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Assalamu’alaikum wr. wb., 

Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance), melalui 

pelaksanaan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel yang 

berorientasi pada hasil, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Surabaya 

mempunyai kewajiban menyusun pertanggungjawaban kinerja berupa Laporan 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2011.  

Sistematika penyusunan LAKIP mengacu pada Surat Keputusan Kepala Lembaga 

Administrasi Negara nomor 239 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaporan 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta memperhatikan Peraturan Menteri 

Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik 

Indonesia Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja 

dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.  

Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2011 ini meliputi informasi tentang pencapaian 

tujuan dan sasaran, realisasi pencapaian indikator kinerja utama, penjelasan atas 

pencapaian kinerja yang direncanakan.  

Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2011 sebagai bahan evaluasi akuntabilitas 

kinerja oleh Inspektur Badan POM, dan dimanfaatkan untuk penyempurnaan 

dokumen perencanaan periode yang akan datang serta dasar penyempurnaan 

pelaksanaan program dan kegiatan. 

Wassalamu’alaikum wr. wb. 

Surabaya,      27   Januari    2012 

Kepala Balai Besar POM di Surabaya 

 

 

 
Dra. Endang Pudjiwati, Apt., MM 

NIP. 19580619 198403 2 001 
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Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) Tahun 2011 sepenuhnya mengacu pada 

Rencana Strategis Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Surabaya Tahun 

2010-2014.   

Komponen yang disajikan dalam LAKIP meliputi dokumen Rencana Kinerja Tahunan 

(RKT), Penetapan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pengukuran Kinerja Kegiatan, serta  

Pengukuran Tingkat Efisiensi Kinerja. 

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 5 sasaran strategis 

yang targetnya tercapai di tahun 2011.  

Tujuan utama dan sasaran strategis Balai Besar POM di Surabaya yang ditetapkan 

dalam Renstra 2010-2014 adalah sebagai berikut :    

1. Tujuan utama  

Meningkatnya perlindungan masyarakat dari produk Obat dan Makanan 

yang berisiko terhadap kesehatan. 

2. Sasaran Strategis 

a. Pengawasan Obat dan Makanan terlaksana secara efektif untuk 

melindungi konsumen di dalam dan di luar negeri dengan sistem 

tergolong terbaik di ASEAN 

b. Meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan dalam rangka 

melindungi masyarakat 

c. Terwujudnya laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang 

modern dengan jaringan kerja di seluruh Indonesia dengan kompetensi 

dan kapabilitas terunggul di ASEAN 

d. Meningkatnya kompetensi, kapabilitas dan jumlah modal insani yang 

unggul dalam melaksanakan pengawasan Obat dan Makanan 
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e. Diterapkannya sistem manajemen mutu di semua unit kerja Badan POM 

Tujuan dan sasaran strategis dicapai melalui pelaksaanaan 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 2011 dapat dijabarkan sebagai berikut :  

a. Capaian target indikator sasaran (termasuk IKU) antara -13,44% sampai dengan 

500% 

b. Penggunaan anggaran (input) antara 74,66% sampai dengan 99,59%  

c. Capaian target kegiatan (output) antara 82,6% sampai dengan 198,91%.  

d. Tingkat efisiensi (TE) antara 0,00 hingga 1,08.  

Berdasarkan analisis tingkat efisiensi kegiatan di atas, maka seluruh kegiatan 

pengawasan Obat dan Makanan Tahun 2011 dinyatakan efisien.  

Apabila ditinjau dari indikator kinerja utama, maka realisasi  kenaikan Obat dan 

Makanan yang memenuhi standar pada Tahun 2011 dibandingkan Tahun 2010 

mengalami penurunan dengan capaian 0% sampai -13,44%. Hal ini disebabkan 

karena pelaksanaan sampling yang berorientasi pada produk yang tidak memenuhi 

standar.  

  

 

Surabaya,      27   Januari    2012 

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 

Sesuai amanat dalam Instruksi Presiden No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas 

Kinerja Instansi Pemerintah, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Surabaya 

sebagai salah satu instansi pemerintah memiliki kewajiban menyusun Laporan 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). 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. 

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  

Badan Pengawas Obat dan Makanan RI (Badan POM RI) sesuai  Keputusan  Presiden  

Nomor 166 tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden 

Nomor 103 tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan 

Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen, adalah salah satu 

Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND) yang bertanggungjawab kepada  

Presiden.   

Sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2005 

tentang Perubahan ke lima atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 

tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja 

Lembaga pemerintah Non Departemen, maka dalam melaksanakan tugasnya Badan 

POM RI dikoordinasikan oleh Menteri Kesehatan, khususnya dalam perumusan 
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kebijakan yang berkaitan dengan instansi pemerintah lainnya serta penyelesaian 

permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan kebijakan yang dimaksud.  

   

B. Tugas Pokok dan Fungsi 

Sebagai 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 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 komplimen, 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 
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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 

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 
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C. Struktur Organisasi 

Tugas 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 

 

Kepala Sub Bagian Tata  Usaha 
 

Dra. Edi Kusumastuti, Apt. 

Kepala Bidang 
Pengujian Pangan & 
Bahan Berbahaya 

 
Dra. Endah Setijowati, 

Apt. 

Kepala Bidang 
Pengujian 

Mikrobiologi 
 

Dra. Puryani 

Kepala Bidang 
Pemeriksaan dan 

Penyidikan 
 

Dra. Tri Koranti M, Apt. 

Kepala Seksi  
Pemeriksaan 

Dra. Ani Koosbudiwati, 
Apt. 

 

Kepala Seksi  
Penyidikan 

Dra. Retno Kurpaningsih, Apt. 

Kepala Bidang Sertifikasi 
& Layanan Informasi   

Konsumen 
 

Dra. Endang Widowati, Apt. 

 

Kepala Seksi Layanan  
Informasi Konsumen 

Drs. Suprihadi, Apt. 

Kepala Seksi  
Sertifikasi 

Dra. Lindawati, Apt. 

Kepala Balai Besar POM  
di Surabaya 

 
Dra. Endang Pudjiwati, Apt., MM. 

Kepala Bidang  
Pengujian Terapetik, 

Narkotika, OT, Kosm dan 
Prod. Komplemen 

Dra. Retno Chatulistiani P, Apt. 

 
 

Kelompok Jabatan Fungsional 
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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 
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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 Pengawas Obat dan Makanan Surabaya. 

 

D. Analisis Pengembangan Strategis 

Pengawasan Obat dan Makanan sebagai bagian integral pembangunan kesehatan 

menghadapi lingkungan strategis yang sangat dinamis. 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, 
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pengembangan kompetensi SDM sesuai lingkup tugasnya, optimalisasi sumber daya, 

pengembangan laboratorium sebagai tulang punggung pengawasan Obat dan 

Makanan, 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 

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 
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- Persentase pelayanan Surat Keterangan Impor (SKI) atau Surat Keterangan 

Ekspor (SKE) yang diselesaikan tepat waktu 

5. Mampu melaksanakan 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-document dan e-archive sesuai tugas pokok dan 

fungsi Balai Besar POM di Surabaya 
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BAB II 
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN 

KINERJA 

 
 

 

 

A. PERENCANAAN STRATEGIS TAHUN 2010-2014 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahap kedua telah 

ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah nomor 5 Tahun 2010 tentang 

Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014.  

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

ditetapkan berlandaskan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI 

nomor : HK.04.1.21.11.10.10507 tanggal 3 Nopember 2010 tentang Rencana 

Strategis Badan POM Tahun 2010-2014. 

 

1. VISI 

Dalam menghadapi dinamika lingkungan dengan segala bentuk perubahannya 

maka segenap jajaran Balai Besar POM di Surabaya bercita-cita menjadikan Balai 

Besar POM di Surabaya sebagai institusi sebagaimana yang dinyatakan dalam 

Visi : 

MENJADI INSTITUSI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN YANG INOVATIF, 

KREDIBEL DAN DIAKUI SECARA INTERNASIONAL UNTUK 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 
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d. Memberdayakan masyarakat agar mampu melindungi diri dari  

 obat dan makanan yang berisiko terhadap kesehatan 

e. Membangun organisasi pembelajar (Learning Organization) 

 

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 dengan sistem yang tergolong terbaik di 

Indonesia 

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% 

 

5. ARAH KEBIJAKAN 

Arah kebijakan Balai Besar POM di Surabaya mengacu arah kebijakan Badan  

POM, yaitu : 

a. Memperkuat Sistem Regulatori Pengawasan Obat dan Makanan 
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  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. 

 

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 
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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.  PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2011 

Dalam Renstra Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Surabaya tahun 2010 – 

2014 telah ditetapkan 5 sasaran strategis untuk mencapai  tujuan utama. 

Pencapaian sasaran ditentukan oleh 10 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 output kegiatan tahun 2011 : 

a. Proporsi Obat yang memenuhi standar (aman, manfaat dan mutu) 98,87%. 

b. Proporsi Obat Tradisional yang mengandung BKO 2%. 

c. Proporsi Kosmetika yang mengandung bahan berbahaya 2%. 

d. Proporsi Suplemen Makanan yang tidak memenuhi syarat keamanan 3%. 

e. Proporsi makanan yang memenuhi syarat 79,47%.  

f. Jumlah sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan yang diperiksa 

2164 sarana 

g. Jumlah  kasus di bidang penyidikan Obat dan Makanan 41 kasus 

h. Jumlah dokumen dukungan teknis dan manajemen yang dilaksanakan 25 

dokumen 

i. Presentase ketersediaan sarana dan prasarana penunjang kerja 65%  

j. Jumlah layanan informasi dan pengaduan 1000 pengaduan 

k. Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi yang  

dihasilkan 13 dokumen 
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l. Jumlah dokumen penyelenggaraan sosialisasi / workshop / distribusi / 

seminar / publikasi /penyuluhan 32 dokumen 

m. Jumlah dokumen laporan/evaluasi/ konsultasi / koordinasi untuk 

pengelolaan dan peningkatan kinerja di bidang pengawasan Obat dan 

Makanan 30 dokumen 

n. Persentase pemenuhan sarana dan prasarana laboratorium terhadap 

standar terkini 65% 

o. SDM yang ditingkatkan kompetensinya sesuai dengan standar kompetensi 

65% 

p. Persentase unit kerja yang menerapkan sistem quality policy 66% 
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 BAB III 

AKUNTABILITAS KINERJA 

 

 

Pengukuran Kinerja terdiri dari Pengukuran Kinerja  dan Pengukuran Kinerja Kegiatan. 

Pengukuran kinerja dan pengukuran kinerja kegiatan dilakukan untuk mengetahui 

kemampuan Balai Besar POM di Surabaya dalam melaksanakan program dan kegiatan 

yang telah ditetapkan dalam perencanaan kinerja tahunan serta kemampuan mencapai 

tujuan utama dan sasaran strategis sesuai visi-misi organisasi.  

 

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 : 

                           % capaian = Realisasi   x 100%                                          
         Rencana  

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

maka digunakan rumus No. 2 sbb : 

                                            % capaian = (2 x Rencana) - Realisasi x 100%                                         
     Rencana  

Berbeda dengan pada tahun-tahun sebelumnya, pada tahun 2011 capaian kinerja lebih 

ditekankan pada indikator outcome, namun demikian indikator input dan output tetap 

menjadi pertimbangan untuk menghitung efisiensi kegiatan. 

