampel atau dengan capaian 

116,63%. Dari 2799 sampel, 728 sampel 
mengandung bahan berbahaya seperti boraks, 
formalin, rodhamin B dan methylen yellow. 

Tingginya capaian karena adanya 
permintaan dari kabupaten/kota 
untuk mempresentasikan kegiatan 
Laboratorium Keliling pada berbagai 
kegiatan di Kabupaten/kota. 

Semakin banyak sampel laboratorium keliling yang diuji 
semakin menggambarkan capaian pangan yang 
memenuhi syarat.  

5. Pelayanan Surat Keterangan Impor / Surat 
Keterangan Ekspor 

Selama Tahun 2012 Balai Besar POM Surabaya telah mengeluarkan Surat 
Keterangan Impor (SKI) untuk obat, makanan, bahan baku obat, makanan 
serta bahan berbahaya sebanyak 18873 item.  Pelayanan surat keterangan 
impor/ekspor, capaiannya 157,28% dari target 1000 item SKI/SKE perbulan 
karena banyaknya permintaan dokumen ekspor/impor. Secara tidak langsung 
pemberian SKI/SKE ikut memberikan konstribusi pada peningkatan capaian 
persentase kenaikan obat, obat tradisional, 
kosmetik dan makanan yang memenuhi syarat. 
Pemberian SKI/SKE bisa mengontrol mutu dan 
keamanan produk dari bahan baku dan produk 
sebelum beredar. 

6. Pengadaan Sarana dan Prasarana 
Pengadaan sarana dan sarana tercapai 100%. Dengan hasil terselesaikannya 

pengadaan alat laboratorium sebanyak 102 unit, renovasi 
gedung untuk ruang pelayanan masyarakat, pengadaan 
meubelair, pengadaan suku cadang, glassware, reagen 
dan media, serta pengadaan alat pengolah data. 
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Ketersediaan sarana dan prasarana laboratorium menunjang peningkatan 
kinerja pengujian alam melakukan pengujian produk obat dan makanan yang 
beredar sehingga target capaian meningkatnya presentase obat dan 
makanan yang memenuhi standar dapat segea tercapai.  

7. Layanan informasi dan pengaduan konsumen 
Layanan informasi dan pengaduan 
konsumen yang diberikan kepada 
masyarakat sejumlah 36 layanan meliputi 
penyebaran informasi di media elektronik 
17 kali (9 kali di TV dan 8 kali di radio); 

penyebaran 
informasi di 

media cetak 2 kali; 
advokasi pangan jajanan anak sekolah untuk 
sekolah, dinas kesehatan dan dinas pendidikan 
4 kali; 3 kali pameran; dan penyebaran informasi 
di 10 kabupaten/kota. Pencapaian informasi dan pengaduan konsumen 
adalah 105,8% dari 34 sarana yang ditargetkan. Semakin  meningkatnya 
pemberian informasi kepada masyarakat dan meningkatnya pengaduan 
masyarakat yang ditindak lanjuti, akan semakin meningkatkan pengetahuan, 
kewaspadaan dan kepedulian mayarakat terhadap obat dan makanan yang 
berbahaya bagi kesehatan. Dengan demikian, peran serta masyarakat ikut 
membantu Badan POM dalam mencapai sasaran meningkatnya obat dan 
makanan yang memenuhi syarat. 

8. Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi 
Penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi tercapai 
100% dengan rincian tersusunnya Laporan Tahunan, Laporan Akuntabilitas 
Kinerja Pemerintah (LAKIP),  RKAKL/DIPA, POA (plan of Action), Laporan 
Barang Milik Negara (BMN), Laporan Keuangan (CALK), Renstra dan 
Rencana Kinerja Tahunan (RKT)/ Penetapan Kinerja (PK)  

9. Koordinasi dengan Stakeholder 
Jumlah instansi yang terlibat dalam kegiatan koordinasi lintas sektor 
mencapai target yang ditetapkan. Hal ini menunjukkan kerjasama lintas sektor 
di wilayah kerja Balai Besar POM di Surabaya telah membentuk suatu jejaring 
yang erat dan koordinatif. Dengan semakin luasnya koordinasi dengan 
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stakeholder diharapkan cakupan pengawasan obat dan makanan semakin 
luas. 

