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rovinsi Bengkulu, seolah diberi keistimewaan oleh Tuhan berupa puspa langka yang

amat mudah tumbuh di tanahnya. Tak heran ia dijuluki Bumi Rafflesia, karena pohon yang sulit
berkembang biak itu justru tumbuh subur di Bengkulu. Bayangkan, beberapa kebun raya
dengan keilmuannya begitu susah payah mengembangbiakkan puspa langka, yang jadi ikon
bunga Indonesia ini.
Di Kebun Raya Bogor tercatat bunga itu pernah mekar tahun 1929, lalu baru mekar lagi tahun
2010 setelah dibentuk tim khusus di 2004. "Sampai sekarang ya perkembangannya gitu aja,
kita belum bisa memaksa bunga itu untuk mekar, karena sesuai sifat asalnya dari alam, yang
merupakan keseimbangan alamnya” , Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)
Khusus Rafflesia dan Anggrek di Kebun Raya Bogor. Menurutnya bunga tersebut lebih mudah
bermekaran di habitat aslinya.
Jika Anda berkunjung ke Bengkulu, buminya ragam rafflesia. Menurut Ketua Komunitas Peduli
Puspa Langka Bengkulu, Sofian Ramadhan dari sembilan kabupaten yang ada di provinsi ini,
semuanya berpotensi ditumbuhi bunga rafflesia.
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Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas berkah dan
karuniaNya sehingga Laporan Kinerja 2019 BPOM di Bengkulu dapat diselesaikan
tepat waktu.
Laporan Kinerja merupakan amanah dari Peraturan Pemerintah Nomor
29 tahun 2014 tentang Sistim Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
dalam rangka pertanggungjawaban untuk mewujudkan visi dan
melaksanakan misi yang tercantum dalam Rencana Startegis periode
2015-2019 yang meliputi tujuan dan sasaran indikator yang ingin dicapai
dalam tahun 2019.
Laporan Kinerja 2019 BPOM di Bengkulu berisi pencapaian
kinerja yang menggambarkan akuntabilitas pelaksanaan
tugas dan fungsi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan
yang baik dan bersih (Good Governance and Clean
Government), transparan dan dapat dipertanggungjawabkan
kepada publik yang diukur secara kuantitatif.
Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Balai POM di Bengkulu sebagai salah satu unit
pelaksana teknis Badan POM RI telah menetapkan visi yaitu obat dan makanan aman,
meningkatkan kesehatan masyarakat dan daya saing bangsa. Untuk mewujudkan visi
tersebut Balai POM di Bengkulu telah menetapkan Misi yang dijabarkan dalam Rencana
Strategis (RENSTRA) Balai POM di Bengkulu tahun 2015-2019. Sesuai dengan OTK baru,
RENSTRA Balai POM di Bengkulu mengalami perubahan menyesuaikan RENSTRA
Badan POM menjadi RENSTRA Revisi Balai POM di Bengkulu 2015-2019 (OTK baru).
Perubahan ini membuat indikator yang ditetapkan lebih berorientasi pada outcome dengan
lebih menunjukkan upaya dan peran Balai POM di Bengkulu dalam memberikan
perlindungan masyarakat dari obat dan makanan yang tidak aman dan beresiko bagi
kesehatan.
Dalam penyusunan Laporan Kinerja ini, sumber data yang dijadikan sebagai kajian adalah berasal dari monitoring
dan evaluasi (monev) online internal Badan POM (e-performance dan RAPK) dan eksternal (Monev Smart DJA
Kemenkeu, OM Span, Krisna Bappenas) dengan melibatkan semua pihak sehingga informasi yang disajikan dapat
diandalkan sebagai bahan evaluasi dan upaya perbaikan serta peningkatan.
Dengan adanya revolusi industri 4.0 yang ditandai dengan kemajuan teknologi dan digitalisasi data, merupakan suatu
peluang sekaligus tantangan sehingga tugas pengawasan obat dan makanan Balai POM di Bengkulu semakin luas
dan kompleks. Oleh sebab itu, diperlukan komitmen pimpinan untuk meningkatkan sumber daya manusia melalui
pendidikan dan pelatihan sehingga mampu menghasilkan kreatifitas dan inovasi terkait tugas pengawasan obat dan
makanan.
Laporan kinerja Balai POM di Bengkulu beserta isinya masih jauh dari sempurna. Oleh sebab itu, masukan dan saran
untuk perbaikan kinerja dan pertanggungjawaban di masa datang sangat kami harapkan.

Bengkulu, 20 Februari 2020
Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan
Di Bengkulu

Drs. Syafrudin T, Apt, M.Si
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RINGKASAN EKSEKUTIF

Penyusunan Laporan Kinerja (LAPKIN) Balai POM di Bengkulu tahun 2019 merupakan amanah dari Peraturan
Pemerintah Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistim Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dalam rangka
pertanggungjawaban untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi yang tercantum dalam Rencana Startegis
periode 2015-2019 yang meliputi tujuan dan sasaran indikator yang ingin dicapai dalam tahun 2019.
Untuk mencapai tujuan tersebut, Balai POM di Bengkulu telah menetapkan 6 (enam) sasaran strategis periode
2015-2019 yaitu:
1. Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu di Propinsi Bengkulu
2. Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat, dan
mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Bengkulu
3. Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja Balai POM
di Bengkulu
4. Meningkatnya efektivitas pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko di propinsi Bengkulu
5. Meningkatnya efektivitas penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di
Bengkulu
6. Terwujudnya RB Balai POM di Bengkulu sesuai roadmap RB BPOM 2015-2019
Pencapaian tujuan diperoleh dari pencapaian sasaran strategis yang diukur melalui 16 Indikator Kinerja Utama
(IKU) yang harus dicapai sampai akhir periode renstra 2015-2019.
Tahun 2019 merupakan tahun akhir renstra periode 2015-2019 yang menggambarkan kesuksesan atau
kegagalan pencapaian tujuan selama 5 tahun berkinerja. Pencapaian sasaran strategis tahun 2019, terdiiri
dari; 3 sasaran strategis dengan kriteria sangat baik (110-120%) yakni sasaran strategis pertama “
Terwujudnya obat dan makanan yang aman dan bermutu di Propinsi Bengkulu” dengan capaian 113.87% ; dan
sasaran strategis ketiga “Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di
wilayah kerja Balai POM di Bengkulu” dengan capaian 118.08%, serta sasaran strategis kelima
“Meningkatnya efektivitas penyidikan tindak pidana di bidang obat dan makanan di wilayah kerja Balai POM di
Bengkulu” dengan capaian 120.0%. Terdapat 1 (satu) sasaran strategis dengan kriteria tidak dapat
disimpulkan (>120%) yaitu sasaran strategis kedua “Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran
masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan Obat dan Makanan” dengan capaian 126,05%. Terdapat 1 (satu)
sasaran strategis dengan kriteria baik (90-<110%) yaitu sasaran strategis keempat “Meningkatnya efektivitas
pengawasan obat dan makanan berbasis resiko” dengan capaian 94,30%. Terdapat 1 (satu) sasaran strategis
dengan kriteria cukup (70-<90%) yaitu sasaran strategis keenam ” Terwujudnya RB Balai POM di Bengkulu
sesuai roadmap RB BPOM 2015-2019 dengan capaian 89.19%.
Capaian indikator kinerja Balai POM di Bengkulu tahun 2019 berkisar antara 22,5% hingga 185,94%. Capaian
indikator kinerja terendah adalah persentase sarana produksi obat dan makanan di wilayah kerja Balai
POM di Bengkulu, sedangkan capaian indikator kinerja tertinggi adalah persentase sarana distribusi obat
dan saryanfar yang Memenuhi Ketentuan (MK) di wilayah kerja Balai POM di Bengkulu.
Berdasarkan analisis efisiensi kegiatan, seluruh kegiatan di Balai POM di Bengkulu sudah efisien dengan
tingkat efisiensi (TE) 0,13. Secara rinci, dari 6 sasaran strategis, terdapat 2 sasaran strategis dengan kriteria
tidak efisien yaitu sasaran strategis keempat yaitu “Meningkatnya efektivitas pengawasan Obat dan
Makanan berbasis risiko” dengan TE (0,051) dan sasaran strategis keenam yaitu “Terwujudnya RB Balai POM
di Bengkulu sesuai roadmap RB BPOM 2015-2019” dengan TE (0,09).
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Keberhasilan efisiensi kegiatan juga tercermin dalam indikator kinerja. Dari 16 Indikator kinerja, 11 indikator
kinerja memberikan hasil efisien dengan tingkat efisiensi (TE) berkisar 0,031 hingga 0,908. Hanya terdapat 5
indikator kinerja yang memberikan hasil tidak efisien dengan TE pada kisaran (0,734) hingga (0,080).
Meskipun demikian, perbaikan kinerja masih diperlukan mulai dari perencanaan, monitoring dan evaluasi yang
berkelanjutan serta pengendalian internal agar capaian kinerja Balai POM di Bengkulu lebih baik, efisien dan
efektif.
Pelaksanaan program dan kegiatan pengawasan Obat dan Makanan di Propinsi Bengkulu dalam mencapai
tujuan dan sasaran strategis didukung anggaran APBN tahun 2019 semula Rp. 28.916.880.000 (Dua puluh
delapan milyar sembilan ratus enam belas juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah), namun terdapat
perubahan pagu anggaran untuk gaji CPNS dan tunjangan kinerja pegawai sehingga menjadi Rp.
31.795.837.000 (Tiga puluh satu milyar tujuh ratus sembilan puluh lima juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu
rupiah). Realisasi anggaran yang dibelanjakan adalah Rp. 31.118.501.723 dengan persentase 97,87%.
Untuk meningkatkan kinerja di masa yang akan datang, Balai POM di Bengkulu selalu berupaya melakukan
perbaikan secara terus menerus melalui manajemen kinerja pemerintahan yang berorientasi hasil, yakni
Program pengawasan obat dan makanan melalui kegiatan sebagai berikut :
1. Penguatan pengawasan obat dan makanan melalui kegiatan pengujian sampel obat dan makanan
sesuai dengan parameter uji kritis, pemeriksaan sarana distribusi dan produksi obat dan makanan,
pemeriksaan label obat dan makanan, pengawasan pangan jajanan anak sekolah (PJAS),
penyelesaian perkara di bidang obat dan makanan
2. Peningkatan kerjasama lintas sektor, melalui kegiatan Komunikasi, Informasi dan edukasi (KIE) obat
dan makanan
3. Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui penerapan Zona Integritas menuju terwujudnya Wilayah
Bebas Korupsi (WBK), pemberian keputusan sertifikasi dan pelayanan publik, gerakan pasar aman,
gerakan keamanan pangan desa (GKPD)
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“
Membuat obat itu tak sama dengan memasak, yang jika kurang manis
tinggal tambahkan gula. Bila kurang asin, tambahkan garam. Andai tak
jua sedap, tambahkan bumbu atau penyedap rasa. Membuat obat
butuh kompetensi yang tinggi dan sangat spesifik terhadap kandungan
obat yang dibuat. Itulah mengapa, pengawasan produk obat yang
beredar di masyarakat juga harus dilakukan dengan optimal dan
dilakukan dengan pengetahuan dan keahlian yang mumpuni.
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BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Gambaran Umum Organisasi
Balai POM di Bengkulu ditetapkan sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan Pengawas Obat
dan Makanan di bidang Pengawasan Obat dan Makanan yang berkedudukan di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala BPOM. Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat
1

dan Makanan Nomor 05018/KBPOM/2001 Tahun 2001 hingga Peraturan Badan POM Nomor 12
tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan
Pengawas Obat dan Makanan, pelaksanaan tugas Balai POM di Bengkulu secara teknis dibina
oleh Deputi dan secara administratif dibina oleh Sekretaris Utama. Dalam Peraturan Kepala Badan
POM tersebut, yaitu pada Pasal 5 menyebutkan bahwa UPT BPOM diklasifikasikan sebagai berikut
:
a. Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan, yang selanjutnya disebut Balai Besar POM;
b. Balai Pengawas Obat dan Makanan, yang selanjutnya disebut Balai POM; dan
c.

Loka Pengawas Obat dan Makanan, yang selanjutnya disebut Loka POM. penambahan
klasifikasi UPT BPOM yaitu Loka Pengawas obat dan makanan

Berdasarkan Peraturan Badan POM Nomor 12 tahun 2018, Balai POM di Bengkulu mempunyai
wilayah kerja 7 kabupaten/ kota yaitu:
1. Kota Bengkulu

5. Kabupaten Bengkulu Utara

2. Kabupaten Bengkulu Tengah

6. Kabupaten Kaur

3. Kabupaten Seluma

7. Kabupaten Muko muko

4. Kabupaten Bengkulu Selatan
Adapun tugas dan fungsi Balai POM di Bengkulu adalah:

TUGAS
Melaksanakan
kebijakan teknis
operasional di
bidang
pengawasan
obat
dan
makanan
sesuai dengan
ketentuan
peraturan dan
perundangundangan.

FUNGSI :
1.
Penyusunan rencana dan program 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 pproduksi 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 kerjasama 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
12.
Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan

Gambar 1.1 Tugas dan fungsi Balai POM di Bengkulu
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Adapun Tugas dan Fungsi LOKA POM adalah melakukan inspeksi dan sertifikasi sarana/fasilitas
produksi dan/atau distribusi obat dan makanan dan sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian, sertifikasi
produk, pengambilan contoh (sampling), pengujian obat dan makanan penyidikan dan intelijen, KIE
dan pengaduan masyarakat, koordinasi dengan lintas sektorm dan melaksanakan urusan tata usaha
dan rumah tangga di wilayah kerja yaitu:
1

1. Kabupaten Lebong
2. Kabupaten Kepahiang
3. Kabupaten Rejang Lebong

a.

Aspek strategis organisasi
Kegiatan utama Balai POM di Bengkulu berdasarkan bisnis proses yang telah ditetapkan dalam
Dokumen Rencana Strategis periode 2015-2019 adalah melaksanakan program pengawasan Obat
dan Makanan (post market) di seluruh wilayah administratif Provinsi Bengkulu meliputi pengawasan
sarana produksi, sarana distribusi sesuai standar dan peraturan perundang-undangan yang
berlaku, sampling dan pengujian laboratorium terhadap produk obat dan makanan serta penyidikan
dan penegakan hukum.
Kapasitas Balai POM di Bengkulu sebagai lembaga Pengawas Obat dan Makanan pada tahun
2019 telah dilakukan penataan dan penguatan secara kelembagaan dengan adanya LOKA POM
di Rejang Lebong. Namun, penguatan pengawasan masih perlu dilakukan pada aspek regulasi
yang dibutuhkan berupa peraturan perundang-undangan yang menyangkut peran dan tugasnya
agar pencapaian kinerja di masa datang semakin optimal. Dengan demikian, diharapkan jalannya
proses pengawasan obat dan makanan dapat lebih efektif dalam menjaga keamanan,
khasiat/manfaat dan mutu obat dan makanan.
Terdapat tiga strategi menghadapi permasalahan pokok Balai POM di Bengkulu sesuai dengan
peran dan kewenangannya, yaitu penguatan sistem dalam pengawasan obat dan makanan,
peningkatan pembinaan dan bimbingan dalam rangka mendorong kemandirian pelaku usaha obat
dan makanan, serta peningkatan kemitraan dengan berbagai pemangku kepentingan dan
partisipasi masyrakat dan penguatan kapasitas kelembagaan BPOM di Bengkulu.
Pelaksanaan tugas dan fungsi Balai POM di Bengkulu dalam upaya penguatan pelaksanaan
kebijakan pengawasan obat dan makanan perlu didiukung dengan peningkatan kerjasama dan
Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) dengan pemangku kepentingan dan masyarakat. Hal ini
bertujuan agar tugas dan fungsi Balai POM dapat secara tepat memberikan kontribusi bagi
pembangunan kesehatan serta perlindungan masyarakat dari produk-produk obat dan makanan
yang berisiko terhadap kesehatan. Balai POM di Bengkulu juga tetap berkomitmen menjalin
kerjasama dan koordinasi dengan pemangku kepentingan sebagai bentuk tindak lanjut
pelaksanaan Inpres No. 3 Tahun 2017 tentang efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan.

2

2019

LAPORAN KINERJA BALAI POM DI BENGKULU

Implementasi dari Inpres tersebut adalah dibentuknya tim koordinasi pengawasan bahan
berbahaya, dan hubungan kerjasama dengan stakeholder lainnya.

b.

Struktur Organisasi
Tahun 2019 merupakan tahun ke dua dengan

struktur organisasi sesuai OTK baru dan

dibentuknya (LOKA POM) di Rejang Lebong. Struktur Organisasi Balai POM di Bengkulu dan
1

LOKA POM Rejang Lebong dapat dilihat masig-masing pada Gambar 1 dan Gambar 2.
Perubahan struktur organisasi sesuai OTK baru dan juga dengan dibentuknya (LOKA POM) di
Rejang Lebong.Struktur Organisasi Balai POM di Bengkulu dan LOKA POM Rejang Lebong dapat
dilihat masig-masing pada Gambar 1.2 dan Gambar 1.3.

KEPALA BALAI POM
DI BENGKULU

SUBBAGIAN
TATA USAHA

SEKSI
PENGUJIAN
KIMIA

SEKSI PENGUJIAN
MIKROBIOLOGI

SEKSI
PEMERIKSAAN

SEKSI
INFORMASI
DAN
KOMUNIKASI

SEKSI
PENINDAKAN

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Gambar 1.2 Struktur Organisasi Balai POM di Bengkulu

Gambar 1.3 Struktur Organisasi LOKA POM di Rejang Lebong
Tugas pokok dan fungsi Balai POM di Bengkulu dijabarkan sebagai berikut:
1. Seksi Pengujian Kimia
Seksi Pengujian mempunyai tugas melakukan pengujian kimia Obat dan Makanan. Dalam
melaksanakan tugas seksi pengujian menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :
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a. Penyusunan rencana dan program di seksi pengujian kimia obat dan makanan;
b. Pelaksanaan pengujian kimia obat dan makanan; pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan
pelaporan di seksi pengujian kimia dan mikrobiologi obat dan makanan.

2. Seksi Pengujian Mikrobiologi
Seksi Pengujian Mikrobiologi
1

mempunyai tugas mempunyai tugas melakukan pengujian

mikrobiologi Obat dan Makanan. Dalam melaksanakan tugas seksi pengujian Mikrobiologi
menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :
a. Penyusunan rencana dan program di seksi pengujian mikrobiologi obat dan makanan;
b. Pelaksanaan pengujian mikrobiologi obat dan makanan; pelaksanaan pemantauan, evaluasi
dan pelaporan di seksi pengujian mikrobiologi obat dan makanan.

3. Seksi Pemeriksaan
Seksi pemeriksaan mempunyai tugas melakukan 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. Dalam
melaksanakan tugas seksi pemeriksaan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :
a. Penyusunan rencana dan program di bidang inspeksi dansertifikasi 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 danMakanan dan
sarana / fasilitas pelayanan kefarmasian;
c.

Pelaksanaan sertifikasi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi danproduk Obat dan
Makanan;

d. Pelaksanaan pengambilan contoh (sampling) Obat dan Makanan; dan
e. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan dibidang inspeksi dansertifikasi
sarana / fasilitas produksidan/atau distribusi Obat dan Makanandan sarana/fasilitas
pelayanan kefarmasian, serta sertifikasi dan pengambilan contoh (sampling) produk obat
dan makanan.

4. Seksi Penindakan
Seksi Penindakan mempunyai tugas melakukan intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran
ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan. Dalam
menjalankan tugas bagian penindakan mempunyai 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

perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;dan
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Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan dibidang intelijen danpenyidikan
terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangandi bidang pengawasan
Obat dan Makanan.

5. Seksi Informasi dan Komunikasi
Seksi Informasi dan Komunikasi mempunyai tugas melakukan pengelolaan komunikasi, informasi,
1

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 sebagai berikut:
a.

Penyusunan rencana dan program di bidang pengelolaan komunikasi,informasi,
edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obatdan Makanan;

b.

Pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi dan pengaduan masyarakat dibidang
pengawasan Obat dan Makanan;

c.

Penyiapan koordinasi pelaksanaan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan
Makanan; dan

d.

Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan dibidang Pengelolaan komunikasi,
informasi, edukasi dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan
Makanan.

6. Sub Bagian Tata Usaha
Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan rencana, program,
dan anggaran, pengelolaan keuangan dan barang milik negara, teknologi informasi komunikasi,
evaluasi dan pelaporan, urusan kepegawaian, penjaminan mutu, tata laksana, kearsipan, tata
persuratan

serta

kerumahtanggaan.

Dalam

melaksanakan

tugas,

Bagian

Tata

Usaha

menyelengarankan fungsisebagai berikut:
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

Tugas kelompok Jabatan Fungsional disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Setiap Kelompok Jabatan Fungsional terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan
bidang keahliannya dan dikoordinir oleh tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala. Jumlah
tenaga di sesuaikan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
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1.2 Analisis lingkungan strategis
1.2.1

Internal
A. Sumber daya manusia
Jumlah pegawai BPOM di Bengkulu pada tahun 2019 sebanyak 87 orang yang terdiri
dari 68 pegawai Balai POM di Bengkulu dan 19 orang pegawai LOKA POM Rejang
Lebong dengan penempatan sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan pada lingkup

1

tugasnya. Berdasarkan data BPOM, capaian pengembangan kompetensi yang diikuti
pegawai Balai POM di Bengkulu melalui pelatihan sebesar 69,12% dan melalui
pendidikan sebesar 2,94%. Untuk memperlancar kegiatan operasional lainnya, Balai
POM di Bengkulu merekrut Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN)
sebanyak 35 orang yang didistribusikan di Balai POM di Bengkulu sebanyak 30 (tiga
puluh) orang dan 5 orang di Loka POM Rejang Lebong. Berdasarkan tugas dan fungsi
yang dibutuhkan, tenaga PPNPN terdiri dari pramubakti (7), satpam (9), supir (6), teknis
farmasi (10), teknik informatika (1) dan administrasi (2). Gambar 1.4 berikut ini
menjelaskan pegawai ASN berdasarkan tingkat pendidikan.

Jumlah SDM Berdasarkan Tingkat
Pendidikan
SD

SLTP

SLTA KEJURUAN

10% 2%

2%

13%
4%

29%

17%
23%

Gambar 1.4 Rincian SDM ASN dan PPNPN
B. Sumber daya lainnya
Balai POM di Bengkulu mempunyai dua lahan tanah untuk perkantoran dan satu rumah
dinas dengan rincian:
1. Kantor baru di jalan Depati Payung Negara KM 13 No. 29 Kel. Pekan Sabtu
Kecamatan Selebar Kota Bengkulu seluas 13.000.000 m 2 dengan luas bangunan
laboratorium 1.500 m2 dan luas bangunan kantor 1.200 m 2
2. Kantor lama Jalan Batang hari no. 1 Padang Harapan seluas 3.500 m 2 dengan luas
bangunan 1.227 m2
3. Rumah dinas kepala Balai POM di Bengkulu berada lebih kurang 10 km dari kantor
Balai POM dengan luas tanah 600 m2 dan luas bangunan 134,5 m 2 yang beralamat
di Jalan Beringin Kelurahan Padang Jati Kota Bengkulu.
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4. Tahun 2019 Balai POM di Bengkulu menerima hibah tanah dari PEMDA Kabupaten
Rejang Lebong seluas 9.500 m 2 yang terletak di jalan dua jalur Kelurahan Talang
Rimbo Lama Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong dengan nomor
sertifikat 00026 dan 00027 dan harga perolehan sebesar Rp. 507.987.402,-.
Status Kepemilikan kantor Balai POM di Bengkulu dan Rumah Dinas serta tanah Loka
POM di Rejang Lebong adalah Pemerintah Republik Indonesia c.q Badan Pengawas Obat
1

dan Makanan RI (Balai POM di Bengkulu).

Balai POM di Bengkulu didukung laboratorium dengan peralatan memadai sesuai standar
laboratorium Badan POM dan metode analisis terkini yang terdiri dari laboratorium
pengujian kimia dan laboratorium pengujian mikrobiologi. Pemeriksaan laboratorium yang
dapat dilakukan mencakup komoditi produk terapetik (obat), obat tradisional, kosmetika,
suplemen kesehatan dan pangan.
Dalam periode 2015-2019, Balai POM di Bengkulu selalu berbenah untuk mencukupi
sarana dan prasarana, peningkatan dan pemanfaatan sumber daya, sehingga mempunyai
keunggulan dibanding institusi lain yang sejenis, antara lain :


Memiliki laboratorium yang terakreditasi ISO 17025:2008 dengan Nomor LP-290IDN (berlaku hingga 21 Juni 2020) dan sistem manajemen mutu ISO 9001:2015 yang
sudah tersertifikasi dari Lembaga TUV-Rheiland dengan Nomor 824 100 19085.



Memiliki 3 mobil laboratorium keliling sebagai kendaraan operasional Balai POM di
Bengkulu dan 1 mobil laboratorium keliling yang berada di

Loka POM Rejang

Lebong dalam rangka menjangkau wilayah pengawasan.


Menjadi laboratorium rujukan untuk pengujian sampel kasus narkotik dan psikotropik
dari kepolisian untuk tingkat provinsi Bengkulu.



Ruang pelayanan publik di BPOM Bengkulu sudah menerapkan sistem antrian dan
survey kepuasan pelanggan secara elektronik, serta memiliki fasilitas self service
berupa fotokopi, minuman dan wifi gratis.



Sejak tahun 2019, Balai POM di Bengkulu sudah dapat mengeluarkan sertifikat hasil
uji deteksi porcine DNA babi untuk produk daging dan olahannya



Memiliki kerja sama yang erat dengan lintas sektor melalui FGD pemberantasan
penyalahgunaan obat dan makanan ilegal yang dilaksanakan pada tanggal 3 April
2018.



Memiliki kerjasama dengan telkomsel berupa web dual SMS broadcasting
(WEB2SMS) telkomsel.



Memiliki kader kosmetika CERMANMIL (cerdas aman generasi milenial) bujang
gadis provinsi bengkulu yang dibentuk berdasarkan PKS dengan dinas pariwisata
provinsi Bengkulu.
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Selain keunggulan yang dimikili oleh Balai POM di Bengkulu, beberapa prestasi kerja
selama masa 2015-2019 yang diperoleh dalam mendukung program pemerintah pusat
dan daerah antara lain :


Piagam penghargaan sebagai role model penyelenggara pelayanan publik katagori
sangat baik pada 24 Januari 2018 oleh Kemenpan RB.

1



Juara II stand terbaik pada pameran Biattex Expo tahun 2019



Juara III Lomba Pelaksanaan KIE serentak di area Car Free Day Badan POM tahun
2018



Juara III Pameran Kesehatan Ibu dan anak Tingkat Provinsi Bengkulu tahun 2016.



Stand Pelayanan Terbaik Biattex Expo 2018



Juara II Pameran pada Bengkulu Expo tahun 2018 kategori BUMN/BUMD/Swasta



Juara Harapan I Pameran pada Bengkulu Expo 2019 BUMN/BUMD/Swasta

C. Anggaran
Anggaran BPOM di Bengkulu bersumber dari APBN sesuai DIPA Tahun 2019 Nomor: SP
DIPA-063.01.2.432991/2019 yang diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2018 sebesar Rp.
31.795.837.000,- (Tiga Puluh Satu Milyar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Delapan
Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Rupiah).

1.2.2

Eksternal
A. Kondisi geografis dan demografis
Secara geografis Provinsi Bengkulu terletak diantara 20 16’ – 30 31’ LS dan 1010 01’ –
1030 41’ BT. Provinsi Bengkulu berbatasan dengan provinsi Sumatera Barat di sebelah
utara, dengan provinsi Lampung di sebelah selatan, dengan samudera Hindia di
sebelah Barat, dan dengan provinsi Jambi dan Sumatera selatan di sebelah timur.
B. Kondisi wilayah
Luas wilayah Provinsi Bengkulu Tahun 2015 19.919.33 km2. Pada Gambar 4 dapat
dilihat bahwa provinsi Bengkulu berbatasan dengan samudera Indonesia pada garis
pantai sepanjang 525 km.

Gambar 1.5. Peta Provinsi Bengkulu
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Provinsi Bengkulu terletak di sebelah barat pegunungan Bukit Barisan dengan luas
wilayah mencapai lebih kurang 1.991.933 hektar atau 19.919,33 Km 2. Wilayah Provinsi
Bengkulu memanjang dari perbatasan Provinsi Sumatera Barat sampai ke perbatasan
Provinsi Lampung dengan jarak lebih kurang 567 kilometer. Provinsi Bengkulu berbatasan
langsung dengan Samudera Indonesia pada garis pantai sepanjang lebih kurang 525
kilometer. Bagian timur wilayah provinsi Bengkulu merupakan area perbukitan dengan
1

dataran tinggi yang subur, sedangkan pada bagian barat merupakan dataran rendah
dengan banyak kontur bergelombang.
Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bengkulu, jumlah penduduk
Provinsi Bengkulu pada tahun 2018 sebanyak 1.991.800 jiwa. Mayoritas penduduk
berada di ibukota provinsi, Kota Bengkulu (19,33%).
C. Pola Transportasi
Transportasi yang digunakan untuk menjangkau seluruh wilayah kerja adalah melalui jalan
darat dengan kendaraan umum yang mudah diperoleh atau kendaraan dinas. Sedangkan
untuk ke pulau Enggano menggunakan transportasi laut berupa kapal atau pesawat udara.
Pola geografis Provinsi Bengkulu dan transportasi secara spesifik dapat dijelaskan
sebagai berikut :
1. Terdapat pulau terluar (Pulau Enggano) sebagaimana tertuang dalam Perpres Nomor
6 tahun 2017 tentang Penetapan Pulau-Pulau Kecil Terluar. Untuk menuju Enggano
memerlukan waktu tempuh selama 12 jam dengan jalur laut. Jalur transportasi darat di
Pulau Enggano masih belum memadai (tidak beraspal). Pada Pulau Enggano, terdapat
sarana yang menjadi target pemeriksaan meliputi rumah sakit bergerak, puskesmas
Enggano dan toko distribusi pangan
2. Adanya wilayah tertinggal (Kabupaten Seluma) sebagaimana ditetapkan dalam
Perpres Nomor 131 tahun 2015 tentang Penetapan Daerah Tertinggal 2015-2019.
Pada kabupaten Seluma terdapat wilayah sangat terpencil (dusun tengah) dan
terpencil (Ulu Talo dan Renah Gajah Mati) sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan
Bupati Seluma Nomor 440.195 tahun 2017 tentang Penetapan fasilitas pelayanan
kesehatan kawasan terpencil dan sangat terpencil di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Seluma. Akses menuju wilayah tersebut berupa jalan darat dengan kondisi
buruk (bebatuan besar bercampur tanah dan pasir) yang hanya dapat dilalui oleh
kendaraan double gardan. Pada wilayah tersebut, terdapat target pemeriksaan
puskesmas dan sarana distribusi pangan.
3. Terdapat beberapa wilayah dengan akses jalan darat yang buruk meliputi kecamatan
Napal Putih (Bengkulu Utara), Malin Deman (Mukomuko), Ilir Talo (Seluma) dan
Kecamatan Merigi Kelindang serta Pagar Jati (Bengkulu Tengah). Pada wilayah
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tersebut terdapat target pemeriksaan berupa puskesmas, sarana distribusi pangan,
dan distribusi kosmetika.
D. Lama Perjalanan
Perjalanan dari kota Bengkulu ke kabupaten di wilayah Provinsi Bengkulu ditempuh dalam
waktu yang bervariasi antara 1 (satu) hingga 7 (tujuh) jam. Kabupaten Bengkulu tengah
merupakan wilayah terdekat (1 jam) dan Mukomuko sebagai wilayah terjauh (7 jam).
1

Lamanya perjalanan ini juga sangat dipengaruhi oleh kondisi jalan yang dilalui.
Khusus perjalanan ke pulau Enggano Kabupaten Bengkulu utara, waktu yang ditempuh
selama 12 jam dengan kapal laut dan 30 menit dengan pesawat udara.

E. Jumlah sasaran Pengawasan sarana
Jumlah sarana di seluruh wilayah kerja Balai POM di Bengkulu dapat dilihat pada gambar
berikut ini :

Profil Sarana Distribusi Obat dan
Saryanfar yang diawasi oleh Balai
POM di Bengkulu tahun 2019
8 19

Profil Sarana distribusi yang
diawasi oleh Balai POM di
Bengkulu

15

83
238

20
254

311

795
131

PBF
PKM
Toko Obat
Rumah sakit

Apotek
Klinik
GFK
Kosmetik

OT / SK

Pangan

Gambar 1.6 . Profil sarana yang diawasi di wilayah kerja Balai POM di Bengkulu
1.3

Isu strategis
Pelaksanaan peran dan fungsi Balai POM di Bengkulu telah diupayakan secara optimal
mencapai target kinerjanya. Pada tahun 2019, terdapat beberapa isu strategis yang juga
mempengaruhi kinerja Balai POM di Bengkulu diantaranya :
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Peredaran Produk Obat dan Makanan pada Era Globalisasi
a. Peredaran produk obat palsu
Pada bulan Juli 2020, ditemukan peredaran obat palsu dari distributor PT JKI di Jakarta.
Obat palsu yang beredar merupakan obat keras dengan nama dagang dengan HET yang
tinggi. Peredaran obat palsu yang menyebar ke Jabodetabek memungkinkan obat palsu
juga beredar ke luar wilayah tersebut, termasuk ke provinsi Bengkulu. Berdasarkan hasil
1

pemeriksaan Balai POM di Bengkulu pada kurun waktu tersebut, tidak ditemukan adanya
peredaran obat palsu yang didistribusikan oleh PT JKI.
b.

Peredaran kosmetika dan suplemen kesehatan secara online
Sejalan dengan revolusi industri 4.0, peredaran produk kosmetika dan suplemen
kesehatan mengarah pada penjualan online. Penjualan secara online dipengaruhi oleh
faktor demand. Alamat penjual/distributor tidak teridentifikasi menjadikan pelaku usaha
lebih berani memasarkan produk tanpa izin edar dan/atau substandar selama masih
ditemukan permintaan. Pengawasan Balai POM di Bengkulu telah menjangkau hal
tersebut dengan melakukan sampling dan pengujian sampel yang diperoleh secara online
berdasarkan analisis risiko.

Stunting pada generasi
Stunting adalah masalah gizi kronis pada balita yang ditandai dengan tinggi badan yang lebih
pendek dibandingkan dengan anak seusianya. Anak yang menderita stunting akan lebih rentan
terhadap penyakit, mempengaruhi tingkat kecerdasan anak dan ketika dewasa berisiko untuk
mengidap penyakit degeneratif.

Untuk mencegah hal tersebut, pemerintah mencanangkan program intervensi pencegahan stunting
terintegrasi yang melibatkan lintas kementerian dan lembaga. Pada tahun 2018, ditetapkan 100
kabupaten di 34 provinsi sebagai lokasi prioritas penurunan stunting dan masih berjalan pada tahun
2019 dengan penambahan sebanyak 60 kabupaten. Sebanyak 2 (dua) kabupaten di Provinsi
Bengkulu masuk ke dalam target tersebut, yaitu Kabupaten Kaur dan Bengkulu Utara. Harapan
dari program ini adalah menekan angka stunting di Indonesia sehingga dapat tercapai target
Sustainable Development Goals (SDGs) pada tahun 2025 yaitu penurunan angka stunting hingga
40%.

Balai POM di Bengkulu ikut serta berperan dalam mendukung program intervensi pencegahan
stunting melalui program/kegiatan pengawasan dengan :
1. Menjamin keamanan produk MPASI dan Susu Formula yang beredar melalui pengambilan
sampel dan pengujian laboratorium
2. Turut serta menjamin keamanan produk pangan yang dijual pelaku usaha melalui Gerakan
Pasar Aman
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3. Turut serta menjamin keamanan produk pangan yang beredar hingga pedesaan dengan
kegiatan pemberdayaan komunitas dan Gerakan Keamanan Pangan Desa
4. Menjamin keamanan Obat KB yang beredar melalui sampling dan pengujian secara
laboratorium serta pemeriksaan sarana distribusi obat KB pemerintah. Penggunaan obat
KB pada ibu dengan usia terlalu muda, tua, sering melahirkan dan terlau dekat jarak
kelahiran dapat menurunkan bayi dengan berat lahir rendah (BBLR) yang berkontribusi
1

20% terhadap terjadinya stunting.

Reformasi Birokrasi
Birokrasi dan
dan WBK
WBK
Reformasi
Reformasi Birokrasi merupakan gagasan pemerintah untuk mewujudkan pemerintah yang bersih
(clean

government)

dan

pemerintahan

yang

baik

(good

government).

