Capaian kinerja organisasi sesuai 6 (enam) sasaran strategis yang telah dilaksanakan
diperoleh kesimpulan sebagai berikut:
1. Sasaran Strategis I
Balai Besar POM di Semarang telah berhasil mewujudkan Obat dan Makanan yang aman
dan bermutu di Provinsi Jawa Tengah dengan Nilai Pencapaian Sasaran (NPS) : 107,21.
Capaian Pencapaian sasaran strategi ini diukur dengan 6 (enam) indikator kinerja utama
yaitu:
a. Indeks Pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di
Semarang 105,72% (kriteria Baik);
b. Persentase Obat yang Memenuhi Syarat di Provinsi Jawa Tengah 91,88 (kriteria
baik)
c. Presentase Obat Tradisional yang Memenuhi Syarat di Provinsi Jawa Tengah
tercapai 131,17% (kriteria Tidak dapat disimpulkan);
d. Persentase Kosmetika yang Memenuhi Syarat Provinsi Jawa Tengah tercapai
112,97% (kriteria Sangat Baik);
e. Persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat Provinsi Jawa Tengah
tercapai 100,20% (kriteria Baik);

f. Persentase Makanan yang memenuhi syarat tercapai 101,37% (kriteria Baik);
2. Sasaran Strategis II
Balai Besar POM di Semarang berhasil meningkatkan Kepatuhan Pelaku Usaha dan
Kesadaran Masayrakat terhadap Keamanan, Manfaat dan Mutu Obat dan Makanan di
Wilayah Kerja BBPOM dengan Nilai Pencapaian Sasaran (NPS) : 117,37.
Pencapaian sasaran strategi ini diukur dengan 2 (dua) indikator kinerja utama yaitu :
a. Indeks Kepatuhan (compliance index) pelaku usaha di Bidang Obat dan Makanan
129,38% (kriteria Tidak dapat disimpulkan);
b. Indeks Kesadaran Masyarakat (Awareness Index) terhadap Obat dan Makanan aman
105.36 (kriteria baik).

Hasil evaluasi terhadap pencapaian indikator kinerja kegiatan pada sasaran strategis
kedua meliputi :
a. Jumlah layanan publik yang diberikan oleh Balai Besar POM di Semarang tercapai
124,85% (kriteria Tidak dapat disimpulkan);
b. Jumlah komunitas yang diberdayakan tercapai 100,00% (kriteria baik).
3. Sasaran Strategis III
Balai Besar POM di Semarang telah berhasil meningkatkan Pengetahuan Masyarakat
Terhadap Obat dan Makanan. Pencapaian sasaran strategi ini diukur dengan 1 (satu)
indikator kinerja utama yaitu Indeks Pengetahuan Masyarakat terhadap Obat dan
Makanan Aman dengan Nilai Pencapaian Sasaran (NPS) : 126,20

4. Sasaran Strategis IV
Balai Besar POM di Semarang telah berhasil meningkatkan efektivitas pengawasan Obat
dan Makanan berbasis risiko di Provinsi Jawa Tengah dengan Nilai Pencapaian Sasaran (NPS)

: 119,46
Pencapaian sasaran strategi ini diukur dengan 5 (lima) indikator kinerja utama yaitu :
a. Persentase pemenuhan pengujian sesuai standar di Provinsi

Jawa Tengah

100,66% (kriteria baik).
b. Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di
wilayah kerja

BBPOM di Semarang 128,73% (kriteria tidak dapat

disimpulkan).
c. Persentase sarana distribusi Obat yang memenuhi ketentuan di

wilayah kerja

BBPOM di Semarang 118,12% (kriteria sangat baik).
d. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu di
Provinsi Jawa Tengah 118,92% (kriteria sangat baik).
e. Rasio tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan Makanan yang dilaksanakan di
wilayah kerja

BBPOM di Semarang 130,88% (kriteria tidak dapat

disimpulkan).
5. Sasaran Strategis V
Balai Besar POM di Semarang telah berhasil meningkatkan efektifitas penyidikan Tindak
Pidana Obat dan Makanan dengan Nilai Pencapaian Sasaran (NPS) : 139,39
Pencapaian sasaran strategi ini diukur dengan 1 (satu) indikator kinerja utama yaitu :
persentase perkara yang diselesaikan sampai dengan tahap II

6. Sasaran Strategis VI
Balai Besar POM di Semarang telah berhasil mewujudkan Reformasi Birokrasi BBPOM
Semarang sesuai Roadmap RB Badan POM 2015-2019 dengan Nilai Pencapaian Sasaran
(NPS): 94,00 %

Penghargaan yang dicapai BBPOM di Semarang
1. Peringkat I Satker Terbaik Atas Kinerja Pelaksanaan Anggaran Semester I Tahun 2019
yang diselenggarakan oleh KPPN Semarang
2. Kementerian/Lembaga Terbaik II Kategori Kecil Kinerja Pelaksanaan Anggaran Tahun
Anggaran 2019 Di Wilayah Provinsi Jawa Tengah yang diselenggarakan oleh Djpb
(Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI)
3. Juara II Lomba Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) dalam Rangka Peringatan Hari
Pancasila Tahun 2019 yang diselenggarakan oleh Badan POM RI
4. Juara II Lomba Meme a.n. Okti Puji Astuti, S.Si, Apt Dalam Ajang Kreativitas Milenial
Nusantara Cerdas Memilih Kosmetik 2019
5. Penghargaan Kepada BBPOM Di Semarang Atas Pemenuhan Sistem Mutu ISO 9001:2015
Pada Tahun 2019.

Inovasi Balai Besar POM di Semarang
1. Tahun 2019 BBPOM di Semarang membuat inovasi menggunakan system tracking BMN
dengan menggunakan QR Code yang disebut Aplikasi SIPANDA untuk Pengelolaan dan
Pendataan Aset BMN Balai Besar POM di Semarang.

2. Tahun 2019 BBPOM di Semarang menambahkan menu pada Aplikasi SMPD (Sistem
Monitoring Perjalanan Dinas) Versi2 yaitu menu keuangan untuk monitoring realisasi
anggaran, revisi DIPA/POK dan alur proses pengajuan berkas pertanggungjawaban
keuangan. Di awal 2020 beru bah menjadi Aplikasi ADIT'S (Anggaran& Data
kInerja Terintegrasi BBPOM Semarang).

DAFTAR ISI

BAB I
PENDAHULUAN

1
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BAB I
PENDAHULUAN
Laporan Kinerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Semarang Tahun 2019 memberikan
informasi kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dicapai, serta menjadi tolak ukur dalam
upaya peningkatan kinerja yang berkesinambungan. Laporan Kinerja Balai Besar POM di
Semarang merupakan bentuk pertangungjawaban Balai Besar POM di Semarang kepada
masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan obat dan makanan di Provinsi Jawa Tengah.

1.1 Gambaran Umum Organisasi
Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Semarang adalah Unit Pelaksana Teknis di
lingkungan Badan POM sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 11
Tahun 2018 tentang Kriteria Klarifikasi Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas
Obat dan Makanan. Balai Besar POM di Semarang merupakan satuan kerja yang bersifat mandiri
dalam melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu di
bidang pengawasan obat dan makanan, berkedudukan di Jalan Sukun Raya No. 41 A
Banyumanik, Semarang, Jawa Tengah, Telp : (024) 7613761, 7613768, 7612328, 7612324
(ULPK), Fax (024) 7613633, Email likpomsm@yahoo.com, Website www.pom.go.id
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1.1.1.

Fungsi

Mengacu Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan

Nomor 12 Tahun 2018 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan POM, dalam
melaksanakan tugas Balai Besar POM di Semarang menyelenggarakan fungsi :

1. Penyusunan rencana dan program di bidang pengawasan Obat dan Makanan
2. Pelaksanaan pemeriksaan sarana/fasilitas produksi Obat dan Makanan
3. Pelaksanaan pemeriksaan sarana/fasilitas distribusi Obat dan Makanan dan/atau
sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian
4. Pelaksanaan sertifikasi produk dan sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan
Makanan
5. Pelaksanaan pengambilan contoh (sampling) Obat dan Makanan
6. Pelaksanaan pengujian Obat dan Makanan
7. Pelaksanaan intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan
perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan
8. Pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang
pengawasan Obat dan Makanan
9. Pelaksanaan koordinasi dan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan
10. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan Obat dan
Makanan
11. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga dan
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12. Pelaksanaan fungsi
lain

yang

diberikan

BAGAN ORGANISASI BALAI BESAR POM DI
SEMARANG

oleh Kepala Badan
1.2 Bagan Organisasi
Stuktur Organisasi dan Tata
Kerja Balai Besar POM di
Semarang

disusun

berdasarkan Peraturan Badan
POM Nomor 12 Tahun 2018
Tanggal 8 Juni 2018 tentang
Organisasi dan Tata Kerja
Unit Pelaksana Teknis (UPT)
di

Lingkungan

Badan

Pengawas Obat dan Makanan,
termasuk Loka POM.Struktur
organisasi Balai Besar POM
di Semarang seperti pada
Gambar 1.1 dan Loka POM

Gambar 1.1 Bagan Organisasi Balai Besar POM di Semarang

seperti pada Gambar 1.2
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Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sesuai Bagan Organisasi Balai Besar POM di Semarang
sebagai berikut :
1. Bidang Pengujian
Bidang Pengujian mempunyai tugas melaksanakan kebijakan operasional di bidang pengujian
kimia dan mikrobiologi Obat dan Makanan dengan menyelenggarakan fungsi:
a. penyusunan rencana dan program di bidang pengujian kimia dan mikrobiologi Obat dan
Makanan
b. pelaksanaan pengujian kimia dan mikrobiologi Obat dan Makanan, dan
c. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan dibidang pengujian kimia dan
mikrobiologi Obat dan Makanan.
Bidang Pengujian terdiri atas:
a. Seksi Pengujian Kimia; mempunyai tugas melakukan pengujian kimia Obat dan Makanan.
b. Seksi Pengujian Mikrobiologi; dan mempunyai tugas melakukan pengujian mikrobiologi
Obat dan Makanan
c. Kelompok Jabatan Fungsional.

2. Bidang Pemeriksaan
mempunyai tugas melaksanakan kebijakan operasional di bidang inspeksi dan sertifikasi
sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan dan sarana/fasilitas pelayanan
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kefarmasian, serta sertifikasi dan pengambilan contoh (sampling) produk Obat dan Makanan.
Dalam

melaksanakan

tugas

sebagaimana

dimaksud

dalam

Bidang

Pemeriksaan

menyelenggarakan fungsi:
a. penyusunan rencana dan program di bidang inspeksi dan sertifikasi sarana/fasilitas
produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan dan sarana/fasilitas pelayanan
kefarmasian, serta sertifikasi dan pengambilan contoh (sampling) produk Obat dan
Makanan;
b. pelaksanaan inspeksi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan dan
sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian;
c. pelaksanaan sertifikasi sarana/fasilitas produksidan/atau distribusi dan produk Obat dan
Makanan;
d. pelaksanaan pengambilan contoh (sampling) Obat danMakanan; dan

e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan dibidang inspeksi dan sertifikasi
sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan dan sarana/fasilitas
pelayanan kefarmasian, serta sertifikasi dan pengambilan contoh (sampling) produk Obat

dan Makanan.
Bidang Pemeriksaan terdiri atas:
a. Seksi Inspeksi; mempunyai tugas melakukan inspeksi sarana/fasilitas produksi dan/atau
distribusi Obat dan Makanan dan sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian, serta
pengambilan contoh (sampling) produk Obat danMakanan.
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b. Seksi Sertifikasi mempunyai tugas melakukan sertifikasi sarana/fasilitas produksi dan/atau
distribusi dan produk Obat dan Makanan.
c. Kelompok Jabatan Fungsional.

3. Bidang Penindakan
mempunyai tugas melaksanakan kebijakan operasional di bidang
penindakan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundangundangan dibidang pengawasan Obat dan Makanan.
Dalam

melaksanakan

tugas

Bidang

Penindakan

menyelenggarakan fungsi:
a. penyusunan rencana dan program di bidang intelijen dan
penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan
perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan
b. pelaksanaan

intelijen

dan

penyidikan

terhadap

pelanggaran

ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat
dan Makanan; dan
c. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang intelijen dan
penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang
pengawasan Obat dan Makanan.
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4. Bidang Informasi dan Komunikasi
mempunyai tugas melaksanakan kebijakan operasional di bidang pengelolaan komunikasi,
informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat serta penyiapan koordinasi pelaksanaan kerja
sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan.
Dalam melaksanakan tugas Bidang Informasi dan Komunikasi menyelenggarakan
fungsi:
a. penyusunan rencana dan program di bidang pengelolaan komunikasi,
informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan
Obat dan Makanan;
b. pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi dan pengaduan
masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
c. penyiapan koordinasi pelaksanaan kerja sama di bidang
pengawasan Obat dan Makanan; dan
d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan
komunikasi, informasi, edukasi dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan
Obat dan Makanan.

5. Bagian Tata Usaha
mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyusunan rencana, program, dan anggaran,
pengelolaan keuangan dan barang milik negara, teknologi informasi komunikasi, evaluasi dan
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pelaporan, urusan kepegawaian, penjaminan mutu, tata laksana, kearsipan, tata persuratan
serta kerumahtanggaan.
Dalam melaksanakan tugas Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:
a. penyusunan rencana, program, dan anggaran;
b. pelaksanaan pengelolaan keuangan;
c. pengelolaan persuratan dan kearsipan;
d. pengelolaan penjaminan mutu dan tata laksana;
e. pelaksanan urusan kepegawaian;
f.

pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi;

g. pelaksanaan urusan perlengkapan dan kerumahtanggaan; dan
h.

pelaksanaan

pemantauan,

evaluasi,

dan

pelaporan kinerja.
Bagian Tata Usaha terdiri atas:
a. Subbagian Program dan Evaluasi;
mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana,
program, anggaran, pengelolaan keuangan, penjaminan
mutu, tata laksana, serta pelaksanaan pemantauan,
evaluasi, dan pelaporan kinerja.
b. Subbagian Umum; dan
pengelolaan
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persuratan,

kearsipan,

kepegawaian,

teknologi informasi komunikasi, perlengkapan, dan kerumahtanggaan.
c. Kelompok Jabatan Fungsional.
Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan jabatan fungsional masingmasing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi antar UPT BPOM Kepala
Badan menunjuk Balai Besar POM di Semarang untuk mengkoordinasikan Loka POM Surakarta
dan Banyumas.

Gambar 1.2 Bagan Organisasi Bagan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Loka POM

Loka POM mempunyai

tugas melakukan inspeksi dan

sertifikasi

sarana/fasilitas produksi dan/atau

distribusi Obat dan

Makanan

dan

sarana/fasilitas

pelayanan

kefarmasian,

pengambilan

contoh (sampling), dan pengujian

Obat

dan

Makanan,

pengelolaan

intelijen,

komunikasi,

pengaduan masyarakat, dan koordinasi

sertifikasi

informasi,

produk,

penyidikan,
edukasi,

dan kerja sama di bidang pengawasan

Obat dan Makanan, serta pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.
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1.3 Aspek Strategis Organisasi
Balai Besar POM di Semarang mendukung kinerja Badan POM dan pembangunan di
wilayah Jawa Tengah, serta mendukung tugas dan fungsi instansi terkait dalam rangka
perlindungan masyarakat. Dalam melindungi masyarakat dari obat dan makanan yang
beresiko terhadap kesehatan, Balai Besar POM di Semarang melaksanakan sistem
pengawasan full spectrum mulai dari pre-market hingga post-market control yang disertai
dengan upaya penegakan hukum dan pemberdayaan masyarakat (community empowerment)
di wilayah Jawa Tengah.
Kapasitas Balai Besar POM di Semarang sebagai lembaga Pengawas Obat dan Makanan
masih perlu terus dilakukan penataan dan penguatan, baik secara kelembagaan maupun
dukungan

regulasi

yang

dibutuhkan,

terutama peraturan perundang-undangan yang

menyangkut peran dan tugasnya agar pencapaian kinerja di masa datang semakin optimal
dan dapat memastikan berjalannya proses pengawasan Obat dan Makanan yang lebih
efektif dalam menjaga keamanan, khasiat/manfaat dan mutu Obat dan Makanan.
Terdapat 3 (tiga) strategi Balai Besar POM di Semarang dalam melaksanakan peran dan
kewenangannya, yaitu :
1.

Penguatan sistem dalam pengawasan Obat dan Makanan

2.

Peningkatan pembinaan dan bimbingan dalam rangka mendorong kemandirian
pelaku usaha Obat dan Makanan, serta peningkatan kemitraan dengan berbagai
pemangku kepentingan dan partisipasi masyarakat
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3.

Penguatan kapasitas kelembagaan Balai Besar POM di Semarang

Pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Besar POM di Semarang dalam upaya penguatan
pelaksanaan kebijakan pengawasan Obat dan Makanan perlu didukung instansi lain meliputi
peningkatan kerjasama, komunikasi, informasi dan edukasi dengan pemangku kepentingan.
Selain hal tersebut, sesuai Inpres Nomor 3 Tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas
Pengawasan Obat dan Makanan, Badan POM sebagai koordinator melakukan upaya
penguatan kelembagaan melalui pembentukan Balai POM di kabupaten / kota.
1.4 Analisis Lingkungan Strategis
1.4.1.

Internal
Balai Besar POM di Semarang dalam menjalankan tugas dan fungsi pengawasan obat
dan makanan di wilayah Provinsi Jawa Tengah didukung oleh :
a) Sumber Daya Manusia
Jumlah SDM yang dimiliki Balai Besar POM di Semarang pada Tahun 2019 adalah
sebanyak 145 pegawai terdiri dari 135 orang ASN dan 10 orang CASN.
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Loka POM di Surakarta 24 orang tediri dari 12 orang ASN dan 12 orang CASN. Penempatan
pada Loka POM di
Banyumas
memiliki 18 orang
tediri dari 6 orang
ASN dan 12 orang
CASN.

Gambar 1.3. Profil Pegawai berdasarkan Usia Tahun 2019
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Gambar 1.4. Profil Pegawai berdasar Tingkat Pendidikan Tahun 2019
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b) Anggaran.
Sumber dana atau anggaran untuk melaksanakan kegiatan BBPOM di Semarang
keseluruhan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Total pagu Anggaran Tahun 2019

: Rp. 63,084,274,000,-

Realisasi anggaran

: Rp. 62,309,097,812,-

Persentase realisasi anggaran sebesar 98.78 % dari alokasi anggaran Tahun 2019.
Peranan Balai Besar POM di Semarang sebagai institusi yang memberikan jasa
layanan kepada masyarakat, maka sesuai Peraturan Pemerintah No. 48 tahun 2010,
Balai Besar POM di Semarang mendapatkan PAGU Penerimaan Negara Bukan
Pajak (PNBP) Tahun 2018 sebesar : Rp. 2.150.000.000,-.
Penerimaan PNBP berasal dari pelayanan Balai Besar POM di Semarang kepada
pihak ketiga atas permintaan untuk pengujian laboratorium, penerbitan Surat
Keterangan Impor (SKI), dan Surat Keterangan Ekspor (SKE).
Rincian PNBP yang diperoleh Balai Besar POM di Semarang Tahun 2019 dengan
total Rp. 529.170.000,- berasal dari :
a. Pengujian laboratorium (112 dokumen)

: Rp. 65.120.000,-

b. Penerbitan SKI dan SKE (3939 dokumen)

: Rp. 464.050.000,-
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1.4.2.

Eksternal
Wilayah kerja Balai Besar POM di Semarang adalah seluruh propinsi JawaTengah,
mempunyai luas wilayah seluruhnya 3.254.412 ha atau sekitar 25,04% dari luas Pulau
Jawa dan 1,7% dari luas Indonesia. Komposisi luas lahan yang ada, 30,47% lahan
sawah, dan 69,53% bukan lahan sawah.
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A. Wilayah kerja Balai Besar POM di Semarang, meliputi :
1.

Kota Semarang

17 Kabupaten Pekalongan

2.

Kabupaten Grobogan

18 Kabupaten Kudus

3.

Kabupaten Demak

19 Kabupaten Blora

4.

Kabupaten Kebumen

20 Kota Magelang

5.

Kabupaten Klaten

21 Kota Pekalongan

6.

Kabupaten Pati

22 Kota Salatiga

7.

Kabupaten Jepara

23 Kabupaten Tegal

8.

Kabupaten Kendal

24 Kota Tegal

9.

Kabupaten Magelang

25 Kabupaten Brebes

10. Kabupaten Semarang
11. Kabupaten Batang
12. Kabupaten Boyolali
13. Kabupaten Purworejo
14. Kabupaten Temanggung

Gambar 1.5.Peta Provinsi Jawa Tengah

15. Kabupaten Rembang
16. Kabupaten Wonosobo
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B. Wilayah kerja Loka POM di Kota Surakarta,
meliputi
:
1.
Kota Surakarta
2. Kabupaten Karanganyar

3. Kabupaten Sragen
4. Kabupaten Sukoharjo
5. Kabupaten Wonogiri

C. Wilayah kerja Loka POM di
Kabupaten Banyumas, meliputi :
1. Kabupaten Banyumas
2. Kabupaten Cilacap
3. Kabupaten Banjarnegara
4. Kabupaten Purbalingga
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Balai Besar POM di Semarang melakukan pengawasan produk terapetik, narkotika,
psikotropika, prekursor, obat tradisional, kosmetik, produk komplemen, pangan dan bahan
berbahaya yang beredar di seluruh wilayah Jawa Tengah.
Gambar 1,6. Data Sarana Produksi
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Gambar 1.7. Data Sarana Distribusi
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1.5 Isu Strategis Balai Besar POM di Semarang Tahun 2019
1.5.1.

Isu eksternal yang memberikan peluang:
a.

Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden 2019 – 2024 beserta kabinetnya

Badan POM telah mengembangkan Master Plan Teknologi Informasi dan Komunikasi
(TIK) sejalan dengan amanat dalam Perpres 95 tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan
Berbasis Elektronik (SPBE), agar prioritas pengembangan TIK menjadi lebih jelas dan
terarah sehingga tercipta tata pemerintahan yang baik (Good Governance). Ini sebagai
bentuk nyata Badan POM melaksanakan arahan pidato pelantikan Presiden Joko Widodo
yang menegaskan pentingnya budaya inovasi berbasis teknologi tepat guna.
Badan POM juga telah berinovasi di level organisasi untuk mendukung pengembangan
data dan informasi. Struktur baru telah diciptakan Badan POM dengan hadirnya Bidang
Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi, Bidang Sistem Informasi, dan Bidang
Tata Kelola Data dan Informasi. Kehadiran tiga bidang tersebut untuk menjamin, bukan
hanya data dan informasi yang andal, tapi juga menjamin terhubungnya konektivitas data
dan Informasi di unit kerja Badan POM dari Sabang hingga Merauke.
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b.

Berlakunya Permendagri no 41 tahun 2018 tentang Peningkatan Koordinasi
Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan

Peraturan ini memberikan perlindungan kepada masyarakat dari penyalahgunaan obat dan
bahan berbahaya dalam obat dan makanan perlu dilakukan peningkatan koordinasi
pembinaan dan pengawasan obat dan makanan di daerah oleh Menteri dan Kepala Daerah
sesuai dengan kewenangannya.
c.

Penyusunan RUU Pengawasan Obat dan Makanan

Maraknya

kasus

penyalahgunaan

obat

di

kalangan

generasi

muda

sudah

mengkhawatirkan, ditambah dengan peredaran obat palsu secara online maupun offline
yang menunjukkan masih perlu dilakukan perkuatan pengawasan Obat dan Makanan.
Saat ini belum ada Undang-undang secara khusus yang mengatur pengawasan Obat dan
Makanan dimana dibutuhkan untuk sistem pengawasan Obat dan Makanan yang
komprehensif dan sistematis agar masyarakat terlindungi dari berbagai Obat dan
Makanan yang tidak memenuhi standar dan persyaratan.
Penyusunan RUU Pengawasan Obat dan Makanan sendiri merupakan inisiatif
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dan telah masuk dalam Program Legislasi
Nasional 2015-2019, prioritas tahun 2018.
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RUU Pengawasan Obat dan Makanan ditujukan untuk menjamin standar dan persyaratan
obat dan makanan yang beredar, melindungi masyarakat dari penggunaan obat dan
makanan yang tidak memenuhi standar dan persyaratan, mencegah penggunaan obat dan
makanan yang salah, mencegah penyalahgunaan obat dan makanan, memberikan
kepastian hukum, dan menciptakan iklim usaha yang sehat dalam rangka membuat dan
mengedarkan obat dan makanan.
d.

Perjanjian Kerja Sama dengan Kwarda Jawa Tengah tahun 2019

Dalam acara Pelantikan dan Pengukuhan Majelis Pembimbing untuk masa bakti 2018 –
2023 yang diselenggarakan di Gedung Grhadika Bhakti Praja Setda Provinsi Jawa
Tengah (Selasa, 05/03/2019), dilakukan penandatanganan kerjasama antara Gerakan
Pramuka Kwarda Jateng dengan Akademi Kepolisian, Kementrian Agama dan Balai
POM Jawa Tengah, disaksikan Ketua Kwarnas dan Gubernur Jawa Tengah. Gerakan
Pramuka diharapkan tanggap dengan kehidupan di sekitar kita, serta dapat memberikan
kontribusi untuk memperbaiki kondisi bangsa ini. berkomitmen dan memberi dukungan
dalam upaya mendidik kaum muda, sekaligus menjawab tantangan yang kini tengah kita
dihadapi, yang mengancam kesatuan dan persatuan bangsa ini serta berbagai masalah
kaum muda terkait narkoba, kenakalan remaja lainnya serta penanggulangan bencana
alam
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1.5.2.

