


 
         

 

Assalamualaikum Wr. Wb 

 Alhamdulillah,  

Puji dan Syukur Kehadirat Allah SWT dan atas 

rahmat serta HidayahNya, Balai Besar Pengawas 

Obat dan Makanan di Padang telah memasuki 

tahun ke empat dalam implementasi Rencana 

Strategis Balai Besar POM di Padang Tahun 2015-

2019. 

Sehubungan dengan terbitnya Peraturan 

Kepala BPOM Nomor 26 Tahun 2017 tentang 

organisasi dan tata kerja Badan Pengawas Obat dan 

Makanan (BPOM), rencana strategis Balai Besar POM 

di Padang perlu dilakukan revisi terhadap perubahan beberapa indikator dan 

target pada tahun 2018 dan tahun 2019. 

Penyusunan revisi Rencana Strategis BBPOM di Padang mengacu pada 

Keputusan Kepala BPOM Nomor HK.04.1.21.04.15.1803 Tahun 2015 tentang 

Pedoman Penyusunan dan Review Renstra 2015-2019 di Lingkungan BPOM 

dan Peraturan Kepala BPOM Nomor 28 Tahun 2017 tentang Rencana 

Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2015-2019.  

Revisi Rencana Strategis dilakukan menggunakan organisasi dan 

tatakerja BPOM yang baru pada indikator dan target yang disesuaikan 

dengan perubahan lingkungan strategis. Pada revsi rencana strategis Balai 

Besar POM di Padang juga terdapat evaluasi capaian indikator 2015, 2016 

dan 2017.  

Revisi Rencana Strategis tahun 2015-2019 disusun dengan 

mempertimbangkan faktor internal dan faktor eksternal antara lain: 

kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang mungkin dihadapi dalam 

pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi. Revisi Rencana Strategis 

merupakan bagian dari Sistem Akuntabilitas dan Kinerja Instansi Pemerintah 

(SAKIP) yang bersifat indikatif dan memuat berbagai program dan kegiatan 

yang akan dilaksanakan oleh Balai Besar POM di Padang dalam kurun waktu 

2015-2019 yang akan menentukan kualitas perencanaan BBPOM di Padang. 

Kata Pengantar 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 KONDISI UMUM 

Sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 yang merupakan periode ke-tiga dari 

pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-

2025, fokus pembangunan diarahkan untuk lebih memantapkan pembangunan 

secara menyeluruh di berbagai bidang. Penekanan pembangunan untuk 

peningkatan daya saing kompetitif perekonomian berdasarkan keunggulan sumber 

daya alam dan SDM berkualitas serta kemampuan ilmu pengetahuan dan 

teknologi (IPTEK) yang terus meningkat. 

Dalam dokumen RPJMN 2015-2019 yang ditetapkan melalui Peraturan 

Presiden Nomor 2 Tahun 2015, disebutkan salah satu tantangan yang dihadapi 

dalam pembangunan terkait pengawasan Obat dan Makanan adalah perlunya 

peningkatan kualitas dan kapasitas produksi sesuai standar Cara Pembuatan Yang 

Baik Good Manufacturing Practices (GMP), Obat dan Makanan terdistribusi 

dengan baik, dan sampai di tangan konsumen dengan keamanan, khasiat/manfaat, 

dan mutu yang terjaga. Di sisi lain, pengawasan Obat dan Makanan yang efektif 

akan mendukung peningkatan daya saing produk Obat dan Makanan. 

Sebagaimana amanat tersebut dan dalam rangka mendukung pencapaian 

program prioritas pemerintah, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) 

sesuai kewenangan, tugas dan fungsinya menyusun Rencana Strategis (Renstra) 

yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan serta program dan kegiatan 

untuk periode 2015-2019. Penyusunan Renstra BPOM ini berpedoman pada 

RPJMN periode 2015-2019 dan perubahan lingkungan strategis pengawasan Obat 

dan Makanan.  

Adanya perubahan struktur organisasi dan / atau tugas dan fungsi BPOM, 

sesuai peraturan BPOM No.26 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

BPOM, menyebabkan perubahan arah kebijakan dan strategi. Hal itu 

menyebabkan Perubahan Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja, Perubahan 

Sasaran Program dan Indikator kinerja serta Perubahan Sasaran Kegiatan dan 

Indikator Kinerja. Selain itu perubahan struktur organisasi BPOM dengan 

bertambahnya UPT BPOM di Kabupaten/Kota sebanyak 40 Loka untuk tahun 
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2018. Dalam rangka efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi antar 

UPT BPOM, Kepala Badan dapat menunjuk BB/BPOM untuk mengoordinasikan 

Loka POM. BBPOM di Padang menggoordinasikan Loka Kota Payakumbuh dan 

Loka Kabupaten Dharmasraya. Karena baru beroperasi di tahun 2018, maka 

Renstra kedua Loka tersebut masih mengacu kepada Renstra BBPOM di Padang 

Tahun 2015-2019. Oleh karena itu perlu dilakukan Revisi Rencana Strategi Tahun 

2015-2019. 

Review Renstra Balai Besar POM di Padang berpedoman pada Peraturan 

Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Republik Indonesia Nomor 

HK.04.1.21.04.15.1803 Tahun 2015  tentang Pedoman Penyusunan dan Review 

Renstra 2015 s.d. 2019 di Lingkungan BPOM. Proses review Renstra Balai Besar 

POM di Padang tahun 2015 - 2019 dilakukan sesuai dengan amanat peraturan 

perundang-undangan yang berlaku dan perubahan struktur organisasi dan/atau 

tugas dan fungsi BPOM, serta melibatkan pemangku kepentingan yang menjadi 

mitra Balai Besar POM di Padang. Selanjutnya review Renstra Balai Besar POM 

di Padang periode 2015 - 2019 diharapkan dapat meningkatkan kinerja Balai 

besar POM di Padang. 

 

1.1.1 DASAR HUKUM 

1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan juncto 

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 Tentang Pengamanan 

Bahan yang Mengandung Zat Adiktif berupa Produk Tembakau bagi 

Kesehatan; 

2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika; 

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan; 

4. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal; 

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara 

(ASN); 

6. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 Tentang Badan Pengawas Obat 

dan Makanan; 

7. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Peningkatan Efektivitas 

Pengawasan Obat dan Makanan; 

8. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Grand Design RB 

2010-2025; 
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9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2018 Tentang 

Peningkatan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan 

di Daerah; 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan 

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika; 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2010 Tentang Prekursor; 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2005 Tentang Keamanan Hayati 

Produk Rekayasa Genetika; 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Keamanan, Mutu, 

dan Gizi Pangan; 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 Tentang Pengamanan 

Sediaan Farmasi; 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 Tentang Label dan Iklan 

Pangan; 

16. Peraturan BPOM Nomor 26 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata 

Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan. 

17. Peraturan BPOM Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata 

Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan 

Makanan. 

 

1.1.2 TUGAS DAN FUNGSI BBPOM DI PADANG 

Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) dibentuk berdasarkan 

Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, 

Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintahan Non 

Departemen, dan telah beberapa kali diubah dengan peraturan Presiden Nomor 3 

Tahun 2013, Peraturan Kepala Badan POM Nomor 14 tahun 2014 dan terakhir 

berdasarkan Peraturan Kepala BPOM Nomor 12 Tahun 2018 tentang Organisasi 

dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan 

Makanan. BPOM adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang dibentuk 

untuk melaksanakan tugas pemerintah tertentu dari Presiden, yang berada di 

bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.  

Balai Besar POM di Padang merupakan Unit Pelaksana Teknis Badan POM, 

sesuai Keputusan Kepala BPOM No. 05018/SK/KBPOM tahun 2001 dengan 
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perubahan terakhir Peraturan Kepala BPOM Nomor 12 Tahun 2018, mempunyai 

Tugas Pokok dan Fungsi: 

Tugas Pokok, BBPOM di Padang adalah Melaksanakan kebijakan teknis 

operasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

 

Fungsi : 

a. Penyusunan rencana dan program di bidang pengawasan Obat dan Makanan;  

b. Pelaksanaan pemeriksaan sarana/fasilitas produksi Obat dan Makanan;  

c. Pelaksanaan pemeriksaan sarana/fasilitas distribusi Obat dan Makanan 

dan/atau sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian;  

d. Pelaksanaan sertifikasi produk dan sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi 

Obat dan Makanan;  

e. Pelaksanaan pengambilan contoh (sampling) Obat dan Makanan;  

f. Pelaksanaan pengujian Obat dan Makanan;  

g. Pelaksanaan intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan 

perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;  

h. Pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di 

bidang pengawasan Obat dan Makanan;  

i. Pelaksanaan koordinasi dan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan 

Makanan;  

j. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan Obat 

dan Makanan;  

k. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga; dan  

l. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.  

 

Dilihat dari fungsi BPOM secara garis besar, terdapat 4 (empat) inti 

kegiatan atau pilar lembaga BPOM, yakni:  

1. Penapisan produk dalam rangka pengawasan Obat dan Makanan sebelum 

beredar (pre-market) mencakup : perkuatan regulasi, peningkatan 

registrasi/penilaian, peningkatan inspeksi sarana produksi dalam sertifikasi; 

2. Pengawasan Obat dan Makanan pasca beredar di masyarakat (post-market) 

mencakup: pengambilan sampel dan pengujian, pemeriksaan sarana produksi 

dan distribusi Obat dan Makanan di seluruh Indonesia;  
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3. Pemberdayaan masyarakat dan pelaku usaha melalui komunikasi informasi 

dan edukasi termasuk pembinaan pelaku usaha dalam rangka meningkatkan 

daya saing produk. Selain itu melalui peningkatan peran pemerintah daerah 

dan lintas sektor untuk penguatan kerjasama kemitraan dengan pemangku 

kepentingan dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan 

Makanan; 

4. Penegakan hukum melalui fungsi pengamanan, intelijen, dan penyidikan 

dalam rangka memberantas kejahatan di bidang Obat dan Makanan. 

 

1.1.3 STRUKTUR ORGANISASI DAN SUMBER DAYA 

1.1.3.1 STRUKTUR ORGANISASI 

Berdasarkan Peraturan Kepala BPOM No. 12 tahun 2018 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis dilingkungan BPOM, struktur 

organisasi Balai Besar POM di Padang adalah sebagai berikut: 

 

KEPALA

 

BAGIAN TATA 

USAHA

 

BIDANG 

PENGUJIAN

 

BIDANG 

PEMERIKSAAN

 

BIDANG 

PENINDAKAN

 

BIDANG INFORMASI 

DAN KOMUNIKASI

 

SUB BAGIAN 

PROGRAM DAN 

EVALUASI

 

SUB BAGIAN 

UMUM

 

KELOMPOK JABATAN 

FUNGSIONAL

 

KELOMPOK JABATAN 

FUNGSIONAL

 

SEKSI PENGUJIAN 

KIMIA

 

SEKSI PENGUJIAN 

MIKROBIOLOGI

 

SEKSI INSPEKSI

 

SEKSI 

SERTIFIKASI

 

 

Gambar 1.2. Struktur Organisasi BBPOM di Padang 
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Sedangkan Struktur Organisasi Loka BPOM menurut Peraturan Kepala BPOM 

No.12 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis 

dilingkungan BPOM, adalah sebagai berikut : 

KEPALA

 

KELOMPOK JABATAN 

FUNGSIONAL

 
 

Gambar 1.3. Struktur Organisasi LOKA POM di Padang 

 

1.1.3.2  SUMBER DAYA 

SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) 

Dalam mendukung tugas-tugas Balai Besar POM di Padang sesuai peran 

dan fungsinya, diperlukan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki keahlian 

dan potensi yang sesuai. Berdasarkan perhitungan Analisis Beban Kerja ( ABK) 

tahun 2017, jumlah SDM yang dibutuhkan sebanyak  157 orang. Saat ini, SDM 

yang dimiliki Balai Besar POM di Padang adalah 103 orang, sehingga masih 

kekurangan 54 orang. 

 
Tabel 1. 1  

Kebutuhan SDM Balai Besar POM di Padang berdasarkan ABK  

Tahun 2017 

 

No Unit Kerja 

Jumlah SDM 

Berdasarkan 

ABK 

Jumlah SDM GAP 

1 Bidang Pengujian 

Teranokoko 

30 orang 20 orang 10 orang 

2 Bidang Pengujian Pangan& 

Mikrobiologi 

30 orang 26 orang 4 orang 

3 Bidang Pemdik 41 orang 24 orang 17 orang 

4 Bidang Serlik 15 orang 12 orang 3 orang 

5 Sub Bagian Tata Usaha 41 orang      21 orang 20 orang 

 Total 157 orang 103 orang 54 orang 

 



 Revisi Renstra Balai Besar POM di Padang Tahun 2015 s.d. 2019  7 

 

Jika dilihat dari tingkat pendidikan, rata – rata dari tahun 2013-2017 

proporsi pasca sarjana dan sarjana sebesar 56,56% dan non sarjana sebesar 

44,04%, dengan komposisi tingkat pendidikan sebagaimana tabel berikut : 

 

Tabel 1. 2  

Profil Pegawai BBPOM di Padang Berdasarkan Tingkat Pendidikan 

No 
Kategori 

Pendidikan 
2013 2014 2015 2016 2017 Jml 

1 S 3 - - - - -  

2 S 2 9 11 13 14 16 63 

3 Apoteker Profesi 27 27 29 27 28 138 

4 S 1 13 14 17 17 18 79 

5 Non sarjana 40 46 47 44 41 218 

Jumlah 95 89 106 102 103 495 

% Non Sarjana 42,10 51,68 44,33 43,13 39,80 44,04 

 

Tabel 1. 3  

Profil Pegawai BBPOM Padang Berdasarkan Tingkat Pendidikan Thn 2017 

No Unit Kerja S
3
 

S
2
 

A
p

o
te

k
er

/ 

P
ro

fe
si

 

S
1
 

N
O

N
 

sa
rj

a
n

a
 

J
u

m
la

h
 

1 Bidang Serlik 0 3 3 2 4 12 

2 Bidang Pemeriksaan dan 

Penyidikan 

0 4 7 5 8 24 

3 Bidang Teranokoko 0 2 12 1 5 20 

4 Bidang Pangan,BB dan 

Mikrobiologi 

0 4 5 4 13 26 

5 Sub Bag Tata Usaha 0 3 1 6 11 21 

TOTAL 0 16 28 18 41 103 

 

Dari Tabel 1.3 di atas pada tahun 2017 dapat diketahui bahwa 39,80% 

pegawai BBPOM adalah non sarjana. Tiga Bidang/sub bagian dengan persentase 

SDM non sarjana terbesar berturut-turut adalah Sub Bagian Tata Usaha (52,38%), 

Bidang Pangan,Bahan Berbahaya dan Mikrobiologi (50%), dan Bidang Pemdik 

(33,33%). Hal ini dapat dilihat pada gambar berikut: 
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Gambar 1. 3  Profil pegawai BBPOM di Padang Berdasarkan Tingkat 

Pendidikan Tahun 2017 

 

Tabel 1. 4  

Profil Pegawai BBPOM di Padang Berdasarkan Usia 

No Usia 2013 2014 2015 2016 2017 Jml 

1 < 25 1 0 2 0 0 3 

2 25 - 30 18 9 13 6 7 53 

3 31 - 35 8 14 14 12 14 62 

4 36 - 40 8 8 10 14 14 54 

5 41 - 45 10 13 12 17 17 69 

6 46 - 50 22 25 24 24 24 119 

7 51 - 55 22 22 20 23 23 110 

8 > 55 0 7 11 6 4 28 

Total 95 89 106 102 103 494 

 

Profil pegawai BBPOM di Padang tahun 2017, rata-rata usia ≥ 50 tahun 

26,21 % dan 6,7 % berada pada usia ≤ 30 tahun. Berdasarkan kondisi SDM di 

atas, menyebabkan beberapa tugas dan fungsi pengawasan belum dapat dilakukan 

secara optimal. Untuk itu selain menambah kuantitas SDM juga perlu peningkatan 

kualitasnya sehingga dapat beradaptasi dengan pengembangan lingkungan 

eksternal yang sangat dinamis. Balai Besar POM di Padang perlu meningkatkan 

kegiatan pengembangan kompetensi SDM secara berkesinambungan melalui 

pelatihan dan pendidikan gelar dan non gelar sesuai dengan Training Needs 
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Assessment serta capacity building yang terencana sehingga menghasilkan SDM 

yang handal dan dapat memberikan nilai tambah keberhasilan organisasi. 

Dari  Tabel 1.3 dan Gambar 1.2 dapat diketahui bahwa sebanyak 28 orang 

(27,18%) berpendidikan profesi (apoteker), 18 orang (17,48%) berpendidikan S1, 

16 orang (15,53%) berpendidikan S2, dan tidak ada yang berpendidikan S3. 

Pegawai dengan pendidikan Non Sarjana masih relatif besar yaitu sebanyak 41 

orang (39,81%). BBPOM di Padang sebagai organisasi yang scientific based 

seharusnya didukung oleh SDM dengan pendidikan S2 yang lebih banyak dari 

saat ini. Dengan tantangan yang semakin kompleks, BBPOM di Padang harus 

melakukan peningkatan kompetensi SDM dan memprediksikan kebutuhan SDM 

untuk memperkuat pengawasan dengan lingkungan strategis yang semakin 

dinamis. 

BBPOM  di Padang harus mempunyai strategi manajemen SDM yang 

tepat untuk menjamin ketersediaan SDM sesuai dengan kebutuhan pada semua 

jenis dan jenjang jabatan, meliputi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi 

maupun Jabatan Fungsional. Pembinaan karir dan kompetensi pegawai melalui 

penerapan manajemen karir pegawai dengan kegiatan pengembangan karir, 

pengembangan kompetensi, pola karir, mutasi, dan promosi pegawai harus 

dilakukan secara terarah, adil, transparan dan konsisten untuk menjamin 

pelaksanaan perencanaan kaderisasi kepemimpinan (succession planning), 

perencanaan karir (career planning) pegawai, maupun perencanaan 

pengembangan pegawai (individual development palnning) berjalan baik dan 

dapat mendukung pelaksanaan pengawasan obat dan makanan di Indonesia. 

Pembinaan kinerja pegawai melalui penilaian prestasi kerja pegawai yang 

obyektif, adil dan transparan harus dilakukan untuk menjamin peningkatan kinerja 

organisasi dalam mewujudkan visi dan misi organisasi. 