10.Peningkatan Kompetensi Petugas 
Capaian peningkatan kompetensi petugas sebesar 
304,4 % yang berarti jauh melampaui target jumlah 
petugas yang ditingkatkan kompetensinya. Hal ini 
disebabkan adanya program dari Badan POM untuk 

peningkatan kompetensi pegawai secara berjenjang. Peningkatan kompetensi 
pegawai secara tidak langsung akan berpengaruh pada kualitas luaran (hasil 
pengujian dan hasil pengawasan) yang dilakukan, 
sehingga hasil pengujian lebih akurat dan dapat dipnggung 
jawabkan serta hasil pengawasan dapat mengintervensi 
produsen agar menghasilkan produk obat dan makanan 
yang memenuhi syarat. 

11.Peningkatan Sistem Mutu 
Sertifikat akreditasi yang dipertahankan oleh Balai Besar POM di Surabaya 
sebanyak 3 sertifikat yang meliputi 2 sertifikat ISO 17025:2005 untuk 
laboratorium pengujian dan laboratorium kalibrasi, dan 1 sertifikat ISO 
9001:2008 jumlah ini sesuai dengan yang direncanakan, sehingga 
pencapaiannya adalah 100%.Dengan diterapkannya sistem mutu secara 
konsisten, maka hasil yang dicapai mampu terukur, terdokumentasikan dan 
dapat dipertanggung jawabkan.  
 

2. EFISIENSI 

Fokus pengukuran efisiensi adalah indikator input dan output dari suatu kegiatan. 
Dalam hal ini efisiensi diukur berdasarkan capaian suatu kegiatan dibandingkan 
dengan penggunaan input, yang lebih sedikit tetapi menghasilkan output yang 
sama/lebih besar; atau penggunaan input yang sama dapat menghasilkan output 
yang sama/lebih besar; atau persentase capaian output sama/lebih tinggi daripada 
persentase input yang digunakan. Efisiensi suatu kegiatan diukur dengan 
membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE). 

Indeks efisiensi (IE) diperoleh dengan membagi % capaian output terhadap % 
capaian input, sesuai rumus berikut : 
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Sedangkan standar efisiensi (SE) merupakan angka pembanding yang dijadikan 
dasar dalam menilai efisiensi. Dalam hal ini, SE yang digunakan adalah indeks 
efisiensi sesuai rencana capaian, yaitu 1, yang dapat diperoleh dengan 
menggunakan rumus : 

         

     =  

     = 1 

 Selanjutnya, efisiensi suatu kegiatan ditentukan dengam membandingkan IE 
terhadap SE, mengikuti formula logika berikut : 

 

 

 

  

Kemudian, terhadap kegiatan yang efisien atau tidak efisien tersebut diukur tingkat 
efisiensi (TE), yang menggambarkan seberapa besar efisiensi / ketidakefisienan 
yang terjadi pada masing-masing kegiatan, dengan menggunakan rumus berikut : 

 

Pada tahun 2012, dari 11 kegiatan utama yang mendukung pencapaian sasaran 
strategis yang dilaksanakan oleh Balai Besar POM di Surabaya tidak ada kegiatan 
yang tidak efisien. Nilai TE yang diperoleh bervariasi antara 0 sampai 2,94. Dalam 
hal ini, semakin tinggi TE maka semakin rendah ketidakefisienan yang terjadi. 
Kegiatan peningkatan kompetensi SDM mempunyai TE tertinggi karena output yang 
diperoleh paling tinggi dibandingkan kegiatan lain. Capaian outputnya mencapai 
304,44% dengan input hanya sebesar 77,19%. Hal ini disebabkan karena banyaknya 
pelatihan peningkatan kompetensi SDM yang diselenggarakan oleh Badan POM 
yang mengundang peserta dari Balai Besar POM Di Surabaya. 

Jika  IE > SE,  maka kegiatan dianggap efisien 

Jika  IE < SE,  maka kegiatan dianggap tidak efisien 
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Dalam konteks ini, tingkat efisiensi adalah bersifat relatif, artinya kegiatan yang 
dinyatakan efisien dapat berubah menjadi tidak efisien setelah dievaluasi/diaudit oleh 
pihak lain, begitu pula sebaliknya. Perhitungan efisiensi kegiatan hanya didasarkan 
pada rasio antara output dan input, yang hanya berupa dana. Ke depan, pengukuran 
efisiensi kegiatan perlu juga mempertimbangkan input yang lain, dengan dukungan 
data yang lebih memadai. Pengukuran efisiensi kegiatan secara lengkap dapat dilihat 
pada Lampiran 6. 