Seluruh

Kementerian/Lembaga wajib mengimplementasikan 8 (delapan) area perubahan yang telah
ditetapkan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Balai POM
di Bengkulu telah berupaya menjalankan reformasi birokrasi melalui program/kegiatan
diantaranya :
a. Penguatan Kelembagaan (restrukturisasi organisasi BPOM sesuai dengan Peraturan
BPOM Nomor 12 tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis
di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan)
b. Manajemen

Perubahan

(SK

Tim

Reformasi

Birokrasi/Zona

Integritas,

Penandatanganan komitmen pembangunan Zona Integritas dan pakta Integritas,
c.

Penguatan Tata Laksana (sertifikat akreditasi ISO 9001:2015 dan 17025, Pelaksanaan
audit internal, SOP pelaksanaan bisnis proses)

d. Penguatan Sistem Manajemen SDM (Adanya peta jabatan dan Analisa Beban Kerja,
Pola mutasi pegawai, peningkatan kompetensi pegawai Penegakan disiplin, dan
pemberian rewards dan punishment)
e. Penguatan Pengawasan (Tindak lanjut pengaduan masyarakat, pengendalian
gratifikasi, penerapan SPIP, Penerapan whistleblowing system dan penanganan
benturan kepentingan)
f.

Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik (Penetapan standar pelayanan, fasilitas
pelayanan publik yang memadai, pemenuhan timeline pengujian pihak ke-III)

g. Penguatan Akuntabilitas Kinerja (Perencanaan kinerja, Monitoring dan evaluasi kinerja
dan keuangan, pelaporan kinerja)

Implementasi Inpres Nomor 3 tahun 2017 oleh Kepala Daerah
Menindaklanjuti Inpres Nomor 3 Tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat
dan Makanan serta Permendagri Nomor 41 Tahun 2018 tentang Peningkatan Koordinasi
Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan di Daerah, setiap Kepala Daerah diminta untuk
membuat Surat Keputusan (SK) bersama tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pengawasan
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Obat dan Makanan di wilayahnya. Balai POM di Bengkulu telah berupaya mendorong kepala
daerah di provinsi Bengkulu untuk menerbitkan SK bupati/walikota tersebut berdasarkan wilayah
kerja berikut ini :

Wilayah kerja Balai POM di Bengkulu

1

a.

SK Gubernur Bengkulu Nomor H.446.DINKES Tahun 2019

b.

SK Bupati Kaur Nomor 188.4.45.959 tahun 2019

c.

SK Bupati Mukomuko Nomor 100-525 tahun 2019

d.

SK Bupati Bengkulu Utara Nomor 800/408/Dinkes/2019

e.

SK Bupati Bengkulu Selatan Nomor 510/262 tahun 2019

f.

SK Bupati Bengkulu Tengah Noor 342.4-237 tahun 2019

g.

SK Bupati Seluma Nomor 440.212 Tahun 2020
Wilayah kerja Loka POM di Rejang Lebong

h.

SK Bupati Kepahiang Nomor 411 tahun 2019

i.

SK Bupati Lebong Nomor 361 tahun 2019

j.

SK Bupati Rejang Lebong 180.416.VII Tahun 2019

SK kepala daerah yang masih dalam proses pengajuan pengesahan yaitu SK Walikota Bengkulu

Sebagaimana dinamika perubahan lingkungan strategis yang telah dijelaskan di atas baik secara
internal maupun eksternal, Balai POM di Bengkulu harus melakukan upaya agar pengaruh
lingkungan khususnya eksternal dapat menjadi suatu peluang dan meminimalkan ancaman yang
dapat mempengaruhi peran Balai POM di Bengkulu.
Kapasitas Balai POM di Bengkulu sebagai bagian dari lembaga Pengawas Obat dan Makanan
secara berkelanjutan melakukan penataan dan penguatan, baik secara kelembagaan maupun
dukungan regulasi yang dibutuhkan.

13

“
Obat Tradisional adalah warisan budaya bangsa Indonesia
yang tak ternilai harganya. Melalui Obat Tradisional yang
banyak dikenal orang sebagai Jamu, kita membuktikan
riwayat turun temurun penggunaannya mampu
membantu mengatasi penyakit. Kini, warisan budaya itu
telah menjadi kekayaan bangsa yang memiliki peran
tersendiri bagi masyarakat Indonesia dalam membantu
mengobati penyakitnya.
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BAB II. PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis
Renstra Balai POM 2015-2019 di Bengkulu telah disusun berdasarkan Peraturan Kepala Badan
Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) No 2 tahun 2015 tentang Rencana Strategis (Renstra)
BPOM 2015-2019 tanggal 30 Maret tahun 2015 dan Peraturan Menteri Perencanaan dan
Pembangunan Nasional /Kepala Perencanaan dan Pembangunan Nasional no 1 tahun 2014
tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun
2015-2019. Dokumen Rencana Strategis BPOM di Bengkulu tahun 2015-2019 telah direvisi
berdasarkan peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Maknan (BPOM) Republik Indonesia
Nomor .HK,04.1.21.04.15.1803 tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Revisi Renstra
tahun 2015 sd 2019 di lingkunan BPOM. Proses revisi Renstra ini menyesuaikan dengan
perubahan organisasi dan tata kerja serta peta strategis level 0 BPOM dan level II Balai POM di
2

Bengkulu serta LOKA POM di Rejang Lebong dan telah ditetapkan. Renstra tersebut memuat
Perencanaan Kinerja Balai POM di Bengkulu yang mengacu pada visi, misi, tujuan, sasaran
strategis, arah kebijakan serta program dan kegiatan BPOM, seperti penjelasan di bawah ini.

Obat dan Makanan Aman Meningkatkan
Kesehatan Masyarakat dan Daya Saing Bangsa

Meningkatkan sistem pengawasan obat dan makanan berbasis risiko untuk
melindungi masyarakat
Mendorong kapasitas dan komitmen pelaku usaha dalam
memberikan jaminan keamanan Obat dan Makanan serta
memperkuat kemitraan dengan pemangku kepentingan.

Meningkatkan kapasitas kelembagaan BPOM
Gambar 2.1 Visi dan Misi Badan POM
Mengacu pada Renstra revisi BPOM, penyusunan sasaran strategis Renstra Revisi Balai
POM di Bengkulu mengalami perubahan pendekatan manajemen kinerja ,yang semula
berdasarkan Logical Framework menjadi pendekatan Balanced Scorecard . Balanced
Scorecard

atau

BSC

merupakan

performance

management

tools

yang

mampu

menerjemahkan strategi organisasi kedalam kerangka operasional sampai ke level individu,
sehingga setiap personil dalam organisasi mengetahui apa yang harus dilakukan serta dapat
bekontribusi untuk mencapai visi dan misi organisasi. BSC juga merupakan alat yang dapat
membantu merumuskan Rencana Aksi beserta Kinerjanya.
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Tujuan yang hendak dicapai kurun waktu 5 (lima) tahun (periode 2015-2019) diharapkan
Balai POM di Bengkulu adalah:
1. Meningkatnya jaminan produk Obat dan Makanan aman, berkhasiat/bermanfaat, dan
bermutu dalam rangka meningkatkan kesehatan masyarakat
2. Meningkatnya daya saing produk Obat dan Makanan di pasar lokal dan global dengan
menjamin keamanan.khasiat/manfaat dan mutu serta mendukung inovasi
Berdasarkan pertimbangan pada 4 (empat) perspektif pendekatan BSC, meliputi Leraning &
Growth, Internal Process, Custumer dan Stakeholders maka Sasaran Strategis periode 20152019 dapat dilihat pada peta strategis level II Balai POM di Bengkulu sebagai berikut:

2

Gambar 2.2 Peta Strategis Balai POM di Bengkulu
Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengawas OBat dan Makanan Republik Indonesia
Nomor HK.04.01.1.22. 06.18.3240 tahun 2018 tentang Penunjukan Balai Besar/Balai POM
Sebagai Koordinator Loka Pengawas Obat dana Makanan, bahwa Balai POM di Bengkulu
merupakan Koordinator atas LOKA POM di Rejang Lebong. Gambar berikut adalah peta
strategis LOKA POM di Rejang Lebong
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2

Gambar 2.3 Peta Strategis LOKA POM di Rejang Lebong
Dalam waktu 5 (lima) tahun periode (2015-2019), Balai POM di Bengkulu berjuang untuk mencapai
sasaran strategis secara efektif dan efisien sehingga dapat memberikan kontribusi positif dalam
dimensi pembangunan manusia seiring revolusi mental sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup
masyarakat di Bengkulu serta mengembangkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, efisien,
demokratis dan terpercaya. Penjabaran masing masing sasaran strategis adalah sebagai berikut:

SS1

1

Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan
bermutu di Provinsi Bengkulu

Sistem pengawasan obat dan makanan yang diselenggarakan oleh BPOM di Bengkulu merupakan
suatu proses yang komprehensif terdiri dari standarisasi, penilaian, pengawasan setelah beredar,
pengujian laboratorium dan penegakan hukum dibidang pengawasan obat dan makanan
Komoditas/produk yang diawasi Balai POM di Bengkulu tergolong produk berisiko tinggi yang
sama sekali tidak ada ruang untuk toleransi terhadap produk yang tidak memenuhi standar
keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu.
Balai POM di Bengkulu sebagai unit pelaksana Badan POM melakukan pengawasan pada 3
proses terakhir, yaitu:
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a. Pengawasan setelah produk beredar (post market control) untuk melihat konsistensi mutu
produk, keamanan dan informasi produk dengan melakukan sampling produk obat dan
makanan yang beredar, serta pemeriksaan sarana produksi dan distribusi obat dan makanan,
pemantauan farmakovigilans dan pengawasan label/penandaan dan iklan.
b. Pengujian laboratorium untuk mendukung pengawasan obat dan makanan serta memastikan
bahwa produk yang beredar di masyarakat telah memenuhi syarat keamanan, khasiat/manfaat
dan mutu. Sampling produk dilakukan mengacu pada dokumen Pedoman Sampling dan
Pengujian Tahun 2019. Hasil uji laboratorium dilaporkan kepada Kepala Badan POM sebagai
dasar ilmiah untuk menentukan tindak lanjut terhadap produk-produk yang tidak memenuhi
persyaratan keamanan, khasiat/manfaat dan mutu.
c.

Penegakan hukum didasarkan pada bukti hasil pengujian, pemeriksaan maupun investigasi
awal. Proses penegakkan hukum sampai dengan pro-justisia pengawasan dapat diproses
secara hukum pidana dan pemberian sanksi admnitratif seperti dilarang untuk diedarkan,
ditarik dari peredaran, dicabut izin edar, disita untuk dimusnahkan. Prinsip ini sudah sejalan

2

dengan kaidah-kaidah dan fungsi-fungsi pengawasan full spectrum di bidang obat dan
makanan yang berlaku secara internasional.
Untuk mengukur capaian sasaran strategis I, telah ditetapkan indikator kinerja utama (IKU) nya
sebagai beriku

1
*

2
*

3
*

4
*

Indeks Pengawasan Obat
dan Makanan di wilayah
kerja BPOM di Bengkulu,
Target 71
IKU

Persentase Obat yang
Memenuhi Syarat,
Target 94%
IKU

Persentase Obat
tradisional yang Memenuhi
Syarat, Target 60%
IKU

Nilai Indeks Pengawasan Obat dan
Makanan (IPOM) adalah suatu ukuran
untuk menilai tingkat efektivitas kinerja
pengawasan Obat dan Makanan yang
dilakukan oleh BPOM yang akan diukur
menggunakan 3 (tiga) dimensi yaitu
pemerintah, masyarakat, dan pelaku
usaha.
Perbandingan produk obat yang
memenuhi syarat pada tahun berjalan
terhadap jumlah seluruh obat yang diuji
dengan parameter kritis pada tahun
berjalan.
Perbandingan jumlah obat tradisional
yang memenuhi syarat pada tahun
berjalan terhadap obat tradisional yang
diuji dengan parameter kritis pada
tahun berjalan.
Perbandingan jumlah kosmetik yang
memenuhi syarat pada tahun berjalan
terhadap kosmetik yang diuji dengan
parameter kritis pada tahun berjalan.

Persentase Kosmetik yang
Memenuhi Syarat,
Target 80%
IKU
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Persentase Suplemen
Kesehatan yang Memenuhi
Syarat, Target 87%

Perbandingan
jumlah
suplemen
kesehatan yang memenuhi syarat pada
tahun berjalan terhadap suplemen
kesehatan yang diuji dengan parameter
kritis pada tahun berjalan.

IKU

Persentase Makanan yang
Memenuhi Syarat,
Target 71,1%

Perbandingan jumlah makanan yang
memenuhi syarat pada tahun berjalan
terhadap makanan yang diuji dengan
parameter kritis pada tahun berjalan.

IKU

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

Keberhasilan sasaran kegiatan ini diukur dengan indikator kinerja utama (IKU) sebagai berikut:

Indeks kepatuhan
(compliance index) pelaku
usaha di bidang Obat dan
Makanan di wilayah kerja
BPOM di Bengkulu ,
Target 61

1
*

Indeks yang dibentuk dari data hasil
pemeriksaan sarana produksi dan distribusi
yang
MK
dan
TMK
lalu
dilakukan
pengklasifikasian menjadi Baik (A), Cukup (B),
dan Kurang (C)

IKU

Indeks kesadaran masarakat
(awareness index) terhadap
Obat dan Makanan di wilayah
kerja BPOM di Bengkulu
Target 66

2
*

Indeks yang dibentuk dari sejauh mana
pengetahuan, sikap dan perilaku masyarakat
dalam memilih obat dan makanan yang aman
untuk dikonsumsi sesuai kaidah : Kemasan
Baik, baca Label, Izin Edar dan tidak
Kedaluwarsa (KLIK)

IKU

Pengawasan Obat dan Makanan merupakan suatu program yang terkait dengan banyak sektor,
baik pemerintah maupun non pemerintah. Jaminan keamanan, khasiat/manfaat dan mutu produk
Obat dan Makanan pada dasarnya merupakan kewajiban dari pelaku usaha. Untuk itu pelaku
usaha wajib mematuhi ketentuan/peraturan yang telah ditetapkan pemerintah sebagai regulator
dalam rangka perlindungan masyarakat.
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Pengawasan oleh pelaku usaha sebaiknya 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, berkhasiat /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, BPOM bertugas
menyusun kebijakan dan regulasi terkait Obat dan Makanan yang harus dipenuhi oleh pelaku
usaha dan mendorong penerapan Risk Management Program oleh industri. Peningkatan
kapasitas dan komitmen pelaku usaha diasumsikan akan berkontribusi pada peningkatan daya
saing Obat dan Makanan.
Selain itu, dalam sub sistem pengawasan Obat dan Makanan oleh masyarakat sebagai
konsumen, kesadaran masyarakat terkait Obat dan Makanan yang memenuhi syarat harus
diciptakan. Obat dan Makanan yang diproduksi dan diedarkan di pasaran (masyarakat) masih
2

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 BPOM melalui kegiatan pembinaan dan
bimbingan melalui Komunikasi, layanan Informasi, dan Edukasi (KIE).

SS3

3

Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan
Makanan aman di wilayah kerja BPOM di Bengkulu

Keberhasilan sasaran kegiatan ini diukur dengan indikator kinerja utama (IKU)

1
*

Indeks pengetahuan
masyarakat terhadap Obat
dan Makanan aman di
wilayah kerja BPOM di
Bengkulu , Target 61

Indeks pengetahuan masyarakat terhadap
Obat dan Makanan aman adalah nilai indeks
yang diperoleh dari hasil survey terhadap
pelaksanaan KIE yang dilakukan UPT BPOM.

IKU

Sesuai dengan prinsip 3 (tiga) pilar pengawasan Obat dan Makanan dimana salah satunya adalah
terkait pengawasan oleh masyarakat, Balai POM di Bengkulu perlu berupaya untuk selalu
meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan. Untuk mencapai
tingkat partisipasi dan kesadaran masyarakat yang tinggi, Balai POM di Bengkulu perlu secara aktif
memberikan pengetahuan kepada masyarakat melalui berbagai kegiatan Komunikasi, Informasi dan
Edukasi (KIE) melalui berbagai forum dan media. Dengan meningkatnya pengetahuan masyarakat
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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.

SS4

Meningkatnya efektivitas pengawasan Obat dan
Makanan berbasis risikodi wilayahkerja BPOM di
Bengkulu

Keberhasilan sasaran kegiatan ini diukur dengan indikator kinerja utama (IKU) sebagai berikut:

1
*
2

2
*

3

Pemenuhan pengujian adalah sampel
yang diuji dengan parameter uji kriitis
(wajib) yang tercantum dalam standar
terhadap sampel yang harus diuji.

Persentase pemenuhan
pengujian sesuai standar di
Provinsi Bengkulu Target
100%
IKU

Persentase sarana
produksi obat dan
makanan yang memenuhi
keterntuan di wilayah
kerja BPOM di Bengkulu
Target 40,0%

Sarana produksi Obat adalah sarana
produksi obat, bahan baku obat,
produk biologi dan sarana khusus
(misalnya: unit transfusi darah,
fasilitas radiofarmaka, laboratorium
sel punca dan rumah sakit).

IKU

Persentase sarana distribusi
obat yang memenuhi
ketentuan di wilayah kerja
BPOM di Bengkulu,
Target 50%

Sarana distribusi yang dimaksud
terdiri atas sarana distribusi obat (PBF
dan instalasi farmasi kabupaten/kota)
dan sarana pelayanan kefarmasian
(apotek, instalasi farmasi RS, klinik,
puskesmas, toko obat berizin).

IKU

4

Persentase keputusan
penilaian sertifikasi yang
diselesaikan tepat waktu di
Provinsi Bengkulu
,Target 81%

Keputusan penilaian sertifikasi mencakup:
- surat hasil pemeriksaan atau
- surat rekomendasi atau
- surat pemberhentian proses penilaian.

IKU
Rasio tindak lanjut hasil
pengawasan Obat dan
Makanan yang dilaksanakan
di wilayah kerja BPOM di
Bengkulu Target 45%

Tindak lanjut adalah feedback/respon dari
pelaku usaha atau instansi terkait terhadap
rekomendasi
hasil
pengawasan
yang
diterbitkan oleh Balai atas keputusan Kepala
Balai/perintah dari Pusat.
Pengawasan Obat dan Makanan merupakan pengawasan komprehensif (full spectrum) mencakup
IKU
standardisasi, penilaian produk sebelum beredar, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi,

5

sampling dan pengujian produk, serta penegakan hukum. Dengan penjaminan keamanan,
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khasiat/manfaat, dan mutu produk Obat dan Makanan yang konsisten/ memenuhi standar aman,
berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu, diharapkan Balai POM di Bengkulu mampu melindungi
masyarakat dengan optimal.Menyadari kompleksnya tugas yang diemban Balai POM di Bengkulu,
maka perlu disusun suatu strategi yang mampu mengawalnya.
Selain tantangan yang semakin tinggi dan sumber daya yang terbatas, maka penyelenggaraan
tugas berdasarkan prioritas. Untuk itu, pengawasan Obat dan Makanan seharusnya didesain
berdasarkan analisis risiko untuk mengoptimalkan seluruh sumber daya yang dimiliki secara
proporsional untuk mencapai misi. Pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan akan meningkat
efektivitasnya apabila Balai POM di Bengkulu mampu merumuskan strategi dan langkah yang tepat
karena pengawasan bersifat lintas sektor. Balai POM di Bengkulu perlu melakukan mitigasi risiko di
semua proses bisnis serta terus meningkatkan koordinasi lintas sektor.
Sedangkan untuk LOKA POM di Rejang Lebong, sesuai dengan Renstra 2015-2019 Revisi Balai
POM di Bengkulu, indikator untuk mengukur capaian sasaran strategis ini adalah:
2
a. Presentasi pemenuhan sampling obat dan makanan dengan target 100 % hingga akhir tahun
2019
b. Presentasi sarana produksi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan dengan target 40 %
hingga akhir tahun 2019
c.

Presentasi Sarana distribusi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan dengan target 50
% hingga akhir tahun 2019

d. Rasio tindak lanjut hasil pengawasan yang dilaksanakan, dengan target 45% hingga akhir tahun
2019

SS5

Meningkatnya efektivitas penyidikan tindak pidana Obat dan
Makanan di wilayah kerja BPOM di Bengkulu

Keberhasilan sasaran kegiatan ini diukur dengan indikator kinerja utama (IKU)

1

Persentase perkara yang
diselesaikan hingga tahap
II di wilayah kerja BPOM
di Bengkulu Target 50%
IKU

Perkara adalah kasus yang ditindaklanjuti
secara pro justitia berdasarkan hasil gelar kasus
Tahap II adalah perkara yang telah diselesaikan
hingga tahap penyerahan tersangka dan barang
bukti.

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. Lemahnya sanksi
hukum kurang menimbulkan efek jera. Hal ini dimanfaatkan para pelaku kejahatan obat dan
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makanan untuk mencari celah dalam mendapatkan keuntungan yang besar. Perkembangan
kejahatan obat dan makanan yang semakin tinggi dalam lingkungan strategis global menjadi
tantangan Balai POM di Bengkulu yang semakin kompleks. Kejahatan obat dan makanan saat ini
semakin meningkat bahkan di dunia maya. 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. Untuk mengatasi
kejahatan kemanusiaan ini perlu dilakukan solusi holistik pada semua rantai mulai dari awal hingga
akhir dengan pendekatan preventif maupun repreif. Untuk itu, Balai POM di Bengkulu harus dapat
berperan aktif dalam pengawasan tindak kejahatan di bidang obat dan makanan melalui penyidikan
tindak pidana obat dan makanan yang efektif.

SS6

2

Terwujudnya RB BPOM di Bengkulu sesuai roadmap RB BPOM
2015 – 2019

Keberhasilan sasaran kegiatan ini diukur dengan indikator kinerja utama (IKU): Nilai AKIP Balai POM
di Bengkulu tahun 2019 ditargetkan 81.

1

Nilai AKIP Balai POM di
Bengkulu Target 81
IKU

Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja BB/BPOM
adalah nilai hasil dari penilaian/evaluasi yang
dilakukan oleh Inspektorat Utama BPOM atas
impelementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah BB/BPOM yang dilakukan oleh setiap
BB/BPOM.

Sejalan dengan pengarusutamaan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) seperti
termuat dalam RPJMN 2015-2019, BPOM berupaya untuk terus melaksanakan Reformasi Birokrasi
(RB) di 8 (delapan) area perubahan. Hal ini dalam rangka menciptakan birokrasi yang bermental
melayani yang berkinerja tinggi sehingga kualitas pelayanan publik BPOM akan meningkat.
Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik secara konsisten ditandai dengan berkembangnya
aspek keterbukaan, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, supremasi hukum, keadilan, dan partisipasi
masyarakat.
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) menjadi landasan
untuk

memantapkan penerapan prinsip-prinsip

good governance

dalam penyelenggaraan

pemerintahan. Selain itu, untuk menginstitusionalisasi keterbukaan informasi publik, Balai POM di
desk Bengkulu berupaya untuk meningkatkan hasil penilaian eksternal meliputi penilaian SAKIP.
Untuk mencapai penilaian SAKIP ini Balai POM di Bengkulu menyiapkan dokumen untuk dinilai oleh
inspektorat sehingga memenuhi persyaratan sebagai berikut:
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a. Perencanaan Kinerja, dengan komponen Rencana strategis (pemenuhan Renstra, kualitas
renstra, dan implementasi renstra) dan Perencanaan kinerja tahunan (pemenuhan RKT,
kualitas RKT dan implementasi RKT)
b. Pengukuran Kinerja, dengan komponen Pemenuhan pengukuran, kualitas pengukuran
dan Implementasi pengukuran
c. Pelaporan Kinerja, dengan komponen Pemenuhan pelaporan, Kualitas pelaporan dan
Implementasi pelaporan
d. Evaluasi internal, dengan komponen Pemenuhan evaluasi, Kualitas evaluasi dan
Pemanfaatan evaluasi
e. Capaian kinerja, dengan komponen Kinerja yang dilaporkan (output), Kinerja yang
dilaporkan (outcome) dan kinerja tahun berjalan (benchmark)
2.2. Perjanjian kinerja tahun 2019
2

Perjanjian Kinerja

Balai POM di Bengkulu merupakan pernyataan komitmen yang

merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dengan Kepala
Badan POM dalam waktu satu tahun. Perjanjian Kinerja Bengkulu tahun 2019 memuat Sasaran
strategis dan indikator kinerja yang telah disepakati antara Kepala Balai POM di Bengkulu dengan
Kepala Badan POM pada tanggal 04 Januari 2019 dengan Surat keputusan Kepala Balai POM Nomor
HK.04.01.99.01.19.15A Tahun 2019 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Badan Pengawas
Obat dan Makanan Nomor HK.04.01.21.02.16.1539 Tahun 2016 tentang Penetapan Indikator Kinerja
Utama Tahun 2015-2019. Perjanjian Kinerja wajib disusun untuk meningkatkan integritas,akuntabilitas,
transparansi dan kinerja Aparatur yang harus dicapai oleh Kepala Balai POM di Bengkulu. Target
indikator dibuat mengacu pada dokumen Revisi Renstra Balai POM di Bengkulu 2015-2019 dan DIPA
Balai POM di Bengkulu tahun Anggaran 2019 dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 31.795.837.000,(Tiga Puluh Satu Milyar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu
Rupiah)

Tabel 2.1 Perjanjian KInerja Balai POM di Bengkulu Tahun 2019

No
1

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja
1

Indeks POM di masing-masing wilayah
kerja Balai POM di Bengkulu
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Sasaran Strategis
Terwujudnya obat dan
makanan yang aman dan
bermutu di Provinsi Bengkulu

2

2
3

4

Indikator Kinerja

Target 2019

2

Persentase obat yang Memenuhi Syarat di
Provinsi Bengkulu

94

3

Persentase obat tradisional yang
Memenuhi Syarat di Provinsi Bengkulu

60

4

Persentase Kosmetik kesehatan yang
Memenuhi Syarat di Provinsi Bengkulu

80

5

Persentase suplemen kesehatan yang
Memenuhi Syarat di Provinsi Bengkulu

87

6

Persentase makanan yang Memenuhi
Syarat di Provinsi Bengkulu

71

Meningkatnya kepatuhan
pelaku usaha dan kesadaran
masyarakat terhadap
keamanan, manfaat dan mutu
obat dan makanan di masingmasing wilayah kerja Balai
POM di Bengkulu

1

Indeks kepatuhan (Compliance index)
pelaku usaha di bidang obat dan makanan
di masing-masing wilayah kerja Balai POM
di Bengkulu
Indeks kesadaran masyarakat (Awareness
Index) terhadap obat dan makanan aman
di masing-masing wilayah kerja Balai POM
di Bengkulu

Meningkatnya pengetahuan
masyarakat terhadap obat dan
makanan aman di masingmasing wilayah kerja Balai
POM di Bengkulu
Meningkatnya efektifitas
pengawasan obat dan
makanan berbasis resiko di
Provinsi Bengkulu

1

2

Indeks pengetahuan masyarakat terhadap
Obat dan Makanan aman di masingmasing wilayah kerja Balai POM di
Bengkulu

61

66

61

1

Persentase pemenuhan pengujian sesuai
standar di provinsi Bengkulu

100

2

Persentase sarana produksi Obat dan
Makanan yang memenuhi ketentuan di
wilayah kerja Balai POM di Bengkulu

40

3

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

50

4

Persentase keputusan penilaian sertifikasi
yang diselesaikan tepat waktu di Provinsi
Bengkulu
Rasio tindak lanjut hasil pengawasan obat
dan makanan yang dilaksanakan di
masing-masing wilayah kerja wilayah kerja
Balai POM di Bengkulu

81

5

45

5

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

1

Persentase perkara yang diselesaikan
hingga tahap II di wilayah kerja Balai POM
di Bengkulu

50

6

Terwujudnya RB Balai POM di
Bengkulu sesuai roadmap RB
BPOM 2015-2019

1

Nilai AKIP Balai POM di Bengkulu

81

Perjanjian KInerja yang telah disepakati tersebut harus dimanfaatkan oleh pimpinan untuk memantau
dan mengendalikan pencapaian kinerja organisasi, melaporkan capaian kinerja serta sebagai acuan
dalam menilai keberhasilan organisasi. Langkah yang sudah dilakukan Balai POM di Bengkulu dalam
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rangka pemanfaatan ini adalah monitoring setiap triwulan baik melalui e performance maupun dalam
rapat internal sebagai bahan evaluasi dan perbaikan di triwulan berikutnya.

Perjanjian kinerja Tahun 2019 dapat dicapai keberhasilannya melalui dukungan semua pihak, baik
internal maupun eksternal. Balai POM di Bengkulu telah menyusun kegiatan kegiatan yang mendukung
keberhasilan kinerja seperti penjabaran dibawah ini:
1. Terwujudnya Obat dan makanan aman yang bermutu, yang dijabarkan dalam dua kegiatan :
a. Pengujian secara laboratorium obat dan makanan yang beredar di sarana produksi
dan distribusi meliputi obat, obat tradisional, kosmetika, suplemen kesehatan dan
pangan.
b. pemeriksaan penandaan/label obat dan makanan yang beredar di sarana produksi
dan distribusi meliputi obat, obat tradisional, kosmetika, suplemen kesehatan dan
pangan.
2

2. Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan,
manfaat dan mutu Obat dan Makanan, dijabarkan dalam pengukuran Indeks kepatuhan
(compliance index) pelaku usaha di bidang obat dan makanan.
3. Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman, dijabarkan
dalam kegiatan pelayanan publik dan pemberdayaan komunitas.
4. Meningkatnya efektivitas pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko, yang dijabarkan
melalui kegiatan:
a. Pemeriksaan sarana produksi obat dan makanan
b. Pemeriksaan sarana distribusi obat dan makanan
c.

Sertifikasi sarana produksi dan distribusi obat dan makanan

d. Tindak lanjut hasil pemeriksaan yang disampaikan ke sarana dan/atau lintas sector
dan umpan balik yang dilakukan sarana dan/atau lintas sector
5. Meningkatnya efektivitas penyidikan tindak pidana di bidang obat dan makanan diwujudkan
dengan kegiatan:
a. Pelaksanaan investigasi/intelijen dalam rangka mengungkap tindak pidana di bidang
obat dan makanan, pelaku, barang bukti beserta jaringannya (apabila ada)
b. Pelaksanaan kegiatan operasi/razia dan penindakan dalam rangka melindungi
masyarakat dari obat dan makanan ilegal, berbahaya dan tidak memenuhi syarat.
c.

Upaya penegakan hukum (pro justicia) dengan penyelesaian berkas perkara tindak
pidana di bidang obat dan makanan hingga tahap 2

6. Terwujudnya Reformasi Birokrasi BPOM sesuai dengan road map Reformasi Birokrasi BPOM
2015-2019 yang dijabarkan dengan pemenuhan nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (AKIP)

2.3 Kriteria Pencapaian Indikator
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Untuk dapat mengukur kinerja baik kinerja kegiatan maupun kinerja sasaran menggunakan alat
ukur berupa indikator yang telah ditetapkan sebelumnya. Indikator ini harus memenuhi kriteria sebagai
berikut: Spesific, Measurable, Attainable, Time bound and Trackable.Perhitungan realisasi indikator
kinerja dan target dapat dilihat pada Tabel Berdasarkan Perpres No. 29 Tahun 2014 Tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara:
1. Membandingkan realisasi setiap indikator kinerja dengan sasaran (target) kinerja yang
dicantumkan dalam lembar atau dokumen Perjanjian Kinerja dalam rangka pelaksanaan
anggaran tahun berjalan.Selanjutnya dihitung persentase capaian kinerja untuk masingmasing indikator dengan cara membandingkan antara realisasi dan target yang telah
ditetapkan seperti rumus :
% 𝐶𝑎𝑝𝑎𝑖𝑎𝑛 =

𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖
𝑥 100%
𝑇𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡

2. Membandingkan realisasi kinerja program sampai dengan tahun berjalan dengan sasaran
2

(target) kinerja 5 (lima) tahunan yang direncanakan dalam Rencana Strategis.
Untuk sasaran strategis dengan satu indikator, pencapaian sasaran ditentukan dengan
menghitung persentase capaian. Sedangkan, untuk sasaran strategis yang memiliki lebih dari satu
indikator, maka diberikan pembobotan untuk masing-masing indikator. Untuk masing-masing indikator
memiliki bobot yang sama. Khusus untuk IKU, memiliki bobot 2 (dua) kali dibandingkan indikator yang
lain. Untuk Balai POM di Bengkulu telah menetapkan seluruh indikator kinerja merupakan IKU sehingga
tidak diperlukan pembobotan. Berikut adalah rumus perhitungan Nilai Pencapaian sasaran (NPS) :
Sasaran Strategi 1 "Terwujudnya obat dan makanan yang aman dan bermutu di Provinsi Bengkulu "

𝑁𝑃𝑆1 =

𝑁𝑃𝐼1 + 𝑁𝑃𝐼2 + 𝑁𝑃𝐼3 + 𝑁𝑃𝐼4 + 𝑁𝑃𝐼5 + 𝑁𝑃𝐼6
6

Sasaran Strategi 2 " Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap
keamanan, manfaat dan mutu obat dan makanan di masing-masing wilayah kerja Balai POM di
Bengkulu "

𝑁𝑃𝑆2 =

𝑁𝑃𝐼1 + 𝑁𝑃𝐼2
2

Sasaran Strategi 3 "Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap obat dan makanan aman di
masing-masing wilayah kerja Balai POM di Bengkulu”
𝑁𝑃𝑆3 = 𝑁𝑃𝐼1
Sasaran Strategi 4 " Meningkatnya efektifitas pengawasan obat dan makanan berbasis resiko di
Provinsi Bengkulu”

26

2019

LAPORAN KINERJA BALAI POM DI BENGKULU
𝑁𝑃𝑆1 =

𝑁𝑃𝐼1 + 𝑁𝑃𝐼2 + 𝑁𝑃𝐼3 + 𝑁𝑃𝐼4 + 𝑁𝑃𝐼5
5

Sasaran Strategi 5 " Meningkatnya efektivitas penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan di wilayah
kerja Balai POM di Bengkulu”
𝑁𝑃𝑆5 = 𝑁𝑃𝐼1
Sasaran Strategi 6 " Terwujudnya RB Balai POM di Bengkulu sesuai roadmap RB BPOM 2015-2019”
𝑁𝑃𝑆6 = 𝑁𝑃𝐼1

Kriteria capaian kinerja adalah sebagai berikut :
Kriteria

Rentang Capaian Lapkin 2019

Sangat Kurang
2

<50

Kurang

50 - <70

Cukup

70 - <90

Baik

90 - <110

Sangat Baik

110 - 120

Tidak dapat disimpulkan

> 120
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“
Produksi Obat dan makanan sudah jauh berkembang
dengan mesin canggih dan modern. Tanpa mesin yang
handal berkapasitas besar, masyarakat akan
kekurangan suplai obat dan makanan. Pengawasan
oleh Balai POM di Bengkulu turut mengantisipasi hal
tersebut, dengan menyediakan alat pengujian
laboratorium berteknologi tinggi dan didukung
Sumber Daya Manusia (SDM) yang ahli.
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BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian kinerja organisasi
Capaian Kinerja Organisasi Balai POM di Bengkulu menyajikan hasil pengukuran kinerja dari
masing-masing pernyataan kinerja sasaran strategis tahun 2019 yang akan memberikan gambaran
lebih lanjut tentang efisiensi dan efektifitas kegiatan yang dilaksanakan pada tahun berjalan. Analisis
capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan realisasi kinerja tahun 2019 terhadap target
yang telah ditetapkan, membandingkan realisasi kinerja tahun 2019 dengan target jangka menengah
yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis, analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya
serta melakukan analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta
alternatif solusi yang telah dilakukan. Sistem pelaporan kinerja yang digunakan Balai POM di Bengkulu
pada tahun 2019 adalah melalui aplikasi online internal e-performance Badan POM dan RAPK serta
aplikasi lain seperti Monev DJA Kemenkeu, Krisna Bappenas dan OM-Span yang diinput secara rutin
setiap bulan dan triwulan sehingga menjadi sumber data dalam penyusunan LAPKIN ini.
Tabel 3.1 Hasil Capaian Indikator Kinerja Utama
Sasaran Program
(Outcome)/Sasaran
Kegiatan
(Output)/Indikator
SS 1
3

2
Terwujudnya
Obat dan
Makanan yang
aman dan
bermutu

Indikator Kinerja
3
1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

SS 2

Meningkatnya
kepatuhan
pelaku usaha
dan kesadaran
masyarakat
terhadap
keamanan,
manfaat dan

2.1.