 

A. PENGUKURAN KINERJA SASARAN STRATEGIS PERTAMA 

Sasaran Strategis Pertama Balai Besar POM di Surabaya adalah Pengawasan Obat 

dan Makanan terlaksana secara efektif untuk melindungi konsumen di dalam dan 

diluar negeri dengan sistem tergolong terbaik di ASEAN, dan untuk mencapai 

sasaran tersebut, Balai Besar POM di Surabaya memiliki Indikator Kinerja Utama , 

yaitu Persentase Kenaikan Obat dan Makanan yang Memenuhi Standar, tetapi 
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karena komposit produk sulit dilakukan, maka target indikator kinerja utama tahun 

2011 menjadi : 

1. Persentase kenaikan obat yang memenuhi standar sebesar 0,16% 

2. Persentase kenaikan obat tradisional yang memenuhi standar sebesar 0,40% 

3. Persentase kenaikan kosmetika yang memenuhi standar sebesar 0,40% 

4. Persentase kenaikan suplemen makanan yang memenuhi standar sebesar 0,50% 

5. Persentase kenaikan makanan yang memenuhi standar sebesar 6,0% 

  

Capaian untuk persentase kenaikan obat, obat tradisional, kosmetika, dan makanan 

yang memenuhi standar bernilai minus, berturut turut sebagai berikut : -7,87%;           

-13,44% ; -3,55%; -1,86%. Penurunan persentase obat, obat tradisional, kosmetika, 

dan makanan yang memenuhi standar pada tahun 2011 dibandingkan dengan 

tahun 2010 disebabkan karena,  

1. Pada tahun 2011 tehnik pengambilan sampel lebih difokuskan pada produk yang 

dicurigai tidak memenuhi standar, produk yang diproduksi oleh  industri yang 

belum menerapkan GMP (Good Manufacturing Practice), produk yang 

diproduksi di wilayah Propinsi Jawa Timur yang tahun lalu memiliki riwayat tidak 

memenuhi syarat sehingga dapat mempertajam, memperluas cakupan 

pengawasan dan efiensiensi anggaran. 

2. Meningkatnya kompetensi serta komitmen petugas dalam melakukan sampling 

sesuai prioritas yang telah ditetapkan.  

3. Penerapan sistem manajemen mutu ISO 9001, sehingga semua pekerjaan telah 

diatur dalam prosedur tetap dan tidak ada perbedaan cara kerja antara petugas 

yang satu dengan yang lain. 

Keadaan tersebut diatas secara langsung berdampak pada lebih banyaknya sampel 

yang tidak memenuhi standar dibandingkan tahun 2010.  

 

Untuk capaian persentase kenaikan Suplemen Makanan yang memenuhi standar 

adalah  0 % dari target, dikarenakan semua produk yang diuji dari tahun 2010 
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hingga 2011 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 2011 hanya 2,48% dari 

jumlah target sampel rutin  (125 sampel dari 5050 sampel) dan di tahun 2010 

jumlah sampel Suplemen Makanan hanya 2,97% dari jumlah target sampel rutin 

(150 sampel dari 5.050 sampel). Kemampuan uji yang terbatas, kurangnya metode 

analisa menyebabkan laboratorium Balai Besar POM di Surabaya belum bisa 

menguji sampel suplemen makanan yang lebih kompleks. 

 

Tabel Perbandingan Realisasi IKU dari Tahun 2008 sampai dengan Tahun 2011 

NO INDIKATOR KINERJA UTAMA 
TAHUN 

2008-2009 
2009-
2010 

2010-
2011 

1 
Persentase kenaikan Obat yang memenuhi 
standar  

-0,001 0,0025 -0,013 

2 
Persentase kenaikan Obat Tradisional yang 
memenuhi standar  

0,032 -0,0144 -0,054 

3 
Persentase kenaikan Kosmetika yang 
memenuhi standar  

0,079 0,0411 -0,014 

4 
Persentase kenaikan Suplemen Makanan yang 
memenuhi standar  

0,000 0,000 0,000 

5 
Persentase kenaikan Makanan yang memenuhi 
standar  

0,052 0,0267 -0,111 

 

Berdasarkan data dari tahun 2008 sampai 2011, terdapat 3 indikator kerja utama 

yang mengalami penurunan persentase kenaikan produk yang memenuhi standar 

dari tahun ke tahun, antara lain produk obat tradisional, kosmetika dan makanan. 

Sedangkan satu indikator kinerja utama yaitu persentase kenaikan obat yang 

memenuhi standar mengalami kenaikan pada tahun 2009-2010 dan mengalami 

penurunan di tahun 2010-2011. Hal ini disebabkan karena perbedaan teknik 

pengambilan sampel dan perbedaan prioritas sampling yang ditetapkan oleh Badan 

POM tiap tahun.  
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Cara perhitungan persentase kenaikan yang dilakukan hanya membandingkan 

persentase produk yang memenuhi standar di tahun 2011 dengan tahun 2010. 

Seharusnya perhitungan persentase kenaikan dihitung dengan membandingkan 

persentase produk yang memenuhi standar di tahun 2011 dengan hasil Survey 

Baseline Data yang dilakukan untuk mengetahui jumlah produk yang memenuhi 

standar yang beredar di masyarakat. Pada tahun 2011 hasil Survey Baseline Data 

tersebut belum tersedia, sehingga data yang disajikan saat ini masih belum 

representatif.  

 

B. PENGUKURAN KINERJA SASARAN STRATEGIS KEDUA 

Sasaran Strategis kedua Balai Besar POM di Surabaya adalah meningkatkan 

efektivitas pengawasan Obat dan Makanan dalam rangka melindungi masyarakat, 

dan untuk mencapai sasaran tersebut, Balai Besar POM di Surabaya memiliki 13 

indikator kinerja, yaitu : 

1. Proporsi Obat yang memenuhi standar (aman, manfaat dan mutu) 

2. Proporsi Obat Tradisional yang mengandung BKO (Bahan Kimia Obat) 

3. Proporsi Kosmetika yang mengandung bahan berbahaya 

4. Proporsi Suplemen Makanan yang tidak memenuhi syarat keamanan 

5. Proporsi makanan yang memenuhi syarat 

6. Jumlah sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan yang diperiksa 

7. Jumlah  kasus di bidang penyidikan Obat dan Makanan 

8. Jumlah dokumen dukungan teknis dan manajemen laboratorium yang 

dilaksanakan 

9. Presentase ketersediaan Sarana dan Prasarana penunjang kerja 

10. Jumlah layanan informasi dan pengaduan 

11. Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi 

12. Jumlah dokumen penyelenggaraan sosialisasi/ workshop/ distribusi/ seminar/ 

publikasi/ penyuluhan 
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13. Jumlah dokumen laporan/evaluasi/ konsultasi / koordinasi untuk pengelolaan 

dan peningkatan kinerja di bidang pengawasan Obat dan Makanan 

Capaian masing-masing indikator diuraikan sebagai berikut : 

1. Proporsi Obat yang Memenuhi Standar (Aman, Manfaat dan Mutu) 

 

 

Realisasi proporsi obat yang memenuhi standar (aman, manfaat dan mutu) 

tahun 2011 sebesar 98,36% sehingga capaiannya sebesar 99,48% dari target 

indikator kinerja yang telah ditetapkan sebesar 98,87%. Bila dibandingkan 

dengan tahun 2008 (99,44%), 2009 (99,37%), 2010 (99,61%), proporsi obat yang 

memenuhi standar di tahun 2011 turun menjadi 98,36%. Hal tersebut 

dikarenakan semakin selektifnya pengambilan sampel, cakupan obat yang 

disampling lebih luas 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 dan prioritas obat yang disampling adalah obat yang diproduksi di 

Propinsi Jawa Timur. Dari hasil pengujian diperoleh bahwa 47,37% obat yang 

tidak memenuhi standar diproduksi di Jawa Barat; 26,32% diproduksi di Jawa 
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Timur; 10,53% masing-masing dari Jawa Tengah dan Banten; 5,26% diproduksi di 

Jakarta. Hal ini secara tidak langsung berkaitan juga dengan hasil pemeriksaan 

sarana produksi obat di tahun 2011, dimana tidak adanya industri farmasi di 

Propinsi Jawa Timur yang menerapkan semua aspek CPOB (Cara Produksi Obat 

yang Baik) secara penuh. 

 

2. Proporsi Obat Tradisional yang Mengandung BKO (Bahan Kimia Obat) 

 

 

 

Realisasi proporsi Obat Tradisional yang mengandung BKO (Bahan Kimia Obat) 

tahun 2011 sebesar 3,57%, sehingga capaiannya sebesar 21,50% dari target 

indikator kinerja yang telah ditetapkan sebesar 2,00%. Bila dibandingkan dengan 

tahun 2008 (0,91%), 2009 (0,59%) dan 2010 (0,53%), proporsi obat tradisional 

yang mengandung BKO di tahun 2011 meningkat tajam 4 kali lipat yaitu 3,57%. 

Hal tersebut dikarenakan semakin selektifnya pengambilan sampel, cakupan 

sampel lebih luas karena diupayakan tidak ada sampel dengan Nomor  Ijin Edar 

yang sama, meningkatnya kompetensi dan komitmen petugas dalam melakukan 

sampling sesuai prioritas yang telah ditetapkan. Hasil pengujian menunjukkan 

58,62% obat tradisional yang mengandung BKO diproduksi di Jawa Timur; 
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27,58% diproduksi di Jawa Tengah dan 3,45% masing-masing diproduksi di Jawa 

Barat, Jakarta, Malaysia. Hal ini secara tidak langsung berkaitan juga dengan hasil 

pemeriksaan sarana produksi obat tradisional di tahun 2011, dimana dari hasil 

pemeriksaan didapatkan persentase jumlah sarana produksi obat tradisional di 

Propinsi Jawa Timur yang memenuhi ketentuan hanya sebesar 19,8%.  

 

3. Proporsi Kosmetika yang Mengandung Bahan Berbahaya 

 

 

 

Realisasi proporsi kosmetika yang mengandung bahan berbahaya tahun 2011 

sebesar 2,08%, sehingga capaiannya sebesar 96,0% dari target indikator kinerja 

yang telah ditetapkan sebesar 2,00%. Bila dibandingkan dengan tahun 2008 

(1,15%), 2009 (0,89%) dan 2010 (1,02%), proporsi kosmetika yang mengandung 

bahan berbahaya di tahun 2011 meningkat tajam 2 kali lipat sebesar 2,08%. Hal 

tersebut dikarenakan semakin selektifnya pengambilan sampel, cakupan sampel 

lebih luas karena diupayakan tidak ada sampel dengan Nomor Ijin Edar yang sama, 

kosmetika yang diproduksi oleh industri di wilayah Jawa Timur yang belum 

menerapkan CPKB dan meningkatnya kompetensi serta komitmen petugas dalam 

melakukan sampling sesuai prioritas yang telah ditetapkan. Hasil pengujian tahun 
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2011 menunjukkan 63,64% kosmetika yang mengandung bahan berbahaya 

diproduksi di Jawa Timur; 21,21% diproduksi di Jakarta dan 3% diproduksi di Jawa 

Barat. Tingginya persentase kosmetika yang mengandung bahan berbahaya yang 

diproduksi di Jawa Timur secara tidak langsung berkaitan juga dengan hasil 

pemeriksaan sarana produksi kosmetika di tahun 2011, dimana dari hasil 

pemeriksaan didapatkan persentase jumlah sarana produksi kosmetika di Propinsi 

Jawa Timur yang memenuhi ketentuan hanya sebesar 26,4%.  

 

4. Proporsi Suplemen Makanan yang Tidak Memenuhi Syarat Keamanan 

Realisasi proporsi suplemen makanan yang tidak memenuhi syarat keamanan tahun 

2011 sebesar 0,00%, sehingga capaiannya sebesar 200,00% dari target indikator 

kinerja sebesar 3,00%. Besarnya hasil capaian tersebut dikarenakan semua 

suplemen makanan yang diuji memenuhi syarat keamanan mutu.  

 

5. Proporsi Makanan yang Memenuhi Syarat 

 

Realisasi proporsi makanan yang memenuhi syarat tahun 2011 sebesar 74,92%, 

sehingga capaiannya sebesar 94,27% dari target indikator kinerja sebesar 79,47%. 