3. EFEKTIVITAS 
Efektivitas kegiatan diartikan sebagai tingkat kemampuan suatu kegiatan mencapai 
hasil yang diinginkan. Dalam hal ini, efektivitas ditentukan dari pencapaian indikator 
output/outcomes. Suatu kegiatan dikategorikan efektif bila pencapaian 
output/outcome lebih besar atau sama dengan 100%. Dan dapat dinyatakan tidak 
efektif bila pencapaian output/outcome lebih kecil dari 100%. Cara lain untuk 
mengukur efektivitas kegiatan adalah dengan cara mengadakan survey. Ke depan, 
perlu dilakukan survey untuk mengukur keberhasilan Balai Besar POM di Surabaya 
dalam melaksanakan visi dan misinya dengan mengukur pencapaian key 
performance indicators. 
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BAB IV 
PENUTUP 

 

Pada tahun 2012 Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Surabaya telah 

melaksanakan program dan kegiatan untuk mencapai 1 sasaran strategis yang telah 

ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2012.Dari 1 sasaran strategis terdapat 6 

indikator kinerja terdiri dari 5 indikator kinerja utama (IKU) dan 1 indikator kinerja sasaran. 

1. Capaian indikator kinerja yang terendah sebesar -512,5% (Persentase kenaikan obat 

yang memenuhi standar) sedangkan capaian tertinggi sebesar 217,39% (Proporsi SD 

yang bebasdarijajanan yang mengandungbahanberbahaya).  

2. Dari 5 indikator IKU, 2 indikator IKU yaitu persentase kenaikan obat yang 

memenuhistandardan persentase kenaikan kosmetika yang memenuhi standar bernilai 

minus karena adanya penurunan pencapaian tahun 2012 bila dibandingkan tahun 2010. 

1 indikator IKU sudah mencapai target sepenuhnya yaitu persentase kenaikan 

suplemen makanan yang memenuhi standar dengan tidak ada kenaikan atau 

penurunan karena sudah 100% suplemen makanan yang memenuhi standar baik pada 

tahun 2010, 2011 maupun tahun 2012. Dua indikator IKU mengalami kenaikan dari 

tahun 2010 tetapi masih belum mencapai target. 

3. Dari 11 kegiatan utama yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran, tidak 

ada kegiatan yang tidak efisien.Tingkat efisiensi (TE) bervariasi antara 0,01 sampai 

2,94. 

Perlu dukungan data dan informasi yang akurat sebagai bahan pertimbangan dalam proses 
perencanaan untuk peningkatan kinerja yang lebih baik dan berkesinambungan dengan  
melakukan tindakan-tindakan perbaikan dan tindakan pencegahan sehingga tersusun 
perencanaan yang lebih rasional. Untuk lebih mengoptimalkan kinerja di masa yang akan 
datang, maka perlu ditingkatkan dalam hal perencanaan, pelaksanaan kegiatan, monitoring 
dan evaluasi, komunikasi serta koordinasi.. 

 

 

 

 



Lampiran 1

2010 2011 2012 2013 2014
Persentase Kenaikan Obat yang memenuhi standar 0,08% 0,16% 0,24% 0,32% 0,40%

Persentase kenaikan Obat Tradisional yang 
memenuhi standar

0,20% 0,40% 0,60% 0,80% 1,00%

Persentase kenaikan Kosmetik yang memenuhi 
standar

0,20% 0,40% 0,60% 0,80% 1,00%

Persentase kenaikan Suplemen Makanan yang 
memenuhi standar

0,00% 0,50% 1,00% 1,50% 2,00%

Persentase kenaikan makanan yang memenuhi 
standar

3,00% 6,00% 9,00% 12,00% 15,00%

Proporsi SD yang bebas dari jajanan yang
mengandung bahan berbahaya

21,00% 22,00% 23,00% 24,00% 25,00%

Meningkatnya perlindungan 
masyarakat dari produk obat 
dan makanan yang berisiko 
terhadap kesehatan

Pengawasan Obat dan 
Makanan terlaksana secara 
efektif untuk melindungi 
konsumen di Propinsi Jawa 
T imur

Pengawasan 
Obat dan 
Makanan

RENCANA STRATEGIS
BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI SURABAYA

TAHUN ANGGARAN 2010 - 2014

TUJUAN SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJA PROGRAM



Lampiran 2

Unit Eselon II/Unit Mandiri KL : Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Surabaya
Tahun : 2012

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target

Persentase Kenaikan Obat yang 
memenuhi standar

0,24%

Persentase kenaikan Obat Tradisional 
yang memenuhi standar

0,60%

Persentase kenaikan Kosmetik yang 
memenuhi standar

0,60%

Persentase kenaikan Suplemen Makanan 
yang memenuhi standar

1,00%

Persentase kenaikan makanan yang 
memenuhi standar

9,00%

Proporsi SD yang bebas dari jajanan yang
mengandung bahan berbahaya

23,00%

BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI SURABAYA

LAMPIRAN

Surat  Keputusan Kepala  Ba la i  Besar  Pengawas  Obat  dan Makanan di  Surabaya