2.2.

4
Indeks Pengawasan Obat dan
Makanan di Balai POM
Bengkulu
Persentase obat yang
memenuhi syarat di provinsi
Bengkulu
Persentase obat Tradisional
yang memenuhi syarat di
Provinsi Bengkulu
Persentase Kosmetik yang
memenuhi syarat di Provinsi
Bengkulu
Persentase Suplemen
Kesehatan yang memenuhi
syarat di Provinsi Bengkulu
Persentase makanan yang
memenuhi syarat di Provinsi
Bengkulu
Indeks kepatuhan (compliance
index) pelaku usaha di bidang
obat dan makanan di wilayah
kerja Balai POM di Bengkulu
Indeks kesadaran masyarakat
(awareness index) terhadap
Obat dan Makanan aman di
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Target

Realisasi

Capaian

5

6

7

71

72.55

94

92.94

60

89.74

80

90.63

87

98.25

71

75.55

61.00

66

90.98

67.95

102.18

98.87

149.57

113.29

112.93

106.41

149.15

102.95
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mutu Obat dan
Makanan
SS 3

SS 4

Meningkatnya
pengetahuan
masyarakat
terhadap Obat
dan Makanan
aman
Meningkatnya
efektivitas
pengawasan
Obat dan
Makanan
berbasis risiko

wilayah kerja Balai POM di
Bengkulu
3.1.

4.1.

4.2

4.3

4.4

4.5

SS 5

3

SS 6

Meningkatnya
efektivitas
penyidikan
tindak pidana
obat dan
makanan di
wilayah kerja
Balai POM di
Bengkulu
Terwujudnya RBi
Balai POM di
Bengkulu sesuai
road map RB
BPOM 2015-2019

5.1

6.1.

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

persentase pemenuhan
pengujian sesuai standar di
provinsi Bengkulu
Persentase sarana produksi
obat dan makanan yang
memenuhi ketentuan di wilayah
kerja Balai POM di Bengkulu
Persentase sarana distribusi
obat yang memenuhi
ketentuan di wilayah kerja Balai
POM di Bengkulu
Persentase keputusan penilaian
sertifikasi yang diselesaikan
tepat waktu di provinsi
Bengkulu
Rasio tindak lanjut hasil
pengawasan obat dan makanan
yang dilaksanakan di wilayah
kerja BPOM di Bengkulu
Persentase perkara yang
diselesaikan hingga tahap II di
wilayah kerja Balai POM di
Bengkulu

61.00

72.03

100

91.69

40

9.0

50

92.57

81

100

45

21.56

50

60

81

72.24

118.08

91.69

22,50

185.94

123,46

47,91

120.00

Nilai AKIP BPOM di Bengkulu
89.19

Indiktor Kinerja Utama (IKU) Balai POM di Bengkulu terdiri dari 16 (Enam belas) dan telah dijalankan
serta diukur capaiannya. Berdasarkan pengukuran tersebut, terdapat 3 (tiga) indikator yang belum
tercapai dengan kriteria Sangat Kurang; 1 (satu ) indikator dengan kriteria Cukup.; 4 (empat) indikator
dengan kriteria Baik; 5 (lima) indikator dengan kriteria Sangat Baik dan 3 (tiga) indikator dengan
kriteria Tidak Dapat Disimpulkan.
Capaian indikator dengan kriteria baik-sangat baik, dapat dikatakan bahwa secara umum kinerja Balai
POM di Bengkulu dalam pengawasan obat dan makanan sudah bersinergi , baik secara internal
maupun eksternal. Capaian indikator yang sangat kurang dipengaruhi oleh

adanya perubahan

peraturan dan kompetensi petugas dan merupakan tantangan bagi Balai POM di Bengkulu untuk selalu
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memperbaiki kinerja. Capaian indikator dengan kriteria cukup menunjukan bahwa belum optimalnya
kinerja dalam dokumentasi dan pelaporan kinerja balai POM baik ditinjau dari evaluasi pelaporan
bulanan

maupun ketepatan waktu

pelaporan. Capaian indikator

dengan kriteria tidak dapat

disimpulkan, kemungkinan dipengaruhi oleh oleh target yang rendah , sehingga perlu dilakukan reviu
target.
Pada tahun 2019, Balai POM di Bengkulu telah melaksanakan program/kegiatan untuk mencapai 6
sasaran strategis yang telah ditetapkan, dengan capaian kinerja seperti tergambar pada Tabel 3.2.
Tabel 3.2 Capaian Kinerja Sasaran Strategis

3

NO

SASARAN STRATEGIS

CAPAIAN (NPS)

KRITERIA

1.

Terwujudnya obat dan makanan yang aman dan bermutu
di Provinsi Bengkulu

113.87

SANGAT BAIK

2.

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

126.05

TIDAK DAPAT

3.

Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap Obat
dan Makanan aman

118.08

SANGAT BAIK

4.

Meningkatnya efektivitas pengawasan Obat dan
Makanan berbasis risiko

94,30

BAIK

5.

Meningkatnya efektivitas penyidikan tindak pidana obat
dan makanan di wilayah kerja Balai POM di Bengkulu

120.0

SANGAT BAIK

6.

Terwujudnya Reformasi Birokrasi BPOM sesuai dengan
road map Reformasi Birokrasi BPOM 2015-2019

89,19

CUKUP

DISIMPULKAN

Berdasarkan tabel di atas,dari 6 (enam) Sasaran staregis terdapat 3 (tiga ) indikator dengan kriteria
sangat baik yaitu; “Terwujudnya obat dan makanan yang aman dan bermutu di Provinsi Bengkulu “;
dan “Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman”serta” Meningkatnya
efektivitas penyidikan tindak pidana obat dan makanan di wilayah kerja Balai POM di Bengkulu”.
Capaian kinerja dengan kriteria Baik yaitu sasaran strategis keempat “Meningkatnya Efektivitas
pengawasan obat dan makanan berbasis resiko”. Capain kinerja dengan kriteria cukup yaitu sasaran
strategis keenam :”Terwujudnya Reformasi Birokrasi BPOM sesuai dengan roadmap Reformasi
Birokrasi BPOM 2015-2019”. Capaian kinerja dengan kriteria tidak dapat disimpulkan yaitu sasaran
strategis kedua “Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap
keamanan, manfaat dan mutu Obat dan Makanan”
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Guna melihat atau mengukur unjuk kerja Balai POM di Bengkulu, dilakukan perbandingan Capaian
kinerja sasaran strategis Balai POM di Bengkulu dengan Balai POM yang setara. Adapun Balai POM
yang dipilih sebagai pembanding adalah Balai POM di Gorontalo, Balai POM di Pangkal Pinang, Balai
POM di Palu dan Balai POM di Ambon. Perbandingan capaian kinerja sasaran strategis BPOM di
Bengkulu dengan capaian kinerja sasaran strategis Balai POM pembanding tersebut dapat di lihat pada
Tabel 3.3.
Tabel 3.3 Perbandingan Pencapaian Sasaran Strategis Balai POM di Bengkulu terhadap Balai POM
lain yang setara

NO

SASARAN STRATEGIS

1

Terwujudnya obat dan makanan yang
aman dan bermutu di Provinsi
Bengkulu

113.87

108

CAPAIAN
BPOM di
Pangkal
Pinang
(%)
81.81

2

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

126.05

113.82

96.42

114.87

115.62

3

Meningkatnya
pengetahuan
masyarakat terhadap Obat dan
Makanan aman

118.08

116.11

127.84

116.84

113.67

4

Meningkatnya efektivitas pengawasan
Obat dan Makanan berbasis risiko

94,30

113.27

71.44

101.71

99.36

5

Meningkatnya efektivitas penyidikan
tindak pidana obat dan makanan di
wilayah kerja Balai POM di Bengkulu
Terwujudnya
Reformasi
Birokrasi
BPOM sesuai dengan road map
Reformasi Birokrasi BPOM 2015-2019

120

142.85

120

111.12

200

89.19

82.42

80.24

84.19

82.3

3
6

CAPAIAN
BPOM di
Bengkulu
(%)

CAPAIAN
BPOM di
Gorontalo
(%)

CAPAIAN
BPOM di
Palu
(%)

CAPAIAN
BPOM di
Ambon
(%)

102.73

106.25

Penjabaran capaian kinerja setiap sasaran strategis antar Balai POM adalah sebagai berikut:
a. Sasaran strategis pertama,

“Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu di

Propinsi Bengkulu’, capaian kinerja Balai POM di Bengkulu diatas 100% dengan kategori sangat
baik dan melebihi capaian 4 (empat) Balai POM yang setara.
b. Capaian kinerja sasaran strategis kedua “Meningkatnya kepatuhan dan kepuasan pelaku usaha
dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu Obat dan Makanan” bervariasi,
yang mana capaian kinerja BPOM di Bengkulu dengan kriteria tidak dapat disimpulkan (>120%),
berdeda dengan Balai POM di Gorontalo, Balai POM di Palu dan Balai POM di Ambon dengan
kriteria sangat baik, serta Balai POM di Pangkal Pinang dengan kriteria Baik.
c.

Capaian Kinerja sasaran strategis ketiga ” Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap
Obat dan Makanan aman” dengan kriteria sangat baik diperoleh oleh 4 Balai POM, yakni Balai
POM di Bengkulu dengan capaian tertinggi dibanding Balai POM di gorontalo, Palai POM di Palu
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dan Balai POM di Ambon sedangkan Balai POM di Pangkal Pinang dengan kriteria tidak dapat
disimpulkan.
d. Capaian kinerja sasaran stratgeis keempat” Meningkatnya efektivitas pengawasan Obat dan
Makanan berbasis risiko” Balai POM di Gorontalo dengan kriteria Sangat Baik, Balai POM di
Bengkulu dan Balai POM di Palu serta Balai POM di Ambon dengan kriteria Baik serta Balai POM
di Pangkal Pinang dengan kriteria Cukup.
e. Capaian kinerja sasaran strategis 5” Meningkatnya efektivitas penyidikan tindak pidana obat dan
makanan di wilayah kerja Balai POM di Bengkulu”, Balai POM di Bengkulu, Balai POM di Pangkal
Pinang dan Balai POM di Palu memperoleh kriteria sangat baik, sedangkan untuk Balai POM di
Gorontalo dan Balai POM di Ambon, pada kriteria tidak dapat disimpulkan.
f.

Capaian kinerja sasaran stratgeis 6 “Terwujudnya Reformasi Birokrasi BPOM sesuai dengan road
map Reformasi Birokrasi BPOM 2015-2019”, dengan kriteria cukup untuk Balai POM di Bengkulu
dan Balai POM pembanding.

Dari tabel di atas,dapat dilihat bahwa Capaian kinerja sasaran strategis setiap Balai POM tidak ada
yang memperoleh kriteria kurang dan sangat kurang. Capaian kinerja sasaran strategis yang
bervariasi setiap Balai POM tersebut di atas, hal ini dapat dipengaruhi oleh beberpa faktor, antara lain:
a. Perbedaan baseline data yang digunakan dalam penetapan target masing masing Balai
POM,
b. Belum memiliki baseline data karena indikator nya baru terutama indikator yang baru ada di
tahun 2018 dan 209 yakni indikator pada sasaran startegi kedua dan ketiga
3

c. Perbedaan dalam penetepan target berdasarkan baseline data,
d. Pencapaian program dan kegiatan yang memungkinkan adanya inovasi dan kreatifitas dalam
mendisain pelaksanaan kegiatan
e. Kelancaran dalam hubungan kerja dengan stakeholder internal dan eksternal
f.

Dukungan pihak stakeholder dalam pelaksanaan program/kegiatan Balai POM

g. Perbedaan target pengawasan sarana produksi dan distribusi obat dan makanan
h. Perbedaan geografis wilayah yang diawasi
i.

Perbedaan produk dan jenis produk yang beredar di wilayah kerja

j.

Perbedaan sosial kultur masyarakat di wilayah kerja

3.2 Analisis akuntabilitas Kinerja

Pada rencana strategis Balai POM di Bengkulu, telah ditetapkan 6 Sasaran Strategis dengan 16
Indikator Kinerja Utama (IKU), dengan capaian sebagai berikut:
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Analisis Akuntabilitas Kinerja dilakukan terhadap masing masing indikator kinerja pada setiap sasaran
strategis yang telah diperjanjikan antara Kepala Balai POM di Bengkulu dengan Kepala Badan POM
yang dijabarkan sebagai berikut:

Sasaran strategis 1
Terwujudnya Obat dan Makanan Aman dan Bermutu di Wilayah Kerja Balai
POM di Bengkulu

Sasaran strategis pertama memiliki 6 (enam) Indikator Kinerja Utama (IKU) Balai POM di Bengkulu
yang menjadi ukuran keberhasilan Kinerja Balai POM di Bengkulu pada tahun 2019. Capaian kinerja
sasaran strategis pertama ini sudah melebihi 100% yaitu sebesar 113,87% dengan kriteria sangat baik
dengan realisasi anggaran Rp. 1.628.989.012, dan dinilai efisien. Beberapa indikator kinerja yang
mendukung tercapainya sasaran strategis pertama dapat dilihat pada Tabel 3.4 di bawah ini :

Tabel 3.3a Capaian Kinerja Indikator Sasaran Strategis I Balai POM di Bengkulu

INDIKATOR KINERJA

3

Indeks Pengawasan Obat dan Makanan

TARGET
(%)
71

REALISASI
(%)
72.55

CAPAIAN
(%)
102.18

Persentase obat yang memenuhi syarat

94

92.94

98.87

Persentase obat tradisional yang
memenuhi syarat
Persentase kosmetik yang memenuhi
syarat
Persentase suplemen kesehatan yang
memenuhi syarat
Persentase makanan yang memenuhi
syarat

60

89.74

149.57

80

90.63

113.29

Tidak dapat
disimpulkan
Sangat baik

87

98.25

112.93

Sangat Baik

71

75.55

106.40

KRITERIA
Baik
Baik

Baik

Dari 6 (enam) IKU terlihat bahwa 2 (dua) indikator dengan kriteria sangat baik yaitu persentase
kosmetik yang memenuhi syarat (113.23%) dan presentase suplemen makanan yang memenuhi
syarat (112,93%) , 3 (tiga ) indikator dengan kriteria Baik yaitu presentase obat , kosmetik dan pangan
yang memenuhi syarat. Indikator presentase obat tradisional yang memenuhi syarat dicapai 149,57 %
dengan kriteria tidak dapat disimpulkan.

Analisis akuntabilitas setiap indikator :
Penjelasan berikut ini merupakan analisis akuntabilitas dari setiap indikator kinerja Balai POM di
Bengkulu:

IKU-1.1 Indeks Pengawasan Obat dan Makanan
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a. Perbandingan target dan realisasi tahun 2019

INDIKATOR KINERJA

Indeks Pengawasan Obat dan Makanan

TARGET

REALISASI

CAPAIAN

(%)

(%)

(%)

71

72.55

102.18

KRITERIA

BAIK

di wilayah kerja Balai POM di Bengkulu

Capaian indikator Indeks Pengawasan Obat dan Makanan (IPOM) Balai POM di Bengkulu adalah
102.18% ,kategori Baik , sudah mencapai target tahun 2019 dan target terakhir Renstra tahun 2019.
Nilai Indeks Pengawasan Obat dan Makanan (IPOM) adalah suatu ukuran untuk menilai tingkat
efektivitas kinerja pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh BPOM yang akan diukur
menggunakan 3 (tiga) dimensi yaitu pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha.
Metode sementara pengumpulan data yang digunakan dalam penilaian Indeks IPOM

adalah

pengumpulan data sekunder dari laporan tahunan , laporan kinerja,serta laporan kinerja hasil
pengawasan lainnya yang relevan. Metode perhitungan nilai Indeks IPOM ini menggunakan adalah
metodologi statistic dan Analitycal Hierarchy Process (AHP) untuk pembobotan indicator kinerja
pembentuk indeks
b. Perbandingan realisasi dan capaian tahun 2019 dan 2018

Berdasarkan gambar
3

Gambar 3.1. Perbandingan capaian kinerja Indeks Pengawasan
Obat dan Makanan di Balai POM Bengkulu

3.1, dapat dilihat
capaian kinerja IPOM

200
100

70 63.6 90.86

71 72.55

102.18

0
2018

Target

Balai POM di

Realisasi

Bengkulu tahun 2019

%Capaian

meningkat dibanding

2019

tahun 2018.

Selama periode renstra 2015-2019 indikator ini belum ada, sehingga tidak dapat ditampilkan
capaiannya selama 5 tahun.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja tahun 2019 dengan Balai POM yang setara
Berdasarkan gambar 3.2, tampak Capaian kinerja IPOM empat Balai POM berada bawah dan belum
mencapai terget capaian IPOM nasional dan yaitu Balai POM di Bengkulu (102.18%), Balai POM di
Gorontalo (89.37%), Balai POM di Pangkal Pinang (82.38) dan Balai POM di Palu (102.38, sedangkan
capaian IPOM Balai POM di Ambon (107.94) di atas capaian IPOM nasional (103,07%).
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Gambar 3.2 Perbandingan Indeks Pengawasan Obat dan Makanan
107.94
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102.38
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Pangkal Pinang

IPOM
BPOM
103.07

Balai POM di
Ambon

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta solusi yang
dilakukan
Capaian kinerja IPOM Balai POM di Bengkulu tahun 2019 (102.18%) mencapai target dan meningkat
dibanding capaian kinerja IPOM tahun 2018 (90.86%) Capaian kinerja IPOM tahun 2019 ini berada di
bawah capaian kinerja IPOM Badan POM tahun 2019 sebagai target nasional (103.07%)
Peningkatan capaian kinerja IPOM Balai POM di Bengkulu tahun 2019 dari tahun 2018 didukung oleh
cakupan pengawasan obat, kosmetik, suplemen kesehatan dan makanan yang lebih luas dan merata
karena metode yang digunakan dalam sampling adalah sampling acak. Metoda ini menimbulkan kriteria
temuan menjadi lebih luas dan bervariasi.
Kegiatan pemeriksaan juga berperan penting dalam mendukung keberhasilan capaian kinerja indeks
pengawasan obat dan makanan. Pada pemeriksaan sarana distribusi obat dan sarana pelayanan
3

kefarmasian yang memiliki proporsi pemeriksaan sarana distribusi terbesar, sebanyak 92,97% dari
sarana yang diperiksa (capaian 185,94%) memberikan hasil Memenuhi Ketentuan (MK) ditunjukkan
dengan rendahnya sarana yang menerima sanksi tertulis peringatan keras, penghentian sementara
kegiatan (PSK), penghentian kegiatan dan rekomendasi pencabutan izin.

e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan atau kegagalan
pencapaian kinerja

Capaian Indikator kinerja IPOM diperoleh dari kontribusi : Indikator Kinerja Komoditi Obat, Komoditi
Obat Tradisional, Komoditi suplemen Kesehatan, Komoditi Kosmetika, dan Komoditi Pangan Olahan
meliputi Indeks Kepuasan Masyarakat, indeks kepatuhan pelaku usaha, jumlah sampel produk yang
diuji menggunakan parameter kritis, Persentase Obat, Obat tradisional, Suplemen Kesehatan,
Kosmetik dan Pangan olahan yang memenuhi syarat, Persentase sarana distribusi Obat, Obat
tradisional, Suplemen Kesehatan, Kosmetik dan Pangan olahan yang memenuhi ketentuan persentase
sarana obat, Obat tradisional, Suplemen Kesehatan, Kosmetik dan Pangan olahan yang diawasi
(cakupan), persentase rekomendasi tindaklanjut yang dilakukan oleh Pemda, persentase perkara yang
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selesai tahap 2 sesuai timeline dan persentase iklan dan label yang memenuhi ketentuan. Penjabaran
dari indikator kinerja pendukung ini dapat dilihat pada penjelasan berikut.

Tabel berikut ini memberikan informasi tentang capaian kegiatan yang menunjang IPOM Balai POM
di Bengkulu

Tabel 3.4 Program/Kegiatan dan indikator yang menunjang IPOM Balai POM di Bengkulu
Program/Kegiatan

Indikator

Target

realisasi

% Capaian

Pengukuran Indeks

Indeks kepuasan masyarakat

UPT Balai POM

terhadap kinerja BPOM

69,78

69,62

99,77%

61,00

90,98

149,15%

2189

2007

91,69%

Persentase obat MS

94%

92.94%

102.18

Persentase Obat Tradisional

60%

89.74%

98.87

80%

90.63%

149.57

Persentase Kosmetik MS

87%

98.25%

113.29

Persentase Pangan MS

71%

75.55%

112.93

88

91

103,41%

171

194

113,45%

148

175

118,24%

41,8%

9,0%

21,53%

50%

92,97%

185,94%

411

411

100%

Jumlah label obat yang MK

411

382

92,94%

Pengawasan Iklan

Jumlah iklan obat yang

49

104

212,24%

obat dan makanan

diawasi
104

100

96,15%

Indeks Kepatuhan Pelaku
Usaha
Pengujian sampel

Jumlah sampel yang diperiksa

Obat dan Makanan

dengan parameter kritis

MS
Persentase Suplemen
Kesehatan MS

3

Pemeriksaan sarana

Jumlah sarana produksi yang

produksi dan

diawasi

distribusi obat dan
makanan
Jumlah sarana distribusi obat
dan saryanfar yang diawasi
Jumlah sarana distribusi
OT/SK, kosmetik dan pangan
yang diawasi
Persentase sarana produksi
yang MK
Persentase sarana distribusi
obat dan saryanfar yang MK
Pengawasan

Jumlah label yang dilakukan

label/penandaan

evaluasi

Jumlah Iklan obat yang MK
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Evaluasi dan Analisis terkait tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan kinerja periode
sebelumnya
Indikator IPOM ini merupakan indikator baru dimulai tahun 2018 sampai tahun 2019. Indikator ini
merupakan hasil kajian dari periode 2015-2017 yang lebih menggambarkan tingkat efektivitas
kinerja pengawasan Obat dan Makanan

IKU-1.2 Persentase Obat yang Memenuhi Syarat

a.

Perbandingan target dan realisasi tahun 2019
Presentase obat yang memenuhi syarat dihitung dengan rumus sebagai berikut :
Produk Obat MS pengujian mutu,legalitas kadaluwarsa dan penandaan
Persentasi Obat MS = -------------------------------------------------------------------------------------------------- x 100 %
Jumlah seluruh obat yang disampling

Capaian persentase obat yang memenuhi syarat di provinsi Bengkulu tahun 2019 yaitu 98,87%
dengan kriteria BAIK.

INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI

CAPAIAN

(%)

(%)

(%)

Persentase obat yang memenuhi syarat
3

b.

94

92.94

Baik

Perbandingan realisasi dan capaian tahun 2019 dan 2018
Gambar 3.3 Perbandingan Persentase realisasi Obat yang
Memenuhi syarat

110
100

99.09
94

Dari gambar 3.3, dapat kita lihat
bahwa capaian kinerja obat
yang memenuhi syarat tahun

105.41
94

92.94

98.87
Target

2019 telah tercapai 98,87 %

90

Realisasi

namun menurun dibandingkan

80

%Capaian

tahun 2018 (105.41%)

2018
c.

98.87

KRITERIA

2019

Profil Capaian persentase Obat yang Memenuhi syarat pada periode renstra 2015-2019

Secara pengukuran, capaian IKU persentase

obat memenuhi syarat periode 2015-2019

menggambarkan trend fluktuatif dengan tercapai kriteria memuaskan/baik, seperti tergambar pada
gambar 3.4
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Gambar 3.4. Profil Capaian kinerja persentase Obat
yang Memenuhu syarat periode 2015-2019
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Dari gambar 3.4 di atas, terlihat Capaian kinerja persentase Obat yang memenuhi syarat pada periode
2015-2019 , selama 5 tahun mencapai target dengan kriteria baik, meskipun ada penurunan di akhir
priode renstra tahun 2019

d. Perbandingan Realisasi Kinerja tahun 2019 dengan Balai POM yang setara

Gambar 3.5 Perbandingan Capaian KInerja Persentase obat yang
memenuhi syarat dengan Balai POM Setara

3
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Balai POM di Balai POM Balai POM di Balai POM di Balai POM
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Dari gambar 3.5, capaian kinerja Persentase obat yang memenuhi syarat dalam rentang kriteria baik
( 90-110 %),

meskipun secara angka ada perbedaan. Capaian kinerja

Persentase obat yang

memenuhi syarat Balai POM di Bengkulu tidak jauh berbeda dengan empat Balai POM pembanding,
Meskipun sama sama berada pada kriteria baik, capaian kinerja yang terendah adalah Balai POM dan
Balai POM di Gorontalo yang tertinggi.

e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta solusi yang
dilakukan
Perbandingan capaian tahun

2018 dan 2019, dengan definisi operasional yang sama, ada

penurunan capaian kinerja sebesar

(6.54%). Hal ini disebabkan pada tahun 2018, evaluasi

penandaan tidak dilakukan pada semua sampel, dan tidak ditemukan produk obat yang TMS
penandaan. Sedangkan pada tahun 2019, evaluasi penandaan dilakukan pada seluruh sampel dan
hasilnya ditemukan 26 sampel TMS penandaan dan 3 TMS mutu pengujian. Besarnya TMS
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penandaan ini memberikan pengaruh yang sangat besar dalam capaian kinerja persentasi obat
yang memenuhi syarat.

Periode renstra 2015-2019, persentase obat yang memenuhi syarat telah mencapai target,
meskipun capaian ini tidak bisa dibandingkan karena adanya perubahan definisi operasional
terhadap presentasi obat yang memenuhi syarat dan perubahan pola sampling. Untuk tahun 20152017 penetapan realisasi produk yang memenuhi syarat diperhitungkan hanya untuk sampel yang
diuji parameter uji kritis secara lengkap/aspek mutu , sedangkan tahun 2018 dan 2019
diperhitungkan untuk seluruh produk yang disampling dan tidak hanya memenuhi syarat mutu
pengujian saja tetapi juga memenuhi ketentuan terhadap penandaan, izin edar dan kadaluarsa.
Perubahan definisi operasional ini dijadikan dasar untuk menurunkan target obat yang memenuhi
syarat dari 97,75% pada tahun 2017 menjadi 94 % pada tahun 2018 dan 2019
Seperti yang terlihat pada Gambar 3,4. capaian kinerja persentase obat yang memenuhi syarat
selalu diatas 100 % pada 4 tahun pertama, dan menurun ditahun kelima (2019). Capaian yang
diperoleh pada masa renstra 2015-2019 menunjukkan bahwa obat yang beredar di Provinsi
Bengkulu memenuhi persyaratan dari aspek mutu.

Capaian kinerja Persentase obat yang memenuhi syarat dengan Balai POM Pembanding dalam
rentang kriteria baik ( 90-110 %), meskipun secara angka ada perbedaan. Perbedaan ini wajar
terjadi karena adanya perbedaan jenis produk obat yang beredar di wilayah kerja dan profil penyakit
yang dialami oleh masyarakat.
3

f.

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan atau kegagalan pencapaian kinerja

Tabel berikut ini memberikan informasi tentang capaian kegiatan yang menunjang kinerja
persentase obat yang memenuhi syarat Balai POM di Bengkulu:
Tabel 3.5 Program/Kegiatan dan indikator yang menunjang Persentase obat yang MS
Program/Kegiatan

Indikator

target

Pengujian sampel obat dan

Jumlah sampel obat yang diuji

makanan

menggunakan parameter uji kritis
Persentase sarana distribusi obat

Realisasi

% Capaian

411

396

96,35%

50%

92,97%

185,94%

171

194

113,45%

176

43

24,43%

dan saryanfar yang memenuhui
ketentuan (MK)
Jumlah sarana distribusi obat
yang diawasi (cakupan)
Tindak lanjut hasil pengawasan

Jumlah rekomendasi tindaklanjut

sarana distribusi obat dan

yang dilakukan pelaku usaha atau

saryanfar yang disampaikan

instansi terkait
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Pengawasan label/penandaan

Jumlah label yang dilakukan

obat

evaluasi

Pengawasan Iklan obat

411

411

100%

Jumlah label obat yang MK

411

382

92,94%

Jumlah iklan obat yang diawasi

49

104

212,24%

Jumlah Iklan obat yang MK

104

100

96,15%

Selain itu, terdapat kegiatan yang menunjang keberhasilan capaian kinerja persentase
obat yang memenuhi syarat tahun 2019 :
1. Pengawasan peredaran obat palsu
2. KIE/sosialisasi/penyuluhan baik langsung maupun tidak langsung
3. Penyelesaian perkara di bidang obat

g. Evaluasi dan Analisis terkait tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan kinerja periode
sebelumnya

Dalam pelaksanaan pengujian obat, dilakukan evaluasi triwulan. Capaian Obat memenuhi syarat
dihitung dengan membandingkan jumlah sampel memenuhi syarat terhadap total sampel yang diuji
pada triwulan tersebut. Capaian presentasi Obat memenuhi syarat pada triwulan pertama 100 %,
triwulan kedua 101.70%, triwulan ketiga 100,26% dan triwulan kempat 98.87 %. Disini terlihat
penurunan capaian setiap triwulannya, dimana pada

triwulan pertama dengan capaian 100 %,

dikarenakan pada triwulan pertama, sampel yang diuji masih sangat sedikit, yaitu 35 sampel. Dari 35
3

sampel yang selesai diuji, tidak satupun yang TMS mutu maupun TMS penandaan. Triwulan kedua,
ketiga dan keempat masing- masing sudah memperhitungkan realisasi triwulan sebelumnya untuk
TMS mutu uji maupun TMS penandaan. Pada triwulan kedua ditemukan 7 sampel TMS penandan dari
159 sampel yang diuji. Pada triwulan ketiga, total TMS yang dtemukan menjadi 16 dengan rincian 2
TMS mutu dan 14 TMS penandaan dari total 278 sampel yang diuji selama periode januari – September
2019. Dan pada triwulan ke 4 yang sekaligus merupakan realisasi tahun 2019, ditemukan 3 sampel
TMS mutu dan 26 sampel TMS penandaan dari total 411 sampel yang diuji.

IKU-1.3 Persentase Obat Tradisional yang Memenuhi Syarat

a. Perbandingan target dan relaisasi tahun 2019
Persentasi obat tradisional yang memenuhi syarat dihitung dengan rumus sebagai berikut :
Produk OT MS pengujian mutu,legalitas kadaluwarsa dan penandaan
Persentasi OT MS = -------------------------------------------------------------------------------------------------- x 100 %
Jumlah seluruh
OT yang disampling
Capaian kinerja persentase obat tradisonal
yang memenuhi
syarat di provinsi Bengkulu telah

mencapai target tahun 2019 yaitu 149.57% % dengan kriteria TIDAK DAPAT DISIMPULKAN ,
seperti terlihat pada tabel…
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INDIKATOR KINERJA

Persentase obat

TARGET

REALISASI

CAPAIAN

(%)

(%)

(%)

tradisonal

60

89.74

KRITERIA

149,57

Tidak dapat

yang memenuhi syarat

b.

disimpulkan

Perbandingan realisasi dan capaian tahun 2019 dan 2018

Dari gambar 3.6, dapat

Gambar 3.6. Perbandingan capaian kinerja
persentase Obat Tradisional yang memenuhi
syarat 2018-2019

kita lihat bahwa capaian
kinerja

149.56
150

97.37 89.74
83

100

yang

117.32

memenuhi

tahun

60

50

syarat

2019

Target

mencapai

target

Realisasi

149.56

%

%Capaian

meningkat

0

telah
yaitu
namun

dibandingkan

tahun 2018 (89.74%)
2018

c.

obat tradisional

2019

Profil capaian persentase Obat tardisional yang Memenuhi syarat pada periode renstra
2015-2019

3

Realisasi presentasi obat tradisional tahun 2019 menurun cukup besar jika dibandingkan dengan 4
tahun sebelumya. Perbandingan target, realisasi dan capaian presentasi obat tradisional yang
memenuhi syarat periode tahun 2015 sampai dengan 2019 dapat di lihat pada gambar sebagai berikut
:

Gambar 3.7. Profil Capaian kinerja Obat Tradisional yang
Memenuhi syarat periode 2015-2019
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Dari gambar 3.7 di atas, terlihat Capaian kinerja persentase Obat tradisional yang memenuhi
syarat pada periode 2015-2019, selama 5 tahun mencapai target dengan kriteria baik, dan meningkat
pada akhir priode renstra tahun 2019.

d.

Perbandingan Realisasi Kinerja tahun 2019 dengan Balai POM yang setara

Gambar 3.8. Perbandingan Capaian kinerja Persentase obat tradisional
yang memenuhi syarat dengan Balai POM Setara
149.57

110.86

107.28

150

107.79

66.42

100
50
0
Balai POM
Bengkulu

Balai POM
Gorontalo

Balai POM
Pangkal
Pinang

Balai POM
di Palu

Balai POM
Ambon

Dari gambar 3.8 di atas, capaian kinerja Persentase obat tradisioanal antar balai yang setara sangat
variatif yaitu Balai POM di Bengkulu dengan kriteria tidak dapat simpulkan (>120%). Capaian
Kinerja Balai POM di Gorontalo , Balai POM di Ambon dengan kriteria baik ( 90-110 %), sedangkan
Balai POM di Palu dengan kriteria cukup (70-<90%)

e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta
3

solusi yang dilakukan

Capaian kinerja obat tradisional yang memenuhi syarat telah mencapai target tahun 2019 dan target
renstra ; yakni 149,57 %, dengan kriteria tidak dapat disimpulkan. Nilai ini diperoleh dari
perbandingan jumlah obat tradisional yang memenuhi syarat sebanyak 306 sampel terhadap 341
sampel obat tradisional yang disampling dikali 100%. Dari 35 sampel TMS, 19 TMS penandaan dan 16
sampel TMS mutu pengujian.
Pada akhir tahun 2019 capaian kinerja ini telah mencapai target tahun 2019 dan target akhir renatra
2019, namun tidak dapat disimpulkan sesuai kriteria keberterimaan laporan kinerja tahun 2019.
Ditinjau dari target indikator, semakin rendah targetnya, makin tinggi capaiannya . Penurunan target
dari 83 % pada tahun 2018 menjadi 60 % pada tahun 2019 disebabkan pada tahun ini mulai diterapkan
sampel acak pada sebagian komoditi dimana produk ED dan produk TIE menjadi target sampling,
selain penandaan meskipun realisasinya tidak ditemukan satupun poroduk ED dan TIE pada saat
dilakukan sampling.

f.

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan atau kegagalan pencapaian kinerja
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Tabel 3.6 berikut ini memberikan informasi tentang capaian kegiatan yang menunjang kinerja
persentase obat tradisional yang memenuhi syarat Balai POM di Bengkulu:

Tabel 3.6 Program/Kegiatan dan indikator yang menunjang Persentase obat tradisional MS
Program/Kegiatan

Indikator

target

Realisasi

% Capaian

Pengujian sampel obat dan

Jumlah sampel obat

341

341

100%

makanan

tradisional yang diuji

39

21

53,85%

39

39

100%

341

341

100%

341

322

94,43%

113

174

153,98%

174

145

83,33%

menggunakan parameter
uji kritis
Jumlah sarana distribusi
obat tradisional yang
memenuhui ketentuan
Jumlah sarana distribusi
obat tradisional yang
diawasi (cakupan)
Pengawasan label/penandaan

Jumlah label OT yang

obat tradisional

diawasi
Jumlah Label OT yang
memenuhi ketententuan

Pengawasan iklan obat

Jumlah iklan obat

tradisional

tradisional yang diawasi
Jumlah iklan obat

3

tradisional yang MK

g.

Evaluasi dan Analisis terkait tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan kinerja periode
sebelumnya
Evaluasi Rencana Aksi pada indikator kinerja presentasi obat tradisional yang memenuhi syarat
tahun 2019, telah dilakukan pertriwulan. Berturut-turut realisasi triwulan pertama sampai dengan
triwulan keempat adalah 41.38 %, 83.72 %, 86.36 %, dan 89.74 %. Data ini menunjukan ada
peningkatan tiap triwulannya. Pada triwulan pertama, realisasi persentase obat tradisional yang
memenuhi syarat sangat kecil 41.38% karena sebanyak 17 sampel TMS (6 TMS mutu dan 11
TMS penandaan) dari total 29 sampel yang selesai diuji. Pada triwulan kedua terus meningkat
menjadai 83.72% dengan rincian 21 sampel TMS (9 TMS mutu dan 12 TMS penandaan) dari 129
sampel yang diuji. Triwulan ketiga terus meningkat menjadai 86.36% ,dengan rincian 30 sampel
TMS (11 sampel TMS mutu dan 19 sampel TMS penandaan) dari 220 sampel yang diuji. Triwulan
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keempat atau setelah 1(satu) tahun berjalan diperoleh 89.74% dengan rincian akhir : 35 sampel

Gambar 3.9. Perbandingan capaian kinerja
Kosmetik yang memenuhi syarat

TMS (16 sampel TMS mutu dan
19 sampel TMS penandaan) dari
341 sampel yang diuji sampai

150
100

9299.71

108.33

dengan triwulan keempat tahun

113.29
8090.63

Target
Realisasi

50

%Capaian

0
2018

2019

2019.
Hal

ini

menunjukkan

diperlukan
teknik

perbaikan

pengambilan

masih
dalam
sampel

dilapangan, seperti :
-

Menyusun populasi sarana distribusi obat tradisional di tiap kabupaten

-

Menyusun profil produk beredar

-

Melakukan clustering sarana.