Bila dibandingkan dengan tahun 2008 (77,98%), 2009 (82,04%), 2010 (84,23%), 

77,98

82,04

84,23

74,92

70,00

72,00

74,00

76,00

78,00

80,00

82,00

84,00

86,00

2008 2009 2010 2011

Proporsi Makanan yang Memenuhi Syarat 



 BB aa ll aa ii   BB ee ss aa rr   PP OO MM   dd ii   SS uu rr aa bb aa yy aa   2222  
  LL aa pp oo rr aa nn   AA kk uu nn tt aa bb ii ll ii tt aa ss   KK ii nn ee rr jj aa   II nn ss tt aa nn ss ii   PP ee mm ee rr ii nn tt aa hh   22 00 11 11   

proporsi makanan yang memenuhi syarat menurun di tahun 2011 menjadi 74,92%. 

Hal tersebut dikarenakan,  

a. Meningkatnya kompetensi dan komitmen petugas dalam melakukan sampling 

sesuai prioritas yang telah ditetapkan.  

b. Sampel garam yang sebagian besar merupakan produksi industri garam di Jawa 

Timur dengan hasil uji laboratorium 55,33% tidak memenuhi syarat.  

c. Hasil pemeriksaan sarana produksi makanan di tahun 2011, dimana dari hasil 

pemeriksaan didapatkan persentase jumlah sarana produksi makanan di Propinsi 

Jawa Timur yang memenuhi ketentuan hanya 54,9%.  

d. Adanya program Quick Wins Balai Besar POM di Surabaya yaitu kegiatan 

Laboratorium Keliling. Kegiatan operasional laboratorium keliling meliputi  

pemeriksaan setempat (sanitasi, hygiene), sampling, pengujian laboratorium dan 

sosialisasi praktek keamanan 

pangan pada sarana kantin 

sekolah, penjaja makanan 

sekitar Sekolah Dasar, 

penjual makanan di pasar 

tradisional dan sepanjang 

jalan di wilayah Jawa Timur. 

Apabila dari hasil uji 

laboratorium ditemukan bahan berbahaya maka ditindaklanjuti dengan 

pemeriksaan setempat ke supplier atau pembuatnya. Kegiatan ini dilakukan 

beberapa tahap untuk memantau adanya peningkatan kualitas makanan jajanan 

anak sekolah setelah dilakukan intervensi tersebut. Dari kegiatan tersebut target 

sampel adalah 2.350 dan realisasi sampel yang telah diuji sejumlah 3.731 

(158,77%) dari 1.745 penjual makanan, dengan hasil 2.824 sampel memenuhi 

ketentuan, 907 sampel tidak memenuhi ketentuan (581 sampel mengandung 

Rhodamin; 4 sampel mengandung Rhodamin dan Formalin; 115 sampel 

mengandung Formalin; 5 sampel mengandung Formalin dan Boraks; 202 sampel 
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mengandung Boraks). Jumlah produsen IRTP yang diperiksa sebanyak 32 sarana, 

dengan hasil 19 sarana memenuhi ketentuan dan 13 sarana tidak memenuhi 

ketentuan. 

e. Adanya program pengawasan PJAS (Pangan Jajanan Anak Sekolah) yang 

merupakan program Badan POM untuk mengawasi pangan yang beredar di 

kantin dan sekitar SD. Kegiatan sampling PJAS dilakukan dalam dua tahap, PJAS 1 

mencakup 50 SD dan PJAS 2 mencakup 32 SD dengan pengambilan sampel  

jajanan di kantin dan sekitar SD yang sama. Hasil uji sampel PJAS 1 yang tidak 

memenuhi syarat disampaikan kepada Dinas Pendidikan Propinsi, Kota/ kab dan 

Dinas Kesehatan Propinsi, Kota/Kab untuk dilakukan pembinaan. Pada PJAS 2 

terjadi pengulangan pengambilan sampel, dimana sampel yang diambil adalah 

sampel pada PJAS 1 yang tidak memenuhi syarat. Dari hasil pemeriksaan 

diperoleh bahwa pada PJAS 2 sudah terdapat SD yang tidak menjual jajanan yang 

tidak memenuhi syarat pada PJAS 1, sehingga pada PJAS 2 diperoleh hasil 11 SD 

sudah tidak menjual jajanan yang mengandung bahan berbahaya. Jumlah target 

sampel PJAS adalah 672 dan realisasi sampel yang selesai uji sejumlah 684 

(101,76%), dengan hasil 390 sampel memenuhi syarat dan 294 sampel tidak 

memenuhi syarat (8 sampel mengandung rhodamin, 2 sampel mengandung 

rhodamin dan cemaran mikroba, 2 sampel mengandung formalin, 3 sampel 

mengandung formalin dan boraks, 18 sampel mengandung boraks, 3 sampel 

mengandung boraks dan cemaran mikroba, 258 tidak memenuhi persyaratan 

mutu lainnya). 

 

Kegiatan yang menunjang tercapainya target indikator proporsi obat, obat 

tradisional, kosmetika, suplemen makanan dan makanan yang memenuhi standar  

adalah Pengujian Laboratorium Sampel Obat dan Makanan. Pada tahun 2011, 

laboratorium Balai Besar POM Di Surabaya telah menyelesaikan sampel sejumlah 

5638 (termasuk sampel rutin, kasus, penelusuran kasus dan pihak ketiga) atau 

111,64% dari target 5050 sampel. 
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a. Sampel Rutin 

Target sampel 

5050, diantaranya 

termasuk 1 vaksin, 

8  rokok,  dan  1  

kondom. Sampel 

rokok, kondom, 

vaksin tidak bisa 

diuji di 

Laboratorium 

BBPOM Surabaya 

karena alat uji rokok dan kondom kondisinya rusak sehingga harus dirujuk ke 

PPOMN sedangkan sampel vaksin tidak bisa diuji di Laboratorium sehingga harus 

dirujuk ke PPOMN. Untuk mengantisipasi penyelesaian sampel tersebut maka 

ada kebijakan untuk menambah sampling sampel PJAS sebanyak 9 sampel dan 

sampel pangan sebanyak 7 sampel. Sehingga total sampel yang diuji sebanyak 

5056 ( 100,1 %). 

 

b. Sampel Non Rutin 

1. Balai Besar POM Surabaya juga menyelesaikan sampel-sampel dari Pihak 

III/Kasus/ Penelusuran Kasus sebanyak 591 sampel. Sampel dari Pihak III 

sebanyak 486 sampel, sampel kasus  sebanyak 23 sampel, sampel 

penelusuran kasus sebanyak 80 sampel. Sampel yang telah selesai diuji 

sebanyak 582 sampel (98,48%). 

2. Semua sampel laboratorium keliling sebanyak 3.731 telah diuji seluruhnya. 

Selama tahun 2011 laboratorium Balai Besar POM Di Surabaya telah 

menyelesaikan uji sampel sebanyak  9.369 sampel (185,52% dari target), 

meliputi uji secara kimia, fisika dan mikrobiologi, namun masih terdapat 7 

sampel penelusuran kasus dalam proses pengujian ulang. Sedangkan 1 
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sampel vaksin, 8 sampel rokok dan 1 sampel kondom dikirim ke PPOMN hasil 

uji belum diterima sampai laporan ini dibuat. Laboratorium Balai Besar POM 

di Surabaya juga telah menerbitkan Sertifikat hasil uji sampel pihak ketiga 

sebanyak 486 sertifikat. 

 

6. Jumlah sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan yang diperiksa 

Pada tahun 2011 kegiatan Pengawasan Sarana Produksi dan Distribusi Obat, Obat 

Tradisional, Kosmetika, NAPZA, Prekursor, Makanan dan Bahan Berbahaya 

didukung oleh beberapa sub kegiatan antara lain : 

a. Pemeriksaan Sarana Produksi, Distribusi dan Pelayanan Farmakes 

b. Inspeksi Cara Produksi Obat yang Baik (CPOB) di Industri Farmasi 

c. Pemeriksaan Sarana NAPZA dan Bahan Berbahaya 

d. Pengawasan Produk Makanan dan Bahan Berbahaya 

e. Operasi Penertiban Produk Ilegal 

f. Audit sarana dalam rangka sertifikasi, labelisasi halal, surveilan, SKI/SKE 

 

Berdasarkan target dari indikator kinerja yaitu jumlah sarana produksi dan distribusi 

yang diperiksa sebesar 2.164 sarana, diperoleh realisasi sebesar 2.395 sarana 

sehingga diperoleh persentase capaian sebesar 110,67%. Capaian kinerja melebihi 

100% ini diperoleh karena pada tahun 2011 Balai Besar POM di Surabaya 

melakukan beberapa kebijakan yang bersifat terobosan dan melibatkan beberapa 

pemangku kepentingan antara lain : 

a. Gerakan Quickwins Badan POM dimana kegiatan di Balai Besar POM Surabaya 

berupa Operasionalisasi Mobil Laboratorium Keliling 

b. Kegiatan Intensifikasi Pengawasan Sarana Distribusi Pangan dalam rangka 

menjelang Idul Fitri, Natal dan Tahun Baru.  

c. Penertiban Produk Ilegal dan Rencana Aksi Pemberantasan Produk Ilegal di 

sarana distribusi obat, kosmetika, obat tradisional dan pangan 

d. Rencana Aksi Dalam Rangka Pengawasan Notifikasi Kosmetika 
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Hasil dari kegiatan Pengawasan Sarana Produksi dan Distribusi Obat, Obat 

Tradisional, Kosmetika, NAPZA, Prekursor, Makanan dan Bahan Berbahaya tahun 

2011 adalah sebagai berikut : 

a. Sarana Produksi 

1) Sarana produksi obat yang memenuhi ketentuan sebesar 0% 

2) Sarana produksi Obat Tradisional yang memenuhi ketentuan sebesar 19,8% 

3) Sarana produksi Kosmetika yang memenuhi ketentuan sebesar 26,4% 

4) Sarana produksi Pangan yang memenuhi ketentuan sebesar 54,9% 

b. Sarana Distribusi 

1) Sarana distribusi obat yang memenuhi ketentuan sebesar 53,6% 

2) Sarana distribusi NAPZA yang memenuhi ketentuan sebesar 78,0% 

3) Sarana distribusi Obat Tradisional yang memenuhi ketentuan sebesar 30,7% 

4) Sarana distribusi Kosmetika yang memenuhi ketentuan sebesar 39,2% 

5) Sarana distribusi Pangan yang memenuhi ketentuan sebesar 72,6% 

 

Hasil pemeriksaan sarana produksi obat, obat tradisional, kosmetika, pangan yang 

memenuhi ketentuan masih mencapai angka yang kecil, berturut-turut adalah 0%, 

19,8%, 26,4% dan 54,9%, hal ini disebabkan karena banyaknya sarana produksi 

yang belum menerapkan GMP (Good Manufacturing Practice) dengan sepenuhnya.  

 

Untuk persentase sarana distribusi yang memenuhi ketentuan, terdapat dua sarana 

distribusi yang pencapaiannya sudah cukup baik (diatas 70%), yaitu sarana distribusi 

napza 78,0% dan sarana distribusi pangan 72,6%. Untuk sarana  distribusi napza, hal 

ini disebabkan karena ketatnya regulasi napza dan mulai sadarnya pemilik usaha 

dalam menerapkan  CDOB (Cara Distribusi Obat yang Baik) sehingga 

penyalahgunaan penggunaan narkotika dan psikotropika sudah berkurang. Untuk 

sarana distribusi pangan, pencapaian hasil yang baik dikarenakan adanya kegiatan 

Intensifikasi Pengawasan Sarana Distribusi Pangan dalam rangka menjelang Idul 



 BB aa ll aa ii   BB ee ss aa rr   PP OO MM   dd ii   SS uu rr aa bb aa yy aa   2277  
  LL aa pp oo rr aa nn   AA kk uu nn tt aa bb ii ll ii tt aa ss   KK ii nn ee rr jj aa   II nn ss tt aa nn ss ii   PP ee mm ee rr ii nn tt aa hh   22 00 11 11   

Fitri, Natal dan Tahun Baru. Kegiatan ini melibatkan instansi teknis lainnya 

menggunakan dana masing-masing instansi terkait. Jumlah target sarana yang 

diperiksa berjumlah 75 dan realisasi sarana yang diperiksa adalah 127 (169,33%), 

dengan hasil sarana yang memenuhi ketentuan sejumlah 84 sarana dan sarana yang 

tidak memenuhi ketentuan sejumlah 43 sarana (18 sarana menjual produk pangan 

yang rusak/ penyok, 15 sarana menjual produk pangan kedaluwarsa dan 10 sarana 

menjual produk pangan Tanpa Ijin Edar), selain itu dengan meningkatnya 

pengetahuan dan kesadaran masyarakat dalam memilih makanan yang bermutu, 

maka masyarakat lebih kritis jika menemukan produk illegal, rusak dan kedaluwarsa, 

hal ini tentunya berdampak pada pemilik sarana distribusi pangan yang harus selalu 

menjaga kualitas produk makanan yang dijual.  