Isu eksternal yang berpotensi menjadi tantangan:
a.

Maraknya belanja daring atau kegiatan pembelian barang dan jasa melalui
media Internet

Pada era digital ini, perubahan gaya hidup, terutama tingginya penggunaan internet sangat
mempengaruhi perubahan pola perdagangan Obat dan Makanan. Hal ini ditunjukkan
dengan makin gencarnya pelaku usaha dalam melakukan promosi produk terutama di
media online. Peredaran produk Obat dan Makanan secara online/daring merupakan
tantangan pengawasan yang dihadapi Badan POM. Penjualan Obat dan Makanan secara
daring memiliki celah yang dapat dimanfaatkan oknum yang tidak bertanggung jawab
untuk mengedarkan produk illegal.
Menjawab

tantangan

tersebut,

Badan

POM

menggandeng

Asosiasi E-

commerce Indonesia (idEA) dan beberapa marketplace(Bukalapak, Tokopedia, Gojek,
Grab, Klikdokter dan Halodoc) untuk bekerja sama melakukan pengawasan, pengiriman,
dan iklan penjualan produk Obat dan Makanan yang beredar secara daring melalui
penandatanganan Kesepakatan Bersama pada kamis 17 Oktober 2019.
Kerja sama ini bertujuan untuk peningkatan daya saing bangsa melalui pembinaan
bagi merchant, pelapak, atau mitra marketplace terutama Usaha Mikro, Kecil, dan
Menengah (UMKM) dalam memenuhi persyaratan. Hal ini sejalan dengan program
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pemerintah untuk mendorong UMKM berjualan secara daring. Harapannya melalui
kegiatan pembinaan UMKM ini dapat menghasilkan produk unggulan yang mampu
berkompetisi baik di pasar domestik maupun internasional.
Dalam memperkuat pengawasan, Badan POM juga telah menyusun rancangan Peraturan
Badan POM yang mengatur peredaran Obat dan Makanan secara daring. Peraturan ini
mencakup aspek pencegahan dan penindakan dengan mekanisme business to consumer,
yaitu pengawasan peredaran obat dan makanan secara daring dari pelaku usaha sampai
produk tersebut diterima oleh konsumen, dengan tujuan memberikan perlindungan
kepada mereka yang menggunakan produk yang dijual di toko online.
Adanya peraturan atas peredaran Obat dan Makanan secara daring ini mewajibkan
pemilik situs jual beli secara daring menyeleksi produk yang akan dijual dalam kanal
mereka. Dalam rancangan aturan Badan POM tentang Peredaran Obat dan Makanan
secara daring disebutkan bahwa jenis produk yang diatur peredarannya antara lain obat,
obat tradisional, obat kuasi, suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan olahan. Khusus
untuk obat, peredaran secara daring hanya dapat dilaksanakan oleh industri farmasi,
pedagang besar farmasi, dan apotek.

25

1.5.3.

Isu internal yang memberikan kekuatan
a.

Penambahan SDM CPNS yang ditempatkan di Loka POM Surakarta dan Loka
POM Banyumas

Dalam menjalankan tugas pengawasan tersebut, saat ini BPOM RI didukung oleh 33
Balai Besar/Balai POM yang berkedudukan di seluruh ibukota provinsi. Kemudian pada
2018, BPOM RI membangun Loka POM di 40 kabupaten/kota di 30 provinsi sebagai
upaya memberikan pelayanan yang lebih dekat dengan masyarakat hingga seluruh
pelosok negeri.
Dengan terbentuknya Loka POM tidak lepas dari penambahan SDM CPNS yang
berkualitas demi memperkuat Sistem Kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan.
b.

Pengelolaan Barang Bukti hasil penindakan (PerKaBadanPOM no 21 tahun
2017)

Karena Pengelolaan barang bukti di tingkat penyidikan di lingkungan Badan Pengawas
Obat dan Makanan sampai saat ini masih belum tertib yang meliputi tata cara penerimaan,
penyimpanan, pengamanan, perawatan, pengeluaran, dan pemusnahannya. untuk
mendukung proses penyidikan tindak pidana maka disusunlah Peraturan Kepala Badan
Pengawas Obat dan Makanan Negara tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti di
Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan No. 21 tahun 2017.
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c.

Pembentukan rintisan SAKA POM

Pembentukan Satuan Karya Pramuka (SAKA) POM di Jawa Tengah sangat strategis
dalam sistem pengawasan semesta Obat dan Makanan, yang memberikan wadah kegiatan
khusus dalam bidang pengawasan obat dan makanan, serta wahana dalam memupuk,
mengembangkan, membina dan mengarahkan minat dan bakat generasi muda dalam
bidang pengawasan obat dan makanan. Diharapkan dengan adanya SAKA POM akan
memperkuat Pengawasan Obat dan Makanan di Jawa Tengah
d.

Metode sampling dilaksanakan melalui gabungan antara metode purposive
targeted dengan pendekatan analisis risikodan acak/random.

Untuk mendukung perkuatan peran Badan POM dalam pengawasan obat beredar,
diperlukan perkuatan pengawasan post-market berbasis strategi yang lebih efisien dan
efektif

sebagai

respon

terhadap

relaksasi

pengawasan

pre-market,

tanpa

mengesampingkan aspek keamanan dan mutu obat. Strategi sampling dan pengujian perlu
direvitalisasi untuk memperluas cakupan pengawasan serta dapat menjaring lebih banyak
produk tidak memenuhi syarat di peredaran. Metode sampling mengacu pada Pedoman
Sampling dan Pengujian Obat dan Makanan Tahun Anggaran 2019 menjelaskan tentang
strategi dan target sampling tahun 2019 serta beberapa kebijakan untuk mendukung
pencapaian target sampling.
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e.

Rencana sertifikasi sistem mutu ISO QMS 9001:2015 di Loka POM Surakarta
dan Loka POM Banyumas.

Seperti diketahui, penerapan ISO 9001:2015 di Badan POM ditetapkan berdasarkan
Keputusan Kepala Badan POM Nomor HK.02.02.1.223.05.19.1580 Tahun 2019 tentang
Penerapan Sistem Manajemen Mutu (Quality Management System) ISO 9001:2015
BPOM. Berdasarkan Keputusan tersebut, seluruh unit kerja di lingkungan Badan POM
wajib menerapkan QMS ISO 9001:2015.
Audit Surveilan ISO 9001:2015 diharapkan dapat mendukung sistem pengawasan Obat
dan Makanan serta memberikan manfaat positif bagi Badan POM dalam berbagai aspek,
yaitu meningkatkan kepercayaan publik dan pengakuan internasional terhadap entitas
Badan POM sebagai organisasi penyelenggara pelayanan publik.
Selain itu, juga meningkatkan penerapan sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas,
efektif, efisien, cepat, terukur, sederhana, transparan, partisipatif, dan berbasis eGovernment sesuai Roadmap Reformasi Birokrasi BPOM untuk meningkatkan Indeks
Reformasi Birokrasi Badan POM.
Sejalan dengan hal tersebut kedepannya akan direncanakan sertifikasi sistem mutu ISO
QMS 9001:2015 di Loka POM Surakarta dan Loka POM Banyumas.
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1.5.4.

Isu internal yang memberikan kelemahan
a.

Penurunan anggaran untuk kegiatan pengawasan 2019-2020

Mencermati Surat Bersama (SB) Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala
Bappenas dan Menteri Keuangan, Pagu Indikatif dalam Rencana Kerja Pemerintah Badan
POM Tahun 2020 mengalami penurunan sebanyak 8.65% dibandingkan pagu alokasi
anggaran Tahun Anggaran (TA) 2019. Hal ini menekankan bahwa alokasi anggaran TA
2020 harus dialokasikan secara efektif dan efisien dalam mendukung arah kebijakan serta
strategi Badan POM dan tidak menjadi halangan bagi BPOM untuk terus bergerak
menciptakan inovasi dan mendorong berbagai program strategis yang berdampak besar
bagi masyarakat dengan biaya yang lebih rendah.
b.

Berdasarkan Analisis Beban Kerja, terdapat kekurangan jumlah dan
kompetensi SDM pengawas dan penguji

Adapun profil pegawai Balai Besar POM di Semarang pada Bidang/Seksi dan Bagian
Tata Usaha berdasarkan ABK sampai dengan September tahun 2019 seperti pada
tabel berikut :
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Jumlah SDM
No

Unit Kerja

Berdasarkan
ABK

Jumlah SDM
(Bazzeting)

GAP

1

Bidang Pengujian

83 orang

55 orang

28 orang

2

Bidang Pemeriksaan

81 orang

35 orang

46 orang

3

Bidang Penindakan

15 orang

13 orang

2 orang

4

Bidang Infokom

13 orang

12 orang

1 orang

5

Bidang Tata Usaha

58 orang

29 orang

29 orang

250 orang

144 orang

106 orang

Total

Tabel 1. 9 Kebutuhan SDM Balai Besar POM di Semarang berdasarkan ABK Tahun
2019
Berdasarkan matrik tersebut Balai besar POM di Semarang masih membutuhkan 28
pegawai di bidang pengujian untuk memenuhi beban kinerja.

c.

SIPT yang belum established

SIPT adalah aplikasi yang digunakan sebagai media pelaporan hasil pengawasan
dari Balai Besar / Balai dan Loka POM ke Pusat secara elektronik sejak tahun
2012. Sistem ini mengalami pengembangan setiap tahunnya mengikuti
perkembangan pengawasan yang dilakukan oleh Badan POM. Perubahan Sistem
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Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) di Badan POM pada tahun 2018, memberikan
perubahan pada SIPT sehingga melahirkan SIPT versi 2.0. SIPT versi 2.0 memuat
perubahan alur proses bisnis pelaporan di Balai Besar dan Balai POM termasuk alur baru
pada pelaporan Loka POM. Penggunaan SIPT agar dapat dimaksimalkan sebagai forum
komunikasi antara Pusat dan Balai sehingga dapat meminimalisir pelaporan secara
manual serta mendukung pengawasan obat dan makanan. Namun sampai saat ini SIPT
belum established secara maksimal.
1.5.5.

Pengawasan Obat dan Makanan
a. Pembentukan UPT Loka Pengawas Obat dan Makanan di Surakarta dan
Loka Pengawas Obat dan Makanan di Banyumas
Loka Pengawas Obat dan Makanan dibentuk untuk meningkatkan efektifitas dan
pemenuhan kebutuhan pengawasan obat dan makanan di Provinsi Jawa Tengah.
Berdasarkan rekomendasi Kepala Daerah dan berorientasi pada pola kriteria
konsumsi obat dan makanan di wilayah Kota Surakarta dan Kabupaten
Banyumas maka dibentuklah Loka POM di Surakarta dan

Loka POM di

Banyumas. Tinjauan Kawasan Strategis Nasional, jumlah penduduk, luas
wilayah, faktor kesulitan geografis, jumlah sarana/fasilitas produksi serta
distribusi obat dan makanan, menjadi pertimbangan pembentukan Loka POM.
Pada bulan September 2018 Kepala Badan POM telah meresmikan Loka POM di
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Surakarta dan Loka POM di Banyumas yang berkedudukan di :
a. Loka POM di Kota Surakarta
Alamat
Email
Telepon
Fax

: Jl. Letjend. Suprapto No.5, Sumber, Banjarsari, Surakarta
Kode Pos 57138
: loka_surakarta@pom.go.id
lokasurakarta@gmail.com
: 0271 7788090
: 0271 7788090

b. Loka Pengawas Obat dan Makanan Banyumas
Alamat
Email
Telepon
Fax

: Jl. Gn. Singgalang No. 14 Puwokerto Utara Kabupaten
Banyumas 53121
: Loka_banyumas@pom.go.id
lokapombms@gmail.com
: 0281 631222
: 0281 621300

b. Kosmetik Ilegal Dominasi Pasar
Kosmetik ilegal mengandung bahan berbahaya mendominasi temuan Badan
Pengawas Obat dan Makanan (POM) di pasaran selama tahun 2019. Maraknya
peredaran kosmetik ilegal itu karena ada celah yang dimanfaatkan pelaku
kejahatan dengan mengedarkan produk mereka secara daring dan masih
tingginya permintaan masyarakat terhadap kosmetik murah. Banyaknya
konsumen terhadap produk ilegal itu disebabkan adanya iklan-iklan yang
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menyesatkan sehingga masyarakat tertarik untuk membeli. Temuan terbaru
Badan POM di Semarang dan Magelang. Hasil operasi penertiban obat dan
makanan ilegal oleh Balai Besar POM Semarang, pada April-Juni 2019, ditemukan
ratusan merek kosmetik ilegal yang tidak berizin edar dan kosmetik yang
dipalsukan di Magelang serta Semarang dengan nilai keekonomian mencapai
miliaran rupiah.
c. Peredaran Produk Pangan Mengandung Bahan Berbahaya
Balai Besar POM di Semarang dalam pengawasannya masih menemukan pangan
beredar yang tidak memenuhi persyaratan, hal ini antara lain disebabkan
masyarakat belum tersosialisasi secara merata dan kurangnya pengetahuan
masyarakat akan dampak produk pangan yang mengandung bahan berbahaya.
Jelang perayaan Natal dan Tahun Baru, perlu diwaspadai peredaran makanan
mengandung bahan berbahaya. Sebab, tingginya permintaan seringkali
dimanfaatkan pihak-pihak tertentu untuk meraup keuntungan. Biasanya dengan
menurunkan kualitas pangan.
Peredaran bahan berbahaya pada makanan, harus terus diawasi oleh jejaring
keamanan pangan yang terdiri dari Polda, BPOM, Disperindag, Dinas Pertanian
dan Perkebunan, Dinas peternakan dan sejumlah pihak lainnya. Masyarakatpun
harus menjadi konsumen pintar dan selalu waspada.
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d. Sinergisme Tim Satuan Tugas Pemberantasan Obat dan Makanan Ilegal
dan Tim Koordinasi Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Obat dan
Makanan Provinsi Jawa Tengah
Sinergisme Tim Satuan Tugas Pemberantasan Obat dan Makanan Ilegal dan Tim
Koordinasi Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan
Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019 pada Bulan Desember di Semarang.
Pertemuan dihadiri oleh Biro Hukum Prov. Jateng, Dinas Kesehatan, Kab. Batang.
Tim Satgas terbentuk berawal dari Wakil Presiden Indonesia pada tanggal 31
Januari 2011 dan keluar Keputusan Gubernur Jateng No. 440/123 tahun2013.
Sementara ini tim satgas baru terbentuk di 12 Kabupaten /Kota, Tim Koordinasi
di 2 kabupaten. Sedangkan Penganggaran tim Satgas dan Koordinasi berada di
Kabupaten Batang. Keberadaan Satgas Pemberantasan Obat dan Makanan
Batang dapat dirasakan manfaatnya. Dibuktikan dengan meningkatnya
pengetahuan masyarakat tentang pangan aman dan kepatuhan produsen
pangan.

1.5.6. Globalisasi dan Pasar Bebas Kawasan ASEAN (Menipisnya Entry Barrier)
Globalisasi perdagangan, menyebabkan entry barrier semakin tipis, oleh karena itu
arus barang termasuk obat dan makanan dari dan ke berbagai negara menjadi
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semakin bebas, tanpa hambatan tarif maupun non tarif.
a. Penjualan Produk Obat dan Kosmetika Secara Online
Kemajuan teknologi ikut mempengaruhi cara penjualan produk di Indonesia,
salah satunya melalui online trading. Pengawasan rutin menunjukkan bahwa
praktek penjualan obat, suplemen makanan, obat tradisional, kosmetika dan
makanan illegal melalui situs internet semakin marak. Untuk itu, penertiban
peredaran produk illegal yang dipasarkan secara online menjadi salah satu
fokus pengawasan Badan POM.
b. Penyiapan Laboratorium Pengujian DNA
Balai Besar POM di Semarang merupakan salah satu dari 7 UPT Badan POM
yang telah memiliki alat pengujian DNA (PCR Realtime). Hal ini seiring dengan
hasil pertemuan negara- negara Islam yang berkomitmen untuk menjamin
keamanan obat dan makanan yang beredar di negara-negara anggota OKI.
1.5.7. Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat
Kerjasama kemitraan dengan pelaku usaha dan partisipasi masyarakat yang efektif
adalah elemen kunci yang harus diupayakan oleh Balai Besar POM di Semarang
dalam pelaksanaan pengawasan obat dan makanan.
a. Kemitraan dengan UMKM
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Balai Besar POM di Semarang turut mengambil andil dalam mewujudkan SDM
Unggul, Indonesia Maju. Dalam hal ini dengan meningkatkan kemampuan
UMKM pangan sehingga mampu memproduksi pangan yang aman san bermutu.
Balai Besar POM di Semarang juga mendorong kemandirian pelaku usaha
melalui bimbingan dan pendampingan agar pelaku usaha mampu memiliki
daya saing yang selanjutnya diharapkan dapat meningkatkan ekonomi lokal.

b. Komunikasi, Informasi dan Edukasi
Masyarakat sebagai pengguna produk obat dan makanan diharapkan dapat
melakukan pengawasan secara mandiri agar terlindungi dari produk yang
beresiko terhadap kesehatan. Untuk mencapai hal ini, Balai Besar POM
Semarang melakukan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) kepada
masyarakat.
c. Pemberdayaan keamanan pangan melalui “Panggul Sekzi” (Pangan
Unggulan Aman, Sehat dan Bergizi)
Perkembangan produk industri pangan olahan mengalami peningkatan yang
pesat dan menjanjikan, namun perkembangan pasar produk olahan tersebut
tidak diikuti dengan jaminan aspek keamanan pangan karena sering kali lebih
mementingkan aspek keuntungan. Oleh karena itu Pemerintah ingin
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mengedukasi dan sosialisasi kepada masyarakat secara lebih luas dan intensif
melalui Gerakan Masyarakat Sadar Pangan Aman (Germas SAPA). Diharapkan
dengan Germas SAPA ini semua pihak dapat bergotong-royong mewujudkan
masyarakat sadar pangan aman, yang dilakukan adalah hal-hal yang berkaitan
dengan upaya promotif prefentif dari hulu sampai ke hilir atau dari hilir ke hulu
dan semua itu hanya bisa dilakukan secara bersama-sama. Gerakan ini
diwujudkan oleh Balai Besar POM di Semarang dengan mengusung jargon
Panggul Sekzi (Pangan Unggulan Aman, Sehat dan Bergizi) melakukan
sosialisasi melalui sekolah-sekolah, dan masyarakat tentunya sesuai dengan
kearifan lokal yang ada di wilayah provinsi Jawa Tengah, serta menjalin
kerjasama dengan Gerakan Pramuka melalui Kwartir Daerah Provinsi Jawa
Tengah.
1.5.8. Komitmen Pelaksanaan Refomasi Birokrasi
Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, Balai Besar POM Semarang
melaksanakan reformasi birokrasi (RB) sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 81
Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025. Pelaksanaan RB
merupakan pengungkit dalam pencapaian sasaran strategis. Balai Besar POM
Semarang berupaya untuk terus meningkatkan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di
8 (delapan) area perubahan. Hal ini untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas
organisasi secara proporsional menciptakan birokrasi yang bermental melayani
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sehingga kualitas pelayanan publik Balai Besar POM Semarang meningkat.
Sebagai organisasi penyelenggara pelayanan publik, Balai Besar POM Semarang
berkomitmen untuk melindungi masyarakat dari Obat dan Makanan yang berisiko
terhadap kesehatan dan secara terus menerus meningkatkan pengawasan serta
memberikan pelayanan yang cepat, waktu yang pasti, transparan, berkualitas,
akuntabel kepada seluruh pemangku kepentingan. Komitmen Balai Besar POM
Semarang tersebut dilakukan melalui penerapan sistem mutu QMS ISO 9001:2015
dan ISO 17025:2017 secara konsisten dan ditingkatkan secara berkelanjutan.
1.5.9. Implementasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)
Program Jaminan Kesehatan Nasional menjamin ketersediaan obat yang cukup di
setiap fasilitas pelayanan kesehatan. Hal ini berdampak pada peningkatan
permintaan obat baik jumlah maupun jenisnya. Industri farmasi berusaha
memenuhi kenaikan permintaan obat dengan cara melakukan pengembangan
fasilitas produksi dan peningkatan kapasitas produksi. Balai Besar POM di
Semarang melakukan fungsi staregisnya dengan :
•

Peningkatan pengawasan pre-market melalui sertifikasi CPOB.

•

Peningkatan pengawasan post-market melalui inspeksi pemenuhan CPOB di
sarana produksi obat secara berkesinambungan.
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•

Sampling terhadap obat program JKN serta pengujian di laboratorium dalam
rangka memantau mutu obat yang diproduksi.

•

Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas laboratorium pengujian Balai Besar
POM di Semarang.

•

Melakukan pengembangan dan pemeliharaan kompetensi SDM Pengawas Obat
dan Makanan meliputi penguji, inspektur, maupun penyidik serta kuantitas
SDM yang harus terus ditingkatkan sesuai dengan beban kerja.

•

Peningkatan kemandirian pelaku usaha di Bidang Farmasi

Balai Besar POM di Semarang Bersama Badan POM melakukan verifikasi self
assessment oleh pelaku usaha.
1.5.10. Sertifikasi Sarana Pengolahan Produk Darah
Balai Besar POM di Semarang melakukan audit pada sarana pengolahan produk
darah. Pengolahan produk darah dilakukan oleh PMI (Palang Merah Indonesia).
Produk darah yang diolah dan didistribusikan oleh PMI harus memenuhi syarat
keamanan dan mutu. Audit dilaksanakan terhadap sarana pengolahan darah
dengan berpedoman pada persyaratan Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB).
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BAB II
PERENCANAAN KINERJA
2.1 Rencana Strategis
Dalam rangka mendukung pencapaian program-program prioritas Pembangunan
jangka menengah, Balai Besar POM di Semarang sebagai unit pelaksana teknis Badan
POM menyusun Revisi Rencana Strategis (Renstra) yang memuat visi, misi, tujuan,
strategi, kebijakan serta program dan kegiatan sesuai kewenangan, tugas dan fungsinya.
Revisi Renstra Balai Besar POM di Semarang 2015-2019 ditetapkan dengan Surat
Keputusan Kepala Balai Besar POM di Semarang Nomor OR.01.02.104.01.19.0405.1
Tanggal 30 Januari 2019.
Renstra Balai Besar POM di Semarang 2015-2019 disusun dari penjabaran Rencana
Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan 2015-2019 telah selaras dengan dokumen
RPJMN dan disesuaikan dengan tugas pokok Balai Besar POM di Semarang. Sasaran dan
indikator kinerja pada Rencana Strategis disusun dengan memperhitungkan potensi,
peluang, kendala, dan tantangan yang ada.
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Visi dan Misi Balai Besar POM di Semarang ditetapkan berdasarkan Visi dan Misi Badan
POM dengan memperhatikan latar belakang dan perubahan lingkungan yang dinamis.
Pernyataan visi dan misi tersebut diharapkan mampu mengakomodasi berbagai
kebijakan aktual yang berkembang di bidang pengawasan Obat dan Makanan.