IKU-1.4 Persentase Kosmetik yang Memenuhi Syarat

a.

Perbandingan target dan relaisasi tahun 2019

Capaian kinerja indikator Persentasi kosmetik yang memenuhi syarat dihitung menggunakan rumus
sebagai berikut:

3

Produk Kos MS pengujian mutu,legalitas kadaluwarsa dan penandaan
Persentasi Kosmetik MS = ----------------------------------------------------------------------------------------------- x 100 %
Jumlah seluruh kosmetik yang disampling

Capaian persentase kosmetik yang memenuhi syarat di provinsi Bengkulu tahun 2019 yaitu 113,29
% dengan kriteria sangat baik.

INDIKATOR KINERJA
Persentase

Kosmetik

yang

TARGET (%)
80

REALISASI (%)
90.63

CAPAIAN (%)

KRITERIA

113.29

Sangat Baik

memenuhi syarat

b. Perbandingan realisasi dan capaian tahun 2019 dan 2018

Dari gambar 3.9, terlihat bahwa capaian kinerja obat yang memenuhi syarat tahun 2019 telah tercapai
98,87 % namun menurun dibandingkan tahun 2018 (105.41%)
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Profil capaian persentase Kosmetik yang memenuhi syarat pada periode renstra
2015-2019
Perbandingan target, realisasi dan capaian kinerja presentasi kosmetik yang memenuhi syarat
tahun 2015 sampai dengan 2019 dapat di lihat pada gambar 3.10 sebagai berikut :

Gambar 3.10. Profil Capaian Kosmetika
yang Memenuhi syarat periode 2015-2019

Dari gambar 3.10, terlihat
Capaian kinerja persentase

115

113.29

111.52
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2017
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5

tahun)
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sangat
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meningkat di akhir periode
renstra tahun 2019

d. Perbandingan Realisasi Kinerja tahun 2019 dengan Balai POM yang setara

Gambar 3.11Perbandingan Capaian kinerjja
kosmetik yang memenuhi syarat dengan Balai POM
Setara
3
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Dari gambar 3.11, capaian kinerja persentase kosmetik pada 3 Balai POM dengan kriteria sangat
baik (110-120) yaitu; Balai POM di Bengkulu, Balai POM di Gorontalo dan Balai POM di Palu.
Sedangkan Balai POM di Pangkal Pinang dan Balai POM Ambon dengan kriteria baik (90-110%).

e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta solusi yang
dilakukan
Analisis kinberja kosmetik yang memenuhi syarat telah mencapai tartget tahun 2019, yaitu sebesar
113.29 % dengan kriterima sangat baik

Meskipun capaiannya terlihat meningkat, tetapi jika

dilihat dari realisasi presentasi kosmetik yang memenuhi syarat, sebetulnya terjadi penurunan
yang cukup besar. Pada tahun 2018 realisasi yang diperoleh adalah 99,71 % sedangkan
tahun 2019 sebesar 90.63 %. Sama seperti komoditi lainnya, tahun 2018, evaluasi penandaan
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menjadi salah satu factor yang mempengaruhi hasil akhir, hanya saja belum dilakukan pada seluruh
sampel sehingga hanya ditemukan 2 sampel TMS penandaan. Sedangkan pada tahun 2019, setelah
evaluasi penandaan dilakukan pada seluruh sampel yang di sampling diperoleh 62 sampel TMS
penandaan.

Besarnya TMS Penandaan memberikan sumbangan yang besar dalam

menurunkan presentasi kosmetik yang memenuhi syarat.
Dari gambar 3.10 Profil capaian persentase kosmetik periode 2015-2019, terlihat bahwa target peride
Rentra 2015-2019 telah tercapai. Periode 5 (lima) tahun ini memberikan capaian diatas 100 %. Ini
menunjukkan bahwa kosmetik yang beredar di Provinsi Bengkulu memenuhi persyaratan dari aspek
mutu. Meskipun capaian ini tidak bisa dibandingkan karena adanya perubahan definisi operasional
terhadap presentasi kosmetik yang memenuhi syarat dan perubahan pola sampling. Untuk tahun 20152017 penetapan realisasi produk yang memenuhi syarat diperhitungkan hanya untuk sampel yang diuji
parameter uji kritis secara lengkap/aspek mutu, sedangkan tahun 2018 dan 2019 diperhitungkan untuk
seluruh produk yang disampling dan tidak hanya memenuhi syarat mutu pengujian saja tetapi juga
memenuhi ketentuan terhadap penandaan. Perubahan defines operasional ini dijadikan dasar untuk
menurunkan target dari 98.40 % ditahun 2017 menjadi 92 % ditahun 2018. Untuk tahun 2019 target
kembali diturunkan menjadi 80 % disebabkan karena pada pedoman sampling tahun 2019

ditetapkan produk ED dan TIE akan masuk dalam target sampling, dan langsung terhitung
sebagai sampel TMS. Tetapi pada kenyataannya target sampling ED dan TIE tidak ditemukan
saat melakukan sampling.
3

Evaluasi dan Analisis terkait tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan kinerja periode
sebelumnya

Evaluasi Rencana Aksi pada indikator presentasi kosmetik yang memenuhi syarat tahun 2019 telah
dilakukan per triwulan. Evaluasi per selama tahun 2019 cukup stabil. Pada triwulan pertama

diperoleh hasil 89,41 % produk kosmetik MS, dan selanjutnya triwulan kedua hingga keempat
berturut-turut adalah 89.86 %, 89,57 % dan 90.63 %.
Hasil perhitungan realisasi diperoleh dari jumlah sampel kosmetik yang duji dilaboratorium dengan hasil
memenuh syarat baik secara pengujian mutu, legalitas, kadaluarsa dan penandaan sebanyak 619
sampel dibandingkan terhadap jumlah sampel kosmetik yang diuji sebanyak 683 sampel. Dari total 64
sampel TMS yang ditemukan, 2 diantaranya adalah TMS mutu pengujian dan 62 lainnya TMS
penandaan.

Pada tahun 2019, produk TIE dan kadaluarsa telah dimasukkna dalam target sampel. Tetapi
kenyatannya tidak ditemukan pada saat turun kesarana untuk melakukan sampeling. Padahal pada
saat melakukan pemeriksaan sarana distribusi, produk kosmetik TIE dan kadaluarsa masih ditemukan.
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Hal ini menunjukkan bahwa teknik pengambilan sampling masih perlu disempurnakan sesuai yang
ditetapkan dalam pedoman sampling, seperti :
-

Menyusun populasi sarana distribusi kosmetik di tiap kabupaten

-

Menyusun profil produk beredar

-

Melakukan clustering sarana, sehingga tempat pengambilan sampling dapat mewakili semua
jenis cluster.

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan atau kegagalan pencapaian
kinerja

Tabel berikut ini memberikan informasi tentang capaian kegiatan yang menunjang kinerja
persentase obat tradisional yang memenuhi syarat Balai POM di Bengkulu:
Tabel 3.7 Program/Kegiatan dan indikator yang menunjang Persentase kosmetik MS
Program/Kegiatan

Indikator

target

Realisasi

% Capaian

Pengujian sampel

Jumlah sampel kosmetik yang diuji

682

683

100,15%

obat dan makanan

menggunakan parameter uji kritis
78

49

62,82%

60

78

130%

Persentase sarana distribusi kosmetik yang
memenuhi ketentuan
Persentase sarana distribusi kosmetik yang
diawasi (cakupan)
Pengawasan

Jumlah label kosmetik yang diawasi

682

682

100%

label/penandaan

Persentase Label kosmetik yang MK

682

620

90,91%

Pengawasan iklan

Jumlah iklan kosmetik yang diawasi

235

374

159,15%

obat tradisional

Persentase iklan kosmetik yang MK

374

295

78,88%

obat tradisional

3

g. Evaluasi dan Analisis terkait tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan kinerja periode sebelumnya

Hasil perhitungan realisasi diperoleh dari jumlah sampel kosmetik yang duji dilaboratorium dengan hasil
memenuh syarat baik secara pengujian mutu, legalitas, kadaluarsa dan penandaan sebanyak 619
sampel dibandingkan terhadap jumlah sampel kosmetik yang diuji sebanyak 683 sampel. Dari total 64
sampel TMS yang ditemukan, 2 diantaranya adalah TMS mutu pengujian dan 62 lainnya TMS
genandaan.

Hasil evaluasi per triwulan menunjukkan hasil yang cukup stabil selama tahun 2019. Pada triwulan
pertama diperoleh hasil 89,41 % produk kosmetik MS, dan selanjutnya triwulan kedua hingga keempat
berturut-turut adalah 89.86 %, 89,57 % dan 90.63 %.
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Hal ini menunjukkan bahwa teknik pengambilan sampling masih perlu disempurnakan sesuai yang
ditetapkan dalam pedoman sampling, seperti :
-

Menyusun populasi sarana distribusi kosmetik di tiap kabupaten

-

Menyusun profil produk beredar

-

Melakukan clustering sarana, sehingga tempat pengambilan sampling dapat mewakili semua
jenis cluster.

IKU-1.5 Persentase Suplemen Kesehatan yang Memenuhi Syarat

a. Perbandingan target dan relaisasi tahun 2019
Capaian kinerja indikator Persentase suplemen kesehatan yang memenuhi syarat dihitung
menggunakan rumus sebagai berikut:
SK MS pengujian mutu, legalitas kadaluwarsa dan label
Persentasikinerja
Suplemen
Kesehatan
MS =kesehatan
-------------------------------------------------------------------------------x
100 %
Capaian
persentase
suplemen
yang memenuhi syarat di provinsi Bengkulu tahun
Jumlah seluruh SK yang disampling

2019 sebesar 112,93 % dengan kriteria sangat baik, seperti terlihat pada tabel…

INDIKATOR KINERJA

Persentase Suplemen Kesehatan

TARGET

REALISASI

CAPAIAN

(%)

(%)

(%)

87

98.25

112.93

KRITERIA

Sangat Baik

yang memenuhi syarat
3
b. Perbandingan realisasi dan capaian tahun 2019 dan 2018
Dari gambar 3.12, dapat kita lihat bahwa capaian kinerja Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat
tahun 2019 sebesar 112.93% dan telah mencapai target tahun 2019 dan akhir resntra 2019, namun
capaian ini menurun dibanding tahun 2018 (120.88%)

Gambar 3.12. Perbandingan Capaian Kinerja Suplemen Kesehatan Yang
Memenuhi syarat 2018-2019
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c. Profil capaian kinerja persentase suplemen makanan yang memenuhi syarat pada periode 20152019

Dari

Gambar 3.13. Profil Capaian kinerja
Suplemen Kesehatan yang Memenuhi syarat
periode 2015-2019
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d. Perbandingan Realisasi Kinerja tahun 2019 dengan Balai POM yang setara
Dari gambar 3.14, Capaian kinerja persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat pada
dua Balai POM sudah diatas 100% yakni pada rentang (110-120%), dengan kriteria sangat baik
yaitu Balai POM di Bengkulu dan Balai POM di Gorontalo, sedangkan capaian kinerja 2 Balai POM
lainnya yaitu Balai POM d di Palu dan Balai POM di Ambon berada pada rentang 90-110% dengan
kriteria baik. Balai POM di Pangkal Pinang capaian kinerja persentase Suplemen Kesehatan yang
memenuhi syarat berada pada rentang 50-<70% dengan kriteria kurang

3

Gambar 3.14 Perbandingan Capaian kinerjja Suplemen Kesehatan
yang memenuhi syarat dengan Balai POM Setara
112.93

114.94

97.8

99.66

52.47

Balai POM Balai POM
di Bengkulu
di
Gorontalo

Balai POM
di Pangkal
Pinang

Balai POM
di Palu

Balai POM
di Ambon

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta solusi yang
dilakukan
Capaian kinerja persentase suplemen kesehatan yang memenuhi syarat pada tahun 2019 sebesar
112.93 % dengan kriteria sangat baik. Perhitungan capaian kinerja diperoleh dari perbandingan
realisasi terhadap target, sedangkan realisasi diperoleh dari jumlah sampel suplemen kesehatan yang
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duji dilaboratorium dengan hasil memenuh syarat baik secara pengujian mutu, legalitas, kadaluarsa
dan penandaan sebanyak 112 sampel dibandingkan terhadap jumlah sampel suplemen kesehatan
yang disampling sebanyak 114 sampel. Total sampel yang selesai diuji tahun 2019 adalah 114, dimana
1 sampel saat

uji absah DNA Spesifik porcein di P3OMN, yaitu sampel dengan no kode

19.089.01.11.01.0057.K. Dari 114 sampel yang diuji, hanya ditemukan 1 (satu) sampel TMS
penandaan, dan tidak ditemukan TMS dari aspek mutu. Capaian 112.93 % menggambarkan bahwa
peredaran suplemen kesehatan di Bengkulu adalah produk yang memenuhi syarat baik dari segi mutu
maupun penandaan

Tahun 2019, hanya ditemukan 1 TMS, yaitu TMS penandaan, maka hasil evaluasi triwulan cukup stabil.
Realisasi dari triwulan pertama hingga ke empat adalah 100 %, 97.78 %, 98,61 %, dan 98,25 %.
Realisasi tiap triwulan telah memperhitungkan realisasi di triwulan sebelumnya.
Seperti halnya realisasi tiap triwulan, realisasi 5 (lima) tahun terakhir juga relative stabil.

Meskipun capaian yang diperoleh 112.93 % (sangat baik), tidak ada kendala yang signifikan dalam
menghambat capain kinerja, namun pengawasan suplemen kesehatan masih membutuhkan strategi
yang lebih efektif mulai penilai produk (pre-market) sampai dengan post market termasuk pengawasan
produksi, distribusi sampai label/iklan, mengingat produk tersebut mempunyai fungsi meningkatkan
stamina tubuh akan tetapi apabila digunakan berlebihan dan ditambahkan bahan kimia tertentu akan
menimbulkan risiko yang serius pada kesehatan.

3

Hal lain yang perlu dikembangkan terkait dengan pengawasan adalah :
-

Pengembangan metode analisis untuk sediaan jelly/gummy dan sediaan lepas lambat kepada
Pusat Riset Obat dan Makanan dan pusat Pengujian Obat dan Makanan Nasional.

-

Kaji ulang terhadap kriteria parameter kritis pengujian suplemen kesehatan pada pedoman
prioritas sampling.

e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan atau kegagalan pencapaian kinerja

Tabel berikut ini memberikan informasi tentang capaian kegiatan yang menunjang kinerja
persentase suplemen kesehatan yang memenuhi syarat Balai POM di Bengkulu:
Tabel 3.8 Program/Kegiatan dan indikator yang menunjang Persentase Suplemen Kesehatan MS
Program/Kegiatan

Indikator

target

realisasi

% Capaian

Pengujian sampel obat

Jumlah sampel SK yang diuji

114

113

99,12%

dan makanan

menggunakan parameter uji

39

21

53,85%

kritis
Persentase sarana distribusi
SK yang memenuhi ketentuan
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Persentase sarana distribusi

39

39

100%

SK yang diawasi (cakupan)
Pengawasan

Jumlah label SK yang diawasi

114

114

100%

label/penandaan obat

Persentase Label SK yang MK

114

113

99,12%

Pengawasan iklan obat

Jumlah iklan SK yang diawasi

38

89

234,21%

tradisional

Persentase iklan SK yang MK

89

89

100%

tradisional

f. Evaluasi dan Analisis terkait tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan kinerja periode
sebelumnya
Berdasarkan rekomendasi perbaikan kinerja 2015-2017, telah dilakukan reviu indikator kinerja utama
(IKU) persentase suplemen kesehatan yang memenuhi syarat. Perubahan yang signifikan tahun 2019
dilakukan pada alur pemeriksaan suplemen kesehatan , mulai dari metoda sampling secara acak
sampai kepada jenis parameter uji yang dilakukan laboratorium. Sampling dilakukan tidak hanya
targeted sampling seperti tahun tahun sebelumnya, tetapi mencakup keseluruhan jenis suplemen
kesehatan yang beredar dan menjadi kewenangan pengawasan Balai POM di Bengkulu. Parameter uji
suplemen kesehatan juga ditingkatkan, baik dari segi jumlahnya maupun dari segi metode
pengujiaannya. Berdasarkan perubahan tersebut , ruang lingkup pengukuran indikator tidak hanya
mencakup aspek mutu secara laboratorium, tetapi juga mencakup produk yang tidak memiliki nomor
izin edar (NIE)/produk illegal termasuk palsu, tidak memenuhi ketentuan label/penandaan, produk
kadaluarsa dan produk rusak
3
IKU-1.6 Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat

a. Perbandingan target dan relaisasi tahun 2019
Persentasi Makanan yang memenuhi syarat dihitung menggunakan rumus sebagai berikut:
Produk Makanan MS pengujian mutu,legalitas kadaluwarsa dan penandaan
Persentasi Makanan MS = ------------------------------------------------------------------------------------------- x 100 %
Jumlah seluruh Makanan yang disampling

Capaian kinerja persentase suplemen kesehatan yang memenuhi syarat di provinsi Bengkulu tahun
2019 sebesar 106.41 % dengan kriteria baik, seperti terlihat pada tabel…

INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI

CAPAIAN

(%)

(%)

(%)
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Persentase Makanan

yang

71

75.55

106.41

Baik

memenuhi syarat

b. Perbandingan realisasi dan capaian tahun 2019 dan 2018

Gambar 3.15. Perbandingan Capaian kinerja
Makanan Yang Memenuhi syarat

Dari gambar 3.15, dapat
kita lihat bahwa capaian
kinerja

150
100

makanan yang memenuhi

106.41

89 85.9895.96

Target
Realisasi
%Capaian

71 75.55

50

persentase

syarat

tahun 2019 telah

mencapai

2018

yakni

106.41% dan meningkat
dibanding

0

target

tahun

2018

(95.96%)

2019

c. Profil capaian kinerja persentase makanan yang memenuhi syarat pada periode 2015-2019
Dari gambar 3.16 di bawah ini, Capaian kinerja persentase Makanan yang memenuhi syarat pada
periode 2015-2019 (selama 5 tahun) mencapai target dengan kriteria baik ( 90-<110%), dan meningkat
di akhir priode renstra tahun 2019.
3
Gambar 3.16. Profil Capaian Persentase Makanan yang
Memenuhu syarat periode 2015-2019
110
106.23

105
100

106.4

105.29
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e.
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2017
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Perbandingan Realisasi Kinerja tahun 2019 dengan Balai POM yang setara
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Gambar 3.17. Perbandingan Capaian kinerja Makanan yang
memenuhi syarat dengan Balai POM Setara
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122.08
82.94

100

102.76

122.27

50
0
Balai POM di
Bengkulu

Balai POM di
Gorontalo

Balai POM di
Pangkal Pinang

Balai POM di
Palu

Balai POM di
Ambon

Dari gambar 3.17 di atas, Capaian kinerja persentase Makanan yang memenuhi syarat pada empat
Balai POM sudah diatas 100%, yang teridiri dari 2 Balai POM pada rentang (110-120%), dengan kriteria
sangat baik yaitu Balai POM di Gorontalo dan Balai POM di Palu, sedangkan capaian kinerja 2 Balai
POM lainnya yaitu Balai POM di Bengkulu dan Balai POM di Ambon berada pada rentang 90-110%
dengan kriteria baik. Khusus Balai POM di Pangkal Pinang capaian kinerja persentase Makanan yang
memenuhi syarat berada pada rentang 70- <90% dengan kriteria cukup

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta solusi yang
dilakukan
Perubahan defenisi operasional pada tahun 2018, memberikan kontribusi yang besar terhadap jumlah
sampel yang memenuhi syarat di tahun 2018 dan 2019. Pada 2018, evaluasi penandaan belum
dilakukan untuk semua sampel, sedangkan tahun 2019 dilakukan pada seluruh sampel yang
disampling.
3

Pada tahun 2019, ditemukan 135 sampel yang TMS penandaan. Jumlah ini cukup besar untuk
menurunkan jumlah sampel makanan yang MS. Sebagian besar Makanan yang TMK label adalah
produk IRTP.
Balai POM di Bengkulu akan lebih menggiatkan KIE ke sarana produksi mengenai persyaratan label
yang memenuhi ketentuan dan advokasi ke Dinas Kesehatan sebagai penanggungjawab IRTP agar
melakukan monitoring dan evaluasi label dari produk IRTP yang beredar di wilayah kerja provinsi
Bengkulu.

e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan atau kegagalan pencapaian
kinerja

Tabel 3.9 berikut ini memberikan informasi tentang capaian kegiatan yang menunjang kinerja
persentase makanan yang memenuhi syarat Balai POM di Bengkulu:
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Tabel 3.9 Program/Kegiatan dan indikator yang menunjang Persentase Makanan MS
Program/Kegiatan

Indikator

target

Pengujian sampel obat dan

Jumlah sampel makanan yang

makanan

diuji menggunakan parameter uji

Realisasi

% Capaian

642

475

73,99%

58

26

44,83%

56

58

103,57%

184

88

47,83%

100

184

184,0%

41,8%

9,0%

21,53%

88

91

103,41%

kritis
Pemeriksaan sarana distribusi

Jumlah sarana distribusi makanan

pangan

yang memenuhui ketentuan (MK)
Jumlah sarana distribusi makanan
yang diawasi (cakupan)

Pemeriksaan Intensifikasi

Jumlah sarana distribusi makanan

Pangan menjelang hari besar

yang memenuhui ketentuan (MK)

nasional

Jumlah sarana distribusi makanan
yang diawasi (cakupan)

Pemeriksaan sarana produksi

Persentase sarana produksi

Pangan

makanan yang memenuhui
ketentuan (MK)
Jumlah sarana produksi makanan
yang diawasi (cakupan)

Tindak lanjut hasil pengawasan

Jumlah rekomendasi tindaklanjut

sarana distribusi pangan yang

yang dilakukan instansi terkait

42

4

9,52%

Pengawasan label/penandaan

Jumlah label pangan yang diawasi

642

642

100%

pangan

(cakupan)
642

507

78,97%

Jumlah iklan pangan yang diawasi

150

206

137,33%

Jumlah iklan pangan yang MK

206

181

87,86%

disampaikan

Jumlah label pangan yang

3

memenuhi ketentuan
Pengawasan Iklan pangan

f. Evaluasi dan Analisis terkait tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan kinerja periode
sebelumnya
Berdasarkan rekomendasi perbaikan kinerja 2015-2017, telah dilakukan reviu indikator kinerja utama
(IKU) persentase makanan yang memenuhi syarat. Perubahan yang signifikan tahun 2019 dilakukan
pada alur pemeriksaan makanan, mulai dari metoda sampling secara acak sampai kepada jenis
parameter uji yang dilakukan laboratorium. Sampling dilakukan tidak hanya targeted sampling seperti
tahun tahun sebelumnya, tetapi mencakup keseluruhan jenis suplemen kesehatan yang beredar dan
menjadi kewenangan pengawasan Balai POM di Bengkulu. Parameter uji produk makanan juga
ditingkatkan, baik dari segi jumlahnya maupun dari segi metode pengujiaannya. Berdasarkan
perubahan tersebut , ruang lingkup pengukuran indikator tidak hanyak mencakup aspek mutu secara
laboratorium, tetapi juga mencakup produk yang tidak memiliki nomor izin edar (NIE)/produk illegal
termasuk palsu, tidak memenuhi ketentuan label/penandaan, produk kadaluarsa dan produk rusak
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Hasil evaluasi realisasi menunjukkan penurunan setiap triwulan. Besarnya realisasi presentasi
makanan yang memenuhi syarat mulai dari triwulan pertama hingga keempat secara berturut-turut
adalah 95.59 %, 80.90 %, 84.77 %, dan 75.55 %. Penurunan yang cukup besar di triwulan terakhir
dikarenakan sebagian besar sampel (lebih dari 50 % sampel) selesai uji di triwulan ini.

Sasaran strategis II
Meningkatnya kepatuhan dan kepuasan pelaku usaha serta kesadaran
masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu obat dan makanan
di wilayah kerja Balai POM di Bengkulu
Capaian Kinerja Sasaran Strategis kedua memiliki 2 Indikator Kinerja Utama (IKU) dan merupakan
IKU Balai POM di Bengkulu tahun kedua pada periode 2015-2019 . Capaian kinerja sasaran strategis
kedua ini lebih dari 100% dan mencapai telah target yaitu 126.06% dengan kriteria tidak dapat
disimpulkan, dengan anggran belanja sebesar Rp 1.978.056.334 (satu miliyar Sembilan ratus tujuh
puluh delapan juta lima puluh enam ribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah) Indikator kinerja yang
mendukung tercapainya sasaran strategis kedua dapat dilihat pada Tabel 3.10 di bawah ini :
Tabel 3.10. Realisasi dan capaian indikator kinerja sasaran strategis II.
INDIKATOR KINERJA

3

TARGET
(%)

REALISASI
(%)

CAPAIAN
(%)

KRITERIA

Indeks kepatuhan (compliance index) pelaku
usaha di bidang obat dan makanan di wilayah
kerja Balai POM di Bengkulu

61

90.96

149.15%

Tidak dapat
disimpulkan

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

66

67.95

102.95

Baik

Analisis akuntabilitas setiap indikator :
Penjelasan berikut ini merupakan analisis akuntabilitas dari setiap dinikator kinerja Balai POM di
Bengkulu:
IKU-2.1 Indeks kepatuhan (compliance index) pelaku usaha di bidang obat dan makanan di
wilayah kerja Balai POM di Bengkulu
a. Perbandingan target dan realisasi tahun 2019
Indeks kepatuhan pelaku usaha merupakan indikator kinerja yang ditentukan secara statistik
mempertimbangan hasil pemeriksaan sarana produksi dan distribusi obat dan makanan serta sarana
pelayanan kefarmasian dalam memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan.

INDIKATOR KINERJA

KRITERIA
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TARGET

REALISASI

CAPAIAN

(%)

(%)

(%)

Indeks kepatuhan (compliance index)

61

90,98

149,15

pelaku usaha di bidang obat dan

Tidak dapat
disimpulkan

makanan di wilayah kerja Balai POM
di Bengkulu

Capaian kinerja indikator Indeks Kepatuhan pelaku usaha propinsi Bengkulu adalah 149,15%,kriteria
tidak dapat disimpulkan dan sudah mencapai target tahun 2019 dan target terakhir Renstra tahun
2019.
b. Perbandingan realisasi dan capaian tahun 2019 dengan tahun 2018
Indikator kinerja indeks Kepatuhan Pelaku Usaha (IKPU) ini baru ada tahun 2018 dan 2019 pada
renstra periode 2015-2019, sehingga profil capaian IKPU pada periode tersebut tidak dapat di
tampilkan/dijabarkan.
Capaian IKPU selama 2 tahun (2018 dan 2019) dapat dilihat pada Gambar 3.18 berikut :
Gambar 3.18. Perbandingan Capaian Indeks
Kepatuhan Pelaku Usaha 2018-2019
150
100

59.69 59.69

99.48

90.98
61.00

149.15

50

Berdasarkan gambar 3.18, dapat
dilihat capaian kinerja IKPU Balai
POM di Bengkulu
tahun 2019
(149,15%) telah mencapai target
tahun
2019
dan
meningkat
dibanding tahun 2018 (99,48%).

0

3

2018

Target

c.

2019

Realisasi

Capaian (%)

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2019 dengan standar nasional dan Balai lain yang
sejenis/setara
Untuk melihat tingkat efektivitas kinerja pengawasan Obat dan Makanan melalui indikator IKPU
Balai POM di Bengkulu perlu dilihat dan dibandingkan dengan IKPU BPOM dan Balai POM yang
setara
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Gambar 3.19. Perbandingan Capaian kinerja Indeks Kepatuhan
Pelaku Usaha di bidang Obat dan Makanan dengan Balai lain dan
Nasional
Nasional

84.3

Ambon

61.00

Palu

61

Pangkalpinang

50.44

Gorontalo

61
61

Bengkulu

61.00

-

50.00
Capaian

129.64

79.08

127.16

77.57
82.69

126.74

77.31
90.98

100.00
Realisasi

149.15

150.00

Target

Berdasarkan gambar di atas, capaian kinerja IKPU di Provinsi Bengkulu dan Balai POM
pembanding berada pada rentang (>120%), kriteria tidak dapat disimpulkan

Dilihat dari sisi nilai indek, Balai POM di Bengkulu memiliki nilai indeks kepatuhan pelaku usaha
di bidang obat dan makanan sebesar 90,98 dan lebih besar dibanding IKPU Nasional sebesar
84,3. Indeks ini juga merupakan yang tertinggi dibanding Balai/BBPOM di seluruh Indonesia
d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif
solusi yang telah dilakukan
Tingginya capaian Indeks kepatuhan pelaku usaha di bidang obat dan makanan dapat dijelaskan
sebagai berikut :
3

1. Tidak terdapat sarana produksi obat, obat tradisional dan suplemen kesehatan di provinsi
Bengkulu
2. Tingginya persentase sarana distribusi obat dan saryanfar yang memenuhi ketentuan (MK)
ditunjukkan dengan rendahnya sarana yang menerima sanksi tertulis peringatan keras
atau yang lebih berat. Sarana distribusi obat dan saryanfar memberikan proporsi terbesar
terhadap realisasi pemeriksaan sarana distribusi obat dan makanan secara keseluruhan.
3. Masih cukup banyak tindak lanjut hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh pelaku usaha
e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja
Terdapat beberapa program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja indeks
kepatuhan pelaku usaha di bidang obat dan makanan, yaitu :
1. Kegiatan advokasi lintas sector ke instansi terkait cukup memberikan perhatian kepada
Dinas Kesehatan dalam mengawasi wilayahnya dari pelaku usaha yang melakukan
pelanggaran. Hal ini ditunjukkan dengan komitmen Dinas Kesehatan yang senantiasa
melaporkan kepada Balai POM perihal sarana yang melakukan pelanggaran, diantaranya
apotek yang izin apotekernya telah habis dan yang mengundurkan diri.
2. Pemeriksaan sarana distribusi obat dan saryanfar telah cukup mampu membuat sarana
yang TMK melakukan tindakan perbaikan dan melaporkan ke Balai POM. Hal ini
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ditunjukkan dari tindakan perbaikan yang dilaporkan, sebagian besar hasil evaluasi
dinyatakan close atau mampu menjawab temuan pelanggaran
3. Pemeriksaan sarana distribusi kosmetik, obat tradisional, dan pangan telah cukup mampu
membuat pelaku usaha tidak mengulangi perbuatannya. Hal ini disebabkan oleh adanya
pemanggilan pelaku usaha untuk dimintai keterangan terhadap temuan produk tanpa izin
edar, kedaluwarsa, dan mengandung bahan berbahaya. Selain itu, juga secara konsisten
dibuat surat pernyataan tidak akan mengulangi pelanggaran dengan konsekusensi
penegakan hukum jika ditemukan pelanggaran pidana kedua kali.
4. Evaluasi Tindakan perbaikan dan pencegahan (CAPA) dari pelaku usaha telah
dilaksanakan dengan baik oleh petugas pemeriksa. Terhadap bukti perbaikan yang belum
mampu menutup temuan, diberikan surat yang berisi bukti perbaikan yang harus
dilampirkan.
5. Kegiatan Pasar Aman dari Bahan Berbahaya telah mampu memberikan pemahaman
kepada pelaku usaha perihal produk pangan dan bahan tambahan pangan yang dapat
dijual. Hal ini secara langsung berdampak pada hasil pemeriksaan sarana distribusi
pangan yang menjangkau pasar tradisional.
Di tahun 2019 Balai POM di Bengkulu mempunyai target intervensi 7 pasar aman dari
bahan berbahaya. Adapun realisasi jumlah pasar yang
memenuhi kriteria pasar aman dari bahan berbahaya tahun 2019 sebesar 7 pasar dengan
capaian terhadap target sebesar 100%. Pasar yang telah diintervensi sampai tahun 2019
adalah:

3



Pasar Panorama Kota Bengkulu



Pasar Minggu Kota Bengkulu



Pasar PTM Kota Bengkulu



Pasar Barukoto Kota Bengkulu



Pasar De Kabupaten Rejang Lebong



Pasar Ampera Kabupaten Bengkulu Selatan



Pasar Purwodadi Kabupaten Bengkulu Utara.

INDIKATOR KINERJA

INDIKATOR

TARGET

REALISASI

%
CAPAIAN

f.

Indeks kepatuhan pelaku usaha

Jumlah pasar yang memenuhi kriteria

di bidang obat dan makanan

pasar aman dari bahan berbahaya

7

7

100

Evaluasi dan analisis terkait tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan kinerja periode sebelumnya
Peningkatan capaian kinerja indeks kepatuhan pelaku usaha di bidang obat dan makanan tidak
terlepas dari beberapa upaya yang telah dilakukan atas rekomendasi capaian tahun lalu, yaitu :
1. Peningkatan kerjasama dengan lintas sektor melalui kegiatan advokasi ke instansi terkait
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2. Pencantuman poin pelanggaran beserta uraian pasal yang dilanggar pada sanksi tertulis untuk
memudahkan pelaku usaha dalam menjawab pertanyaan

IKU-2.2 Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan
aman di wilayah kerja Balai POM di Bengkulu
a. Perbandingan target dan realisasi tahun 2019
Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman di
wilayah kerja Balai POM di Bengkulu merupakan indikator yang ditentukan berdasarkan konversi
nilai pengetahuan, sikap dan perilaku masyarakat yang memenuhi ketentuan terhadap kaidah
Kemasan baik, baca label produk yang memiliki izin edar dan yang tidak kedaluwarsa.

INDIKATOR KINERJA

Indeks kesadaran masyarakat (awareness

TARGET

REALISASI

CAPAIAN

(%)

(%)

(%)

66

67,95

102,95

KRITERIA

Baik

index) terhadap Obat dan Makanan aman di
wilayah kerja Balai POM di Bengkulu

Capaian kinerja Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan
aman di wilayah kerja Balai POM di Bengkulu sebesar 102,95% , kriteria Baik dan mencapai target
tahun 2019 .
3
b. Perbandingan realisasi dan capaian tahun 2019 dengan tahun 2018
Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah
kerja Balai POM di Bengkulu baru diukur pada tahun 2019 sehingga tidak dapat
dibandingkan dengan tahun 2018.
c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2019 dengan standar nasional (Pusat, jika ada) dan
Balai lain yang sejenis/setara (untuk BB/BPOM)
Untuk melihat tingkat efektivitas kinerja pengawasan Obat dan Makanan melalui indikator
Kesadaran Masyarakat (IKM) Balai POM di Bengkulu perlu dilihat dan dibandingkan dengan
IKPU BPOM dan Balai POM yang setara
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Gambar 3.20. Perbandingan Capaian Kinerja Indeks
kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat
dan Makanan aman dengan Balai lain
68.78

Nasional
Ambon

67.06
66.00

Palu

67.70
66.00

Pangkalpin…

66

102.58
110.15

72.70

66.59
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101.61

100.89
102.95

67.95
66.00

Bengkulu
-

20.00

40.00

Capaian

60.00

80.00

Realisasi

Target

Berdasarkan gambar di atas,capaian kinerja

100.00

120.00

IKM di Provinsi Bengkulu dan Balai POM

pembanding berada pada rentang (90-<110%), kriteria baik. Balai POM di Bengkulu memiliki
capaian indeks kesadaran masyarakat di bidang obat dan makanan kedua tertinggi (102,95%)
setelah IKM Balai POM di Pangkalpinang (110,15%)

Dilihat dari sisi nilai indek, Balai POM di Bengkulu memiliki nilai indeks kesadaran msyarakat
(IKM) bidang obat dan makanan sebesar 67.95 dan masih lebih rendah dibanding indeks nasional
3

sebesar 68,78. Indeks ini juga merupakan yang tertinggi pertama dibanding Balai/BBPOM di
seluruh Indonesia
d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta
alternatif solusi yang telah dilakukan
Keberhasilan capaian Indeks kesadaran masyarakat di bidang obat dan makanan di Provinsi
Bengkulu dapat dijelaskan sebagai berikut :
1. Masyarakat telah mengetahui cara melakukan pengecekan izin edar melalui cekbpom maupun
mobile bpom. Penggunaan aplikasi tersebut secara langsung telah memberikan pemahaman
dalam meilih produk yang baik
2. Masyarakat telah cukup tersosialisasi dengan Cek KLIK. Pemahaman cek KLIK di masyarakat
telah secara langsung mempengaruhi keputusan konsumen dalam membeli produk hanya
yang kemasan baik, terdaftar, tidak kedaluwarsa dan memperhatikan label kemasan.

e.