 

SARANA DAN PRASARANA 

Penyediaan sarana prasarana merupakan pendukung utama dalam 

mencapai tujuan organisasi. Luas lahan BBPOM di Padang seluas 3167 m2, 

dengan sertifikat hak milik Dirtjen POM Depkes Provinsi Sumatera Barat, tanah 

tersebut diserahkan ke Balai Besar POM di Padang dalam 2 tahap. Tahap I yaitu 

pada tahun 1977 (pengembangan gedung) seluas 2700 m2 dan tahap II seluas 467 

m2 pada tahun 1995. Untuk pengembangan gedung, luas tanah tidak 
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memungkinkan lagi karena masing-masing sisi sudah berbatasan langsung dengan 

jalan raya dan kantor Labkesda Kota Padang. Pengembangan Balai Besar POM di 

Padang dilakukan dengan membuat bangunan bertingkat. Saat ini bangunan yang 

digunakan seluas 2700 m2, dimana Selain fungsi perkantoran, juga termasuk 

fungsi pelayanan publik dan laboratorium. Secara umum pemenuhan terhadap 

kebutuhan alat pengolah data dan meubelair kerja masih terpenuhi, namun untuk 

pemenuhan kebutuhan luas lantai bangunan, masih belum terpenuhi. 

 Pengujian laboratorium merupakan tulang punggung pengawasan yang 

dilaksanakan oleh BPOM. Untuk menunjang pengujian laboratorium, saat ini 

laboratorium BBPOM Padang telah dilengkapi dengan peralatan laboratorium 

yang mempunyai tingkat sensitivitas dan akurasi yang memadai agar dapat 

menghasilkan hasil uji yang valid dan dapat dipercaya. Jumlah peralatan 

laboratorium BBPOM di Padang masih belum memadai. Berdasarkan Keputusan 

Kepala BPOM Nomor HK.04.1.71.07.14.4437 Tahun 2014 tentang Standar 

Minimum Peralatan Laboratorium, Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan BPOM 

dan hasil dari hasil assessment GLP PPOMN bulan Oktober tahun 2017, diperoleh 

persentase pemenuhan standar peralatan laboratorium sebesar 74,3%. Untuk 

melengkapi pemenuhan standar minimal alat laboratorium maka pada tahun 2017 

telah diadakan 17 unit alat utama dan 59 alat penunjang, sedangkan pada tahun 

2018 direncanakan 20 unit alat utama dan 46 unit alat penunjang. Dengan 

penambahan alat laboratorium tersebut diharapkan laboratorium pengujian Balai 

Besar POM di Padang dapat melakukan penambahan parameter kritis dan ruang 

lingkup akreditasi. 

Untuk kebutuhan teknologi informasi dan komunikasi, saat ini telah 

terpasang jaringan eksternal WAN (Wide Area Network) dengan implementasinya 

menggunakan VPN (Virtual Private Network) sehingga Balai Besar POM di 

Padang telah dapat mengakses internet dan komunikasi data secara langsung. 

Layanan VPN ini terkoneksi via Switch dan Router kepada 10 komputer (access 

point) dan terpusat di Bidang TI BPOM dengan Bandwith 3 Mbps. Pada akhir 

tahun 2011 Balai Besar POM di Padang juga telah mendapatkan bantuan 

infrastuktur TIK dari Bidang TI PIOM BPOM RI salah satunya adalah 

seperangkat alat Video Conference yang digunakan untuk melakukan Video Call 

dengan BPOM RI dan Balai Besar POM/ Balai POM di seluruh Indonesia 

sehingga komunikasi dapat berjalan dengan lancar. 
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Untuk  penerangan  digunakan  listrik  PLN  dengan  daya  54,7 KVA. 

Pada tahun 2011 dilakukan penambahan daya listrik menjadi 105 KVA dengan 

penambahan alat-alat laboratorium dan pada tahun 2012 dinaikkan lagi menjadi 

147 KVA. Untuk mengantisipasi terjadinya pemadaman listrik, Balai Besar POM 

di Padang dilengkapi dengan generator dengan kapasitas 100 KVA dan pada 

tahun 2017 telah ditambah lagi 1 generator dengan kapasitas 150 KVA. 

 

1.1.4 CAPAIAN KINERJA BBPOM di Padang 

 Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan 

pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam 

rangka mewujudkan misi dan visi BBPOM Padang. Predikat nilai capaian kinerja 

dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal sebagai berikut: 

100% s/d 125% : Memuaskan 

100%   : Baik 

75% s/d <100% : Cukup 

< 70%   : kurang 

>125%   : Tidak dapat disimpulkan 

Berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja atas pelaksanaan Renstra 2015-2019 

pada tahun 2015-2017 disajikan pada tabel berikut: 

Sesuai dengan peran dan kewenangannya, BBPOM  di Padang mempunyai 

tugas mengawasi peredaran Obat dan Makanan di Propinsi Sumatera Barat. 

Adapun pencapaian keberhasilan pelaksanaan tugas dan kewenangan BBPOM di 

Padang dapat dilihat dengan pencapaian indikator Kinerja Utama sasaran strategis 

pada tabel 1.5 di bawah ini. 

 
Tabel 1. 5  

Capaian Kinerja BBPOM di Padang Tahun 2015-2016 

No Indikator 
Target ( %)  Realisasi ( %)  Ratio( %)  

2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 

1 Persentase Obat Yang 

memenuhi syarat 

92,0 92,5 93 95,13 93,36 94,17 103,4 100,93 101,25 

2 Persentase Obat 

tradisional yang 

memenuhi syarat 

80,0 81 82 76,92 81,46 98,23 96,15 100,57 119,79 

3 Persentase Kosmetik 

yang memenuhi syarat 

89 90 91 99,67 99,67 98,23 111,99 110,74 107,95 
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No Indikator 
Target ( %)  Realisasi ( %)  Ratio( %)  

2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 

4 Persentase Suplemen 

Kesehatan yang 

memenuhi syarat 

79 80 81 98,04 99,33 100 124,1 124,16 123,46 

5 Persentase Makanan 

yang memenuhi syarat 

74,18 76 78 81,44 87,03 86,35 109,79 114,51 110,7 

6 Tingkat Kepuasan 

masyarakat 

75 77 79 80,56 84,79 89,12 107,41 110,12 112,81 

 
Sebagaimana tabel 1.5 terkait pencapaian kinerja pada Renstra tahun 

2015-2017 tersebut di atas, kinerja BBPOM di Padang telah menunjukan 

perbaikan. Hal ini bisa dilihat dari seluruh kinerja BBPOM di Padang sesuai tugas 

utamanya melakukan pengawasan Obat dan Makanan. Adapun penjelasan 

pencapaian indikator tersebut sebagai berikut: Untuk indikator Persentase Obat 

yang memenuhi syarat telah mencapai rata rata sebesar 101,86%, sedangkan 

Persentase Obat Tradisional yang memenuhi syarat rata-rata 105,50 %, untuk 

Persentase  kosmetik yang memenuhi syarat rata-rata 110,23 % dan persentase 

suplemen Makanan  yang memenuhi syarat telah mencapai rata rata 123,91 % dan 

Persentase Makanan  yang memenuhi syarat tercapai rata rata 111,67 %, serta 

persentase Tingkat Kepuasan Masyarakat telah mencapai rata rata 110,11 % 

Berdasarkan hasil tersebut, Pengawasan Obat dan Makanan tetap menjadi 

mainstreaming di Renstra 2015-2019. Dibawah ini pada gambar 1.4 dapat dilihat 

secara grafik pencapaian kinerja BBPOM di Padang tahun 2015-2016 
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Gambar 1.4 Rasio Pencapaian Kinerja BBPOM di Padang  
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Tahun 2015 - 2017 

Secara lengkap, hasil pencapaian indikator kinerja utama berdasarkan 

sasaran strategis Balai Besar POM di Padang Tahun 2015 dan 2016 adalah 

sebagai berikut : 

Tabel 1. 6  

Capaian Kinerja BBPOM di Padang Tahun 2015 dan 2017 

SASARAN 

STRATEGI 
INDIKATOR KERJA 

TARGET REALISASI % CAPAIAN 

2015 2016 
 

2017 2015 2016 
 

2017 2015 2016 
 

2017 

1.   Menguatnya Sistem 

Pengawasan Obat dan 

Makanan 

  

1. Persentase  Obat yang 

memenuhi syarat 

92,0 92,5 93 95,13 93,36 94,17 103,4 100,93 101,25 

2. Persentase Obat 
Tradisional Yang memenuhi 

syarat 

80,0 81 82 76,92 81,46 98,23 96,15 100,57 119,79 

3. Persentase Kosmetik yang 

memenuhi syarat 

89,0 90 91 99,67 99,67 98,23 111,99 110,74 107,95 

4. Persentase Suplemen 

Kesehatan Yang Memenuhi 
Syarat 

79 80 81 98,04 99,33 100 124,1 124,16 123,46 

5. Persentase Makanan Yang 

memenuhi syarat 

74,18 76 78 81,44 87,03 86,35 109,79 114,51 110,7 

2. Meningkatnya 

kemandirian pelaku 

usaha,kemitraan dengan 
pemangku 

kepentingan,dan 

partisipasi  masyarakat 

1. Tingkat kepuasan 

Masyarakat 

75 77 79 80,56 84,79 89,12 107,41 110,12 112,81 

2. Jumlah kabupaten/kota 
yang memberikankomitmen 

untuk pelaksanaan 

pengawasan Obat dan 
Makanan dengan 

memberikan alokasi 

anggaran pelaksanaan 

regulasi Obat dan Makanan 

10 11 12 14 19 14 140 172,73 116,67 

3. Meningkatnya 

Kualitas Kapasitas 
Kelembagaan BPOM 

1. Nilai SAKIP BBPOM di 

Padang oleh Badan POM 

B (70) B(60) A(80

) 

69(B) BB 

(71,6) 

71,98 98,57 119,45 89,97 

 

Hasil analisis terhadap pengukuran kinerja sasaran strategis pada tahun 

2016 atau periode Renstra Balai Besar POM di Padang tahun 2015- 2019 adalah 

sebagai berikut : 

1. Capaian kinerja sasaran strategis pertama yaitu: ”Menguatnya Sistem 

Pengawasan Obat dan Makanan“, yang diukur dengan 5 indikator, dengan 

pencapaian nilai baik semua, maka dinyatakan sasaran strategis pertama ini 

dinyatakan berhasil. 

2. Capaian kinerja sasaran strategis ketiga yaitu: “Meningkatnya Kualitas 

Kapasitas Kelembagaan BPOM“ yang diukur dengan 1 indikator , dengan 

kategori baik , maka sasaran strategis tersebut dinyatakan berhasil. 
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Berdasarkan hasil pengukuran kinerja sasaran strategis pada tahun 2015 

s/d 2017 atau mid term review Renstra Balai Besar POM di Padang tahun 2015 – 

2019, dari 3 ( tiga) sasaran strategis tersebut, hanya 1 ( satu) sasaran strategis yang 

tidak berhasil. Dengan demikian Balai Besar POM di Padang telah menunjukan 

kinerja yang baik dan untuk mencapai kinerja baik untuk seluruh sasaran strategis 

itu dibutuhkan review rensta. 

 

PENGHARGAAN BBPOM di PADANG 

Pada tahun 2017, BBPOM di Padang mendapat beberapa penghargaan sebagai 

salah satu bukti dan apresiasi terhadap kinerja BBPOM di Padang di berbagai 

sektor. Penghargaan-penghargaan tersebut antara lain: 

1. Pasar Alai dan Pasar Ibuh yang merupakan pasar binaan BBPOM di 

Padang, mendapatkan penghargaan sebagai Pasar Aman dari Badan POM . 

Penghargaan tersebut diberikan kepada implementasi pengawasan pasar 

yang telah dilakukan oleh komunitas pasar dan Pemda. 

2. Desa Kelurahan Ekor Lubuk yang merupakan desa binaan BBPOM di 

Padang mendapatkan juara 2 Desa Pangan Aman tingkat Nasional Tahun 

2017 dari Badan POM. 

3. Mendapat Rekor MURI dalam acara GENAPOA bersama Ikatan Apoteker 

Indonesia Tahun 2017 di Tanah Datar. 

 

1.2 POTENSI DAN PERMASALAHAN 

Seiring dengan dinamika lingkungan strategis, baik lokal maupun 

nasional, permasalahan dan tantangan yang dihadapi oleh masyarakat semakin 

kompleks. Secara garis besar, lingkungan strategis yang bersifat eksternal yang 

dihadapi oleh Balai Besar POM di Padang terdiri atas 2 ( dua) isu mendasar, yaitu 

kesehatan dan globalisasi. Isu kesehatan tersebut terkait dengan implementasi 

Sistem Kesehatan Nasional (SKN) dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). 

Sedangkan isu globalisasi terkait perdagangan bebas, komitmen internasional dan 

perkembangan teknologi. Selain itu, isu lokal yang menjadi perhatian terkait 

dinamika lingkungan strategis yaitu perubahan demografi, ekonomi dan sosial 

masyarakat, desentralisasi dan otonomi daerah. Hal itu menuntut peningkatan 
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peran dan kapasitas instansi Balai Besar POM di Padang dalam mengawasi 

peredaran produk Obat dan Makanan. 

Selama periode 2015 – 2019 pelaksanaan peran dan fungsi Balai Besar 

POM di Padang tersebut telah diupayakan secara optimal sesuai dengan target 

pencapaian kinerjanya. Namun demikian, upaya tersebut masih menyisakan 

permasalahan yang belum sepenuhnya sesuai dengan harapan masyarakat, antara 

lain: (1) belum sepenuhnya tercapai penapisan produk dalam rangka pengawasan 

Obat dan Makanan sebelum beredar (pre-market) seperti beberapa sarana 

produksi Obat dan makanan yang belum memenuhi ketentuan, (2) belum 

optimalnya pengawasan Obat dan Makanan pasca beredar di masyarakat (post 

market), khususnya obat tradisional dan kosmetik serta (3) belum efektifnya 

pemberdayaan masyarakat melalui Komunikasi Informasi dan Edukasi dalam 

rangka meningkatkan efektifitas pengawasan Obat dan Makanan. 

Secara garis besar, lingkungan strategis yang bersifat eksternal dan 

internal yang dihadapi oleh Balai Besar POM di Padang adalah sebagai berikut: 

 

1.2.1 Sistem Kesehatan Nasional (SKN) 

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 72 tahun 2012, SKN adalah 

pengelolaan kesehatan yang diselenggarakan oleh semua komponen bangsa 

Indonesia secara terpadu dan saling mendukung guna menjamin tercapainya salah 

satu subsistem SKN adalah sediaan Farmasi, alat kesehatan dan makanan, yang 

meliputi berbagai kegiatan untuk menjamin : (i) aspek keamanan, khasiat dan 

mutu sedian farmasi, alat kesehatan dan makanan yang beredar; (ii) ketersediaan, 

pemeratan dan keterjangkauan obat, terutama obat esensial; (iii) perlindungan 

masyarakat dari penggunaan yang salah dan penyalah gunaan obat yang rasional; 

serta (iv) supaya kemandirian di bidang kefarmasian melalui pemanfaatan sumber 

daya dalam negeri. Subsistem ini saling terkait dengan subsistem lainnya sehingga 

pengelolaan kesehatan dapat diselenggarakan dengan berhasil guna dan berdaya 

guna. 

Sistem Kesehatan Nasional (SKN) merupakan bagian dari sistem 

kemasyarakatan yang dipergunakan sebagai acuan utama dalam mengembangkan 

perilaku dan lingkungan sehat serta menuntut peran aktif masyarakat dalam 

berbagai upaya kesehatan tersebut. Bentuk pelayanan kesehatan tersebut berupa 

layanan Rumah sakit, puskesmas dan kegiatan peran masyarakat melalui 
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Posyandu. Semakin banyaknya pelayanan masyarakat yang disediakan, maka 

kebutuhan akan obat semakin meningkat sehingga diperlukan penjaminan mutu 

obat. 

Penjaminan mutu obat tidak terlepas dari kualitas obat tersebut. Beberapa 

permasalahan lainnya yang juga memerlukan perhatian dalam penjaminan mutu obat 

adalah semakin meluasnya penggunaan jamu dan obat-obat tradisional, serta 

pengobatan secara tradisional di masyarakat yang memerlukan peningkatan penelitian 

ilmiah lebih lanjut. 

Balai Besar POM di Padang merupakan penyelenggara subsistem sediaan 

farmasi, alat kesehatan dan makanan, utamanya untuk menjamin aspek keamanan, 

khasiat dan mutu Obat dan Makanan yang beredar serta upaya kemandirian di bidang 

pengawasan Obat dan Makanan. Pengawasan sebagai salah satu unsur dalam 

subsistem tersebut dilaksanakan melalui upaya secara komprehensif oleh Balai Besar 

POM di Padang yaitu: 

a. Upaya terkait jaminan aspek keamanan, khasiat dan mutu Obat dan Makanan 

yang beredar. 

 Pengawasan, melibatkan berbagai pemangku kepentingan yaitu 

pemerintah, pemerintah daerah, pelaku usaha dan masyarakat secara 

terpadu dan bertanggung jawab 

 Pelaksanaan regulasi yang baik didukung dengan sumber daya yang 

memadai secara kualitas maupun kuantitas, sistem manajemen mutu, akses 

terhadap ahli dan referensi ilmiah, kerjasama internasional, laboratorium 

pengujian mutu yang kompoten, independen dan tranparan. 

 Pembinaan, pengawasan dan pengendalian impor, ekspor, produksi dan 

distribusi Obat dan Makanan. Upaya ini merupakan suatu kesatuan utuh, 

dilakukan melalui penilaian keamanan, khasiat dan mutu produk, inspeksi 

fasilitas produksi dan distribusi, pengambilan dan pengujian sampel, 

surveilans dan uji setelah pemasaran serta pemantauan label atau 

penandaan, iklan dan promosi. 

 Penegakan hukum yang konsisten dengan efek jera yang tinggi untuk 

setiap pelanggaran, termasuk pemberantasan produk palsu dan illegal. 

 Perlindungan masyarakat dari penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, 

Zat Adiktif sebagai upaya yang terpadu antara upaya represif, preventif, 

kuratif dan rehabilitatife. 
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 Perlindungan masyarakat terhadap pencemaran sediaan farmasi dari 

bahan-bahan dilarang atau penggunaan bahan tambahan makanan yang 

tidak sesuai dengan persyaratan 

b. Upaya Terkait Kemandirian Obat dan Makanan 

 Pembinaan industri farmasi di Sumatera Barat mampu melakukan 

produksi sesuai dengan Cara Pembuatan Obat Yang baik ( CPOB) dan 

dapat melakukan usahanya dengan efektif dan efisien sehingga 

mempunyai daya saing yang tinggi. 