Revisi Renstra Balai Besar POM di Semarang tahun 2018 dilakukan berdasarkan
perubahan strategis pada Revisi Renstra Badan POM dengan mempertimbangkan
capaian kinerja dan perubahan kondisi Balai Besar POM Semarang. Perubahan tersebut
meliputi penambahan Sumber Daya Manusia, Infrastruktur, Anggaran serta adanya
pengembangan kantor Loka POM di kota Surakarta dan di Kabupaten Banyumas.
Peta Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja BPOM periode 20152019 sebagai berikut :
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Gambar 2.1 isi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja
SASARAN
STRATEGIS
1.Terwujudnya Obat dan
Makanan yang aman dan
bermutu

MISI

VISI
Obat dan
Makanan Aman
Meningkatkan
Kesehatan
Masyarakat dan
Daya Saing
Bangsa

1. Meningkatkan
sistem pengawasan
Obat dan Makanan
berbasis resiko untuk
melindungi
masyarakat
2. Mendorong
kapasitas dan
komitmen pelaku
usaha dalam
memberikan jaminan
keamanan Obat dan
Makanan serta
memperkuat
kemitraan dengan
pemangku
kepentingan.
3.Meningkatkan
kapasitas
kelembagaan BPOM

TUJUAN
1.Meningkatnyajami
nan produk Obat dan
Makanan
aman,berkhasiat/
bermanfaat dan
bermutu dalam
rangka
meningkatkan
kesehatan
mayarakat
2.Meningkatnya
daya saing Obat dan
Makanan di pasar
lokal dan global
dengan menjamin
keamanan/ khasiat
dan mutu serta
mendukung inovasi

2.Meningkatnya
kepatuhan pelaku
usaha dan kesadaran
masyarakat terhadap
keamanan, manfaat
dan mutu Obat dan
Makanan
3.Meningkatnya
pengetahuan
masyarakat terhadap
Obat dan Makanan
aman
4. Meningkatnya
efektivitas pengawasan
Obat dan Makanan
berbasis risiko
5. Meningkatnya
efektivitas penyidikan
tindak pidana Obat dan
Makanan di wilayah
kerja BBPOM di
Semarang
6. Terwujudnya RB
BBPOM di Semarang
sesuai roadmap RB
BPOM 2015-2019
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INDIKATOR KINERJA UTAMA :
1.1 Indeks POM di
wilayah kerja
BBPOM di
Semarang
1.2. Persentase
Obat yang
Memenuhi syarat
1.3. Persentase
OT yang
memenuhi syarat
1.4. Persentase
supleen
Kesehatan yang
memenuhi Syarat
1.5. Persentase
Kosmetik yang
Memenuhi syarat

1.6. Persentase
makanan yang
memenuhi syarat

2.1. Indeks
Kepatuhan
(Compliance
Index)
pelaku usaha
di Bidang
Obat dan
Makanan

2.2. Indeks
Kesadaran
masyarakat
(Awareness
Index)
terhadap
Obat dan
makanan
aman

4.1. Persentase
pemenuhan pengujian
sesuai standar

3. Indeks
Pengetahuan
masyarakat
terhadap Obat
dan Makanan
aman

4.2. Persentase sarana
produksi Obat dan
makanan yang memenuhi
ketentuan
4.3. Persentase sarana
distribusi Obat dan
makanan yang memenuhi
ketentuan
4.4. Persentase Keputusan
penilaian sertifikasi yang
diselesaikan tepat waktu
4.5. Rasio Tindak lanjut
hasil pengawasan Obat
dan Makanan yang
dilaksanakan

(Sumber : Revisi Renstra 2015-2019 tahun 2019)
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5.
Persentas
e perkara
yang
diselesaik
an hingga
tahap II

6. Nilai
SAKIP Balai
Besar POM
di
Semarang

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:
No
1

Tujuan

Indikator Tujuan

Meningkatnya jaminan produk Obat dan Makanan 1. Indeks
aman, bermanfaat/berkhasiat, dan bermutu dalam
rangka meningkatkan kesehatan mayarakat

pengawas

Obat

dan

Makanan Nasional
2. Tingkat kepuasan masyarakat atas
jaminan pengawasan BPOM

2

Meningkatnya daya saing Obat dan Makanan di pasar 1. Tingkat kepatuhan pelaku usaha
lokal

dan

global

dengan

menjamin

mutu

dan

mendukung terciptanya iklim inovasi yang kondusif

Obat

dan

Makanan

dalam

memenuhi ketentuan
2. Tingkat kepuasan pelaku usaha
terhadap pemberian bimbingan
dan pembinaan pengawasan Obat
dan Makanan

Dengan diformulasikannya tujuan strategis tersebut, Balai Besar POM di Semarang dapat
mengidentifikasi program dan kegiatan yang harus dilakukan mempertimbangkan sumber
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daya yang tersedia. Untuk mendukung program dan kegiatan tersebut, Balai Besar POM di
Semarang menetapkan indikator kinerja yang spesifik, terukur, dapat dicapai, dan relevan.
Sasaran Strategis
Sasaran strategis disusun berdasarkan visi dan misi yang ingin dicapai Balai Besar POM di
Semarang, dengan memperhatikan prioritas pembangunan RPJMN 2015-2019 dan
mempertimbangkan tantangan masa depan, sumber daya serta infrastruktur yang dimiliki.
Dalam kurun waktu 2 tahun (2018-2019), dengan adanya pengembangan dua kantor Loka
POM di Provinsi Jawa Tengah, Balai Besar POM di Semarang mampu mencapai sasaran
strategis secara lebih efektif dan efisien, cakupan pengawasan yang lebih luas dan intensif
sehingga memberikan kontribusi positif dalam dimensi pembangunan manusia. Untuk
meningkatkan kualitas hidup masyarakat Jawa Tengah serta mengembangkan tata kelola
pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya, dengan penjabaran sebagai
berikut :
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Sasaran Strategis 1
Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu di wilayah kerja
BBPOM di Semarang

Komoditas/produk yang diawasi Balai Besar POM di Semarang 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 dilakukan Balai Besar POM di Semarang
merupakan suatu proses yang komprehensif yang terdiri dari:
 Pengawasan setelah beredar (post-market control) untuk melihat konsistensi
keamanan, khasiat/manfaat, mutu, dan informasi produk, yang dilakukan dengan
sampling produk Obat dan Makanan yang beredar, pemeriksaan sarana produksi
dan distribusi Obat dan Makanan, pemantauan farmakovigilan, serta pengawasan
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label/penandaan dan iklan. Pengawasan post-market dilakukan secara nasional dan
terpadu, konsisten, dan terstandar. Pengawasan ini melibatkan Unit Pelaksana
Teknis BPOM yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.
 Pengujian laboratorium.
Produk yang disampling berdasarkan risiko kemudian diuji melalui laboratorium
guna mengetahui apakah Obat dan Makanan tersebut telah memenuhi standar
keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu. Hasil uji laboratorium ini merupakan dasar
ilmiah yang digunakan untuk menetapkan produk tidak memenuhi syarat.
 Penegakan hukum di bidang pengawasan Obat dan Makanan.
Penegakan hukum didasarkan pada bukti hasil pengujian, pemeriksaan, maupun
investigasi awal. Proses penegakan hukum sampai dengan pro justicia dapat
berakhir dengan pemberian sanksi administratif seperti dilarang untuk diedarkan,
ditarik dari peredaran, dicabut izin edar, dan disita untuk dimusnahkan. Jika
pelanggaran masuk pada ranah pidana, maka terhadap pelanggaran Obat dan
Makanan dapat diproses secara hukum pidana.
Prinsip ini sudah sejalan dengan kaidah-kaidah dan fungsi-fungsi pengawasan full
spectrum di bidang Obat dan Makanan yang berlaku secara internasional. Diharapkan
melalui pelaksanaan pengawasan pre-market dan post-market yang profesional dan
independen

akan

dihasilkan

produk

berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu.
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Obat

dan

Makanan

yang

aman,

Keberhasilan sasaran kegiatan ini diukur dengan indikator kinerja utama (IKU)
sebagai berikut:
a. Indeks Pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di
Semarang, ditargetkan sebesar 71.
Indikator ini sekaligus sebagai salah salah ukuran keberhasilan tujuan Balai Besar
POM di Semarang “Meningkatnya jaminan produk Obat dan Makanan aman,
berkhasiat/ bermanfaat, dan bermutu dalam rangka meningkatkan kesehatan
masyarakat”.
b. Persentase Obat yang Memenuhi Syarat di wilayah kerja Balai Besar POM di
Semarang, ditargetkan sebesar 94,00%.
c. Persentase Obat Tradisional yang Memenuhi Syarat di wilayah kerja Balai Besar
POM di Semarang, ditargetkan sebesar 60,00%
d. Persentase Kosmetik yang Memenuhi Syarat di wilayah kerja Balai Besar POM di
Semarang, ditargetkan sebesar 80,00% .
e. Persentase Suplemen Kesehatan yang Memenuhi Syarat di wilayah kerja Balai Besar
POM di Semarang, ditargetkan sebesar 87,00% .
f.

Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat di wilayah kerja Balai Besar POM di
Semarang, ditargetkan sebesar 71,00%.
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Sasaran Strategis 2 :
Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap
keamanan, manfaat dan mutu Obat dan Makanan
di wilayah kerja Balai Besar POM di Semarang

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.
Pengawasan oleh pelaku usaha sebaiknya dilakukan dari hulu ke hilir, dimulai 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, berhasiat/bermanfaat, dan bermutu)
dimulai dari proses produksi yang sesuai dengan ketentuan. Asumsinya, pelaku usaha
memiliki kemampuan teknis dan finansial untuk memelihara sistem manajemen risiko
secara mandiri. Dari sisi pemerintah, Balai Besar POM di Semarang bertugas menyusun
kebijakan dan regulasi terkait Obat dan Makanan yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha

51

dan mendorong penerapan Risk Management Program oleh industri. Peningkatan
kapasitas dan komitmen pelaku usaha diasumsikan mampu berkontribusi pada
peningkatan daya saing Obat dan Makanan.
Selain itu, dalam subsistem 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

aman,

berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu. Upaya peningkatan kesadaran masyarakat
dilakukan Balai Besar POM di Semarang melalui kegiatan pembinaan dan bimbingan
melalui Komunikasi, layanan Informasi, dan Edukasi (KIE).
Dalam upaya meningkatkan keberhasilan sistem pengawasan Obat dan Makanan, BBPOMdi
Semarang menjalin kerjasama dengan lintas sektor, antara lain Pemerintah Daerah, Asosiasi
Pelaku Usaha, Organisasi Profesi, Perguruan Tinggi dan lain-lain.
Untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis 2, maka indikatornya adalah :
1. Indeks kepatuhan (compliance index) pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan,
dengan target 61
2. Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman :
66
3.
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Sasaran Strategis 3 :
Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap
Obat dan Makanan aman di wilayah kerja
Balai Besar POM di Semarang

Sesuai dengan prinsip 3 (tiga) pilar pengawasan Obat dan Makanan dimana salah satunya
adalah terkait pengawasan oleh masyarakat, Balai Besar POM di Semarang perlu berupaya
untuk selalu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan.
Untuk mencapai tingkat partisipasi dan kesadaran masyarakat yang tinggi, Balai Besar POM
di Semarang 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.
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Sasaran Strategis 4 :
Meningkatnya efektivitas pengawasan Obat dan Makanan
berbasis risiko di wilayah kerja Balai Besar POM di Semarang

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
Balai Besar POM di Semarang mampu melindungi masyarakat dengan optimal. Menyadari
kompleknya tugas yang diemban Balai Besar POM di Semarang, 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 Balai
Besar POM di Semarang akan meningkat efektivitasnya apabila Balai Besar POM di
Semarang mampu merumuskan strategi dan langkah yang tepat karena pengawasan
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bersifat lintas sektor. Balai Besar POM di Semarang 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 pemenuhan pengujian sesuai standar di Propinsi Jawa Tengah, dengan
target 100%
b. Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan, dengan
target 30%
c. Persentase sarana distribusi Obat yang memenuhi ketentuan, dengan target 40%
d. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu, dengan
target 90,00%
e. Rasio tindak lanjut hasil pengawasan yang dilaksanakan, dengan target 50%
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Sasaran Strategis 5 :
Meningkatnya efektivitas penyidikan tindak pidana obat dan

Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Semarang

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 Balai Besar POM di Semarang menjadi semakin komplek.
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 Balai Besar POM di Semarang melalui penyidikan tindak pidana Obat dan
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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
Jersentase perkara yang diselesaikan hingga tahap II di wilayah kerja Balai Besar POM di
Semarang hingga akhir tahun 2019 ditargetkan sebesar 50%

Sasaran Strategis 6 :
Terwujudnya Reformasi Birokrasi Balai Besar POM di
Semarang sesuai roadmap Reformasi Birokrasi BPOM 20152019
Sejalan dengan pengarusutamaan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)
seperti termuat dalam RPJMN 2015-2019, Balai Besar POM di Semarang 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
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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 Balai Besar POM di Semarang 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 Balai Besar POM di Semarang, 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 Balai Besar POM
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di Semarang. Penataan tata laksana bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas
sistem dan prosedur kerja.
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 adalah Nilai AKIP Balai
Besar POM di Semarang tahun 2019 dengan target 81.

2.1.1. Visi
Visi dan Misi Pembangunan Nasional untuk tahun 2015-2019 telah ditetapkan dalam
Peraturan Presiden RI Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. Visi pembangunan nasional untuk tahun 20152019 adalah:“Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian
berlandaskan Gotong Royong”. Upaya untuk mewujudkan visi ini adalah melalui 7 Misi
Pembangunan yaitu:
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1.

Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang
kemandirian

ekonomi

dengan

mengamankan

sumber

daya

maritim,

dan

mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.
2.

Mewujudkan masyarakat maju, berkesinambungan dan demokratis berlandaskan
negara hukum.

3.

Mewujudkan politik luar negeri yang bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai
negara maritim.

4.

Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera.

5.

Mewujudkan bangsa yang berdaya saing.

6.

Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju dan kuat dan
berbasiskan kepentingan nasional.

7.

Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Sejalan denganvisi dan misi pembangunan dalam RPJMN 2015-2019, maka BPOM telah
menetapkan Visi BPOM 2015-2019 yaitu:
”Obat dan Makanan Aman Meningkatkan Kesehatan Masyarakat
dan Daya Saing Bangsa”.
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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.

2.1.2. Misi
Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, diperlukan tindakan nyata melalui misi.Misi yang
akan dilaksanakan sesuai dengan peran Balai Besar POM di Semarang untuk periode 20152019, adalah sebagai berikut:
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1. Meningkatkan sistem pengawasan

Obat dan Makanan berbasis resiko untuk

melindungi masyarakat
Menyadari kompleknya tugas yang diemban Balai Besar POM di Semarang dalam
melindungi masyarakat dari produk yang berisiko terhadap kesehatan dengan tujuan
akhir adalah masyarakat sehat, serta berdaya saing maka perlu disusun suatu sasaran
strategis khusus yang mampu mengawal misi tersebut.
2. Mendorong kapasitas dan komitmen pelaku usaha dalam memberikan jaminan
keamanan Obat dan Makanan serta memperkuat kemitraan dengan pemangku
kepentingan.
Sebagai salah satu pilar Sistem Pengawasan Obat dan Makanan (SISPOM), pelaku usaha
mempunyai peran yang sangat strategis. Pelaku usaha harus bertanggungjawab dalam
pemenuhan standar dan persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku terkait
dengan produksi dan distribusi Obat dan Makanan sehingga menjamin Obat dan
Makanan yang diproduksi dan diedarkan aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu.
Sebagai lembaga pengawas, Balai Besar POM di Semarang harus mampu membina dan
mendorong

pelaku

usaha

untuk

dapat

memberikan

produk

yang

aman,

berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu. Dengan pembinaan secara berkelanjutan, ke
depan diharapkan pelaku usaha mempunyai kepasitas dan komitmen dalam
memberikan jaminan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu Obat dan Makanan.
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Industri obat, makanan, obat tradisional, kosmetik, dan suplemen kesehatan dalam
negeri harus mampu bersaing baik di pasar dalam maupun luar negeri. Kemajuan
industri Obat dan Makanan secara tidak langsung dipengaruhi oleh sistem dan
dukungan regulatory, sehingga Balai Besar POM di Semarang berkomitmen untuk
mendukung peningkatan daya saing, yaitu melalui jaminan keamanan, khasiat/manfaat,
dan mutu Obat dan Makanan di Jawa Tengah.
Masyarakat sebagai konsumen juga mempunyai peran yang sangat strategis dalam
pengawasan Obat dan Makanan. Sebagai salah satu pilar pengawasan Obat dan
Makanan, masyarakat diharapkan dapat memilih dan menggunakan Obat dan Makanan
yang memenuhi standar, dan diberi kemudahan akses informasi dan komunikasi terkait
Obat dan Makanan. Untuk itu, Balai Besar POM di Semarang melakukan berbagai upaya
yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mendukung
pengawasan melalui kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada masyarakat,
serta kemitraan dengan pemangku kepentingan lainnya, sehingga mampu melindungi
diri dan terhindar dari produk Obat dan Makanan yang membahayakan kesehatan.
Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Balai Besar POM di Semarang 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
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mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap pencapaian tujuan nasional di bidang
kesehatan.
Balai Besar POM di Semarang harus bersinergi dengan lintas sektor terkait, sehingga
pengawasan dapat berjalan dengan efektif dan efisien dalam upaya mencapai tujuan.

3. Meningkatkan kapasitas kelembagaan Balai Besar POM di Semarang
Balai Besar POM di Semarang harus mampu mengelola sumber daya seoptimal
mungkin agar dapa mendukung terwujudnya sasaran program dan kegiatan yang telah
ditetapkan. Pengelolaan sumber daya yang efektif dan efisien menjadi sangat penting
untuk diperhatikan oleh seluruh elemen orgaisasi. BPOM sebagai suatu Lembaga
Pemerintah Non Kementerian (LPNK) yang dibentuk Pemerintah untuk melaksanakan
tugas tertentu tidak hanya bersifat teknis semata (techno structure) namun juga
melaksanakan
pemberdayaan

fungsi

pengaturan

(empowering)

(regulating),
yang

masih

pelaksana

(executing),

memerlukan

dan

penguatan

kelembagaan/organisasi. Kelembagaan tersebut meliputi struktur yang kaya dengan
fungsi, proses bisnis yang tertata dan efektif, serta budaya kerja yang sesuai dengan
nilai organisasi.
Dari

segi

organisasi,

perlu

meningkatkan

kualitas

kinerja

dengan

tetap

mempertahankan sistem manajemen mutu dan penerapan Sistem Pengendalian
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Internal Pemerintah secara konsisten di lingkungan Balai Besar POM di Semarang.
Untuk mendukung itu maka Balai Besar POM di Semarang perlu memperkuat
konsolidasi internal dan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia (peningkatan
soft and hard kompetensi pegawai) Balai Besar POM di Semarang.
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.
2.1.3. Pemetaan Sasaran Strategis, Program dan Indikator Kinerja
Keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan strategisnya dapat diukur dengan
menetapkan indikator dari sasaran yang dicanangkan.
Balai Besar POM di Semarang menetapkan sasaran yang ingin dicapai dengan penyesuaian
kondisi dan indikatornya, sebagai berikut :


Sasaran Strategi Pertama :Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu ;



Sasaran Startegi Kedua :Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran
masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu Obat dan Makanan ;
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Sasaran Strategi Ketiga : Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap Obat
dan Makanan aman ;



Sasaran Strategi Keempat : Meningkatnya efektivitas pengawasan Obat dan Makanan
berbasis risiko ;



Sasaran Strategi Kelima : Meningkatnya efektivitas penyidikan tindak pidana Obat dan
Makanan di wilayah kerja BBPOM di Semarang ;



Sasaran Strategi keenam : Terwujudnya RB BB/BPOM sesuai roadmap RB BPOM 2015 –
2019.

Perubahan sasaran strategis, indikator dan target kinerja Balai Besar POM di Semarang
tergambar dalam tabel 2.1 dan 2.2. (Berdasarkan OTK lama dan OTK baru)
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Tabel 2.1. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja BBPOM di Semarang 2015-2018
(OTK Lama)
Sasaran

Indikator

Strategis
Menguatnya
Sistem
Pengawasan
Obat dan
Makanan

Target Kinerja
2015

2016

2017

2018

92,0

92,5

93,0

93,5

Persentase Obat Tradisional yang
memenuhi syarat meningkat

62,0

65,0

70,0

75,0

Persentase Kosmetik yang memenuhi
syarat meningkat

93.5

94,0

94,5

95,0

Persentase Suplemen Makanan yang
memenuhi syarat meningkat

96,0

96,5

97,0

97,5

Persentase Makanan yang memenuhi
syarat meningkat

77,0

79,0

81,0

Persentase obat yang memenuhi syarat
meningkat

67

83,0

Sasaran

Indikator

Strategis

Target Kinerja
2015

2016

2017

2018

83,5

84,0

84,5

85,0

Meningkatnya
kemandirian
pelaku usaha,
kemitraan
dengan
pemangku
kepentingan,
dan
partisipasi
masyarakat

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

35

35

35

35

Meningkatnya
kualitas
kapasitas
kelembagaan
BPOM

Nilai SAKIP Balai Besar POM di
Semarang dari BPOM

A

A

A

A
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Tabel 2.2. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Balai Besar POM di Semarang 2018-2019
(OTK Baru)
Sasaran Strategis

Terwujudnya Obat dan
Makanan yang aman dan
bermutu

Meningkatnya kepatuhan dan
kepuasan pelaku usaha serta
kesadaran masyarakat
terhadap keamanan, manfaat
dan mutu Obat dan Makanan

Indikator

Target Kinerja
2018

2019

Indeks Pengawasan Obat dan Makanan

70,00

71,00

Persentase Obat yang Memenuhi Syarat

93,50

94,00

Persentase Obat Tradisional yang
Memenuhi Syarat

72,00

60,00

Persentase Kosmetik yang Memenuhi
Syarat
Persentase Suplemen Kesehatan yang
Memenuhi Syarat

95,00

80,00

90,00

87,00

Persentase Makanan yang Memenuhi
Syarat

89,60

71,00

Indeks kepatuhan (compliance index)
pelaku usaha di bidang Obat dan
Makanan

60,00

61,00

-

66,00

Indeks kesadaran masyarakat (awareness
index) terhadap Obat dan Makanan aman
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Sasaran Strategis

Indikator

Target Kinerja
2018

2019

60,00

61,00

100

100

Persentase sarana produksi Obat dan
Makanan yang memenuhi ketentuan

39,80

41.80

Persentase sarana distribusi Obat yang
memenuhi ketentuan

40,00

49,80

Persentase keputusan penilaian
sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu

81,00

83,00

Rasio tindak lanjut hasil pengawasan
yang dilaksanakan

37,00

46,94

Meningkatnya efektifitas
penyidikan tindak pidana Obat
dan Makanan di wilayah kerja
Balai Besar POM di Semarang

Persentase perkara yang diselesaikan
hingga tahap II

50,00

50,00

Terwujudnya Reformasi
Birokrasi BPOM sesuai
roadmap Reformasi Birokrasi
BPOM 2015-2019

Nilai AKIP BB/BPOM

78,00

81,00

Meningkatnya pengetahuan
masyarakat terhadap Obat dan
Makanan aman

Indeks pengetahuan masyarakat
terhadap Obat dan Makanan aman

Meningkatnya efektivitas
pengawasan Obat dan Makanan
berbasis risiko

Persentase pemenuhan pengujian sesuai
standardi Propinsi Jawa Tengah
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Tabel 2.1. berisi sasaran strategis, indikator, dan target kinerja Balai Besar POM di
Semarang tahun 2015-2018 berdasarkan Keputusan Keputusan Kepala BPOM Nomor
02001/SK/KBPOM Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat
dan Makanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala BPOM Nomor 14 Tahun
2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan
Pengawas Obat dan Makanan. Sedangkan tabel 2.2. berisi sasaran strategis, indikator, dan
target kinerja Balai Besar POM di Semarang Tahun 2018-2019 berdasarkan Organisasi dan
Tata Kerja BPOM yang baru yaitu mengacu Peraturan Peraturan BPOM Nomor 12 Tahun
2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan
Pengawas Obat dan Makanan.

2.2

Perjanjian Kinerja Tahun 2019

Sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis akan dilaksanakan
melalui berbagai kegiatan tahunan yang dituangkan dalam perencanaan, yaitu Rencana
Kinerja Tahunan (RKT) dan Perjanjian Kinerja (PK) tahun 2018.
Sesuai dengan Peraturan Menteri PAN dan RB nomor 53 tahun 2014, maka BBPOM di
Semarang sebagai unit kerja Eselon II wajib menyusun Perjanjian Kinerja sebagai wujud
nyata komitmen antara penerima amanah (Kepala BBPOM di Semarang) dengan pemberi
amanah (Kepala Badan POM) untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi
dan kinerja aparatur.
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Perjanjian sebagai bagian terpisahkan dalam Perjanjian Kinerja yang telah direvisi tanggal 4
September 2018 tersebut dapat dilihat pada tabel 2.3.
Tabel 2.3. Perjanjian Kinerja BBPOM di Semarang Tahun 2019
NO

SASARAN PROGRAM/KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

1

TARGET
71,00

Terwujudnya Obat dan Makanan
yang aman dan bermutu di
Provinsi Jawa Tengah

Indeks Pengawasan Obat dan
Makanan diwilayah kerja Balai Besar
POM di Semarang
Persentase Obat yang Memenuhi
Syarat di Provinsi Jawa Tengah

94,00

Persentase Obat Tradisional yang
Memenuhi Syarat di Provinsi Jawa
Tengah

60,00

Persentase Kosmetik yang Memenuhi
Syarat di Provinsi Jawa Tengah

80,00

Persentase Suplemen Kesehatan yang
Memenuhi Syaratdi Provinsi Jawa
Tengah

87,00

Persentase Makanan yang Memenuhi
Syarat di Provinsi Jawa Tengah

71,00
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NO

SASARAN PROGRAM/KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

TARGET

2

Meningkatnya kepatuhan pelaku
usaha dan kesadaran masyarakat
terhadap keamanan, manfaat dan
mutu Obat dan Makanan di wilayah
kerja Balai Besar POM di Semarang

Indeks kepatuhan (compliance index)
pelaku usahadi bidang Obat dan
Makanan di wilayah kerja Balai Besar
POM dI Semarang

61,00

Indeks
kesadaran
masyarakat
(awareness index) terhadap Obat dan
Makanan aman di wilayah kerja Balai
Besar POM di Semarang

66,00

3

Meningkatnya
pengetahuan
masyarakat terhadap Obat dan
Makanan aman di wilayah kerja
BB/BPOMdi Balai Besar POM di
Semarang

Indeks
pengetahuan
masyarakat
terhadap Obat dan Makanan aman di
wilayah kerja Balai Besar POM di
Semarang

61,00

4

Meningkatnya
efektivitas Presentase pemenuhan pengujian
pengawasan Obat dan Makanan sesuai standar di Propinsi Jawa
berbasis risiko di Provinsi Jawa Tengah
Tengah
Persentase sarana produksi Obatdan
Makanan yang memenuhi ketentuan
di wilayah kerja Balai Besar POM di
Semarang
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100

30

NO

SASARAN PROGRAM/KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

TARGET

Persentase sarana distribusi Obat
yang memenuhi ketentuan di wilayah
kerja Balai Besar POM di Semarang

40

Persentase
keputusan
penilaian
sertifikasi yang diselesaikan tepat
waktu di Provinsi Jawa Tengah

90

Rasio tindaklanjut hasil pengawasan
Obat dan Makanan yang dilaksanakan
di wilayah kerja Balai Besar POM di
Semarang

50

5

Meningkatnya
efektivitas Persentase perkara yang diselesaikan
penyidikan tindak pidana Obat dan hingga tahap II di wilayah kerja Balai
Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Semarang
Besar POM dI Semarang

50,00

6

Terwujudnya RB Balai Besar POM di Nilai AKIP Balai Besar POM dI
Semarang
Semarang sesuai roadmap RBBPOM
2015-2019

81,00
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Perjanjian kinerja akan dimanfaatkan oleh setiap pimpinan untuk memantau dan
mengendalikan pencapaian kinerja organisasi, melaporkan capaian kinerja dalam laporan
kinerja , serta sebagai acuan target dalam menilai keberhasilan organisasi.