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan
pencapaian kinerja
Terdapat beberapa program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja
indeks kesadaran masyarakat di bidang obat dan makanan, yaitu :
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1. Gerakan keamanan pangan desa (GKPD) telah mampu menciptakan beberapa
desa aman dari pangan berbahaya. Terwujudnya desa aman tidak terlepas dari
meningkatnya kesadaran masyarakat desa di bidang obat dan makanan
2. Kegiatan Pemberdayaan komunitas yang merupakan bagian dari GKPD. Jumlah
komunitas yang diberdayakan tahun 2019 sebesar 5 komunitas dengan capaian
terhadap target sebesar 100%. Komunitas yang diberdayakan adalah:


Komunitas Guru



Komunitas Karang Taruna



Komunitas PKK



Komunitas IRTP



Komunitas PKL / Ritel

Komunitas yang diberdayakan berasal dari desa yang di pilih di tahun 2019 untuk
kegiatan Gerakan Keamanan Pangan Desa

yaitu Desa Lubuk Sirih Ilir, Desa

Ketaping dan Desa Air Sulau di Kabupaten Bengkulu Selatan. Capaian realiasasi di
tahun 2018 dan 2019 sama yaitu sebesar 100%.
3. Pembentukan desa pangan aman yang merupakan outcome dari GKPD. Realisasi
jumlah desa pangan aman tahun 2019 sebesar 6 desa dengan capaian terhadap
target sebesar 100%. Setiap tahun Balai POM di Bengkulu mempunyai tugas
pemberdayaan 3 desa baru untuk diintervensi dan pengawalan 3 desa di tahun
2018 yang sudah diintervensi. Desa yang telah diintervensi di tahun 2019 adalah
Desa Ketaping di Kabupaten Bengkulu Selatan, Desa Lubuk Sirih Ilir di Kabupaten
3

Bengkulu Selatan dan Desa Air Sulau di Kabupaten Bengkulu Selatan. Untuk
pengawalan desa pangan aman di tahun 2018 dilakukan di Desa Ujung Padang di
Kabupaten Mukomuko, Desa Penarik di Kabupaten Mukomuko dan Desa Lawang
Agung di Kabupaten Seluma
4. Pelatihan Kader keamanan pangan di desa. Realisasi jumlah kader yang dilatih
tahun 2019 sebesar 45 kader dengan capaian terhadap target sebesar 100%.
Setiap kader memiliki anggota 5 (lima) orang. Kader yang dilatih berasal dari desa
yang di intervensi di tahun 2019 yaitu Desa Ketaping, Desa Lubuk Sirih Ilir dan
Desa Air Sulau yang terdiri dari


Kader Guru



Kader PKK



Kader Karang Taruna

5. Kegiatan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) dan kantin sekolah telah mampu
mendorong terciptanya kantin sehat yang memiliki dampak pada kesadaran pelajar
dalam mengonsumsi makanan yang aman
6. Kegiatan advokasi lintas sektor cukup memberikan perhatian dan komitmen
instansi terkait dalam mendorong desa di wilayahnya dalam untuk terhindar dari
pangan tidak aman
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7. Kegiatan Komunikasi Informasi dan Edukasi secara langsung maupun media
elektronik kepada masyarakat dan pelaku usaha telah berjalan dengan baik
8. Kegiatan pameran obat dan makanan aman telah memberikan kesadaran
masyarakat dalam memilih obat dan makanan yang aman
Tabel 3.11. Program/kegiatan yang mendukung capaian Indikator Indeks
Kesadaran Masyarakat terhadap obat dan makanan aman
INDIKATOR KINERJA

INDIKATOR

indeks kesadaran

Jumlah

komunitas

masyarakat di bidang obat

yang diberdayakan

dan makanan

Jumlah desa pangan
aman
Jumlah kader yang
dilatih

f.

TARGET

REALISASI

% CAPAIAN

5

5

100

6

6

100

45

45

100

Evaluasi dan analisis terkait tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan kinerja periode
sebelumnya
Peningkatan capaian kinerja indeks kesadaran masyarakat di bidang obat dan makanan
tidak terlepas dari beberapa upaya yang telah dilakukan antara lain :
1. Peningkatan kerjasama dengan lintas sektor melalui kegiatan advokasi ke instansi
terkait
2. Pembentukan dan Pembinaan terhadap desa-desa hingga diperoleh predikat desa

3

aman
3. Peningkatan dan perluasan cakupan KIE yang dilaksanakan

Sasaran strategis III
Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap obat dan makanan
aman di wilayah kerja balai pom di bengkulu
Capaian Kinerja sasaran strategis 3” Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan
Makanan aman” dengan kriteria sangat baik (118.08%), dengan anggran belanja sebesar Rp
1.841.503.368 (Satu milyar delapan ratus empat puluh satu juta lima ratus tiga ribu tiga ratus enam
puluh delapan rupiah), dengan hasil penggunaan anggaran efisien
Pada Sasaran Strategis 3, terdapat satu indikator yang menentukan keberhasilan capaian peningkatan
pengetahuan masyarakat terhadap obat dan makanan aman. Indikator tersebut adalah Indeks
pengetahuan masyarakat terhadap obat dan makanan aman. Indeks ini baru mulai dilakukan
pengukuran pada tahun 2018 oleh Biro Humas dan DSP Badan POM.
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Tujuan dari pengukuran indeks pengetahuan masyarakat adalah untuk menggali sejauh mana
pengetahuan dan pemahaman masyarakat dalam memilih serta mengkonsumsi Obat dan Makanan
dan seberapa baik pemahaman masyarakat dalam memilih serta mengkonsumsi Obat dan Makanan
dengan benar. Dari sini dapat dilihat juga sejauh mana informasi dan atau pengaruh sumber media
informasi terhadap pemahaman masyarakat.
Analisis akuntabilitas setiap indikator :
Penjelasan berikut ini merupakan analisis akuntabilitas dari setiap dinikator kinerja Balai POM di
Bengkulu:

IKU-3.1 Indeks Pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman
a. Perbandingan target dan realisasi tahun 2019

INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI

CAPAIAN

(%)

(%)

(%)

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

61,00

72,03

POM di Bengkulu

3

118,08

KRITERIA

Sangat
Baik

Indeks pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja Balai POM
di Bengkulu sebesar 72,03, melebihi target tahun 2019 sebesar 61. Dengan nilai indeks tersebut
diperoleh capaian kinerja 118,08% dengan predikat sangat baik.
b. Perbandingan realisasi dan capaian tahun 2019 dengan tahun 2018
Nilai Indeks Pengetahuan Masyarakat terhadap obat dan makanan aman tahun 2019 mengalami
penurunan dibanding tahun 2018. Capaian Kinerja Indeks Pengetahuan masyarakat tahun 2019
(118,08%) menurun jika dibanding capaian tahun 2018 (123,45%). Namun, predikat capaian tahun
2019 tergolong sangat baik, masih lebih baik dibanding predikat capaian tahun 2018 (tidak dapat
disimpulkan).
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Gambar 3.21 Perbandingan Capaian Kinerja Indeks
Pengetahuan Masyarakat terhadap Obat dan Makanan Aman
2018-2019
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c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2019 dengan standar nasional dan Balai lain yang
sejenis/setara
Balai POM di Bengkulu memiliki nilai indeks Pengetahuan Masyarakat bidang obat dan makanan
sebesar 72.03 dan tidak berbeda dengan indeks nasional sebesar 72,03

Gambar 3.22 Perbandingan Indeks pengetahuan masyarakat
terhadap Obat dan Makanan aman dengan Balai lain
72.03

Nasional

3

113.67

69.34
61.00
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61

Pangkalpinang

61

61.0070.83

Bengkulu

61.0072.03
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Capaian
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Realisasi

127.84

77.98
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-

116.84

71.27

80.00

116.11
118.08
100.00

120.00

140.00

Target

Berdasarkan gambar di atas, capaian kinerja indeks pengetahuan masyarakat di bidang obat
dan makanan empat Balai POM berarda direntang 100-120% ,(sangat baik), yaitu: Balai
POM di Bengkulu (118.08%), Balai POM di Palu (11684%), Balai POM di Gorontalo (116.11%)
dan Balai POM di Ambon (113.67%). Namun, predikat capaian kinerja yang diperoleh Balai
POM di Bengkulu (sangat baik) masih lebih baik dibanding Balai POM di Pangkalpinang
dengan capaian kinerja 127,84% (Tidak dapat disimpulkan).
d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta
alternatif solusi yang telah dilakukan
Keberhasilan capaian Indeks pengetahuan masyarakat di bidang obat dan makanan di Provinsi
Bengkulu dapat dijelaskan sebagai berikut :
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1. Dengan dukungan teknologi smartphone dan berbagai aplikasi seperti cekbpom dan
public warning, masyarakat dapat dengan mudah mengenali produk yang tidak
memenuhi syarat seperti produk tanpa izin edar, produk yang pernah ditarik dari
peredaran, dan lain-lain.
2. Masyarakat telah mengetahui pentingnya izin edar suatu produk, seperti NA+11 digit
angka untuk kosmetik, TR+9 digit angka untuk obat tradisional, dan MD/ML+12 digit
angka untuk pangan.
3. Sosialisasi yang massif mengenai CEK KLIK (Kemasan, Label, Izin Edar, Kadaluarsa)
berupa iklan, pamflet, lagu tema, dan infografis melalui media sosial facebook, twitter
dan instagram membuat masyarakat dengan cepat mampu menilai kelayakan produk
yang digunakan/dikonsumsi.
4. Adanya dukungan kecepatan informasi melalui media chatting seperti Whatsapp,
membuat masyarakat dapat dengan mudah dan cepat mengenali informasi yang hoax
dan memperoleh informasi yang tepat diantaranya Klarifikasi/Penjelasan Badan POM
atas suatu kasus tertentu dalam bentuk pesan berantai, infografis dan link sumber
informasi
5. Kegiatan KIE yang berjalan cukup efektif, dengan konten selalu mengenalkan aplikasi
yang dimiliki Badan POM untuk mengenali keamanan obat dan makanan, informasi
yang tepat dan aplikatif, dibuktikan dengan peningkatan penilaian hasil post test
dibanding pre test pada peserta KIE

3

e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan
pencapaian kinerja
Terdapat beberapa program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja
indeks pengetahuan masyarakat di bidang obat dan makanan, yaitu :

1. Kegiatan Komunikasi Informasi dan Edukasi telah berjalan cukup efektif :
-

KIE bersama Tokoh masyarakat yang secara langsung mampu mendorong
pengumpulan masyarakat secara masif sehingga cakupan informasi KIE
tersampaikan lebih luas.

-

KIE selalu memberikan konten mengenalkan aplikasi yang dimiliki Badan POM
untuk mengenali keamanan obat dan makanan, informasi yang tepat dan aplikatif,
dibuktikan dengan peningkatan penilaian hasil post test dibanding pre test peserta
KIE yang telah dilakukan

-

KIE tidak hanya dilakukan sebatas penyebaran informasi, melainkan telah
berpadu dengan suatu gerakan yang mampu menyentuh kehidupan masyarakat
sehari-hari menuju perbaikan. Perpaduan ini menjadikan konten KIE senantiasa
diketahui dan mudah dipahami, seperti Gerakan Sadar Pangan Aman
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Capaian kinerja KIE tahun 2019 sebesar 117,65% dan mellebihi target KIE yang
dilaksanakan. Capaian ini mengalami peningkatan dibandingkan pada tahun 2018
sebesar 17,65%, Capaian ini diperoleh dari terlaksananya 40 kegiatan (dari total
target 34) KIE , dengan rincian 32 KIE dilaksanakan oleh Balai POM di Bengkulu
dan 8 KIE dilaksanakan oleh LOKA POM Rejang Lebong. Adapun jumlah dan
jenis KIE yang dilakukan oleh Balai POM di Bengkulu dengan rincian seperti yang
dapat dilihat pada Tabel 3.12.
Tabel 3.12. Jumlah KIE yang dilaksanakan Balai POM di Bengkulu dan Loka
POM di Rejang Lebong

Balai POM di Bengkulu
Pemberdayaan Masyarakat
Melaui KIE Tomas
Peningkatan Komunikasi,
Informasi dan Edukasi :

2

Biattex Expo

3

Pameran Mukomuko

4

5

3
6

7
8
9
10
11
12
13
14

1
1

KIE Kosmetika dan pangan Aman
di Bulan Ramadhan Tahun 2019
Talkshow ngopi bareng hasil
pengawasan obat dan makanan
BPOM di Bengkulu bersama
BETV
Pengawasan obat dan makanan
BPOM di Bengkulu bersama lepau
ciknga RBTV
Penyebaran Informasi CFD Fun
Fest Milenial Safety Road

4

1

1

1

Penyebaran informasi CFD
Cekklik pada HKN
Penyebaran Informasi Kosmetika
dan pangan Aman di Bulan
Ramadhan Tahun 2019
Pelayanan Prima dan Bimtek EReg Pangan Olahan Tingkat Balai
Pengawasan Pebukoan dengan
Mobil Laboratorium Keliling
Pengawasan dengan Mobling
dalam Rangka Penilaian Kota
Sehat
Pameran Dalam rangka TTGN
Festival Pesisir Pantai ( Bengkulu
Expo )

15

Penyebaran informasi keamanan
pangan bersama pramuka

16

Forum Konsultasi Pelayanan
Publik

1
1
1
3

3
3
1
1
1
1
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Nov

Okt

Sept

Agus

Juli

1

Juni

3

Mei

3

April

Mar

1

Jenis Layanan

Feb

No

Jan

Frekuensi / Jumlah
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Jumlah

3

Loka POM di Rejang Lebong
Pameran Pembangunan HUT
Kab. Rejang Lebong
Pengawasan Pebukoan dengan
Mobil Laboratorium Keliling
Pameran “Mountain Valley” dalam
rangka Program Pariwisata
Nasional Prov. Bengkulu di
Kabawetan Kepahiang
Penyebaran Informasi Cerdas
Menggunakan Kosmetik generasi
milenial kerjasama dengan
Kwarcab Kepahiang
Penyebaran Informasi Cerdas
Menggunakan Kosmetik generasi
milenial kerjasama dengan
Kwarcab Lebong
Penyebaran Informasi “Sosialisasi
Tata Kelola Obat Yang Baik di
Apotek”
Jumlah
Jumlah Balai POM dan Loka
POM

1
2

3

4

5

6

6

2

0

8

3

0

3

1

2

2

2

32

1
5

4

1

1

1

1

3

6

2

0

5

5

1

1

13

8

1

4

1

1

1

3

3

14
2

46

2. Kegiatan pameran obat dan makanan aman telah menyajikan contoh produk obat dan
makanan yang tanpa izin edar, substandar dan mengandung bahan berbahaya.
3. Pengaduan Konsumen telah berjalan dengan baik dan efektif dalam memberikan
pengetahuan terhadap masyarakat yang membutuhkan informasi tentang obat dan
makanan aman. Realisasi persentase pengaduan yang selesai ditindak lanjuti tahun
2019 sebesar 100% dengan capaian terhadap target sebesar 100%. Pada tahun 2019

3

pengaduan yang diterima oleh ULPK sebanyak 2 kasus dan telah selesai ditindak
lanjuti. Pengaduan masyarakat

pada tahun 2019 mengalami peningkatan

dibandingkan tahun 2018 yaitu dari 1 pengaduan menjadi 2 pengaduan.
4. Kegiatan inovasi Cerman Mill telah memberikan pemahaman kepada generasi
muda/milenial dalam mengenali kosmetik yang tidak aman
INDIKATOR KINERJA

INDIKATOR

indeks pengetahuan

Persentase layanan pengaduan yang

masyarakat di bidang

selesai ditindak lanjuti

obat dan makanan

Persentase KIE yang dilaksanakan
sesuai dengan KIE yang direncanakan

f.

TARGET

REALISASI

% CAPAIAN

100%

100%

100

100%

117.65%

117.65

Evaluasi dan analisis terkait tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan kinerja periode
sebelumnya
Keberhasilan capaian kinerja indeks pengetahuan masyarakat di bidang obat dan makanan
tidak terlepas dari beberapa upaya yang telah dilakukan yang merupakan rekomendasi
sebelumnya antara lain :
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1. Peningkatan kerjasama dengan lintas sektor dan tokoh masyarakat dalam melakukan
KIE di beberapa tempat
2. Peningkatan dan perluasan cakupan KIE yang dilaksanakan.

Sasaran strategis IV
Meningkatnya efektivitas pengawasan obat dan makanan berbasis
resiko di wilayah kerja Balai POM di bengkulu.
Capaian kinerja sasaran strategis 4” Meningkatnya efektivitas pengawasan Obat dan Makanan
berbasis risiko” degan kriteria Baik (92,56%), dengan anggarn belanja sebesar Rp 7.698.235.408
(Tujuh milyar enam ratus sembilan puluh delapan juta dua ratus tiga puluh lima ribu empat ratus
delapan rupiah) , tidak efisien. Capaian kinerja Indikator sasaran strategis 4 tertuang dalam tabel
3.13.a di bawah ini :

Tabel 3.13 a. Realisasi dan capaian indikator kinerja sasaran strategis IV Balai POM di Bengkulu
Indikator

Target
(%)

Realisasi
(%)

Capaian
(%)

Persentase pemenuhan pengujian sesuai standar di

100

91.69

91.69

40

9.0

22,5

50

92.97

185.94

81

100

123,46

45

21.56

47,91

No
1

provinsi Bengkulu
2

Persentase sarana produksi obat dan makanan yang
memenuhi ketentuan di wilayah kerja Balai POM di

3

Bengkulu
3

Persentase sarana distribusi obat yang memenuhi
ketentuan di wilayah kerja Balai POM di Bengkulu

4

Persentase

keputusan

penilaian

sertifikasi

yang

diselesaikan tepat waktu di wilayah kerja Balai POM di
Bengkulu
5

Rasio tindak lanjut hasil pengawasan obat dan
makanan yang dilaksanakan di wilayah kerja Balai
POM di Bengkulu

Dari 5 (lima) IKU diperoleh capaian kinerja 2 (dua) indikator dengan kriteria sangat kurang yaitu
“Persentase sarana produksi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja Balai POM
di Bengkulu” dan “Rasio tindak lanjut hasil pengawasan obat dan makanan yang dilaksanakan di
wilayah kerja Balai POM di Bengkulu” , 1 (satu ) indikator dengan kriteria Baik yaitu “Persentase
pemenuhan pengujian sesuai standar di provinsi Bengkulu”, 1 (satu ) Indikator dengan kriteria Sangat
Baik yaitu “Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu di wilayah kerja
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Balai POM di Bengkulu” dan 1 (satu) kriteria tidak dapat disimpulkan yaitu Persentase sarana
distribusi obat yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja Balai POM di Bengkulu.

Sedangkan capaian kinerja sasaran strategis IV beserta indikator Loka POM di Rejang Lebong dapat
dilihat pada Tabel 3.13.b.

Tabel 3.13 b. Realisasi dan capaian indikator kinerja sasaran strategis IV Loka POM di Rejang
Lebong
No
1

Indikator Loka POM di Rejang Lebong

Target

Realisasi

Capaian
(%)

Presentasi pemenuhan sampling obat dan makanan

100

100

100

100

100

100

40

25

62,5

50

59,6

119,2

45

20

44.44

dengan target 100 % hingga akhir tahun 2019
2

Presentasi pemenuhan pengujian sederhana dengan
target 100 % hingga akhir tahun 2019

3

Presentasi sarana produksi obat dan makanan yang
memenuhi ketentuan dengan target 40 % hingga akhir
tahun 2019

4

Presentasi Sarana distribusi Obat dan Makanan yang
Memenuhi Ketentuan dengan target 50 % hingga akhir
tahun 2019

5

Rasio tindak lanjut hasil pengawasan yang dilaksanakan,
dengan target 45% hingga akhir tahun 2019

3

Dari 5 (lima) IKU Sasaran Strategis IV Loka POM di rejang Lebong, diperoleh capaian kinerja 2 (dua)
indikator dengan kriteria BAIK yaitu “Persentase pemenuhan sampling obat dan makanan di wilayah
kerja Loka POM di Rejang Lebong” dan “Presentasi pemenuhan pengujian sederhana di wilayah kerja
Loka POM di Rejang Lebong”, 1 (satu) indikator dengan kriteria Cukup yaitu “Presentasi Sarana
distribusi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan di wilayah kerja Loka POM di Rejang Lebong”,
2 (Dua ) Indikator dengan kriteria KURANG yaitu “Presentase sarana produksi obat dan makanan
yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja wilayah kerja Loka POM di Rejang Lebong” dan “Rasio
tindak lanjut hasil pengawasan yang dilaksanakan”.

Analisis akuntabilitas setiap indikator :
Penjelasan berikut ini merupakan analisis akuntabilitas dari setiap dinikator kinerja Balai POM di
Bengkulu:

IKU-4.1 Persentase pemenuhan pengujian sesuai standar di provinsi Bengkulu
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Target awal sampel untuk pengujian laboratorium Balai POM di Bengkulu sejumlah 2190
sampel, terdiri dari sampel Produk Terapetik (411), Kosmetik (682), Obat Tradisional (341),
Suplemen Kesehatan (114) dan Pangan (642). Pemenuhan parameter uji kritis ( PUK) dicapai
2008 sampel dari total 2190 sampel. Rincian pemenuhan parameter uji kritis dapat dilihat di
Tabel 3.14
Tabel. 3.14. Pemenuhan pengujian yang sesuai standart pada tahun 2019
Komoditi
Obat
Kosmetik
Obat Tradisional
Suplemen Kesehatan
Pangan
Total

Target

Realisasi

Capaian

411
682
341
114
642
2190

396
683
341
113
475
2008

96.35 %
100.15 %
100 %
98.25 %
73.99 %
91.69 %

a. Perbandingan antara target dengan realisasi 2019
Berdasarkan data di atas, diperoleh realisasi Persentase pemenuhan pengujian sesuai standar di
provinsi Bengkulu sebesar 91,69%. Dengan demikian, diperoleh capaian kinerja 91,69%.
INDIKATOR KINERJA

Persentase pemenuhan pengujian sesuai

TARGET

REALISASI

CAPAIAN

(%)

(%)

(%)

91.69

91.69

100

KRITERIA

BAIK

standar di provinsi Bengkulu

3

Capaian indikator Persentase pemenuhan pengujian sesuai standar di provinsi Bengkulu Balai POM
di Bengkulu adalah 91.69% ,kategori Baik , belum mencapai target tahun 2019 dan target terakhir
Renstra tahun 2019.
Untuk Loka POM di Rejang Lebong, indikator yang digunakan adalah Presentase pemenuhan
pengujian sederhana dengan target 100 % pada tahun 2019. Target yang ditetapkan sebesar 474
item sampel. Pada tahun 2019, realisasi pengujian sederhana yang telah dilakukan sejumlah 474
sampel terdiri dari 263 sampel pabukoan/ ta’jil buka puasa (mobling) dan 211 sampel dalam rangka
audit bintang keamanan pangan. Dengan demikian, diperoleh realisasi 100% atau memenuhi target
dengan capaian 100% (Baik).
Tabel. 3.14.b. Realisasi Pemenuhan pengujian sederhana oleh Loka POM Rejang Lebong
No
1
2

Jenis
Kegiatan
Pabukoan dan
Mobling
Audit Bintang
keamanan
pangan

Lokasi, jumlah kegiatan
Kab Kepahiang (2), Rejang
Lebong (3), Lebong (1),
Kab Kepahiang (2), Rejang
Lebong (2)

Jumlah
sampel
263

MS

TMS

263

-

211

211

-

b. Perbandingan realisasi dan capaian tahun 2019 dengan tahun 2018
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Gambar 3.22. Capaian Kinerja persentase pemenuhan
pengujian sesuai standar di provinsi Bengkulu
100

100

100
93.6

93.60

91.69

Target

91.69

90

Realisasi
Capaian

80
2018

2019

Target awal pengambilan sampel dan pengujian laboratorium Balai POM di Bengkulu sejumlah 2190
sampel, terdiri dari gabungan sampel Produk Terapetik (411), Obat Tradisional (341), Kosmetik
(682), Suplemen kesehatan (114) dan pangan (642). Pemenuhan parameter Uji Kritis (PUK) dicapai
sejumlah 2008 sampel, tidak mencapai target total 2190 sampel.
c. Perbandingan Realisasi Kinerja tahun 2019 dengan Balai POM yang setara

Gambar 3.23. Perbandingan Capaian kinerja persentase Pemenuhhan
Pengujian sesuai standar di propinsi Bengkulu dengan Balai POM
Setara

3

110
105
100
95
90
85
80

105.26
99.03

98.79

97.12

91.69

Balai POM di Balai POM di Balai POM di Balai POM di
Bengkulu
Gorontalo Pangkal Pinang
Palu

Balai POM di
Ambon

Berdasarkan gambar 3.23 di atas, diperoleh Capaian kinerja Pengujian sesuai standar berada pada
rentang 90-110, dengan krtiteria baik, dan capaian kinerja Balai POM di Bengkulu paling rendah
dari empat Balai POM pembanding

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta solusi
yang dilakukan
Capaian KInerja Pemenuhan PUK (91.69 %) belum mencapai target tahun 2019. Beberapa
parameter uji kritis yang tidak dapat dilakukan diantaranya :
1. PUK Obat
-

Uji disolusi Digoksin, karena ketidak tersediaan suku cadang (detector spektrofotometer

fluoresense),
-

Penetapan Kadar Eritromisin karena dilakukan dengan uji potensi antibiotika tapi sampel
tidak masuk ke laboratorium Mikrobiologi
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-

Uji disolusi Bromheksin karena ketidak tersediaan suku cadang (kolom)

-

Uji waktu hancur Bisakodil dan kadar air Cefadroksil karena alat yang rusak

-

Uji Disolusi asam Mefenamat Kapsul karena ketiadaan reagen tris-(hidroksimetil)

aminometana
2. PUK Suplemen kesehatan
Penetapan Kadar Metilsulfonilmethan karena ketiadaan baku internal dietilen glikol
3. PUK Pangan
-

Sebanyak 63 sampel tidak memenuhi PUK karena tidak termasuk sampel pengawasan
rutin dengan kategori pangan yaitu spesifik lokal (tidak termasuk dalam pedoman
sampling). Pengujian sampel spesifik lokal hanya diperuntukkan untuk pemenuhan
parameter ruang lingkup akreditasi di luar parameter uji kritis untuk mempertahankan ruang
lingkup akreditasi

-

Penetapan Kadar Sulfit karena beberapa sampel masuk di akhir tahun dengan kondisi alat
dalam kondisi rusak.

-

Penetapan Kadar Etanol dan Metanol karena instrumen kromatografi gas tidak dapat
dioperasikan dengan normal.

e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan atau kegagalan
pencapaian kinerja
Secara keseluruhan capaian kinerja pemenuhan pengujian sesuai standar masih dalam kategori
baik (91.69 %). Untuk memenuhi pengujian yang sesuai standar,upaya yang akan dilakukan antara
3

lain :
a. Mengikutkan staf pengujian dalam berbagai pelatihan, baik yang diadakan di P3OMN maupun
pelatihan internal dengan instruktur dari luar
Pelatihan teknis laboratorium internal yang dilakukan antara lain


Mekanikal Kalibrasi dan Performance Verification Test (PVT) alat uji disolusi
menggunakan tablet Prednison dan Verifikasi Zat Aktif terlarut hasil uji disolusi tablet
Bromheksin Hidroklorida dan uji disolusi tabet Bromheksin Hidroklorida untuk
Laboratorium Obat



Identifikasi Metronidazole dan Mikonazole dalam sediaan kosmetik secara GC-MS
untuk Laboratorium Kosmetika



Verifikasi Metode Identifikasi Famotidin, Simetidin, dan Ranitidin dalam Obat
Tradisional secara KCKT dengan detektor photo diode array dan Penetapan kadar
aflatoksin dalam Obat Tradisional sedian padat secara KCKT detektor fluorosen untuk
Laboratorium OK-PK



Deteksi DNA Porcine pada sediaan Obat dengan Metode Real Time PCR untuk
Laboratorium Mikrobiologi
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Sedangkan pelatihan yang diadakan di PPPOMN antara lain Pelatihan Analisis Instrumen
Bidang OT/SK, bidang Kosmetika, bidang Obat dan bidang Pangan. Pelatihan Regional yang
diikuti terdiri dari 4 pelatihan regional bidang Bioteknologi dan 1 pelatihan regional bidang
Mikrobiologi.
Penguji juga mengikuti magang di PPPOMN untuk meningkatkan kompetensinya. Magang
yang diikuti yaitu Magang bidang Mikrobiologi, magang bidang obat dan magang bidang Biologi
Molekuler.
b. Pemenuhan reagan dan suku cadang melalui pengadaan
Reagen yang tidak ada akan diadakan pada tahun anggaran berikutnya. Sedangkan Ketiadaan
suku cadang ( kolom) sudah diadakan dan diperoleh di akhir tahun 2019
c.

Pengadaan baku pembanding sendiri bila tidak tersedia di P3OMN
Kekosongan baku dietilen glikol di PPPOMN, jadi Balai POM di Bengkulu mengajukan
permintaan ke Balai POM lain.

d. Mengusulkan untuk mengubah perhitungan sampel pangan sesuai PUK tidak untuk pangan
spesifik lokal.

f. Evaluasi dan Analisis terkait tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan kinerja periode
sebelumnya

Persentase Obat yang Memenuhi Pengujian yang sesuai standar
Pada triwulan pertama dari 35 sampel selesai uji, semua PUK terpenuhi, sehingga dicapai target 8.52
3

% dari target total sampel.
Pada triwulan ke-2 dari 159 sampel selesai uji, 7 sampel PUK nya tidak lengkap, sehingga dicapai
realisasi 36.98 %, dengan rincian :


Tiga sampel untuk parameter uji disolusi digoksin tidak bisa dilakukan karena tidak tersedia
instrumentnya (spektrofotometer fluoresense).



Dua sampel untuk parameter uji Penetapan kadar Eritromisin tidak bisa dilakukan, karena
terdapat penetapan potensi antibiotik secara Mikrobiologi yang belum dapat dilakukan uji
laboratorium sehingga sampel hanya dikirim ke laboratorium pengujian kimia hanya dilakukan
uji kimia.



Satu sampel Bromheksin tidak bisa dilakukan uji disolusi karna tidak adanya ketersediaan
kolom yang sesuai. Pada akhir tahun kolom sudah bisa diadakan.



Satu sampel Cefadroxil sirup kering tidak bisa dilakukan penetapan kadar air karena alat
sedang mengalami kerusakan. Dan telah diperbaiki sehingga alat tersebut siap di pakai untuk
triwulan berikutnya.

Evaluasi capaian triwulan II menghasilkan perbaikan yang dilakukan sebelum triwulan III berjalan, yaitu
perbaikan alat penetapan kadar air untuk sampel antibiotik sirup kering. Namun, kolom untuk pengujian
Bromheksin belum dapat dilakukan pengadaan pada triwulan III.
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Pada triwulan ketiga sampel selesai uji yang memenuhi PUK lengkap sebanyak 266 sampel. Sehingga
diperoleh capaian 64.72%. Sampel yang tidak memenuhi PUK lengkap bertambah 5 sampel, dengan
rincian :


Tiga sampel untuk parameter uji waktu hancur pada sampel Bisakodil tablet, tidak bisa
dilakukan karena alat yang sedang bermasah. Perbaikan alat telah dilakukan, sehingga
kedepannya bisa dilakukan uji tersebut.



Satu sampel untuk Uji disolusi Asam Mefenamat kapsul tidak bisa dilakukan karna ketiadaan
reagen tris-(hidroksimetil) aminometana. Untuk kedepannya reagen ini akan diadakan



Satu sampel untuk uji disolusi digoksin karna ketiadaan alat Spektrofluorometri.

Evaluasi capaian triwulan III menghasilkan perbaikan yang dilakukan sebelum triwulan IV berjalan,
yaitu perbaikan alat uji waktu hancur dan pengadaan reagensia tris-(hidroksimetil) aminometana untuk
uji disolusi asam mefenamat kapsul. Selain itu, dilakukan pengadaan kolom untuk pengujian uji disolusi
Bromheksin.
Pada triwulan terakhir, sampel selesai uji sesuai target dengan realisasi capaian pemenuhan PUK
sebesar 96.35 %. Pada triwulan ini 3 sampel tidak bisa memenuhi PUK lengkap yaitu sampel digoksin
untuk uji disolusi dikarenakan tidak adanya instrument utama spektrofotometer fluoresens.
Persentase Kosmetika yang Memenuhi Pengujian yang sesuai standar
Dalam tahun 2019 ini terjadi peningkatan pemenuhan parameter uji kritis pengujian kosmetik dalam
jangka waktu 4 triwulan. Pada triwulan pertama dari 83 sampel selesai uji, semua PUK terpenuhi
3

sehingga dicapai target 12.17 % dari target sampel. Pada triwulan kedua semua PUK masih terpenuhi
dari 206 sampel selesai uji. Sedangkan realisasi triwulan ke tiga 67.01 % dari target sampel dengan
jumlah 457 sampel yang selesai uji dengan PUK lengkap. Pada triwulan terakhir, pemenuhan PUK
masih diperoleh untuk seluruh sampel hingga diperoleh capaian 100,15% karena realisasi sampel
melebihi target.
Capaian pemenuhan PUK sampel kosmetik tahun 2019 (100,15%) ini meningkat dibanding tahun 2018
(99,85%). Pada tahun 2018, terdapat 1 sampel kosmetik tidak dapat uji lengkap PUK dari 685 sampel.
Persentase Obat Tradisional yang Memenuhi Pengujian yang sesuai standar
Dalam tahun 2019 pemenuhan parameter uji kritis pengujian Obat Tradisional mencapai 100 %. Pada
triwulan pertama dari 29 sampel selesai uji, semua PUK terpenuhi. Sehingga dicapai target 8.50 % dari
target sampel. Pada triwulan kedua, semua PUK juga terpenuhi dari 129 sampel selesai uji, dicapai
realisasi 37.83 % sedangkan realisasi triwulan ke tiga 61.29% dari target dengan jumlah 209 sampel
yang selesai uji dengan PUK lengkap. Hingga pada triwulan terakhir diperoleh capaian 100,0% dengan
semua sampel bisa memenuhi parameter uji kritis.
Capaian pemenuhan sampel OT yang diuji sesuai standar pada tahun 2019 meningkat dibanding tahun
2018 (99,13%). Pada tahun 2018, terdapat 3 item sampel OT yang tidak mampu uji PUK lengkap.
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Persentase Suplemen Kesehatan yang Memenuhi Pengujian yang sesuai standar
Dari 114 sampel sumplemen kesehatan, 20 sampel yang masuk pada triwulan I diselesaikan pengujian
dengan PUK sehingga di peroleh capaian 17.54 %. Pada triwulan kedua total jumlah sampel selesai
uji 44 sampel dengan satu sampel yang tidak memenuhi parameter uji karena ketiadaan baku dietilen
glikol, sehingga capaian menjadi 38.60%.
Upaya perbaikan yang dilakukan setelah triwulan II adalah melakukan pengadaan baku dietilen glikol
melalui mekanisme tukar reagensia dengan Balai lain. Pada triwulan ketiga total sampel yang diuji 71
sampel, semuanya bisa memenuhi perameter uji sesuai standar sehingga diperoleh capaian 62.28 %.
Pada triwulan terkahir, seluruh target sampel selesai diuji sehingga dicapai kumulatif capaian 99.12 %
dengan rincian 1 sampel tidak mampu uji PUK lengkap.
Capaian pemenuhan pengujian suplemen kesehatan yang sesuai standar pada tahun 2019 meningkat
dibanding tahun 2018 (capaian 97,36%). Peningkatan capaian ini tidak lepas dari pengadaan baku
dietilen glikol sehingga pengujian PUK pada sampel tertentu dapat dilakukan.
Persentase Makanan yang Memenuhi Pengujian sesuai standar
Sampel makanan yang tidak dapat dilakukan pengujian PUK lengkap meliputi pangan spesifik lokal (63
sampel), beberapa sampel pangan yang diuji parameter sulfit serta minuman beralkohol (uji etanol
metanol). Laboratorium pangan telah melakukan upaya perbaikan diantaranya Melakukan perbaikan
kromatografi gas pada bulan desember 2019, selesai perbaikan Januari 2020

IKU-4.2 Persentase sarana produksi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan di
wilayah kerja Balai POM di Bengkulu
3

a. Perbandingan target dan realisasi tahun 2019
Persentase sarana produksi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan dihitung dengan
membandingkan jumlah sarana yang memenuhi ketentuan terhadap jumlah sarana yang
diperiksa. Balai POM di Bengkulu melakukan pengawasan sarana produksi obat dan makanan
terhadap sarana industri pangan dan industri rumah tangga.
Tabel 3.15. Realisasi dan capaian persentase sarana produksi yang MK
No

Jenis
Sarana

1

MD

2

IRTP

% Target Sarana
Produksi yang MK
tahun 2019

Jumlah Sarana
Produksi yang
diperiksa

40%

Total

Hasil Pengawasan

% Hasil Pengawasan

MK

TMK

MK

TMK

6

3

3

50%

50%

85

5

80

6%

94%

91

8

83

9%

91%

Dari hasil pengawasan sarana produksi obat dan makanan selama tahun 2019 diperoleh sarana
produksi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan sebesar 9% dan sarana produksi yang tidak
memenuhi ketentuan sebesar 91%. Hasil pengawasan sarana produksi obat dan makanan
terhadap target tahun 2019 dapat dilihat pada Tabel.
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INDIKATOR KINERJA

TARGET (%)

REALISASI

CAPAIAN

(%)

(%)

Persentase sarana produksi obat dan

KRITERIA

Sangat

makanan yang memenuhi ketentuan di

9,0%

40%

22,5%

Kurang

wilayah kerja Balai POM di Bengkulu

Capaian indikator Persentase sarana produksi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan di
wilayah kerja Balai POM di Bengkulu sebesar 21,53%, tidak memenuhi target dengan predikat
sangat kurang.