 Untuk itu potensi permasalahan ini menjadi tantangan tersendiri bagi 

BBPOM di Padang untuk dapat memberikan rasa aman bagi masyarakat 

dalam mengkonsumsi obat yang beredar di pasaran. Keberhasilan 

pembangunan kesehatan sangat ditentukan oleh dukungan sistem nilai dan 

budaya masyarakat  yang secara bersama terhimpun dalam berbagai sistem 

kemasyarakatan salah satunya SKN. Implementasi SKN merupakan 

peluang bagi BBPOM di Padang untuk mendorong upaya kesehatan 

masyarakat yang lebih baik lagi dalam menghadapi pola perilaku dan 

lingkungan sehat khususnya Obat dan Makanan. 

 

1.2.2 Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) 

JKN merupakan salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin 

agar setiap rakyat dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang minimal layak 

menuju terwujudnya kesejahteraan sosial yang berkeadilan bagi seluruh rakyat 

Indonesia.  Program JKN ini diatur dalam UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang 

Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Dalam JKN juga diberlakukan 

penjaminan mutu obat yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam 

penyelenggaraan pembangunan kesehatan. 

Implementasi SJSN dapat membawa dampak secara langsung dan tidak 

langsung terhadap pengawasan Obat dan Makanan. Dampak langsung adalah 

meningkatnya jumlah permohonan pendaftaran produk obat, baik dari dalam 

maupun luar negeri karena perusahaan/industri obat akan berusaha menjadi 

supplier obat untuk program pemerintah tersebut. Selain peningkatan jumlah obat 

yang akan diregistrasi, jenis obatpun akan sangat bervariasi. Hal ini disebabkan 

adanya peningkatan demand terhadap obat sebagai salah satu produk yang 
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dibutuhkan. Sementara dampak tidak langsung dari penerapan JKN adalah 

terjadinya peningkatan konsumsi obat, baik jumlah maupun jenisnya. 

Tingginya demand obat akan mendorong banyak industri farmasi 

melakukan pengembangan fasilitas dan peningkatan kapasitas produksi dengan 

perluasan sarana yang dimiliki. Dengan adanya peningkatan kapasitas dan fasilitas 

tersebut, diasumsikan akan terjadi peningkatan permohonan sertifikasi CPOB. 

Dalam hal ini tuntutan terhadap peran BBPOM di Padang akan semakin besar 

antara lain adalah peningkatan pengawasan pre-market melalui sertifikasi CPOB 

dan post-market melalui intensifikasi pengawasan obat pasca beredar. Seiring 

dengan penerapan JKN, akan banyak industri farmasi yang harus melakukan 

resertifikasi CPOB yang berlaku selama 5 (lima) tahun. Dari sisi penyediaan JKN 

kapasitas dan kapabilitas laboratorium pengujian BBPOM di Padang harus terus 

diperkuat, begitu pula dengan pengembangan dan pemeliharaan kompetensi SDM 

Pengawasan Obat dan Makanan (penguji dan inspektur), serta kuantitas SDM 

yang harus terus ditingkatkan sesuai dengan beban kerja. 

 

1.2.3 Globalisasi, Perdagangan Bebas dan Komitmen Internasional 

Globalisasi merupakan suatu perubahan interaksi manusia secara luas, 

yang mencakup ekonomi, politik, sosial, budaya, teknologi dan lingkungan. 

Proses ini dipicu dan dipercepat dengan berkembangnya teknologi, informasi dan 

transportasi yang sangat cepat dan masif akhir-akhir ini dan berkonsekuensi pada 

fungsi BBPOM di Padang dalam sistem pengelolaannya. Era globalisasi dapat 

menjadi peluang sekaligus tantangan bagi pembangunan kesehatan, khususnya 

dalam rangka mengurangi dampak yang merugikan sehingga mengharuskan 

adanya suatu antisipasi dengan kebijakan yang responsif. 

Dampak dari pengaruh lingkungan eksternal khususnya globalisasi 

tersebut mengakibatkan adanya area perdagangan bebas, yang bertujuan untuk 

meningkatkan daya saing ekonomi kawasan regional dan berpeluang besar 

menjadikan ASEAN sebagai basis produksi dunia serta menciptakan pasar 

regional. Selanjutnya diharapkan industri farmasi, obat tradisional, kosmetika, 

suplemen kesehatan dan makanan dalam negeri mampu untuk menjaga daya saing 

terhadap produk luar negeri. Hal tersebut juga berdampak pada pertumbuhan 

sektor industri Obat dan Makanan di provinsi Sumatera Barat. Berdasarkan data 

yang ada, pada tahun 2017 terdapat 1 industri farmasi, 43 Pedagang Besar 
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Farmasi(PBF), 19 instalasi Farmasi Kesehatan(IFK), 5 industri Kecil Obat 

Tradisional, 7 industri kosmetik, 4162 industri rumahtangga pangan dan 35 

industri pangan. Hal tersebut merupakan potensi besar bagi BBPOM di Padang 

dalam pemantapan stakeholder untuk memberikan bimbingan dan pembinaan 

dalam rangka mendorong kemandirian pelaku usaha. 

Realitas menunjukan bahwa saat ini Provinsi Sumatera Barat telah 

menjadi pasar bagi produk Obat dan Makanan Luar Negeri yang belum tentu 

terjamin keamanan dan mutunya untuk dikonsumsi. Untuk itu masyarakat 

membutuhkan proteksi yang kuat dan rasa aman dalam mengkonsumsi Obat dan 

Makanan tersebut. Perdagangan bebas tidak hanya berdampak pada isu-isu 

ekonomi saja, tetapi merambah pada isu-isu kesehatan. Isu kesehatan yang akan 

muncul adalah menurunnya derajat kesehatan yang dipicu oleh perubahan gaya 

hidup dan pola konsumsi masyarakat tanpa diimbangi dengan pengetahuan dan 

kesadaran masyarakat akan kesehatan. 

Apabila dibandingkan pertumbuhan sektor industri di bidang Obat dan 

Makanan dengan SDM yang dimiliki oleh BBPOM di Padang, sampai dengan 

tahun 2017 presentase pemenuhan SDM sesuai beban kerja hanya 64.38%. 

Jumlah SDM ini tidak sebanding dan menjadi tantangan yang sangat besar dalam 

pengawasan Obat dan Makanan. Untuk itu BBPOM di Padang harus menyusun 

rencana strategis agar kegiatan pengawasan Obat dan Makanan di provinsi 

Sumatera Barat dapat terlaksana secara optimal, antara lain dengan peningkatan 

kompetensi SDM sesuai dengan kebutuhan organisasi dan penyusunan prioritas 

kegiatan. Selain itu menerapkan sistem manajemen kinerja secara optimal 

sehingga lebih efektif dan efisien. Namun kelebihan yang dimiliki oleh BBPOM 

di Padang adalah adanya pedoman pengawasan yang jelas sebagai acuan dalam 

pengawasan atas Obat dan Makanan sehingga seluruh kegiatan pengawasan 

tersebut telah memiliki acuan dan standar baku. Selain itu BBPOM di Padang 

telah menerapkan sistem manajemen mutu ISO 9001:2015 dan ISO 17025:2008. 

 

1.2.4 Perubahan Iklim 

Ancaman perubahan iklim dunia, akan semakin dirasakan oleh sektor 

pertanian terutama pada produk bahan pangan di Indonesia dan khususnya di 

Propinsi Sumatera Barat. Perubahan iklim dapat mengakibatkan berkurangnya 

ketersediaan pangan yang berkualitas, sehat, bermanfaat dengan harga kompetitif. 
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Semakin besarnya kontribusi industri pengolahan dengan sub sektor 

makanan, minuman dan tembakau serta sub sektor pupuk, kimia dan barang dari 

karet terhadap output nasional, maka akan semakin besar juga tugas BBPOM di 

Padang dalam mengawasi dan menjamin keamanan proses produksi produk 

makanan dari hulu ke hilir. 

Selain dari sisi pangan, perubahan iklim ini juga mengakibatkan 

munculnya bibit penyakit baru hasil mutasi gen dari berbagai virus. Bibit penyakit 

baru tersebut diantaranya virus influenza yang variannya sekarang menjadi cukup 

banyak dan mudah tersebar dari satu Negara ke Negara lain.  

Terkait hal ini, tiga penyakit yang perlu mendapat perhatian khusus terkait 

perubahan iklim dan perkembangan vektor yaitu Malaria, Demam Berdarah 

Dengue (DBD) dan Diare. Selain ketiga penyakit ini, masih ada lagi penyakit 

yang banyak ditemukan akibat adanya perubahan iklim seperti Insfeksi Saluran 

Pernapasan Atas (ISPA) dan penyakit batu ginjal. 

Varian obat baru juga diikuti pula dengan jenis obat herbal tradisional 

Indonesia dan Cina yang paling banyak beredar di pasar. Kondisi ini menuntut 

kerja keras dari BBPOM di Padang melakukan pengawasan terhadap 

perkembangan produksi dan peredaran obat tersebut. 

 

1.2.5 Demografi dan Perubahan Komposisi Penduduk 

Kemajuan dari ekonomi suatu provinsi dapat dilihat dari laju pertumbuhan 

ekonomi. Laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Barat tahun triwulan II 

tahun 2017 adalah 5,32 % sedikit lebih rendah dari tahun 2016 yaitu 5,58 %. 

Pertumbuhan ini tidak melambat drastis karena struktur ekonomi masih 

didominasi sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, di mana masih terlihat 

pasar induk di kota Padang baru selesai dibangun, sehingga riak pertumbuhan 

ekonomi di Sumatera Barat berjalan lamban. 

Selanjutnya berdasarkan piramida penduduk Sumatera Barat tahun 2015, 

struktur umur penduduk Sumatera Barat saat ini didominasi oleh penduduk usia 

muda, terutama penduduk pada usia 5-14 tahun, sehingga penyediaan pelayanan 

pendidikan, pelayanan kesehatan agar lebih ditingkatkan termasuk pengetahuan 

keamanan pangan karena saat ini era teknologi yang akan sangat cepat 

mempengaruhi perilaku usia muda termasuk mempengaruhi gaya hidup. 
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Tabel 1.7  

Struktur umur penduduk Sumatera Barat tahun 2015 

KELOMPOK 

UMUR 
LAKI-LAKI PEREMPUAN JUMLAH 

0 - 4 286.617 274.598 561.215 

5 - 9 270.001 257.664 527.665 

10 - 14 255.774 246.003 501.777 

15 - 19 241.211 235.941 477.152 

20 - 24 220.994 218.259 439.253 

25 - 29 206.880 201.464 408.344 

30 - 34 184.364 189.830 374.194 

35 - 39 181.065 180.961 362.026 

40 - 44 162.859 165.055 327.914 

45 - 49 143.343 149.350 292.693 

50 - 54 128.865 136.699 265.564 

55 - 59 109.308 113.408 222.716 

60 - 64 75.901 78.582 154.483 

65 - 69 47.966 56.544 104.510 

70 - 74 34.503 46.504 81.007 

75+ 34.541 61.235 95.776 

Sumatera Barat 2 584 192 2 612 097 5 196 289 

 

 

Gambar 1. 5  Data Penduduk di Provinsi Sumatera Barat Berdasarkan 

Kategori Umur dan Kelamin Tahun 2015 

 

Kemajuan Teknologi Informasi (TI) juga tidak kalah akan mempengaruhi pola 

konsumsi Obat dan Makanan, karena populasi terbanyak di provinsi Sumatera 

Barat adalah anak dan remaja, dimana pada kelompok ini paling mengenal 
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perkembangan TI serta mudah terpengaruh oleh iklan yang disajikan lewat alat 

komunikasi yang dimilikinya. 

Faktor tersebut di atas akan menyebabkan kecendrungan perubahan gaya 

hidup dan pola konsumsi masyarakat. Peningkatan konsumsi jumlah dan jenis 

Obat dan Makanan tanpa diimbangi dengan pengetahuan dan kesadaran 

masyarakat akan kesehatan dapat menimbulkan penurunan derajat kesehatan. 

 

1.2.6 Desentralisasi dan Otonomi Daerah 

Dengan perubahan paradigma sistem penyelenggaraan pemerintahan 

yang semula sentralisasi menjadi desentralisasi atau otonomi daerah, maka 

urusan kesehatan menjadi salah satu kewenangan yang diselenggarakan 

secara konkuren antara pusat dan daerah. Sistem Desentralisasi ini dapat 

menimbulkan beberapa permasalahan di bidang pengawasan Obat dan 

Makanan diantaranya kurangnya dukungan dan kerjasama dari pemangku 

kepentingan di daerah sehingga tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan 

Makanan belum optimal. 

Untuk itu, agar tugas pokok dan fungsi Balai Besar POM di Padang 

berjalan dengan baik, diperlukan komitmen yang tinggi, dukungan dan 

kerjasama yang baik dari para pelaku untuk menghasilkan tata 

penyelenggaraan pembangunan kesehatan yang baik. Pembangunan 

kesehatan harus diselenggarakan dengan menggalang kemitraan yang dinamis 

dan harmonis antara pemerintahan pusat dan daerah, antara pemerintah dan 

masyarakat, termasuk dengan pihak swasta. 

Disisi lain, pengakuan stakeholder akan keberadaan Balai Besar POM di 

Padang semakin meningkat. Hal tersebut disebabkan karena Balai Besar POM 

di Padang tidak hanya telah menjalankan tugas dan fungsinya dengan optimal 

tetapi juga berperan aktif di dalam berbagai forum instansi lainnya dalam upaya 

pengawasan Obat dan Makanan. Beberapa diantaranya adalah Badan POM 

termasuk Balai Besar POM di Padang sebagai Kelompok Kerja Keamanan 

Pangan Nasional di dalam Sistem Keamanan Pangan Terpadu (SKPT), 

Program Pembinaan Keamanan Pangan Jajanan Anak Sekolah, sebagai 

narasumber dalam upaya pengawasan Obat dan Makanan melalui kegiatan 

penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat yang bekerja sama dengan 

Pemerintah Provinsi  dan Kabupaten/Kota. 
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Balai Besar POM di Padang juga melayani pengujian produk Obat dan 

Makanan dari pihak ketiga. Secara umum, pengujian dari pihak ketiga berasal 

dari instansi pemerintah dan masyarakat umum antara  lain kepolisian dan  

pelaku  usaha  P-IRT. Hal  tersebut   menjadi  peluang, khususnya  bagi  

Laboratorium  Balai  Besar  POM  di  Padang  dalam   menjalin kerjasama  

dengan stakeholder  sekaligus mendukung peningkatan daya  saing pelaku  

usaha. 

 

1.2.7 Perkembangan Teknologi 

Perkembangan teknologi baik teknologi produksi, distribusi dan 

pengembangan jenis produk, akan membawa dampak perubahan secara terus 

menerus pada produk Obat dan Makanan. Hal ini harus menjadi perhatian dan 

inspirasi Balai Besar POM di Padang untuk terus berinovasi dalam 

menghadapi perkembangan dan tuntutan yang ada. Di sisi lain, perkembangan 

teknologi informasi juga dapat menjadi potensi bagi Balai Besar di Padang 

untuk dapat melakukan pelayanan online, yang dapat memudahkan akses dan 

jangkauan masyarakat. Namun, teknologi informasi juga dapat menjadi 

tantangan bagi Balai Besar POM di Padang terkait trend pemasaran dan 

transaksi produk Obat dan Makanan yang dilakukan secara online, yang juga 

perlu mendapatkan pengawasan dengan berbasis pada teknologi. 

Sarana dan prasarana merupakan unsur penting dalam mendukung 

keberhasilan kegiatan dan untuk meningkatkan kinerja secara keseluruhan. 

Sarana dan prasarana tersebut dapat berupa sarana dan prasarana yang 

mendukung kegiatan manajemen dan juga kegiatan teknis laboratorium. 

Laboratorium merupakan tulang punggung dari pengawasan Obat dan 

Makanan, oleh karenanya diperlukan sarana dan prasarana laboratorium yang 

Iengkap mulai dari metode analisa, baku pembanding reagensia sampai kepada 

peralatan yang memadai. Peralatan yang dimiliki masih belum memenuhi 

persyaratan minimal yang ditetapkan. Adalah fakta bahwa kemampuan dan 

kapasitas uji laboratorium Badan POM, termasuk Balai Besar POM di Padang, 

belum memadai jika dibandingkan dengan beban kerja pengawasan Obat dan 

Makanan. Dengan perkembangan teknologi saat ini, tentu juga terkait erat 

dengan perkembangan teknologi di bidang pengujian, sehingga menjadi suatu 

tantangan tersendiri untuk laboratorium Balai Besar POM di Padang. 
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Laboratorium dituntut untuk terus mengikuti perkembangan teknologi yang 

ada terkait dengan produk dan metode analisis. 

 

1.2.8 Implementasi Program Fortifikasi Pangan 

Salah satu upaya di dalam mendukung Arah Kebijakan Nasional 

Perbaikan Kualitas Konsumsi Pangan dan Gizi Masyarakat dilakukan melalui 

peningkatan peran industri dan pemerintah daerah dalam ketersediaan pangan 

beragam, aman, dan bergizi diantaranya dengan dukungan fortifikasi 

mikronutrien penting. Fortifikasi pangan merupakan salah satu cara dalam 

menangani permasalahan tingginya angka kekurangan gizi mikro. Sebagai 

langkah awal pemerintah menetapkan fortifikasi pada garam dan tepung 

terigu, mengingat masih tingginya masalah gangguan kesehatan karena kurang 

yodium (GAKl). Penerapan fortifikasi harus diiringi dengan pengawasan oleh 

Balai Besar POM di Padang. Hasil pengawasan garam beryodium dalam kurun 

waktu tahun 2016 menunjukkan bahwa jumlah garam yang TMS mutu 

mengalami penurunan dibandingkan tahun 2014, yaitu sebesar 44,78 % (TMS 

2016), 47,50% (TMS 2015) dan 95.53% (TMS 2014). Sedangkan hasil 

pengawasan tepung terigu dalam kurun waktu empat tahun terakhir (2011-2014) 

menunjukkan bahwa jumlah sampel yang TMS mutu mengalami penurunan. 

 

Gambar 1.6  Persentase Garam Yang TMS 

 

Kegiatan Intensifikasi pengawasan produk fortifikasi Nasional 

(tepung terigu dan garam) merupakan upaya pengawasan produk pangan baik 

dalam rangka pemenuhan persyaratan (compliance) maupun surveilan 

keamanan pangan. Upaya tersebut dilakukan melalui verifikasi terhadap 
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pemenuhan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB), baik penerapan 

CPPOB pada produsen pangan dan penerapan Cara Ritel Pangan yang Baik di 

sarana peredaran. Selain itu juga dilakukan pengawasan terhadap produk 

pangan baik di sarana produksi maupun di sarana peredaran dan penegakan 

hukum terhadap pelaku pelanggaran di bidang pangan, pengujian 

Iaboratorium terhadap parameter keamanan dan mutu pangan dan gizi pangan, 

pengawasan terhadap kesesuaian label serta pengawasan terhadap keamanan 

kemasan pangan yang beredar melalui sampling dan pengujian. 