 

Untuk sarana distribusi obat tradisional dan sarana distribusi kosmetika, capaian 

persentase yang memenuhi ketentuan masih kecil (19,8% dan 39,2%). Hal ini 

dikarenakan efektifnya gerakan penertiban produk illegal yang dilakukan tidak  

hanya di sarana distribusi besar, tetapi mencakup penjual di pasar tradisional, 

sarana distribusi yang dicurigai menjual produk yang dilarang. Disamping itu Balai  

Besar POM di Surabaya menindaklanjuti laporan dari Dinas Kesehatan setempat 

dan laporan dari LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) tentang sarana-sarana yang 

melanggar. Dengan menggunakan tambahan anggaran dari Badan POM dilakukan 

pemeriksaan dalam rangka Notifikasi Kosmetika terhadap 72 sarana distribusi 

kosmetika di wilayah Surabaya dan 6 kabupaten/kota di Jawa Timur, dengan hasil 3 

sarana menjual produk kosmetika ternotifikasi sesuai ketentuan, sedangkan 69 

sarana lainnya menjual produk kosmetika ternotifikasi dengan label belum 

memenuhi ketentuan notifikasi. 

 

Operasi Pemberantasan Produk Ilegal merupakan program baru yang selama ini 

belum pernah dilakukan dan fokus kegiatannya adalah mengawasi produk yang 

dilarang beredar (mengandung bahan kimia obat, bahan berbahaya, produk tanpa 
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ijin edar dan produk kedaluwarsa), target sarana yang diperiksa sejumlah 755 dan 

realisasi sarana yang diperiksa sejumlah 779 (103,18%). Dari hasil operasi 

pemberantasan produk ilegal ditemukan 394 sarana distribusi (50,58%) yang 

menjual produk obat keras, kosmetika tidak terdaftar, obat tradisional tidak 

terdaftar/ mengandung BKO (Bahan Kimia Obat) sesuai dengan Public Warning 

Badan POM, dan pangan kedaluwarsa. Hasil temuan tersebut diserahkan oleh 

pemilik ke Balai Besar POM di Surabaya untuk dimusnahkan. Selama tahun 2011 

telah dimusnahkan obat sejumlah 1.029 item (170.844 pcs), kosmetika sejumlah 

1.200 item (15.457 pcs), obat tradisional sejumlah 871 item (39.321 pcs), pangan 

sejumlah 196 item (14.032 pcs).   

 

Persentase capaian dari kegiatan Audit sarana dalam rangka sertifikasi, labelisasi 

halal, surveilan, SKI/SKE sebesar 198,91 % atau 364 sarana yang diperiksa dari 

target 183 sarana diperiksa. Pencapaian target yang tinggi Pada tahun 2011 jumlah 

permintaan audit lebih banyak daripada target yang sudah direncanakan karena: 

1.  Banyaknya permintaan audit dalam rangka pendaftaran pangan, hal ini 

dimungkinkan karena kesadaran pelaku usaha dan semakin selektifnya 

masyarakat dalam memilih produk pangan yang dikonsumsi.  

2. Penyesuaian ijin produksi kosmetika dengan keluarnya Permenkes 1175 tahun 

2010 tentang Ijin Industri Kosmetika. 

3. Dilakukannya pemeriksaan fisik produk jadi terutama pangan dalam rangka 

pemberian persetujuan Surat Keterangan Impor (SKI). 

 

Audit sarana dalam rangka sertifikasi, labelisasi halal, surveilan, SKI/SKE terdiri dari 

berbagai kegiatan, antara lain : 

· Audit dalam rangka piagam bintang satu keamanan pangan 

IRTP calon penerima Piagam Bintang 1 Keamanan Pangan adalah usulan dari 

Dinas Kesehatan Kab/Kota yang merupakan IRTP yang dianggap telah memenuhi 
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persyaratan praktek keamanan pangan. Audit dilaksanakan bersama dengan tim 

Dinas Kesehatan Kab/Kota setempat.  

· Surveilan piagam bintang satu keamanan pangan 

Pada kegiatan ini dilakukan audit bersama Dinas Kesehatan Kab/Kota setempat 

terhadap sarana IRTP yang telah menerima Piagam Bintang 1 Kemanan Pangan 

dengan tujuan untuk memastikan bahwa IRTP tersebut masih konsisten 

melaksanakan praktek keamanan pangan sesuai dengan persyaratan Piagam 

Bintang 1. Bila ditemukan inkonsistensi dalam penerapan praktek keamanan 

pangan, maka Piagam Bintang 1 Keamanan Pangan dicabut. Kegiatan ini 

dilaksanakan setiap 1 tahun 1 kali. 

· Audit dalam rangka permohonan SKE/SKI 

Kegiatan audit dalam rangka persetujuan SKI untuk memastikan bahwa produk 

yang akan beredar sesuai dengan dokumen yang diajukan, dalam rangka SKE 

produk dan sarana sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh negara 

tujuan ekspor. Pengawasan dalam rangka pemberian surat keterangan impor 

dilakukan apabila ada keraguan terhadap kesesuaian produk yang diimpor 

dengan dokumen, keabsahan dokumen maupun sarana importir/gudang 

penyimpanan dan tujuan penyaluran produk yang diimpor. Pada tahun 2011 

telah dilakukan audit terhadap  112 sarana importir bahan baku dan produk 

pangan dengan hasil 77 sarana memenuhi ketentuan dan 35 sarana tidak 

memenuhi ketentuan. Produk yang tidak memenuhi ketentuan sebanyak 

3.277.752 kemasan berupa ketidaksesuaian penandaan, nomor bets, tanggal 

kadaluwarsa, tanggal produksi, jumlah, dan nama produsen yang tercantum di 

label dengan ijin edar. Tindak lanjut yang dilakukan adalah pengamanan produk 

untuk dilakukan perbaikan label, pengajuan data P5, uji laboratorium, dan re-

ekspor oleh importir. 

· Sertifikasi dan pendaftaran produk Obat dan Makanan 

Sertifikasi dan pendaftaran produk Obat dan Makanan tergantung dari 

permintaan pelaku usaha. Tahun 2011 Balai Besar POM Di Surabaya telah 
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melaksanakan evaluasi berkas pendaftaran produk pangan resiko ringan 

sebanyak 111 terdiri dari produk biskuit, makanan ringan, mi instan, mi kering, 

garam beryodium, kembang gula, minyak goreng, tepung ketan, dan tepung 

beras. Di samping itu Balai Besar POM Di Surabaya membantu Direktorat 

Penilaian Keamanan Pangan menyelenggarakan kegiatan pelayanan prima 

pendaftaran produk pangan di Surabaya. 

 

· Audit sarana produksi dalam rangka pendaftaran produk pangan 

Salah satu persyaratan dalam rangka pendaftaran produk pangan adalah 

pemenuhan persyaratan sarana produksi dan distribusi. Tahun 2011 Balai Besar 

POM Di Surabaya telah melakukan audit sebanyak 77 sarana dengan hasil 60 

sarana memenuhi ketentuan dan 17 sarana tidak memenuhi ketentuan, akan 

tetapi kemudian kekurangannya dipenuhi oleh pelaku usaha sehingga memenuhi 

persyaratan. 

 

· Nara sumber Penyuluhan Keamanan Pangan 

Mulai Tahun 2003 sampai Tahun 2008  Balai Besar POM Di Surabaya mengadakan 

penyuluhan keamanan pangan bagi industri rumah tangga pangan di beberapa 

Kabupaten/Kota se Jawa Timur. 

Sejak Tahun 2009 Balai Besar POM Surabaya tidak melaksanakan Penyuluhan 

Keamanan Pangan (PKP) bagi Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) karena 

berdasarkan PP No. 28 Tahun 2004 tentang keamanan, mutu dan gizi pangan 

disebutkan bahwa pembinaan IRTP merupakan tanggung jawab Dinas Kesehatan 

Kabupaten/Kota. Beberapa Kab/Kota telah aktif melaksanakan penyuluhan 

keamanan pangan dengan melibatkan BBPOM Surabaya sebagai narasumber di 

wilayah masing-masing. Tahun 2011 Dinas Kesehatan Surabaya, Kab. Sidoarjo, 

Kota Kediri, Jombang, Sumenep, Kota Batu, Kota Malang, dan Kota Mojokerto 

telah melaksanakan penyuluhan terhadap 1.275 industri rumah tangga. 
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7. Jumlah  kasus di bidang penyidikan Obat dan Makanan 

Pada tahun 2011 kegiatan Penyelidikan dan Penyidikan Obat dan Makanan  

didukung oleh beberapa sub kegiatan antara lain : 

a. Investigasi awal termasuk pengumpulan bahan keterangan. 

b. Penyidikan 

c. Operasi Gabungan Daerah 

d. Operasi Gabungan Nasional 

 

Indikator kinerja penyidikan tahun 2011 sebanyak 41 kasus. Realisasi hasil kegiatan 

Penyelidikan dan Penyidikan Obat dan Makanan pada tahun 2011 diperoleh 41 

kasus pelanggaran di bidang obat dan makanan sehingga diperoleh persentase 

capaian sebesar 100%. Jenis pelanggaran yang dilakukan adalah memproduksi/ 

mengedarkan OT TIE (Tanpa Ijin Edar)  12 kasus; mengedarkan kosmetika TIE 5 

kasus; mengedarkan pangan TIE 1 kasus; mengedarkan obat TIE 1 kasus; 

mengedarkan OT TIE, obat TIE dan obat keras tanpa kewenangan 8 kasus; 

mengedarkan OT TIE, obat TIE, kosmetika TIE dan obat keras tanpa kewenangan 3 

kasus; mengedarkan obat TIE dan kosmetika TIE 1 kasus; mengedarkan OT TIE dan 

obat keras tanpa kewenangan 4 kasus; mengedarkan kosmetika TIE dan pangan TIE 

1 kasus; mengedarkan obat keras tanpa kewenangan 5 kasus. Dari 41 kasus yang 

ditangani, 24 kasus ditindak lanjuti dengan Pro-Justitia dan 17 kasus  dilakukan 

proses non justisia. Tindak lanjut dari produk-produk dengan kasus non justisia 

adalah pengamanan barang untuk dimusnahkan (17 sarana), Surat ke Badan POM 

(17 sarana),  dan pemilik sarana membuat pernyataan. 

Capaian kinerja 100% dari target ini diperoleh karena pada tahun 2011 Seksi 

Penyidikan Balai Besar POM di Surabaya : 

1. Melakukan investigasi awal terkait dengan memproduksi dan atau 

mendistribusikan sediaan Obat dan Makanan di wilayah Propinsi Jawa Timur. 

2. Menindaklanjuti hasil pemeriksaan setempat Seksi Pemeriksaan. 
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3. Menindaklanjuti laporan pengaduan konsumen dari Bidang Sertifikasi dan 

Layanan Informasi Konsumen. 

4. Dalam hal penyidikan apabila diperlukan, mengajukan permohonan dukungan 

Polda Jatim. 

