KATA PENGANTAR

P

uji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT yang
telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Balai
Besar Pengawas Obat

dan Makanan (BBPOM) di

Banjarmasin tahun 2019 ini dapat disusun dengan baik.
Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), mengamanatkan semua instansi
pemerintah wajib menyiapkan dan menyampaikan LAKIP sebagai bagian integral dari siklus
akuntabilitas kinerja yang utuh. Penyusunan Laporan Kinerja ini mengacu kepada Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan RB Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk
Teknis Penyajian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah serta Keputusan Kepala Badan POM Nomor HK.04.1.21.04.15.2163
tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.
Laporan Kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang
capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka
pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (APBD). Dengan demikian tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja ini adalah
mewujudkan akuntabilitas BBPOM di Banjarmasin kepada Kepala Badan POM RI. Disamping
itu, melalui pelaporan ini diharapkan dapat menjadi sarana untuk memberikan informasi
tentang apa yang telah dicapai oleh BBPOM di Banjarmasin dan bagaimana proses
pencapaiannya.
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Fungsi utama Laporan Kinerja adalah :
1. Merupakan

sarana

bagi

BBPOM

di

Banjarmasin

untuk

menyampaikan

pertanggungjawaban kepada Kepala Badan POM dan seluruh stakeholder (Instansi
Pemerintah Pusat/Daerah dan masyarakat), dan
2. Merupakan

sarana

untuk

melakukan

evaluasi

atas

pencapaian

kinerja

BBPOM di Banjarmasin untuk memperbaiki/meningkatkan kinerja di masa yang
akan datang.
Tahun 2019 merupakan tahun kelima, atau tahun terakhir pelaksanaan Rencana
Strategis (Renstra) BBPOM di Banjarmasin periode tahun 2015–2019. Oleh karena itu
pencapaian sasaran melalui pelaksanaan program/kegiatan tahun 2019 menjadi sangat
penting sebagai sasaran akhir Renstra 2015-2019, serta menjadi dasar dalam penetapan dan
pelaksanaan Renstra baru, Renstra periode 2020-2024.
Akhirnya kami mengucapkan semoga Laporan Kinerja ini dapat bermanfaat bagi
BBPOM di Banjarmasin dan Badan POM selaku induk organisasi, serta stake holder yang
memerlukannya
Banjarmasin, 19 Februari 2020
KEPALA

MUHAMMAD GUNTUR

ii

RINGKASAN EKSEKUTIF

Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (SAKIP) mengamanatkan instansi pemerintah berkewajiban menyusun
Laporan Kinerja sebagai bentuk pertangungjawaban prinsip-prinsip transparansi dan
akuntabilitas. BBPOM di Banjarmasin sebagai salah satu di antaranya juga membuat laporan
akuntabilitas kinerja yang merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja kepada Kepala
Badan POM dan para pemangku kepentingan (stakeholders), di samping sebagai sarana
evaluasi atas pencapaian kinerja BBPOM di Banjarmasin dan upaya memperbaiki kinerja di
masa mendatang.
Sebagai implementasi ketentuan Pasal 34 Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017
tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan dan persetujuan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/411/M.KT.01/2018 tanggal 8 Juni 2018
perihal Penataan Unit Pelaksana Teknis Badan Pengawas Obat dan Makanan, pada 8 Juni
2018 diterbitkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan nomor 12 Tahun 2018
tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas
Obat dan Makanan, Badan POM mengubah lingkungan internal strategis, diantaranya
merubah struktur organisasi pada BBPOM di Banjarmasin, dari 4 eselon III dan 7 Eselon IV
menjadi 5 eselon III dan 6 eselon IV, serta membentuk 2 UPT setingkat eselon IV baru di
wilayah Kalimantan Selatan, yaitu Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara dan Loka POM
di Kabupaten Tanah Bumbu.
Perubahan-perubahan tersebut menyebabkan Rencana Strategis harus direvisi
dengan melakukan revisi terhadap dokumen Rencana Strategis BBPOM di Banjarmasin tahun
2015- 2019. Revisi Rencana Strategis BBPOM di Banjarmasin tahun 2015-2019 ditetapkan
dengan SK Kepala BBPOM di Banjarmasin Nomor OR.01.02.109.09.18.2445A tanggal 1
September 2018. Renstra tersebut memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, strategi, arah
kebijakan serta program dan kegiatan BBPOM di Banjarmasin.
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Terdapat 7 Sasaran strategis dari peta strategi level 0 Kepala Badan POM diturunkan
menjadi 6 sasaran kegiatan Balai Besar POM di Banjarmasin sebagai berikut:
1. Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu di wilayah kerja Balai Besar
POM di Banjarmasin, dengan indikator kinerja, realisasi dan capaian kinerja pada
tahun 2019 :
a.

Indeks Pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin :
target 71,00 ; realisasi 70,64 ; capaian kinerja 99,49%

b.

Persentase Obat yang Memenuhi Syarat : target 94,00% ; realisasi 92,42% ;
capaian kinerja 98,32%

c.

Persentase Obat Tradisional yang Memenuhi Syarat : target 63,10% ; 93,69% ;
capaian kinerja 148,48%

d.

Persentase Kosmetik yang Memenuhi Syarat : target 80,00% ; realisasi 60,53% ;
capaian kinerja 69,57%

e.

Persentase Suplemen Kesehatan yang Memenuhi Syarat : target 87,00% ;
realisasi 90,58% ; capaian kinerja 104,11%

f.

Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat : target 76,6% ; realisasi 74,4% ;
capaian kinerja 97,13%

2. Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap
keamanan, manfaat dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar
POM di Banjarmasin , dengan indikator kinerja, realisasi dan capaian kinerja pada
tahun 2019 :
a. Indeks kepatuhan (compliance index) pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan
di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin : target 61,00 ; realisasi 84,32 ;
capaian kinerja 138,23%
b. Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan
aman di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin : target 66,00 ; realisasi 64,77 ;
capaian kinerja 98,14%
3. Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman
di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin , dengan indikator kinerja, realisasi
dan capaian kinerja pada tahun 2019 : Indeks pengetahuan masyarakat
terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin : target
61,00 ; realisasi 69,67 ; capaian kinerja 114,21%
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4. Meningkatnya efektivitas pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko di wilayah
kerja BBPOM di Banjarmasin, dengan indikator kinerja, realisasi dan capaian kinerja
pada tahun 2019 :
a. Persentase pemenuhan pengujian sesuai standar di wilayah kerja BBPOM di
Banjarmasin : target 100,00% ; realisasi 100,00% ; capaian kinerja 100,00%
b. Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di
wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin : target 41,80% ; realisasi 13,61% ; capaian
kinerja 32,56%
c. c. Persentase sarana distribusi Obat yang memenuhi ketentuan di wilayah
kerja BBPOM di Banjarmasin : target 53,00% ; realisasi 46,39% ; capaian
kinerja 87,53%
d. d. Persentase keputusan penilaian

sertifikasi

yang

diselesaikan

tepat

waktu di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin : target 83,00 ; realisasi 74,55% ;
capaian kinerja 89,82%
e. Rasio tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan makanan yang dilaksanakan
di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin : target 46,95% ; realisasi 25,48% ;
capaian kinerja 54,28%
5. Meningkatnya efektivitas penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan di wilayah
kerja BBPOM di Banjarmasin , dengan indikator kinerja, realisasi dan capaian kinerja
pada tahun 2019 : Persentase perkara yang diselesaikan hingga tahap II di wilayah
kerja BBPOM di Banjarmasin : target 90,00% ; realisasi 68,75% ; capaian kinerja
76,39,00%
6. Terwujudnya RB BBPOM di Banjarmasin sesuai roadmap RB BPOM 2015 – 2019,
dengan indikator kinerja, realisasi dan capaian kinerja pada

tahun 2019

:

Nilai AKIP Balai Besar POM di Banjarmasin : target 81 ; realisasi 74,14 ;
capaian kinerja 91,53%
Dalam rangka pelaksanaan program/kegiatan, melalui DIPA BBPOM di Banjarmasin
Tahun Anggaran (TA) 2019, dialokasikan anggaran sebesar Rp. 58.027.016.000,-. Dari alokasi
anggaran ini, dapat direalisasikan/diserap sebesar Rp. 56.557.236.561,- (97,47%)
Hasil

pengukuran

tingkat

efisiensi,

menunjukkan

bahwa

ada
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(empat)

program/kegiatan BBPOM di Banjarmasin yang masuk kategori tidak efisien dan ada 14
(empat belas) program/kegiatan yang pelaksanaannya sudah efisien.
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BAB I
PENDAHULUAN
1.1.

Gambaran Umum Organisasi
Pengawasan Obat dan Makanan berfungsi strategis nasional dalam upaya

perlindungan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat Indonesia dan untuk mendukung
daya saing nasional serta dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan
Makanan, Dalam rangka perkuatanpengawasan obat dan makanan telah ditetapkan
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat
dan Makanan.
Sebagai implementasi ketentuan Pasal 34 Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun
2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan dan persetujuan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/411/M.KT.01/2018 tanggal 8 Juni 2018
hal Penataan Unit Pelaksana Teknis Badan Pengawas Obat dan Makanan, pada 8 Juni 2018
diterbitkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan nomor 12 Tahun 2018 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan
Makanan.
Balai Besar POM di Banjarmasin termasuk klasifikasi Balai Besar Pengawas Obat
dan Makanan dan 2 Loka POM dengan wilayah kerja sebagai berikut :
Unit Pelaksana Teknis

Lokasi

Wilayah kerja

Balai Besar POM di
Banjarmasin

Kota Banjarmasin

1.
2.
3.
4.

Kota Banjarmasin,
Kota Banjarbaru,
Kab. Banjar,
Kab. Tanah Laut,

5.
6.
7.
8.

Loka POM di Kab.
Hulu Sungai Utara

Kabupaten Hulu
Sungai Utara

Loka POM di Kab.
Tanah Bumbu

Kabupaten Tanah
Bumbu

1.
2.
3.
1.
2.

Kab. Hulu Sungai Utara,
Kab.Balangan,
Kab.Tabalong
Kabupaten Tanah Bumbu,
Kabupaten Kota Baru

Kab. Barito Kuala,
Kabupaten Tapin,
Kab. Hulu Sungai Selatan,
Kab. Hulu Sungai Tengah

Tabel 1
Wilayah Kerja

1

Gambar 1
Peta Wilayah Kerja
Balai Besar POM di Banjarmasin, Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara dan
Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu adalah UPT yang dipimpin oleh Kepala, berada di
bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan, yang secara teknis dibina oleh Deputi
dan secara administratif dibina oleh Sekretaris Utama.
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1.1.1. Tugas dan Fungsi
Balai Besar POM di Banjarmasin menyelenggarakan fungsi:
Penyusunan rencana dan program di bidang pengawasan Obat dan Makanan

Pelaksanaan pemeriksaan sarana/ fasilitas produksi Obat dan Makanan

Pelaksanaan pemeriksaan sarana/ fasilitas distribusi Obat dan Makanan dan/ atau sarana/
fasilitas pelayanan kefarmasian
Pelaksanaan sertifikasi produk dan sarana/ fasilitas produksi dan/ atau distribusi Obat dan
Makanan

Pelaksanaan pengambilan contoh (sampling) Obat dan Makanan

Pelaksanaan pengujian Obat dan Makanan

Pelaksanaan intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan
perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan
Pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang
pengawasan Obat dan Makanan

Pelaksanaan koordinasi dan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan

Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan Obat dan
Makanan

Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga

Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan
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Loka POM
di Kab.
Hulu Sungai Utara

inspeksi dan sertifikasi
sarana/ fasilitas produksi dan/atau distribusi
Obat dan Makanan dan sarana/fasilitas
pelayanan kefarmasian, sertifikasi produk,
pengambilan contoh (sampling), dan pengujian
Obat dan Makanan, intelijen, penyidikan,
pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi,
pengaduan masyarakat, dan koordinasi dan
kerja sama di bidang pengawasan Obat dan
Makanan, serta pelaksanaan urusan tata usaha
dan rumah tangga.