 

1.2.9 Jejaring Kerja 

Balai Besar POM di Padang menyadari dalam pengawasan Obat dan 

Makanan tidak dapat menjadi single player. Untuk itu Balai Besar POM di 

Padang mengembangkan kerjasama dengan lembaga-lembaga, baik di pusat, 

daerah, maupun internasional. Sebagai salah satu unit pelaksana teknis di 

lingkungan BPOM, maka Balai Besar POM di Padang sebagai bagian dari 

beberapa jejaring kerja yang sudah dimiliki BPOM yaitu Jejaring Keamanan 

Pangan Nasional / Daerah, Satgas Pemberantasan Obat dan makanan Ilegal (Pusat 

dan Daerah), Indonesia Criminal Justice System (ICJS), dan Gerakan Nasional 

Waspada Obat dan Makanan Ilegal (GNWOMI). Di tingkat regional maupun 

internasional BPOM memiliki jejaring kerja dengan ASEAN Rapid Alert System 

for Food and Feed (ARASFF), World Health Organization (WHO), Codex 

Alimentarius Commission, Forum Kerjasama Asia Pasifik dalam harmonisasi 

regulasi bidang obat (RHSC), ASEAN Referrences Laboratories (ARL), 

Pharmaceutical Inspection Convertion and Pharmaceutical Inspection 

Cooperation Scheme (PIC/S), International Crime Police Organization Interpol. 

Balai Besar POM di Padang melakukan pengembangan dan penguatan 

program pemberdayaan masyarakat melalui Food Safety Masuk Desa, PJAS, 

Pasar Aman dari Bahan Berbahaya. Selain itu dilakukan pengembangan jejaring 

komunikasi melalui peningkatan komunikasi sosial melalui Iklan Layanan 

Masyarakat. 

 

1.2.10 Komitmen Dalam Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 

Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, Balai Besar 

POM melaksanakan reformasi birokrasi (RB) sesuai PP Nomor 81 Tahun 2010 
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tentang Grand Design RB 2010-2025. Upaya atau proses RB yang dilakukan 

Balai Besar POM di Padang merupakan pengungkit dalam pencapaian sasaran 

sebagai hasil yang diharapkan dari pelaksanaan RB. 

a. Penataan dan Penguatan Struktur Organisasi 

Dalam Pelaksanaan tugas dan fungsi, Balai Besar POM di Padang 

memiliki instansi vertikal di tingkat Nasional yaitu BPOM. Tantangan 

BPOM ke depan adalah melakukan kajian, penataan, dan evaluasi 

organisasi dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi 

secara proporsional menjadi tepat fungsi dan tepat ukuran sesuai dengan 

kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi BPOM. Untuk itu, Balai Besar 

POM di Padang turut mendukung program BPOM ke depannya tersebut. 

 

b. Penataan Tatalaksana 

Sebagai organisasi penyelenggara pelayanan publik, Balai Besar POM 

di Padang berkomitmen untuk melindungi masyarakat dari Obat dan 

Makanan yang berisiko terhadap kesehatan dan secara terus menerus 

meningkatkan pengawasan serta memberikan pelayanan kepada 

seluruh pemangku kepentingan. Komitmen Balai Besar POM di 

Padang tersebut dilakukan melalui penerapan system mutu secara 

konsisten dan ditingkatkan secara berkelanjutan yang dibuktikan dengan 

pemenuhan atau perolehan Quality Management System ISO 

9001:2005 berdasarkan hasil audit surveilan bulan Oktober 2017.  

 

c. Penataan Peraturan Perundang-undangan dan Penegak Hukum 

Telah banyak Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah yang menjadi 

landasan teknis pelaksanaan tugas fungsi Balai Besar POM di Padang. 

Namun, Peraturan Perundangundangan yang ada seIama ini kurang 

mendukung tercapainya efektivitas pengawasan Obat dan Makanan. 

Demikian pula sanksi yang diberikan terhadap pelanggaran di bidang 

Obat dan Makanan belum memberikan efek jera sehingga sering terjadi 

kasus berulang. Beberapa kerangka regulasi yang diasumsikan dapat 

mendukung pencapaian tujuan pengawasan Obat dan Makanan dibahas 

pada Kerangka Regulasi. 
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d. Penguatan Akuntabilitas Kinerja 

Penguatan Akuntabilitas Kinerja bertujuan untuk meningkatkan 

kapasitas dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Untuk mencapai 

tujuan tersebut, Balai Besar POM di Padang telah mengimplementasikan 

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dengan baik, 

dibuktikan dengan hasil evaluasi Inspektorat Badan POM RI tahun 2016 

memperoleh nilai BB. Komitmen pimpinan yang sangat tinggi terhadap 

pelaksanaan SAKIP menjadi kekuatan penting dalam upaya penguatan 

akuntabilitas kinerja Balai Besar POM d i P a d a n g . Narnun, Balai 

Besar POM di Padang masih perIu melakukan penyempurnaan dalam 

penatausahaan manajemen pemerintahan (keuangan dan BMN) dalam 

mewujudkan pemerintahan yang akuntabel ke depan, untuk menjawab 

ekspektasi masyarakat terhadap akuntabilitas BBPOM di Padang selaku 

institusi pengawasan, BBPOM di Padang mendukung BPOM untuk 

mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap 

opini laporan keuangan Badan POM dari BPK. 

 

e. Penguatan Pengawasan 

Penguatan pengawasan bertujuan untuk meningkatkan 

penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi, 

Nepotisme (KKN). Melalui upaya pengawasan yang dilakukan Balai 

Besar POM di Padang, diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan 

dan efektivitas pengelolaan keuangan Negara di lingkungan Balai 

Besar POM di P a d a n g  serta menghindari tingkat penyalahgunaan 

wewenang. Pengawasan yang dilakukan Balai Besar POM di P a d a n g  

antara lain melalui kebijakan penanganan gratifikasi, penerapan 

Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP), pengelolaan 

pengaduan masyarakat, implementasi whistle-blowing system, 

penanganan benturan kepentingan, pembangunan zona integritas 

menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi 

Bersih dan Melayani (WBBM). Untuk mendapatkan hasil yang lebih 

optimal, upaya pengawasan yang dilakukan Balai Besar POM di Padang 

tersebut masih perlu dievaluasi agar dapat ditingkatkan 

pelaksanaannya. 
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f. Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur 

Penataan sistern manajemen SDM aparatur bertujuan untuk 

meningkatkan profesionalisme SDM aparatur Balai Besar POM di 

P a d a n g  yang didukung oleh sistem rekrutmen dan promosi aparatur 

berbasis kompetensi, transparan, serta memperoleh gaji dan bentuk 

jaminan kesejahteraan yang sepadan, sesuai dengan Undang-Undang 

Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). Perencanaan 

kebutuhan pegawai Balai Besar POM di Padang dilakukan sesuai dengan 

kebutuhan organisasi dan proses penerimaan pegawai dilakukan secara 

transparan, objektif, akuntabel, dan bebas KKN serta promosi jabatan 

dilakukan secara terbuka. Pengembangan pegawai yang dilakukan Balai 

Besar POM di Padang berbasis kompetensi yang selanjutnya capaian 

penilaian kinerja individu pegawai akan dijadikan dasar untuk pernberian 

tunjangan kinerja, Hal ini diimbangi dengan penegakan aturan disiplin 

dan kode etik serta pemberian sanksi. Seluruh aktivitas manajemen 

SDM tersebut didukung oleh sistem informasi kepegawaian. Saat ini, 

SDM Balai Besar POM di Padang telah rnemiliki kualitas yang 

memadai, namun dari sisi kuantitas SDM BBPOM di Padang belum 

mencukupi kebutuhan untuk menjalankan tugas dan fungsi yang 

tersebar di seluruh Indonesia. Sistem manajemen pemerintah 

menuntut adanya ukuran keberhasilan baik di tingkat organisasi sampai 

ke level individu. Untuk saat ini, sistem manajemen kinerja belum 

optimal diterapkan, sehingga perlu dilakukan penerapan sistem 

manajemen kinerja yang lebih efektif dan efisien terutama dalam hal 

pelaksanaan evaluasi terhadap peta dan kelas jabatan yang telah disusun. 

Pemanfaatan sistem informasi kepegawaian yang telah dibangun juga 

perlu dioptimalisasi sebagai pendukung pengambilan kebijakan 

manajemen SDM BBPOM di Padang. 

 

 

g. Manajemen Perubahan 

Manajemen perubahan bertujuan untuk mengubah secara sistematis dan 

konsisten dari sistem dan mekanisme kerja organisasi serta pola pikir dan 
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budaya kerja individu atau unit kerja di dalamnya menjadi lebih baik 

sesuai dengan tujuan dan sasaran RB. Untuk menggerakkan organisasi 

dalam melakukan perubahan, Balai Besar POM di Padang telah 

membentuk agent of change sebagai role model serta forum bagi 

pembelajaran atau inovasi dalam proses perubahan yang dilakukan. 

Komitmen dan keterlibatan pimpinan dan seluruh pegawai Balai Besar 

POM di Padang secara aktif dan berkelanjutan merupakan unsur 

pendukung paling utama dalam perubahan pola pikir dan budaya kerja 

dalam rangka pelaksanaan RB. 

Untuk mengurangi risiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan 

timbulnya resistensi terhadap perubahan dibutuhkan media komunikasi 

secara reguler untuk mensosialisasikan RB atau perubahan yang sedang 

dan akan dilakukan, termasuk pentingnya peran agent of change dan 

manfaat dari forum pembelajaran atau inovasi. Sebagai organisasi 

penyelenggara pelayanan publik, Balai Besar POM di Padang 

berkomitmen untuk melindungi masyarakat dari Obat dan Makanan yang 

berisiko terhadap kesehatan dan secara terus-menerus meningkatkan 

pengawasan serta memberikan pelayanan kepada seluruh pemangku 

kepentingan. Komitmen Balai Besar POM di Padang tersebut dilakukan 

melalui penerapan sistem mutu secara konsisten dan ditingkatkan secara 

berkelanjutan yang dibuktikan dengan pemenuhan Quality Management 

System ISO 9001:2008; dan saat ini terintegrasi antara SNI 17025 dengan 

QMS ISO 9001:2015. 

 

Dari uraian tersebut di atas, maka secara singkat analisis lingkungan 

strategis baik internal maupun eksternal dirangkum dalam tabel 1.8 di bawah ini : 

 

Tabel 1.8  

Capaian Kinerja BBPOM di Padang Tahun 2015-2017 

KEKUATAN KELEMAHAN 

 Penguatan Kelembagaan BPOM melalui 

Perpres No.80/2017 tentang BPOM 

 Penguatan Pengawasan eefktivitas 

pengawasan Obat dan Makanan melalui 

Inpres no.3/2017 

 Payung hukum pengawasan Obat dan 

Makanan belum memadai 

 Beberapa SDM Aparatur masih memerlukan 

peningkatan kompetensi  

 Jumlah SDM Aparatur Balai Besar POM di 

Padang yang belum memadai dibandingkan 
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KEKUATAN KELEMAHAN 

 Kompetensi SDM Aparatur Balai Besar 

POM di Padang yang memadai dalam 

mendukung pelaksanaan tugas 

 Pengakuan stake holder 

 Networking yang kuat dengan lembaga-

lembaga daerah 

 Pedoman pengawasan yang jelas 

 Komitmen Pimpinan dan seluruh SDM 

Aparatur Balai Besar POM di Padang 

menerapkan Reformasi Birokrasi 

 Adanya informasi dan edukasi pada 

masyarakat yang programatik 

 Tugas, fungsi dan kewenangan yang jelas 

dalam peraturan perundang-undangan 

 Sistem pengawasan yang komprehensif 

mencangkup pre-market dan post-market. 

 Inovasi oleh Tim IT . 

dengan cakupan tugas pengawasan dan 

beban kerja 

 Masih belum optimalnya sistem manajemen 

kinerja 

 Beberapa regulasi dan standar belum lengkap 

 Terbatasnya sarana dan prasarana baik 

pendukung maupun utama 

 Kekuatan laboratorium yang belum memadai 

 Dukungan sistem IT yang terintegrasi belum 

maksimal 

PELUANG TANTANGAN 

 Adanya Program Nasional (JKN dan SKN) 

 Perkembangan Teknologi Informasi Sebagai 

sarana KIE yang sangat cepat 

 Jumlah industri Obat dan Makanan yang 

berkembang pesat 

 Tejalinnya kerjasama dengan instansi terkait 

 Pertumbuhan signifikan penjualan obat di 

kawasan Sumatera Barat 

 Pasar pengobatan tradisional makin besar 

 Nilai Impor Obat dan Makanan tinggi 

 Tingginya laju pertumbuhan penduduk 

provinsi Sumatera Barat menyebabkan 

peningkatan demand Obat dan Makanan 

 Kesehatan menjadi kewenangan yang 

diselenggarakan secara konkuren antara 

pusat dan daerah. 

 Kebijakan pemerintah daerah dalam 

pengembangan kemampuan dan daya saing 

ekonomi Sumatera barat berbasis potensi 

lokal 

 Perkembangan teknologi 

 Perubahan iklim regional yang 

mempengaruhi pola penyakit 

 Penjualan Obat dan Makanan ilegal secara 

online 

 Demografi dan perubahan komposisi 

penduduk 

 Perubahan pola hidup masyarakat (sosial dan 

ekonomi) 

 Globalisasi Perdagangan Bebas dan 

Komitmen Internasional 

 Munculnya berbagai penyakit baru 

 Produk Obat dan Makanan sangat bervariasi 

 Pertumbuhan laju ekonomi Provinsi 

Sumatera Barat 

  Masih banyaknya jumlah pelanggaran di 

bidang Obat dan Makanan 

 Lemahnya penegakkan hukum 

 Ketergantungan impor bahan baku obat 

sangat tinggi 

 Implementasi Program Fortifikasi Pangan  

 Berkembangnya fasilitas industri farmasi 

serta peningkatan kapasitas produksinya 

 Rendahnya pengetahuan dan kemampuan 

teknis UMKM Obat Tradisional dan pangan 

 Berkurangnya Ketersediaan pangan yang 

berkualitas dengan harga yang kompetitif 

 Desentralisasi bidang kesehatan belum 

Optimal 

 Belum optimalnya tindak lanjut hasil 

pengawasan Obat dan Makanan oleh 

pemangku kepentingan di daerah 
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Berdasarkan hasil analisa SWOT tersebut diatas, maka Balai Besar POM 

di Padang perlu melakukan penguatan organisasi dan kelembagaan, agar faktor-

faktor lingkungan strategis yang mempengaruhi baik internal maupun eksternal 

tidak akan menghambat pencapaian tujuan dan sasaran organisasi Balai Besar 

POM di Padang periode 2015-2019. 

Dari permasalahan-permasalahan tersebut diatas terdapat beberapa 

penyebab yang dianggap sangat krusial dan strategis bagi peran Balai besar POM 

di Padang dalam melindungi masyarakat dari Obat dan Makanan yang beresiko 

terhadap kesehatan, sehingga diharapkan pencapaian kinerja berikutnya akan lebih 

optimal.
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BAB II 

VISI, MISI DAN TUJUAN 

 

Berdasarkan kondisi umum, potensi, permasalahan, dan tantangan yang dihadapi ke 

depan, sebagaimana telah dijelaskan pada Bab I, maka Balai Besar Pengawas Obat dan 

Makanan di Padang (BBPOM di Padang) sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai 

lembaga yang melakukan pengawasan Obat dan Makanan dituntut untuk dapat menjamin 

keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu Obat dan Makanan. Untuk itu, disusun visi dan misi 

serta tujuan dan sasaran BBPOM di Padang sesuai dengan BPOM. 

 

2.1 VISI 

Balai Besar POM di Padang sesuai dengan tugas dan fungsi dalam mendukung 

pencapaian Visi BPOM periode 2015-2019 yaitu: ”Obat dan Makanan Aman 

Meningkatkan Kesehatan Masyarakat dan Daya Saing Bangsa”. 

 

Penjelasan Visi: 

Proses penjaminan pengawasan Obat dan Makanan harus melibatkan masyarakat dan 

pemangku kepentingan serta dilaksanakan secara akuntabel serta diarahkan untuk 

menyelesaikan permasalahan kesehatan yang lebih baik. Sejalan dengan itu, maka pengertian 

kata Aman dan Daya Saing adalah sebagai berikut: 

Aman : Kemungkinan risiko yang timbul pada penggunaan Obat dan Makanan telah 

melalui analisa dan kajian, sehingga risiko yang mungkin masih timbul 

adalah seminimal mungkin/ dapat ditoleransi/ tidak membahayakan saat 

digunakan pada manusia. Dapat juga diartikan bahwa khasiat/manfaat Obat 

dan Makanan meyakinkan, keamanan memadai, dan mutunya terjamin.  

Daya Saing : Kemampuan menghasilkan produk barang dan jasa yang telah memenuhi 

standar, baik standar nasional maupun internasional, sehingga produk lokal 

unggul dalam menghadapi pesaing di masa depan. 

 

2.2 MISI 

Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, telah ditetapkan Misi BPOM : 

1. Meningkatkan sistem pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko untuk  

melindungi masyarakat 
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Pengawasan Obat dan Makanan merupakan satu-kesatuan fungsi pemeriksaan ,sarana 

produksi dan distribusi, sampling dan pengujian produk serta penegakan hukum. 

Menyadari kompleksnya tugas yang diemban BBPOM di Padang dalam melindungi 

masyarakat dari produk yang tidak aman dengan tujuan akhir adalah  masyarakat 

sehat, serta berdaya saing, maka perlu disusun suatu sasaran strategis khusus yang 

mampu mengawalnya. Di satu sisi tantangan dalam pengawasan Obat dan Makanan 

semakin tinggi, sementara sumber daya yang dimiliki terbatas, maka perlu adanya 

prioritas dalam penyelenggaraan tugas. Untuk itu pengawasan Obat dan Makanan 

seharusnya didesain berdasarkan analisis risiko, hal ini untuk mengoptimalkan 

seluruh sumber daya yang dimiliki secara proporsional untuk mencapai tujuan 

sasaran strategis ini. 

 

2. Mendorong kapasitas dan komitmen pelaku usaha dalam memberikan jaminan 

keamanan Obat dan Makanan serta memperkuat kemitraan dengan pemangku 

kepentingan.  