 

Pada tahun 2011 Balai Besar POM di Surabaya juga melakukan Penelusuran Produk 

Kopi mengandung BKO (Bahan Kimia Obat) berdasarkan surat dari Deputi Bidang 

Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya, Nomor 

IN.07.06.53.10.11.1519 tanggal 21 Oktober 2011. Tindak lanjut yang dilakukan 

adalah melakukan pemeriksaan sarana pada PT. Mandala Cahaya Sentosa di 

Perumahan Permata Sidoarjo R2 No.2 dan 4, Jl. Raya Kludan, Kec. Tanggulangin, 

Kab Sidoarjo. Produk kopi tersebut disampling dan dilakukan pengujian di 

laboratorium BBPOM Surabaya. Hasil pengujian menunjukkan bahwa kopi tersebut 

positif mengandung BKO (Sildenafil dan Tadalafil). Terhadap produk jadi dan 

kemasan produk dilakukan pengamanan di tempat sejumlah 50.085 sachet, 3 rol 

kemasan produk dan 5.100 lembar kemasan sekunder. 

 

Selain kegiatan rutin melakukan investigasi awal dan penyidikan, seksi penyidikan 

juga melakukan 

kegiatan-kegiatan 

lainnya yaitu 

pemusnahan 

barang bukti 

kasus projustisia 

yang sudah 

selesai 

disidangkan. Jenis barang yang dimusnahkan adalah obat, obat tradisional, 

kosmetika dan pangan yang tidak memenuhi syarat (produk tanpa ijin edar, produk 

mengandung bahan berbahaya yang termasuk yang ada dalam public warning dari 
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Badan POM RI. Barang yang dimusnahkan sejumlah 834 item dengan taksiran harga 

senilai Rp. 1.737.741.000,- (satu milyar tujuh ratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus 

empat puluh satu ribu rupiah) dengan kategori obat sebanyak 373 item (41.636 

kemasan), obat tradisional sebanyak 283 item (914.248 kemasan), kosmetika 

sebanyak 132 item (874 kemasan), pangan sebanyak 46 item (8.964 kemasan). 

   

8. Jumlah dokumen dukungan teknis dan manajemen laboratorium yang 

dilaksanakan 

Capaian jumlah dokumen dukungan teknis dan manajemen laboratorium yang 

dilaksanakan sebesar 100%. Upaya yang dilakukan untuk menjamin mutu hasil 

pengujian Balai Besar POM di Surabaya tahun 2011 yang berupa dukungan teknis 

adalah : 

a. Uji kolaborasi baku pembanding dengan PPOMN. Balai Besar POM di Surabaya  

melakukan uji kolaborasi untuk Pyridoxin HCl, Irbesartan, D Cyclocerin, 

Ethionamide dan Captopril. Hasil kolaborasi dibahas di PPOMN dan 

menghasilkan metoda analisa baru yang sudah tervalidasi, sehingga menjamin 

keabsahan hasil uji.  

b. Uji kolaborasi metode analisa yang dilakukan sebanyak 3 macam, yaitu : 

a. Uji penetapan kadar Propyl Galat  

b. Uji penetapan kadar Tertier Butyl Hydroquinon (TBHQ) pada minyak goreng 

c. Angka lempeng total pada susu bubuk 

c. Uji profisiensi/ uji banding antar laboratorium yang diikuti sebanyak 7 jenis yang 

diselenggarakan oleh PPOMN (6 jenis) dan KAN (1 jenis). Dari evaluasi diperoleh 

hasil 5 jenis memuaskan dan 2 jenis tidak memuaskan. Hasil yang tidak 

memuaskan telah ditindaklanjuti dengan melakukan investigasi dan telah 

dilaporkan ke PPOMN dan KAN. 
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Sedangkan upaya yang berupa dukungan manajemen adalah : 

1. Audit internal sistem mutu yang bertujuan untuk mengetahui konsistensi 

laboratorium dalam mengimplementasikan sistem mutu. Secara keseluruhan 

temuan audit internal meliputi aspek kompetensi personel, program pelatihan, 

rekaman, dokumentasi dan perawatan alat. Hasil temuan audit internal 

tersebut telah ditindaklanjuti. 

2. Kaji ulang dokumen dilakukan dengan mengadakan pertemuan yang dihadiri 

semua personel laboratorium untuk mengetahui perubahan atau peningkatan 

yang diperlukan serta memperbaiki dokumen mutu. 

3. Kaji ulang manajemen dilakukan satu tahun satu kali dengan agenda membahas 

evaluasi kebijakan, masukan personel, evaluasi hasil audit internal dan 

eksternal, tindakan perbaikan dan pencegahan, evaluasi hasil uji profisiensi/ uji 

banding, evaluasi implementasi system mutu, umpan balik customer, 

pengaduan dan rekomendasi program peningkatan berkelanjutan. 

 

9. Presentase ketersediaan Sarana dan Prasarana penunjang kerja 

Capaian jumlah pengadaan sarana dan prasarana Balai Besar POM di Surabaya 

adalah 100%. Dengan terpenuhinya ketersediaan sarana dan prasarana penunjang 

kerja, diharapkan hasil kinerja yang optimal dapat terwujud. 

 

10. Jumlah layanan informasi dan pengaduan 

Balai Besar POM Di Surabaya 

melayani permintaan informasi 

dan pengaduan konsumen 

melalui Unit Layanan 

Pengaduan Konsumen (ULPK). 

Output dari kegiatan Layanan 

Informasi dan Pengaduan 

Konsumen ada 2 yaitu jumlah 
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layanan informasi dan pengaduan konsumen serta jumlah sosialisasi/ workshop/ 

distribusi/ seminar/ publikasi/ penyuluhan yang dilakukan.        dihadiri  Wakil  

Gubernu 

Capaian target layanan informasi dan pengaduan konsumen tahun 2011 sebesar 

82,6 % atau 826 layanan dari target 1000 layanan. Tidak tercapainya target layanan 

informasi dan pengaduan konsumen ini terjadi seiring dengan semakin 

meningkatnya pengetahuan masyarakat mengenai produk Obat dan Makanan dan 

tupoksi Badan POM. Hal ini terkait dengan meningkatnya permintaan narasumber 

dari masyarakat dan instansi lain  sebanyak 25% dibanding tahun 2010, adanya 

sosialisasi melalui media cetak, dan elektronik, pameran, serta penyebaran 

informasi melalui operasional mobil laboratorium keliling di seluruh kabupaten/ 

kota propinsi Jawa Timur. 

 

11. Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi 

Indikator output dari kegiatan ini adalah jumlah dokumen perencanaan, 

penganggaran, dan evaluasi yang dihasilkan dengan target sebanyak 13 dokumen 

(Renstra, Rencana Kinerja Tahunan/RKT, Penetapan Kinerja, IKU, Pengukuran 

Kinerja, DIPA/RKAKL, POA, Laporan Tahunan, LAKIP, Laporan Realisasi 

Anggaran/LRA tiap semester, Laporan BMN tiap semester). Capaian target adalah 

100% atau tercapai seluruhnya. Dan semua laporan  telah dikirimkan tepat waktu 

 

12. Jumlah dokumen penyelenggaraan sosialisasi/ workshop/ distribusi/ seminar/ 

publikasi/ penyuluhan 

Dalam rangka 

penyebaran 

informasi kepada 

masyarakat, Balai 

Besar POM Di 

Surabaya 
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melakukan beberapa kegiatan diantaranya penyebaran informasi melalui leaflet, 

pameran, sosialisasi di media cetak dan elektronik, penyuluhan kepada masyarakat, 

bimtek piagam bintang satu keamanan pangan, asistensi penerapan CPOTB dan 

CPKB serta melayani permintaan narasumber. Selama tahun 2011, telah dilakukan 

sosialisasi/ workshop/ distribusi/ seminar/ publikasi/ penyuluhan sebanyak 160 

atau sekitar 500%  dari target yang ditetapkan, yaitu 32. Capaian yang melebihi 

target ini disebabkan karena adanya permintaan narasumber dari stakeholder 

terkait sebanyak 400%. Tingginya angka permintaan narasumber mencerminkan 

hubungan Balai Besar POM Di Surabaya dengan stakeholder semakin baik, salah 

satu penyebabnya antara lain dari hasil sampling PJAS (Pangan Jajanan Anak 

Sekolah) pada operasional mobil laboratorium keliling yang TMS (Tidak Memenuhi 

Syarat) disampaikan ke stake holder terkait agar ditindaklanjuti, pada kenyataannya 

hal ini menjadi daya ungkit yang signifikan meningkatkan pengawasan PJAS sesuai 

tupoksi di semua instansi terkait dan semakin dikenalnya Balai Besar POM Di 

Surabaya oleh masyarakat di Propinsi Jawa Timur. 

 

13. Jumlah dokumen laporan/evaluasi/konsultasi/koordinasi untuk pengelolaan dan 

peningkatan kinerja di bidang pengawasan Obat dan Makanan 

Indikator dari kegiatan ini adalah jumlah instansi yang terlibat dalam konsultasi dan 

koordinasi dengan capaian 116,52%. Tingginya capaian ini disebabkan karena ada 

beberapa kabupaten yang perlu perhatian khusus sehingga instansi yang didatangi 

untuk koordinasi lebih dari target (3 instansi tiap kabupaten).  Semakin baiknya 

koordinasi dengan stakeholder di seluruh kabupaten ini tampak dari semakin 

banyaknya surat tindak lanjut/ surat balasan dari instansi terkait mengenai tindak 

lanjut hasil pemeriksaan sarana produksi dan distribusi obat dan makanan, tindak 

lanjut hasil pemeriksaan laboratorium keliling, dan tindak lanjut hasil pemeriksaan 

penertiban produk illegal. Surat tindak lanjut dari instansi terkait berupa 

peringatan, peringatan keras dan penghentian sementara kegiatan kepada sarana 

yang tidak memenuhi ketentuan. Berdasarkan data 2011 jumlah surat tindak lanjut 
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dari instansi lain tentang hasil pemeriksaan sarana produksi dan distribusi yang 

diterima sebanyak 15,85% (119 surat balasan dari 751 surat yang dikirim), surat 

tindak lanjut dari instansi terkait tentang hasil pemeriksaan laboratorium keliling 

sebanyak 49,27% (34 surat balasan dari 69 surat yang dikirim), surat tindak lanjut 

tentang hasil pemeriksaan penertiban produk illegal sebanyak 27,16% (107 surat  

balasan dari 394 surat yang dikirim).    

 

Kendala yang dihadapi dalam melakukan pengawasan obat dan makanan antara 

lain : 

1. Pada tahun 2011 sarana produksi dan distribusi yang diperiksa berjumlah 2.718, 

proporsi itu hanya 7,42% dari total jumlah sarana produksi dan distribusi yang 

ada di Propinsi Jawa Timur (35.607 sarana). Luasnya catchment area 

pengawasan Balai Besar POM di Surabaya yang meliputi 38 kabupaten/kota, 

jumlah sarana dan kurangnya sumber daya manusia (karena jumlah SDM yang 

masuk tidak sebanding dengan yang purna tugas) menyebabkan belum 

optimalnya pengawasan yang dilakukan. 

2. Banyaknya  UMKM  (Usaha  Mikro  Kecil  Menengah),  sehingga  CPKB,  CPOTB,  

CPMB belum bisa terpenuhi secara optimal. 

3. Dana untuk pembelian sampel yang tidak mencukupi, sehingga untuk sampel 

yang memiliki harga tinggi tidak dapat disampling dan diuji. 

4. Sudut pandang yang berbeda antara pemilik usaha dengan sistem pengawasan 

yang dilakukan, pelaku usaha lebih mengutamakan faktor ekonomi (mencari 

keuntungan) daripada memperhatikan mutu dan keamanan produk, sehingga 

masih banyak ditemukan produk pangan dan kosmetika yang mengandung 

bahan berbahaya dan produk obat tradisional yang mengandung BKO (Bahan 

Kimia Obat). 