Untuk Loka POM di Rejang Lebong, realisasi pemeriksaan sarana produksi obat dan makanan
sebesar 40 sarana, dengan rincian 5 sarana MD dan 35 IRTP. Dari hasil pemeriksaan, hasil MK
terdapat pada 3 sarana MD dan 7 sarana IRTP sehingga diperoleh realisasi persentase sarana
produksi MK sebesar 25,0%. Hasil ini tidak mencapai target (40%) sehingga diperoleh capaian
62,5% (Kurang).

b. Perbandingan realisasi dan capaian tahun 2019 dengan tahun 2018
Gambar 3.24 Perbandingan Capaian Kinerja persentase
sarana produksi MK 2018-2019
22.50

9.0

2019

40

3

47.13

18.85

2018
0

10

20

Capaian (%)

40
30

40

Realisasi

Target

50

Capaian kinerja persentase sarana produksi MK tahun 2019 (22,50%) mengalami penurunan
dibanding tahun 2018 (47,13%).
c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2019 dengan standar nasional (pusat jika ada) dan
balai lain yang setara atau sejenis
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Gambar 3.25 Perbandingan Indikator Persentase sarana
produksi MK dengan Balai sejenis
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Capaian kinerja persentase sarana produksi obat dan makanan Balai POM di Bengkulu
(22.50%) merupakan yang terendah setelah Balai POM di Pangkal Pinang (39.40%)
dengan kriteria kurang dibanding empat Balai lain yang sejenis. Capaian tertinggi
diperoleh Balai POM di Gorontalo sebesar 156,79% (Tidak dapat disimpulkan).

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja
serta alternatif solusi yang telah dilakukan
3

Penurunan capaian kinerja persentase sarana produksi MK disebabkan karena
beberapa hal sebagai berikut :
1. Lingkup sarana yang diperiksa adalah industri pangan dan industri rumahtangga.
Dimana IRTP merupakan sarana binaan dinas kesehatan, sehingga tindak lanjut
hasil pengawasan IRTP berada dibawah wewenang Pemda terkait.
2. Sarana produksi yang diperiksa diprioritaskan untuk sarana produksi yang belum
masuk target pengawasan pada tahun sebelumnya sehingga sarana tersebut
belum dilakukan pembinaan secara berkesinambungan.
3. Tidak konsistensinya sarana untuk menerapkan perbaikan dari temuan hasil
pengawasan sebelumnya.

e. Analisis

program

yang

mendukung

keberhasilan/kegagalan

atau

peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan
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Kegiatan yang telah dilakukan belum mampu menunjang keberhasilan pencapaian
persentase sarana proeduksi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan,
diantaranya dapat dijelaskan sebagai berikut :
1. Pemeriksaan sarana produksi pangan masih menemukan adanya temuan
pelanggaran yang dilakukan sarana, baik sarana produksi MD maupun IRTP. Pada
hasil pemeriksaan sarana produksi MD, terdapat 3 sarana yang TMK dengan
pelanggaran pada 2 kategori yaitu Higiene dan sanitasi terdapat 2 temuan (67%)
dan Penerapan Cara Produksi Pangan yang Baik/ CPPB 1 temuan (33%). Dari hasil
pengawasan sarana IRTP, sebanyak 85 sarana (94%) yang TMK masih ditemukan
temuan pelanggaran Perizinan (10%), Penerapan CPPB (17%), penggunaan bahan
baku

yang

tidak

memenuhi

ketentuan

mutu/label

(4%),

menggunakan

bahan/produk yang dilarang (1%), hygiene/sanitasi yang rendah (65%), dan
pelanggaran lain-lain (2%). Hasil pemeriksaan terhadap sarana IRTP dapat dilihat
pada Gambar 3.26.

2%

33%

67%

CPPB
TIE

10%

Hygienis/San
itasi

3

Perizinan

Kategori Temuan IRTP
Tahun 2019

Kategori Temuan Sarana
Produksi Pangan (MD) Tahun
2019

17%
4%

CPPB

65%

1%

Bahan /
Produk
Dilarang
Hygienis/Sanit
asi
Dan Lain-lain

Gambar 3.26. Kategori pelanggaran sarana produksi dan wilayah kerja Balai POM di
Bengkulu

e. Evaluasi dan analisis terkait tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan kinerja periode
sebelumnya
Upaya rekomendasi perbaikan capaian tahun 2018 telah dilakukan yaitu meningkatkan
koordinasi dengan pemerintah daerah dalam melakukan pembinaan sarana yang TMK.
Upaya ini belum memberikan hasil ditunjukkan dengan realisasi triwulan ke-II yang tidak
meningkat dibanding triwulan ke-I.
Untuk mencapai target triwulan berikutnya maka dilakukan beberapa rencana aksi sebagai
berikut :
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1. Membuat surat peringatan kepada sarana industri pangan terkait temuan pada saat
pemeriksaan.
2. Memberi batas waktu kepada sarana industry pangan untuk melakukan perbaikan
terkait temuan pada saat pemeriksaan.
3. Membuat surat rekomendasi pembinaan IRTP kepada dinas kesehatan terkait
temuan pada saat pemeriksaan.
4. Melakukan monitoring pembinaan IRTP yang telah dilakukan Pemda terkait.

Upaya tersebut cukup membuahkan hasil ditunjukkan dengan adanya peningkatan
persentase sarana yang MK pada triwulan ke-III (33%). Pada triwulan berikutnya, upaya
ini tetap dilanjutkan namun terjadi sedikit penurunan capaian kinerja di triwulan IV (29%).
Realisasi persentase sarana produksi MK setiap triwulan dapat dilihat pada Tabel 3.16.

Tabel 3.16. Realisasi persentase sarana produksi MK per triwulan

Indikator
Persentase sarana
produksi obat dan
makanan yang
memenuhi ketentuan

% Target
SaranaProdu
ksi yang MK
tahun 2019

TW 1

TW 2

TW 3

TW 4

TW 1

TW 2

TW 3

TW 4

40%

40%

40%

40%

40%

5%

5%

33%

29%

Target

Realisasi

Target persentase sarana produksi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja
3

Balai POM di Bengkulu untuk tahun 2020 sebesar 46%.
Agar target untuk tahun 2020 dapat dicapai maka harus didukung oleh beberapa hal berikut, antara
lain :
●

Meriview kembali target balai dengan indikator sarana produksi obat dan makanan yang
memenuhi ketentuan, mengingat indikator tersebut tidak hanya berdasarkan hasil
pengawasan industri pangan saja tetapi juga dihitung dari hasil pengawasan IRTP.

●

Mengintensifkan koordinasi dengan instansi terkait perihal tindak lanjut hasil pengawasan
sarana IRTP. Terkait hal ini, telah dikembangkan aplikasi Smartpom untuk memudahkan
pelaporan rekomendasi tindak lanjut yang telah dilaksanakan instansi terkait

IKU-4.3 Persentase sarana distribusi obat yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja Balai POM
di Bengkulu

a. Perbandingan target dan realisasi tahun 2019
Presentase sarana distribusi obat yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja Balai POM di
Bengkulu dihitung dengan cara : Persentase sarana distribusi obat yang memenuhi ketentuan
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dihitung dengan membandingkan jumlah sarana yang memenuhi ketentuan terhadap jumlah
sarana yang diperiksa. Sarana distribusi yang dihitung mencakup sarana distribusi obat (PBF dan
instalasi farmasi kabupaten/kota) dan sarana pelayanan kefarmasian (apotek, instalasi farmasi
Rumah Sakit/IFRS, klinik, puskesmas, dan toko obat berizin).

Capaian kinerja sarana distribusi obat yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja Balai POM
di Bengkulu tahun 2019 yaitu 185.94 % dengan kriteria tidak dapat disimpulkan.
INDIKATOR KINERJA

Persentase sarana distribusi obat yang memenuhi

TARGET

REALISASI

CAPAIAN

(%)

(%)

(%)

50

92.97

185.94

KRITERIA

Tidak dapat

ketentuan di wilayah kerja Balai POM di Bengkulu

disimpulkan

Berbeda dengan Balai POM di Bengkulu, untuk Loka POM di Rejang Lebong, indikator yang
digunakan adalah persentase sarana distribusi obat dan makanan yang memenuhi
Ketentuan. Data yang digunakan tidak hanya dari hasil pemeriksaan sarana distribusi obat dan
saryanfar, melainkan juga sarana distribusi kosmetika, OT/SK dan pangan.
Dari hasil pemeriksaan sepanjang tahun 2019, dari 302 sarana yang diperiksa diperoleh 180
sarana MK (realisasi 59,60%). Realisasi ini melebihi target yang ditetapkan (50%) sehingga
diperoleh capaian kinerja 119,2% (Sangat Baik).
b. Perbandingan realisasi dan capaian tahun 2019 dengan tahun 2018

Gambar 3.27 Perbandingan Capaian kinerja
persentase sarana distribusi obat dan saryanfar
yang MK 2018-2019

3

150
100
50

12.6

25.20

50

Target

tahun 2019 sebesar 185.94% ,

Realisasi

dengan

Capaian

disimpulkan dan jauh meningkat

kriteria

dibandingkan

0
2018

sarana

yang memenuhi Ketentuan (MK)

92.97
50

bahwa capaian kinerja

distribusi obat dan Saryanfar

185.94

200

Dari gambar 3.27, dapat kita lihat

2019

tidak

tahun

dapat

2018

(25,20%)

c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2019 dengan standar nasional (Pusat, jika ada) dan
Balai lain yang sejenis/setara (untuk BB/BPOM)
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200
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104.86
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Gambar 3.28.
Perbandingan
Capaian kinerja
Persentase
sarana distribusi
obat yang
memenuhi
ketentuan
di wilayah kerja
BPOM di Bengkulu

Balai POM Balai POM Balai POM Balai POM Balai POM
di
di
di Pangkal
di Palu
di Ambon
Bengkulu Gorontalo
Pinang

Berdasarkan gambar 3.28, capaian kinerja Persentase sarana distribusi obat dan saryanfar
yang memenuhi ketentuan sangat bervariasi yaitu: Balai POM di Gorontalo (117.65%) dengan
kriteria sangat baik dan Balai POM di Palu (104.86%) dengan kriteria baik. Balai POM di
Pangkal pinang dengan capaian kinerja 51.15% dan Balai POM di Ambon dengan capaian
kinerja 68.24%, kriteria Kurang. Sedangkan capaian kinerja Balai POM di Bengkulu sebesar
185.94% % dengan kriteria tidak dapat disimpulkan.
d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta
alternatif solusi yang telah dilakukan
Tingginya capaian persentase sarana distribusi obat dan saryanfar yang MK ini dapat dijelaskan
3

sebagai berikut :
a. Perbedaan penjelasan TMK pada definisi operasional Laporan kinerja dengan pedoman
tindak lanjut hasil pengawasan obat tahun 2016. Pada definisi operasional, sarana TMK
merupakan sarana yang mendapat sanksi minimal peringatan keras, sedangkan pada
pedoman tindak lanjut, sarana dapat dikategorikan TMK bila mendapat minimal sanksi
peringatan. Adanya perbedaan definisi ini menyebabkan :
-

Sarana distribusi obat (PBF) dan pelayanan kefarmasian non pemerintah (apotek,
toko obat, klinik swasta dan RS swasta) yang memperoleh sanksi peringatan (TMK
berdasarkan pedoman tindak lanjut) dianggap menjadi MK

-

Sarana distribusi obat (IFK) dan saryanfar pemerintah (Puskesmas, RSUD) yang
diberikan surat perintah Perbaikan (TMK berdasarkan pedoman tindak lanjut)
dianggap menjadi MK. Hal ini disebabkan tidak sinergis antara definisi operasional
terhadap pedoman Tindak lanjut, dimana sanksi pada sarana pemerintah yang TMK
bukan berupa peringatan maupun peringatan keras, melainkan surat perintah
perbaikan. Atas dasar tersebut, tidak ada satu pun sarana distribusi obat dan
saryanfar milik pemerintah yang TMK berdasarkan definisi operasional.
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b. Sarana pelayanan kefarmasian masih dalam taraf menerapkan Pedoman teknis
pengelolaan obat di fasilitas pelayanan kefarmasian sebagaimana tertuang dalam
Peraturan Badan POM No 4 Tahun 2018, meskipun terdapat beberapa poin baru yang
diatur dalam Peraturan BPOM ini dan menjadi penyebab ketidaksesuaian, namun belum
mencapai sanksi peringatan keras yaitu :
1. Ketertelusuran pencatatan, pada kartu stok wajib mencantumkan nomor batch
dan tanggal ED, tidak hanya kesesuaian stok fisik dengan catatan persediaan
2. Pengelolaan obat dengan suhu < 25⁰C yang mewajibkan adanya pengendalian
suhu
3. Pengarsipan faktur yang harus disatukan dengan Surat Pesanan
4. Penerimaan obat yang lebih menekankan pada kesesuaian no batch dan
tanggal ED pada obat yang diterima dengan faktur
5. Stok opname obat dan prekursor (6 bulan sekali), narkotika dan psikotropika 1
bulan sekali.
6. Ketentuan penyerahan obat ke tenaga medis (dokter) dan bidan yang diatur
lebih ketat dengan administrasi yang lengkap
7. Sumber pengadaan obat yang diatur lebih tegas, berasal dari Industri Farmasi
dan/atau Pedagang Besar Farmasi
c.

Adanya peraturan Badan POM Nomor 4 tahun 2018 telah memberikan kejelasan pedoman
teknis pengelolaan obat yang harus dilaksanakan oleh saryanfar. Sebelum terbit peraturan
tersebut, tidak ada pedoman teknis pengelolaan obat yang wajib dipedomani oleh saryanfar

3

melainkan sebatas standar pelayanan kefarmasian secara umum.
d. Seluruh Sarana distribusi obat (PBF) di Provinsi Bengkulu pada tahun 2019 telah
tersertifikasi Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB). Hal ini berkontribusi pada
pemeriksaan rutin dimana PBF telah cukup memahami aspek-aspek pengelolaan obat yang
baik.
e. Tingginya kesadaran sarana dalam menjalankan kewenangan pengelolaan obat yang dapat
dikelola. Hanya sedikit sarana Toko Obat yang mengedarkan obat keras serta saryanfar
yang mengedarkan produk tanpa izin edar/dilarang.
f.

Tingginya kesadaran sarana dalam menjalankan kegiatan pengelolaan obat sesuai hak dan
kewenangan.

Hal

ini

ditandai

dengan

masih

aktifnya

perizinan

sarana

dan

penanggungjawab sebagai dasar melakukan pengelolaan obat.
g. Pengelolaan obat di saryanfar telah menunjukkan ke arah yang lebih baik dari tahun
sebelumnya.
e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian
kinerja
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Kegiatan yang telah dilakukan pada tahun 2019 telah mampu menunjang keberhasilan pencapaian
persentase sarana distribusi obat dan saryanfar yang memenuhi ketentuan, hal ini dapat
disebabkan oleh pemeriksaan sarana distribusi obat dan saryanfar telah melampaui target
pemeriksaan untuk setiap jenis sarana.
Tabel 3.17. Program/kegiatan yang mendukung capaian sasaran persentase sarana
distribusi dan saryanfar MK
Kegiatan

Indikator

Target

Realisasi

Capaian

Pemeriksaan
sarana
distribusi obat
Pemeriksaan
sarana
Pelayanan kefarmasian

Jumlah pemeriksaaan PBF
Jumlah pemeriksaan IFK
Jumlah pemeriksaan Apotek
Jumlah pemeriksaan Toko
Obat
Jumlah pemeriksaan Rumah
sakit
Jumlah
pemeriksaan
Puskesmas
Jumlah pemeriksaan Klinik

15
8
60
30

16
8
69
32

106.67%
100.00%
115.00%
106.67%

10

13

130.00%

40

49

122.50%

8

9

112.50%

f. Evaluasi dan analisis terkait tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan kinerja periode
sebelumnya
Upaya rekomendasi perbaikan atas realisasi tahun 2018 telah dilakukan yaitu berupa sosialisasi
peraturan Badan POM tahun 4 tahun 2018. Sosialisasi tidak dapat dilakukan dalam bentuk
bimbingan teknis secara langsung mengundang penanggungjawab sarana disebabkan oleh tidak
tersedianya anggaran. Sosialisasi akhirnya dilakukan bersamaan dengan saat pemeriksaan di
3

sarana distribusi obat dan saryanfar.
Pada monitoring triwulan I, upaya ini cukup memberikan hasil yang baik ditunjukkan dengan realisasi
sarana distribusi MK sebanyak 50 dari 57 sarana (87,72%). Upaya ini masih tetap dilakukan pada
triwulan berikutnya (triwulan II dan III) karena dianggap belum memberikan hasil yang menyeluruh
jika hanya dinilai pada triwulan I serta masih didominasi pada pemeriksaan sarana apotek.

Sosialisasi yang dilakukan sempat memberikan peningkatan persentase sarana MK pada triwulan
II (95,14%) dan triwulan III (94,5%). Sebelum memasuki triwulan IV, upaya sosialisasi ini tetap
dilanjutkan ditambah dengan upaya lain yaitu bimbingan teknis pengelolaan obat yang baik
sebagaimana diatur dalam Peraturan BPOM Nomor 4 tahun 2018 kepada sarana Pusat Kesehatan
Masyarakat di Kota Bengkulu bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Kota Bengkulu. Pada
akhirnya, usaha yang telah dilakukan cukup memberikan hasil maksimal ditunjukkan dengan
realisasi persentase sarana MK sebesar 92,97%. Degan demikian, diperoleh capaian kinerja
185,94%
Untuk memperoleh capaian indikator kegiatan yang lebih baik pada tahun 2020, terdapat beberapa
rekomendasi perbaikan yang perlu dilakukan, yaitu mendefinisikan “Tidak Memenuhi Ketentuan”
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agar sesuai dengan pedoman tindak lanjut hasil pengawasan sarana distribusi obat dan saryanfar
serta definisi TMK tersebut pada sarana instalasi farmasi pemerintah (IFK) dan puskesmas.

IKU.4.4 Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu di
wilayah kerja Balai POM di Bengkulu

a. Perbandingan target dan realisasi tahun 2019
Persentase keputusan penilaian sertifikat yang diselesaikan tepat waktu dihitung dengan
membandingkan jumlah keputusan penilaian sertifikat yang diselesaikan tepat waktu terhadap
jumlah permohonan penilaian. Tahun 2019 terdapat 29 sarana yang mengajukan pengurusan
sertifikasi baik untuk pengajuan awal sertifikasi maupun untuk perpanjangan sertifikasi yang terdiri
dari 15 sarana distributor obat (Pedagang Besar Farmasi/PBF) dan 14 sarana Produksi Pangan.
Capaian Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu di wilayah kerja
Balai POM di Bengkulu tahun 2019 yaitu 120% dengan kriteria sangat baik.
INDIKATOR KINERJA

Persentase

keputusan

penilaian

sertifikasi

TARGET

REALISASI

CAPAIAN

(%)

(%)

(%)

81

100

123,46%

yang

diselesaikan tepat waktu di wilayah kerja Balai POM di
Bengkulu
3
b. Perbandingan realisasi dan capaian tahun 2019 dengan tahun 2018

Gambar 3.29. Capaian Indikator Persentase keputusan
penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu
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Realisasi Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu tahun 2019
sama dengan tahun 2018 yaitu 100%. Capaian kinerja tahun 2019 (123,46%) tidak mengalami
perubahan dibanding tahun 2018 (123,46%).

c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2019 dengan standar nasional (Pusat, jika ada) dan
Balai POM yang sejenis/setara (untuk BB/BPOM)

Gambar 3.30. Perbandingan Capaian Kinerja Persentase
keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat
waktu di provinsi Bengkulu dengan Balai POM setara
150

123,46

111.11

117.65

Balai POM di
Palu

Balai POM di
Ambon

100

100
50
0
Balai POM di
Bengkulu

Balai POM di
Gorontalo

Balai POM di
Pangkal Pinang

Berdasarkan gambar 3.30, capaian kinerja Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang
diselesaikan tepat waktu di provinsi Bengkulu sebesar 120.48% , kriteria tidak dapat
disimpulkan dan tertinggi dibanding empat

Balai POM lainya. Capaian kinerja pada

indikator ini untuk Balai POM di Ambon (117.65%) dan Balai POM di Palu (111.11%) dengan
kateria sangat baik disusul kemudian Balai POM di Gorontalo (100%) dengan kriteria baik,
3

kemudian Balai POM di Pangkal Pinang dengan capaian kinerja 76.39% , kriteria cukup.
d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta
alternatif solusi yang telah dilakukan
Penurunan Capaian Kinerja Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat
waktu di propinsi Bengkulu pada tahun 2019, karena adanyanya peningkatan target tahun 2019
sebesar 83% yang lebih rendah dari 2018 (81%). Walaupun lebih rendah, capaian kinerja tahun
2019 pada dasarnya masih lebih baik dari 2018 karena jumlah pelaku usaha yang mengajukan
sertifikasi meningkat disbanding tahun 2018. Hal ini disebabkan oleh adanya kewajiban
(mandatory) seluruh PBF untuk memperoleh sertifikat Cara Distribusi Obat yang Baik.
Keberhasilan penilaian sertifikasi tepat waktu ini didukung oleh :
1. Audit sertifikasi segera dilakukan bagi sarana pemohon setelah surat permohonan
diterima
2. Ketersediaan dan kesiapan petugas pemeriksa dalam melakukan audit sertifikasi
3. Adanya komunikasi yang baik antara petugas dengan sarana pemohon dalam
memberikan panduan dalam penyusunan CAPA
4. Pelaksanaan evaluasi CAPA sarana yang diperiksa oleh petugas dilakukan dengan
cepat
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e. Analisis program/kegiatan
pencapaian kinerja

yang

menunjang

keberhasilan

ataupun

kegagalan

Sejak adanya OTK baru Balai POM di Bengkulu, pada tahun 2019 seluruh kegiatan penilaian
sertifikasi yang sebelumnya dilaksanakan oleh seksi sertifikasi dan LIK (OTK Baru Infokom)
dilakukan oleh seksi pemeriksaan. Kegiatan sertifikasi yang sebelumnya hanya mencakup
pendaftaran produksi pangan olahan, telah bertambah dengan sertifikasi CDOB bagi PBF.

Dari 15 sarana distributor obat, sarana yang mengajukan resertifikasi ada 2 sarana (13%) dan
13 sarana (87%) untuk pengajuan awal sertifikasi. Sertifikat semua sarana distributor obat
tersebut sudah diterbitkan dan 100% memenuhi timeline waktu yang sudah ditetapkan Balai
POM di Bengkulu. Dari 14 sarana pangan yang mengajukan permohonan sertifikasi nomor ijin
edar, ada 5 sarana yang sudah diterbitkan sertifikat ijin edarnya dan memenuhi timeline waktu
yang ditetapkan Balai POM di Bengkulu. Dalam proses evaluasi CAPA (64%) sebanyak 7
sarana. Profil Permohonan sertifikasi sarana distributor obat (CDOB) dan sarana produksi
pangan MD dapat dilihat pada gambar 3.31.

Gambar 3.31. Sertifikasi/Resertifikasi
Sarana Distributor Obat Tahun 2019

Gambar 3.31 Registrasi Pangan
Olahan Sarana Produksi Pangan
Tahun 2019

13%
Sertifikasi
Baru

3

Resertifikasi

36%

Sertifikasi
MD baru

64%
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0%

Perpanjang
an Nomor
Izin Edar

Gambar 3.31. Permohonan Sertifikasi/resertifikasi CDOB oleh PBF dan Izin edar pangan
olahan MD oleh sarana produksi pangan olahan
Hal ini didukung oleh beberapa faktor sebagai berikut:
1. Sertifikat CDOB yang merupakan persyaratan wajib bagi sarana distributor obat untuk dapat
menyalurkan sediaan farmasi membuat PBF bersikap sesegera mungkin menyelesaikan bukti
perbaikan agar sertifikat dapat diperoleh
2. Program setifikasi yang memberi kemudahan bagi UMKM baik dari sisi proses sertifikasi
maupun terkait biaya pengujian
3. Antusias dari UMKM untuk mendapatkan nomor ijin edar BPOM sehingga diharapkan
kedepannya dapat memajukan usaha mereka.
4. Proses sertifikasi yang sudah berbasis elektronik sehingga memudahkan proses penilaian
sertifikasi
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Evaluasi dan analisis terkait tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan kinerja periode
sebelumnya
Monitoring dan evaluasi dilakukan setiap triwulan , dan taget tahun 2019 telah tercapai
100%), dalam menyelesaikan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu, terhadap
sarana distribusi obat dan industri pangan olahan yang mengajukan izin/perpanjangan
sertifikasi
Untuk tahun 2020 target persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat
waktu di Provinsi Bengkulu sebesar 85%. Melihat antusias pelaku usaha UMKM

dalam

meningkatkan izin edar produk pangan olahan dari PIRT menjadi MD, pada tahun 2020 akan
terjadi peningkatan permohonan sertifikasi pangan olahan.
Untuk menjaga agar capaian kinerja tahun 2020 masih dalam kategori sangat baik terdapat
beberapa hal yang perlu dilakukan :
1. Tetap memprioritaskan pelaksanaan secepatnya audit sertifikasi bagi sarana yang
mengajukan permohonan audit
2. Menjaga komunikasi yang baik antara petugas pemeriksa dengan sarana pemohon
dalam memberikan panduan dalam penyusunan CAPA

IKU- 4.5 Rasio tindak lanjut hasil pengawasan obat dan makanan yang dilaksanakan
di wilayah kerja Balai POM di Bengkulu
3

a. Perbandingan target dan realisasi tahun 2019
Rasio tindak lanjut hasil pengawasan obat dan makanan yang dilaksanakan di wilayah kerja Balai
POM di Bengkulu dengan membandingkan tindak lanjut yang dilaksanakan oleh pelaku usaha
dan/atau instansi terkait terhadap tindak lanjut yang dikirimkan oleh Balai POM di Bengkulu.
INDIKATOR KINERJA

Rasio tindak lanjut hasil pengawasan obat dan makanan

TARGET

REALISASI

CAPAIAN

(%)

(%)

(%)

45

21.56

47,91

yang dilaksanakan di wilayah kerja Balai POM di Bengkulu
Capaian kinerja rasio tindak lanjut hasil pengawasan yang dilaksanakan pada tahun 2019 sebesar
47,91%, kriteria sangat kurang dan masih di bawah target tahun 2019
Untuk Loka POM di Rejang Lebong, realisasi rasio tindak lanjut hasil pengawasan obat dan
makanan yang dilaksanakan di wilayah kerja Loka POM sebesar 22,0%. Hasil ini tidak mencapai
target tahun 2019 (45%) sehingga hanya diperoleh capaian 44,44% (Sangat Kurang).
b. Perbandingan realisasi dan capaian tahun 2019 dengan tahun 2018
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Gambar 3.32 Capaian Indikator Rasio Tindak Lanjut Hasil
Pengawasan yang dilaksanakan di wilayah kerja Balai
POM di Bengkulu
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Dari gambar 3.32, dapat kita lihat bahwa capaian kinerja Rasio tindak lanjut hasil
pengawasan obat dan makanan yang dilaksanakan di wilayah kerja BPOM di Bengkulu
tahun 2019 sebesar 47.91% dengan kriteria sangat kurang dan belum mencapai target
tahun 2019. Capaian ini menurun dibandingkan tahun 2018 (58.96%)
c.
3

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2019 dengan standar nasional (Pusat, jika ada) dan Balai lain
yang sejenis/setara (untuk BB/BPOM)
Untuk mengetahui kinerja Balai POM di Bengkulu, dirasa perlu melihat/membandingkan terhadap
kinerja Balai POM yang setara sebagai bahan koreksi dan evaluasi. Perbandingan capaian kinerja
Balai POM setara, dapat dilihat pada gambar seperti berikut ini:

Gambar 3.33 Perbandingan Capaian Indikator kinerja
Indikator Rasio tindak lanjut hasil pengawasan obat dan
makanan yang dilaksanakan (%)
Ambon

105.92

63.55
60.00

Palu

113.10

60.79
53.75

Pangkalpinang

85.28

40.04
46.95

Gorontalo

92.88

58.82
63.33

Bengkulu

47.91
45

21.56

0

20
Capaian

40

60

Realisasi

80

100

120

Target

Berdasarkan Gambar 3.33, capaian kinerja Rasio tindak lanjut hasil pengawasan obat dan
makanan yang dilaksanakan di wilayah kerja BPOM di Bengkulu sebesar 47.91% dengan kriteria
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sangat Kurang dan capaian yang paling rendah dibanding empat Balai POM pembanding.
Capaian kinerja indikator Balai POM pembanding adalah sebagai berikut: Balai POM di Palu
(1113.1%) dengan kriteria sangat baik ; Balai POM di Ambon (105.92%) dan Balai POM di
Gorontalo ( 92.88%) dengan kriteria baik.
d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif
solusi yang telah dilakukan
Masih rendahnya capaian kinerja Rasio tindak lanjut hasil pengawasan obat dan makanan yang
dilaksanakan di wilayah kerja BPOM di Bengkulu dapat dijelaskan sebagai berikut :
1. Perhatian dan Keseriusan Dinas Kesehatan masih kurang terhadap tindak lanjut hasil
pengawasan sarana distribusi pangan dan IRTP yang dilakukan Balai POM, sehingga
terjadinya pelanggaran selalu berulang
2. Surat Tindak lanjut hasil pemeriksaan sarana pelayanan kefarmasian beserta perintah
membuat CAPA yang ditujukan secara langsung kesarana, baru berjalan 2 tahun sejak
2018. Sarana masih cenderung menganggap tidak memiliki kewajiban menyampaikan
CAPA hasil pemeriksaan. Sebelum 2018, Surat tindak lanjut hasil pemeriksaan masih
bersifat Rekomendasi ke OPD terkait untuk ditindaklanjuti hanya oleh lintas sektor.
3. Sebagian besar sarana yang diperiksa pada tahun 2019 berbeda dengan 2018. Hal ini
menyebabkan minimnya pemahaman kewajiban membuat CAPA bagi sarana yang
diperiksa tahun 2019.
4. Beberapa sarana yang tidak menindaklanjuti hasil pemeriksaan belum memahami
3

sepenuhnya cara membuat CAPA dalam rangka menjawab temuan ketidaksesuaian,
CAPA masih dinyatakan Open (belum memenuhi) setelah dilakukan evaluasi oleh
petugas, dan atau sarana tidak mengirimkan bukti perbaikan, terhadap cara membuat
bukti perbaikan yang tepat dalam menjawab temuan.
5. Adanya unsur ketidakpatuhan sarana dalam melakukan perbaikan atas temuan. Hal ini
ditunjukkan terhadap sarana yang TMK pada tahun 2018 tanpa melaporkan bukti
perbaikan saat itu, masih ditemukan TMK pada tahun 2019.
6. Bukti perbaikan belum diterima Balai POM di Bengkulu, terutama pada sarana yang
diperiksa pada akhir tahun 2019. Hingga triwulan III, persentase tindak lanjut yang
dikirimkan hanya 54,55% (96 dari 176 sarana), sementara sarana TMK yang telah
diperiksa termasuk yang memerlukan tindak lanjut sanksi tertulis sudah mencapai
74,23% (144 sarana TMK dari 194 sarana diperiksa). Beberapa penyampaian tindak
lanjut hasil pengawasan yang terlambat disebabkan terbatasnya petugas yang
menyusun surat tindak lanjut hasil pengawasan.
e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian
kinerja
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Tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan Makanan yang dilaksanakan merupakan tindak
lanjut yang dilakukan oleh Instansi terkait dan/atau sarana yang diperiksa berdasarkan
surat rekomendasi yang dikeluarkan oleh Balai POM di Bengkulu. Tindak lanjut yang
dilaksanakan oleh instansi terkait meliputi hasil pemeriksaan sarana produksi pangan IRTP
dan sarana distribusi pangan. Tindak lanjut yang dilaksanakan oleh sarana yang diperiksa
meliputi hasil pemeriksaan sarana distribusi obat (PBF dan IFK) dan sarana pelayanan
kefarmasian (Apotek, Toko Obat, Instalasi Farmasi Rumah Sakit, Klinik, Puskesmas). Hal
ini sesuai dengan Surat dari Deputi I Badan POM Nomor B-PW.02.03.341.3.10.17.5232
tanggal 12 Oktober 2017 tentang Pemberian Sanksi Administratif Fasilitas Pelayanan
Kefarmasian dengan merujuk pada Permenkes tentang Standar Pelayanan Kefarmasian
di Apotek (Permenkes 73 tahun 2016), Puskesmas (Permenkes 74 tahun 2016), dan
Rumah Sakit (Permenkes 72 tahun 2016), sejak tahun 2018 Balai POM di Bengkulu dapat
memberikan sanksi tertulis berupa Peringatan, Peringatan Keras dan Penghentian
Sementara Kegiatan secara langsung ke sarana yang diperiksa.
Tindak lanjut hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh instansi terkait dan sarana yang
diperiksa dapat dilihat pada Tabel 3.18 :
Tabel 3.18. Tindak lanjut hasil pengawasan yang dilaksanakan
No

1

3

Tindak Lanjut Hasil
Pengawasan
Balai POM

Jenis sarana

Produksi

IRTP

dan

distribusi

42

Tindak Lanjut hasil
Pengawasan yang
dilaksanakan oleh
sarana/instansi terkait
4

176

43

218

47

pangan
3

Sarana

distribusi

obat

dan

Pelayanan Kefarmasian
Total

Kegiatan yang telah dilakukan berikut ini belum mampu menunjang keberhasilan rasio
tindak lanjut yang dilaksanakan, yaitu :
1. Penyampaian surat tindak lanjut belum dilakukan pengukuran pemenuhan
terhadap timeline pengiriman (43 hari). Hal ini berdampak pada lamanya
pengiriman tindak lanjut ke sarana dan instansi terkait, sehingga melebihi timeline
dan penyampaian tindak lanjut CAPA ke Balai POM.
2. Tugas menyusun surat tindak lanjut disesuaikan dengan beban kerja jabatan
(PFM Ahli Muda) sehingga sebagian besar penyusunan tindak lanjut hanya
dilakukan oleh pegawai tertentu.
f.