Pelaku Usaha mempunyai peran yang strategis dalam pengawasan Obat dan Makanan 

yaitu bertanggung jawab memenuhi standar dan persyaratan sesuai dengan ketentuan 

yang berlaku terkait dengan produksi dan distribusi Obat dan Makanan. Dengan 

demikian diharapkan Obat dan Makanan yang diproduksi dan diedarkan aman, 

berkhasiat/bermanfaat dan bermutu. Sebagai lembaga pengawas, BBPOM di Padang 

harus mampu membina dan mendorong pelaku usaha untuk dapat memberikan 

produk yang aman, berkhasiat/bermanfaat dan bermutu. 

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, BBPOM di Padang tidak dapat berjalan 

sendiri sehingga diperlukan kerjasama atau kemitraan dengan pemangku kepentingan 

lainnya. Dalam era otonomi daerah, khususnya terkait dengan bidang kesehatan, peran 

daerah dalam menyusun perencanaan pembangunan serta kebijakan mempunyai 

pengaruh yang sangat besar terhadap pencapaian tujuan nasional di bidang kesehatan. 

Pengawasan Obat dan Makanan bersifat unik karena tersentralisasi, yaitu dengan 

kebijakan yang ditetapkan oleh Pusat dan diselenggarakan oleh Balai di seluruh 

Indonesia termasuk BBPOM di Padang. Hal ini tentunya menjadi tantangan tersendiri 

dalam pelaksanaan tugas pengawasan, karena kebijakan yang diambil harus bersinergi 

dengan kebijakan dari Pemerintahan Daerah sehingga pengawasan tetap berjalan 

dengan efektif dan efisien. 
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3. Meningkatkan kapasitas kelembagaan BBPOM di Padang 

Untuk mendorong misi pertama dan kedua, diperlukan sumber daya yang memadai 

dalam mencapai kapasitas unit kerja yang kuat. Hal ini membutuhkan sumber daya 

yang meliputi 5 M (man, material, money, method, and machine),yang merupakan 

modal penggerak organisasi. Sumber daya dalam hal ini terutama terkait dengan 

sumber daya manusia dan sarana-prasarana penunjang kinerja. Ketersediaan sumber 

daya yang terbatas baik jumlah dan kualitasnya, maka BBPOM di Padang harus 

mampu mengelola sumber daya tersebut seoptimal mungkin agar dapat mendukung 

terwujudnya sasaran program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Pada akhirnya, 

pengelolaan sumber daya yang efektif dan efisien menjadi sangat penting untuk 

diperhatikan oleh seluruh elemen organisasi.  

Misi BPOM merupakan langkah utama yang disesuaikan dengan tugas pokok dan 

fungsi BPOM. Pengawasan post-market yang berstandar internasional diterapkan 

dalam rangka memperkuat BBPOM menghadapi tantangan globalisasi. Dengan 

penjaminan mutu produk Obat dan Makanan yang konsisten, yaitu memenuhi standar 

aman, berkhasiat/bermanfaat dan bermutu, diharapkan BBPOM di Padang mampu 

melindungi masyarakat dengan optimal. 

BBPOM di Padang juga melakukan kemitraan dengan pemangku kepentingan 

merupakan potensi yang perlu diperkuat. Semua itu dilakukan untuk mewujudkan 

masyarakat yang memiliki kesadaran dan pengetahuan yang baik terhadap Obat dan 

Makanan yang beredar di pasaran, sehingga mampu melindungi diri sendiri dan 

terhindar dari produk Obat dan Makanan yang mengandung bahan baku berbahaya 

dan ilegal. 

Dari segi organisasi, perlu meningkatkan kualitas kinerja dengan tetap 

mempertahankan sistem manajemen mutu dan prinsip organisasi pembelajar (learning 

organization). Untuk mendukung itu, maka BBPOM di Padang perlu untuk 

memperkuat koordinasi internal dan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia 

serta saling bertukar informasi (knowledge sharing). 

 

2.3 BUDAYA ORGANISASI  

Budaya organisasi merupakan nilai-nilai luhur yang diyakini dan harus dihayati dan 

diamalkan oleh seluruh anggota organisasi dalam melaksanakan tugasnya. Nilai-nilai luhur 

yang hidup dan tumbuh-kembang dalam BPOM menjadi semangat bagi seluruh anggota 

BPOM dalam berkarsa dan berkarya yaitu: 
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1. Profesional 

Menegakkan profesionalisme dengan integritas, objektivitas, ketekunan dan 

komitmen yang tinggi. 

2. Integritas 

Konsistensi dan keteguhan yang tak tergoyahkan dalam menjunjung tinggi nilai-

nilai luhur dan keyakinan. 

3. Kredibilitas 

Dapat dipercaya, dan diakui oleh masyarakat luas, nasional dan internasional. 

4. Kerjasama Tim 

Mengutamakan keterbukaan, saling percaya dan komunikasi yang baik. 

5. Inovatif 

Mampu melakukan pembaruan dan inovasi-inovasi sesuai dengan perkembangan 

ilmu pengetahuan dan kemajuan teknologi terkini. 

6. Responsif/Cepat Tanggap 

Antisipatif dan responsif dalam mengatasi masalah. 

 

2.4 TUJUAN 

Dalam rangka pencapaian visi dan pelaksanaan misi pengawasan Obat dan Makanan, 

maka tujuan pengawasan Obat dan Makanan yang akan dicapai dalam kurun waktu 2018-

2019 adalah sebagai berikut: 

(1) Meningkatnya jaminan produk Obat dan Makanan aman, berkhasiat/ 

bermanfaat, dan bermutu dalam rangka meningkatkan kesehatan masyarakat. 

(2) Meningkatnya daya saing produk Obat dan Makanan di pasar lokal dan global 

dengan menjamin keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu serta mendukung 

inovasi. 

 

2.5 SASARAN STRATEGIS 

Sasaran strategis ini disusun berdasarkan visi dan misi yang ingin dicapai Balai 

Besar POM di Padang, dengan  mempertimbangkan  tantangan masa depan dan sumber 

daya sertainfrastruktur yang dimiliki BBPOM di Padang. Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun 

(2015-2019) kedepan diharapkan BBPOM di Padang akan dapat mencapai sasaran strategis 

sebagaimana tergambar pada peta strategi level II BBPOM di Padang. Sesuai dengan 

perubahan organisasi dan tata kerja BPOM maka peta strategis disesuaikan dengan 
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kebutuhan organisasi. Peta strategis Balai Besar POM dan Peta Strategis Loka POM 

merupakan turunan dari peta strategis level 0 Kepala BPOM RI. 

 

Gambar 7. Peta Strategi Level 0 Kepala BPOM 

 

Gambar 8. Peta Strategi Level 2 BBPOM di Padang 
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Gambar 9. Peta Strategi Level 2 Loka POM 

 

1. Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu diwilayah kerja 

BBPOM di Padang 

Komoditas/produk yang diawasi BPOM tergolong produk berisiko tinggi yang sama 

sekali tidak ada ruang untuk toleransi terhadap produk yang tidak memenuhi standar 

keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu. Dalam konteks ini, pengawasan tidak dapat 

dilakukan secara parsial hanya pada produk akhir yang beredar di masyarakat tetapi 

harus dilakukan secara komprehensif dan sistemik. Pada seluruh mata rantai pengawasan 

tersebut, harus ada sistem yang dapat mendeteksi secara dini jika terjadi degradasi mutu, 

produk sub standar dan hal-hal lain untuk dilakukan pengamanan sebelum merugikan 

konsumen/masyarakat. 

Sistem pengawasan Obat dan Makanan yang diselenggarakan oleh BBPOM di 

Padang merupakan suatu proses yang komprehensif, mencakup pengawasan premarket 

dan post-market. Sistem itu terdiri dari : Pertama, penilaian (pre-market evaluation) 

sebelum produk beredar dengan memberikan rekomendasi hasil pemeriksaan sarana 

terkait permohonan izin edar. Kedua, pengawasan setelah beredar (post-market control) 

untuk melihat konsistensi mutu produk, keamanan dan informasi produk yang dilakukan 

dengan melakukan sampling produk Obat dan Makanan yang beredar, serta pemeriksaan 

sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan dan pengawasan label/penandaan dan 
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iklan di wilayah Sumatera Barat Pengawasan post-market dilakukan secara terpadu, 

konsisten, dan terstandar. Ketiga, pengujian laboratorium. Produk yang disampling 

berdasarkan resiko kemudian diuji melalui laboratorium guna mengetahui apakah Obat 

dan Makanan tersebut telah memenuhi syarat keamanan, khasiat/manfaat dan mutu. 

Hasil Uji laboratorium ini merupakan dasar ilmiah yang digunakan untuk menetapkan 

produk tidak memenuhi syarat yang digunakan untuk ditarik dari peredaran. Keempat, 

penegakkan hukum dibidang pengawasan Obat dan Makanan. Penegakkan hukum 

didasarkan pada bukti hasil pengujian, pemeriksaan, maupun investigasi awal. Proses 

penegakkan hukum sampai dengan projusticia dapat berakhir dengan pemberian sanksi 

administratif seperti dilarang untuk diedarkan, ditarik dari peredaran, dicabut izin edar, 

disita untuk dimusnahkan. Jika pelanggaran masuk pada ranah pidana, maka terhadap 

pelanggaran Obat dan Makanan dapat diproses secara hukum pidana. Diharapkan melalui 

pelaksanaan pengawasan premarket dan post-market yang profesional dan independen 

akan dihasilkan produk Obat dan Makanan yang aman, berkhasiat/manfaat dan bermutu. 

 

Capaian Sasaran Strategis ini diukur menggunakan indikator sebagai berikut : 

a. Persentase Obat yang memenuhi syarat hingga akhir tahun 2019 ditargetkan 94%. 

b. Persentase Produk Obat Tradisional yang memenuhi syarat hingga akhir tahun 2019 

ditargetkan sebesar 70%. 

c. Persentase Produk Kosmetik yang memenuhi syarat hingga akhir tahun 2019 

ditargetkan sebesar 85%. 

d. Persentase Produk Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat hingga akhir tahun 

2019 ditargetkan sebesar 90%. 

e. Persentase Makanan yang memenuhi syarat hingga akhir tahun 2019 ditargetkan 

sebesar 76%. 

 

2. Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap 

keamanan, manfaat dan mutu Obat dan Makanan. 

 Pengawasan Obat dan Makanan merupakan suatu program yang terkait dengan 

banyak sektor, baik pemerintah maupun non pemerintah. Jaminan keamanan, 

khasiat/manfaat dan mutu produk Obat dan Makanan pada dasarnya merupakan 

kewajiban dari pelaku usaha. Untuk itu pelaku usaha wajib mematuhi 

ketentuan/peraturan yang telah ditetapkan pemerintah sebagai regulator dalam rangka 

perlindungan masyarakat.  
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Pengawasan oleh pelaku usaha sebaiknya di lakukan dari hulu ke hilir, dimuIai 

dari pemeriksaan bahan baku, proses produksi, distribusi hingga produk tersebut 

dikonsumsi oleh masyarakat. Pelaku usaha mempunyai peran dalam memberikan 

jaminan produk Obat dan Makanan yang memenuhi syarat (aman,  khasiat 

bermanfaat dan bermutu) melalui proses produksi yang sesuai dengan ketentuan. 

Asumsinya, pelaku usaha memiliki kemampuan teknis dan finansial untuk 

memelihara sistem manajemen risiko secara mandiri. Dalam hal ini dari sisi 

pemerintah, BBPOM di Padang bertugas dalam melaksanakan kebijakan dan regulasi 

terkait Obat dan Makanan yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha, dan mendorong 

penerapan Risk Management Program oleh industri. Kemandirian pelaku usaha 

diasumsikan akan berkontribusi pada peningkatan daya saing Obat dan Makanan. 

Kerjasama yang telah dilakukan oleh BBPOM di Padang belum dilakukan dengan 

program yang terukur dan sistematis. Kerjasama dengan berbagai pihak termasuk 

masyarakat sangat strategis dalam menopang tugas pengawasan Obat dan Makanan. 

Kerjasama dan kemitraan dapat dilakukan dengan saling mendukung serta berbagi 

sumber daya (dana, program atau SDM) yang tersedia di masing – masing lembaga 

dengan terlebih dahulu menentukan tujuan dan kerangka kerjasamanya, atau dengan 

"mendelegasikan" program-program yang ada di BBPOM di Padang kepada 

lembaga/kelompok masyarakat yang memiliki program yang sejalan dengan BBPOM di 

Padang dengan mendukung pembiayaan program lembaga tersebut. Untuk memastikan 

bahwa kerjasama ini bisa berjalan dengan baik dan berkelanjutan, maka harus disusun 

kesepakatan (MoU) yang mengikat kedua belah pihak dengan mengacu pada tujuan 

kerjasama yang telah disepakati termasuk mekanisme dan sistem monitoring dan 

evaluasi. 

Komunikasi yang efektif dengan mitra kerja di daerah merupakan hal yang wajib 

dilakukan, baik oleh Pusat maupun BB/BPOM sebagai tindak lanjut hasil pengawasan. 

Untuk itu, 5 (lima) tahun ke depan, Balai Besar/Balai POM perlu melakukan pertemuan 

koordinasi dengan dinas terkait, setidaknya dua kali dalam satu tahun. Hal ini 

diutamakan untuk pertemuan koordinasi dalam pengawalan obat dalam JKN. Selain itu, 

terkait dengan sub sistem pengawasan Obat dan Makanan oleh masyarakat sebagai 

konsumen, kesadaran masyarakat terkait Obat dan Makanan yang memenuhi syarat 

harus diciptakan. Obat dan Makanan yang diproduksi dan diedarkan di pasaran 

(masyarakat) masih berpotensi untuk tidak memenuhi syarat, sehingga masyarakat 

harus lebih cerdas dalam memilih dan menggunakan produk Obat dan Makanan yang 
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aman, bermanfaat dan bermutu. Upaya peningkatan kesadaran masyarakat dilakukan 

BBPOM di Padang melalui kegiatan pembinaan dan bimbingan melalui Komunikasi, 

layanan Informasi, dan Edukasi (KIE). 

 

3. Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman 

Sesuai dengan prinsip 3 (tiga) pilar pengawasan Obat dan Makanan dimana salah 

satunya adalah terkait pengawasan oleh masyarakat, BPOM perlu berupaya untuk selalu 

meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan. Untuk 

mencapai tingkat partisipasi dan kesadaran masyarakat yang tinggi, BBPOM di Padang 

perlu secara aktif memberikan pengetahuan kepada masyarakat melalui berbagai kegiatan 

Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) melalui berbagai forum dan media. Dengan 

meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman, diharapkan 

akan mampu menimbulkan sikap dan perilaku yang mampu membentengi diri sendiri dari 

produk Obat dan Makanan yang tidak memenuhi syarat.     

Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, maka indikatornya adalah Indeks 

pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman, dengan target 61  pada akhir 

2019. 

 

4. Meningkatnya efektivitas pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko 

Pengawasan Obat dan Makanan merupakan pengawasan komprehensif (full 

spectrum) mencakup standardisasi, penilaian produk sebelum beredar, pemeriksaan 

sarana produksi dan distribusi, sampling dan pengujian produk, serta penegakan hukum. 

Dengan penjaminan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu produk Obat dan Makanan 

yang konsisten/ memenuhi standar aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu, 

diharapkan BPOM mampu melindungi masyarakat dengan optimal. Menyadari 

kompleksnya tugas yang diemban BPOM, maka perlu disusun suatu strategi yang 

mampu mengawalnya.  

Di satu sisi tantangan dalam pengawasan Obat dan Makanan semakin tinggi, 

sementara sumber daya yang dimiliki terbatas, maka perlu adanya prioritas dalam 

penyelenggaraan tugas. Untuk itu pengawasan Obat dan Makanan seharusnya didesain 

berdasarkan analisis risiko, untuk mengoptimalkan seluruh sumber daya yang dimiliki 

secara proporsional untuk mencapai tujuan misi ini. Pengawasan Obat dan Makanan yang 

dilakukan oleh BBPOM di Padang akan meningkat efektivitasnya apabila BBPOM di 

Padang mampu merumuskan strategi dan langkah yang tepat karena pengawasan bersifat 
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lintas sektor. BBPOM di Padang perlu melakukan mitigasi risiko di semua proses bisnis 

serta terus meningkatkan koordinasi lintas sektor. 

Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, maka indikatornya adalah: 

a. Persentase sarana produksi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan hingga 

akhir tahun 2019 ditargetkan sebesar 14,65%. 

b. Persentase sarana distribusi obat yang memenuhi ketentuan hingga akhir tahun 

2019 ditargetkan sebesar 46%. 

c. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu hingga 

akhir tahun 2019 ditargetkan sebesar 85%. 

d. Rasio tindak lanjut hasil pengawasan obat dan makanan yang dilaksanakan di 

masing-masing wilayah kerja BB/BPOM hingga akhir tahun 2019 ditargetkan 

sebesar 65%. 

 

5. Menguatnya penegakan hukum di Bidang Obat dan Makanan 

Kejahatan di bidang Obat dan Makanan merupakan kejahatan kemanusiaan yang 

mengancam ketahanan bangsa. Kejahatan ini menjadi ancaman serius terhadap kesehatan 

masyarakat Indonesia serta berdampak merugikan pada aspek ekonomi maupun sosial. 

Motif ekonomi disertai lemahnya sanksi hukum yang kurang menimbulkan efek jera, 

dimanfaatkan para pelaku kejahatan Obat dan Makanan untuk mencari celah dalam 

mendapatkan keuntungan yang besar.  

Perkembangan kejahatan Obat dan Makanan yang semakin tinggi dan inovatif 

menyebabkan tantangan BBPOM di Padang menjadi semakin kompleks. Kejahatan 

tersebut saat ini telah berkembang dengan menggunakan modus-modus baru yang 

mampu menyasar ke berbagai aspek masyarakat sehingga menciptakan dampak negatif 

secara masif, baik secara langsung maupun dalam jangka panjang terhadap kesehatan, 

ekonomi hingga aspek sosial kemasyarakatan. Hal tersebut perlu diatasi dan diantisipasi 

oleh BPOM melalui penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan yang efektif sehingga 

mampu memberikan efek jera dan mengurangi tindak kejahatan di bidang Obat dan 

Makanan. 

Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, maka indikatornya sebagai adalah 

Persentase perkara yang diselesaikan hingga tahap II di BPPOM Padang dengan target 

65% pada akhir 2019. 
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6. Terwujudnya Reformasi Birokrasi BPOM sesuai roadmap Reformasi Birokrasi 

BPOM 2015-2019 

Sejalan dengan pengarusutamaan tata kelola pemerintahan yang baik (good 

governance) seperti termuat dalam RPJMN 2015-2019, BPOM berupaya untuk terus 

melaksanakan Reformasi Birokrasi (RB) di 8 (delapan) area perubahan. Hal ini dalam 

rangka menciptakan birokrasi yang bermental melayani yang berkinerja tinggi sehingga 

kualitas pelayanan publik BPOM akan meningkat. Penerapan tata kelola pemerintahan 

yang baik secara konsisten ditandai dengan berkembangnya aspek keterbukaan, 

akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, supremasi hukum, keadilan, dan partisipasi 

masyarakat.  

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 

(KIP) menjadi landasan untuk memantapkan penerapan prinsip-prinsip good governance 

dalam penyelenggaraan pemerintahan. Selain itu, untuk menginstitusionalisasi 

keterbukaan informasi publik, telah ditetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan 

Dokumentasi (PPID) di BPOM. Pada tahun 2015-2019, BPOM berupaya untuk 

meningkatkan hasil penilaian eksternal meliputi penilaian RB, Opini BPK, dan SAKIP. 

Selain upaya internal, peningkatan hasil penilaian suprasistem akan terwujud dengan 

adanya dukungan eksternal antara lain (i) dukungan kebijakan pemenuhan target 

kuantitas dan kualitas SDM di BPOM agar beban kerja lebih realistis, (ii) penguatan 

organisasi, dan (iii) dukungan anggaran. 

Sumber daya, yang meliputi 5 M (man, material, money, method, and machine) 

merupakan modal penggerak organisasi. Ketersediaan sumber daya yang terbatas baik 

jumlah dan kualitasnya, menuntut kemampuan BBPOM di Padang untuk mengelola 

sumber daya tersebut seoptimal mungkin dan secara akuntabel agar dapat mendukung 

terwujudnya sasaran program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Pada akhirnya, 

pengelolaan sumber daya yang efektif dan efisien menjadi sangat penting untuk 

diperhatikan oleh seluruh elemen organisasi.  

Untuk melaksanakan tugas BBPOM di Padang, diperlukan penguatan 

kelembagaan/organisasi. Penataan dan penguatan organisasi bertujuan untuk 

meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi secara proporsional menjadi tepat 

fungsi dan tepat ukuran sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi BPOM. 

Penataan tata laksana bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem dan 

prosedur kerja. 



44 
 

Selain itu, perlu dilakukan penguatan  kapasitas SDM dalam pengawasan Obat dan 

Makanan. Dalam hal ini pengelolaan SDM harus sejalan dengan mandat transformasi 

UU ASN yang dimulai dari (i) penyusunan dan penetapan kebutuhan, (ii) pengadaan, 

(iii) pola karir, pangkat, dan jabatan, (iv) pengembangan karir, penilaian kinerja, disiplin, 

(v) promosi-mutasi, (vi) penghargaan, penggajian, dan tunjangan, (vii) perlindungan 

jaminan pensiun dan jaminan hari tua, sampai dengan (viii) pemberhentian.  

Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, maka indikatornya sebagai berikut:  

a. Nilai AKIP BBPOM di Padang, dengan target 81 pada akhir 2019. 
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BAB III 

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI 

DAN KERANGKA KELEMBAGAAN 

 

3.1 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI BPOM 

Untuk mendukung tujuan pembangunan Subbidang Kesehatan dan Gizi Masyarakat 

serta untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis BPOM periode 2015-2019, dilakukan 

upaya secara terintegrasi dalam fokus dan lokus pengawasan Obat dan Makanan. 

 

Arah Kebijakan BPOM yang akan dilaksanakan: 

1) Penguatan kewenangan dan kapasitas BPOM untuk secara efektif melaksanakan 

pengawasan hulu ke hilir dan tindak lanjut hasil pengawasan. 

2) Pengembangan, pembinaan, dan fasilitasi industri Obat dan Makanan dalam rangka 

peningkatan daya saing. 

3) Peningkatan pemahaman dan peran serta  masyarakat dalam pengawasan Obat dan 

Makanan. 

4) Penguatan penegakan hukum untuk kejahatan di bidang Obat dan Makanan. 

 

Untuk dapat melaksanakan kebijakan tersebut, BPOM merumuskan strategi sebagai berikut: 

1) Penguatan regulasi dalam memperkuat pengawasan Obat dan Makanan. 

2) Penguatan kelembagaan BPOM. 

3) Revitalisasi pelayanan publik BPOM. 

4) Revitalisasi sistem manajemen informasi Obat dan Makanan. 

5) Revitalisasi pengawasan dan penegakan hukum di bidang pengawasan Obat dan 

Makanan. 

6) Koordinasi dan sinergisme lintas sektor dalam sistem pengawasan terpadu. 

7) Revitalisasi laboratorium pengawasan Obat dan Makanan. 

8) Revitalisasi komunikasi publik. 

 

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai lembaga pengawasan Obat dan 

Makanan, BPOM menetapkan program sesuai RPJMN periode 2015-2019, yaitu program 

utama (teknis) dan program pendukung (generik), sebagai berikut: 

a. Program Teknis 

Program Pengawasan Obat dan Makanan 
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Program ini dimaksudkan untuk melaksanakan tugas-tugas utama BPOM dalam 

menghasilkan standardisasi dalam pemenuhan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu 

Obat dan Makanan melalui serangkaian kegiatan penetapan standar pengawasan, 

penilaian Obat dan Makanan sesuai standar, pengawasan terhada 

p sarana produksi, pengawasan terhadap sarana distribusi, sampling dan pengujian Obat 

dan Makanan beredar, penegakan hukum, serta pembinaan dan bimbingan kepada 

pemangku kepentingan.  

b. Program Generik  

1) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya. 

2) Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Badan Pengawas 

Obat dan Makanan. 

3) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BPOM. 

 

3.2 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI BBPOM DI PADANG 

Visi dan Misi yang telah dirumuskan dan dijelaskan tujuan serta sasarannya perlu 

dipertegas dengan upaya atau cara untuk mencapai tujuan dan sasaran misi tersebut 

melalui arah kebijakan dan strategi pembangunan Pengawasan Obat dan Makanan. Arah 

Kebijakan dan Strategi Balai Besar POM di Padang disusun mengacu pada Arah 

Kebijakan dan Strategi Badan POM. 

 

Arah Kebijakan Balai Besar POM di Padang dalam mendukung tujuan dan sasaran strategis 

BPOM tahun 2015-2019 yaitu : 

1. Penguatan Kewenangan dan Kapasitas Badan POM untuk secara efektif melaksanakan 

Pengawasan Hulu ke Hilir dan Tindak Lanjut  hasil Pengawasan; 

2. Pengembangan, Pembinaan, dan Fasilitasi Industri Obat dan Makanan dalam rangka 

peningkatan daya saing; 

3. Peningkatan pemahaman dan peran serta masyarakat dalam pengawasan Obat dan 

Makanan; 

4. Penguatan Penegakan hukum untuk kejahatan di bidang Obat dan Makanan. 

 

Untuk dapat melaksanakan kebijakan tersebut, BPOM merumuskan strategi sebagai berikut: 

1) Penguatan regulasi dalam memperkuat pengawasan Obat dan Makanan. 

2) Penguatan kelembagaan BPOM. 

3) Revitalisasi pelayanan publik BPOM. 
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4) Revitalisasi sistem manajemen informasi Obat dan Makanan. 

5) Revitalisasi pengawasan dan penegakan hukum di bidang pengawasan Obat dan 

Makanan. 

6) Koordinasi dan sinergisme lintas sektor dalam sistem pengawasan terpadu. 

7) Revitalisasi laboratorium pengawasan Obat dan Makanan. 

8) Revitalisasi komunikasi publik. 

 

Tabel 3. 1 
Sasaran Strategis, Arah Kebijakan, dan Indikator Kinerja Kegiatan 

 Balai Besar POM di Padang 
 

ARAH KEBIJAKAN BALAI 

BESAR POM DI PADANG 
SASARAN KEGIATAN 

INDIKATOR KINERJA 

KEGIATAN 

Penguatan Kewenangan dan 

Kapasitas Badan POM untuk 

secara efektif melaksanakan 

Pengawasan Hulu ke Hilir dan 

Tindak Lanjut  hasil Pengawasan; 

 

SASARAN KEGIATAN 1 : 

Terwujudnya Obat dan 

Makanan yang aman dan 

bermutu di masing-masing 

wilayah kerja BBPOM di 

Padang 

 

1. Indeks POM di masing-masing 

wilayah kerja BBPOM di 

Padang 

2. Persentase Obat  yang 

memenuhi syarat di masing-

masing wilayah kerja BBPOM 

di Padang 

3. Persentase Obat Tradisional 

yang memenuhi syarat di 

masing-masing wilayah kerja 

BBPOM di Padang 

4. Persentase Suplemen 

Kesehatan yang memenuhi 

syarat di masing-masing 

wilayah kerja BBPOM di 

Padang 

5. Persentase Kosmetik yang 

memenuhi syarat di masing-

masing wilayah kerja BBPOM 

di Padang 

6. Persentase Makanan yang 

memenuhi syarat di masing-

masing wilayah kerja BBPOM 

di Padang 

Pengembangan, pembinaan, dan 

fasilitasi industri Obat dan 

Makanan dalam rangka 

peningkatan daya saing. 

 

SASARAN KEGIATAN 2 : 

Meningkatnya kepatuhan 

pelaku usaha dan kesadaran 

masyarakat terhadap 

keamanan, manfaat dan 

mutu Obat dan Makanan di 

masing-masing wilayah kerja 

BBPOM di Padang 

 

1. Indeks kepatuhan 

(compliance index) pelaku 

usaha di bidang Obat dan 

Makanan di masing-masing 

wilayah kerja BB/BPOM 

2. Indeks kesadaran masyarakat 

(awareness index) terhadap 

Obat dan Makanan aman di 

masing-masing wilayah kerja 

BBPOM di Padang 
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ARAH KEBIJAKAN BALAI 

BESAR POM DI PADANG 
SASARAN KEGIATAN 

INDIKATOR KINERJA 

KEGIATAN 

Peningkatan pemahaman dan 

peran serta masyarakat dalam 

pengawasan Obat dan Makanan; 

 

SASARAN KEGIATAN 3 : 

Meningkatnya pengetahuan 

masyarakat terhadap Obat 

dan Makanan aman di 

masing-masing wilayah kerja 

BBPOM di Padang 

 

Indeks pengetahuan 

masyarakat terhadap Obat dan 

Makanan aman di masing-

masing wilayah kerja BBPOM di 

Padang 

SASARAN KEGIATAN 4 : 

Meningkatnya efektivitas 

pengawasan Obat dan 

Makanan berbasis risiko di 

masing-masing wilayah kerja 

BBPOM di Padang 

 

1. Persentase sarana produksi 

Obat dan Makanan yang 

memenuhi ketentuan 

2. Persentase sarana distribusi 

Obat yang memenuhi 

ketentuan 

3. Persentase keputusan 

penilaian sertifikasi yang 

diselesaikan tepat waktu 

4. Rasio tindak lanjut hasil 

pengawasan Obat dan 

makanan yang dilaksanakan 

di masing-masing wilayah 

kerja BBPOM di Padang 

Penguatan Penegakan hukum 

untuk kejahatan di bidang Obat 

dan Makanan. 

SASARAN KEGIATAN 5 : 

Meningkatnya efektivitas 

penyidikan tindak pidana 

Obat dan Makanan di 

wilayah kerja BBPOM di 

Padang 

 

Persentase perkara yang 

diselesaikan hingga tahap II di 

masing-masing wilayah kerja 

BBPOM di Padang 

SASARAN KEGIATAN 6 : 

Terwujudnya RB BB/BPOM 

sesuai roadmap RB BPOM 

2015 - 2019 

 

 

Nilai AKIP BBPOM di Padang 

 

1.3 Kerangka Regulasi 

Dalam rangka pelaksanaan tugas pengawasan Obat dan Makanan, dibutuhkan 

regulasi yang kuat. Sebagai Unit Pelaksana Teknis, BBPOM di Padang yang mempunyai 

tugas teknis, tidak hanya regulasi yang bersifat teknis saja yang harus dipenuhi, melainkan 

perlu adanya regulasi yang bersifat adminitratif dan strategis. Pengawasan Obat dan Makanan 

merupakan tugas pemerintahan yang tidak dapat dilakukan sendiri, dan dalam praktiknya 

dibutuhkan kerjasama dengan banyak sektor terkait, baik pemerintah maupun swasta. Untuk 

itu, regulasi perlu dirancang sedemikian rupa agar sesuai dengan tugas pengawasan Obat dan 

Makanan. 
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Saat ini, dalam pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan masih dijumpai kendala 

yang berkaitan dengan koordinasi dengan pemangku kepentingan. Di daerah, dalam 

melaksanakan pengawasan Obat dan Makanan, Balai Besar/Balai POM seringkali harus 

berkoordinasi dengan dinas kesehatan kabupaten/kota setempat. Dalam melaksanakan tugas 

dan fungsinya, instansi pemerintah harus memperhatikan peraturan perundang-undangan 

seperti Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Dalam Undang-Undang tersebut 

diantaranya mengatur terkait pembagian urusan pemerintahan konkuren yaitu urusan 

pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat dan daerah provinsi dan daerah 

kabupaten/kota, dimana urusan yang diserahkan kepada daerah menjadi dasar 

pelaksana otonomi daerah. Untuk itu BPOM menetapkan norma, standar, prosedur, dan 

kriteria (NSPK) yang kemudian menjadi pedoman bagi daerah dalam rangka 

menyelenggarakan kebijakan daerah yang akan disusunnya. 

Pengawasan Obat dan Makanan merupakan aspek penting. Dari segi kesehatan, 

Obat dan Makanan secara tidak langsung berpengaruh terhadap derajat kesehatan 

masyarakat, bahkan tidak hanya derajat kesehatan, namun menyangkut kehidupan manusia. 

Obat dan Makanan tidak dapat dipandang sebelah mata dan dianggap inferior dibanding 

faktor-faktor lain yang menentukan derajat kesehatan. Dari sisi ekonomi, Obat dan Makanan 

merupakan potensi yang sangat besar bagi pelaku usaha (produsen dan distributor), sektor 

industri Obat dan Makanan dapat menyediakan lapangan pekerjaan yang cukup besar 

berkontribusi pada pengurangan jumlah pengangguran. 

Untuk dapat menyelenggarakan tugas pengawasan Obat dan Makanan secara 

optimal, BPOM perlu ditunjang oleh regulasi atau peraturan perundang-undangan yang kuat, 

yaitu Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan Peraturan Kepala 

BPOM. 

 

Beberapa regulasi yang penting dan dibutuhkan oleh BPOM dalam rangka penguatan 

system pengawasan yaitu:  

a. Revisi Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan 

Farmasi dan Alat Kesehatan, bertujuan untuk memperkuat aspek legal dan perbaikan 

bisnis proses pengawasan sediaan farmasi; 

b. Revisi Peraturan Pemerintah tentang Keamanan Pangan. Penyusunan RPP ini 

merupakan amanah UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan. RPP ini penting sebagai 
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dasar hukum dalam penyelenggaraan keamanan pangan melalui: pengaturan sanitasi 

pangan, bahan tambahan pangan, pangan produk rekayasa genetika, iradiasi pangan, 

kemasan pangan; pemberian jaminan keamanan dan mutu pangan; pembinaan; 

pengawasan; penanganan kejadian luar biasa dan penanganan cepat terhadap 

kedaruratan keamanan pangan, dan; peran serta masyarakat. 

c. Peraturan Pemerintah tentang Label dan Iklan Pangan. RPP ini penting sebagai dasar 

hukum pencantuman label dan iklan pangan. Dalam RPP ini diatur juga sanksi 

administratif bagi pelaku usaha yang melakukan pelanggaran yang mencakup jenis 

sanksi administratif dan tata cara pengenaan sanksi serta besaran denda.    

1. Tindaklanjut Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas 

Obat dan Makanan. Disusun dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan 

Obat dan Makanan dan penguatan kelembagaan BPOM sesuai kebutuhan 

organisasi BPOM. Tindaklanjut tersebut meliputi perumusan Peraturan Kepala 

BPOM tentang Stuktur Organisasi Tata Kerja BPOM, termasuk penyusunan unit 

pelaksana teknis (UPT) BPOM di daerah. 

2. Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) terkait Undang-Undang 

Kesehatan, Undang-Undang Narkotika, Undang-Undang Psikotropika, Undang-

Undang Pangan, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang 

tentang Pemerintahan Daerah, serta Peraturan Perundang-undangan terkait 

pengawasan Obat dan Makanan.  

3. Tindaklanjut Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2017 tentang Peningkatan 

Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan, yang menginstruksikan 

Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah untuk mengambil langkah-

langkah sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing untuk melakukan 

peningkatan efektivitas dan penguatan pengawasan Obat dan Makanan sesuai 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

4. Standar kompetensi laboratorium dan standar GLP. Diharapkan dengan adanya 

standar kompetensi tersebut BPOM dapat meningkatkan pengawalan mutu Obat 

dan Makanan terhadap isu terkini (AEC, Post MDGs, SJSN Kesehatan, dll). 

5. Memorandum of Understanding (MoU) baik dengan pihak dalam negeri ataupun 

dengan pihak luar negeri. Penguatan sistem pengawasan Obat dan Makanan di 

wilayah Free Trade Zone (FTZ), daerah perbatasan, terpencil, dan gugus pulau. 

Hal ini diperlukan karena belum optimalnya quality surveilance/monitoring mutu 

untuk daerah perbatasan, daerah terpencil, dan gugus pulau. 
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6. Regulasi yang mendukung optimalisasi Pusat Kewaspadaan Obat dan Makanan 

dan Early Warning System (EWS) yang informatif, antara lain: peraturan baru 

terkait KLB dan farmakovigilans serta mekanisme pelaksanaan sistem outbreak 

response dan EWS. Upaya ini dapat membantu memperbaiki sistem outbreak 

response dan EWS yang belum optimal dan informatif sehingga didapatkan 

response yang cepat dan efektif pada saat terjadi outbreak bencana yang 

berkaitan dengan bahan Obat dan Makanan (contoh: Obat terkontaminasi etilen 

glikol). 

7. Juknis/pedoman untuk pengintegrasian penyebaran informasi Obat dan Makanan. 

Adanya juknis/pedoman tersebut diharapkan dapat memperbaiki sistem 

penyebaran informasi Obat dan Makanan yang belum terintegrasi, termasuk 

dengan pemanfaatan hasil Monitoring Efek Samping Obat (MESO), Monitoring 

Efek Samping Obat Tradisional (MESOT), dan Monitoring Efek Samping 

Kosmetik (MESKOS). 