Loka POM
di Kab.
Tanah Bumbu

1.1.2. Aspek strategis organisasi serta permasalahan utama yang sedang dihadapi
organisasi
Peran Balai Besar POM di Banjarmasin beserta 2 (dua) Loka POM ( Loka POM di Kab.
Hulu Sungai Utara dan Loka POM di Kab. Tanah Bumbu) sebagai UPT Badan POM di Provinsi
Kalimantan Selatan mempunyai posisi yang strategis karena berkaitan dengan tugas utama
pemerintah, baik pemerintah daerah maupun pusat, yaitu memberikan perlindungan kepada
masyarakat/konsumen di bidang Obat dan Makanan yang berisiko terhadap kesehatan.
Selain merupakan kebutuhan dasar manusia, produk Obat dan Makanan juga memiliki risiko
terhadap kesehatan dan keselamatan masyarakat apabila tidak dikelola dengan benar atau
penggunaan produk-produk tersebut tidak tepat atau disalahgunakan. Oleh karena itu perlu
dilakukan pengaturan dan pengawasan yang baik (Good Regulatory Practices) agar produkproduk tersebut mempunyai mutu, keamanan dan khasiat/kemanfaatan yang dapat
dipertanggungjawabkan.
Dalam penyelenggaraan pengawasan tersebut BBPOM di Banjarmasin perlu menjaga
keseimbangan kepentingan antara perlindungan masyarakat/konsumen, perluasan akses
produk bagi masyarakat luas dengan kepentingan strategis lainnya yang berkaitan dengan
perekonomian daerah dan pendayagunaan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.
Kondisi sarana produksi di Provinsi Kalimantan Selatan baik industri makanan, obat
tradisional dan kosmetik dengan kategori UMKM, pada umumnya masih lemah dalam
pengetahuan maupun modal usaha. Hal ini berimplikasi pada perlunya pengawasan khusus
yang mengedepankan aspek pembinaan, aspek pendampingan dan aspek fasilitasi sehingga
potensi daerah dan kearifan lokal dapat terjaga bahkan bila perlu dikembangkan. Oleh karena
itu dalam menjalankan konsep pengawasan harus melibatkan dan bersinergi dengan lintas
sektor terkait, khususnya untuk aspek pendanaan/fasilitasi (bantuan modal/teknologi
produksi).
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Kapasitas BBPOM di Banjarmasin, Loka POM Kab. Hulu Sungai Utara dan Loka POM
Kab. Tanah Bumbu sebagai lembaga Pengawas Obat dan Makanan masih perlu terus
dilakukan penataan dan penguatan, baik secara kelembagaan maupun dukungan regulasi
yang dibutuhkan, terutama peraturan perundang-undangan yang menyangkut peran dan
tugasnya agar pencapaian kinerja di masa datang semakin optimal dan dapat memastikan
berjalannya proses pengawasan Obat dan Makanan yang lebih efisien dan efektif dalam
menjaga keamanan, khasiat/manfaat dan mutu Obat dan Makanan.
BBPOM di Banjarmasin perlu mengidentifikasi dan melakukan langkah antisipasi
terhadap berbagai permasalahan yang mungkin terjadi agar dapat melaksanakan tugas dan
fungsinya secara optimal. Berbagai isu strategis yang dapat mempengaruhi kinerja BBPOM di
Banjarmasin, antara lain adalah :
1) Peredaran Produk Ilegal
Dengan berlakunya era pasar bebas ASEAN, Indonesia sebagai salah satu Negara
peserta AFTA harus siap melaksanakan pasar bebas dan juga pasar bebas ASEAN –
CHINA yang mulai berlaku sejak tahun 2010 dan pemberlakuan Masyarakat Ekonomi
ASEAN (MEA). Dengan adanya pasar bebas tersebut produk bebas keluar masuk ke
wilayah Indonesia sehingga memberikan peluang besar beredarnya produk-produk
illegal yang tidak memenuhi syarat (TMS) baik yang diproduksi di dalam maupun di luar
negeri, misalnya obat, obat tradisional dan kosmetik. Adanya peredaran produk
ilegal/TMS tentu merupakan tantangan tersendiri yang memerlukan penanganan yang
komprehensif agar masyarakat terhindar dari resiko penggunaannya. Pengawasan perlu
dioptimalkan agar Obat dan Makanan yang beredar senantiasa memenuhi persyaratan
mutu dan keamanan serta kasiat/manfaat.
Melihat letak geografis dan tantangan yang ada, jumlah sumber daya manusia
(SDM) BBPOM di Banjarmasin belum memadai untuk dapat melakukan pengawasan
secara komprehensif. Oleh karena itu pengawasan harus dilakukan secara terkoordinasi
dan terpadu dengan stakeholder khususnya Pemerintah Daerah, Kepolisian dan Instansi
terkait lainnya.
2) Penyalahgunaan Bahan Berbahaya pada Pangan
Masih ditemukannya produk pangan yang mengandung bahan berbahaya seperti
Boraks, Rhodamin, Formalin khususnya produk pangan hasil Industri Rumah Tangga
Pangan (IRTP), karena masyarakat/pelaku usaha IRTP mudah memperoleh bahan
berbahaya tersebut. Hal ini disebabkan Peraturan tentang Bahan Berbahaya belum
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tersosialisasi dengan baik kepada distributor, pengecer, maupun pengguna akhir. Di sisi
lain pengetahuan pemilik/penanggung jawab IRTP belum memadai untuk menghasilkan
produk pangan yang aman dan bermutu.
Kondisi tersebut di atas merupakan tantangan tersendiri dan memerlukan
strategi pendekatan yang tepat agar IRTP dapat memproduksi pangan dengan
keamaanan dan mutu yang terjamin. Pendekatan ini perlu dilakukan karena IRTP adalah
aset daerah dan merupakan kekuatan ekonomi rakyat yang perlu dibina agar mampu
memproduksi pangan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan.
3) Penyalahgunaan BKO pada Obat Tradisional
Sebagai akibat dari perdagangan bebas maka kemungkinan membanjirnya obatobat tradisional asing yang akan masuk ke Indonesia. Kondisi ini semakin memperbesar
peluang masuknya obat tradisional yang keamanan dan mutunya tidak dapat
dipertanggung-jawabkan karena adanya penambahan bahan kimia obat (BKO) pada
produk obat tradisional. Walaupun berbagai upaya telah dilakukan namun kenyataannya
di peredaran masih dijumpai obat tradisional yang mengandung BKO.
Pelaku usaha memanfaatkan keinginan masyarakat yang mengharapkan jamu
“cespleng”. Dengan demikian diharapkan pengawasan terhadap obat tradisional perlu
dilakukan secara intensif agar obat tradisional yang dikonsumsi masyarakat terjamin
mutu dan keamanaannya atau memenuhi syarat (MS).
4) Penjualan Obat dan Makanan Secara Online
Dengan era keterbukaan yang didukung oleh kemajuan teknologi informasi (TI),
pelaku usaha tidak ketinggalan dalam memanfaatkan teknologi informasi, yaitu
penjualan Obat dan Makanan secara online. Transaksi online cenderung sulit diawasi
karena alamat penjual tidak diketahui dengan pasti, sehingga tidak menutup
kemungkinan dimanfaatkan oleh pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab untuk
menjual produk Obat dan Makanan yang tidak memenuhi persyaratan mutu dan
keamanan. Untuk menghadapi hal tersebut BBPOM di Banjarmasin akan lebih intensif
dalam pemberdayaan dan peningkatan pengetahuan masyarakat tentang obat dan
makanan.