Evaluasi dan analisis terkait tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan kinerja periode
sebelumnya
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Upaya rekomendasi perbaikan atas capaian tahun 2019 telah dilakukan yaitu
1. Peningkatan koordinasi dengan dinas kesehatan melalui kegiatan advokasi untuk
menindaklanjuti temuan. Advokasi dilakukan ke seluruh dinas kesehatan di wilayah
kerja Balai POM di Bengkulu
2. Sosialisasi langsung ke sarana pelayanan kefarmasian tentang cara membuat CAPA
dalam rangka menjawab/menindaklanjuti temuan pelanggaran. Sosialisasi dilakukan
bersamaan dengan saat pemeriksaan sarana. Petugas menyampaikan beberapa
contoh cara menjawab temuan dengan bukti perbaikan yang harus disiapkan
Selain rekomendasi di atas, juga dilakukan upaya tambahan yaitu berupa sanksi tertulis
seperti surat peringatan, peringatan keras dan penghentian sementara kegiatan, dengan
mencantumkan dan menegaskan kewajiban sarana untuk menindaklanjuti sanksi tertulis
dengan segera membuat bukti perbaikan dan melaporkan kepada Balai POM di Bengkulu
paling lambat 1 bulan sejak surat diterima disertai ketentuan lengkap dengan pasal/poin
yang dilanggar beserta uraian pasal/poin tersebut.
Monitoring dan evaluasi pada triwulan I, upaya ini belum memberikan hasil yang baik
karena masih rendahnya rasio tindak lanjut yang dilaksanakan yaitu sebesar 14,77%.
Upaya ini masih tetap dilakukan pada triwulan berikutnya (triwulan II dan III) karena
dianggap masih akan memberikan hasil pada triwulan selanjutnya dan belum seluruh
sarana diperiksa secara merata (mayoritas apotek).
3

Advokasi ke lintas sektor diikuti dengan sosialisasi cara pembuatan CAPA dan upaya
tambahan tersebut sempat memberikan peningkatan rasio tindak lanjut yang
dilaksanakanpada triwulan II (35,09%) namun menurun pada triwulan III (27,08%).
Sebelum memasuki triwulan IV, upaya-upayatersebut tetap dilanjutkan ditambah dengan
upaya lain yaitu :


Pada saat pemeriksaan, tepatnya di saat closing meeting, petugas hampir selalu
menyampaikan hasil temuan dan kewajiban terhadap sarana untuk membuat bukti
perbaikan atas temuan pelanggaran dan menyampaikannya kepada Kepala Balai POM
paling lambat 1 bulan sejak surat tindak lanjut diterima melalui ekspedisi atau
mendatangi langsung ke kantor Balai POM



Meningkatkan koordinasi dengan dinas kesehatan bersamaan dengan tindak lanjut
amanat Inpres Nomor 3 tahun 2017 dan Permendagri Nomor 41 tahun 2018 untuk
menindaklanjuti temuan pelanggaran oleh sarana

Segala upaya tersebut pada kenyataannya belum cukup untuk mencapai indikator rasio
tindak lanjut hasil pengawasan yang dilaksanakan. Hingga akhir tahun 2019, rasio yang
diperoleh sebesar 21,56%.
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Untuk memperoleh capaian indikator kegiatan yang lebih baik pada tahun 2020, beberapa
kegiatan perbaikan yang perlu dilakukan, diantaranya :
1. Meningkatkan advokasi ke Dinas Kesehatan perihal tindak lanjut hasil pengawasan
yang dilaksanakan
2. Sosialisasi ke sarana pelayanan kefarmasian perihal cara membuat CAPA dalam
rangka menjawab/menindaklanjuti temuan pelanggaran
3. Membuat sistem pelaporan bukti perbaikan oleh sarana dan lintas sektor yang
terintegrasi dengan akun petugas Balai POM. Terkait hal ini, sedang dilakukan
pengembangan aplikasi Smart BPOM oleh Badan POM melalui Pusat Data dan
Informasi.
4. Pada pemberian sanksi tertulis, dicantumkan konsekuensi terhadap sarana bila tidak
membuat dan melaporkan bukti perbaikan.
5. Memperbaiki mekanisme internal penyampaian tindak lanjut hasil pengawasan agar
dapat dikirimkan segera setelah pengawasan dilakukan dan disahkan hasilnya oleh
Kepala Balai POM. Tujuannya ialah agar sarana/lintas sektor dapat segera
memberikan umpan balik atas tindak lanjut tersebut sehingga perhitungan rasio
tindak lanjut yang dilaksanakan dapat dilaksanakan pada akhir tahun berjalan. Upaya
yang perlu dilakukan diantaranya menambah personil yang bertugas menyusun surat
tindak lanjut hasil pengawasan

3

Sasaran strategis V
Meningkatnya efektivitas penyidikan tindak pidana obat dan makanan
di wilayah kerja Balai POM di bengkulu.

Capaian kinerja sasaran stratgeis 5” Meningkatnya efektivitas penyidikan tindak pidana Obat dan
Makanan di wilayah kerja Balai POM di Bengkulu diukur melalui satu indikator kinerja yaitu Persentase
perkara yang diselesaikan hingga tahap II di wilayah kerja Balai POM di Bengkulu dengan kriteria
Sangat Baik (120%), dengan anggaran belanja sebesar Rp 734.082.465 (Tujuh ratus tiga puluh empat
juta delapan puluh dua ribu empat ratus enam puluh lima rupiah) dinilai efisien.

IKU-5.1 Persentase perkara yang diselesaikan hingga tahap II di wilayah kerja Balai POM di
Bengkulu
a. Perbandingan target dan realisasi tahun 2019
Capaian kinerja Sasaran Strategis V sebesar 120% yang dihitung dengan cara membandingkan
realisasi perkara terhadap jumlah perkara tahun 2018 dan 2019 yang dilakukan sampai tahap II pada
tahun 2019,seperti yang tercantum pada table 5.1 dibawah ini;
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INDIKATOR KINERJA

Persentase perkara yang diselesaikan hingga

TARGET

REALISASI

CAPAIAN

(%)

(%)

(%)

50

60

120

KRITERIA

Sangat Baik

tahap II di wilayah kerja Balai POM di Bengkulu
Untuk Loka POM di Rejang Lebong, realisasi perkara yang diselesaikan hingga tahap II sebesar 50%,
memenuhi target tahhun 2019 (50%) sehingga diperoleh capaian 100% (Baik). Rincian realisasi
perkara Balai POM di Bengkulu dan Loka POM dapat dilihat pada Tabel 3.19.

b. Perbandingan realisasi dan capaian tahun 2019 dan 2018
Gambar 3.34. Capaian kinerja Persentase perkara yang
diselesaikan hingga tahap II di wilayah kerja Balai
POM di Bengkulu 2018-2019
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Berdasarkan gambar 3.34 di atas, capaian kinerja Persentase perkara yang diselesaikan hingga tahap
II di wilayah kerja Balai POM di Bengkulu tahun 2019 sebesar 120% , kriteria sangat baik dan
meningkat dibanding tahun 2018.

c. Profil capaian kinerja perkara yang diselesaikan hingga tahap II periode 2015-2019
Indikator kinerja ini baru ada sejak tahun 2018 dengan defenisi operasional yang berbeda dari tahun
2015-2017, sehingga tidak dapat menampilkan profil capaian periode 2015-2019.

b. Perbandingan Realisasi Kinerja tahun 2019 dengan Balai POM yang setara
Gambar 3.35 menggambarkan Capaian kinerja perkara yang diselesaikan hingga tahap II, Balai POM
di Bengkulu (120%) dan Balai POM di Pangkal Pinang (120%) serta Balai POM di Palu (111.12%)
memperoleh kriteria sangat baik, sedangkan untuk Balai POM di Gorontalo dan Balai POM di Ambon,
pada kriteria tidak dapat disimpulkan.
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Gambar 3.35. Perbandingan Capaian Kinerja perkara yang
diselesaikan hingga tahap II dengan Balai POM setara
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d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta
solusi yang dilakukan
Capaian kinerja Persentase perkara yang diselesaikan hingga tahap II di wilayah kerja Balai POM di
Bengkulu tahun 2019 sebesar 120% , kriteria sangat baik dan meningkat dibanding tahun 2018.
Peningkatan capaian kinerja ini dapat dijelaskan sebagai berikut : Sampai dengan tahun 2019, jumlah
perkara yang harus diselesaikan sebanyak 10 perkara. Perkara yang dapat diselesaikan hanya 6
dengan rincian 2 perkara tahun 2019 dan sisa perkara tahun 2018 sebanyak 4 (empat) perkara
diselesaikan tahap II pada 2019, seperti yang tercantum pada tabel 3.19.
3

Untuk Loka POM di Rejang Lebong, tahun 2018 Belum ada target karena penindakan masih dilakukan
oleh Balai Pom di Bengkulu. Dari 2 ( Dua ) perkara yang ada, 1 perkara tahun 2019 diperoleh dari
Operasi Aksi Pasar Kosmetika dengan PPNS Badan POM RI dan 1 Perkara lainnya belum ditemukan.
Realisasi Perkara tahun 2019 hingga tahap II dapat dilihat pada Tabel 3.19.

Tabel 3.19 Jumlah Perkara dan Progress penyelesaian tahap II
Balai POM di Bengkulu
Nomor

Jumlah Perkara

Jumlah
Perkara

Pelaksanaan
tahap II pada
tahun 2019

Loka POM di Rejang Lebong
Jumlah
Perkara

Pelaksanaan
tahap II pada
tahun 2019

1

2018

6

4

0

0

2

2019

4

2

2

1

Total

10

6

2

1

e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan atau kegagalan pencapaian
kinerja
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Jumlah perkara tahun 2019 sebanyak 4 (empat) perkara yang diperoleh dari kegiatan penyidikan (
1 perkara) dan Operasi Aksi Pasar Kosmetika dengan PPNS Badan POM RI (2 perkara), Operasi
Gabungan Nasional (1 perkara). Tempat Kejadian Perkara meliputi Kabupaten Mukomuko (2
perkara), Kab Rejang Lebong (1 perkara) dan Bengkulu Utara (1 perkara). Realisasi Perkara tahun
2019 hingga tahap II dapat sebanyak 2 perkara dan tersisa 2 perkara dilihat pada Tabel 3.19.
Beberapa kegiatan yang sudah dilakukan diperoleh nya 4 perkara tahun 2019 dan selesainya 4
perkara tahun 2018 , antar lain:
1. Investigasi/intelijen telah berjalan lebih baik dibanding tahun 2018, dibuktikan dengan
peningkatan kemampuan mengungkap tindak pidana di bidang obat dan makanan disertai
pelaku, barang bukti.
2. Koordinasi antara Seksi Pemeriksaan dan Seksi Penindakan sudh berjalan, hal ini dibuktikan
dengan adanya hasil kegiatan Pengawasan yang diserahterimakan dan ditindaklanjuti dengan
proses pro-justitia.
3. Kegiatan penindakan dan operasi yang dilakukan telah berjalan efektif dan tepat sasaran,
dibuktikan dengan terpenuhinya target operasi utama saat kegiatan yang tergolong kategori
pelanggaran pidana. Dengan jumlah kasus yang sama (15 kasus) pada tahun 2017 dan 2018,
jumlah perkara yang dihasilkan pada tahun 2018 lebih banyak 2 perkara.
4. Koordinasi penanganan Berkas Perkara baik dengan Pihak Korwas PPNS Polda Bengkulu dan
Kejaksaan Tinggi Bengkulu (Tim JPU) sudah semakin baik, hal ini dibuktikan dengan
terpenuhinya target (50%) penyelesaian tahap II
5. Disamping itu juga dapat disampaikan bahwa kualitas Berkas perkara yang ditangani oleh
3

PPNS Balai POM di Bengkulu sudah semakin baik, hal ini dibuktikan dengan putusan
pengadilan terhadap salah satu perkara Kosmetika di Kabupaten Rejang Lebong yang
mendapatkan vonis pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan dan denda sejumlah
Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) dari Pengadilan Negeri Curup.

Tabel 3.20. Realisasi Perkara yang diperoleh dan yang selesai hingga tahap 2 Balai POM di
Bengkulu tahun 2019.
P 18/
P 19

NO

LK

SPDP

Tahap 1

1

LK/02/BPOM/PPNS/
XII/2018 tanggal 05
Des 2019

1-Apr-19

19 April 2019

2

LK/03/BPOM/PPNS/
II/2019 tanggal 28
Februari 2019

5-Apr-19

11 Juni 2019

-

3

LK/04/BPOM/PPNS/
VIII/2019 tanggal 20
Agustus 2019

8-Nov-19

-

-
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P 21

Tahap 2

Jenis
Perkar
a

10
Oktober
2019

Sudah
Dilaksanakan

Kos
TIE

13
Agustus
2019

Sudah
Dilaksanakan

OT TIE

Belum di
laksanankan

Kos
TIE

2019
4

LK/01/BPOM/PPNS/
X/2018 tanggal 12
Oktober 2018
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11-Nov19

-

-

-

Belum di
laksanankan

Obat
G

f. Evaluasi dan Analisis terkait tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan kinerja periode
sebelumnya
Dari table 3.20 diatas dapat disampaikan bahwa perkara yang diperoleh tahun 2019 sejumlah 4
perkara, 2 (dua) diantaranya telah sampai pada tahap II. Untuk perkara tahun 2018, dari 6 perkara,
sejumlah 4 (perkara) telah selesai hingga tahap II di tahun 2019. Belum selesainya 2 perkara tahun
2018 dan 2 perkara tahun 2019 yang mencapai tahap II disebabkan oleh:
1. Sebanyak 2 (dua) perkara obat dan makanan tahun 2019 diperoleh pada akhir tahun 2019,
ditunjukkan dengan terbitnya SPDP pada bulan November 2019
2. Kurangnya petugas PPNS di seksi Penindakan. Pada awal pembagian penyelesaian berkas
perkara, PPNS yang melakukan pemberkasan adalah 2 orang, dengan adanya beban
pekerjaan juga melakukan pekerjaan (Penugasan / Kepanitiaan) lain diluar penyidikan.
3. Tidak ada kesesuaian waktu antara JPU, Penyidik dan / atau Tersangka.
4. Tempat kediaman kedua tersangka untuk perkara 2018 terletak di kabupaten Rejang Lebong.
5. 1 (satu) perkara yang Sudah P-21, akan tetapi belum dilaksanakan karena penundaan dari
pihak JPU, dengan alasan kesibukan.
Untuk mencapai target di tahun 2020, terdapat beberapa perbaikan yang perlu dilakukan
3

diantaranya :
1. Mengurangi beban pekerjaan PPNS pada kegiatan penugasan / kepanitiaan.
2. Pemenuhan Sarana Prasarana Pendukung kegiatan Penyidikan.
3. Membuat timeline penyelesaian berkas perkara dari pemberkasan hingga pelaksanaan Tahap
II

Sasaran strategis VI
Terwujudnya reformasi birokrasi BPOM sesuai roadmap reformasi
birokrasi BPOM 2015-2019

Laporan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu pemenuhan pelaksanaan reformasi birokrasi untuk
mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, meingkatnya kualitas pelayan public kepada
masyarakat. Disamping itu, laporan akuntabilitas sebagai alat ukur bagi instansi pemerintah atas
implementasi Sistim Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) dan mendorong peningkatan kinerja
instansi pemerintah. Sebagai instansi pemerintah , Balai POM di Bengkulu telah menyusun Laporan
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Kinerja pad tahun 2019. Berdasarkan penilaian/evaluasi yang dilakukan Inspektorat Utama BPOM,
dengan rentang nilai sebagai berikut:

Tabel 3.21 Kategori Penilaian SAKIP
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

B

Baik

5

>50s.d 60

CC

Cukup Baik

6

>30.sd 50

C

Agak Kurang

7

<30

D

Kurang

Nilai AKIP BPOM di Bengkulu (72,24%)

merupakan indikator kinerja pada Sasaran Strategis 6,

sehingga capaian kinerja sasaran stratgeis 6 “Terwujudnya Reformasi Birokrasi BPOM sesuai dengan
roadmap Reformasi Birokrasi BPOM 2015-2019”, sebesar 89.19%. dengan kriteria Cukup. Capaian
kinerja ini diperoleh dari pencapaian sartu indikator kinerja yaitu Nilai AKIP BPOM di Bengkulu sebesar
89.19%, kriteria cukup dan belum mencapai target tahun 2019 yang merupakan tahun terakhir renstra
2015-2019

b. Perbandingan realisasi terhadap target
INDIKATOR KINERJA

3

Nilai AKIP BPOM di Bengkulu

TARGET

REALISASI

CAPAIAN

(%)

(%)

(%)

81

72.24

89.19

KRITERIA

Cukup

c. Perbandingan realisasi dan capaian tahun 2019 dan 2018

100
80
60
40
20
0

Gambar 3.36. Perbandingan capaian kinerja Nilai AKIP BPOM di
Bengkulu tahun 2018-2019
93.90
89.19
81
78 73.24
72.24
Target
Realisasi
Capaian
2018

2019

Dari gambar 3.36, dapat kita lihat bahwa capaian kinerja nilai AKIP BPOM di Bengkulu tahun 2019
telah tercapai , dengan kriteria cukup (89.19 %) namun menurun dibandingkan tahun 2018 (93.90%)
c.

Perbandingan Realisasi Kinerja Nilsi AKIP tahun 2019 dengan Balai POM yang setara
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Gambar 3.37. Perbandingan Capaian Kinerja Nilai AKIP
BPOM dengan Balai POM setara
93.54

94
91.58

92

91.44

89.19

90

89.16

88
86
Balai POM di
Bengkulu

Balai POM di
Gorontalo

Balai POM di
Pangkal Pinang

Balai POM di
Palu

Balai POM di
Ambon

Gambar di atas , capaian kinerja Nilai AKIP Balai POM di Bengkulu dan Balai POM di
Pangkal Pinang dalam rentang kriteria Cukup ( 70-<90%). Capaian Kinerja ini dibawah
tiga Balai POM pembanding dengan kriteria Baik , yaitu Balai POM di Gorontalo, Balai
POM di Palu dan Balai POM di Ambon

c. Profil Nilai AKIP Balai POM di Bengkulu periode 2015-2019

Gambar 3.38. Profil Nilai AKIP periode 2015-2019
74
73.15

73

3

72.24

72
71.09

71
70
69

70.93

B

68
2015

2016

2017

2018

2019

Hasil penilai laporan akuntabilitas kinerja oleh Inspektorat pada tahun 2015 berupa huruf “B”, (>6070), , kategori baik, sehingga gambar di atas kami asumsikan nilai SAKIP diangka 70. Mulai tahun 2016
sampai tahun 2019, nilai Sakip/AKIP sudah berupa angka, sehingga dapat dilihat profil nilai
SAKIP/AKIP Balai POM di Bengkulu pada gambar 3.38. Niilai SAKIP Balai POM di Bengkulu 2015
(baik) meningkat pada tahun 2016 (Sangat Baik), dan terjadi penurunan di tahun 2017 (70.93) namun
tetap pada kriteria Sangat Baik. Peningkatan nilai AKIP kembali pada tahun 2018 (73.15), kriteria
Sangat Baik dan menurun kembali tahun 2019 (72.24) meskipun kriteria sangat baik

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta solusi yang
dilakukan
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Nilai Laporan AKIP tahun 2019 yang diperoleh adalah 72.24 dengan capaian kinerja indikator
sebesar 89.19%. Nilai ini berada di bawah rata-rata nilai seluruh unit kerja di Badan POM tahun
2019 yaitu 74,76.
Berdasarkan hasil evaluasi dan rekomendari dari Inspektorat Utama BPOM Hal-hal yang
menyebabkan penurunan nilai laporan AKIP thn 2019 , antara lain:
1. Melakukan publikasi terhadap Revisi Renstra pada website Badan POM serta mencatumkan sub
kegiatan/komponen rinci setiap periode yang akan dilakukan dalam Rencana Aksi atas kinerja
2. Melakukan evaluasi terhadap kendala, hambatan dari hasil pengukuran capaian kinerja serta
memanfaatkan hasil pengukuran capaian kinerja sebagai dasar pemberian reward dan
punishment
3. Menyususn capaian kinerja pada laporan kinerja dengan dengan membandingkan data kinerja
yang memadai untuk tiap indikator antara realisasi tahun berjalan dengan target jangka
menengar dan pembandingan terhadap balai lain yang sejenis serta membandingkan dengan
target sebelumnya
4. Memanfaatkan informasi kinerja tahun 2019 untuk digunakan dalam perbaikan perencanaan
,menilai dan memperbaiki pelaksanaan program dan kegiatan organisasi, serta dimanfaatkan
untuk peningkatan kinerja yang lebih baik
5. Melaksanakan dan mendokumentasikan monitoring dan evaluasi pencapaian rencana aksi dan
program secara periodeik dengan menambahkan hambatan dan rencana tindak lanjut, serta
memanfaatkannya

untuk

perbaikan

capaian

tujuan

dan

sasaran

organisasi

dan

menginformasikannya kepada pihak2 yang berkepentingan,
3

6. Melakukan analisa terkait kendala dan sebab akibat atas capaian yang bernilai kurang serta
menindaklanjuti rekomendasi yang telah disusun dan menuangkannya dalam Laporan Kinerja

e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan atau kegagalan pencapaian
kinerja
Nilai AKIP tahun 2019 belum mencapai target yang ditetapkan, anik terhadap target jangka
menengah maupun target renstra 2015-2019. Perlu dilakukan upaya perbaikan dan peningkatan
yang sudah dijalankan periode 2015-2019 pada pelaksanaan program dan kegiatan diperiode
renstra 2020-2024 melalui kegiatan berikut ini:
1. Peningkatan kompetensi petugas melalui pelatihan internal dan eksternal
2. Peningkatan kompetensi petugas melalui pendidikan
3. Perencanaan/pembinaan/pengembangan/pengelolaan dan penyusunan laporan
keuangan
4. Peningkatan Kapasitas, perencanan dan kepegawaian
5. Forum komunikasi publik dan pelaksanaan internalisasi dalam rangka Reformasi
Birokrasi dan Wilayah Bebas Korupsi
7. Monitoring dan evaluasi yang berkelanjutan melalui penerapan sistim manajemen mutu
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Wujud dari capaian kinerja pada indikator nilai AKIP BPOM adalah dokumen yang dilaporkan tepat
waktu pada tahun 2019 meliputi: dokumen perjanjian kinerja tahun 2019, usulan penganggran kegiatan
tahun 2019, RKAKL/DIPA tahun 2019, Plan of action (POA), laporan keuangan, monev kinerja DJA,
Bappenas, dilaporkan tiap bulan.untuk RAPK dilaporkan per triwulan, Laporan tahunan Tahun 2019,
laporan Keuangan tahun 2019, Laporan keuangan semester I tahun 2019.
Keberhasilan capaian jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi yang dilaporkan
tepat waktu dipengaruhi oleh :
●

Komitmen yang tinggi oleh pimpinan dan staf BPOM di Bengkulu

●

Perencaan program dan kegiatan yang melibatkan semua seksi hingga terwujud perencanaan
yang lebih akurat.

●

Ketersediaan data dan informasi yang memadai

●

Kualitas dan kuantitas SDM terkait perencanaan, penganggaran, keuangan dan evaluasi sudah
sesuai dengan standar kompetensi yang telah ditetapkan.

Dalam rangka penerapan Reformasi Birokrasi, Balai POM di Bengkulu kegiatan yang dilakukan adalah
Pengelolaan QMS, Audit Internal QMS ISO 9001:2015, Kaji Ulang Dokumen QMS, Audit External QMS
ISO 9001:2008 dan Kaji Ulang Manajemen QMS.
Mekanisme pengukuran kinerja jangka pendek (triwulan), jangka menengah (semester), BPOM di
Bengkulu, RHPK, RAPK, SKP, monev TEPRA, DJA. Pengukuran kinerja secara periodik telah
mempertimbangkan aspek rekomendasi perbaikan pada setiap pengukuran sehingga pada sebagian
besar indikator kinerja yang dievaluasi terdapat peningkatan persentase capaian.

3

f. Evaluasi dan Analisis terkait tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan kinerja periode
sebelumnya

Berdasarkan rekomendasi hasil evaluasi laporan kinerja Balai POM di Bengkulu tahun 2018, telah
dilakukan perbaikan- perbaikan pada laporan kinerja tahun 2019 terkait nomor 2 dan 3 serta 6 dari
rekomendasi yang dapat dilihat pada Bab 3 laporan ini. Terkait dengan pemanfaatan hasil pengukuran
capaian kinerja sebagai dasar pemberian reward dan punishment, Balai POM di Bengkulu telah
melakukan punishment terhadap 1 (satu) orang ASN.
Laporan ini juga mencantumkan Ringkasan eksekutif yang menyatakan rangkuman pencapaian kinerja
dan realisasi anggaran Balai POM tahun 2019
Beberapa rekomendasi tersebut akan ditindaklanjuti pada periode renstra 2020-2024, melalui:
1. Penetapan petugas pengelola terkait teknologi informasi (TI)
2. Monitoring dan evaluasi pejabat, penangungjawab kegiatan dalam menyajikan laporan kinerja
setiap triwulan dan tahunan, dengan pemanfaatan aplikasi e-performance dan aplikasi monev
lainnya
3. Komitmen pimpinan dan staf BPOM di Bengkulu ditandai penandatanganan komitmen bersama
membangun Zona Integritas menuju WBK/WBBM oleh seluruh pegawai.
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4. Penggunaan aplikasi e-performance untuk mengiput data kinerja setiap triwulan sehingga terlihat
zona capaian setiap sasaran strategis kemudian dilakukan evaluasi bersama yang dituangkan
dalam evaluasi triwulan.

3.3 Realisasi Anggaran
3.3.1 Realisasi Anggaran Per Satuan Sasaran Kegiatan
Untuk menjalankan tugas pengawasan obat dan makanan serta menetapi janji yang tertera
pada dokumen Penetapan KInerja tahun 2019, Balai POM di Bengkulu memperoleh anggaran sebesar
Rp. 31.795.837.000,-. (Tiga puluh satu miliar tujuh ratus Sembilan puluh lima juta delapan ratus tiga
puluh tujuh ribu rupiah).

Anggaran yang telah direalisasikan pada tahun 2019

sebesar Rp.

31.118.501.717,- (97,87%).Penjabaran yang lebih detail dari penggunaan anggaran pada
program/kegiatan pengawasan obat dan makanan dapat dilihat pada table 3.22.
Tabel 3.22 Detail Realisasi Anggaran per Sasaran Strategis
Finansial

RKAKL

%
Penyeles
aian

Volume

85.30

6

5

PERKARA

559,987,625

88.69

642

642

SAMPEL

77,394,000

65,357,016

84.45

128

128

SARANA

Sarana Distribusi Obat, Obat
Tradisional, Kosmetik, Suplemen
Kesehatan dan Makanan yang
Diperiksa

687,228,,000

626,922,950

91.22

614

815

SARANA

3165.010

Dokumen Perencanaan,
Penganggaran, Evaluasi dan
Laporan Keuangan yang Dilaporkan
TepatWaktu

869,713,000

869,067,628

99.93

10

10

DOKUMEN

3165.011

Laporan Dukungan Teknis
Investigasi Awal dan Penyidikan di
Bidang Obat dan Makanan yang
Ditangan

356,093,000

346,139,705

97.20

1

1

LAPORAN

3165.012

Layanan Dukungan Laboratorium

2,322,417,000

2,299,423,311

99.01

1

1

LAYANAN

3165.081

Sampel Obat, Obat Bahan Alam,
Kosmetik dan Suplemen Kesehatan
yang Diperiksa Sesuai Standar

810,757,000

733,628,028

90.49

1.548

1.549

SAMPEL

Kode

ES1-Program/Kegiatan/Output
DIPA

Realisasi

%

BADAN PENGAWAS OBAT DAN
MAKANAN
Program Pengawasan Obat dan
Makanan

31,795,837,000

31,118,501,717

97.87

3165

Pengawasan Obat dan Makanan di
31 Balai Besar/Balai Pom

31,795,837,000

31,118,501,717

97.87

3165.002

Perkara di bidang Penyidikan Obat
dan Makanan

559,946,000

477,609,457

3165.003

Sampel Makanan yang Diperiksa
Sesuai Standar

631,383,000

3165.004

Sarana Produksi Obat dan Makanan
yang Diperiksa

3165.005

063.01.
06

3

Output Fisik

101

2019

LAPORAN KINERJA BALAI POM DI BENGKULU
Finansial

Kode

Output Fisik

%

RKAKL

%
Penyeles
aian

Volume

ES1-Program/Kegiatan/Output
DIPA

3165.082

Penyediaan Alat Laboratorium

3165.083

Realisasi

4,843,463,000

4,841,068,204

99.95

20

20

UNIT

Penguatan Kelembagaan
Pengawasan Obat dan Makanan di
Kabupaten/Kota

595,640,000

559,555,910

93.94

1

1

KABUPATE
N/KOTA

3165.085

Sekolah yang Diintervensi keamanan
Pangan Jajanan Anak Sekolah
(PJAS)

982,340,000

981,960,182

99.96

283

283

SEKOLAH

3165.086

Keputusan Hasil Pengawasan Obat
dan Makanan yang Ditindaklanjuti

128,012,000

126,211,929

98.59

25

43

KEPUTUSA
N

3165.087

Keputusan Penilaian Sertifikasi yang
Diselesaikan

53,584,000

47,367,350

88.40

7

22

KEPUTUSA
N

3165.088

KIE Obat dan Makanan Aman

2,098,200,000

2,095,888,636

99.89

34

40

KIE

3165.089

Desa Pangan Aman

586,764,000

585,287,549

99.75

6

6

DESA

3165.090

Pasar yang Diintervensi Menjadi
Pasar Aman dari Bahan Berbahaya

350,275,000

349,766,500

99.85

7

7

PASAR

3165.951

Layanan Sarana dan Prasarana
Internal

495,205,000

487,735,730

98.49

1

1

LAYANAN

3165.994

Layanan Perkantoran

15,347,423,000

15,065,524,007

98.16

1

1

LAYANAN

31,795,837,000

31,118,501,717

97.87

Grand Total

3
Langkah-langkah yang dilakukan BPOM di Bengkulu dalam upaya meningkatkan efisiensi anggaran,
antara lain :
●

Menjaga komitmen yang tinggi pimpinan dan staf BPOM di Bengkulu

●

Menguatkan pengendalian internal melalui pembentukan tim penyusunan program/kegiatan dan
monev sehingga tersedia informasi data yang memadai untuk antisipasi dan mengatasi kendala
yang dihadapi pada saat itu.

Penjabaran reaLisasi anggaran pada setiap sasaran strategis dan indikator kinerja dapat dilihat pada
table 3.23
Tabel 3.23. Realisasi Anggaran per Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja
Sasaran Program
(Outcome)/Sasaran Kegiatan
(Output)/Indikator

No

Indikator Kinerja

SS 1

Anggaran

1.829.442.000
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1.1.

Terwujudnya Obat dan
Makanan yang aman dan
bermutu

1.2.
1,3
1,4
1,5
1,6

SS 2

SS 3

SS 4

Meningkatnya kepatuhan
pelaku usaha dan
kesadaran masyarakat
terhadap keamanan,
manfaat dan mutu Obat
dan Makanan
Meningkatnya
pengetahuan
masyarakat terhadap
Obat dan Makanan aman
Meningkatnya efektivitas
pengawasan Obat dan
Makanan berbasis risiko

2.1.

2.2.

3.1.

4.1.
4,2

4,3

4,4

3
4,5

SS 5

SS 6

Meningkatnya efektivitas
penyidikan tindak pidana
obat dan makanan di
wilayah kerja Balai POM
di Bengkulu
Terwujudnya RBi Balai
POM di Bengkulu sesuai
road map RB BPOM
2015-2019

5.1

6.1.

Indeks Pengawasan Obat dan Makanan di
Balai POM Bengkulu
Persentase obat yang memenuhi syarat di
provinsi Bengkulu
Persentase obat Tradisional yang
memenuhi syarat di Provinsi Bengkulu
Persentase Kosmetik yang memenuhi
syarat di Provinsi Bengkulu
Persentase Suplemen Kesehatan yang
memenuhi syarat di Provinsi Bengkulu
Persentase makanan yang memenuhi
syarat di Provinsi Bengkulu

Indeks kepatuhan (compliance index)
pelaku usaha di bidang obat dan makanan
di wilayah kerja Balai POM di Bengkulu
Indeks kesadaran masyarakat (awareness
index) terhadap Obat dan Makanan aman di
wilayah kerja Balai POM di Bengkulu
Indeks pengetahuan masyarakat terhadap
Obat dan Makanan aman di wilayah kerja
Balai POM di Bengkulu

persentase pemenuhan pengujian sesuai
standar di provinsi Bengkulu
Persentase sarana produksi obat dan
makanan yang memenuhi ketentuan di
wilayah kerja Balai POM di Bengkulu
Persentase sarana distribusi obat yang
memenuhi ketentuan di wilayah kerja Balai
POM di Bengkulu
Persentase keputusan penilaian sertifikasi
yang diselesaikan tepat waktu di provinsi
Bengkulu
Rasio tindak lanjut hasil pengawasan obat
dan makanan yang dilaksanakan di wilayah
kerja BPOM di Bengkulu
Persentase perkara yang diselesaikan
hingga tahap II di wilayah kerja Balai POM
di Bengkulu

170.252.000

240.215.604

211.605.400

157.024.617

193.245.400

160.273.499

392.880.400

309.541.289

75.765.400

73.727.017

785.693.400

688.206.986

1.980.455.000

1.978.056.335

350.275.000

349.766.500

1.630.180.000

1.628.289.835

1.842.419.000

1.841.503.868

7.750.245.000

7.698.235.408

7.165.880.000

7.140.491.515

77.394.000

65.357.016

256.240.000

249.718.598

122.719.000

116.456.350

128.012.000

126.211.929

823.682.000

734.082.465

17.569.594.000

17.237.634.635

31.795.837.000

31.118.501.723

Nilai AKIP BPOM di Bengkulu

3.3.2. Analisis Efisiensi Kegiatan

Pengelolaan anggaran BPOM di Bengkulu senantiasa sesuai dengan prinsip-prinsip akuntabilitas dan
berpedoman pada ketentuan peraturan perundangan yang berlaku dengan mengutamakan
penggunaan anggaran secara efektif dan efisien.
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Upaya yang telah dilakukan BPOM di Bengkulu dalam pengelolaan anggaran dan percepatan
penyerapan anggaran adalah :
●

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi anggaran secara berkala

●

Revisi anggaran untuk meningkatkan efisiensi pelaksanaan.

Fokus pengukuran efisiensi adalah indikator input dan output dari suatu kegiatan. Dalam hal ini efisiensi
diukur berdasarkan capaian suatu kegiatan dibandingkan dengan penggunaan input, yang lebih sedikit
tetapi menghasilkan output yang sama/lebih besar; atau penggunaan input yang sama dapat
menghasilkan output yang sama/lebih besar; atau persentase capaian output sama/lebih tinggi
daripada persentase input yang digunakan. Efisiensi suatu kegiatan diukur dengan membandingkan
indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE).
Pengukuran efisiensi dari kinerja diukur dengan menghitung kemampuan suatu kegiatan untuk
menggunakan input yang lebih sedikit namun menghasilkan output yang sama atau lebih besar atau
dengan kata lain bahwa persentase capaian output sama atau lebih tinggi dari capaian input. Diperoleh
dengan membagi % capaian output dengan % capaian input :

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

Efisiensi diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE). Apabila
3

IE ≥ SE maka kegiatan dianggap efisien, apabila : IE ≤ SE maka kegiatan dianggap tidak efisien.
Selanjutnya terhadap kegiatan yang efisien atau tidak efisien diukur dengan tingkat efisiensi (TE) yang
menggambarkan seberapa besar efisiensi atau ketidakefisienan yang terjadi pada setiap kegiatan
dengan menggunakan persamaan :

IE-SE
TE = ---------SE
Nilai efisiensi per sasaran strategis yang diperoleh dari nilai rata-rata efisien kegiatan dapat dilihat pada
Tabel 3.24
Tabel 3.24. Tingkat Efisiensi Per Sasaran Strategis
NO.

SASARAN KEGIATAN

1.

Terwujudnya obat dan makanan yang aman dan bermutu di
Provinsi Bengkulu

2.

Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat
terhadap keamanan, manfaat dan mutu Obat dan Makanan
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TE Rata-rata

KATEGORI

0,28

Efisien

0,262

Efisien

2019
3.
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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 Balai POM di Bengkulu
6.