2.3

Kriteria Pencapaian Indikator

Pengukuran capaian kinerja digunakan sebagai dasar menilai keberhasilan dan kegagalan
pelaksanaan kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam
perjanjian kinerja. Capaian kinerja organisasi dari setiap pernyataan kinerja diukur dengan
membandingkan antara target kinerja dan realisasi kinerja.
Capaian kinerja yang dimaksud dalam laporan ini adalah capaian kinerja secara mandiri
terhadap kinerja Balai Besar POM di Semarang, guna memberikan gambaran efisiensi dan
efektivitas kegiatan yang dilaksanakan.
Untuk pengukuran kinerja dengan indikator kinerja lebih dari satu, Nilai Pencapaian
Sasaran (NPS) diukur dengan pembobotan masing-masing indikator, yang ditentukan
berdasarkan kontribusi indikator tersebut dalam pencapaian sasaran. Sasaran yang hanya
memiliki satu indikator, pencapaian NPS diukur dengan faktor pengali pembobotan satu
sehingga nilainya tetap sama dengan persentase pencapaian indikator kinerja sasaran.
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Kriteria penilaian yang digunakan dalam evaluasi kinerja pada laporan ini adalah sebagai
berikut:
Tabel 2.4. Kriteria Penilaian Capaian Target Indikator Kinerja
Kriteria

Capaian

Tidak dapat disimpulkan

x > 120%

Sangat Baik

110% < x ≤ 120%

Baik

90% ≤ x < 110%

Cukup

70% ≤ x < 90%

Kurang

50% ≤ x < 70%

Sangat Kurang

< 50%
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Ket

BAB III
AKUNTABILITAS
KINERJA

77

77

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

A.1.1. INDIKATOR KINERJA SASARAN BALAI KLASTER 1
Berdasarkan pembagian kluster, Balai Besar POM di Semarang masuk dalam cluster 1
yang terdiri dari : Balai Besar POM di Medan, Balai Besar POM di Surabaya, Balai Besar
POM di Semarang dan Balai Besar POM di Makassar.
Perbandingan capaian sasaran strategis dari Balai Klaster 1 Tahun 2019 dapat
ditampilkan pada tabel di bawah ini.
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Tabel 3.1 Perbandingan Capaian Sasaran Strategis
No

1.

SASARAN STRATEGIS

Terwujudnya Obat dan
Makanan yang aman dan
bermutu di Provinsi Jawa
Tengah

Indikator Kinerja

Indeks
Pengawasan Obat
dan Makanan
Presentase Obat
MS

Capaian
BBPOM di
Semarang

Capaian
BBPOM di
Medan

Capaian
BBPOM di
Surabaya

Capaian
BBPOM di
Makassar

KRITERIA

105.72

106.45

107.86

98.06

Baik

101.57

Semarang,
Makasar,
Surabaya : Baik

91.88

87.76

94.11

Medan : Cukup
Presentase Obat
Tradisional MS

Presentase
Kosmetik MS

131.17

112.97

120.25

105.06

135.52

100.01

145.57

116.99

Tidak dapat
disimpulkan
Semarang,
Makasar : Sangat
Baik
Medan, Surabaya
: Baik

Presentase
Suplemen
Kesehatan MS

100.20

119.91

111.92

108.31

Baik

Medan : Kurang
Presentase
Makanan MS

101.37

63.86

89.72

103.43

Surabaya :
Cukup
Semarang,
Makasar : Baik
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No

2.

3.

4

SASARAN STRATEGIS

Meningkatnya kepatuhan
pelaku usaha dan
kesadaran masyarakat
terhadap keamanan,
manfaat dan mutu Obat
dan Makanan di wilayah
kerja BBPOM di Semarang

Meningkatnya
pengetahuan masyarakat
terhadap Obat dan
Makanan aman di wilayah
kerja BBPOM di Semarang

Meningkatnya efektivitas
pengawasan Obat dan
Makanan berbasis risiko di
Provinsi Jawa Tengah

Indikator Kinerja

Capaian
BBPOM di
Semarang

Capaian
BBPOM di
Medan

Capaian
BBPOM di
Surabaya

Capaian
BBPOM di
Makassar

KRITERIA

Indeks Kepatuhan
(Compliance
Index) pelaku
usaha di bidang
Obat dan
Makanan

129.38

142.30

137.39

126.15

Tidak dapat
disimpulkan

Indeks Kesadaran
Masyarakat

105.36

101.26

105.67

108.11

Baik

Indeks
pengetahuan
masyarakat
terhadap Obat
dan Makanan
aman
Persentase
pemenuhan
pengujian sesuai
standar
Persentase
sarana produksi
Obat dan
Makanan yang
memenuhi
ketentuan di
wilayah kerja
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Medan : Sangat
Baik
126.20

112.48

127.75

131.53

Semarang,
Surabaya,Makasa
r : Tidak dapat
disimpulkan

95.29

99.24

100

93.37

Baik

Semarang :
Tidak dapat
disimpulkan
128.73

57.58

85.40

73.51

Medan, Kurang
Makassar,
Surabaya: Cukup

5

6

Meningkatnya efektivitas
penyidikan tindak pidana
Obat dan Makanan di
wilayah kerja BBPOM di
Semarang
Terwujudnya RB BBPOM di
Semarang sesuai roadmap
RB BPOM 2015 - 2019

Semarang :
Tidak dapat
disimpulkan

Persentase sarana
distribusi Obat
yang memenuhi
ketentuan di
wilayah kerja
BBPOM

121.43

Persentase
keputusan
penilaian
sertifikasi yang
diselesaikan tepat
waktu di wilayah
kerja BBPOM

104.86

73.86

81.51

116.5

Makasar : Baik
Medan, Surabaya
: Cukup

108.32

113.71

101.05

Baik

Semarang :
Tidak dapat
disimpulkan

Rasio tindak
lanjut hasil
pengawasan Obat
dan makanan
yang dilaksanakan
di wilayah kerja

148.98

Persentase
perkara yang
diselesaikan
hingga tahap II di
wilayah kerja
BBPOM

139.40

Nilai Akip

94.00

58.86

58.82

86.15

98.08

54.54

96.38

37.00

120.00

Medan,Makasar :
Kurang
Surabaya : Baik
Semarang,
Makasar
: Tidak dapat
disimpulkan

94.58

Medan, Surabaya
: Kurang
Semarang,
Surabaya,
Makasar : Baik
Medan : Cukup

Sumber : Pengukuran Kinerja Balai Tahun 2019
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Perhitungan persentase capaian sasaran strategis diperoleh dari nilai rata-rata
pencapaian indikator kinerja sasaran untuk masing-masing sasaran strategis.
Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa capaian sasaran strategis Balai di Cluster
1 masih terdapat kategori kurang, antara lain :
1. Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu pada indikator
presentase Makanan yang MS : Balai Besar POM di Medan (63,86%)
2. Meningkatnya efektivitas pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko pada
indikator Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi
ketentuan di wilayah kerja : Balai Besar POM di Medan (57.58%)
3. Meningkatnya efektivitas penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan pada
Indikator Persentase perkara yang diselesaikan hingga tahap II di wilayah
kerja BBPOM : Balai Besar POM di Medan (58.82%) dan Balai Besar POM di
Makassar (54.54%)
Capaian Sasaran strategis yang memperoleh kategori kurang disebabkan oleh
beberapa faktor, selain kondisi internal maupun eksternal Balai juga dipengaruhi oleh
isu-isu strategis di wilayah pengawasan masing-masing Balai. Hal tersebut sekaligus
dapat menggambarkan kondisi pengawasan di wilayah Provinsi di Balai-Balai Klaster
1. Perbedaan hasil capaian sasaran strategis tiap balai di klaster 1 juga bisa
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menggambarkan

sejauhmana

proses

monitoring

dan

evaluasi

pelaksanaan

program/kegiatan di masing-masing Balai.
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa seluruh capaian sasaran strategis di
periode renstra 2015-2019 (revisi OTK baru) tercapai di Balai Besar POM
Semarang dan Balai Besar POM Surabaya.
Pembahasan Capaian Sasaran Strategis Balai Besar POM di Semarang dapat kami uraikan
sebagai berikut :
A.1.2. INDIKATOR KINERJA SASARAN BALAI BESAR POM di SEMARANG
Pencapaian Sasaran Strategis pertama pada Tahun 2019 diukur dengan 6 (enam) indikator
kinerja, capaian tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel 3.2 Pencapaian Sasaran Strategis Pertama
Sasaran Strategis
Terwujudnya Obat
dan Makanan yang
Aman dan
Bermutu di
Provinsi Jawa
Tengah

INDIKATOR KINERJA UTAMA
(IKU)

TARGET

REALISASI

% CAPAIAN
KINERJA

KRITERIA

Indeks Pengawasan Obat dan
Makanan di wilayah kerja Balai
Besar POM di Semarang

71,00%

75,06

105,72

Baik

Persentase
Obat
yang
memenuhi syarat di Provinsi
Jawa Tengah

94,00%

86,37%

91,88

Baik
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Sasaran Strategis

INDIKATOR KINERJA UTAMA
(IKU)
Persentase Obat Tradisional
yang memenuhi syarat
di
Provinsi Jawa Tengah

TARGET

REALISASI

% CAPAIAN
KINERJA

KRITERIA

60,00%

78,70%

131,17

Tidak
dapat
disimpulk
an

Persentase Kosmetika yang
memenuhi syarat di Provinsi
Jawa Tengah

80,00%

90,35%

112,94

Sangat
Baik

Persentase
Suplemen
Kesehatan yang memenuhi
syarat di Provinsi Jawa Tengah

87,00%

87,17%

100,19

Baik

Persentase Makanan yang
memenuhi syarat di Provinsi
Jawa Tengah

71,00%

71,97%

101,37

Baik

107.21

Baik

Nilai Pencapaian Sasaran
(NPS)

Sumber : Penetapan Kinerja BBPOM Semarang Tahun 2019 dan Laporan Triwulan IV 2019

Dari table diatas dapat kami sampaikan bahwa terdapat satu nilai cukup pada
Persentase Obat yang memenuhi syarat di Provinsi Jawa Tengah namun demikian Nilai

Pencapaian Sasaran 107.21% dengan kategori memuaskan, keenam capaian indikator
tersebut dapat menggambarkan bahwa Balai Besar POM di Semarang telah dapat
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mewujudkan Obat dan Makanan yang

Aman dan Bermutu di Provinsi Jawa

Tengah.

Analisis Capaian Kinerja
Pencapaian sasaran kinerja tahun 2019 jika dibandingkan dengan tahun 2015, 2016,
2017 dan 2018 dari 6 indikator kinerja nilai rata-rata mencapai kriteria memuaskan.
Hal tersebut disebabkan dari Faktor internal antara lain :
1. Peningkatan kualitas dan cakupan pengawasan,
2. Kompetensi sumber daya manusia,
3. Peningkatan sarana dan prasarana pendukung antara lain laboratorium dan
peralatan laboratorium yang memadai,
4. Pembinaan kepada pelaku usaha dan KIE kepada Masyarakat.
Selain itu Faktor eksternal yang juga memiliki daya ungkit antara lain:
1. Peningkatan kesadaran masyarakat dan pelaku usaha dalam pengawasan Obat
dan Makanan,
2. Dukungan lintas sektor dan regulasi yang ada (Inpres No.3/2017; PerMendagri
No.41/2018 dan PerGub 440/138 Tahun 2017.

Perbandingan capaian kinerja
Selama periode Renstra 2015-2019 dapat kita lihat hasil pengukuran kinerja tiap
indikator pada sasaran pertama sebagai berikut:
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Tabel 3.3 Perbandingan Capaian Sasaran Strategis Pertama Periode Renstra Tahun
2015-2019
% Capaian Kinerja
No

Indikator Kinerja
2016

2017

2018

2019

107,25 %

104,83%

106,96%

104,97%

91.88%

1

Persentase
Obat
memenuhi syarat

2

Persentase Obat Tradisional
yang memenuhi syarat

103,73%

95,83%

121.13%

126,72%

131,17%

3

Persentase Kosmetika yang
memenuhi syarat

104,56%

105,07%

104.71%

103,81%

112,94%

4

Persentase
Suplemen
Kesehatan yang memenuhi
syarat

92,66%

98,72%

99,33%

108,66%

100,19%

Persentase Makanan
memenuhi syarat

107,24%

114,51%

105,73%

98,84%

101,37%

103,09

103,79

107,57

111.08

107.51

5

yang

2015

yang

Nilai Pencapaian Sasaran (NPS)

Sumber LAKIP BBPOM di Semarang 2015, 2016, 2017,2018 dan Laporan Triwulan IV 2019
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Pengukuran kinerja, analisis capaian kinerja (mencakup faktor kesuksesan, kegagalan,
dan kendala) tahun 2019 untuk masing-masing sasaran serta pembandingan
capaiannya target Renstra 2015-2019 yang telah direvisi dijelaskan sebagai berikut :

1. Persentase Obat Memenuhi Syarat
Pengukuran kinerja
Pada tahun 2019 BBPOM di Semarang telah berhasil mewujudkan Obat yang Aman
dan bermutu di Provinsi Jawa Tengah. Hal ini ditunjukkan dengan telah dicapainya
target persentase obat yang memenuhi syarat sebesar 86.37% yang dihitung dari rumus
sebagai berikut :
Presentase obat MS = 100% - % Obat TMS
% Obat TMS = (sampel Obat yang TMS illegal atau TMS rusak/kedaluwarsa atau TMS
pengujian dan atau TMK label/penandaan) dibagi total sampling x 100%
Perhitungan persentase obat yang memenuhi syarat (MS) tahun 2019 mengalami
perubahan pada Definisi Operasional sehingga rumus perhitungan indikator juga
mengalami perubahan dengan memperhitungkan data sampling dan dilakukan terhadap
obat yang mendapatkan NIE dari Badan POM, memenuhi ketentuan (label/penandaan,
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tidak rusak, tidak kedaluwarsa) dan memenuhi syarat melalui uji laboratorium. Data
kinerja dilaporkan setiap bulan setelah terlebih dahulu dilakukan evaluasi secara
berjenjang yang selanjutnya dilaporkan kepada Kepala Balai pada saat rapat bulanan.
Hasil sampling dan pengujian Laboratorium Terapetik dan NAPZA selama Tahun 2019
sebanyak 961 sampel obat dengan hasil 830 produk MS, 131 produk Tidak Memenuhi
Syarat (TMS). Hasil uji sampel TMS terdiri 2 sampel kedaluwarsa, 2 sampel TIE, 10
sampel MK Penandaan dan TMS uji lab, 117 sampel TMK Penandaan dan MS Uji Lab.
Profil sampel obat dan NAPZA TMS dapat dilihat pada gambar….
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Gambar 3.1 Grafik Profil Sampel Obat dan NAPZA TMS Tahun 2019
Terhadap produk obat yang tidak memenuhi syarat tersebut telah dilaporkan ke Badan
POM sebagai bahan evaluasi untuk tindak lanjut.
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Jenis obat yang disampling sesuai kategori Pedoman Sampling Obat yang ditetapkan
oleh Badan POM tahun 2019 yaitu produk obat yang memiliki Nomor Ijin Edar (NIE) dan
diuji terhadap parameter kritisnya meliputi obat Jaminan Kesehatan Nasional (JKN),
obat non JKN, sampling kasus tertentu termasuk TIE, kedaluwarsa, rusak dan sampling
produk rokok serta ruang lingkup.
Tahun 2019 dengan adanya perubahan kriteria obat yang memenuhi syarat, kriteria
diperluas tidak hanya berdasarkan hasil uji laboratorium tetapi juga hasil evaluasi
penandaan, obat tanpa ijin edar (TIE), obat rusak dan kedaluwarsa diperoleh capaian
persentase obat yang memenuhi syarat sebesar 86,37%, belum mencapai target yang
telah ditetapkan sebesar 94%. Hal ini menggambarkan kondisi produk obat yang
beredar di Jawa Tengah 86,37% Memenuhi Syarat.
Dengan demikian perlu upaya peningkatan pengawasan terhadap peredaran obat pre
market dan post market untuk memberikan perlindungan terhadap masyarakat Jawa
Tengah. Selain itu perlu dilakukan penguatan terhadap kemampuan teknis pengujian di
laboratorium Terapetik dan Napza terutama untuk mengantisipasi perkembangan
teknologi dan obat-obat dengan zat aktif dan inovasi baru seperti sediaan inhalasi,
biofarmasi (vaksin, produk darah, biosimilar).

Perbandingan capaian kinerja
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Tahun 2019 capaian kinerja obat yang memenuhi syarat mengalami penurunan
dibanding tahun sebelumnya pada Periode Renstra 2015-2019
Perbandingan capaian kinerja Periode Renstra Tahun 2015-2019 dapat dilihat pada
Gambar 3.1
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Gambar 3.2 Grafik Perbandingan Capaian Obat yang Memenuhi Syarat
Periode Renstra Tahun 2015-2019
Analisis capaian kinerja (mencakup faktor keberhasilan, kegagalan, dan kendala)
adalah sebagai berikut :
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Analisis Capaian Kinerja
Indikator kinerja ini tercapai dengan kriteria cukup sebesar 91,88%. Beberapa faktor
kendala tidak tercapainya target kinerja di atas yaitu:
1) Pengawasan sarana produksi obat

Keberhasilan pencapaian kinerja indikator ini disebabkan oleh tingkat
kepatuhan pelaku usaha dibidang obat relatif tinggi. Sistem pengawasan yang
ketat oleh Inspektur berdasarkan persyaratan Cara Pembuatan Obat yang
Baik (CPOB) terkini dan peningkatan kualitas dan kompetensi sumber daya
inspektur CPOB sehingga pemahaman pelaku usaha meningkat untuk
menghasilkan produk yang memenuhi standar keamanan, manfaat dan mutu.
1) Pengawasan sarana distribusi dan pelayanan obat
Dengan berlakunya ketentuan bahwa PBF harus mempunyai sertifikat Cara
Distribusi Obat yang Baik (CDOB), sehingga pihak sarana berupaya untuk
memenuhi persyaratan CDOB yang ditetapkan secara maksimal.
2) Dukungan lintas sektor
Dukungan intensif dari Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota
dan Organisasi Profesi dalam melakukan pembinaan kepada sarana maupun
tenaga kesehatan dan pelaku usaha.
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3) Prioritas sampling berdasarkan Obat Jaminan Kesehatan Nasional
(JKN).
Tahun 2019 jumlah total sampling obat JKN/obat publik Balai Besar POM di
Semarang dan Loka mengalami peningkatan menjadi 505 sampel dengan
hasil 441 sampel memenuhi syarat, 60 TMK Label/Penandaan dan 4 sampel
TMS uji laboratorium.

2. Persentase Obat Tradisional yang Memenuhi Syarat
Pengukuran kinerja
Pada tahun 2019 BBPOM di Semarang telah berhasil mewujudkan Obat Tradisional
yang Aman dan bermutu di Provinsi Jawa Tengah. Hal ini ditunjukkan dengan telah
dicapainya target persentase Obat Tradisional yang memenuhi syarat sebesar 78.70 %
yang dihitung dari rumus sebagai berikut :
Presentase Obat Tradisional MS = 100% - % Obat Tradisional TMS
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% Obat Tradisional TMS = (sampel Obat Tradisional yang TMS illegal atau TMS
rusak/kedaluwarsa atau TMS pengujian dan atau TMK
label/penandaan) dibagi total sampling x 100%
Perhitungan persentase obat yang memenuhi syarat (MS) tahun 2019 mengalami
perubahan pada Definisi Operasional sehingga rumus perhitungan indikator juga
mengalami perubahan dengan memperhitungkan data sampling dan dilakukan terhadap
Obat Tradisional yang mendapatkan NIE dari Badan POM, memenuhi ketentuan (label /
penandaan, tidak rusak, tidak kedaluwarsa) dan memenuhi syarat melalui uji
laboratorium. Data kinerja dilaporkan setiap bulan setelah terlebih dahulu dilakukan
evaluasi secara berjenjang yang selanjutnya dilaporkan kepada Kepala Balai pada saat
rapat bulanan.
Persentase capaian kinerja obat tradisional yang memenuhi syarat di Provinsi Jawa
Tengah adalah sebesar 131,17% dengan kriteria tidak dapat disimpulkan. Hal ini
dikarenakan ada penurunan target persentase obat tradisional yang memenuhi syarat
untuk BBPOM di Semarang yaitu dari 72% pada tahun 2018 menjadi 60% sehubungan
dengan adanya perubahan Susunan Organisasi dan Tata Kerja di lingkungan Badan POM
dimana di Jawa Tengah dibentuk 2 Loka yaitu Loka POM di Kabupaten Banyumas dan
Loka POM di Kota Surakarta sehingga diharapkan pengawasan terhadap peredaran obat
tradisional menjadi lebih luas cakupannya.
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Pada tahun 2019 Balai Besar POM di Semarang melakukan sampling dan pengujian obat
tradisional sebanyak 554 sampel dengan hasil uji 436 sampel memenuhi syarat (MS),
118 sampel tidak memenuhi syarat (TMS) dengan rincian 4 sampel Tanpa Ijin Edar
(TIE), 32 sampel MK Penandaan dan TMS uji lab, 75 sampel TMK Penandaan dan MS Uji
Lab dan 7 sampel TMK Penandaan dan TMS uji lab. Profil sampel obat tradisional dapat
dilihat pada gambar 3.2
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Gambar 3.3 Grafik Profil Sampel Obat Tradisional TMS Tahun 2019

Terhadap produk obat tradisional yang tidak memenuhi syarat tersebut telah
dilaporkan ke Badan POM sebagai bahan evaluasi untuk tindak lanjut.
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Pembandingan capaian kinerja
Tahun 2019 capaian kinerja obat tradisional yang memenuhi syarat mengalami
peningkatan dibanding tahun sebelumnya pada Periode Renstra 2015-2019, capaian
indikator kinerja melebihi 125% dengan kriteria tidak dapat disimpulkan.
Perbandingan capaian kinerja Periode Renstra Tahun 2015-2019 dapat dilihat pada
Gambar 3.3
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Gambar 3.4 Grafik Perbandingan Capaian Obat Tradisional yang Memenuhi Syarat
Periode Renstra 2015-2019
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Analisis capaian kinerja (mencakup faktor keberhasilan, kegagalan, dan kendala) adalah
sebagai berikut :

Analisis Capaian Kinerja
Indikator kinerja ini tercapai dengan kriteria tidak dapat disimpulkan dengan
persentase capaian 131.17%.
Faktor-faktor yang mempengaruhi capaian kinerja di atas adalah :

1. Sertifikasi sarana produksi obat tradisional
Kesadaran pelaku usaha Obat Tradisional untuk meningkatkan kualitas produk yang
dihasilkan pada tahun 2019 meningkat, hal tersebut

terlihat dari antusiasme

pelaku usaha dalam mengikuti bimbingan yang diselenggarakan oleh BBPOM
Semarang. Bentuk bimbingan dari BBPOM Semarang antara lain : pendampingan
pelaku usaha dalam rangka pemenuhan aspek CPOTB bertahap dan konsultasi
terkait ijin edar produk yang diproduksi oleh produsen yang sudah menerapkan
aspek CPOTB kualitasnya meningkat, baik dari segi hygiene sanitasi ataupun
pemenuhan persyaratan kimia lainnya.
2. Pembinaan kepada Pelaku Usaha
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Upaya Balai Besar POM Semarang untuk melakukan pembinaan yang intensif
kepada para pelaku usaha obat tradisional agar memperhatikan mutu produknya
(higiene dan sanitasi) dan sekaligus melakukan pendampingan dalam proses
registrasi produk obat tradisional menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi
peningkatan capaian indicator kinerja obat tradisional yang memenuhi syarat.
Dengan intensifikasi pembinaan kepada pelaku usaha tersebut, telah berhasil
meningkatkan produk obat tradisional di Jawa Tengah yang memiliki izin edar
3. Fasilitasi UMKM Obat Tradisional untuk mendapatkan ijin edar
Fasilitasi bimbingan Asrot di sertifikasi Balai Besar POM di Semarang, Direktorat
Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik Badan POM
mengadakan kegiatan Pelayanan Publik Registrasi Obat Tradisional. Kegiatan ini
dilaksanakan pada tanggal 2019 di Hotel Grand Candi Semarang, diikuti sebanyak
100 pelaku usaha di bidang obat tradisional memanfaatkan kegiatan ini untuk
melakukan pendaftaran produknya dan konsultasi terkait label. Selain itu, pelaku
usaha juga dapat secara langsung menyampaikan keluhan dan kesulitan dalam
proses registrasi produk.
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3. Persentase Kosmetika yang Memenuhi Syarat

Pengukuran kinerja
Pada tahun 2019 BBPOM di Semarang telah berhasil mewujudkan Kosmetik yang
Aman dan bermutu di Provinsi Jawa Tengah. Hal ini ditunjukkan dengan telah
dicapainya target persentase Kosmetik yang memenuhi syarat sebesar 90.35%.
Persentase Kosmetika yang memenuhi syarat dihitung berdasarkan rumus sebagai
berikut :
Presentase Kosmetik MS = 100% - % Kosmetik TMS

%

Kosmetik

TMS

=

(sampel

Kosmetik

yang

TMS

illegal

atau

TMS

rusak/kedaluwarsa atau TMS pengujian dan atau TMK
label/penandaan) dibagi total sampling x 100%