5. Belum adanya payung hukum yang memberikan perlindungan terhadap segala 

ancaman dan konsekuensi yang bisa terjadi pada petugas. 
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Strategi  yang perlu dilakukan untuk mengefisienkan kegiatan pengawasan antara 

lain : 

1. Lebih difokuskannya pemeriksaan ke sarana produksi dan distribusi yang 

memiliki tingkat resiko tinggi dan berdampak luas, sarana dengan produk yang 

pendistribusiannya dapat menyebar luas ke seluruh Indonesia. Seperti contoh 

untuk sarana produksi, lebih difokuskan ke sarana produksi obat, obat 

tradisional, suplemen makanan, kosmetika dan makanan dengan nomor ijin edar 

MD. Sedangkan untuk sarana distribusi, lebih difokuskan kepada sarana 

distribusi obat seperti PBF (Pedagang Besar Farmasi), Rumah Sakit, Gudang 

Farmasi Kabupaten, sarana distribusi pangan pada saat pengawasan intensif 

menjelang hari raya, natal dan tahun baru. 

2. Dengan banyaknya obat tradisional mengandung BKO yang diproduksi di wilayah 

Jawa Timur maka di tahun 2012 akan dilaksanakan penyebaran informasi dengan 

mengundang produsen dan distributor obat tradisional di kabupaten 

Banyuwangi dan Sumenep. 

3. Penyebaran informasi juga dilakukan di daerah-daerah yang rawan memiliki 

pangan yang tidak memenuhi syarat. 

4. Mendorong instansi terkait untuk lebih mandiri melakukan pengawasan obat 

dan makanan sesuai tugas dan tanggungjawabnya.  

5. Lebih mengintensifkan penyebaran informasi melalui media cetak dan 

elektronik, agar cakupan sasarannya lebih luas. 

6. Koordinasi lintas sektor lebih ditingkatkan dengan harapan lintas sektor 

melaksanakan tugas pokok dan fungsi masing-masing sesuai peraturan yang 

menjadi dasar hukumnya. 

7. Pengajuan penambahan anggaran untuk tahun berikutnya, sehingga dana untuk 

pembelian sampel meningkat dan sampel dengan harga mahal bisa diuji. 

8. Pengajuan penambahan pegawai ke Badan POM sehingga pengawasan obat dan 

makanan bisa lebih optimal. 
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C. PENGUKURAN KINERJA SASARAN STRATEGIS KETIGA 

Sasaran Strategis ketiga Balai Besar POM di Surabaya adalah terwujudnya 

laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang modern dengan jaringan kerja 

di seluruh Indonesia dengan kompetensi dan kapabilitas terunggul di ASEAN,  dan 

untuk mencapai sasaran tersebut, Balai Besar POM di Surabaya memiliki 1 indikator 

kinerja, yaitu Persentase pemenuhan sarana dan prasarana laboratorium terhadap 

standar terkini dengan target 65%. Capaian indikator ini sebesar 38,86%. Hal ini 

karena dari 78 macam alat laboratorium yang harus dimiliki (sesuai dengan standar 

minimum alat laboratorium) baru 23 macam alat (29,49%) yang dimiliki oleh Badan 

POM, sedangkan alat laboratorium dengan status kepemilikan Kementrian 

Kesehatan tidak ikut dihitung karena belum ada pelimpahan aset secara resmi. 

Selain itu beberapa alat laboratorium yang sudah dimiliki Balai Besar POM Di 

Surabaya tidak masuk dalam standar minimum alat laboratorium.     

       

Kegiatan yang mendukung sasaran strategis ketiga ini adalah pengadaan alat 

laboratorium, glassware dan suku cadang. Capaian jumlah pengadaan alat 

laboratorium dan suku cadang tahun 2011 adalah 100%. Walaupun begitu alat 

laboratorium yang tersedia di Balai Besar POM Di Surabaya masih jauh dari standar 

pemenuhan alat laboratorium. Pemenuhan alat laboratorium ini sangat bergantung 

pada alokasi pagu DIPA yang tersedia, bila pagu yang didapatkan sedikit maka 

semakin sedikit alat laboratorium yang bisa dipenuhi. Kondisi ini cukup 

memprihatinkan karena standar minimum alat laboratorium saja belum terpenuhi, 

mengingat sudah semakin beragam dan kompleksnya produk-produk yang beredar 

di masyarakat yang memerlukan uji laboratorium yang lebih modern dan lebih 

canggih. Bila standar pemenuhan alat laboratorium sudah terpenuhi maka Balai 

Besar POM Di Surabaya bisa memaksimalkan pengujian produk Obat dan Makanan 

yang beredar di Propinsi Jawa Timur. Hasil pengujian yang diperoleh akan lebih 

akurat, lebih banyak parameter yang diuji, dan lebih banyak sampel yang bisa diuji, 
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sehingga bisa mendukung kenaikan pencapaian sasaran strategis Balai Besar POM 

Di Surabaya. 

 

 

D. PENGUKURAN KINERJA SASARAN STRATEGIS KEEMPAT 

Sasaran Strategis keempat Balai Besar POM di Surabaya adalah meningkatnya 

kompetensi, kapabilitas dan jumlah modal insani yang unggul dalam melaksanakan 

pengawasan Obat dan Makanan dan jumlah SDM untuk mendukung kinerja 

pengawasan Obat dan Makanan,  dan untuk mencapai sasaran tersebut, Balai Besar 

POM di Surabaya memiliki 1 indikator kinerja, yaitu SDM yang ditingkatkan 

kompetensinya sesuai dengan standar kompetensi dengan target 65%. Capaian 

indikator ini adalah 106,51%. Indikator ini hanya dihitung dari jumlah SDM yang 

mendapat pelatihan selama tahun 2011 untuk peningkatan kompetensi 

dibandingkan dengan jumlah seluruh pegawai, tetapi masih belum disesuaikan 

dengan standar kompetensi karena sampai saat ini Badan POM belum menetapkan 

standar kompetensi pegawai. Sehingga masih ada kemungkinan SDM yang 

menduduki suatu jabatan pekerjaan belum mendapat pelatihan yang tepat atau 

sebaliknya SDM yang mendapat pelatihan tertentu tidak menduduki jabatan sesuai 

dengan materi pelatihan tersebut. Standar kompetensi pegawai harus diseragamkan 

untuk Balai di seluruh Indonesia sehingga semua SDM Badan POM mendapat 

perlakuan sama.  

 

Untuk mendukung sasaran strategis keempat maka dilakukan kegiatan Peningkatan 

kompetensi petugas yang dilatih ditargetkan sebanyak 42 pegawai. Capaian dari 

indikator ini adalah 100%. Hasil penghitungan disini hanyalah jumlah SDM yang 

dilatih yang menggunakan dana DIPA Balai Besar POM Di Surabaya, tidak termasuk 

pelatihan yang menggunakan DIPA Badan POM RI. Jumlah keseluruhan SDM yang 

dilatih baik manajemen maupun teknis adalah 99 SDM. 
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E. PENGUKURAN KINERJA SASARAN STRATEGIS KELIMA 

Sasaran Strategis kelima Balai Besar POM di Surabaya adalah diterapkannya sistem 

manajemen mutu di semua unit kerja Badan POM,  dan untuk mencapai sasaran 

tersebut, Balai Besar POM di Surabaya memiliki 1 indikator kinerja, yaitu persentase 

unit kerja yang menerapkan sistem quality policy dengan target 66%. Pencapaian 

indikator ini sebesar 151,52%. Pencapaian yang melebihi target ini disebabkan 

karena Balai Besar POM Di Surabaya telah mempunyai sertifikat ISO 17025:2005 

untuk laboratorium pengujian dan laboratorium kalibrasi, serta telah mendapatkan 

sertifikat ISO 9001:2008 pada tanggal 7 Oktober 2011 untuk seluruh unit kerja 

(bidang).  

 

Kegiatan yang menunjang pencapaian sasaran ini adalah peningkatan sistem mutu. 

Indikator output peningkatan sistem mutu adalah jumlah sertifikat akreditasi dan 

sertifikasi yang diterima dengan target sebanyak 3 sertifikat yaitu sertifikat ISO 

17025:2005 untuk laboratorium pengujian, sertifikat ISO 17025:2005 untuk 

laboratorium kalibrasi dan sertifikat ISO 9001:2008 sehingga capaian yang 

diperoleh sebesar 100%. Sertifikat ISO 17025:2005 merupakan jaminan mutu hasil 

pengujian laboratorium Balai Besar POM Di Surabaya, sedangkan sertifikat ISO 

9001:2008 merupakan jaminan bahwa sistem kerja di semua unit/bidang sudah 

sesuai dengan system manajemen mutu yang diakui secara internasional.  

 

F.  EFISIENSI DAN EFEKTIFITAS 
 

1. EFISIENSI 

Fokus pengukuran efisiensi adalah indikator input dan output dari suatu 

kegiatan. Dalam hal ini, diukur kemampuan suatu kegiatan untuk menggunakan 

input yang lebih sedikit dalam 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 
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capaian input. 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 : 

 

 

 

 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 : 

 

           

           

           

           

           

           

     

 

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 / 

  IE =    % Capaian Output 
             % Capaian Input 

   SE =  % Rencana Capaian Output 
  % Rencana Capaian Input 
 
         =  100% 
             100% 
 
         =  1 
 

Jika  IE > SE,  maka kegiatan dianggap efisien 
Jika  IE < SE,  maka kegiatan dianggap tidak efisien 
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ketidakefisienan yang terjadi pada masing-masing kegiatan, dengan 

menggunakan rumus berikut : 

 

 

  

 

 

Pada tahun 2011, dari 15 kegiatan yang dilaksanakan oleh Balai Besar POM di 

Surabaya tidak ada kegiatan yang tidak efisien. Nilai TE yang diperoleh bervariasi 

antara 0 sampai 1,08. Dalam hal ini, semakin tinggi TE maka semakin rendah 

ketidakefisienan yang terjadi. Kegiatan Audit Sarana dalam Rangka Sertifikasi, 

Labelisasi Halal, Surveilan mempunyai TE tertinggi karena output yang diperoleh 

paling tinggi diabndingkan kegiatan lain.  

 

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. 

 

2. EFEKTIVITAS 

Efektivitas kegiatan diartikan sebagai tingkat kemampuan suatu kegiatan 

mencapai hasil yang diinginkan. Dalam hal ini, efektivitas ditentukan dari 

pencapaian indikator outcomes. Suatu kegiatan dikategorikan efektif bila 

pencapaian outcome lebih besar atau sama dengan 100%. Jika dilihat 

pencapaian indikator kinerja outcome pada sasaran maka sasaran pertama, 

kedua dan ketiga dengan kegiatannya dapat dinyatakan tidak efektif karena 

TE  =   IE  - SE  
                SE 
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pencapaian 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 2011 Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Surabaya telah 

melaksanakan program dan kegiatan untuk mencapai 5 sasaran strategis yang telah 

ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2011. Dari 5 sasaran strategis 

terdapat 21 indikator kinerja termasuk 5 indikator kinerja utama (IKU).  

1. Capaian indikator kinerja yang terendah sebesar -13,44% (Persentase kenaikan 

Obat Tradisional yang memenuhi standar) sedangkan capaian tertinggi sebesar 

500% (Jumlah dokumen penyelenggaraan sosialisasi / workshop / distribusi / 

seminar / publikasi / penyuluhan).  

2. Sebanyak 4 indikator IKU yaitu persentase kenaikan obat, obat tradisional, 

kosmetika dan makanan yang memenuhi syarat bernilai minus karena penurunan 

pencapaian dari tahun 2011 dibandingkan tahun 2010. 1 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 maupun tahun 2011.  

3. Terdapat  9 indikator yang sudah mencapai target dengan kisaran capaian 100% 

sampai 500% dan sebanyak 7 indikator mempunyai capaian dibawah 100%.  

4. Dari 15 kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran, tidak 

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

1,08. 

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini mengalami kendala 

dalam mengevaluasi kinerja, salah satu penyebabnya adalah penetapan target dan 

indikator pada saat penyusunan perencanaan strategis sehingga perlu dilakukan revisi 

RENSTRA 2010-2014. 
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Untuk lebih mengoptimalkan kinerja di masa yang akan datang, maka perlu ditingkatkan 

dalam hal perencanaan, pelaksanaan kegiatan, monitoring dan evaluasi, komunikasi 

serta koordinasi. 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. 