Nomor : HK.04.970.01.12.131

Tanggal  :  2  Januari  2012

PENETAPAN  KINERJA 

Jumlah Anggaran Kegiatan Pengawasan Obat dan Balai Besar Pengawas Obat 
dan Makanan di Surabaya : Rp.43.276.265.000,00

TAHUN ANGGARAN 2012

Pengawasan Obat dan Makanan 
terlaksana secara efektif untuk 
melindungi konsumen di Propinsi 
Jawa Timur



Lampiran 3

Unit Eselon II/Unit Mandiri KL : Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Surabaya
Tahun : 2012

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target

Persentase Kenaikan Obat yang memenuhi 
standar

0,24%

Persentase kenaikan Obat Tradisional yang 
memenuhi standar

0,60%

Persentase kenaikan Kosmetik yang 
memenuhi standar

0,60%

Persentase kenaikan Suplemen Makanan 
yang memenuhi standar

1,00%

Persentase kenaikan makanan yang 
memenuhi standar

9,00%

Proporsi SD yang bebas dari jajanan yang
mengandung bahan berbahaya

23,00%

Pengawasan Obat dan Makanan 
terlaksana secara efektif untuk 
melindungi konsumen di Propinsi Jawa 
T imur

LAMPIRAN

Surat  Keputusan Kepala  Ba la i  Besar  Pengawas  Obat  dan Makanan di  Surabaya

Nomor : HK.04.970.11.11.12514

Tanggal : 3 Nopember 2011

RENCANA KINERJA TAHUNAN
TINGKAT UNIT ORGANISASI ESELON II /UNIT KERJA MANDIRI K/L



Lampiran 4

Unit Eselon II/Unit Mandiri KL
Tahun Anggaran : 2012

SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI % PENCAPAIAN KETERANGAN

1 2 3 4 5 6

Persentase kenaikan Obat yang 
memenuhi standar 

0,24% -1,23% -512,50
dihitung dari 
data baseline 
2010

Persentase kenaikan Obat 
Tradisional yang memenuhi standar 

0,60% 0,54% 90,00
dihitung dari 
data baseline 
2010

Persentase kenaikan Kosmetik yang 
memenuhi standar 

0,60% -1,83% -305,00
dihitung dari 
data baseline 
2010

Persentase kenaikan Suplemen 
Makanan yang memenuhi standar 

1,00% 0,00 0,00
dihitung dari 
data baseline 
2010

Persentase kenaikan Makanan yang 
memenuhi standar 

9,00% 4,42% 49,11
dihitung dari 
data baseline 
2010

Proporsi SD yang bebas dari jajanan 
yang mengandung bahan berbahaya

23,00% 50% 217,39

Realisasi  Anggaran Program Pengawasan Obat dan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Surabaya : Rp.42.661.921.183,-

PENGUKURAN  KINERJA 
BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI SURABAYA

TAHUN ANGGARAN 2012

: Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Surabaya

Pengawasan Obat dan Makanan 
terlaksana secara efektif untuk 
melindungi konsumen di Propinsi Jawa 
Timur

Jumlah Anggaran Program Pengawasan Obat dan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Surabaya : Rp.43.373.607.000,-



Lampiran 5

UNIT ORGANISASI ESELON II : BALAI BESAR POM DI SURABAYA
TAHUN ANGGARAN : 2012

SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALISASI % PENCAPAIAN 
TARGET

1 3 4 5 6 7

Input :                                                                      
Dana

Rp 1.248.529.000 1.198.760.510 96,01

Output :                                                               
Jumlah sarana produksi dan distribusi obat 
dan makanan yang diperiksa

sarana 2.264 2.463 108,79

Input :                                                                      
Dana

Rp 1.665.565.000 1.630.665.651 97,90

Output :                                                                                 
Jumlah produk obat dan makanan yang 
disampel dan diuji

sampel 5.100 5.053 99,08

Input :                                                                   
Dana

Rp 647.175.000 556.278.500 85,95

Output :                                         
Persentase kasus pelanggaran di bidang obat 
dan makanan yang di Pro Justisia

% 60% 63% 105,00

Input :                                                                          
Dana