Perhitungan persentase kosmetik yang memenuhi syarat (MS) dilakukan terhadap
kosmetik yang mendapatkan NIE dari Badan POM, memenuhi ketentuan (label/
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penandaan, tidak rusak, tidak kedaluwarsa) dan memenuhi syarat melalui uji
laboratorium. Data kinerja dilaporkan setiap bulan setelah terlebih dahulu dilakukan
evaluasi secara berjenjang yang selanjutnya dilaporkan kepada Kepala Balai pada saat
rapat bulanan.
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Gambar 3.5 Profil Sampel Kosmetik TMS Tahun 2019
Dari hasil sampling dan pengujian 1109 sampel kosmetika, sebanyak 1002 sampel
memenuhi syarat dan 107 sampel tidak memenuhi syarat (TMS) dengan rincian 13
sampel Tanpa Ijin Edar (TIE), 2 sampel kedaluwarsa, 3 sampel MK Penandaan dan TMS
uji lab, 86 sampel TMK Penandaan dan MS Uji Lab, 3 sampel TMK penandaan dan TMS
Uji Lab. Profil sampel kosmetik dapat dilihat pada gambar 3.4
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Terhadap produk kosmetika yang tidak memenuhi syarat tersebut telah dilaporkan ke
Badan POM sebagai bahan evaluasi untuk tindaklanjut
Perbandingan capaian kinerja
Capaian persentase kosmetika yang memenuhi syarat Tahun 2019 mengalami
peningkatan dibanding tahun sebelumnya pada Periode Renstra 2015-2019 yaitu dari
103,81% menjadi 112,94% capaian kinerja tersebut masuk dalam kriteria sangat baik.
Perbandingan capaian kinerja Periode Renstra Tahun 2015-2019 dapat dilihat pada
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Gambar 3.6 Perbandingan Capaian Kosmetik yang Memenuhi Syarat Periode Renstra
2015-2019
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Analisis Capaian Kinerja
Indikator kinerja ini tercapai dengan kriteria memuaskan dengan persentase capaian
112,94%.
Pencapaian indicator kinerja tersebut dipengaruhi oleh beberapa hal meliputi :

1. Sertifikasi sarana produksi kosmetika
Balai Besar POM di Semarang memberikan dukungan kepada pelaku usaha UMKM
kosmetika berupa fasilitasi pemenuhan aspek CPKB. Pelaksanaan fasilitasi ini
dilakukan secara bertahap untuk memberi kemudahan kepada pelaku usaha,
khususnya UMKM agar dapat menyesuaikan diri dengan penerapan aspek-aspek
CPKB. Pada kegiatan ini Balai Besar POM Semarang menerima permohonan audit
sarana produksi UMKM kosmetika untuk pemenuhan aspek CPKB.
2. Pembinaan kepada Pelaku Usaha Produksi Kosmetika yang belum memenuhi CPKB
diselenggarakan pada tanggal 2 Oktober 2019 dihadiri oleh 26 Industri Kosmetika.
3. IntensifikasiPengawasanKosmetika/ObatTradisional
Dilaksanakan serentak seluruh Indonesia 2 (dua) kali dalam setahun disamping
pengawasan rutin.
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4. Persentase Suplemen Kesehatan yang Memenuhi Syarat
Pengukuran kinerja
Pada tahun 2019

BBPOM di Semarang telah berhasil mewujudkan Suplemen

Kesehatan yang Aman dan bermutu di Provinsi Jawa Tengah. Hal ini ditunjukkan
dengan telah dicapainya target persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat
sebesar 100,19%. Perhitungan persentase suplemen kesehatan yang memenuhi syarat
(MS) dilakukan terhadap suplemen kesehatan yang mendapatkan NIE dari Badan POM,
memenuhi ketentuan (label/penandaan, tidak rusak, tidak kedaluwarsa) dan memenuhi
syarat melalui uji laboratorium. Data kinerja dilaporkan tiap bulan setelah terlebih
dahulu dilakukan evaluasi secara berjenjang yang selanjutnya dilaporkan kepada Kepala
Balai pada saat rapat bulanan
Realisasi Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat dihitung berdasarkan rumus
sebagai berikut :
Presentase Supleme nKesehatan MS = 100% - % Suplemen Kesehatan TMS
% Suplemen Kesehatan TMS = (sampel Suplemen Kesehatan yang TMS illegal atau TMS
rusak/kedaluwarsa atau TMS pengujian dan atau
TMK label/penandaan) dibagi total sampling x
100%
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Tahun 2019 target Suplemen Kesehatan yang telah ditetapkan dalam Renstra Balai
Besar POM di Semarang sebesar 87,00% sedangkan persentase Suplemen Kesehatan
yang memenuhi syarat 87,17% dengan rincian jumlah sampel yang diuji sebanyak 187
sampel, terdiri dari 163 sampel memenuhi syarat dan 24 sampel tidak memenuhi
syarat terdiri atas 7 sampel MK Penandaan dan TMS uji lab, 17 sampel TMK Penandaan
dan MS Uji Lab. Profil sampel suplemen kesehatan dapat dilihat pada gambar 3.7
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Gambar 3.7 Profil sampel suplemen kesehatan TMS Tahun 2019

Terhadap sampel yang tidak memenuhi syarat dilaporkan ke Badan POM sebagai
bahan evaluasi untuk ditindak lanjuti.
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Pembandingan capaian kinerja
Capaian persentase suplemen kesehatan yang memenuhi syarat Tahun 2019
mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya pada Periode Renstra 2015-2019.
Perbandingan capaian kinerja Periode Renstra Tahun 2015-2019 dapat dilihat pada
Gambar 3.8.
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Analisis capaian kinerja (mencakup faktor keberhasilan, kegagalan, dan kendala)
adalah sebagai berikut:
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Analisis Capaian Kinerja
Indikator kinerja ini tercapai dengan kriteria memuaskan dengan persentase capaian
100,19%. Realisasi persentase Suplemen Kesehatan memenuhi syarat sebesar 87,17%
telah memenuhi target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 87,00%.
Keberhasilan pencapaian kinerja indikator ini dipengaruhi oleh :
Produk suplemen kesehatan diproduksi oleh Industri Farmasi atau Industri Obat
Tradisional yang sudah menerapkan sistem CPOB atau CPOTB, sehingga penerapan
GMP terhadap produksi suplemen kesehatan telah konsisten terkait penggunaan fasiltas
bersama dengan produksi obat ataupun OT.

5. Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat
Pengukuran kinerja
Pada tahun 2019 BBPOM di Semarang telah berhasil mewujudkan Makanan yang
Aman dan bermutu di Provinsi Jawa Tengah. Hal ini ditunjukkan dengan telah
dicapainya target persentase Makanan yang memenuhi syarat sebesar 71.97%.
Perhitungan persentase makanan yang memenuhi syarat (MS) dilakukan terhadap
makanan yang mendapatkan NIE dari Badan POM, memenuhi ketentuan (label/
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penandaan, tidak rusak, tidak kedaluwarsa) dan memenuhi syarat melalui uji
laboratorium. Data kinerja dilaporkan setiap bulan setelah terlebih dahulu dilakukan
evaluasi secara berjenjang yang selanjutnya dilaporkan kepada Kepala Balai pada saat
rapat bulanan.

Dari total keseluruhan jumlah sampel DIPA persentase sampel yang memenuhi
persyaratan sebesar 71,97%, dihitung berdasarkan rumus sebagai berikut :
Presentase Makanan MS = 100% - % Makanan TMS
% Makanan TMS = (sampel Makanan yang TMS illegal atau TMS rusak/kedaluwarsa
atau TMS pengujian dan atau TMK label/penandaan) dibagi total
sampling x 100%
Realisasi Persentase makanan yang memenuhi syarat Tahun 2019 sebesar 71,97%
sedangkan target yang telah ditetapkan 71,0% dengan rincian jumlah sampel yang diuji
sebanyak 1181 sampel, terdiri dari 850 sampel memenuhi syarat dan 331 sampel tidak
memenuhi syarat terdiri atas 2 sampel tanpa ijin edar (TIE), 46 sampel MK Penandaan
dan TMS uji lab, 219 sampel TMK Penandaan dan MS Uji Lab dan 64 sampel TMK
Penandaan dan TMS uji lab.
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Profil sampel makanan dapat dilihat pada gambar….
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Gambar 3.9 Profil Sampel MakananTMS Tahun 2019

Pembandingan capaian kinerja
Capaian persentase kosmetika yang memenuhi syarat Tahun 2019 mengalami
peningkatan dibanding tahun sebelumnya pada Periode Renstra 2015-2019.
Perbandingan capaian kinerja Periode Renstra Tahun 2015-2019 dapat dilihat pada
Gambar 3.10
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Gambar 3.10 Perbandingan Capaian Makanan yang Memenuhi Syarat
Periode Renstra 2015-2019
Analisis capaian kinerja (mencakup faktor keberhasilan, kegagalan, dan kendala)
adalah sebagai berikut :
Analisis Capaian Kinerja
Pangan merupakan komoditi yang sangat penting dan pengawasannya melibatkan
banyak pihak. Pangan berdasarkan UU no 18 tahun 2012 tentang Pangan terdiri dari
Pangan segar, pangan siap saji dan pangan olahan. Pengawasan pangan dilakukan oleh
pemerintah, dalam hal ini dilakukan oleh banyak instansi, pelaku usaha (produsen dan
distributor maupun pengecer) serta oleh masyarakat. Dengan indikator kinerja
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tercapai dengan kriteria cukup Balai Besar POM di Semarang harus lebih
meningkatkan pengawasannya, meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat
terhadap mutu produk pangan, serta mendorong pelaku usaha/produsen makanan
untuk menghasilkan produk yang memenuhi syarat.
Pencapaian indikator kinerja tersebut dipengaruhi oleh beberapa hal meliputi :
1. Adanya kebijakan prioritas sampling pangan bahwa 40% dari total sampel pangan
adalah PIRT, sementara produk uji PIRT banyak TMS hygiene dan sanitasi.
2. Sesuai prioritas sampling pangan untuk pemenuhan target sampel juga dilakukan
sampling terhadap pangan tidak terdaftar (mie basah, tahu dan pangan dengan
masa simpan kurang dari 7 hari).
A.1.3. UPAYA PENCAPAIAN SASARAN STRATEGIS PERTAMA
Upaya Balai Besar POM di Semarang dalam pencapaian Sasaran Strategis pertama yang
sudah dilakukan :
1. Bekerja sama dengan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/ Kota untuk menyelenggarakan
Pelatihan DFI dan PKP kepada petugas Dinas Kesehatan dan Dinas Pertanian
Kabupaten/Kota di Jawa Tengah.
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2. Bekerja sama dengan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kebumen untuk
menyelenggarakan Pelatihan DFI bagi Sanitarian Puskesmas se-Kabupaten
Kebumen.
3. Melakukan pembinaan bersama Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang
memiliki sentra produksi pangan yang menggunakan bahan berbahaya.
Secara garis besar dari capaian sasaran strategi pertama, dapat disimpulkan bahwa
yang menyebabkan sasaran pertama “Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan
bermutu di Provinsi Jawa Tengah” belum sepenuhnya tercapai adalah :
1. Pengawasan pangan dilakukan oleh pemerintah, dalam hal ini dilakukan oleh
banyak instansi, pelaku usaha (produsen dan distributor maupun pengecer) serta
oleh masyarakat.
2. Jumlah IRTP di Jawa Tengah mencapai 12.472 sarana yang pengawasannya menjadi
domain Pemerintah Daerah, dengan keterbatasan tenaga pengawas di daerah (DFI)
sehingga pembinaan / pengawasan belum optimal.
3. Kesadaran Pelaku Usaha IRTP masih rendah dalam penerapan hygiene sanitasi dan
kesadaran untuk mendaftarkan produknya menjadi P-IRT/MD.
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SASARAN STRATEGIS 2
• MENINGKATNYA KEPATUHAN PELAKU USAHA DAN KESADARAN
MASYARAKAT TERHADAP KEAMANAN, MANFAAT DAN MUTU OBAT
DAN MAKANAN DI WILAYAH KERJA BBPOM DI SEMARANG

A.2.1. Indikator Kinerja Sasaran
Pengukuran kinerja untuk capaian sasaran ke-2 merupakan gabungan dari dua
indikator kinerja sasaran ke-2 yaitu Indeks Kepatuhan (Compliance Index) Pelaku Usaha
di Bidang Obat dan Makanan serta Indeks Kesadaran Masyarakat (Awareness Index)
terhadap Obat dan Makanan aman. Indeks Kepatuhan Pelaku Usaha (IKPU) diukur
berdasarkan data hasil pemeriksaan/pengawasan sarana produksi Obat dan Makanan
yang memenuhi ketentuan Good Manufacturing Practices (GMP), sarana distribusi Obat
dan Makanan yang memenuhi ketentuan Good Distribution Practices (GDP), sarana
pelayanan Obat, Narkotika, Psikotopika dan Prekursor yang memenuhi ketentuan, hasil
pengawasan penandaan dan pengawasan periklanan Obat dan Makanan serta indikator
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industri pangan olahan yang telah menerapkan Program Manajemen Risiko (PMR) di
wilayah Jawa Tengah. Indeks Kesadaran Masyarakat merupakan penilaian persepsi
sejauh mana kesadaran, pengetahuan, sikap dan perilaku masyarakat dalam memilih
Obat dan Makanan yang aman, berkhasiat/ bermanfaat dan bermutu yang akan
dikonsumsi.
Pada periode tahun 2019 pencapaian nilai Indeks Kepatuhan Pelaku Usaha di wilayah
Jawa Tengah dalam memenuhi ketentuan Badan POM adalah 78,92 (Baik). Target IKPU
yang harus dicapai tahun 2019 adalah 61,00, sehingga diperoleh persentase capaian
pengukuran kinerja Sasaran Strategis 2 sebesar : 78,92/61,00 x 100,0% = 129,38 %.
Pengukuran dan evaluasi terhadap nilai pencapaian Indeks Kesadaran Masyarakat di
Balai Besar POM di Semarang diperoleh hasil 69,54 dari base line Awareness Index 66.0
yang telah ditetapkan. Sehingga diperoleh persentase capaian pengukuran kinerja
Sasaran Strategis sebesar 69.54/66.0 x 100,0%= 105.36%.
Berdasarkan pengukuran kinerja kedua Indikator Kinerja di atas, dapat disimpulkan
Sasaran Strategis ke-2 tercapai dengan memuaskan, atau “Balai Besar POM di Semarang
berhasil meningkatkan kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat”.
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Tabel 3.4 Rekapitulasi Hasil Pengukuran Kinerja Indikator pada Sasaran Kedua
NO

INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI

% CAPAIAN

KRITERIA

1

Indeks Kepatuhan (compliance
index) pelaku usaha di Bidang Obat
dan Makanan

61

78.92

129,38

Tidak dapat
disimpulkan

2

Indeks
Kesadaran
Masyarakat
(Awareness Index) terhadap Obat
dan Makanan aman

66

69.54

105.36

Baik

117,37

BAIK

NILAI PENCAPAIAN SASARAN

Pencapaian Indikator Kinerja Utama pada sasaran strategis 2 periode tahun 2019,
dihitung berdasarkan nilai pencapaian sasaran (NPS) dari Indikator Kinerja
Compliance Index dan Indikator Kinerja Awareness Index .

Dari pencapaian 2 indikator pada sasaran strategis kedua,
maka nilai pencapaian sasarannya (NPS) yaitu 117,37%
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1.

Indeks Kepatuhan (compliance index) pelaku usaha di Bidang Obat
dan Makanan

Analisis Capaian Kinerja Sasaran
Indikator kinerja IKPU pada tahun 2019 ini tercapai dengan Kategori Tidak dapat
disimpulkan, dari target 61.00 terealisasi sebesar 78,92 sehingga pencapaian indikator
kinerja tingkat kepatuhan pelaku usaha di Bidang Obat dan Makanan pada wilayah kerja
Balai Besar POM di Semarang, Loka POM di Kota Surakarta dan Loka POM di Kabupaten
Banyumas memperoleh persentase sebesar 129,38 %.
Pencapaian nilai persepsi IKPU yang tinggi dipengaruhi oleh faktor :
1. Pembinaan UMKM di Bidang Obat dan Makanan di wilayah Jawa Tengah dalam
menunjang peningkatan pengetahuan pelaku usaha terhadap peraturan-peraturan dan
ketentuan yang berlaku di Badan POM. Berdasarkan temuan dari hasil pengawasan
selama periode 2019 sebagian besar ketidakpatuhan pelaku usaha dikarenakan
ketidaktahuan dan bukan unsur kesengajaan.
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2. Pembagian cakupan pengawasan di wilayah Loka POM di Kota Surakarta dan di Loka
POM di Kabupaten Banyumas, memperluas kegiatan pengawasan maupun tindak lanjut
menjadi lebih tajam dan memberikan efek jera.
3. Besarnya permintaan pelaku usaha kepada Balai Besar POM Semarang untuk
meningkatkan frekuensi kegiatan fasilitasi izin edar UMKM Pangan, Obat Tradisional
(OT) dan Kosmetik.

Namun capaian Indeks Kepatuhan Pelaku Usaha Balai Besar POM Semarang memperoleh
masih dibawah nilai rata-rata nasional yaitu 81,18, sehingga masih terbuka peluang untuk
peningkatan melalui perluasan jangkauan maupun intensifikasi pengawasan di daerahdaerah tertentu yang ditengarai masih rawan terhadap pelanggaran di bidang Obat dan
Makanan.
Apabila dibandingkan dengan pencapaian Indeks Kepatuhan Pelaku Usaha di wilayah Jawa
Tengah dalam memenuhi ketentuan Badan POM pada tahun 2018 sebesar 66,08 dengan
persentase capaian pengukuran kinerja Sasaran Strategis-2 sebesar110.13% terjadi
peningkatan yang signifikan. Diharapkan ke depannya capaian nilai persepsi Indeks
Kepatuhan Pelaku Usaha (IKPU) dapat lebih meningkat lagi. Peningkatan IKPU
diindikasikan melalui peningkatan jumlah sarana yang memenuhi ketentuan dan
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penurunan persentase produk yang Tidak Memenuhi Syarat di wilayah kerja Balai Besar
POM di Semarang, Loka POM di Kota Surakarta dan Loka POM di Kabupaten Banyumas.

2.

Indeks Kesadaran (awareness index) Masyarakat terhadap Obat dan
Makanan yang aman

Analisis Capaian Kinerja Sasaran
Indikator Kinerja Indeks Kesadaran Masyarakat untuk periode tahun 2019 ini mencapai
nilai Baik, dari target baseline awareness index yang ditetapkan sebesar 66.00 diperoleh
nilai Indeks Kesadaran Masyarakat di wilayah Jawa Tengah sebesar 69.54.Sehingga
diperoleh persentase capaian pengukuran kinerja Sasaran Strategis untuk awareness index
sebesar 105.36%.
Penilaian Indeks Kesadaran Masyarakat di Provinsi Jawa Tengah diukur berdasarkan
konversi nilai pengetahuan, sikap dan perilaku masyarakat yang memenuhi ketentuan
kaidah KLIK yaitu Kemasan yang baik, pembacaan Label, pemilihan produk yang memiliki
Izin edar dan produk yang tidak Kadaluarsa.
Pengukuran Indeks Kesadaran Masyarakat memang baru dilaksanakan pada periode tahun
2019 sehingga tidak bisa dilakukan perbandingan pencapaian hasil indeks tahun
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sebelumnya. Pencapaian Awareness index di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2019
melebihi Indeks Kesadaran Masyarakat skala Nasional yaitu 68.78. Tetapi pencapaian
meski dapat diasumsikan sebagai tolok ukur keberhasilan penyelenggaraan kegiatan
Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada masyarakat luas, namun masih harus lebih
ditingkatkan lagi melalui :
1. peningkatan frekuensi dan kualitas penyelenggaraan KIE, serta kuantitas komunitas
masyarakat yang diberdayakan.
2. penyelenggaraan program yang intensif dan komprehensif yang bisa menjangkau
masyarakat di pedesaan dan daerah perifer.
3. Pemanfaatan secara maksimal pembagian wilayah pengawasan antara Balai Besar POM
di Semarang dengan Loka POM di Kota Surakarta dan Loka POM di Kabupaten
Banyumas untuk memperluas jangkauan dan efektifitas luaran hasil pemberdayaan
masyarakat.
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SASARAN STRATEGIS 3
• INDEKS PENGETAHUAN MASYARAKAT TERHADAP
OBAT DAN MAKANAN AMAN

A.3.1. Indikator Kinerja Sasaran
Untuk mencapai sasaran ke-3 yaitu meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap Obat
dan Makanan aman, ditetapkan berdasarkan 1 indikator kinerja kegiatan yaitu Indeks
Pengetahuan Masyarakat (IPM) terhadap Obat dan Makanan aman. Nilai indeks ini
diperoleh melalui survei yang dilaksanakan oleh pihak independen.
1. Kategori ukuran Indeks Pengetahuan Masyarakat Tentang Obat dan Makanan adalah
sebagai berikut:
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Skala Indeks

Keterangan Kategori

0 – 25,00

Pengetahuan Buruk

25,01 – 50,00

Pengetahuan Rendah

50,01 – 75,00

Pengetahuan Cukup Baik

75,01– 100

Pengetahuan Sangat Baik

2. Perhitungan Indeks Pengetahuan Masyarakat Tentang Obat dan Makanan dihitung
berdasarkan pendekatan rata-rata. Meskipun demikian, perhitungan indeks akhir
dilakukan pembobotan berdasarkan proporsi hasil skoring setiap komoditas terhadap
skor total komoditas.
3. Analisa Indeks Pengetahuan Masyarakat bertujuan untuk memperoleh gambaran terkait
dengan pengetahuan masyarakat Jawa Tengah, yang berada di wilayah kerja Balai Besar
POM di Semarang, Loka POM di Kota Surakarta dan Loka POM di Kabupaten Banyumas
terhadap Obat dan Makanan yang aman, berkhasiat dan bermanfaat, serta
mengidentifikasi faktor-faktor yang berpengaruh untuk rekomendasi perbaikan
program kerja Balai Besar POM di Semarang periode 2020-2024.
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4. Selama periode 2019 diperoleh data Indeks Pengetahuan Masyarakat di wilayah kerja
Balai Besar POM di Semarang, Loka POM di Kota Surakarta dan Loka POM di Kabupaten
Banyumas terhadap Obat dan Makanan aman sebagai berikut :

No.

Jumlah

Wilayah Kerja

Responden

Nilai IPM

1

BBPOM di Semarang

1300

76.98

2

Loka POM di Kota Surakarta

544

80.74

3

Loka POM di Kab. Banyumas

383

78.08

Berdasarkan hasil survei tersebut Indeks Pengetahuan masyarakat Provinsi Jawa
Tengah terhadap Obat dan Makanan aman dikategorikan sangat baik. Untuk periode
tahun 2019 pengukuran dan evaluasi terhadap nilai pencapaian Indeks Pengetahuan
Masyarakat di Balai Besar POM di Semarang diperoleh hasil 76.98 dari target 61.0
yang telah ditetapkan. Sehingga diperoleh persentase capaian pengukuran kinerja
Sasaran Strategis sebesar 76.98/61.0 x 100,0%= 126.20%.

Tabel 3.5 Rekapitulasi Hasil Pengukuran Kinerja Indikator pada Sasaran Ketiga
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NO

1

INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI

%
CAPAIAN

KRITERIA

Indeks Pengetahuan Masyarakat
Tentang Obat dan Makanan

61

76.98

126.20

Tidak Dapat
Disimpulkan

NILAI PENCAPAIAN SASARAN

126.20

Pencapaian Indikator Kinerja Utama pada sasaran strategis 3 periode tahun 2019,
dihitung berdasarkan nilai pencapaian sasaran (NPS) dari Indikator Kinerja
Pengetahuan Masyarakat Tentang Obat dan Makanan saja.

Dari pencapaian 1 indikator pada sasaran strategis
ketiga, maka nilai pencapaian sasarannya (NPS) yaitu
126.20%

Analisis Capaian Kinerja Sasaran
Perkembangan teknologi dan globalisasi di segala bidang memberikan dampak yang luas
terhadap aspek-aspek ekonomi sosial dan juga budaya. Termasuk pesatnya perkembangan
terkait dengan proses produksi, bahan produksi dan semakin mudahnya pemasaran yang
melintasi antar negara dan benua.

121

Kemudahan akses memperoleh produk baru yang berasal dari dalam dan luar negeri di
pasaran sangat rentan terhadap kemungkinan peredaran Obat dan Makanan yang mutunya
sub standard, kurangnya segi kemanfaatan dan khasiat serta rentan adanya risiko terhadap
kesehatan. Untuk mengatasi hal tersebut, Balai Besar POM di Semarang telah melakukan
berbagai upaya yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan
kesadaran masyarakat dalam mendukung pengawasan melalui kegiatan Pemberdayaan,
Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada masyarakat, serta kemitraan dengan pemangku
kepentingan lainnya sehingga mampu melindungi diri sendiri dan terhindar dari produk
Obat dan Makanan yang mengandung bahan berbahaya dan ilegal.
Faktor pendukung tingginya capaian indeks pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan
Makanan Aman di Balai Besar POM di Semarang adalah :
1. Masyarakat semakin mudah mengakses untuk memperoleh informasi Obat dan
Makanan melalui website Badan POM, Aplikasi on-line (cekbpom, smartbpom) media
sosial : Instagram dan Twitter.
2. Penyebaran informasi tidak hanya melalui audiensi langsung dengan masyarakat,
namun bisa melalui media massa (surat kabar, majalah, tabloid); media luar ruang
(billboard/baliho, spanduk) dan media elektronik (Radio, SMS blast dan Televisi).