Upaya peningkatan kapasitas kinerja Balai Besar POM di Surabaya dilaksanakan melalui 

sistem perencanaan anggaran yang lebih tertib melalui pemantapan anggaran berbasis 

kinerja, menciptakan budaya kerja yang mampu mendorong setiap personil mempunyai 

kompetensi sesuai yang dibutuhkan serta monitoring dan evaluasi kegiatan secara 

terintegrasi. 
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Lampiran 1 
RENCANA STRATEGIS 

BALAI BESAR POM DI SURABAYA 
TAHUN 2010-2014 

 

TUJUAN SASARAN CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN 
KET. 

URAIAN URAIAN   INDIKATOR TARGET KEBIJAKAN PROGRAM 

1 2 3 4 5 6 7 

Meningkatnya 
Perlindungan 
Masyarakat Dari 
Produk Obat 
Dan Makanan 
Yang Berisiko 
Terhadap 
Kesehatan 

Pengawasan Obat dan Makanan 
terlaksana secara efektif untuk 
melindungi konsumen di dalam dan 
di luar negeri dengan sistem 
tergolong terbaik di ASEAN 

  Persentase kenaikan Obat dan 
Makanan yang memenuhi standar  

0,80% 1 Memperkuat Sistem 
Regulatori Pengawasan Obat 
dan Makanan 

Pengawasan 
Obat dan 
Makanan 

  

     2 Mewujudkan laboratorium 
Badan POM yang handal 

    

  

 

  3 Meningkatkan Kapasitas 
Manajemen 

    

  

 

  4 Memantapkan Jejaring Lintas 
Sektor dalam Pengawasan 
Obat dan Makanan 

    

  Meningkatkan efektivitas 
pengawasan Obat dan Makanan 
dalam rangka melindungi masyarakat 
  

  
Proporsi Obat yang memenuhi 
standar (aman, manfaat dan mutu)  

99,27%   
      

  
  

Proporsi Obat Tradisional yang 
mengandung BKO  

1%   
      

  
  

Proporsi Kosmetik yang 
mengandung bahan berbahaya . 

1%   
      

  
    

Proporsi Suplemen Makanan yang 
tidak memenuhi syarat keamanan  

2%   
      

  
    

Proporsi makanan yang memenuhi 
syarat  

90%   
      

  

    

Jumlah sarana produksi dan 
distribusi Obat dan Makanan yang 
diperiksa 

2464 
sarana 

  

      
  

    
Jumlah  kasus di bidang penyidikan 
Obat dan Makanan 

45 kasus   
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TUJUAN SASARAN CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN 
KET. 

URAIAN URAIAN   INDIKATOR TARGET KEBIJAKAN PROGRAM 

1 2 3 4 5 6 7 

  

 
  

Jumlah dokumen dukungan teknis 
dan manajemen yang dilaksanakan 

25 
dokumen 

  
      

  

 
  

Jumlah Sarana dan Prasarana yang 
terkait pengawasan Obat dan 
Makanan 

10 unit   

      
  

 
  

Jumlah layanan informasi dan 
pengaduan 

1150 
pengaduan 

  
      

  Terwujudnya laboratorium pengawasan 
Obat dan Makanan yang modern dengan 
jaringan kerja di seluruh Indonesia dengan 
kompetensi dan kapabilitas terunggul di 
ASEAN   

Persentase pemenuhan sarana dan 
prasarana laboratorium terhadap 
standar terkini  

90%.       

  
  Meningkatnya kompetensi, kapabilitas 

dan jumlah modal insani yang unggul 
dalam melaksanakan pengawasan Obat 
dan Makanan dan jumlah SDM untuk 
mendukung kinerja pengawasan Obat 
dan Makanan 

  

SDM yang ditingkatkan 
kompetensinya sesuai dengan 
standar kompetensi   

80%   

      
  

  

     

 
    

  
  

   

 
    

  Diterapkannya sistem manajemen 
mutu di semua unit kerja Badan 
POM   

Persentase unit kerja yang 
menerapkan sistem manajemen 
mutu  

100%   

      
 

Kepala Balai Besar POM di Surabaya 
 
 
 
 

Dra. Endang Pudjiwati, Apt., MM 
NIP. 19580619 198403 2 001  



 BB aa ll aa ii   BB ee ss aa rr   PP OO MM   dd ii   SS uu rr aa bb aa yy aa   4499  
  LL aa pp oo rr aa nn   AA kk uu nn tt aa bb ii ll ii tt aa ss   KK ii nn ee rr jj aa   II nn ss tt aa nn ss ii   PP ee mm ee rr ii nn tt aa hh   22 00 11 11   

Lampiran 2 
FORMULIR RENCANA KINERJA TAHUNAN 

TINGKAT UNIT ORGANISASI ESELON II /UNIT KERJA MANDIRI K/L 
 

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

Tahun  :  2011 

 

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target 

1 2 3 
Pengawasan Obat dan Makanan terlaksana secara efektif untuk 
melindungi konsumen di dalam dan diluar negeri dengan sistem 
tergolong terbaik di ASEAN 

Persentase kenaikan Obat  dan Makanan yang memenuhi standar  0,80%. 

Meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan dalam 
rangka melindungi masyarakat 

Proporsi Obat yang memenuhi standar (aman, manfaat dan mutu)  98,87% 
Proporsi Obat Tradisional yang mengandung BKO  2,00% 

  Proporsi Kosmetik yang mengandung bahan berbahaya . 2,00% 
  Proporsi Suplemen Makanan yang tidak memenuhi syarat keamanan  3,00% 
  Proporsi makanan yang memenuhi syarat  79,47% 
  Jumlah sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan yang diperiksa 2164 sarana 
  Jumlah  kasus di bidang penyidikan Obat dan Makanan 41 kasus 

  Jumlah dokumen dukungan teknis dan manajemen laboratorium yang 
dilaksanakan 

25 dokumen 

  Presentase ketersediaan Sarana dan Prasarana penunjang kerja 65,00% 
  Jumlah layanan informasi dan pengaduan 1000 
  Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi 13 dokumen 

  Jumlah dokumen penyelenggaraan 
sosialisasi/workshop/distribusi/seminar/publikasi/penyuluhan 

32 dokumen 

  Jumlah dokumen laporan/evaluasi/ konsultasi / koordinasi untuk pengelolaan 
dan peningkatan kinerja di bidang pengawasan Obat dan Makanan 

30 dokumen 
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Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target 

1 2 3 
Terwujudnya laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang 
modern dengan jaringan kerja di seluruh Indonesia dengan 
kompetensi dan kapabilitas terunggul di ASEAN 

Persentase pemenuhan sarana dan prasarana laboratorium terhadap standar 
terkini  

65,00% 

Meningkatnya kompetensi, kapabilitas dan jumlah modal insani 
yang unggul dalam melaksanakan pengawasan Obat dan 
Makanan dan jumlah SDM untuk mendukung kinerja pengawasan 
Obat dan Makanan 

SDM yang ditingkatkan kompetensinya sesuai dengan standar kompetensi  65,00% 

    

Diterapkannya sistem manajemen mutu di semua unit kerja 
Badan POM 

Persentase unit kerja yang menerapkan sistem quality policy 66,00% 

  

Kepala Balai Besar POM di Surabaya 
 
 
 
 

Dra. Endang Pudjiwati, Apt., MM 
NIP. 19580619 198403 2 001  
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Lampiran 3 
PENETAPAN  KINERJA  

BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI SURABAYA 
TAHUN ANGGARAN 2011 

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

Tahun  :  2011 

 

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target 

1 2 3 

Pengawasan Obat dan Makanan terlaksana secara efektif 
untuk melindungi konsumen di dalam dan diluar negeri 
dengan sistem tergolong terbaik di ASEAN 

Persentase kenaikan Obat  dan Makanan yang memenuhi standar  0,80%. 

Meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan 
dalam rangka melindungi masyarakat 

Proporsi Obat yang memenuhi standar (aman, manfaat dan mutu)  98,87% 
Proporsi Obat Tradisional yang mengandung BKO  2,00% 

  Proporsi Kosmetik yang mengandung bahan berbahaya . 2,00% 
  Proporsi Suplemen Makanan yang tidak memenuhi syarat keamanan  3,00% 
  Proporsi makanan yang memenuhi syarat  79,47% 
  Jumlah sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan yang 

diperiksa 
2164 sarana 

  Jumlah  kasus di bidang penyidikan Obat dan Makanan 41 kasus 
  Jumlah dokumen dukungan teknis dan manajemen laboratorium 

yang dilaksanakan 
25 dokumen 

  Presentase ketersediaan Sarana dan Prasarana penunjang kerja 65,00% 
  Jumlah layanan informasi dan pengaduan 1000 
  Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi 13 dokumen 
  Jumlah dokumen penyelenggaraan 

sosialisasi/workshop/distribusi/seminar/publikasi/penyuluhan 
32 dokumen 

  Jumlah dokumen laporan/evaluasi/ konsultasi / koordinasi untuk 
pengelolaan dan peningkatan kinerja di bidang pengawasan Obat 
dan Makanan 

30 dokumen 
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Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target 

1 2 3 

Terwujudnya laboratorium pengawasan Obat dan Makanan 
yang modern dengan jaringan kerja di seluruh Indonesia 
dengan kompetensi dan kapabilitas terunggul di ASEAN 

Persentase pemenuhan sarana dan prasarana laboratorium 
terhadap standar terkini  

65,00% 

Meningkatnya kompetensi, kapabilitas dan jumlah modal 
insani yang unggul dalam melaksanakan pengawasan Obat 
dan Makanan dan jumlah SDM untuk mendukung kinerja 
pengawasan Obat dan Makanan 

SDM yang ditingkatkan kompetensinya sesuai dengan standar 
kompetensi  

65,00% 

    
Diterapkannya sistem manajemen mutu di semua unit 
kerja Badan POM 

Persentase unit kerja yang menerapkan sistem quality policy 66,00% 

 
Jumlah Anggaran Kegiatan Pengawasan Obat dan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Surabaya : Rp.16.492.004.000,00 
 

  

Kepala Balai Besar POM di Surabaya 
 
 
 
 

Dra. Endang Pudjiwati, Apt., MM 
NIP. 19580619 198403 2 001  
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Lampiran 4 
PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN 

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

Tahun  :  2011 

 

SASARAN STRATEGIS PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALISASI 
% 

PENCAPAIAN 
TARGET 

1 2 3 4 5 6 7 
  Program Pengawasan Obat dan 

Makanan  
          

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

Input :                                                                      
Dana Rp 787.460.000 699.668.450 88,85 

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

sarana 2.164 2.395 110,67 

  2 Audit Sarana dalam Rangka 
Sertifikasi, Labelisasi Halal, 
Surveilan 

Input :                                                         
Dana Rp 173.520.000 165.798.750 95,55 

  Output :                                                               
Jumlah sarana produksi dan 
distribusi yang diaudit 

sarana 183 364 198,91 

  3 Pengujian Laboratorium Sampel 
Obat dan Makanan 

Input :                                                                      
Dana 

Rp 1.478.275.000 1.245.759.380 84,27 

  Output :                                                                                 
Jumlah produk obat dan makanan 
yang disampel dan diuji 

sampel 5.050 5.638 111,64 

Meningkatkan 
efektivitas pengawasan 
Obat dan Makanan 
dalam rangka 
melindungi masyarakat 

4 Penyidikan dan Penyelidikan Input :                                                                   
Dana 

Rp 522.200.000 477.403.200 91,42 

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

% 50% 58,54% 117,07 
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SASARAN STRATEGIS PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALISASI 
% 

PENCAPAIAN 
TARGET 

1 2 3 4 5 6 7 

  
5 Operasional Laboratorium 

Keliling 
Input :                                                                          
Dana 

Rp 380.625.000 366.244.950 96,22 

  