Rp 316.320.000 291.964.875 92,30

Output :                                                                        
Jumlah sampel makanan yang diuji

sampel 2.400 2.799 116,63

Input :                                                              
Dana

Rp 74.400.000 69.000.000 92,74

Output :                                               
Jumlah item SKI/SKE yang dihasilkan

item 12.000 18.873 157,28

Input :                                                             
Dana

Rp 27.340.008.000 26.912.784.358 98,44

Output :                                                                                
Jumlah sarana dan prasarana yang dihasilkan

unit 102 102 100,00

Input :                                                               
Dana

Rp 394.952.000 350.533.500 88,75

Output :                                                  
Jumlah layanan informasi dan pengaduan 
konsumen

layanan 34 36 105,88

Input :                                                               
Dana Rp 1.279.116.000 1.103.714.550 86,29

Output :                                               
Jumlah dokumen perencanaan, 
penganggaran, dan evaluasi yang dihasilkan

dokumen 8 8 100,00

Input :                                                                        
Dana Rp 180.685.000 164.751.000 91,18

4 Operasional Laboratorium Keliling

PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN

PROGRAM/ KEGIATAN

2
Pengawasan Obat dan 
Makanan terlaksana secara 
efektif untuk melindungi 
konsumen di Propinsi Jawa 
Timur

Program Pengawasan Obat dan Makanan 

1 Pengawasan Sarana Produksi dan 
Distribusi Obat, Obat Tradisional, 
Kosmetika, NAPZA, Prekursor, Makanan 
dan Bahan Berbahaya

2 Pengujian Laboratorium Sampel Obat 
dan Makanan

3 Penyidikan dan Penyelidikan

5 Pelayanan Surat Keterangan Impor / 
Surat Keterangan Ekspor

6 Pengadaan Sarana dan Prasarana

7 Layanan Informasi dan Pengaduan 
Konsumen

8 Penyusunan Dokumen Perencanaan, 
Penganggaran, dan Evaluasi

9 Koordinasi dengan Stakeholder



Lampiran 5

SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALISASI % PENCAPAIAN 
TARGET

1 3 4 5 6 7

PROGRAM/ KEGIATAN

2
Output  :                                                
Jumlah instansi yang terlibat

instansi 120 120 100,00

Input :                                                                
Dana

Rp 471.115.000 363.655.250 77,19

Output :                                                           
Jumlah SDM yang dilatih

pegawai 45 137 304,44

Input :                                                             
Dana

Rp 292.933.000 238.530.450 81,43

Output :                                               
Jumlah sertifikat akreditasi dan sertifikasi 
yang diterima dan dipertahankan 

sertifikat 3 3 100,00

10 Peningkatan Kompetensi Petugas

NIP 195806191984032001

11 Peningkatan Sistem Mutu 

Kepala  Ba la i  Besar  POM Di  Surabaya

Dra. Endang Pudjiwati , Apt., MM.



Lampiran 6

INPUT OUTPUT
1 2 3 4 5 6 7 8

Meningkatkan efektivitas pengaw asan Obat dan Makanan 
dalam rangka melindungi masyarakat di Propinsi Jaw a 
Timur

Pengaw asan Sarana Produksi dan Distribusi Obat, Obat 
Tradisional, Kosmetika, NAPZA, Prekursor, Makanan dan 
Bahan Berbahaya

96,01 108,79 1,13 1 EFISIEN 0,13

Pengujian Laboratorium Sampel Obat dan Makanan 97,90 99,08 1,01 1 EFISIEN 0,01
Penyidikan dan Penyelidikan 85,95 105,00 1,22 1 EFISIEN 0,22
Operasional Laboratorium Keliling 92,30 116,63 1,26 1 EFISIEN 0,26
Pelayanan Surat Keterangan Impor / Surat Keterangan Ekspor 92,74 157,28 1,70 1 EFISIEN 0,70
Pengadaan Sarana dan Prasarana 98,44 100,00 1,02 1 EFISIEN 0,02
Layanan informasi dan pengaduan konsumen 88,75 105,88 1,19 1 EFISIEN 0,19
Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan 86,29 100,00 1,16 1 EFISIEN 0,16
Koordinasi dengan Stakeholder 91,18 100,00 1,10 1 EFISIEN 0,10
Peningkatan Kompetensi Petugas 77,19 304,44 3,94 1 EFISIEN 2,94
Peningkatan Sistem Mutu 81,43 100,00 1,23 1 EFISIEN 0,23

Kepala Balai Besar POM Di Surabaya

Dra. Endang Pudjiw ati, Apt., MM.
NIP 195806191984032001

PENGUKURAN TINGKAT EFISIENSI KINERJA
BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI SURABAYA

TAHUN 2012

SASARAN KEGIATAN RATA-RATA % CAPAIAN TARGET IE SE KATEGORI TE