Salah

satunya

adalah

memanfaatkan

menyebarluaskan informasi obat dan makanan.
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TI

berbasis

internet

untuk

5) Rendahnya Tingkat Kesadaran Masyarakat terhadap Obat dan Makanan yang aman
dan bermutu.
Iklan yang gencar dilakukan oleh pelaku usaha Obat dan Makanan baik
melalui media cetak, media elektronik, maupun pemanfaatan internet sangat membantu
mereka dalam pemasaran dan penjualan. Gencarnya iklan tersebut membuat masyarakat
menjadi sangat mudah percaya dengan iklan karena tingkat pendidikan dan
pengetahuan sebagian besar masyarakat kita masih rendah. Kondisi ini sangat
memungkinkan masyarakat tidak dapat memilih Obat dan Makanan yang memenuhi
syarat mutu dan keamanan.
Untuk melindungi masyarakat dari produk Obat dan Makanan yang berisiko
terhadap kesehatan, diperlukan program dan kegiatan untuk memberdayakan
masyarakat dalam menghadapi gempuran iklan Obat dan Makanan. Di samping
pemberdayaan masyarakat, upaya lain yang akan dilakukan adalah intensifikasi
pengawasan iklan Obat dan Makanan. Dalam rangka intensifikasi pengawasan iklan Obat
dan Makanan, mutlak diperlukan tersedianya sarana dan prasarana yang memadai,
misalnya tersedianya TV dan Radio yang memiliki fungsi/fitur auto record, sehingga
memudahkan pengawas untuk memantau iklan.
6) Pengawalan Obat Jaminan Kesehatan Nasional.
Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) merupakan salah satu bentuk
perlindungan sosial untuk menjamin agar setiap rakyat dapat memenuhi kebutuhan
dasar hidup yang minimal layak menuju terwujudnya kesejahteraan sosial yang
berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Salah satu program kegiatan dari SJSN adalah
menyelenggarakan Jaminan Kesehatan Nasioal (JKN). Untuk itu perlu dilakukan
penjaminan terhadap mutu obat yang digunakan pada program JKN.
Implementasi SJSN membawa dampak terhadap pengawasan distribusi dan
pelayanan obat di Kalimantan Selatan. Dampak langsung adalah meningkatnya jumlah
permohonan pemeriksaan sarana distribusi obat dalam rangka pemenuhan CDOB (Cara
Distribusi Obat yang Baik). Selain itu, pengawasan terhadap keamanan dan mutu obat
JKN dan sarana pelayanan obat yang digunakan dalam memberikan Jaminan Kesehatan
Nasional juga perlu mendapat perhatian.
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7) Komitmen dalam Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik , Badan POM
melaksanakan reformasi birokrasi (RB) sesuai peraturan pemerintah Nomor 81 Tahun
2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-1025. Pelaksanaan RB merupakan
pengungkit dalam pencapaian sasaran strategis. Sesuai kebijakan Badan POM yang
sungguh-sungguh mengimplementasikan RB, BBPOM di Banjarmasin berupaya untuk
terus meningkatkan pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada 8 (delapan) area perubahan.
Hal ini untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi BBPOM di
Banjarmasin secara proporsional menjadi tepat fungsi dan tepat ukuran, menciptakan
birokrasi yang bermental melayani sehingga kualitas pelayanan publik BBPOM di
Banjarmasin meningkat, perkuatan peraturan, meningkatkan akuntabilitas kinerja,
penguatan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) untuk menciptakan
penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi , kolusi, nepotisme,
perlunya pengelolaan SDM yang terbatas baik jumlah dan kualitasnya serta menjaga pola
pikir dan budaya kerja yang baik.
Sebagai organisasi penyelenggara pelayanan publik, BBPOM di Banjarmasin
sebagai UPT Badan POM berkomitmen untuk melindungi masyarakat dari Obat dan
Makanan yang berisiko terhadap kesehatan dan secara terus-menerus meningkatkan
pengawasan serta memberikan pelayanan yang cepat, waktu yang pasti, transparan,
berkualitas, akuntabel kepada seluruh pemangku kepentingan. Komitmen tersebut
dilakukan melalui penerapan sistem mutu secara konsisten dan peningkatan secara
berkelanjutan.