Output :                                                                        
Jumlah sampel makanan yang diuji sampel 2.350 3.731 158,77 

  
6 Rencana Aksi Satgas 

Pemberantasan Produk Ilegal 
Input :                                                              
Dana Rp 294.050.000 278.817.400 94,82 

  

Output :                                                
Jumlah sarana yang diperiksa sarana 755 779 103,18 

  

7 Pengadaan Sarana dan 
Prasarana 

Input :                                                             
Dana Rp 406.580.000 404.773.000 99,56 

  

Output :                                                                                
Jumlah sarana dan prasarana yang 
dihasilkan 

paket 9 9 100,00 

  

8 Layanan Informasi dan 
Pengaduan Konsumen 

Input :                                                               
Dana Rp 282.800.000 274.244.750 96,97 

  

  Output :                                                   
Jumlah layanan informasi dan 
pengaduan konsumen 

layanan 1.000 826 82,60 

  

    Output :                                                                
Jumlah sosialisasi/ workshop/ 
distribusi/ seminar/ publikasi/ 
penyuluhan yang dilakukan 

dokumen 64 160 250,00 

  

9 Penyusunan Dokumen 
Perencanaan, Penganggaran, 
dan Evaluasi 

Input :                                                               
Dana Rp 128.644.000 117.926.300 91,67 

  

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

dokumen 8 8 100,00 
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SASARAN STRATEGIS PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALISASI 
% 

PENCAPAIAN 
TARGET 

1 2 3 4 5 6 7 

  

10 Evaluasi/ Konsultasi/ Koordinasi 
untuk Pengelolaan dan 
Peningkatan Kinerja 

Input :                                                     
Dana Rp 174.600.000 136.033.356 77,91 

  

Outcome :                                            
Jumlah dokumen laporan/ evaluasi/ 
konsultasi / koordinasi untuk 
pengelolaan dan peningkatan 
kinerja di bidang pengawasan Obat 
dan Makanan yang dihasilkan 

dokumen 30 30 100,00 

  

11 Koordinasi dengan Stakeholder Input :                                                                        
Dana Rp 245.850.000 183.556.300 74,66 

  

Output  :                                                 
Jumlah instansi yang terlibat instansi 115 134 116,52 

  

12 Dokumen dukungan teknis 
dan manajemen 
laboratorium yang 
dilaksanakan 

Input :                                                             
Dana Rp 127.130.000 108.042.400 84,99 

  

Output :                                                
Jumlah dokumen dukungan teknis 
dan manajemen laboratorium yang 
dilaksanakan             

dokumen 25 25 100,00 

Terwujudnya 
laboratorium 
pengawasan Obat dan 
Makanan yang modern 
dengan jaringan kerja di 
seluruh Indonesia 
dengan kompetensi dan 
kapabilitas terunggul di 
ASEAN 

1 Pengadaan Alat Laboratorium, 
Glassware, dan Suku Cadang 

Input :                                                             
Dana Rp 1.392.310.000 1.346.022.674 96,68 

Output :                                                                                
Jumlah sarana dan prasarana yang 
diadakan paket 9 9 100,00 
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SASARAN STRATEGIS PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALISASI 
% 

PENCAPAIAN 
TARGET 

1 2 3 4 5 6 7 
Meningkatnya 
kompetensi, kapabilitas 
dan jumlah modal 
insani yang unggul 
dalam melaksanakan 
pengawasan Obat dan 
Makanan dan jumlah 
SDM untuk mendukung 
kinerja pengawasan 
Obat dan Makanan 

1 Peningkatan Kompetensi 
Petugas 

Input :                                                                
Dana 

Rp 450.702.000 344.446.700 76,42 

Output :                                                           
Jumlah SDM yang dilatih 

pegawai 42 42 100,00 

Diterapkannya sistem 
manajemen mutu di 
semua unit kerja Badan 
POM 

1 Peningkatan Sistem Mutu  Input :                                                             
Dana Rp 296.000.000 260.785.700 88,10 

Output :                                                
Jumlah sertifikat akreditasi dan 
sertifikasi yang diterima                 

sertifikat 3 3 100,00 

 
  

Kepala Balai Besar POM di Surabaya 
 
 
 
 

Dra. Endang Pudjiwati, Apt., MM 
NIP. 19580619 198403 2 001 
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Lampiran 5 
PENGUKURAN  KINERJA  

BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI SURABAYA 
TAHUN ANGGARAN 2011 

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

Tahun  :  2011 

 

SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI 
% 

PENCAPAIAN 
KETERANGAN 

1 2 3 4 5 6 
Pengawasan Obat dan Makanan 
terlaksana secara efektif untuk 
melindungi konsumen di dalam dan 
diluar negeri dengan sistem tergolong 
terbaik di ASEAN 

Persentase kenaikan Obat  dan Makanan yang 
memenuhi standar  

0,80% 

    

Indikator 
Kinerja 
Utama 

Persentase kenaikan Obat yang memenuhi 
standar  

0,16 -0,01 -7,87 
  

Persentase kenaikan Obat Tradisional yang 
memenuhi standar  

0,40 -0,05 -13,44 
  

Persentase kenaikan Kosmetik yang memenuhi 
standar  

0,40 -0,014 -3,55 
  

Persentase kenaikan Suplemen Makanan yang 
memenuhi standar  

0,50 0,00 0,00 
  

Persentase kenaikan Makanan yang memenuhi 
standar  

6,00 -0,11 -1,86 
  

Meningkatkan efektivitas pengawasan 
Obat dan Makanan dalam rangka 
melindungi masyarakat 
 

Proporsi Obat yang memenuhi standar (aman, 
manfaat dan mutu)  

98,87% 98,40% 99,52   

Proporsi Obat Tradisional yang mengandung BKO  2,00% 3,69% 15,50   
Proporsi Kosmetik yang mengandung bahan 
berbahaya . 

2,00% 2,08% 96,00   

Proporsi Suplemen Makanan yang tidak 
memenuhi syarat keamanan  

3,00% 0% 200   

Proporsi makanan yang memenuhi syarat  79,47% 74,60% 93,87   
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SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI 
% 

PENCAPAIAN 
KETERANGAN 

1 2 3 4 5 6 
  Jumlah sarana produksi dan distribusi Obat dan 

Makanan yang diperiksa 
2164 sarana 2395 110,67 

  
  Jumlah  kasus di bidang penyidikan Obat dan 

Makanan 
41 kasus 41 100 

  
  Jumlah dokumen dukungan teknis dan 

manajemen laboratorium yang dilaksanakan 
25 dokumen 25 100 

  
  Presentase ketersediaan Sarana dan Prasarana 

penunjang kerja 
65,00% 65% 100,00 

  
  Jumlah layanan informasi dan pengaduan 

1000 826 82,60 
  

  Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran 
dan evaluasi 

13 dokumen 13 100 
  

  Jumlah dokumen penyelenggaraan 
sosialisasi/workshop/distribusi/seminar/publikasi
/penyuluhan 

32 dokumen 160 500 
  

  Jumlah dokumen laporan/evaluasi/ konsultasi / 
koordinasi untuk pengelolaan dan peningkatan 
kinerja di bidang pengawasan Obat dan Makanan 

30 dokumen 30 100 
  

Terwujudnya laboratorium 
pengawasan Obat dan Makanan yang 
modern dengan jaringan kerja di 
seluruh Indonesia dengan kompetensi 
dan kapabilitas terunggul di ASEAN 

Persentase pemenuhan sarana dan prasarana 
laboratorium terhadap standar terkini  

65,00% 25,26% 38,86 

  
Meningkatnya kompetensi, kapabilitas 
dan jumlah modal insani yang unggul 
dalam melaksanakan pengawasan 
Obat dan Makanan dan jumlah SDM 
untuk mendukung kinerja pengawasan 
Obat dan Makanan 

SDM yang ditingkatkan kompetensinya sesuai 
dengan standar kompetensi  

65,00% 69,23% 106,51 
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SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI 
% 

PENCAPAIAN 
KETERANGAN 

1 2 3 4 5 6 
Diterapkannya sistem manajemen 
mutu di semua unit kerja Badan POM 

Persentase unit kerja yang menerapkan sistem 
quality policy 66,00% 100% 151,52 

  
 
Jumlah Anggaran Program Pengawasan Obat dan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Surabaya : Rp.16.492.004.000,- 
Realisasi  Anggaran Program Pengawasan Obat dan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Surabaya : Rp.16.023.273.488,- 
 

  

Kepala Balai Besar POM di Surabaya 
 
 
 
 

Dra. Endang Pudjiwati, Apt., MM 
NIP. 19580619 198403 2 001 
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Lampiran 6 
PENGUKURAN TINGKAT EFISIENSI KINERJA 

BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI SURABAYA 
TAHUN 2011 

 
SASARAN KEGIATAN RATA-RATA % CAPAIAN TARGET 

IE SE KATEGORI TE 
URAIAN URAIAN INPUT OUTPUT 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Pengawasan Obat dan Makanan 
terlaksana secara efektif untuk 
melindungi konsumen di dalam dan 
diluar negeri dengan sistem tergolong 
terbaik di ASEAN 
  

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

88,85 110,67 1,25 1 EFISIEN 0,25 

Audit Sarana dalam Rangka Sertifikasi, 
Labelisasi Halal, Surveilan 

95,55 198,91 2,08 1 EFISIEN 1,08 

  
Pengujian Laboratorium Sampel Obat 
dan Makanan  

84,27 111,64 1,32 1 EFISIEN 0,32 

Meningkatkan efektivitas pengawasan 
Obat dan Makanan dalam rangka 
melindungi masyarakat 
  

Penyidikan dan Penyelidikan 91,42 117,07 1,28 1 EFISIEN 0,28 

Operasional Laboratorium Keliling 96,22 158,77 1,65 1 EFISIEN 0,65 
Rencana Aksi Satgas Pemberantasan 
Produk Ilegal 

94,82 103,18 1,09 1 EFISIEN 0,09 

  
Pengadaan Sarana dan Prasarana 99,56 100,00 1,00 1 EFISIEN 0,00 

  
Layanan informasi dan pengaduan 
konsumen 

96,97 82,60 1,00 1 EFISIEN 0,00 

  
Penyusunan Dokumen Perencanaan, 
Penganggaran, dan Evaluasi 

91,67 100,00 1,09 1 EFISIEN 0,09 

  
Evaluasi/ Konsultasi/ Koordinasi untuk 
Pengelolaan dan Peningkatan Kinerja 

77,91 100,00 1,28 1 EFISIEN 0,28 

  Koordinasi dengan Stakeholder 74,66 116,52 1,56 1 EFISIEN 0,56 

  

Dokumen dukungan teknis dan 
manajemen laboratorium yang 
dilaksanakan 

84,99 100,00 1,18 1 EFISIEN 0,18 
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SASARAN KEGIATAN RATA-RATA % CAPAIAN TARGET 
IE SE KATEGORI TE 

URAIAN URAIAN INPUT OUTPUT 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Terwujudnya laboratorium pengawasan 
Obat dan Makanan yang modern 
dengan jaringan kerja di seluruh 
Indonesia dengan kompetensi dan 
kapabilitas terunggul di ASEAN 

Pengadaan Alat Laboratorium 
Glassware, dan Suku Cadang 

96,68 100,00 1,03 1 EFISIEN 0,03 

Meningkatnya kompetensi, kapabilitas 
dan jumlah modal insani yang unggul 
dalam melaksanakan pengawasan Obat 
dan Makanan dan jumlah SDM untuk 
mendukung kinerja pengawasan Obat 
dan Makanan 

Peningkatan Kompetensi Petugas 76,42 100,00 1,31 1 EFISIEN 0,31 

Diterapkannya sistem manajemen mutu 
di semua unit kerja Badan POM 

Peningkatan Sistem Mutu 88,10 100,00 1,14 1 EFISIEN 0,14 

 
  

Kepala Balai Besar POM di Surabaya 
 
 
 
 

Dra. Endang Pudjiwati, Apt., MM 
NIP. 19580619 198403 2 001 
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