3. Peyelenggaraan KIE tahun 2019 mengalami peningkatan yang signifikan dengan
mengundang kelompok masyarakat dari segmen yang beragam (generasi millenial,
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Pramuka, Tokoh Masyarakat, PKK, Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi
Profesi dll).
Meskipun hasil pengukuran nilai IPM periode tahun 2019 masih di atas skala Nasional dan
di atas target yang telah ditetapkan, namun terjadi penurunan nilai indeks dari 77.30
(tahun 2018) menjadi 76,98 .
Beberapa kemungkinan penyebab terjadi penurunan tersebut antara lain :
1. Jumlah responden yang diambil datanya, sebelumnya hanya 75 orang tahun ini jumlah
responden meningkat hingga 1300 responden.
2. Responden yang menjadi

sampel

tahun sebelumnya

kemungkinan memiliki

keterwakilan tingkat latar belakang pendidikan yang menengah hingga pendidikan
tinggi lebih banyak persentasenya dibandingkan responden tahun ini.
3. Area pemilihan sampel responden yang memiliki pemahaman sangat baik tentang Obat
dan Makanan aman tahun ini pada kelompok usia tertentu ataupun pada kelompok
dengan latar belakang pendidikan menengah dan tinggi kemungkinan lebih banyak yang
berasal dari wilayah Loka POM di Kota Surakarta dan Loka POM di Banyumas.
Nilai IPM dapat dijadikan tolak ukur dalam keberhasilan seluruh kegiatan dalam
mencerdaskan masyarakat Jawa Tengah terkait pengetahuan di Bidang Obat dan Makanan
yang telah dilaksanakan serta mengidentifikasi faktor-faktor yang berpengaruh sebagai
daya ungkit dan rekomendasi perbaikan program kerja Balai Besar POM di Semarang
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selanjutnya. Kedepan perlu dirancang suatu program KIE yang lebih efektif dan lebih luas
cakupannya. Pengemasan informasi, berita maupun iklan di media sosial perlu ditingkatkan,
lebih disarankan penggunaan infografis sebagai salah satu alternatif untuk menarik
perhatian masyarakat dalam upaya peningkatan pemahaman terkait Obat dan Makanan.
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SASARAN STRATEGIS 4
• MENINGKATNYA EFEKTIVITAS PENGAWASAN
OBAT DAN MAKANAN BERBASIS RISIKO DI
PROVINSI JAWA TENGAH

A.4.1. INDIKATOR KINERJA SASARAN

A. Pengukuran Kinerja Sasaran
Tabel 3.6 Realisasi Capaian Kinerja Sasaran Strategis ke-4
No
4

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Meningkatnya efektivitas 1. Persentase
pengawasan Obat dan
pemenuhan
Makanan berbasis risiko
pengujian sesuai
di Provinsi Jawa Tengah
standar di Provinsi
Jawa Tengah
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Target

Realisasi

Capaian

Kriteria

100,0%

100,66%

100,66%

Baik

No

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

2. Persentase sarana
produksi Obat dan
Makanan yang
memenuhi
ketentuan di
wilayah kerja
BBPOM di Semarang
3. Persentase sarana
distribusi Obat yang
memenuhi
ketentuan di
wilayah kerja
BBPOM di Semarang
4. Persentase
keputusan
penilaian sertifikasi
yang diselesaikan
tepat waktu di
Provinsi Jawa
Tengah
5. Rasio tindak lanjut
hasil pengawasan
Obat dan Makanan
yang dilaksanakan
di wilayah kerja
BBPOM di Semarang
NPS (Nilai Pencapaian Sasaran )

Target

Realisasi

Capaian

Kriteria

30,0%

38,62%

128,73%

Tidak dapat
disimpulkan

40,0%

47,25%

118,12%

Sangat Baik

81,0%

96,33%

118,92%

Sangat Baik

50,0%

65,44%

130,88%

Tidak dapat
disimpulkan

119.46

Sangat Baik

Sumber : Penetapan Kinerja BBPOM Semarang Tahun 2019 dan Laporan Triwulan IV 2019

Dari table Sasaran Strategis 4 diatas dapat kami sampaikan bahwa Balai Besar POM di
Semarang berhasil Meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko
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di Provinsi Jawa Tengah namun demikian Nilai Pencapaian Sasaran 107.21% dengan kategori
memuaskan, keenam capaian indikator tersebut dapat menggambarkan bahwa Balai Besar
POM di Semarang telah dapat mewujudkan Obat dan Makanan yang Aman dan Bermutu di
Provinsi Jawa Tengah.

2. Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan
di wilayah kerja BBPOM di Semarang
A. Pengawasan sarana produksi obat dan makanan
Pengukuran kinerja
Perhitungan persentase sarana produksi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan
(MK) di wilayah kerja BBPOM di Semarang dilakukan terhadap jumlah sarana produksi
obat, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetika, dan panganyang memenuhi
ketentuan; terhadap jumlah seluruh sarana produksi yang diperiksa.
Persentase sarana produksi obat yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja Balai
Besar POM di Semarang Tahun 2019 sebesar 38,62% diperoleh dari rumus sebagai
berikut :
Sarana produksi MK

Presentase sarana produksi MK =

Jumlah seluruh sarana produksi yang diperiksa
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Pada tahun 2019 Balai Besar POM di Semarang telah dilakukan pemeriksaan terhadap
378 sarana, dengan hasil 146 sarana Memenuhi Ketentuan (MK) dan 232 sarana Tidak
Memenuhi Ketentuan (TMK).
Analisis capaian kinerja (mencakup faktor keberhasilan, kegagalan, dan kendala)
adalah sebagai berikut :

Analisis Capaian Kinerja
Indikator kinerja ini tercapai sebesar 128,73% melampaui target yang ditetapkan.
Capaian tersebut melebihi 125%, sehingga termasuk dalam kategori capaian yang tidak
dapat disimpulkan. Realisasi persentase sarana produksi obat dan makanan yang
memenuhi ketentuan sebesar 38,62%, lebih dari target yang telah ditetapkan yaitu
sebesar 30,0%, dengan rincian antara Balai dan Loka sebagai berikut :
Realisasi

Balai Besar POM

Loka Banyumas Loka Surakarta

Persentase MK

40,38%

37,5%

24,32%

38,62%

Capaian

134,6%

125,0%

81,07%

128,73%

Kriteria

Tidak dapat
disimpulkan

Tidak dapat
disimpulkan

Cukup

Tidak dapat
disimpulkan
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Gabungan

Capaian persentase sarana produksi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan di
wilayah Loka Solo sebesar 81,07%, masih perlu ditingkatkan. Hal tersebut dipengaruhi
oleh beberapa faktor, antara lain :
1. Hasil pemeriksaan sarana produksi yang memenuhi ketentuan rendah untuk sarana
produksi obat tradisional (TMK 100%, terhadap 2 sarana yang diperiksa), produksi
pangan MD (TMK 90%, terhadap 10 sarana yang diperiksa) dan pangan IRTP (TMK
100% terhadap 3 sarana yang diperiksa).
2. Penentuan sarana yang akan diperiksa sudah tepat. Penentuannya berdasarkan
analisa resiko, sehingga dengan target yang terbatas dapat diprioritaskan untuk
sarana produksi yang pemenuhan cara produksi yang baiknya masih dalam kategori
rendah.
3. Perlu dilakukan evaluasi terhadap penentuan kategori temuan, maupun kompetensi
inspektur.
Faktor pendukung keberhasilan kinerja di atas didukung oleh hasil pemeriksaan
sarana yang sudah memenuhi target yang ditetapkan, yaitu :
1. Hasil pemeriksaan sarana produksi obat Tahun 2019 yang memenuhi ketentuan
menunjukan hasil yang baik 95,0%, karena industri farmasi di Jawa Tengah sudah
cukup konsisten menerapkan Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB).
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2. Hasil pemeriksaan sarana produksi pangan MD memenuhi ketentuan 44,44%; dan
produksi kosmetika memenuhi ketentuan sebesar 30,0%; menunjukkan bahwa
kepatuhan produsen terhadap Cara Produksi yang Baik (CPPOB atau CPKB) masih
dalam kategori rendah, namun mencapai target yang telah ditetapkan.
3. Temuan ketidaksesuaian terhadap pemenuhan ketentuan CPOB/CPKB/CPOTB/
CPPOB sebagian telah ditindaklanjuti oleh industri dengan melakukan perbaikan
dalam bentuk CAPA (Corrective Action and Preventive Action). Terhadap CAPA yang
disampaikan industri dilakukan evaluasi dan verifikasi pada pemeriksaan
selanjutnya sehingga menjadi perbaikan yang berkelanjutan.
4. Dalam rangka meningkatkan pengetahuan, pemahaman, serta kepatuhan pelaku
usaha dibidang produksi obat tradisional, kosmetika, dan pangan; Balai Besar POM
di Semarang telah secara periodik melakukan pembinaan dan pendampingan lewat
kegiatan pemeriksaan secara lebih intensif, maupun bimbingan teknis. Pada tahun
2019 Balai Besar POM di Semarang. telah menyelenggarakan pertemuan dengan
pelaku usaha, yaitu : Bimbingan Teknis Cara Produksi Pangan Olahan Yang Baik di
Kota Semarang.
Rekapitulasi hasil pemeriksaan sarana produksi pada Tahun 2019 yang dilakukan oleh
Balai Besar POM di Semarang ditunjukkan pada tabel di bawah ini.
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Tabel 3.7 Hasil Pemeriksaan Sarana Produksi Obat dan Makanan Tahun 2019
Sarana

Jumlah MK

% MK

Jumlah TMK

% TMK

Obat

19

95,0

1

5,0

Obat Tradisional

14

22,95

47

77,05

Kosmetika

15

30,0

35

70,0

Pangan MD

60

44,44

75

55,56

Pangan IRTP

38

33,93

74

66,07

Profil hasil pemeriksaan sarana produksi obat dan makanan dapat dilihat pada grafik
berikut :
100

95
77.05

80

70

60
40
20

66.07
55.56
44.44

22.95

33.93

30

% MK
% TMK

5

0
Obat

Obat
Kosmetika Pangan MD Pangan IRTP
Tradisional

Grafik 3.11 Hasil Pemeriksaan Sarana Produksi Obat dan Makanan Tahun 2019
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Dari tabel di atas tampak bahwa persentase hasil MK pada sarana produksi obat sangat
baik, sedangkan sarana produksi obat tradisional harus ditingkatkan, masih dibawah
rata-rata target yang telah ditetapkan, yaitu : sebesar 22,95%.
Hal tersebut disebabkan, antara lain :
1. Kepatuhan pelaku usaha pada aspek-aspek CPOTB masih sangat kurang, terutama
aspek administrasi dan higiene sanitasi.
2. Sebagian besar produsen obat tradisional merupakan usaha kecil maupun
menengah yang memiliki sumber daya terbatas, sehingga peningkatan terhadap
pemenuhan aspek CPOTB membutuhkan waktu yang cukup lama, tahapan lebih
panjang, dan proses perbaikan yang berkelanjutan.
3. Terdapat CAPA perbaikan hasil temuan yang masih belum dapat dievaluasi,
sehingga menjadi kendala untuk perbaikan sarana kearah yang lebih baik.
Ketidaksesuaian yang masih banyak ditemukan saat pengawasan sarana produksi obat
dan makanan penyebabnya, antara lain :
1. Masih ditemukan industri yang memproduksi dan mengedarkan produk tanpa izin
edar 2019 sebesar 2,65% namun sudah turun dibandingkan tahun 2018 sebesar
5,79%;
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2. Industri tergolong usaha kecil seringkali terkendala sumber daya dan fasilitas untuk
memenuhi aspek CPOTB/CPKB 24,34%; penerapan higiene sanitasi yang rendah
60,32%.
Temuan lainnya yang terkait : tidak melakukan pengawasan mutu terhadap produk
akhir 0,53%; bangunan dan fasilitas 6,35%; tidak memiliki SDM (Apoteker) sebagai
penanggungjawab 0,53%.
3. Sebagian kecil industri tidak mematuhi ketentuan penandaan produk sesuai dengan
persetujuan 4,76%.
4. Terdapat industri obat yang yang perizinannya tidak sesuai yaitu penggunaan
gudang di luar lokasi pabrik yang belum mendapatkan persetujuan penggunaan
fasilitas denga persentase 0,53%.

Jenis TMK
Aspek CPOTB/ CPKB
Higiene Sanitasi
Bangunan & Fasilitas
Produk TIE
Penandaan
Pengawasan Mutu
SDM
Perizinan Gudang

% TMK
24,34
60,32
6,35
2,65
4,76
0,53
0,53
0,53
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Rincian

hasi

pemeriksaan

produksi

yang

ketentuan

berserta

tidak

sarana

memenuhi

profilnya

dapat

dilihat pada tabel dan gambar di bawah
ini.
Tabel 3.8 Hasil Pemeriksaan Sarana
Produksi TMK Tahun 2019

Penandaan
4.76%
Produk TIE
2.65%

Pengawasan
Mutu
0.53%

Bangunan &
Fasilitas
6.35%

SDM
0.53%

Perizinan
Gudang
0.53%

Aspek CPOTB/
CPKB
24.34%

Higiene Sanitasi
60.32%

Gambar 3.12 Profil Sarana Produksi TMK Tahun 2019
Secara umum capaian persentase sarana produksi obat dan makanan yang memenuhi
ketentuan melebihi target yang ditetapkan, hanya sarana produksi obat tradisional
memenuhi ketentuan sebesar 22,95% masih dibawah target yang ditetapkan (30,0%).
Oleh karenanya dapat disimpulkan bahwa sebagian sarana produksi di wilayah Provinsi
Jawa Tengah, kecuali produksi obat tradisional, telah memproduksi obat dan makanan
dengan baik untuk menghasilkan produk aman, bermutu, dan berkhasiat guna
melindungi masyarakat Jawa Tengah dari produk yang tidak memenuhi ketentuan.
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Perbandingan capaian kinerja
Persentase sarana produksi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah
kerja BBPOM di Semarang pada periode tahun 2015-2019 menunjukan data bahwa
kepatuhan produsen terhadap pedoman cara produksi yang baik CPOB/CPKB/
CPOTB/CPPOB berkisar antara 27-44% demgan rata-rata persentase MK sebesar 35,5%.
Trend hasil pemeriksaan sarana produksi obat dan makanan MK dapat dilihat pada
gambar berikut.
Terlihat dari gambar 3.13 bahwa persentase sarana produksi MK di Tahun 2016 dan
Tahun 2018 menunjukan hasil yang hampir sama, sedangkan di tahun 2017 mengalami
penurunan yang signifikan dan sedikit penurunan di tahun 2019.
Gambar 3.13 Tren Hasil Pemeriksaan Sarana Produksi MK Tahun 2016 – 2019
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Hasil Pemeriksaan Sarana
Produksi MK (%)
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0
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Perbandingan sarana produksi MK tahun 2019 dibandingkan tahun sebelumnya adalah:
adanya penurunan jumlah sarana produksi yang MK, yaitu dari 44,05% menjadi 38.62%
sarana MK, namun masih di atas rata-rata MK (35,5%).
Hal tersebut dapat disebabkan antara lain :
1. pelaku usaha produksi kurang konsisten dalam menerapkan CPOB/CPKB/CPOTB/
CPPOB,
2. sarana produksi pangan IRTP di tahun sebelumnya tidak termasuk dalam
perhitungan capaian,
3. terdapat sedikit perbedaan dalam menentukan kategori temuan, dan atau adanya
perubahan definisi operasional (DO),
4. bertambahnya jumlah sarana kecil maupun menengah yang masih kurang/ terbatas
pemahaman cara produksi yang baik, sumber daya yang dimiliki, dan atau
kepatuhan terhadap ketentuan.
Dari kondisi tersebut masih sangat diperlukan peningkatan pengetahuan, pemahaman,
kepatuhan, serta komitmen dari para pelaku usaha untuk senantiasa memproduksi obat
dan makanan sesuai ketentuan yang berlaku secara konsisten dan terus menerus.
Berdasarkan trend hasil pengawasan selama periode 5 tahun berkisar antara 27-44%,
maka penetapan target persentase sarana produksi obat dan makanan yang memenuhi
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ketentuan tahun 2019 sebesar 30% sudah memadai dan menggambarkan kondisi aktual
sarana produksi di wilayah Provinsi Jawa Tengah. Namun jika dibandingkan dengan
realisasi tahun 2019 (38,62%) maka penetapan target MK 30% kurang akurat, sehingga
capaian indikator ini (>120%) termasuk dalam kriteria yang tidak dapat disimpulkan.
Mengingat masih kecilnya peningkatan persentase sarana produksi yang MK, maka
penetapan target di tahun selanjutnya agar tetap mempertimbangkan trend hasil
pengawasan, teknologi dan peraturan terbaru, serta kondisi produsen maupun
kompetensi inspektur terkini.
Balai Besar POM di Semarang akan selalu memberikan pembinaan dan bimbingan bagi
pelaku usaha, diutamakan kepada pelaku usaha yang masih rendah pemenuhannya
terhadap pedoman cara produksi yang baik.
Pengetahuan dan kompetensi Inspektur pengawas juga perlu ditingkatkan, agar
pengawasan obat dan makanan di Provinsi Jawa Tengah lebih optimal, efektif, serta
efisien.
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3. Persentase Sarana Distribusi Obat yang Memenuhi Ketentuan di
Wilayah Kerja BBPOM di Semarang

Pengukuran kinerja
Perhitungan persentase sarana distribusi obat yang memenuhi ketentuan (MK) di
wilayah kerja Balai Besar POM di Semarang dilakukan terhadap jumlah sarana
distribusi obat (PBF dan instalasi farmasi kabupaten/kota) dan sarana pelayanan
kefarmasian (apotek, instalasi farmasi rumah sakit,klinik, puskesmas, toko obat berizin)
yang memenuhi ketentuan; terhadap jumlah seluruh sarana distribusi obat dan sarana
pelayanan kefarmasian yang diperiksa.
Persentase sarana distribusi obat dan sarana pelayanan kefarmasian yang memenuhi
ketentuan di wilayah kerja BBPOM di Semarang Tahun 2019 sebesar 47,25% diperoleh
dari rumus sebagai berikut :
Sarana distribusidan pelayanan MK
Presentase sarana distribusi MK =

Jumlah seluruh sarana distribusi dan pelayanan
yang diperiksa
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Jumlah sarana distribusi obat dan sarana pelayanankefarmasian (saryanfar) di wilayah
Balai Besar POM di Semarang yang diperiksa selama tahun 2019 sebanyak 745 sarana,
dengan hasil 352 sarana MK dan 393 sarana Tidak Memenuhi Ketentuan (TMK).
Analisis capaian kinerja (mencakup faktor keberhasilan, kegagalan, dan kendala)
adalah sebagai berikut :

Analisis Capaian Kinerja
Indikator kinerja ini tercapai sebesar 118,12%, dengan kriteria capaian termasuk
kategori memuaskan. Realisasi persentase sarana distribusi obat yang memenuhi
ketentuan sebesar 47,25%, lebih dari target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 40,0%,
dengan rincian antara Balai dan Loka sebagai berikut :
Realisasi

Balai Besar POM Loka Banyumas Loka Surakarta

Gabungan

Persentase MK

41,94%

30,0%

88,07%

47,25%

Capaian

134,6%

75,0%

220,18%

118,12%

Kriteria

Tidak dapat

Cukup

Tidak dapat

Sangat Baik

disimpulkan

disimpulkan

139

Capaian persentase sarana distribusi obat dan sarana pelayanan kefarmasian yang
memenuhi ketentuan di wilayah Loka Banyumas sebesar 75,0%, masih perlu
ditingkatkan. Hal tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain :
1. Hasil pemeriksaan sarana distribusi yang memenuhi ketentuan rendah untuk sarana
PBF (MK 16,67% terhadap 6 sarana yang diperiksa), apotek (MK 29,17%), IFK (TMK
100%,), dan klinik (MK 14,29% terhadap 14 sarana yang diperiksa).
2. Penentuan sarana yang akan diperiksa sudah tepat. Penentuannya berdasarkan
analisa resiko, sehingga dengan target yang terbatas dapat diprioritaskan untuk
sarana distribusi yang pemenuhan cara distribusi/ pelayanan yang baiknya masih
dalam kategori rendah.
3. Perlu dilakukan evaluasi terhadap penentuan kategori temuan, maupun kompetensi
inspektur.
Beberapa faktor pendukung keberhasilan kinerja di atas yaitu :
1. Dengan berlakunya ketentuan bahwa PBF harus mempunyai sertifikat Cara
Distribusi Obat yang Baik (CDOB), sehingga pihak sarana berupaya untuk memenuhi
persyaratan CDOB yang ditetapkan secara maksimal.
2. Terdapat perubahan penentuan kategori sarana distribusi dan pelayanan yang tidak
memenuhi ketentuan, hanya untuk sarana dengan temuan mayor dan kritikal.
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Sedangkan sarana dengan temuan minor dikategorikan sebagai sarana yang
memenuhi ketentuan.
3. Balai Besar POM di Semarang telah secara aktif melaksanakan penyuluhan dan
layanan informasi konsumen kepada masyarakat, sehingga ada peningkatan
pengetahuan, kepedulian, serta kepatuhan pelaku usaha distribusi dan pelayanan
obat. Pada tahun 2019 telah dilakukan sosialisasi peraturan terkait kepada
penanggungjawab/ pemilik sarana distribusi obat dan sarana pelayanan
kefarmasian berupa Bimtek Standar Pelayanan Kefarmasian Bagi Apoteker
Penanggungjawab di Kota Tegal tanggal 22 Oktober 2019, Forum Komunikasi
Dengan Pelaku Usaha (PBF) di Kota Semarang tanggal 15 Oktober 2019.
4. Balai Besar POM di Semarang bekerjasama dengan Ikatan Apoteker Indonesia
Provinsi / Kabupaten di Jawa Tengah memberikan pembinaan dalam bentuk
seminar atau pertemuan lainnya kepada sarana distribusi dan pelayanan, khususnya
di wilayah Provinsi Jawa Tengah.
5. Adanya aplikasi Cek BPOM yang mudah diakses melalui smartphone sangat
membantu pelaku usaha dan masyarakat untuk mengetahui produk yang telah
terdaftar.
6. Public Warning dari Badan POM yang secara terus menerus di umumkan ke
masyarakat baik melalui media massa elektronik maupun melalui website Badan
POM sehungga masyarakat dapat mengakses secara langsung dengan cepat.
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Rekapitulasi dan profil hasil pemeriksaan sarana distribusi dan pelayanan obat pada
Tahun 2019 yang dilakukan oleh Balai Besar POM di Semarang ditunjukkan pada tabel
dan grafik di bawah ini.
Tabel 3.9 Hasil Pemeriksaan Sarana Distribusi dan Pelayanan Obat dan Makanan
Tahun 2019
Persentase hasil MK di
sarana distribusi (%)

Persentase hasil TMK di
sarana distribusi (%)

PBF

42,62

57,38

Apotek

42,38

57,63

Toko Obat

55,32

44,68

Instalasi Farmasi Kab./Kota

58,33

41,67

Instalasi Farmasi RS

52,94

47,06

Puskesmas

67,74

32,26

Klinik

47,18

52,86

Sarana
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Grafik 3.14 Hasil Pemeriksaan Sarana Distribusi Obat dan Pelayanan Kefarmasian
Tahun 2019
Dari tabel di atas tampak bahwa capaian persentase sarana distribusi dan pelayanan
tahun 2019 yang memenuhi ketentuan melebihi target yang ditetapkan
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(40%) untuk semua sarana. Kondisi yang mempengaruhi pencapaian tersebut telah
dijelaskam pada faktor pendukung keberhasilan kinerja di atas.
Ketidaksesuaian yang masih banyak ditemukan saat pengawasan sarana distribusi serta
pelayanan obat dan penyebabnya, antara lain :
JENIS TMK

1. Terbatasnya sarana prasarana, kurang

%

Aspek CDOB

6.85

Panel

2.18

Perizinan

1.87

Tenaga/SDM

3.74

Dokumentasi

22.43

Pengadaan

9.97

Penyimpanan

33.02

Penyaluran

14.95

Produk TIE

4.98

tertib/ konsistensi pelaksanaan, dan
pengetahuan

sumber

daya

manusia

menjadi penyebab utama di sarana,
sehingga masih ada temuan yang cukup
banyak untuk penyimpanan 33,02%,
serta dokumentasi sebesar 22,43%.
Profil

hasil

pemeriksaan

sarana

distribusi TMK dapat dilihat pada tabel
dan gambar di bawah ini
Tabel 3.10 Hasil Pemeriksaan Sarana
Distribusi TMK Tahun 2019
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Perhitungan persentase di atas menggunakan rumus sebagai berikut :
Presentase JenisTMK =

Jumlah sarana masing-masing jenis TMK
Jumlah seluruh sarana TMK

Penyaluran
14.95%

Produk TIE
4.98%

Aspek CDOB Panel
6.85%
2.18%

Perizinan
1.87%
Tenaga/SDM
3.74%

Dokumentasi
22.43%
Penyimpanan
33.02%

Pengadaan
9.97%

Gambar 3.15 Profil Sarana Distribusi Obat TMK Tahun 2019
Secara umum capaian persentase sarana distribusi obat yang memenuhi ketentuan
melebihi target yang ditetapkan. Target untuk indikator kinerja ini sebesar 40%.
Sehingga dapat disimpulkan sarana distribusi dan pelayanan obat di wilayah Provinsi
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Jawa Tengah masih berkomitmen untuk memberikan pelayanan yang baik terhadap
masyarakat Jawa Tengah.