Gambar 2
8 Area Perubahan Reformasi Birokrasi
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1.2.

Struktur Organisasi

Gambar 2
Struktur Organisasi
Bidang Pemeriksaan
•Tugas : Melaksanakan kebijakan operasional di bidang inspeksi dan sertifikasi
sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan dan
sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian, serta sertifikasi dan pengambilan contoh
(sampling) produk Obat dan Makanan.
•Fungsi :
• penyusunan rencana dan program di bidang inspeksi dan sertifikasi
sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan dan
sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian, serta sertifikasi dan pengambilan contoh
(sampling) produk Obat dan Makanan;
•pelaksanaan inspeksi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan
Makanan dan sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian;
•pelaksanaan sertifikasi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi dan produk
Obat dan Makanan;
•pelaksanaan pengambilan contoh (sampling) Obat dan Makanan;
•pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang inspeksi dan
sertifikasi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan dan
sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian, serta sertifikasi dan pengambilan contoh
(sampling) produk Obat dan Makanan.
•Seksi Inspeksi ; Tugas : melakukan inspeksi sarana/fasilitas produksi dan/atau
distribusi Obat dan Makanan dan sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian, serta
pengambilan contoh (sampling) produk Obat dan Makanan.
•Seksi Sertifikasi ; Tugas : melakukan sertifikasi sarana/fasilitas produksi dan/atau
distribusi dan produk Obat dan Makanan.
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Bidang Pengujian
•Tugas: Melaksanakan kebijakan operasional di bidang pengujian kimia dan
mikrobiologi Obat dan Makanan.
•Fungsi :
•penyusunan rencana dan program di bidang pengujian kimia dan
mikrobiologi Obat dan Makanan;
•pelaksanaan pengujian kimia dan mikrobiologi Obat dan Makanan;
•pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengujian kimia
dan mikrobiologi Obat dan Makanan.
•Seksi Pengujian Kimia ; Tugas : melakukan pengujian kimia Obat dan
Makanan.
•Seksi Pengujian Mikrobiologi ; Tugas : melakukan pengujian mikrobiologi
Obat dan Makanan.

Bidang Penindakan
•Tugas : melaksanakan kebijakan operasional di bidang penindakan terhadap
pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang
pengawasan Obat dan Makanan
•Fungsi :
•penyusunan rencana dan program di bidang intelijen dan penyidikan terhadap
pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang
pengawasan Obat dan Makanan;
•pelaksanaan intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan
peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
dan
•pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang intelijen dan
penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan
di bidang pengawasan Obat dan Makanan.

Bidang Informasi dan Komunikasi
•Tugas : Melaksanakan kebijakan operasional di bidang pengelolaan
informasi, komunikasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat serta penyiapan
koordinasi pelaksanaan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan
Makanan.
•Fungsi :
•penyusunan rencana dan program di bidang pengelolaan informasi,
komunikasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan
Obat dan Makanan;
•pengelolaan informasi, komunikasi, edukasi dan pengaduan masyarakat di
bidang pengawasan Obat dan Makanan;
•penyiapan koordinasi pelaksanaan kerja sama di bidang pengawasan Obat
dan Makanan; dan
•pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan
komunikasi, informasi, edukasi dan pengaduan masyarakat di bidang
pengawasan Obat dan Makanan.
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Bagian Tata Usaha
•Tugas : Melaksanakan 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.
•Fungsi :
•penyusunan rencana, program, dan anggaran;
•pelaksanaan pengelolaan keuangan;
•pengelolaan persuratan dan kearsipan;
•pengelolaan penjaminan mutu dan tata laksana;
•pelaksanan urusan kepegawaian;
•pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi;
•pelaksanaan urusan perlengkapan dan kerumahtanggaan; dan
•pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kinerja.
•Sub Bagian Program & Evaluasi ; Tugas : melakukan penyusunan rencana,
program, anggaran, pengelolaan keuangan, penjaminan mutu, tata laksana, serta
pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kinerja.
•Sub Bagian Umum ; Tugas : melakukan pengelolaan persuratan, kearsipan,
kepegawaian, teknologi informasi komunikasi, perlengkapan, dan
kerumahtanggaan.

Kelompok Jabatan Fungsional
•Tugas: Melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku

1.3.

Lingkungan Internal
Lingkungan internal yang berkorelasi secara langsung dengan upaya pencapaian