8. Perlu adanya peraturan dengan instansi terkait yang mengatur regulatory 

insentive melalui bimbingan teknis, fast track registrasi (crash program). 

 

1.4 Kerangka Kelembagaan  

Pengawasan Obat dan Makanan bersifat strategis nasional dalam upaya perlindungan 

dan peningkatan kualitas hidup masyarakat Indonesia dan mendukung daya saing nasional 

serta berdampak langsung terhadap ketahanan bangsa dan merupakan upaya melawan 

kejahatan kemanusiaan, yang terkait langsung dengan aspek: i) Kesehatan; ii) 

Sosial/Kemanusiaan; iii) Ekonomi; dan iv) Keamanan dan Ketertiban Masyarakat. 

Dengan demikian, pengawasan Obat dan Makanan bersifat multisektor dan multilevel 

pemerintahan yang saling terkait dan berkontribusi penting dalam mewujudkan pengawasan 

Obat dan Makanan yang efektif dan terintegrasi dalam pembangunan nasional. Sehubungan 

dengan hal tersebut, telah dikeluarkan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2017 tentang 

Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan, yang menginstruksikan kepada K/L/D 

untuk mengambil langkah-langkah sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing untuk 

melakukan peningkatan efektivitas dan penguatan pengawasan Obat dan Makanan yang 

meliputi: 1) sediaan farmasi, yang terdiri dari obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetik; 

2 ekstrak bahan alam; 3) suplemen kesehatan; 4) pangan olahan; dan 5) bahan berbahaya yang 

berpotensi disalahgunakan; sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 
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Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2017 menginstruksikan Kepala BPOM untuk: 

a. menyusun dan menyempurnakan regulasi terkait pengawasan obat dan makanan sesuai 

dengan tugas dan fungsinya; 

b. melakukan sinergi dalam menyusun dan menyempurnakan tata kelola dan bisnis proses 

pengawasan obat dan makanan; 

c. mengembangkan sistem pengawasan obat dan makanan; 

d. menyusun pedoman untuk peningkatan efektivitas pengawasan obat dan makanan; 

e. melakukan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengawasan obat dan 

makanan; dan 

f. mengoordinasikan pelaksanaan pengawasan obat dan makanan dengan instansi terkait. 

Mempertimbangkan tantangan pengawasan Obat dan Makanan yang multisektor dan 

multilevel pemerintahan serta agar dapat melaksanakan Instruksi Presiden secara optimal, 

diperlukan penguatan kelembagaan. Penguatan terhadap kelembagaan BPOM mendapatkan 

dukungan dari pemangku kepentingan di antaranya rekomendasi berdasarkan hasil 

pemeriksaan kinerja dari Badan Pemeriksa Keuangan RI, Rapat Dengar Pendapat dengan 

Komisi IX DPR RI, dan Kunjungan Kerja Kepala BPOM ke berbagai K/L/D, disimpulkan bahwa 

diperlukan penguatan organisasi BPOM sesuai dengan kebutuhan organisasi dan lingkungan 

strategis. 

Upaya penguatan kelembagaan dan untuk menindaklanjuti ekspektasi pemangku 

kepentingan diimplementasikan melalui Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang 

Badan Pengawas Obat dan Makanan. Substansi yang diatur dalam Perpres Nomor 80 Tahun 

2017 pada prinsipnya meliputi penajaman tugas, fungsi, dan kewenangan BPOM dalam rangka 

penguatan kelembagaan BPOM. Selain itu, juga penguatan peran Aparat Pengawas Internal 

Pemerintah (APIP) melalui pengembangan Inspektorat menjadi Inspektorat Utama serta 

penguatan fungsi cegah tangkal, investigasi, dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan 

peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan melalui 

pembentukan Deputi Bidang Penindakan. Khusus untuk pembentukan Deputi Bidang 

Penindakan, diusulkan dapat berisikan Anggota POLRI dan Kejaksaan sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

Untuk meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan di daerah, dibutuhkan 

penguatan Unit Pelaksana Teknis Balai Besar/Balai POM di seluruh provinsi. UPT BPOM di 

tingkat Provinsi Sumatera Barat adalah Balai Besar POM di Padang selain itu telah bentuk 2 

(dua) UPT baru yaitu Loka POM di Payakumbuh dan Loka POM di Dharmasraya yang dibentuk 

sesuai kebutuhan pengawasan berdasarkan rekomendasi Kepala Daerah serta kriteria 

konsumsi Obat dan Makanan (jumlah penduduk), luas wilayah, jumlah sarana/fasilitas produksi 

dan distribusi Obat dan Makanan, Kawasan Strategis Nasional, dan faktor kesulitan geografis.  
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Untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan kepuasan pelanggan dalam pelaksanaan 

tugas sebagai organisasi penyelenggara pelayanan publik, sejak bulan November 2017 BBPOM 

di Padang telah menerapkan sistem manajemen mutu atau Quality Management System 

berdasarkan persyaratan ISO 9001:2015 melalui jaminan kesesuaian pada persyaratan 

kepuasan pelanggan dan ketentuan perundang-undangan serta proses peningkatan sistem 

secara berkelanjutan. Hal ini sesuai dengan kebijakan mutu BPOM, yaitu BPOM berkomitmen 

untuk melindungi masyarakat dari Obat dan Makanan yang berisiko terhadap kesehatan sesuai 

ketentuan dan secara terus-menerus meningkatkan pengawasan serta memberikan pelayanan 

kepada seluruh pemangku kepentingan, dengan menerapkan prinsip-prinsip pemerintahan yang 

baik dalam pemerintah yang bersih. 

Penerapan QMS ISO 9001:2015 BBPOM di Padang difokuskan kepada aspek 

kepemimpinan dan perencanaan berbasis risiko. QMS ISO 9001:2015 BBPOM di Padang 

diintegrasikan dengan implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dengan 

mempertimbangkan kesamaan aspek pengendalian risiko serta integrasi dengan Standar 

Akreditasi Laboratorium Pengujian dan Kalibrasi ISO 17025 dalam hal penjaminan mutu 

laboratorium pengujian. 

Penerapan QMS BBPOM di Padang berdasarkan persyaratan ISO 9001:2015 

mendukung sistem pengawasan Obat dan Makanan serta memberikan manfaat positif bagi 

BPOM dalam hal: 

a. Meningkatkan kepercayaan publik dan pengakuan internasional melalui pemenuhan 

persyaratan ISO 9001 terhadap entitas BPOM sebagai organisasi penyelenggara pelayanan 

publik. 

b. Meningkatkan penerapan sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, 

cepat, terukur sederhana, transparan, partisipatif, dan berbasis e-Government sesuai 

Roadmap Reformasi Birokrasi BPOM. 
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BAB IV 

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 

 

4.1 TARGET KINERJA 

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi BPOM serta mendukung 9 (sembilan) 

agenda prioritas pembangunan (NAWA CITA), dengan perubahan struktur organisasi 

sesuai Peraturan BPOM Nomor 26 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Badan Pengawas Obat dan Makanan dan Peraturan BPOM Nomor 12 Tahun 2018 

Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis BPOM.  Balai Besar POM di 

Padang mempunyai 6 (enam) sasaran strategis dengan 15 (lima belas) indikator yang 

dilengkapi dengan target kinerja. 

Perubahan sasaran strategis, indikator dan target kinerja BPOM  tahun 2015-

2017 tergambar dalam tabel sebagai berikut: 

Sasaran Strategis Indikator 
Target Kinerja 

2015 2016 2017 2018 

Menguatnya 
Sistem 
Pengawasan Obat 
dan Makanan 
 

Persentase obat yang MS meningkat 
 

92,0 92,5 93,0 94 

Persentase Obat Tradisional yang 
MS meningkat 
 

80 81 82 84 

Persentase Kosmetik yang MS 
meningkat 
 

89 90 91 94 

Persentase Suplemen Makanan yang 
MS meningkat 

79 80 81 94 

Persentase Makanan yang 
memenuhi syarat meningkat 

74,18 76 78 84 

Meningkatnya 
jaminan kualitas 
pembinaan dan 
bimbingan dalam 
mendorong 
kemandirian 
pelaku usaha dan 
kemitraan dengan 
pemangku 
kepentingan 

Tingkat kepuasan masyarakat 
 

75 77 79 87 

Jumlah Kabupaten / Kota yang 
memberikan komitmen untuk 
pelaksanaan pengawasan Obat dan 
Makanan dengan memberikan 
alokasi anggaran pelaksanaan 
regulasi Obat dan Makanan 

10 11 12 19 

Meningkatnya 
kualitas kapasitas 
kelembagaan 
BPOM 

Nilai SAKIP BBPOM di Padang dari 
Badan POM 

B B A A 

Tabel 9. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Kegiatan 2015-2017 (OTK lama) 
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Sasaran Strategis Indikator 
Target Kinerja 

2018 2019 

1. Terwujudnya Obat dan 

Makanan yang aman dan 

bermutu di Provinsi 

Sumatera Barat 

 

1. Indeks POM di masing-masing 

wilayah kerja BBPOM di Padang 

70 71 

2. Persentase Obat  yang memenuhi 

syarat di Provinsi Sumatera Barat 

93,5 94 

3. Persentase Obat Tradisional yang 

memenuhi syarat di Provinsi 

Sumatera Barat 

83 70 

4. Persentase Suplemen Kesehatan 

yang memenuhi syarat di Provinsi 

Sumatera Barat 

90 90 

5. Persentase Kosmetik yang 

memenuhi syarat di Provinsi 

Sumatera Barat 

93 85 

6. Persentase Makanan yang 

memenuhi syarat di Provinsi 

Sumatera Barat 

89,6 76 

2. Meningkatnya kepatuhan 

pelaku usaha dan 

kesadaran masyarakat 

terhadap keamanan, 

manfaat dan mutu Obat 

dan Makanan di masing-

masing wilayah kerja 

BBPOM di Padang 

Indeks kepatuhan (compliance index) 

pelaku usaha di bidang Obat dan 

Makanan di masing-masing wilayah 

kerja BBPOM di Padang 

60 61 

Indeks kesadaran masyarakat 

(awareness index) terhadap Obat dan 

Makanan aman di masing-masing 

wilayah kerja BBPOM di Padang 

- 66 

3. Meningkatnya 

pengetahuan masyarakat 

terhadap Obat dan 

Makanan aman di 

masing-masing wilayah 

kerja BBPOM di Padang 

Indeks pengetahuan masyarakat 

terhadap Obat dan Makanan aman di 

masing-masing wilayah kerja BBPOM 

di Padang 

60 61 

4. Meningkatnya efektivitas 

pengawasan Obat dan 

Makanan berbasis risiko 

di Provinsi Sumatera 

Barat 

1. Persentase pemenuhan pengujian 

sesuai standar di Provinsi Sumatera 

Barat 

100 100 

2. Persentase sarana produksi Obat 

dan Makanan yang memenuhi 

ketentuan 

13,65 41,8 

3. Persentase sarana distribusi Obat 

yang memenuhi ketentuan 

44,35 49,8 

4. Persentase keputusan penilaian 

sertifikasi yang diselesaikan tepat 

waktu 

80 85 

5. Rasio tindak lanjut hasil 

pengawasan Obat dan makanan 

60 65 
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Sasaran Strategis Indikator 
Target Kinerja 

2018 2019 

yang dilaksanakan di masing-masing 

wilayah kerja BBPOM di Padang 

5. Meningkatnya efektivitas 

penyidikan tindak pidana 

Obat dan Makanan di 

wilayah kerja BBPOM di 

Padang 

Persentase perkara yang diselesaikan 

hingga tahap II di masing-masing 

wilayah kerja BBPOM di Padang 

60 65 

6. Terwujudnya RB 

BB/BPOM sesuai 

roadmap RB BPOM 2015 

– 2019 

Nilai AKIP BBPOM di Padang 78 81 

 

Tabel 10. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Kegiatan 2018-2019 (OTK baru) 

 

Tabel 9. berisi sasaran strategis, indikator, dan target kinerja BPOM tahun 2015-2017 

berdasarkan Keputusan Kepala BPOM Nomor 02001/SK/BPOM Tahun 2001 Tentang 

Organisasi dan Tata Kerja BPOM sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Kepala 

BPOM Nomor HK.00.05.21.4231 Tahun 2004. Sedangkan tabel 8. berisi sasaran 

strategis, indikator, dan target kinerja BPOM Tahun 2018-2019 berdasarkan Organisasi 

dan Tata Kerja BPOM yang baru yaitu mengacu Peraturan BPOM Nomor 26 Tahun 2017 

Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan dan Peraturan 

BPOM Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis 

BPOM.   

 

5.1.1 Kegiatan dalam Sasaran Strategis Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman 

dan bermutu di masing-masing wilayah kerja BB/BPOM 

1. Peningkatan kualitas sampling dan pengujian terhadap produk obat dan 

makanan, melalui kegiatan strategis: 

a. Memperkuat komitmen pelaksanaan sampling dan pengujian 

berdasarkan Pedoman Sampling agar mencapai target yang telah 

ditetapkan serta mendorong tindak lanjut hasil pengujian. 

b. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana 

laboratorium Balai Besar POM di Padang sesuai persyaratan Good 

Laboratorium Practices (GLP) dan Keputusan Kepala BPOM Nomor 

HK.04.01.1.22.04.18.2167 Tahun 2018 tentang Standar Minimum 
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Peralatan Laboratorium Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan 

POM. 

c. Meningkatkan standar ruang lingkup akreditasi laboratorium serta 

Jaminan Mutu Hasil Pengujian (JMHP) terhadap seluruh sampel yang 

diuji termasuk seluruh obat publik yang ada di e-catalog untuk 

mendukung Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). 

d. Meningkatkan komitmen pelaksanaan Sistem Informasi Pelaporan 

Terpadu (SIPT) serta mendukung optimalisasi fungsi SIPT modul 

sampling dan pengujian dalam menunjang sistem pelaporan yang 

efektif dan efisien untuk analisis data dan tindak lanjut dalam 

kerangka pengawasan. 

e. Meningkatkan pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan 

kegiatan sampling dan pengujian serta tindak lanjut hasil pengujian. 

 

2. Peningkatan persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi 

ketentuan, melalui kegiatan strategis : 

a. Meningkatkan komitmen pelaksanaan kegiatan pemeriksaan sarana 

produksi terhadap Renlak yang telah disusun berdasarkan Kajian 

Analisis Risiko. 

b. Meningkatkan komitmen pelaksanaan Sistem Informasi Pelaporan 

Terpadu (SIPT) serta mendukung optimalisasi fungsi SIPT modul 

pemeriksaan sarana produksi dalam menunjang sistem pelaporan 

yang efektif dan efisien untuk pemutakhiran database sarana prosuksi, 

track record sarana produksi, analisis data serta tindak lanjut dalam 

kerangka pengawasan. 

c. Meningkatkan kerja sama dan kemitraan dengan pemangku 

kepentingan dalam rangka tindak lanjut terhadap hasil pemeriksaan 

sarana produksi. 

d. Meningkatkan pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan 

kegiatan pemeriksaan sarana produksi serta tindak lanjut hasil 

pemeriksaan sarana produksi. 
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3. Peningkatan persentase sarana distribusi Obat yang memenuhi ketentuan, 

melalui kegiatan strategis : 

a. Meningkatkan komitmen pelaksanaan kegiatan pemeriksaan sarana 

distribusi terhadap Renlak yang telah disusun berdasarkan Kajian Analisis 

Risiko. 

b. Meningkatkan komitmen pelaksanaan Sistem Informasi Pelaporan Terpadu 

(SIPT) serta mendukung optimalisasi fungsi SIPT modul pemeriksaan sarana 

distribusi dalam menunjang sistem pelaporan yang efektif dan efisien untuk 

pemutahiran database sarana produksi, track record sarana produksi, 

analisis data serta tindak lanjut dalam kerangka pengawasan. 

c. Meningkatkan kerjasama dan kemitraan dengan pemangku kepentingan 

dalam rangka tindak lanjut terhadap hasil pemeriksaan sarana distribusi. 

d. Meningkatkan pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan 

pemeriksaan sarana produksi serta tindak lanjut hasil pemeriksaan sarana 

distribusi. 

 
 

5.1.2 Kegiatan dalam Sasaran Kegiatan Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha 

dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu Obat dan 

Makanan di masing-masing wilayah kerja BB/BPOM 

Kegiatan yang dilaksanakan dalam sasaran kegiatan Meningkatnya kepatuhan 

pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan 

mutu Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja Balai Besar POM di 

Padang diharapkan dapat dicapai dengan kegiatan sebagai berikut: 

Peningkatan kerjasama, komunikasi, informasi dan edukasi melalui kegiatan 

strategis: 

1. Meningkatkan jumlah komunitas yang diberdayakan agar masyarakat 

mampu melindungi diri dari produk obat dan makanan yang berisiko 

terhadap kesehatan. 

2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelaksanaan kegiatan KIE secara 

terintegrasi dan terpadu dengan penekanan pada partisipasi publik dan 

keterbukaan informasi publik 
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3. Meningkatkan pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan 

kegiatan KIE 

 
5.1.3 Kegiatan dalam Sasaran Kegiatan Menguatnya penegakan hukum di bidang 

Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja BB/BPOM 

Penyidikan merupakan hilir pengawasan Obat dan Makanan yang dapat 

memberikan dampak signifikan dalam penegakan hukum terhadap 

pelanggaran.  Kegiatan ini dapat menimbulkan efek jera pelaku tindak pidana 

sehingga berpengaruh pada penurunan pelanggaran di bidang Obat dan 

Makanan.  

Untuk memperkuat kegiatan penyidikan, dilakukan beberapa upaya 

perkuatan antara lain Operasi Pemberantasan Obat dan Makanan Ilegal dalam 

kerangka ICJS (Integrated Criminal Justice System) yang melibatkan Bareskrim 

POLRI serta K/L terkait. 

BBPOM di Padang juga aktif melakukan koordinasi dengan Kejaksaan Agung 

untuk mempercepat penyelesaian berkas perkara hingga tahap II 

(penyerahan barang bukti dan tersangka).  

Peningkatan kinerja dan profesionalisme PPNS (Pejabat Pegawai Negeri Sipil) 

dioptimalkan guna mendukung kapasitas PPNS menjadi lebih baik.  

Peningkatan hasil tindak lanjut penyidikan terhadap pelangaran Obat dan 

Makanan, melalui kegiatan strategis : 

1. Memantapkan fokus penyidikan terhadap pelanggaran Obat dan 

Makanan berdasarkan Kajian Analisis Risiko. 