Terwujudnya Reformasi Birokrasi BPOM sesuai dengan road map
Reformasi Birokrasi BPOM 2015-2019

0,181

Efisien

(0,051)

Tidak Efisien

0,35

Efisien

(0,09)

Tidak Efisien

Berdasarkan perhitungan efisiensi sasaran, dari enam sasaran strategis sudah dijalankan oleh Balai
POM pada tahun 2019, sasaran strategis pertama, kedua, ketiga, dan kelima disimpulkan efisien
dalam membelanjakan anggaran. Sedangkan sasaran strategis keempat dan keenam disimpulkan
tidak efisien.
Sasaran strategis pertama, “Terwujudnya obat dan makanan yang aman dan bermutu di Provinsi
Bengkulu” paling tinggi tingkat efisiensinya, namun tidak didukung oleh semua efisiensi indikator
kinerja sasaran strategis pertama, yaitu indikator kinerja IPOM Balai POM di Bengkulu tidak efisien
(0.28) dalam penggunaan anggaran dan berbanding lurus dengan capaian kinerja indikator IPOM Balai
POM di Bengkulu (102.18) berada di bawah dan belum mencapai target capaian IPOM nasional
(103.07%), meskipun pada kriteria BAIK
Sasaran strategis kedua “Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat
3

terhadap keamanan, manfaat dan mutu obat dan makanan” dan ketiga “ Meningkatnya
Pengetahuan Masyarakat terhadap obat dan makanan “

serta sasaran strategis kelima “

Meningkatnya efektifitas penyidikan tindak pidana obat dan makan di wilayah kerja Balai POM
di Bengkulu” dinilai efisien , dan didukung oleh semua efisiensi indikator kinerja sasaran strategis
kedua, ketiga dan kelima yang juga efisien dalam penggunaan anggaran serta berbanding lurus
dengan capaian kinerja pada sasaran strategis kedua (Tidak Dapat Disimpulkan ), sasaran strategis
ketiga ( Sangat Baik) dan sasaran strategis ke lima (Sangat Baik.)
Sasaran strategis keempat” Meningkatnya Efektifitas Penagwasan Obat dan Makanan berbasis
resiko” dan sasaran strategis keenam “ Terwujudnya Reformasi Birokrasi BPOM sesuai dengan
roadmap Reformasi Birokrasi BPOM 2015-2019”, dinilai tidak efisien dalam penggunaan anggaran
belanja dan sejalan dengan capaian kinerja pada capain kinerja sasaran tersebut. Pada sasaran
strategis keempat, dari 5 indikator kinerjanya, nilai tidak efisien penggunaan anggaran terdapat pada
indikator kinerja 4.1” Persentase pemenuhan pengujian sesuai standar di propinsi Bengkulu”,
indikator kinerja 4.2” Persentase saranan produksi obat dan makanan yang memenuhi
ketentuan di wilayah kerja Balai POM di Bengkulu” dan indikator kinerja 4.5 “ Rasio tindak lanjut
hasil pengawasan obat dan makanan yang dilaksanakan di wilayah kerja Balai POM di Bengkulu.
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Penggunaan anggaran yang tidak efisien terlihat dari belanja anggaran yang tinggi pada beberapa
indikator dengan capaian rendah, yaitu Persentase sarana produksi obat dan makanan yang
memenuhi ketentuan di wilayah kerja Balai POM di Bengkulu (capaian 22,5%) dan Rasio tindak lanjut
hasil pengawasan obat dan makanan yang dilaksanakan di wilayah kerja Balai POM di Bengkulu
(capaian 47,91%). Pada indikator persentase pemenuhan pengujian sesuai standar di provinsi
Bengkulu, jumlah belanja anggaran memiliki porsi tertinggi (Rp. 7.165.880.000,-) dengan realisasi yang
juga sangat tinggi (Rp. 7.140.491.515). Namun, tingginya penggunaan anggaran ini masih dianggap
tidak sebanding dengan capaian yang diperoleh sebesar 91,69% (baik).

Pada sasaran strategis keenam, penggunaan anggaran dinilai tidak efisien ditunjukkan dengan tingkat
efisiensi (0,09). Sasaran strategis keenam memiliki porsi anggaran terbesar (Rp. 17.569.594.000,-)
dengan realisasi serapan anggaran sangat tinggi (98,11%) atau Rp. 17.237.634.635. Bila dikaitkan
dengan kinerja, penggunaan anggaran tidak efisien karena hasil evaluasi AKIP tidak memenuhi target
81 dengan realisasi 72,24 atau diperoleh capaian hanya 89,19% (cukup). Tidak tercapainya target
evaluasi AKIP Balai POM ditunjukkan dengan tidak terpenuhinya persyaratan Wilayah Bebas Korupsi
(WBK) pada tahun 2019.
Namun, realisasi terbesar penggunaan anggaran pada sasaran strategis keenam ini tidak seluruhnya
memiliki dampak secara langsung bagi pemenuhan nilai AKIP. Beberapa penggunaan anggaran
tersebut diantaranya :

3

-

Gaji dan tunjangan

Rp.

11.363.478.999

-

Perawatan gedung kantor dan Lab

Rp.

563.923.075

-

Operasional perkantoran dan pimpinan

Rp.

1.221.150.334

Capaian program pengawasan obat dan makanan yang dijabarkan pada keenam sasaran strategis di
atas masih dalam kategori Baik yang ditunjukkan dengan aplikasi Monev Smart pada Gambar 3.39.
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Gambar 3.39. Nilai Kinerja BPOM di Bengkulu Berdasarkan Aplikasi Monev SMART DJA Kemenkeu
Berdasarkan aplikasi monev.anggaran.depkeu.go.id diperoleh nilai kinerja BPOM di Bengkulu sebesar
92,15 atau kategori Baik. Nilai ini diperoleh dari perhitungan secara otomatis pada aplikasi monev yang
merupakan hasil dari peneyerapan anggaran, konsistensi antara perencanaan dan implementasi,
pencapaian keluaran, efisiensi dan pencapaian hasil. Lalu dilakukan pembobotan dari aspek
3

implementasi dan aspek manfaat sehingga menghasilkan nilai tersebut sesuai gambar. Semua
perhitungan tersebut dilakukan sesuai PMK. No. 249/PMK.02/2011 tentang Pengukuran dan Evaluasi
Kinerja atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga.
Nilai kinerja tahun 2019 mengalami penurunan dibanding 2018 (100%) disebabkan oleh inkonsistensi
dalam Rencana Penarikan Dana (RPD) baik di awal dan akhir tahun anggaran serta penggunaan
anggaran yang tidak efisien pada sasaran strategis IV Meningkatnya efektivitas pengawasan obat dan
makanan dan sasaran strategis VI Terwujudnya reformasi birokrasi BPOM sesuai roadmapreformasi
birokrasi BPOM 2015-2019.
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“
Menindak tegas pelaku kejahatan di bidang obat dan
makanan adalah keharusan, agar produk tanpa izin
edar, substandar dan tidak aman tak berkembang
semakin luas di masyarakat. Melalui investigasi, operasi
penindakan dan dilanjutkan penyidikan, Balai POM di
Bengkulu siap menjadi mitra masyarakat yang
mengadukan adanya tindak pidana di bidang obat dan
makanan.

”
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BAB IV. PENUTUP

4.1. Kesimpulan
Tahun 2019 merupakan tahun kelima dari rencana strategis 2015-2019 yang dilakukan revisi pada
tahun 2019 sesuai OTK baru. Untuk mencapai tujuan strategis 2015-2019 sudah ditetapkan 6 sasaran
strategis dalm melaksanakan program pengawasan obat dan makanan :
a. Capaian kinerja sasaran strategis BPOM di Bengkulu, 50 % ( 3 SS) memperoleh kriteria Sangat
Baik, yaitu SS1, SS3 dan SS5. Capaian Kinerja Sasaran strategis kedua pada kriteria Tidak Dapat
Disimpulkan, Capaian sasaran strategis keempat dengan kriteria Baik dan Sasaran strategis ke
enam pada kriteria Cukup
b. Indikator kinerja yang mendukung kinerja sasaran strategis sudah ditetapkan 16 indikator. Capaian
kinerja indikator tersebut berada pada kriteria baik hingga sangat baik (90-120%) sebanyak
sembilan indikator kinerja, kriteria tidak dapat disimpulkan (>120%) sebanyak empat indikator
kinerja, satu indikator kinerja pada kriteria cukup (70-<90) dan dua indikator kinerja pada kriteria
sangat kurang (50%)
c. Capaian indikator kinerja utama pada sasaran strategis pertama sebesar 113,87% dengan kriteria
SANGAT BAIK, menunjukkan keberhasilan BPOM di Bengkulu dalam mencapai target sasaran
terwujudnya obat dan makanan aman dan bermutu.
d. Berdasarkan perhitungan efisiensi sasaran, dari enam sasaran strategis sudah dijalankan oleh Balai
POM pada tahun 2019, sasaran strategis pertama, kedua, ketiga, dan kelima disimpulkan efisien
dalam membelanjakan anggaran. Sedangkan sasaran strategis keempat dan keenam disimpulkan
tidak efisien.
e. Berdasarkan analisis tingkat efisiensi capaian sasaran strategis di atas, secara keseluruhan,
pelaksanaan program pengawasan obat dan makanan Tahun 2019 di Provinsi Bengkulu dinyatakan
cukup efisien namun belum efektif dalam mencapai sasaran strategis dan sasaran kegiatan tahun
2019.
4

f. Berdasarkan perbandingan tingkat efisiensi terhadap capaian pada setiap sasaran strategis,
terdapat 2 (dua) sasaran strategis dengan penggunaan anggaran tidak mencapai target sasaran :
-

Sasaran strategis keempat, yaitu pada indikator Persentase sarana produksi obat dan
makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja Balai POM di Bengkulu (capaian 22,5%),
Rasio tindak lanjut hasil pengawasan obat dan makanan yang dilaksanakan di wilayah kerja
Balai POM di Bengkulu (capaian 47,91%) serta indikator persentase pemenuhan pengujian
sesuai standar di provinsi Bengkulu dengan jumlah belanja anggaran memiliki porsi tertinggi
(Rp. 7.165.880.000,-) dengan realisasi yang juga sangat tinggi (Rp. 7.140.491.515). Secara
keseluruhan, tingginya penggunaan anggaran tidak sebanding dengan capaian sasaran
strategis empat yang diperoleh sebesar 91,69% (baik).
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Sasaran strategis keenam, dengan porsi anggaran terbesar (Rp. 17.569.594.000,-) dengan
realisasi serapan anggaran sangat tinggi (98,11%) atau Rp. 17.237.634.635. Namun tidak
disertai dengan capaian kinerja yang baik. Hal ini ditunjukkan dengan hasil evaluasi AKIP tidak
memenuhi target 81 dengan realisasi 72,24 atau diperoleh capaian hanya 89,19% (cukup).
Tidak tercapainya target evaluasi AKIP Balai POM ditunjukkan dengan tidak terpenuhinya
persyaratan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) pada tahun 2019.

4.2. Saran
1. Perlu dilakukan kajian terhadap penetapan target indikator kinerja yang tidak dapat disimpulkan
(>120%), seperti:
a. Persentase obat Tradisional yang memenuhi syarat di Provinsi Bengkulu
b. Meningkatnya kepatuhan dan kepuasan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat
terhadap keamanan, manfaat dan mutu Obat dan Makanan
c.

Persentase sarana distribusi obat yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja Balai
POM di Bengkulu

d. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu di provinsi
Bengkulu

2. Pelu dikalukan kaji ulang terhadap defenisi operasional yang selaras dengan pedoman yang
ada, misalnya defenisi operasional Tidak Memenuhi Ketentuan (TMK) pada sarana distribusi
obat dan saryanfar dengan pedoman terakhir tindak lanjut pengawasan pada sarana distribusi
obat dan saryanfar yang diterbitkan oleh Badan POM tahun 2016.
3. Perkuatan komitmen pegawai melalui peningkatan capacity building, pendidikan, serta
pelatihan
4. Komitmen pengelola program/kegiatan untuk selalu melaksanakan kegiatan sesuai dengan
perencanaan yang telah dibuat dan melaporkan pertanggungjawaban yang telah dibuat tepat
waktu
4

5. Komitmen pimpinan dan pengelola kegiatan untuk selalu memantau/monitor capaian sasaran
strategis yang tidak mencapai target secara periodik.
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“
Daya saing bangsa salah satunya dapat diperoleh
melalui jasmani yang sehat. Tanpa pangan yang aman,
kesehatan hanya menjadi mimpi yang tak kunjung
nyata. Balai POM di Bengkulu senantiasa berkomitmen,
menjamin pangan aman hingga pelosok desa.

”
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LAMPIRAN I. PERJANJIAN KINERJA KEPALA BALAI POM DI BENGKULU 2019
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LAMPIRAN 2. MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN BALAI POM DI BENGKULU TAHUN 2018-2019
(OTK Baru)
REVISI RENSTRA BALAI POM DI BENGKULU 2015-2019
Sasaran Program
(Outcome)/Sasaran Kegiatan
(Output)/Indikator
Balai POM di Bengkulu
Terwujudnya Obat dan
SS Makanan yang aman dan
1
bermutu di Wilayah Kerja
Balai POM di Bengkulu
Indeks Pengawasan Obat
1.1.
dan Makanan
Persentase Obat yang
1.2.
memenuhi syarat
Persentase Obat
1.3. Tradisional yang memenuhi
syarat
Persentase Kosmetik yang
1.4.
memenuhi syarat
Persentase Suplemen
1.5. Kesehatan yang memenuhi
syarat
Persentase Makanan yang
1.6.
memenuhi syarat
Meningkatnya kepatuhan
pelaku usaha dan
kesadaran masyarakat
SS terhadap keamanan,
2
manfaat dan mutu Obat
dan Makanan di Wilayah
Kerja Balai POM di
Bengkulu
Indeks kepatuhan
(compliance index) pelaku
2.1.
usaha di bidang Obat dan
Makanan
Indeks kesadaran
masyarakat (awareness
2.2.
index) terhadap Obat dan
Makanan aman
Meningkatnya
pengetahuan masyarakat
terhadap Obat dan
SS3
Makanan aman di Wilayah
Kerja Balai POM di
Bengkulu
Indeks pengetahuan
3.1. masyarakat terhadap Obat
dan Makanan aman
SS Meningkatnya efektivitas
4
pengawasan Obat dan
Program/
Kegiatan

Lokasi

Target
2018

2019

Alokasi (dalam
Miliar Rupiah)
2018
2019
0,000
0,000

Balai POM di
Bengkulu

1,602
Provinsi
Bengkulu
Provinsi
Bengkulu

Unit
Organisasi
Pelaksana

70,00

71,00

1,602

2,372

94,00

94,00

1,692

5,844

Provinsi
Bengkulu

83,00

60,00

Provinsi
Bengkulu

92,00

80,00

Provinsi
Bengkulu

82,00

87,00

Provinsi
Bengkulu

89,60

71,00

0,799

Balai POM di
Bengkulu

Provinsi
Bengkulu

60,00

61,00

Provinsi
Bengkulu

―

66,00

0,483

1,038

Balai POM di
Bengkulu

Provinsi
Bengkulu
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2,714

2,109
Balai POM di
Bengkulu
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4,1
4,2

4,3

4,4

4,5

SS
5

5.1.

SS
6

6,1
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Makanan berbasis risiko
di Wilayah Kerja Balai
POM di Bengkulu
Presentase pemenuhan
pengujian sesuai standar
Persentase sarana produksi
Obat dan Makanan yang
memenuhi ketentuan
Persentase sarana distribusi
Obat yang memenuhi
ketentuan
Persentase keputusan
penilaian sertifikasi yang
diselesaikan tepat waktu
Rasio tindak lanjut hasil
pengawasan Obat dan
Makanan yang
dilaksanakan
Meningkatnya efektivitas
penyidikan tindak pidana
Obat dan Makanan di
Wilayah Kerja Balai POM
di Bengkulu
Persentase perkara yang
diselesaikan hingga tahap II
Terwujudnya Reformasi
Birokrasi Balai POM di
Bengkulu sesuai dengan
roadmap Reformasi
Birokrasi BPOM 20152019

Provinsi
Bengkulu

100

100

5,336

6,653

Provinsi
Bengkulu

―

41,80

0,123

0,100

Provinsi
Bengkulu

―

50,00

0,115

0,825

Provinsi
Bengkulu

―

83,00

0,013

0,053

Provinsi
Bengkulu

―

49,95

Balai POM di
Bengkulu
Provinsi
Bengkulu

Program Pengawasan Obat dan Makanan
Kegiatan Pengawasan Obat dan Makanan di
Balai POM di Bengkulu
Meningkatnya kinerja pengawasan
obat dan makanan di seluruh
Indonesia
Jumlah perkara di bidang
1
obat dan makanan
Jumlah sampel yang diuji
2
menggunakan parameter
kritis
Persentase cakupan
3
pengawasan sarana
produksi obat dan makanan
Persentase cakupan
4
pengawasan sarana
distribusi obat dan makanan
Jumlah layanan publik
5
BB/BPOM
Jumlah komunitas yang
6
diberdayakan

―

50,00

0,646

0,873

Balai POM di
Bengkulu

Provinsi
Bengkulu

Nilai AKIP BBPOM/BPOM

0,253

Provinsi
Bengkulu
Provinsi
Bengkulu
Provinsi
Bengkulu
Provinsi
Bengkulu
Provinsi
Bengkulu
Provinsi
Bengkulu
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81,00
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―

2224
―
88
―
330
―
540

―

28

―

15,463

13,471

2019

7

8

9
10
11

12
13
14
15

16

17

18

19
20
21
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Persentase pemenuhan
sarana dan prasarana
sesuai standar
Jumlah dokumen
perencanaan,
penganggaran dan evaluasi
yang dilaporkan tepat waktu
Presentase pemenuhan
pengujian sesuai standar
Persentase Obat yang
memenuhi syarat
Persentase Obat
Tradisional yang memenuhi
syarat
Persentase Suplemen
Kesehatan yang memenuhi
syarat
Persentase kosmetik yang
memenuhi syarat
Persentase Makanan yang
memenuhi syarat
Persentase sarana produksi
Obat dan Makanan yang
memenuhi ketentuan
Persentase sarana distribusi
obat yang memenuhi
ketentuan
Persentase keputusan
penilaian sertifikasi yang
diselesaikan tepat waktu
Rasio tindaklanjut hasil
pengawasan Obat dan
Makanan yang
dilaksanakan
Persentase perkara yang
diselesaikan hingga tahap II
Tingkat pengetahuan
masyarakat terhadap Obat
dan Makanan
Nilai AKIP BB/BPOM

Provinsi
Bengkulu

84
―
9

Provinsi
Bengkulu
Provinsi
Bengkulu
Provinsi
Bengkulu

―
100

100

94,00

94,00

Provinsi
Bengkulu

83,00

60,00

Provinsi
Bengkulu

82,00

87,00

92,00

80,00

89,60

71,00

Provinsi
Bengkulu

―

41,80

Provinsi
Bengkulu

―

50,00

Provinsi
Bengkulu

―

83,00

Provinsi
Bengkulu

―

49,95

Provinsi
Bengkulu

―

50,00

Provinsi
Bengkulu

60,00

61,00

Provinsi
Bengkulu

78,00

81,00

Provinsi
Bengkulu
Provinsi
Bengkulu
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LAMPIRAN 3. PENGUKURAN KINERJA
Unit organisasi Eselon III: Balai POM di Bengkulu
Tahun anggaran: 2019

Program/
Kegiatan

Sasaran Program
(Outcome)/Sasaran
Kegiatan
(Output)/Indikator

1
SS 1

2
Terwujudnya
Obat dan
Makanan yang
aman dan
bermutu

3
1.1.
1.2.

1.4.
1.5.

1.6.

SS 3

Meningkatnya
kepatuhan
pelaku usaha
dan kesadaran
masyarakat
terhadap
keamanan,
manfaat dan
mutu Obat dan
Makanan
Meningkatnya
pengetahuan
masyarakat
terhadap Obat
dan Makanan
aman

Realis
asi

Capaian
(%)

5

6

7

71

72,55

102,18

94

92,94

98,87

60

89,74

149,57

80

90,63

113,29

87

98,25

112,93

71

75,55

106,41

61,00

90,98

66

67,95

61,00

72,03

Indikator Kinerja

1.3.

SS 2

Target

2.1.

2.2.

3.1.

4
Indeks Pengawasan Obat dan
Makanan di Balai POM
Bengkulu
Persentase obat yang
memenuhi syarat di provinsi
Bengkulu
Persentase obat Tradisional
yang memenuhi syarat di
Provinsi Bengkulu
Persentase Kosmetik yang
memenuhi syarat di Provinsi
Bengkulu
Persentase Suplemen
Kesehatan yang memenuhi
syarat di Provinsi Bengkulu
Persentase makanan yang
memenuhi syarat di Provinsi
Bengkulu
Indeks kepatuhan (compliance
index) pelaku usaha di bidang
obat dan makanan di wilayah
kerja Balai POM di Bengkulu
Indeks kesadaran masyarakat
(awareness index) terhadap
Obat dan Makanan aman di
wilayah kerja Balai POM di
Bengkulu
Indeks pengetahuan
masyarakat terhadap Obat dan
Makanan aman di wilayah
kerja Balai POM di Bengkulu
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Kegiatan
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Sasaran Program
(Outcome)/Sasaran
Kegiatan
(Output)/Indikator
SS 4

Meningkatnya
efektivitas
pengawasan
Obat dan
Makanan
berbasis risiko

4.1.

4,3

4,4

4,5

SS 6

Meningkatnya
efektivitas
penyidikan
tindak pidana
obat dan
makanan di
wilayah kerja
Balai POM di
Bengkulu

Realis
asi

100

91,69

40

9,0

22,50

50

92,97

185,94

81

100

123,46

45

21,56

47,91

50

60

120,00

81

72,24

89,19

Indikator Kinerja

4,2

SS 5

Target

5.1

persentase pemenuhan
pengujian sesuai standar di
provinsi Bengkulu
Persentase sarana produksi
obat dan makanan yang
memenuhi ketentuan di
wilayah kerja Balai POM di
Bengkulu
Persentase sarana distribusi
obat yang memenuhi
ketentuan di wilayah kerja
Balai POM di Bengkulu
Persentase keputusan
penilaian sertifikasi yang
diselesaikan tepat waktu di
provinsi Bengkulu
Rasio tindak lanjut hasil
pengawasan obat dan makanan
yang dilaksanakan di wilayah
kerja BPOM di Bengkulu

Persentase perkara yang
diselesaikan hingga tahap II di
wilayah kerja Balai POM di
Bengkulu

Capaian
(%)

91,69

Terwujudnya
RBi Balai POM
di Bengkulu
sesuai road
map RB BPOM
2015-2019
6.1.

Nilai AKIP BPOM di Bengkulu
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LAMPIRAN 4a. PENGUKURAN KINERJA UNTUK SASARAN DENGAN INDIKATOR KERJA
LEBIH DARI SATU
Unit organisasi Eselon III: Balai POM di Bengkulu
Tahun anggaran: 2019 (Target Akhir RENSTRA)

Program/
Kegiatan

Sasaran Program
(Outcome)/Sasaran
Kegiatan
(Output)/Indikator

1
SS 1

2
Terwujudnya
Obat dan
Makanan yang
aman dan
bermutu

Realisasi

Capaian
Indikato
r (%)

Capaian
Kinerja
Sasaran

5

6

7

8

71

72,55

102,18

94

92,94

60

89,74

80

90,63

87

98,25

71

75,55

Indikator Kinerja
3

4

1.1.

Indeks Pengawasan
Obat dan Makanan di
Balai POM Bengkulu
Persentase obat
yang memenuhi
syarat di provinsi
Bengkulu
Persentase obat
Tradisional yang
memenuhi syarat di
Provinsi Bengkulu
Persentase Kosmetik
yang memenuhi
syarat di Provinsi
Bengkulu
Persentase Suplemen
Kesehatan yang
memenuhi syarat di
Provinsi Bengkulu

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

SS 2

Target

Persentase makanan
yang memenuhi
syarat di Provinsi
Bengkulu

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

2.1.

2.2.

SS 3

149,15
61,00

126,05

90,98

102,95
66

67,95

Meningkatnya
pengetahuan
masyarakat
terhadap Obat
dan Makanan
aman
3.1.

SS 4

Indeks kepatuhan
(compliance index)
pelaku usaha di
bidang obat dan
makanan di wilayah
kerja Balai POM di
Bengkulu
Indeks kesadaran
masyarakat
(awareness index)
terhadap Obat dan
Makanan aman di
wilayah kerja Balai
POM di Bengkulu

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

118,08
61,00

72,03

100

91,69

40

9,0

50

92,97

118,08

Meningkatnya
efektivitas
pengawasan
Obat dan
Makanan
berbasis risiko
4.1.

4,2

4,3

persentase
pemenuhan
pengujian sesuai
standar di provinsi
Bengkulu
Persentase sarana
produksi obat dan
makanan yang
memenuhi ketentuan
di wilayah kerja Balai
POM di Bengkulu
Persentase sarana
distribusi obat yang
memenuhi ketentuan
di wilayah kerja Balai
POM di Bengkulu
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91,69

22,50

185,94

94,30

2019
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4,4

4,5

SS 5

123,46
81

100

47,91
45

21,56

Persentase perkara
yang diselesaikan
hingga tahap II di
wilayah kerja Balai
POM di Bengkulu

50

60

Nilai AKIP BPOM di
Bengkulu

81

72,24

Meningkatnya
efektivitas
penyidikan
tindak pidana
obat dan
makanan di
wilayah kerja
Balai POM di
Bengkulu
5.1

SS 6

Persentase
keputusan penilaian
sertifikasi yang
diselesaikan tepat
waktu di provinsi
Bengkulu
Rasio tindak lanjut
hasil pengawasan
obat dan makanan
yang dilaksanakan di
wilayah kerja BPOM
di Bengkulu

120,00

120,00

89,19

89,19

Terwujudnya
RBi Balai POM
di Bengkulu
sesuai road
map RB BPOM
2015-2019
6.1.

120
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LAMPIRAN 5. PENGUKURAN KINERJA TERHADAP ANGGARAN
Program/
Kegiatan

Sasaran Program
(Outcome)/Sasaran Kegiatan
(Output)/Indikator

1
SS 1

2
Terwujudnya Obat
dan Makanan yang
aman dan bermutu

Indikator Kinerja
4

3

Target
2019

Realisasi
2019

% Capaian

5

6

7,0

1.628.989
.012,0

89,0

71

72,55

102,2

94

92,94

98,9

60

89,74

149,6

80

90,63

113,3

87

98,25

112,9

71

75,55

106,4

1.829.442.000,00
1.1.
1.2.
1.3.

1.4.
1.5.

1.6.
SS 2

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

Indeks Pengawasan Obat
dan Makanan di Balai
POM Bengkulu
Persentase obat yang
memenuhi syarat di
provinsi Bengkulu
Persentase obat
Tradisional yang
memenuhi syarat di
Provinsi Bengkulu
Persentase Kosmetik
yang memenuhi syarat
di Provinsi Bengkulu
Persentase Suplemen
Kesehatan yang
memenuhi syarat di
Provinsi Bengkulu
Persentase makanan
yang memenuhi syarat di
Provinsi Bengkulu
1.980.455.000,00

1.996.42
3.069,00
100,8
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2.1.

2.2.

SS 3

Meningkatnya
pengetahuan
masyarakat terhadap
Obat dan Makanan
aman

Meningkatnya
efektivitas
pengawasan Obat dan
Makanan berbasis
risiko

4.1.

4,3

4,4

4,5

Meningkatnya
efektivitas
penyidikan tindak
pidana obat dan
makanan di wilayah
kerja Balai POM di
Bengkulu

61,00

90,98

66

67,95

1.841.503
.868

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

persentase pemenuhan
pengujian sesuai standar
di provinsi Bengkulu
Persentase sarana
produksi obat dan
makanan yang
memenuhi ketentuan di
wilayah kerja Balai POM
di Bengkulu
Persentase sarana
distribusi obat yang
memenuhi ketentuan di
wilayah kerja Balai POM
di Bengkulu
Persentase keputusan
penilaian sertifikasi yang
diselesaikan tepat waktu
di provinsi Bengkulu
Rasio tindak lanjut hasil
pengawasan obat dan
makanan yang
dilaksanakan di wilayah
kerja BPOM di Bengkulu

61,00

Persentase perkara yang
diselesaikan hingga

122

72,03

7.698.235
.408,00

99,3

91,7
100

91,69

22,5
40

9,0

185,9
50

92,97

123,5
81

100

47,9
45

823.682.000,00
5.1

100,0

118,1

7.750.245.000,00

4,2

SS 5

149,1

1.842.419.000,00
3.1.

SS 4

Indeks kepatuhan
(compliance index)
pelaku usaha di bidang
obat dan makanan di
wilayah kerja Balai POM
di Bengkulu
Indeks kesadaran
masyarakat (awareness
index) terhadap Obat dan
Makanan aman di
wilayah kerja Balai POM
di Bengkulu

21,56

734.082.4
65,00

89,1
120,0

50

60

2019
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tahap II di wilayah kerja
Balai POM di Bengkulu

SS 6

Terwujudnya RBi
Balai POM di
Bengkulu sesuai road
map RB BPOM 20152019

17.569.594.000,00

6.1.

17.237.63
4.635,00

Nilai AKIP BPOM di
Bengkulu

81

98,1
89,2

72,24

LAMPIRAN 6. PENGUKURAN KINERJA TERHADAP ANGGARAN (ANALISIS EFISIENSI
Progra
m/Keg
iatan

Sasaran Program
(Outcome)/Sasaran
Kegiatan
(Output)/Indikator

1

2
SS 1

Terwujud
nya Obat
dan
Makanan
yang
aman dan
bermutu

1

1.1.

1.2.

1,3

1,4

1,5

1,6

Indikator Kinerja

Anggaran

Realisasi

Input

output

IE

SE

Kateg
ori

TE

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.829.442.000

1.628.989.012

89,04

113,87

1,28

1

Efisien

170.252.000

240.215.604

141,09

1

Tidak
Efisien

211.605.400

157.024.617

74,21

1

Efisien

193.245.400

160.273.499

82,94

1

Efisien

392.880.400

309.541.289

78,79

1

Efisien

75.765.400

73.727.017

97,31

1

Efisien

785.693.400

688.206.986

87,59

1

Efisien

Indeks Pengawasan
Obat dan Makanan
di Balai POM
Bengkulu
Persentase obat
yang memenuhi
syarat di provinsi
Bengkulu
Persentase obat
Tradisional yang
memenuhi syarat di
Provinsi Bengkulu
Persentase
Kosmetik yang
memenuhi syarat di
Provinsi Bengkulu
Persentase
Suplemen
Kesehatan yang
memenuhi syarat di
Provinsi Bengkulu
Persentase
makanan yang
memenuhi syarat di
Provinsi Bengkulu

123

102,18

0,72

98,87

1,33

149,57

1,80

113,29

1,44

112,93

1,16

106,41

1,21

0,28

(0,28
)

0,33

0,80

0,44

0,16

0,21

2019
SS 2

Meningka
tnya
kepatuha
n pelaku
usaha
dan
kesadara
n
masyarak
at
terhadap
keamana
n,
manfaat
dan mutu
Obat dan
Makanan
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2.1.

2.2.

SS 3

SS 4

Meningka
tnya
pengetah
uan
masyarak
at
terhadap
Obat dan
Makanan
aman
Meningka
tnya
efektivita
s
pengawas
an Obat
dan
Makanan
berbasis
risiko

3.1.

4.1.

4,2

4,3

4,4

4,5

1.980.455.000

1.978.056.335

99,88

350.275.000

349.766.500

99,85

1.630.180.000

1.628.289.835

99,88

1.842.419.000

1.841.503.868

99,95

7.750.245.000

7.698.235.408

99,33

7.165.880.000

7.140.491.515

99,65

77.394.000

65.357.016

84,45

256.240.000

249.718.598

97,45

122.719.000

116.456.350

94,90

128.012.000

126.211.929

98,59

126,05

1,262

149,15

1,494

102,95

1,031

118,08

1,18

94,30

0,95

91,69

0,92

22,50

0,27

185,94

1,91

123,46

1,30

47,91

0,49

1

Efisien

1

Efisien

1

Efisien

1

Efisien

1

Tidak
Efisien

1

Tidak
Efisien

1

Tidak
Efisien

1

Efisien

1

Efisien

1

Tidak
Efisien

0,262

Indeks kepatuhan
(compliance index)
pelaku usaha di
bidang obat dan
makanan di wilayah
kerja Balai POM di
Bengkulu

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

persentase
pemenuhan
pengujian sesuai
standar di provinsi
Bengkulu
Persentase sarana
produksi obat dan
makanan yang
memenuhi ketentuan
di wilayah kerja Balai
POM di Bengkulu
Persentase sarana
distribusi obat yang
memenuhi ketentuan
di wilayah kerja Balai
POM di Bengkulu
Persentase
keputusan penilaian
sertifikasi yang
diselesaikan tepat
waktu di provinsi
Bengkulu
Rasio tindak lanjut
hasil pengawasan
obat dan makanan
yang dilaksanakan di
wilayah kerja BPOM
di Bengkulu

124

0,494

0,031

0,181

(0,05
1)

(0,08
0)

(0,73
4)

0,908

0,301

(0,51
4)

2019
SS 5

SS 6

Meningka
tnya
efektivita
s
penyidika
n tindak
pidana
obat dan
makanan
di wilayah
kerja
Balai
POM di
Bengkulu
Terwujud
nya RBi
Balai
POM di
Bengkulu
sesuai
road map
RB BPOM
2015-2019
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5.1

6.1.

Persentase perkara
yang diselesaikan
hingga tahap II di
wilayah kerja Balai
POM di Bengkulu

823.682.000

734.082.465

89,12

17.569.594.00
0

17.237.634.63
5

98,11

31.795.837.00
0

31.118.501.72
3

97,87

120,00

1,35

89,19

0,91

110,25

1,13

1

Efisien

1

Tidak
Efisien

1

Efisien

0,35

Nilai AKIP BPOM di
Bengkulu

(0,09
)

0,13

LAMPIRAN 7. PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA DENGAN BALAI POM LAIN YANG SETARA

Program/
Kegiatan

Sasaran Program
(Outcome)/Sasara
n Kegiatan
(Output)/Indikator
SS 1

Balai POM
Gorontalo

Balai POM
Pangkalpin
ang

Balai
POM di
Palu

Balai POM
di Ambon

102,18

89,37

82,38

102,38

107,94

Persentase obat yang
memenuhi syarat

98,87

102,39

97,43

90,71

100,31

Persentase obat Tradisional
yang memenuhi syarat

149,57

107,28

66,42

110,86

107,79

Persentase Kosmetik yang
memenuhi syarat

113,29

111,94

109,20

111,89

99,53

112,93

114,94

52,47

97,80

99,66

106,41

122,08

82,94

102,76

122,27

126,74

82,69

127,16

129,64

Indikator Kinerja

Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan
bermutu
1.1.
Indeks Pengawasan Obat dan
Makanan
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.

1.6.
SS 2

Balai
POM di
Bengkulu

Persentase Suplemen
Kesehatan yang memenuhi
syarat
Persentase makanan yang
memenuhi syarat

Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan
kesadaran masyarakat terhadap keamanan,
manfaat dan mutu Obat dan Makanan
2.1.

Indeks kepatuhan (compliance
index) pelaku usaha di bidang
obat dan makanan
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149,15

2019
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2.2.

SS 3

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

102,95

100,89

110,15

102,58

101,61

116,11

127,84

116,84

113,67

99,03

105,26

98,79

97,12

156,79

39,14

80,71

107,86

117,65

51,14

104,86

68,24

100,00

76,39

111,11

117,65

92,88

85,28

113,10

105,92

142,86

120,00

111,12

200,00

91,58

89,16

93,54

91,44

Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap
Obat dan Makanan aman
3.1.

SS 4

Indeks pengetahuan
masyarakat terhadap Obat
dan Makanan aman
Meningkatnya efektivitas pengawasan Obat dan
Makanan berbasis risiko
4.1

4.2

4.3

4.4

4,5

SS 5

Persentase sarana produksi
obat dan makanan yang
memenuhi ketentuan di
wilayah kerja Balai POM di
Bengkulu
Persentase sarana distribusi
obat yang memenuhi
ketentuan di wilayah kerja
BPOM di Bengkulu
Persentase keputusan
penilaian sertifikasi yang
diselesaikan tepat waktu di
provinsi Bengkulu
Rasio tindak lanjut hasil
pengawasan obat dan
makanan yang dilaksanakan
di wilayah kerja BPOM di
Bengkulu

91,69

22,50

185,94

123,46

47,91

Menguatnya penegakan hukum di bidang obat
dan makanan
5.1

SS 6

Persentase pemenuhan
pengujian sesuai standar di
provinsi Bengkulu

118,08

Persentase perkara yang
diselesaikan hingga tahap 2

120,00

Terwujudnya Reformasi Birokrasi BPOM sesuai
dengan road map Reformasi Birokrasi BPOM
2015-2019
6.1.

Nilai AKIP BPOM
89,19
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