target kinerja adalah tersedianya jumlah dan kompetensi SDM yang memadai dan
ketersediaan sarana prasarana yang terkait langsung dengan pengawasan Obat dan Makanan.
1.3.1. Sarana Prasarana
Ketersediaan sarana prasarana yang memenuhi standard secara memadai mutlak
diperlukan agar BBPOM di Banjarmasin dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara
optimal. Ketersediaan sarana prasarana, terutama peralatan Laboratorium masih belum
menggembirakan karena tingkat ketersediaannya pada tahun 2017 baru mencapai 74,1%.
Dengan terbitnya Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia
Nomor HK.04.01.1.22.04.18.2167 Tahun 2018 Tentang Standar Minimum Peralatan
Laboratorium Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan,
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capaian terhadap Standar Minimun Peralatan Laboratorium turun menjadi 55,7%, sehingga
perlu dibuat roadmap prioritas pengadaan peralatan laboratorium untuk pemenuhannya
mengingat anggaran yang diberikan tidak sekaligus, melainkan bertahap.
Sekaitan dengan hal tersebut, dalam rangka peningkatan sistem pengawasan Obat
dan Makanan di Provinsi Kalimantan Selatan, harus dilakukan upaya perkuatan infrastruktur
BBPOM di Banjarmasin beserta 2 Loka POM yang baru. Ketersediaan alat laboratorium terus
diadakan setiap tahunnya namun demikian belum mencapai kondisi ideal dan masih
memerlukan penambahan beberapa alat laboratorium utama seperti HPLC, FTIR, LC-MSMS
dan alat untuk uji DNA babi. Akan tetapi mengingat keterbatasan ruang laboratorium maka
pengadaan alat laboratorium dilakukan dengan skala prioritas. Kendala terhadap
permasalahan keterbatasan ruangan laboratorium akan segera teratasi dengan telah mulai
dilaksanakannya pembangunan gedung laboratorium kimia yang baru pada tahun 2018, di
atas tanah hibah dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan berlokasi di komplek Kantor
Pemerintahan Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarbaru
1.3.2. Sumber Daya Manusia
Untuk mendukung tugas-tugas Balai Besar POM di Banjarmasin sesuai dengan peran
dan fungsinya diperlukan sejumlah SDM yang memiliki keahlian dan kompetensi yang baik.
Jumlah SDM yang dimiliki Balai Besar POM di Banjarmasin untuk melaksanakan tugas dan
fungsi Pengawasan Obat dan Makanan sampai tahun 2019 adalah sejumlah 100 orang,
terdistribusi pada Balai Besar POM di Banjarmasin sejumlah 72 orang dan pada ke dua Loka
POM masing-masing sebanyak 14 orang.
Jumlah tersebut telah meliputi CPNS tahun 2018 sebanyak 37 orang, yang
dialokasikan untuk Balai Besar POM di Banjarmasin sebanyak 13 orang, Loka POM di
Kabupaten Hulu Sungai Utara sebanyak 12 orang dan Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu
sebanyak 12 orang.
Adapun jumlah pegawai Balai Besar POM di Banjarmasin berdasarkan tingkat
pendidikan dapat dijelaskan pada tabel berikut.
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BBPOM di Banjarmasin
Jumlah : 72 orang

Loka POM di Kab. Hulu Sungai Utara
Jumlah : 14 orang

Loka POM di Kab. Tanah Bumbu
Jumlah : 14 orang

Grafik 1
Profil Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan
1.3.3. Anggaran

Anggaran BBPOM di Banjarmasin dan 2 Loka POM bersumber dari APBN
sesuai DIPA tahun 2019 No. SP DIPA- 063.01.2.432881/2018 yang diterbitkan
pada tanggal 5 Desember 2018 sebesar Rp. 58.027.016.000 (Lima Delapan
Puluh Milyar Dua Puluh Tujuh Juta Enam Belas Ribu Rupiah)
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1.4.

Lingkungan Eksternal

1.4.1. Data Umum Wilayah Kerja
Provinsi Kalimantan Selatan secara geografis terletak antara : 114 19’ 13” – 116 33’
28” Bujur Timur dan 1 21’ 49” – 4 10’ 14” Lintang Selatan. Luas wilayah Provinsi Kalimantan
Selatan adalah 37.530,52 km2 yang secara Administratif wilayahnya terdiri dari 13
Kabupaten/Kota, 119 Kecamatan dan 1947 Desa/Kelurahan. Transportasi ke wilayah kerja
melalui darat adalah sebesar 99,77%, melalui laut/selat 0,15%, melalui sungai 0,08%, dan
melalui udara 0,00%. Lama waktu perjalanan ke wilayah kerja (diasumsikan ke Ibukota
Kab/Kota) rata-rata 3,85 jam, dengan waktu terlama 8,50 jam dan waktu tersingkat 1 jam.
Waktu untuk melaksanakan kegiatan di satu wilayah kerja rata-rata 2,75 hari dengan waktu
terlama 4 hari dan tersingkat 1 hari.
Berikut adalah data-data hasil survei BPS yang diperlukan untuk pengawasan
maupun pelaksanakan sosialisasi, komunikasi dan edukasi kepada masyarakat Kalimantan
Selatan.
Kabupaten
KALIMANTAN SELATAN

Jumlah Penduduk (Jiwa)
4.182.695

TANAH LAUT

339.195

KOTABARU

336.719

BANJAR

580.026

BARITO KUALA

310.016

TAPIN

189.081

HULU SUNGAI SELATAN

235.217

HULU SUNGAI TENGAH

269.384

HULU SUNGAI UTARA

234.604

TABALONG

250.809

TANAH BUMBU

351.673

BALANGAN

129.505

KOTA BANJARMASIN

700.869

KOTA BANJAR BARU

255.597

Tabel 2
Jumlah Penduduk Provinsi Kalimantan Selatan
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Gambar 3
Info Grafis Data Eksternal
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1.4.2. Jumlah Sasaran Pengawasan
Sasaran pengawasan di Provinsi Kalimantan Selatan sampai dengan akhir tahun 2018
berjumlah 5.281sarana, yang terdiri dari 1.551 sarana produksi, 2.607 sarana distribusi dan
1.117 sarana pelayanan sebagaimana terdapat pada tabel berikut ini :
JENIS SARANA

PRODUKSI

Obat

DISTRIBUSI

28
10
6
44
1.507

Pangan MD
Kosmetika
Bahan Berbahaya
Obat Tradisional
Suplemen Makanan
JUMLAH
Pangan – Industri Rumah Tangga

PELAYANAN

43
894
388
4
298
298
1.925

Jumlah

1.152
1.152

1.152
922
398
4
304
298
2.821
1.507

Tabel 3
Jumlah dan Jenis Sasaran Pengawasan
Secara umum, sebaran sarana produksi dan distribusi/pelayanan di Kalimantan
Selatan sebagian besar berada di kota Banjarmasin sebagai Ibukota Provinsi, yaitu sebesar
34,45%, sisanya tersebar hampir merata di 12 Kabupaten/Kota lainnya. Oleh sebab itu,
pengawasan terhadap sarana produksi dan distribusi di Kota Banjarmasin harus lebih
intensif dengan proporsi yang lebih besar dibanding dengan kabupaten/kota lainnya.
Gambaran sebaran sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan pada setiap
kabupaten/kota di Kalimantan Selatan adalah sebagai berikut:
626