2. Meningkatkan kerjasama dan kemitraan dengan pemangku 

kepentingan dalam rangka tindak lanjut penyidikan terhadap 

pelanggaran Obat dan Makanan. 

3. Meningkatkan pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan 

kegiatan penyidikan serta tindak lanjut penyidikan terhadap 

pelanggaran Obat dan Makanan. 

4. Mendukung optimalisasi fungsi SIPT modul penyidikan dalam 

menunjang sistem pelaporan yang efektif dan efisien untuk 

pemutahiran database penyidikan, track record sarana produksi dan 
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distribusi, analisis data serta tindak lanjut hasil penyidikan dalam 

kerangka pengawasan. 

Keberhasilan kegiatan penyidikan tindak pidana di bidang Obat dan Makanan 

diukur dengan indikator yaitu persentase perkara yang diselesaikan hingga 

tahap II (penyerahan tersangka dan barang bukti kepada Jaksa Penuntut 

Umum/ JPU) sebesar 60 persen pada tahun 2018 dan  65 persen pada tahun 

2019. 

 
 

5.1.4 Kegiatan dalam Sasaran Kegiatan Terwujudnya RB BBPOM di Padang 

sesuai roadmap RB BPOM 2015 – 2019 

1. Koordinasi Perumusan Renstra dan Rencana Tahunan, Penyusunan 

Dokumen Anggaran, Keuangan serta Pengelolaan Kinerja dan 

Pelaporan 

 
Perencanaan mempunyai peran sangat penting dalam keberhasilan suatu 

program. Kegiatan ini merupakan koordinasi perencanaan strategis (jangka 

pendek, menengah, dan jangka panjang) termasuk perencanaan 

penganggaran, serta pelaksanaan evaluasi dan pelaporan. Kegiatan ini sangat 

terkait dengan peningkatan kualitas SAKIP BBPOM di Padang yang 

ditentukan oleh perencanaan kinerja serta pengukuran kinerja.  

Terkait peningkatan akuntablitas kinerja, akan diprioritaskan pada (i) 

pemantapan Integrated Bottom Up Planning (Money Follows the Function) 

melalui E-Planning dan E-Performance (ii) implementasi akrual basis, dan 

(iii) Peningkatan Mutu Monitoring Evaluasi.  

Untuk mengukur keberhasilan kegiatan ini dirumuskan dalam indikator yaitu 

Nilai AKIP komponen perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan 

kinerja, dan capaian  kinerja, dengan target 78 pada akhir tahun 2018 dan 81 

pada akhir 2019. 

 

2. Pengelolaan SDM BBPOM di Padang 

Kapasitas dan kapabilitas SDM merupakan salah satu faktor yang 

menentukan keberhasilan BBPOM di Padang dalam mencapai visi dan 

misinya. Menimbang visi dan misi BBPOM di Padang serta tuntutan yang 
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tinggi dari berbagai pemangku kepentingan atas kinerja BPOM, pengelolaan 

SDM di tahun 2015-2019 difokuskan untuk mempercepat peningkatan 

kapasitas dan kapabilitas SDM yang dibutuhkan BBPOM di Padang. 

Percepatan peningkatan kapasitas dan kapabilitas ini juga dibutuhkan untuk 

mendukung perkembangan organisasi BBPOM di Padang, serta penambahan 

Unit Pelaksana Teknis baru berupa 2 (dua) Loka POM di Payakumbuh dan 

Loka POM di Dharmasraya.  

Indikator dan target keberhasilan implementasi strategi SDM di atas adalah 

Persentase SDM BBPOM di Padang yang memiliki kinerja berkriteria minimal 

Baik adalah 100 persen pada tahun 2019. 

 

4.2 KERANGKA PENDANAAN 

Sesuai target kinerja masing-masing indikator kinerja yang telah ditetapkan 

maka kerangka pendanaan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran 

kegiatan BBPOM di Padang periode 2015-2019 adalah sebagai berikut: 

KEGIATAN 
ALOKASI (Rp Milyar) 

2015 2016 2017 2018 2019 

Program Pengawasan Obat dan 
Makanan  

23,587 27,982 36,037 

 

51,150 49,105 

Tabel 11. Kebutuhan Pendanaan BBPOM di Padang Tahun 2015-2019 
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BAB V 

PENUTUP 

 

Revisi Renstra Balai Besar POM di Padang Tahun 2015-2109 mengacu Organisasi 

dan Tata Kerja baru merupakan amanat tindak lanjut dari Permen PPN/Kepala Bappenas 

nomor 5 tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Rencana Strategis K/L 

2015-2019, dimana pasal 14 menyebutkan bahwa perubahan terhadap Renstra K/L 2015-2019 

berjalan, dapat dilakukan sepanjang: (1) terdapat undang-undang yang mengamanatkan 

perubahan Renstra K/L; atau (2) adanya perubahan struktur organisasi dan/atau tugas dan 

fungsi Kementerian/Lembaga. 

Perubahan pendekatan manajemen kinerja juga terjadi pada Revisi Renstra Renstra 

Balai Besar POM di Padang ini, yang semula Logical Framework menjadi Balanced 

Scorecard. Balanced Scorecard atau BSC merupakan performance management tools yang 

mampu menterjemahkan strategi organisasi ke dalam kerangka operasional sampai level 

individu, hingga setiap personil dalam organisasi mengetahui apa yang harus dilakukan serta 

dapat berkontribusi pada kesuksesan pencapaian visi dan misi organisasi. Konsep BSC ini 

juga digunakan untuk mengaitkan antara informasi Rencana Strategis ke dalam Rencana Aksi 

(Action Plan) yang bersifat tahunan. Yaitu, mengaitkan antara Rencana Strategis yang lebih 

pada perencanaan berbasiskan organisasi (organization-wide planning) dengan perencanaan 

program. BSC ini merupakan alat yang dapat membantu merumuskan Rencana Aksi beserta 

Rencana Kinerjanya. 

Revisi Renstra Renstra Balai Besar POM di Padang Tahun 2015-2019 harus dijadikan 

acuan kerja bagi Bidang teknis dan Bagian Tata Usaha di Balai Besar POM di Padang sesuai 

dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Diharapkan semua Bidang teknis dan 

Bagian Tata Usaha dapat melaksanakannya dengan akuntabel serta senantiasa berorientasi 

pada peningkatan kinerja lembaga, unit kerja sampai pada level individu. 

Dengan demikian, hasil pelaksanaan Revisi Renstra Balai Besar POM di Padang 

Tahun 2015-2019 dapat memberikan kontribusi yang baik pada pencapaian Renstra BPOM 

dan RPJMN Tahun 2015-2019 terhadap visi, misi dan program kerja Presiden dan Wakil 

Presiden terpilih periode 2014-2019, yaitu “Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri 

dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”. 

 

 

 



2018 2019 2018 2019

51,150 46,105

SS 1 Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan 

bermutu

1.1. Indeks Pengawasan Obat dan Makanan Provinsi 

SUMBAR

70 71 BBPOM di Padang

1.2. Persentase obat   yang memenuhi syarat Provinsi 

SUMBAR

93,5 94 BBPOM di Padang

1.3. Persentase obat Tradisional yang memenuhi syarat Provinsi 

SUMBAR

83 70 BBPOM di Padang

1.4. Persentase  Kosmetik yang memenuhi syarat Provinsi 

SUMBAR

93 85 BBPOM di Padang

1.5. Persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi 

syarat 

Provinsi 

SUMBAR

90 90 BBPOM di Padang

1.6. Persentase makanan  yang memenuhi syarat Provinsi 

SUMBAR

89,6 76 BBPOM di Padang

 SS 2 Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha serta 

kesadaran masyarakat terhadap keamanan, 

manfaat dan mutu Obat dan Makanan

2.1. Indeks kepatuhan (compliance index ) pelaku usaha 

di bidang obat dan makanan

Provinsi 

SUMBAR

60 61

2.2. Indeks kesadaran masyarakat (awareness index ) 

terhadap Obat dan Makanan aman

Provinsi 

SUMBAR

- 66

SS 3 Meningkatnya pengetahuan masyarakat 

terhadap Obat dan Makanan aman di masing-

masing wilayah kerja BB/BPOM

3.1. Indeks pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan 

Makanan aman di masing-masing wilayah kerja BB/

BPOM

Provinsi 

SUMBAR

60 61

SS 4 Meningkatnya efektivitas pengawasan Obat dan 

Makanan berbasis risiko di masing-masing 

wilayah kerja BB/BPOM

4.1.  Persentase pemenuhan pengujian sesuai standar di 

Provinsi Sumatera Barat

Provinsi 

SUMBAR
100 100

4.2. Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang 

memenuhi ketentuan

Provinsi 

SUMBAR
13,65 41,8

Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang

Anak Lampiran 1. Matriks Kinerja dan Pendanaan BBPOM di Padang berdasarkan OTK Baru

Revisi Renstra BBPOM di Padang Tahun 2018-2019

Program/Kegiatan
Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan 

(Output)/Indikator
Lokasi

Target Alokasi (dalam Miliar rupiah)
Unit Organisasi 

Pelaksana



2018 2019 2018 2019

Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang

Program/Kegiatan
Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan 

(Output)/Indikator
Lokasi

Target Alokasi (dalam Miliar rupiah)
Unit Organisasi 

Pelaksana

4.3. Persentase sarana distribusi Obat yang memenuhi 

ketentuan

Provinsi 

SUMBAR
44,35 49,8

4.4. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang 

diselesaikan tepat waktu

Provinsi 

SUMBAR 80 85

4.4. Rasio tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan 

makanan yang dilaksanakan di masing-masing 

wilayah kerja BBPOM di Padang

Provinsi 

SUMBAR 60 65

SS 5 Menguatnya penegakan hukum di bidang Obat 

dan Makanan di masing-masing wilayah kerja 

BB/BPOM

5.1. Persentase perkara yang diselesaikan hingga tahap 

II di masing-masing wilayah kerja BB/BPOM

Provinsi 

SUMBAR

60 65

SS 6 Terwujudnya RB BB/BPOM sesuai roadmap RB 

BPOM 2015 – 2019

6.1. Nilai AKIP BB/BPOM Provinsi 

SUMBAR

78 81

1.302,2 1.215,0

1 Jumlah perkara di bidang obat dan makanan Provinsi 

SUMBAR

10 11

2 Jumlah sampel yang diuji menggunakan parameter 

kritis

Provinsi 

SUMBAR

3100 2909

3 Persentase cakupan pengawasan sarana produksi 

obat dan makanan

Provinsi 

SUMBAR

13,65 14,5

4 Persentase cakupan pengawasan sarana distribusi 

obat dan makanan

Provinsi 

SUMBAR

44,35 46

5 Jumlah layanan publik BB/BPOM Provinsi 

SUMBAR

1500 1600

6 Jumlah komunitas yang diberdayakan Provinsi 

SUMBAR

30 30

7 Persentase pemenuhan sarana dan prasarana sesuai 

standar

Provinsi 

SUMBAR

86 90

8 Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan 

evaluasi yang dilaporkan tepat waktu

Provinsi 

SUMBAR

9 10

9 Persentase obat   yang memenuhi syarat Provinsi 

SUMBAR

93,5 94

10 Persentase obat Tradisional yang memenuhi syarat Provinsi 

SUMBAR

83 70

Pengawasan Obat dan Makanan di 33 Balai Besar/Balai POM 

Meningkatnya kinerja pengawasan obat dan makanan di 

seluruh Indonesia



2018 2019 2018 2019

Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang

Program/Kegiatan
Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan 

(Output)/Indikator
Lokasi

Target Alokasi (dalam Miliar rupiah)
Unit Organisasi 

Pelaksana

11 Persentase  Kosmetik yang memenuhi syarat Provinsi 

SUMBAR

93 85

12 Persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi 

syarat 

Provinsi 

SUMBAR

90 90

13 Persentase makanan  yang memenuhi syarat Provinsi 

SUMBAR

89,6 76

14 Persentase pemenuhan pengujian sesuai standar di 

Provinsi Sumatera Barat

Provinsi 

SUMBAR

100 100

15 Persentase sarana produksi obat dan makanan yang 

memenuhi keterntuan

Provinsi 

SUMBAR

13,65 14,5

16 Persentase sarana distribusi obat dan makanan yang 

memenuhi ketentuan

Provinsi 

SUMBAR

44,35 46

17 Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang 

diselesaikan tepat waktu

Provinsi 

SUMBAR

80 85

18 Rasio tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan 

makanan yang dilaksanakan di masing-masing 

wilayah kerja BB/BPOM

Provinsi 

SUMBAR

60 65

19 Persentase perkara yang diselesaikan hingga tahap 

II

Provinsi 

SUMBAR

60 65

20 Tingkat pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan 

Makanan aman

Provinsi 

SUMBAR

60 61

21 Nilai AKIP Balai Provinsi 

SUMBAR

78 81



1 RUU Pengawasan Obat dan Makanan Sampai saat ini belum ada Undang-Undang yang spesifik 

mengatur pengawasan obat dan makanan yang dapat menjadi 

landasan dalam pelaksanaan pengawasan obat dan makanan 

yang efektif dalam rangka perlindungan konsumen.

1.  Biro Hukum dan Organisasi 

2.  Direktorat Standardisasi Obat, 

Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan 

Zat Adiktif

3.  Direktorat Standardisasi Obat 

Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan 

Kosmetik

4. Direktorat Standardisasi Pangan 

Olahan

1. DPR

2. Kementerian Kesehatan

3. Kementerian Perindustrian

4. Kementerian Perdagangan 

5. Kementerian Dalam Negeri

6. Sekretariat Negara

7. Polri

8. Kementerian/ Lembaga terkait   

2 Rancangan Peraturan Pemerintah: 

a. Revisi Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 

1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan 

Alat Kesehatan. 

Memperkuat aspek legal dan perbaikan bisnis proses 

pengawasan sediaan farmasi 

1. Direktorat Direktorat Standardisasi 

Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, 

dan Zat Adiktif

2. Biro Hukum dan Organisasi  

1. Kementerian Hukum dan HAM

2. Kementerian Kesehatan

3. Kementerian/ Lembaga terkait 

lainnya

b. Revisi Peraturan Pemerintah tentang 

Keamanan Mutu dan Gizi Pangan  

Amanah UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan.  RPP ini 

penting sebagai dasar hukum dalam penyelenggaraan 

keamanan pangan melalui: pengaturan sanitasi pangan, bahan 

tambahan pangan, pangan produk rekayasa genetika, iradiasi 

pangan, kemasan pangan; pemberian jaminan keamanan dan 

mutu pangan; pembinaan; pengawasan; penanganan kejadian 

luar biasa dan penanganan cepat terhadap kedaruratan 

keamanan pangan, dan; peran serta masyarakat.

1. Direktorat Standardisasi Pangan 

Olahan

2. Biro Hukum dan Organisasi  

1. Kementerian Hukum dan HAM

2. Kementerian Kesehatan

3. Kementerian/Lembaga terkait 

lainnya

c. Revisi Peraturan Pemerintah tentang Label dan 

Iklan Pangan

Sebagai dasar hukum pencantuman label dan iklan pangan.  

Dalam RPP ini diatur juga sanksi administratif bagi pelaku 

usaha yang melakukan pelanggaran yang mencakup jenis 

sanksi administratif dan tata cara pengenaan sanksi serta 

besaran denda.   

1. Direktorat Standardisasi Pangan 

Olahan

2. Biro Hukum dan Organisasi  

1. Kementerian Hukum dan HAM

2. Kementerian Kesehatan

3. Kementerian/ Lembaga terkait 

lainnya

3 Memorandum of Understanding 

(MoU)   Penguatan sistem pengawasan  Obat dan 

Makanan

Belum optimalnya quality surveilance /monitoring mutu untuk 

daerah perbatasan, daerah terpencil, dan gugus pulau

1. Direktorat Pengawasan Produksi Obat, 

Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor 

2. Direktorat Pengawasan Distribusi dan 

Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika, 

dan Prekursor 

3. Direktorat Pengawasan Obat 

Tradisional dan Suplemen Kesehatan

4. Direktorat Pengawasan Kosmetik

5. Direktorat Pengawasan Pangan Olahan 

Risiko Rendah dan Sedang

6. Direktorat Pengawasan Pangan Olahan 

Risiko Tinggi dan Teknologi Baru

2. Biro Hukum dan Organisasi 

4 Regulasi yang mendukung optimalisasi  Pusat 

Kewaspadaan Obat dan  Makanan dan EWS yang 

informatif, 

antara lain:

- Peraturan baru terkait KLB dan  

Farmakovigilans 

- Mekanisme pelaksanaan Sistem 

Outbreak response  dan EWS

Sistem Outbreak response  dan EWS belum optimal dan 

informatif. Diperlukan response yang cepat dan 

efektif pada saat terjadi outbreak  bencana yang berkaitan 

dengan  bahan obat dan makanan (contoh: Obat 

terkontaminasi etilen glikol)

1. Direktorat Pemberdayaan Masyarakat 

dan Pelaku Usaha

2. Direktorat Registrasi Obat  Tradisional, 

Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik

3.  Direktorat Pengawasan Distribusi dan 

Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika, 

dan Prekursor  

4. Biro Hukum dan Organisasi 

5 Norma, standar, prosedur, dan kriteria 

(NSPK) 

Meningkatkan efektifitas pengawasan Obat dan Makanan 1. Direktorat Standardisasi Obat, 

Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan 

Zat Adiktif

2. Direktorat Standardisasi  Obat 

Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan 

Kosmetik

3. Direktorat Standardisasi Pangan 

Olahan

4. Biro Hukum dan Organisasi 

1. Kementerian Kesehatan 

2. Kemeneterian Dalam Negeri 

3. Kementerian/Lembaga terkait

6 Surat Keputusan tentang Penyusunan Unit 

Pelaksana Teknis di Lingkungan Pusat 

Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan 

Nasional

Pengujian untuk Produk Biologi dan Toksikologi, Kalibrasi 

Alat dan Uji Sampel terkait investigasi yang tidak dilakukan 

oleh Balai Besar/Balai POM seluruh Indonesia dapat 

dilakukan oleh:

1. UPT Laboratorium Produk Biologi dan Toksikologi

2. UPT Laboratorium Kalibrasi

3. UPT Laboratorium Investigasi

1.  Pusat Pengembangan Pengujian Obat 

dan Makanan Nasional

2. Biro Hukum dan Organisasi

1. Kementerian PAN RB

2. Badan Nasional Standar Profesi

3. BSN KAN

4. LIPI

ANAK LAMPIRAN 2. MATRIKS KERANGKA REGULASI BPOM 2015-2019

No
Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan 

regulasi

Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi 

Eksisting, Kajian dan Penelitian
Unit Penanggungjawab

Unit Terkait/

Institusi