Perbandingan capaian kinerja
Indikator kinerja persentase sarana distribusi obat dan pelayanan kefarmasian mulai
ditetapkan pada tahun 2018. Tahun sebelumnya, perhitungan tidak hanya dilakukan
terhadap sarana distribusi obat dan pelayanan kefarmasian, namun mencakup sarana
distribusi obat tradisional dan suplemen, kosmetika, serta distribusi pangan.
Dari data hasil pengawasan periode tahun 2016-2019, dapat dilihat profil trend hasil
pemeriksaan sarana distribusi obat dan pelayanan kefarmasian MK dapat dilihat pada
gambar berikut.
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Grafik 3.16 Tren Hasil Pemeriksaan Sarana Distribusi Obat dan Pelayanan Kefarmasian MK
Tahun 2016 – 2019
Persentase sarana distribusi obat dan pelayanan kefarmasian yang memenuhi ketentuan
di wilayah kerja BBPOM di Semarang, pada periode tahun 2016-2019 menunjukan data
yang sangat fluktuatif, dari 15% samapai dengan 64%.
Perbandingan dengan tahun sebelumnya, pada tahun 2019 terdapat penurunan jumlah
sarana MK, yaitu dari 67,84% menjadi 47,25% sarana MK.
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Beberapa faktor yang mempengaruhi, antara lain :
1. Tahun 2019, terdapat kasus penyaluran obat palsu dari PBF Jaya Karunia Invesindo
Jakarta. Meskipun setelah dilakukan pelusuran di wilayah Jawa Tengah tidak
ditemukan penyaluran dari PBF tersebut, namun kondisi tersebut sedikit
mempengaruhi bertambahnya jumlah sarana distribusi obat dan pelayanan
kefarmasian yang tidak memenuhi ketentuan.
2. Adanya perubahan kriteria sarana distribusi Obat TMK adalah sarana distribusi obat
dan saryanfar yang diberikan tindak lanjut berupa sanksi peringatan keras,
penghentian sementara kegiatan dan rekomendasi pencabutan izin.
3. Terdapat perbedaan penentuan kategori temuan dimana temuan minor tidak
diberikan sanksi adminsitrasi, namun hanya dilakukan pembinaan.
Dari kondisi tersebut tetap diperlukan peningkatan pengetahuan, pemahaman,
kepatuhan, serta komitmen dari para pelaku usaha untuk senantiasa mendistribusikan
obat sesuai ketentuan yang berlaku secara konsisten dan terus menerus. Balai Besar
POM di Semarang akan selalu memberikan pembinaan dan bimbingan bagi pelaku
usaha, serta mengintensifkan pengawasan untuk memastikan produk obat dan
makanan yang beredar di Jawa Tengah aman, bermutu, dan berkhasiat. Selain itu
peningkatan kompetensi inspektur pengawas terkait distribusi obat harus terus
ditingkatkan.
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5. Rasio tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan Makanan yang
dilaksanakan di wilayah kerja BBPOM di Semarang

Tindak lanjut terhadap sarana distribusi dan pelayanan obat yang tidak memenuhi
ketentuan yaitu telah diberikan sanksi administratif berupa

Pengukuran kinerja
Perhitungan rasio tindak lanjut (TL) hasil pengawasan Obat dan Makanan yang
dilaksanakandi wilayah kerja Balai Besar POM di Semarang dihitung terhadap jumlah
tindak lanjut/ feedback dari pelaku usaha dan instansi terkait dibagi jumlah
rekomendasi hasil pengawasan yang diterbitkan oleh Balai kepada pelaku usaha dan
instansi terkait.
Tindak lanjut yang diterbitkan oleh Balai berupa : sanksi administratif (surat
peringatan, peringatan keras, penghentian sementara kegiatan, pembinaan, permintaan
maupun evaluasi CAPA, rekomendasi), maupun laporan ke Badan POM / Balai/ instansi
terkait.
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Rasio tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan Makanan yang dilaksanakan di
wilayah kerja BBPOM di Semarang Tahun 2019 sebesar 74,49% diperoleh dari
rumus sebagai berikut :

Rasio TL =

Jumlah TL oleh instansi terkait
Jumlah TL yang dikeluarkan Balai

Indikator kinerja ini tercapai sebesar 130,88% melampaui target yang ditetapkan.
Capaian tersebut melebihi 120%, sehingga termasuk dalam kategori capaian yang tidak
dapat disimpulkan. Realisasi rasio tindak lanjut hasil pengawasan obat dan makanan
yang dilaksanakan sebesar 65,44%, lebih dari target yang telah ditetapkan yaitu sebesar
50,0%, dengan rincian antara Balai dan Loka sebagai berikut :
Realisasi

Balai Besar

Loka Banyumas Loka Surakarta

Gabungan

POM
Ratio TL

62,37%

91,67%

70,59%

65,44%

Capaian

124,74%

125%

141,07%

130,88%

Kriteria

Tidak dapat

Tidak dapat

Tidak dapat

Tidak dapat

disimpulkan

disimpulkan

disimpulkan

disimpulkan
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Tindak lanjut hasil pengawasan Balai Besar POM di Semarang selama Tahun 2019
sejumlah 290 surat, berupa :

1. Sanksi administratif terhadap sarana sebanyak 266 surat, terdiri dari :


121 surat peringatan,



136 surat peringatan keras,



09 suratpenghentian sementara kegiatan,

2. 24 surat laporan hasil pemeriksaan/ rekomendasi ke Badan POM / Balai /
Loka/ instansi terkait.
Dari 290 surat TL yang diterbitkan Balai Besar POM di Semarang, telah
ditindaklanjuti/ feedback dari pelaku usaha maupun instansi terkait sebanyak 180
TL, dengan rincian sebagai berikut :
Instansi Terkait

Jumlah Feedback

Sarana/ Pelaku Usaha

170 CAPA

Dinas Kesehatan Kab./ Kota

10 surat
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Analisis capaian kinerja (mencakup faktor keberhasilan, kegagalan, dan kendala)
adalah sebagai berikut :

Analisis Capaian Kinerja
Indikator kinerja ini tercapai dengan kriteria Tidak dapat disimpulkan, persentase
capaian 148,99%. Secara umum realisasi rasio tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan
Makanan sebesar 74,49% melebihi target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 50%.
Rasio tindak lanjut tahun 2019 juga mengalami peningkatan dibanding tahun 2018
(50,74 %).
Beberapa faktor pendukung keberhasilan kinerja di atas, yaitu :
1. Adanya pertisipasi aktif dari dinas terkait / lintas sektoral untuk melakukan tindak
lanjut terhadap hasil pengawasan dari BBPOM Semarang
2. Adanya koordinasi yang baik dengan lintas sektor terkait meningkatkan capaian
rasio tindak lanjut hasil pengawasan.
3. Balai Besar POM di Semarang secara rutin setiap tahun menyelenggarakan kegiatan
pertemuan dengan lintas sektor, seperti : Kegiatan Evaluasi Hasil Pengawasan
dengan Lintas Sektor tanggal 07-08 November yang diikuti oleh Dinas Kesehatan
Provinsi, Kabupaten/ Kota.
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4. Adanya Inpres 3 Tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat Dan
Makanan,dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama
Daerah;dimana BPOM sebagai koordinator pengawasan obat dan makanan
bersinergi dengan Kementrian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan
Kebudayaan,Kementrian

Kesehatan,

Kementerian

Perdagangan,

Kementrian

Perindustrian, Kementrian Pertanian, Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi, Kementrian Dalam Negeri, Kemntrian Kelautan dan
Perikanan, Kementrian Komunikasi dan Informatika, Gubernur, dan Bupati &
Walikota;guna meningkatkan efektivitas dan penguatan pengawasan obat dan
makanan.
5. Sosilisasi CAPA kepada penanggungjawab/ pemilik sarana yang dilaksanakan pada
saat penyelenggaraan Bimtek Standar Pelayanan Kefarmasian Bagi Apoteker
Penanggungjawabdi Kota Tegaltanggal 22 Oktober 2019, Forum Komunikasi Dengan
Pelaku Usaha (PBF) di Kota Semaranang tanggal 15 Oktober 2019,danBimbingan
Teknis Cara Produksi Pangan Olahan Yang Baik di Kota Semarang tanggal 02
Desember 2019.
6. Adanya komitmen pelaku usaha untuk selalu melakukan perbaikan secara terusmenerus, dengan menyampaikan CAPA (Corrective Action and Preventive Action)
terhadap temuan ketidaksesuaian. CAPA yang telah disampaikan dilakukan evaluasi
dan verifikasi pada pemeriksaan selanjutnya sehingga menjadi perbaikan yang
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berkelanjutan. Adanya komitmen pelaku usaha untuk selalu melakukan perbaikan
secara terus-menerus, dengan menyampaikan CAPA (Corrective Action and
Preventive Action) terhadap temuan ketidaksesuaian. CAPA yang telah disampaikan
dilakukan evaluasi dan verifikasi pada pemeriksaan selanjutnya sehingga menjadi
perbaikan yang berkelanjutan.
7. Adanya kesadaran dari pelaku usaha bahwa di era global perdagangan bebas, produk
yang dihasilkan harus mempunyai kualitas yang baik dan mampu bersaing.
Jumlah sanksi administrasi sebanyak 290 TL (37,47%) dari jumlah sarana yang TMK
(774 sarana), naik dibanding tahun 2018 (24,48%). Kendala yang dihadapi sehingga TL
tidak 100%, antara lain :
1. Perlu dilakukan Penggolongan atau klasifikasi terhadap temuan yang harus
diberikan sanksi berupa tindak lanjut sanksi administrative atau pembinaan,
sehingga untuk menjatuhkan sanksi administrasi belum semuanya dilakukan.
2. Sarana penunjang seperti komputer, printer, dan mesin fotokopi di Seksi Inspeksi
masih belum mencukupi.
3. Sumber daya manusia untuk memperlancar proses administrasi, editing, dan
penggandaan masih kurang; mengingat mobilitas staf Seksi Inspeksi saat tinggi
sehingga diperlukan tenaga tambahan untuk meningkatkan jumlah sarana TMK yang
ditindaklanjuti.
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SASARAN STRATEGIS 5

perkara yang diselesaikan sampai dengan tahap II

A.5.1. INDIKATOR KINERJA SASARAN
Pengukuran Kinerja Sasaran
Pada tahun 2019 BBPOM di Semarang telah berhasil meningkatkan efektifitas
penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan. Hal ini ditunjukkan dengan telah
dicapainya target persentase perkara yang diselesaikan sampai dengan tahap II untuk
tahun 2019 sebanyak 139,39 %, berdasarkan rumusan perhitungan sebagai berikut :
Jumlah perkara tahap II (selesai tahun 2019 + carry over)
Presentase =

Total perkara tahun 2019+ sisa perkara carry over
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X 100%

% Perkara =

(12+11)

=

(20+13)

23

x 100 %

=

139,39 % (>50%)

33

Target jumlah perkara di bidang obat dan makanan tahun 2019 berdasarkan Renstra 2015
– 2019 adalah 20 perkara. Jumlah perkara tersebut adalah perkara yang telah diterbitkan
SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan) dan diserahkan kepada Kejaksaan
melalui Korwas PPNS.
Target perkara sebanyak 20 perkara tersebut merupakan target yang harus dicapai oleh
Balai Besar POM di Semarang, Loka POM Kota Surakarta dan Loka POM Kab. Banyumas.
Tabel 3.11 Jumlah Perkara yang diselesaikan sampai dengan Tahap 2
Tahap 2
Perkara Tahun

Jumlah Perkara
Tahun 2019

2017 (carry over)

1

1

2018 (carry over)

12

10

2019

20

12

Sumber : Laporan Triwulan IV 2019
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Selama tahun 2019 Balai Besar POM di Semarang telah dilakukan investigasi sebanyak 46
kasus, 16 kasus ditindak lanjuti dengan Pro Justitia (35%) dan kasus dengan proses non
Justitia (65%). Kasus yang ditindaklanjuti dengan Pro Justitia terbanyak adalah kasus
kosmetika (5 perkara atau 35%).
Pada tahun 2018 jumlah kasus yang ditangani oleh Balai Besar POM di Semarang sebanyak
41 kasus, 19 kasus ditindak lanjuti dengan Pro Justitia (46%) dan 22 kasus dengan proses
non Justitia (54%). Apabila dilihat dari persentase kasus yang ditindaklanjuti secara Pro
Justitia terlihat penurunan pada tahun 2019 jika dibandingkan dengan tahun 2018. Hal ini
karena 9 (sembilan) Kabupaten/Kota telah diserahkan (dalam pengawasan) Loka POM
Kota Surakarta (Kota Surakarta, Kab. Karanganyar, Kab. Sragen, Kab. Sukoharjo dan Kab.
Wonogiri) dan Loka POM Kabupaten Banyumas (Kab. Banyumas, Kab. Banjarnegara,
Kab. Cilacap dan Kab. Purbalingga), meskipun dalam prakteknya PPNS Loka POM masih
dalam pendampingan oleh PPNS Balai Besar POM di Semarang.

Analisis Capaian Kinerja
Capaian kinerja dapat terpenuhi 139 % (dari target persentase perkara yang
diselesaikan sampai dengan tahap II untuk tahun 2019 sebesar 50% tercapai
69,7%), hal ini diperoleh karena beberapa faktor, antara lain :
1. Dukungan Pemerintah Pusat dalam Pemberantasan Obat dan Makanan Ilegal dengan
diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 41 Tahun
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2018 Tentang Peningkatan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan
di Daerah tanggal 28 Mei 2018 sebagai tindak lanjut dari diterbitkannya Instruksi
Presiden No. 3 Tahun 2017 Tentang Peningkatan Efektifitas Pengawasan Obat dan
Makanan.
2. Kerja sama dalam jejaring CJS (Criminal Justice System) dalam penyelesaian perkara
dibidang Obat dan Makanan yang semakin meningkat.
3. Dukungan informasi dari/ antar Balai Besar / Balai POM seluruh Indonesia, instansi
lintas sektor, kerjasama dengan informan baik perorangan atau LSM dan kerjasama
antar PPNS dalam mengungkit adanya tindak pidana di bidang Obat dan Makanan yang
efektif.
4. Peran aktif masyarakat untuk memberikan laporan melalui Unit Layanan Pengaduan
Konsumen (ULPK) Balai Besar POM di Semarang dan ULPK Badan POM tentang adanya
pelanggaran di bidang Obat dan Makanan sehingga dapat ditindaklanjuti dengan
kegiatan investigasi dan penyidikan.
5. Peningkatan kompetensi penyidik melalui Bimbingan Teknis Efektifitas Peradilan
Tindak Pidana (14 orang), Peningkatan Kompetensi tentang Digital Forensic (14
orang), Pelatihan di JCLEC (4 orang), Pelatihan Lead Auditor Internal (1 oramg) dan
Pelatihan DIP Kosmetik (2 orang) serta mengikuti berbagai pertemuan nasional yang
mendukung

kinerja

antara

lain

dalam

Pertemuan

Peningkatan

Kinerja,

Profesionalisme dan Koordinasi PPNS (2 orang), Pertemuan Perkuatan Pemantapan
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Operasi Penyidikan (2 orang), Pertemuan/Forum Koordinasi dengan Lintas Sektor (3
orang) dan Forum Komunikasi Intelijen (4 orang) serta pertemuan / pelatihan yang
dilakukan oleh Bidang lain di Balai Besar POM di Semarang (Bidang Pemeriksaan,
Bidang Informasi & Komunikasi dan Bidang Pengujian).
Untuk mempertahankan dan meningkatkan pencapaian kinerja akan dilakukan upaya
perbaikan antara lain :
1. Meningkatkan strategi penyidikan sehingga dapat memenuhi target capaian kinerja
perkara penyidikan.
2. Peningkatan pembentukan jaringan dengan lintas sektor dan lainnya dalam rangka
jejaring intelijen dan penindakan pemberantasan Obat dan Makanan ilegal.
3. Menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 41 Tahun
2018 Tentang Peningkatan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan
di Daerah dan fungsi Badan POM sebagai Koordinator pelaksanaan Intruksi Presiden
No. 3 Tahun 2017 melalui advokasi ke Pemerintah Provinsi untuk pelaksanaan
Permendagri tersebut.
4. Balai Besar POM di Semarang sebagai Ketua Tim Satgas Pemberantasan Obat dan
Makanan Provinsi Jawa Tengah akan meningkatkan koordinasi, monitoring dan
evaluasi kinerja Tim Satgas Pemberantasan Obat dan Makanan Kabupaten / Kota.
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5. Melakukan Cyber Patroll terhadap maraknya pelanggaran di bidang Obat dan Makanan
melalui transaksi elektronik.
Beberapa permasalahan yang terjadi dalam melakukan Investigasi dan Penyidikan Obat
dan Makanan antara lain :
1. Kemajuan sistem informasi dan teknologi mengakibatkan kejahatan dibidang Obat dan
Makanan melalui web (cyber crime) meningkat sehingga diperlukan kompetensi
penyidik dan investigator yang lebih baik.
2. Belum optimalnya kerja sama dan keikutsertaan lintas sektor dalam pengawasan
peredaran Obat dan Makanan ilegal di Jawa Tengah terutama peredaran obat kuat
ilegal.
3. Beberapa laporan masyarakat dalam bentuk surat/email yang tidak lengkap dan
identitas pelapornya tidak bisa ditelusur sehingga mempengaruhi keberhasilan proses
investigasi.
4. PPNS tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan penangkapan/penahanan
terhadap tersangka yang diancam dengan pidana penjara lebih dari 5 tahun sehingga
beresiko tersangka dapat melarikan diri (tidak dapat dilimpahkan kepada Jaksa
Penuntut Umum/serah tahap 2) dan kasus tidak dapat dilanjutkan (DPO).
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SASARAN STRATEGIS 6

Nilai SAKIP BBPOM di Semarang oleh Badan POM

A.6.1. INDIKATOR KINERJA SASARAN

Pengukuran Kinerja Sasaran
Pada tahun 2019 BBPOM di Semarang berhasil Mewujudkan Reformasi Birokrasi BBPOM
di Semarang Sesuai Roadmap RB BPOM 2015 - 2019. Hal ini ditunjukkan dengan
diperoleh Nilai SAKIP BBPOM di Semarang dengan kriteria Baik. Sebagaimana tabel di
bawah ini:
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Tabel 3.12 Realisasi Capaian Kinerja Sasaran Strategis ke-6
No
1

Sasaran Strategis
Terwujudnya RB
BBPOM di Semarang
Sesuai Roadmap RB
BPOM 2015 - 2019

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

Capaian

Kriteria

Nilai SAKIP BBPOM
di Semarang oleh
Badan POM

81

76,14

94,00%

Baik

BB

BB

Pada tahun 2019, pencapaian indikator nilai SAKIP Balai Besar POM di Semarang adalah
baik, dengan nilai pencapaian indikator sebesar 94,00%.
80.00
76.14

75.00

70.00

69.24

71.34

72.04

65.00
60.00

Nilai AKIP Balai Besar
POM di Semarang

58.61

55.00
50.00
45.00
40.00
2015

2016

2017

2018

2,019

Gambar 3.17 Nilai SAKIP Balai Besar POM di Semarang periode Renstra 2015-2019
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Indikator kinerja sasaran strategis 6 adalah Nilai SAKIP BBPOM Semarang oleh Badan POM
dengan kategori penilaian sebagai berikut:
No

Nilai Pemenuhan terhadap Kinerja

Kategori

Keterangan

1

>90

AA

Sangat memuaskan

2

>80 s.d 90

A

Memuaskan

3

>70 s.d 80

BB

Sangat baik

4

>60 s.d 70

C

Baik

5

>50 s.d 60

CC

Cukup baik

6

>30 s.d 50

C

Agak kurang

7

< 30

D

Kurang

Nilai SAKIP BBPOM Semarang Tahun 2019 adalah 76,14 atau BB artinya sangat baik.
Terdapat peningkatan nilai bila dibandingkan tahun 2018 sebesar 0,7 poin. Hal – hal yang
mendukung naiknya nilai SAKIP antara lain :
1. Pelaporan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK) dilakukan setiap bulan dan
dilaporkan per triwulan, input data kinerja tersebut dapat dimanfaatkan untuk
monitoring pelaksanaan kegiatan terhadap Perjanjian Kinerja yang telah ditandatangani
oleh Kepala Balai Besar POM Semarang bersama Kepala Badan POM.
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2. Penggunaan aplikasi TEPPRA untuk meng-input data pengadaan barang/jasa setiap
bulan, sehingga dapat melihat capaian pengadaan barang/jasa Balai Besar POM
Semarang yang telah diumumkan di aplikasi SiRUP dan dilakukan evaluasi bersama
setiap bulan.
3. Penggunaan aplikasi e-monev Bappenas dan e-performance untuk meng-input data
kinerja triwulan, sehingga terlihat capaian setiap sasaran strategis dan output kegiatan
kemudian dilakukan evaluasi oleh bersama yang dituangkan dalam evaluasi triwulanan
4. Mereview Renstra dengan mengkaji ulang indikator kinerja dan target yang telah
ditetapkan BBPOM di Semarang sesuai Definisi Operasional yang telah ditetapkan Pusat.
5. Menyusun SKP secara cascading dari eselon 2, eselon 3, eselon 4 hingga ke indivdu.
Dari pencapaian 1 indikator pada sasaran strategis 6, maka
nilai pencapaian sasarannya (NPS) sama dengan nilai
pencapaian indikatornya (NPI) yaitu 94%

Nilai SAKIP Balai Besar POM Semarang tersebut merupakan Hasil Evaluasi atas
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018. Penilaian tersebut menunjukkan
bahwa Balai Besar POM di Semarang telah cukup akuntabel dan berkinerja baik serta
memiliki manajemen kinerja yang handal dengan rincian penilaian sebagai berikut:
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Tabel 3.13 Komponen dan Hasil Penilaian AKIP BBPOM di Semarang
No
1
2
3
4
5

Komponen yang dinilai
Perencanaan Kinerja
Pengukuran Kinerja
Pelaporan Kinerja
Evaluasi Internal
Capaian Kinerja
Nilai Hasil Evaluasi

Bobot (%)
30
25
15
10
20
100

Tingkat Akuntabilitas Kinerja

Nilai
23,84
19,38
13,38
7,43
12,11
76,14
BB

Dari hasil evaluasi dapat disampaikan beberapa poin sebagai berikut:
1. Balai Besar POM di Semarang telah menerapkan secara konsisten Sistem AKIP yang
meliputi tahapan perencaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi
internal akuntabilitas kinerja. Penerapan sistem AKIP tersebut tercermin dalam
berbagai dokumen Rencana Strategis, Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja dan
Laporan Kinerja.
2. Rumusan Sasaran Strategis telah berorientasi pada output/capaian. Indikator kinerja
telah disajikan ke dalam Rencana Strategis dijabarkan ke dalam Sasaran Strategis dan
dokumen perencanaan tahunan yang disetujui serta cukup selaras dengan dokumen
unit kerja diatasnya.
3. Indikator Kinerja Utama (IKU) Balai Besar POM di Semarang sebagai pengukuran
kinerja secara formal. Pengukuran kinerja sudah menerapkan cascading dari eselon II
sampai ke level individu.
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4. Evaluasi internal pada Balai Besar POM di Semarang telah rutin dilakukan setiap bulan
melalui rapat evaluasi bulanan. Hasil evaluasi disajikan dalam capaian kinerja serta
perhitungan efisiensi tiap output sesuai format RAPK (Rencana Aksi Perjanjian
Kinerja).
A.6.2. INDIKATOR KINERJA KEGIATAN
Sasaran Strategi 6 memiliki Sasaran Kegiatan yang dapat mendukung pencapaian dari
indikator Saaran Strategis, selain itu untuk mengukur sasaran kegiatan tersebut terdapat 4
indikator kegiatan yang terdiri sebagai berikut :
SASARAN
STARTEGIS
Terwujudnya
RB BBPOM di
Semarang
Sesuai
Roadmap RB
BPOM 2015 2019

SASARAN KEGIATAN

INDIKATOR

TARGET

REALISASI

Dokumen Perencanaan,
Penganggaran, dan
Evaluasi yang
dilaporkan Tepat Waktu
Pemenuhan
ketersediaan sarana dan
prasarana penunjang
kinerja sesuai standar

Jumlah Dokumen
Perencanaan, Penganggaran,
dan Evaluasi yang dilaporkan
Tepat Waktu
Persentase Pemenuhan
ketersediaan sarana dan
prasarana penunjang kinerja
sesuai standar

10

10

91%

93.31%

96.45%

Audit yang
ditindaklanjuti sesuai
timeline

Persentase audit yang
ditindaklanjuti sesuai
timeline

100%

100%

100%

Pegawai yang
mengimplementasikan
manajemen kinerja

Persentase pegawai yang
mengimplementasikan
manajemen kinerja

100%

100%

100%
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%CAPAIAN
100%

Tabel 3.14 Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Sasaran Strategis 6
A.6.3. PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN

1. Sasaran Kegiatan 1
Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi yang dilaporkan Tepat Waktu
Indikator : Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi yang
dilaporkan Tepat Waktu
Realisasi indikator target Tahun 2019 dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi
yang dihasilkan dan dilaporkan tepat waktu oleh Balai Besar POM di Semarang sebanyak 10
dokumen. Dokumen yang harus dilaporkan tepat waktu pada tahun 2019 meliputi :
a. Dokumen Perencanaan
1. Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2019
2. Dokumen Rencana Kinerja Tahunan 2019
3. Dokumen RKAKL/DIPA Tahun 2020
4. Reviu Renstra 2019
b. Laporan Monitoring dan Evaluasi
1. Laporan Evaluasi Pengadaan B/J 2019
2. Laporan E-Monev 2019 = Monev DJA, Monev TEPRA, Monev Bappenas dan EPerformance
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3. Laporan RAPK (Rencana Aksi Perjanjian Kinerja) 2019
c. Laporan Kinerja
1. Laporan Keuangan 2019
2. Laporan Kinerja 2018
3. Laporan Tahunan 2018

Analisis Capaian Kinerja
Keberhasilan capaian jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi yang
dilaporkan tepat waktu dipengaruhi oleh :
1. Komitmen yang tinggi dari pimpinan dan staf Balai Besar POM di Semarang
2. Dalam perencanaan program dan kegiatan melibatkan semua bidang hingga
terwujud perencanaan yang lebih akurat
3. Monitoring dan Evaluasi capaian kinerja dilakukan secara berkala (bulanan)
melibatkan seluruh bidang
4. Ketersediaan data dan informasi yang memadai dari tim evaluasi dan monitoring
yang anggotanya terdiri dari perwakilan dari masing-masing bidang
5. Pelaporan hasil kinerja disampaikan tepat waktu ke :
Badan POM : e-performance, RAPK, SIPT, Lapju, Simolekdesi
DJA

: Monev DJA

Bappenas

: e-monev Bappenas

LKPP

: TEPPRA
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2. Sasaran Kegiatan Kedua
Pemenuhan ketersediaan sarana dan prasarana penunjang kinerja sesuai standar
Indikator : Presentase Pemenuhan ketersediaan sarana dan prasarana penunjang
kinerja sesuai standar.
Realisasi Persentase pemenuhan ketersediaan sarana dan prasarana penunjang kinerja
sesuai standar tahun 2019 sebesar 93.31%.
Perhitungan indikator ini berdasarkan pada persentase pemenuhan alat laboratorium
dan pemenuhan sarana prasarana kerja yang dimiliki sesuai laporan BMN dibanding
standar yang ditetapkan. Standar yang dimaksud adalah standar sarana prasarana yang
ditetapkan dalam Perka Badan POM nomor 20 Tahun 2015 tentang Standar Sarana Dan
Prasarana Kantor di Lingkungan Badan Pengawas Obat Dan Makanan.
Tahun 2019 BBPOM Semarang telah menyelesaikan pemenuhan sarana dan prasarana
berupa pengadaan alat laboratorium, mobil operasional, alat pengolah data dan
meubelair dengan rincian :


Pengadaan alat laboratorium
Realisasi persentase pemenuhan alat laboratorium tahun 2019 sebesar 90%.
Perhitungan ini berdasarkan pada jumlah alat laboratorium yang dimiliki dibanding
standar yang telah ditetapkan. Tahun 2019 pengadaan alat laboratorium dilakukan
secara e-procurement dan e-catalogue dengan output sebanyak 32 unit.
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Pengadaan sarana prasarana kerja
Realisasi persentase pemenuhan sarana prasarana kerja tahun 2019 sebesar 97%.
Perhitungan ini berdasarkan pada sarana prasarana kerja yang dimiliki sesuai
laporan BMN dibanding standar yang ditetapkan. Pengadaan sarana prasarana kerja
tahun 2019 dilakukan secara e-catalogue yang meliputi pengadaan mobil
operasional sebanyak 1 unit, pengadaan alat pengolah data sebanyak 54 unit yang
terdiri dari 17 unit personal computer, 17 unit printer, 9 unit laptop dan 1 unit
scanner, serta pengadaan meubelair sebanyak 64 unit terdiri dari 38 unit kursi, 15
unit meja kerja, 2 unit lemari besi, 6 unit filling cabinet dan 3 unit rak besi.

Analisis Capaian Kinerja
Faktor yang mendukung tercapainya jumlah sarana prasarana penunjang kerja yaitu:
 Anggaran yang tersedia mencukupi untuk pemenuhan kebutuhan sarana prasarana
penunjang kerja dalam satu tahun.
 Proses lelang yang dilaksanakan oleh pokja Balai Besar POM di Semarang tahun
2019 terselenggara 100% dan tidak ada gagal lelang.
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3. Sasaran Kegiatan ketiga
Audit yang ditindaklanjuti sesuai Timeline
Indikator : Presentase Audit yang ditindaklanjuti sesuai Timeline
Selama tahun 2019 Balai Besar POM di Semarang telah diaudit oleh pihak internal
maupun eksternal Badan POM antara lain :
No

Kegiatan

1

Audit Kinerja

2

Audit
2019

3

4

Pemeriksa

Pelaksanaan

Badan Pemeriksa Keuangan

28 Okt sd 4 Nov
2019

Inspektorat II Badan POM

4-8 Nov 2019

Audit Kepegawaian

Biro Umum dan SDM Badan
POM

4-7 Nov 2019

Audit Kearsipan

Biro Umum dan SDM Badan
POM

24-25 Juni 2019

Operasional

TA

Dari semua audit yang dilakukan, penyampaian tindak lanjut atas temuan hasil audit
telah sesuai timeline yang ditetapkan oleh internal maupun eksternal Badan POM.
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4. Sasaran Kegiatan Keempat
Pegawai yang mengimplementasikan manajemen kinerja
Indikator : Presentase pegawai yang mengimplementasikan manajemen kinerja.
Balai Besar POM di Semarang didukung oleh 145 pegawai dengan komposisi 12 pejabat
struktural, 105 pejabat fungsional yang meliputi Pengawas Farmasi dan Makanan,
Analis Kepegawaian, Pranata Komputer, Arsiparis dan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa
serta 28 fungsional umum.
Persentase pegawai yang mengimplementasikan manajemen kinerja di Balai Besar POM
di Semarang Tahun 2019 sebesar 100%. Seluruh pegawai melakukan entry capaian
kinerja pada e-SKP dan dievaluasi setiap tiga bulan secara tepat waktu. Hasil evaluasi
kinerja seluruh pegawai bernilai baik, hal ini dapat dilihat dari realisasi yang dapat
memenuhi target yang telah ditetapkan pada awal tahun.
Penilaian kinerja pegawai dilaporkan dan dievaluasi setiap tiga bulan yang digunakan
sebagai dasar dalam pemberian tunjangan kinerja pegawai.

A.6.4. REALISASI ANGGARAN
Pagu anggaran Balai Besar POM di Semarang yang tercantum dalam dokumen
Perjanjian Kinerja Tahun 2019 adalah sebesar Rp 58.712.753.000,00. Pada 18 Oktober
2019 anggaran DIPA menjadi sebesar Rp 63.084.274.000,00 Penambahan anggaran ini
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dialokasikan untuk Pelatihan Dasar CPNS dan Belanja Pegawai dengan adanya Pegawai
CPNS serta pegawai pindahan masuk dari Pusat/Balai lain.

Realisasi Anggaran
110.00
105.00
98.53

100.00
95.00

90.00

98.78

92.96
94.01

93.57

85.00
80.00
2015

2016

2017

2018

2019

Gambar 3.18 Perbandingan realisasi anggaran

Analisis Capaian Kinerja
Realisasi anggaran tahun 2019 sebesar Rp 63.313.830.812,00 atau 98.78%. Terjadi
kenaikan realisasi anggaran dari tahun 2018 dibandingkan dengan realisasi tahun 2019. Hal
ini dikarenakan beberapa faktor sebagai berikut:
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1. Adanya kenaikan untuk Belanja Barang pelaksanaan Diklatsar CASN serta Belanja
Pegawai untuk CASN dan pegawai pindahan dari Pusat/Balai lain.
2. Adanya peningkatan pelaksanaan intensifikasi kegiatan pengawasan terkait arahan
Kepala Balai untuk pendampingan Pelaku Usaha dan Dinas Terkait .
3. Meningkatnya penyelenggaraan kegiatan koordinasi dari Pusat dengan biaya dari
Balai.
Upaya yang telah dilakukan Balai Besar POM di Semarang dalam pengelolaan anggaran dan
percepatan penyerapan anggaran adalah :
1. Tahun 2019 telah menggunakan Aplikasi ADIT’S yang sangat membantu
implementasi dan monitoring Anggaran
2. Pelaksanaan Monev anggaran oleh pimpinan dan melibatkan perwakilan seluruh
bidang dilakukan berdasarkan POA (plan of action) secara berkala (bulanan)
3. Pelaksanaan revisi anggaran untuk meningkatkan capaian kinerja dan efisiensi
pelaksanaan anggaran.
4. Optimalisasi anggaran untuk kegiatan yang telah selesai.
Realisasi anggaran Balai Besar POM di Semarang dimanfaatkan untuk mewujudkan kinerja
organisasi sesuai dengan dokumen penetapan kinerja/perjanjian kinerja Tahun 2019
sebagai berikut:
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Tabel 3.15 Realisasi Anggaran terhadap Pagu Anggaran per Sasaran Strategis

No

1

2

Sasaran Strategis

Pagu Anggaran

Realisasi

%

2,574,781,000

2,466,926,482

95.81%

263,849,000

245,632,388

93.10%

9,485,721,443

98.45%

Terwujudnya Obat dan Makanan yang
aman dan bermutu di Provinsi Jawa
Tengah
Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha
dan kesadaran masyarakat terhadap
keamanan, manfaat dan mutu Obat dan
Makanan di wilayah kerja Balai Besar
POM di Semarang

3

Meningkatnya pengetahuan masyarakat
terhadap Obat dan Makanan aman di
wilayah kerja BBPOM di Semarang

9,634,779,000

4

Meningkatnya efektivitas pengawasan
Obat dan Makanan berbasis risiko di
Provinsi Jawa Tengah

6,699,226,000

5

Meningkatnya efektivitas penyidikan
tindak pidana Obat dan Makanan di
wilayah kerja Balai Besar POM di
Semarang

1,696,525,000

1,660,084,908

97.85%

6

Terwujudnya RB Balai Besar POM di
Semarang sesuai roadmap RB BPOM
2015 – 2019

42,215,114,000

41,957,490,741

99.39%

63,084,274,000

62,313,830,812

98.78%

TOTAL

Sumber : Laporan Monev E-Performance Tahun 2019
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6,497,974,850

97.00%

Langkah-langkah yang sudah dilakukan Balai Besar POM di Semarang dalam upaya
meningkatkan efisiensi anggaran antara lain:


Menjaga komitmen yang tinggi dari level pimpinan hingga staf BBPOM di
Semarang, Penyusunan PoA yang selalu dimonitoring.



Menguatkan pengendalian internal melalui pembentukan tim penyusun
program/kegiatan (PIPK) dan Tim Monev sehingga tersedia informasi data
dapat dihandalkan.

A.6.4. ANALISIS EFISIENSI KEGIATAN
Fokus pengukuran efisiensi adalah indikator input dan output dari suatu kegiatan.
Dalam hal ini efisiensi diukur berdasarkan capaian suatu kegiatan dibandingkan dengan
penggunaan input yang sama dapat menghasilkan output yang sama/lebih besar; atau
persentase capaian output sama/lebih tinggi daripada persentase capaian input.
Efisiensi suatu kegiatan diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap
standar efisiensi (SE).

Indeks efisiensi (IE) diperoleh dengan membagi % capaian output terhadap %
capaian input (dalam laporan ini, capaian input yaitu realisasi anggaran), sesuai
rumus berikut:
𝐼𝐸 =

% 𝐶𝑎𝑝𝑎𝑖𝑎𝑛 𝑂𝑢𝑡𝑝𝑢𝑡
% 𝐶𝑎𝑝𝑎𝑖𝑎𝑛 𝐼𝑛𝑝𝑢𝑡
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Standar efisiensi (SE) merupakan angka pembanding yang dijadikan dasar dalam menilai efisiensi.
Dalam hal ini, SE yang digunakan adalah indeks efisiensi sesuai rencana capaian, yaitu 1, yang
diperoleh dengan menggunakan rumus:
𝑆𝐸 =

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

Efisiensi suatu kegiatan ditentukan dengan membandingkan IE terhadap SE,
mengikuti formula logika berikut:
Jika IE > SE, maka kegiatan dianggap efisien

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

𝑇𝐸 =
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𝐼𝐸 − 𝑆𝐸
𝑆𝐸

Tingkat efisiensi kegiatan pada seluruh Sasaran Strategis yang dilaksanakan BBPOM
di Semarang tahun 2019 seperti tercantum pada tabel 3.16 berikut ini:
NO
1

2

3
4

5

KEGIATAN
Penyusunan dokumen
perencanaan, penganggaran,
keuangan dan monitoring
evaluasi di BBPOM di Semarang
Pemenuhan Sarana dan
prasarana penunjang kinerja
sesuai standar di BBPOM di
Semarang
Pengelolaan organisasi dan
tatalaksana di BBPOM di
Semarang
Pengawasan Obat dan Makanan
berbasis risiko yang efektif di
Provinsi Jawa Tengah
Penyidikan tindak pidana Obat
dan Makanan di wilayah kerja
BBPOM di Semarang

Realisasi
(%)

IE

TE

KATEGORI

99.40

1.01

0.006

EFISIEN

99.75

1.00

0.003

EFISIEN

98.50

1.02

0.015

EFISIEN

96.57

1.04

0.036

EFISIEN

98.29

1.02

0.017

EFISIEN

1.02

0.016

EFISIEN

1.02

0.016

EFISIEN

6

Peningkatan pengetahuan
masyarakat terhadap Obat dan
98.45
Makanan aman di wilayah kerja
BBPOM di Semarang
7
Pelaksanaan RB Bagian Tata
Usaha, Bidang Pengujian, Bidang
Pemeriksaan, Bidang Penindakan,
dan Bidang Informasi dan
98.47
Komunikasi BBPOM di Semarang
sesuai roadmap RB BPOM 2015 2019
Sumber : monev DJA BBPOM Semarang 2019
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Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa semua indikator kegiatan pada sasaran
strategis BBPOM di Semarang mampu menghasilkan kinerja yang optimal dalam mencapai
tujuan melalui pelaksanaan kegiatan yang efisien dan efektif.
Tahun 2019, dari 7 program kegiatan pada seluruh sasaran strategis yang dilaksanakan
oleh Balai Besar POM di Semarang semua kegiatan bersifat efisien. Nilai Tingkat Efisiensi
(TE) yang diperoleh bervariasi antara 0,003 hingga 0,036. Dalam hal ini, semakin tinggi
nilai TE maka semakin tinggi pula efisiensinya. Program/Kegiatan yang memiliki efisiensi
terbesar adalah Pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko yang efektif di Provinsi Jawa
Tengah karena output yang diperoleh paling tinggi dibandingkan kegiatan lain.
Dalam konteks ini, tingkat efisiensi adalah bersifat relatif, artinya kegiatan yang dinyatakan
efisien dalam laporan ini dapat berubah menjadi tidak efisien setelah dievaluasi/diaudit
oleh pihak lain, begitu pula sebaliknya. Dalam laporan ini, perhitungan efisiensi kegiatan
hanya didasarkan pada rasio antara output dan input, yang membandingkan antara capaian
anggaran dengan capaian kegiatan. Kedepan, pengukuran efisiensi kegiatan perlu juga
mempertimbangkan input yang lain, misalnya memperhitungkan kapasitas SDM yang
dimiliki oleh Balai Besar POM di Semarang dengan dukungan data yang lebih memadai
sehingga diperoleh tingkat efisiensi yang lebih optimal. Pengukuran efisiensi kegiatan
secara lengkap dapat dilihat pada Lampiran 6 laporan ini.
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A.6.5. ANALISIS EFEKTIVITAS KEGIATAN
Efektivitas kegiatan diartikan sebagai tingkat kemampuan suatu kegiatan mencapai hasil
yang diinginkan. Dalam hal ini, efektivitas ditentukan dari pencapaian indikator kinerja.
Suatu kegiatan dikategorikan efektif bila pencapaian output lebih besar sama dengan 100%.
Jika dilihat pencapaian sasaran pada tiap indikator kinerja output diperoleh nilai lebih dari
100 %, secara keseluruhan pelaksanaan kegiatan Tahun 2019 telah dilaksanakan dengan
baik dan efektif sesuai sasaran kinerja Balai Besar POM di Semarang.
Berdasarkan data tabel diatas dapat disimpulkan bahwa walaupun dengan sumber daya
(dana) terbatas, Balai Besar POM di Semarang mampu menghasilkan kinerja yang optimal
untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis melalui pelaksanaan kegiatan yang efisien dan
efektif.
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Sumber monev DJA BBPOM di Semarang 2019

Berdasarkan 214/PMK.02/2017 Tahun 2017 Tentang Pengukuran dan Evaluasi
Kinerja Anggaran Atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian
Negara/Lembaga

telah

dikembangkan

aplikasi

monev.anggaran.kemenkeu.go.id

diperoleh nilai kinerja Balai Besar POM di Semarang sebesar 99,24. Nilai ini diperoleh
dari perhitungan secara otomastis pada aplikasi monev yang merupakan hasil dari
penyerapan anggaran, konsistensi antara perencanaan dan implementasi pelaksanaan
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kegiatan, pencapaian keluaran, efisiensi dan pencapaian hasil. Kemudian dilakukan
pembobotan dari aspek implementasi dan aspek manfaat sehingga menghasilkan nilai
99,24.
Pengukuran kinerja organisasi berdasarkan target dan capaian indikator kinerja
dilakukan melalui aplikasi e-performance yang dimonitoring setiap triwulan oleh
masing-masing bidang. Terhadap capaian tahun 2019 seluruh indikator kinerja tercapai
melampaui target yang ditetapkan, hal tersebut merupakan hasil dari monitoring dari
masing-masing bidang yang secara rutin dievaluasi saat rapat evaluasi bulanan. Kepala
Balai menetapkan strategi-strategi untuk peningkatan maupun efisiensi terhadap
pelaksanaan kegiatan tanpa mengesampingkan realisasi anggaran. Hal tersebut dapat
dilihat dari capaian IKPA (Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran) tahun 2019 Balai
Besar POM di Semarang yaitu 99.68

182

Sumber : IKPA Kemenkeu BBPOM di Semarang 2019
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Sumber Monev e-performance BBPOM di Semarang 2019
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BAB IV
PENUTUP
Tahun 2019 merupakan akhir pelaksanaan dari Renstra 2015-2019 Badan POM dan Balai
Besar POM di Semarang. Secara umum tujuan, sasaran strategis, program dan kegiatan yang
telah ditetapkan dalam rencana strategis dapat dilaksanakan dengan baik.

4.1.

CAPAIAN TAHUN 2019

Capaian kinerja organisasi sesuai 6 (enam) sasaran strategis yang telah dilaksanakan
diperoleh kesimpulan sebagai berikut:
1. Sasaran Strategis I
Balai Besar POM di Semarang telah berhasil mewujudkan Obat dan Makanan yang
aman dan bermutu di Provinsi Jawa Tengah dengan Nilai Pencapaian Sasaran (NPS) :
107,21. Capaian Pencapaian sasaran strategi ini diukur dengan 6 (enam) indikator
kinerja utama yaitu:
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a. Indeks Pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di
Semarang 105,72% (kriteria Baik);
b. Persentase Obat yang Memenuhi Syarat di Provinsi Jawa Tengah 91,88 (kriteria
baik)
c. Presentase Obat Tradisional yang Memenuhi Syarat di Provinsi Jawa Tengah
tercapai 131,17% (kriteria Tidak dapat disimpulkan);
d. Persentase Kosmetika yang Memenuhi Syarat Provinsi Jawa Tengah tercapai
112,97% (kriteria Sangat Baik);
e. Persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat Provinsi Jawa Tengah
tercapai 100,20% (kriteria Baik);
f. Persentase Makanan yang memenuhi syarat tercapai 101,37% (kriteria Baik);
2. Sasaran Strategis II
Balai Besar POM di Semarang berhasil meningkatkan Kepatuhan Pelaku Usaha dan
Kesadaran Masayrakat terhadap Keamanan, Manfaat dan Mutu Obat dan Makanan di
Wilayah Kerja BBPOM dengan Nilai Pencapaian Sasaran (NPS) : 117,37.
Pencapaian sasaran strategi ini diukur dengan 2 (dua) indikator kinerja utama yaitu :
a. Indeks Kepatuhan (compliance index) pelaku usaha di Bidang Obat dan Makanan
129,38% (kriteria Tidak dapat disimpulkan);
b. Indeks Kesadaran Masyarakat (Awareness Index) terhadap Obat dan Makanan aman
105.36 (kriteria baik).
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Hasil evaluasi terhadap pencapaian indikator kinerja kegiatan pada sasaran strategis
kedua meliputi :
a. Jumlah layanan publik yang diberikan oleh Balai Besar POM di Semarang
tercapai 124,85% (kriteria Tidak dapat disimpulkan);
b. Jumlah komunitas yang diberdayakan tercapai 100,00% (kriteria baik).
3. Sasaran Strategis III
Balai Besar POM di Semarang telah berhasil meningkatkan Pengetahuan Masyarakat
Terhadap Obat dan Makanan. Pencapaian sasaran strategi ini diukur dengan 1 (satu)
indikator kinerja utama yaitu Indeks Pengetahuan Masyarakat terhadap Obat dan
Makanan Aman dengan Nilai Pencapaian Sasaran (NPS) : 126,20
4. Sasaran Strategis IV
Balai Besar POM di Semarang telah berhasil meningkatkan efektivitas pengawasan Obat
dan Makanan berbasis risiko di Provinsi Jawa Tengah dengan Nilai Pencapaian Sasaran

(NPS) : 119,46
Pencapaian sasaran strategi ini diukur dengan 5 (lima) indikator kinerja utama yaitu :
a. Persentase pemenuhan pengujian sesuai standar di Provinsi
100,66% (kriteria baik).
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Jawa Tengah

b. Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di
wilayah kerja

BBPOM di Semarang 128,73% (kriteria tidak dapat

disimpulkan).
c. Persentase sarana distribusi Obat yang memenuhi ketentuan di

wilayah kerja

BBPOM di Semarang 118,12% (kriteria sangat baik).
d. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu di
Provinsi Jawa Tengah 118,92% (kriteria sangat baik).
e. Rasio tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan Makanan yang dilaksanakan di
wilayah kerja

BBPOM di Semarang 130,88% (kriteria tidak dapat

disimpulkan).
5. Sasaran Strategis V
Balai Besar POM di Semarang telah berhasil meningkatkan efektifitas penyidikan
Tindak Pidana Obat dan Makanan dengan Nilai Pencapaian Sasaran (NPS) : 139,39
Pencapaian sasaran strategi ini diukur dengan 1 (satu) indikator kinerja utama yaitu :
persentase perkara yang diselesaikan sampai dengan tahap II
6. Sasaran Strategis VI
Balai Besar POM di Semarang telah berhasil mewujudkan Reformasi Birokrasi BBPOM
Semarang sesuai Roadmap RB Badan POM 2015-2019 dengan Nilai Pencapaian Sasaran
(NPS) : 94,00 %
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4.2.

PERBANDINGAN CAPAIAN PERIODE RENSTRA 2015-2019
1. Pencapaian sasaran kinerja Menguatnya Sistem Pengawasan Obat dan Makanan
pada Tahun 2017 mengalami peningkatan sebesar 2,97% dibandingkan dengan
capaian sasaran kinerja Tahun 2016.
2. Capaian Kinerja kedua yaitu Meningkatnya Kemandirian Pelaku Usaha,
Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan dan Partisipasi Masyarakat pada
Tahun 2016 sebesar 101,14 % (kriteria memuaskan), dibanding Tahun 2016 juga
mendapat kriteria memuaskan
3. Sasaran kinerja ketiga Meningkatnya Kualitas Kapasitas Kelembagaan Balai Besar
POM di Semarang pada Tahun 2016 tercapai dengan kriteria BAIK dengan
persentase capaian 89,18%, meningkat dari Tahun 2015 yang memperoleh nilai
CC (Cukup Baik) dengan Capaian 73,26%

4.3.

KESIMPULAN
1.

Secara keseluruhan keenam sasaran strategis tercapai dengan 2 (dua) kriteria
Sangat Baik, 2 (dua) kriteria Baik,

dan 2 (dua) kriteria Tidak dapat

disimpulkan.
2.

Realisasi anggaran Balai Besar POM di Semarang sebesar Rp 62,313,830,812,atau 98,78%, terhadap PAGU Anggaran APBN
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4.4.

SARAN
1. Target Balai Besar POM di Semarang sebaiknya dinaikkan untuk Sasaran
Strategis II : Meningkatnya Pengetahuan Masyarakat Terhadap Obat dan
Makanan dan Sasaran Strategis V : Meningkatnya Efektifitas Penyidikan Tindak
Pidana Obat dan Makanan.
Mengingat pesatnya perkembangan teknologi dan kesadaran masyarakat di
Jawa Tengah, serta Kondisi Faktor Internal (Kompetensi Pegawai Balai Besar
POM Semarang).
2. Perhitungan Sasaran Strategis sebaiknya menggunakan pembobotan terhadap
proses/tahap pelaksanaan kegiatan, sehingga bisa lebih menggambarkan
kondisi masing-masing wilayah kerja (Tiap Balai memiliki kesulitan berbeda).
3. Indikator yang berupa Indeks perlu dilakukan sosialisasi secara komprehensif
sehingga Balai bisa secara mandiri untuk melakukan monitoring dan evaluasi
terhadap capaian sasaran strategis.
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ANAK LAMPIRAN 1. MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN BALAI BESAR POM DI
SEMARANG TAHUN 2015-2017 (OTK Lama)
REVISI RENSTRA BALAI BESAR POM DI SEMARANG 2015-2019

ANAK LAMPIRAN 2. MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN BALAI BESAR POM DI
SEMARANG TAHUN 2018-2019 (OTK Baru)
REVISI RENSTRA BALAI BESAR POM DI SEMARANG 2015-2019

ANAK LAMPIRAN 2. PERJANJIAN KINERKA TAHUN 2019

ANAK LAMPIRAN 4. CAPAIAN RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA

‘

ANAK LAMPIRAN 5. PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2019

ANAK LAMPIRAN 6. PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN TAHUN 2019

ANAK LAMPIRAN 7. PENGUKURAN TINGKAT EFISIENSI KINERJA TAHUN 2019