SARANA PER KAB/KOTA

504
PRODUKSI

372

179
104 88 117
104
99
90
67
5451
Banjarmasin

Banjarbaru

Banjar

Tapin

117 136 110
62
57

HSS

HST

PELAYANAN

173
105 10194
6760
624872 606784 704474
48
45
3749
36
14
HSU

Tabalong

Barito Kuala

Grafik 2
Jumlah Sarana Obat dan Makanan
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DISTRIBUSI

Kotabaru

Tanah Laut

Tanah
Bumbu

Balangan

BAB II
PERENCANAAN KINERJA
2.1.

Rencana Strategis Tahun 2015-2019

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

Meningkatkan sistem pengawasan Obat dan Makanan berbasis
risiko untuk melindungi masyarakat

Sebagai UPT Badan POM, Balai Besar POM di Banjarmasin melaksanakan misi ini
dengan melakukan pengawasan produk beredar, pemeriksaan sarana produksi dan
distribusi, sampling dan pengujian, serta penegakan hukum di bidang pelanggaran di
bidang Obat dan Makanan. Sumber daya yang terbatas, memerlukan penetapan prioritas
berdasar analisis risiko dalam penyelenggaraan tugas
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Mendorong kapasitas dan komitmen pelaku usaha dalam
memberikan jaminan keamanan Obat dan Makanan serta
memperkuat kemitraan dengan pemangku kepentingan
Balai Besar POM di Banjarmasin sebagai lembaga pengawas sekaligus harus
mampu membina secara berkelanjutan dan mendorong pelaku usaha sehingga
mempunyai kapasitas, komitmen dan tanggungjawab dalam pemenuhan standar dan
persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku terkait dengan produksi dan
distribusi Obat dan Makanan sehingga dapat memberikan jaminan keamanan,
khasiat/manfaat, dan mutu untuk selanjutnya mampu bersaing baik di pasar dalam
maupun luar negeri di era perdagangan bebas. Masyarakat sebagai konsumen juga
mempunyai peran yang sangat strategis dalam pengawasan Obat dan Makanan.
Masyarakat diharapkan dapat memilih dan menggunakan Obat dan Makanan yang
memenuhi standar sehingga terhindar dari produk yang membahayakan kesehatan
melalui kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada masyarakat serta
kemudahan akses informasi dan komunikasi terkait Obat dan Makanan. Kemitraan
dengan pemangku kepentingan dengan bersinergi memajukan industri lokal.

Meningkatkan kapasitas kelembagaan BPOM

Untuk mendorong misi pertama dan kedua, diperlukan sumber daya yang
memadai dalam mencapai kapasitas kelembagaan yang kuat. Hal ini membutuhkan
sumber daya yang merupakan moda penggerak organisasi. Sumber daya dalam hal ini
terutama terkait

dengan sumber daya manusia dan sarana-prasarana penunjang

kinerja. Ketersediaan sumber daya yang terbatas baik jumlah dan kualitasnya, menuntut
BPOM harus mampu mengelola sumber daya tersebut seoptimal mungkin agar dapat
mendukung terwujudnya sasaran program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Pada
akhirnya, pengelolaan sumber daya yang efektif dan efisien menjadi sangat penting
untuk diperhatikan oleh seluruh elemen organisasi. Kualitas kinerja organisasi terus
ditingkatkan sesuai prinsip organisasi pembelajar (learning organization) serta
mempertahankan sistem manajemen mutu yang telah diterapkan.
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Sebagai tahapan selanjutnya untuk pencapaian visi misi Balai Besar POM di
Banjarmasin diperlukan strategi. Diawali setiap tahunnya dengan pembuatan
Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang berisi sasaran kegiatan,
indikator kinerja serta target yang harus dicapai beserta besaran anggaran untuk
pelaksanaannya. Strategi pencapaian visi misi tersebut secara berkala dikaji dan pada
pertengahan tahun 2018 ditetapkan menggunakan pendekatan manajemen strategi
balanced scorecard yang lebih defenitif, yaitu spesifik (tidak normatif), terukur,
tertentu waktunya dan tidak multi tafsir.
Komponen penetapan sasaran strategis berdasar pada analisis lingkungan
strategis, visi misi organisasi, strategi serta analisis proses organisasi. Terbitnya
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan
Pengawas Obat dan Makanan mengubah lingkungan internal strategis.
Perubahan-perubahan tersebut menyebabkan Rencana Strategis harus direvisi.
Berdasar pada Revisi Renstra, disusun Peta Strategis. Peta Strategis Level 0 yang
dimiliki oleh Kepala Badan POM dicascading ke Level II sebagai berikut:

cascading
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IKK

PERSPECTIVE

STAGEHOLDERS

4 Perspektif
6 Sasaran Kegiatan

1. Indeks Pengawasan Obat dan Makanan di wilayah

kerja BBPOM di Banjarmasin

2. Persentase Obat yang memenuhi syarat di wilayah

SK 1
Terwujudnya Obat dan Makanan
yang aman dan bermutu
di wilayah kerja BBPOM di
Banjarmasin

kerja BBPOM di Banjarmasin

3. Persentase Obat Tradisional yang memenuhi syarat di

wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin

4. Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat di

wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin

5. Persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi

syarat di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin

6. Persentase Makanan yang memenuhi syarat di

PERSPECTIVE

CUSTOMER

wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin

SK 2
Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan
kesadaran masyarakat terhadap keamanan,
manfaat dan mutu Obat dan Makanan di
wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin

INTERNAL PROCESS

PERSPECTIVE

GROWTH

PERSPECTIVE

LEARNING &

SK 3
Meningkatnya pengetahuan
masyarakat terhadap Obat dan
Makanan aman di wilayah kerja
BBPOM di Banjarmasin

IKK
Indeks pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan
Makanan aman di wilayah kerja
BBPOM di Banjarmasin

IKK
1. Indeks kepatuhan (compliance index) pelaku
usaha di bidang Obat dan Makanan di wilayah
kerja BBPOM di Banjarmasin
2. Indeks kesadaran masyarakat (awareness index)
terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah
kerja BBPOM di Banjarmasin

SK 4
Meningkatnya efektivitas
pengawasan Obat dan Makanan
berbasis risiko di wilayah kerja
BBPOM di Banjarmasin

IKK
1. Persentase pemenuhan pengujian sesuai standard
di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin
2. Persentase sarana produksi Obat dan Makanan
yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja BBPOM
di Banjarmasin
3. Persentase sarana distribusi Obat yang memenuhi
ketentuan di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin
4. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang
diselesaikan tepat waktu di wilayah kerja BBPOM di
Banjarmasin
5. Rasio tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan
makanan yang dilaksanakan di wilayah kerja
BBPOM di Banjarmasin

SK 6
Terwujudnya RB BBPOM di
Banjarmasin sesuai roadmap
RB BPOM 2015 - 2019

IKK
Persentase
perkara
yang
diselesaikan hingga tahap II di
wilayah kerja BBPOM di
Banjarmasin

IKK
Nilai AKIP BBPOM di Banjarmasin

Gambar 4
Peta Strategi BBPOM di Banjarmasin
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SK 5
Meningkatnya efektivitas
penyidikan tindak pidana Obat
dan Makanan di wilayah kerja
BBPOM di Banjarmasin

2.2.

Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2019
PERSPEKTIF

Stakeholder

SK
SK 1

Anggaran:
1.724.483.000

Customer
Anggaran:
184.000.000

SK 2

Internal Process

SK 3
SK 4

Anggaran:
8.531.150.000

SK 5
Learning & Growth

SK 6

INDIKATOR KINERJA

TARGET

Indeks Pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja
BBPOM di Banjarmasin *)
Persentase Obat yang memenuhi Syarat di wilayah kerja
BBPOM di Banjarmasin
Persentase Obat Tradisional yang memenuhi syarat
di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin
Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM di
Banjarmasin
Persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat
di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin
Persentase Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja
BBPOM di Banjarmasin

71,00

Indeks kepatuhan (compliance index) pelaku usaha di bidang Obat dan
Makanan di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin*)
Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan
Makanan aman di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin*)

61,00

Indeks pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di
wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin *)
Persentase pemenuhan pengujian sesuai standard
di Provinsi Kalimantan Selatan
Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang .
memenuhi ketentuan di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin
Persentase sarana distribusi Obat yang memenuhi ketentuan
di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin
Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan
tepat waktu di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin
Rasio tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan makanan yang dilaksanakan
di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin
Persentase perkara yang diselesaikan hingga tahap II
di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin

61,00

Nilai AKIP Balai Besar POM di Banjarmasin *)

81,00

94,00
63,10
80,00
87,00
76,60

66,00

90,00
41,80
53,00
83,00
36,10
60,00

Anggaran:
47.587.383.000

*) Diukur pada akhir tahun

Tabel 4
Perjanjian Kinerja Tahun 2019

Anggaran BBPOM di Banjarmasin dan 2 Loka POM bersumber dari APBN sesuai DIPA tahun
2019 No. SP DIPA- 063.01.2.432881/2018 yang diterbitkan pada tanggal 5 Desember 2018
sebesar Rp. 58.027.016.000 (Lima Delapan Puluh Milyar Dua Puluh Tujuh Juta Enam Belas
Ribu Rupiah).
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2.3. Kriteria Capaian Indikator
Pengukuran capaian indikator kinerja dilakukan dengan cara menghitung realisasi
setiap indikator dari setiap sasaran strategis. Selanjutnya dihitung persentase capaian kinerja
untuk masing - masing indikator dengan cara membandingkan antara realisasi dan target
yang telah ditetapkan.
𝑪𝒂𝒑𝒂𝒊𝒂𝒏

𝑹𝒆𝒂𝒍𝒊𝒔𝒂𝒔𝒊
𝑻𝒂𝒓𝒈𝒆𝒕

𝟏𝟎𝟎

Kriteria Pencapaian Indikator Kinerja:
Kriteria

Rentang Capaian Lapkin 2019

Sangat Kurang

<50

Kurang

50 - <70

Cukup

70 - <90

Baik

90 - <110

Sangat Baik

110 - 120

Tidak dapat disimpulkan

> 120

2.4. Pengukuran Tingkat Efisiensi Kegiatan
Pengukuran Tingkat Efisiensi Kegiatan diukur dengan membandingkan indeks
efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE) yang diperoleh.
Indeks efisiensi (IE) diperoleh dengan membagi % capaian output terhadap %
capaian input (dalam laporan ini, capaian input yaitu realisasi anggaran), sesuai rumus
berikut:

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

Kriteria Tingkat Efisiensi Kegiatan :
 Efisien apabila TE berkisar dari 0 sampai dengan 1
 Tidak efisien apabila TE<0 atau TE>1
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BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Organisasi
Akuntabilitas kinerja tidak terlepas dari rangkaian mekanisme fungsi perecanaan
yang sudah berjalan mulai dari Rencana Strategis, Rencana Kerja, dan Perjanjian Kinerja.
Sesuai dengan perjanjian kinerja yang telah ditetapkan pada tahun 2019, BBPOM di
Banjarmasin

berkewajiban

untuk

mencapai

target-target

sebagai

bentuk

pertanggungjawaban kinerja instansi. Pengukuran capaian kinerja organisasi dimaksudkan
untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan
dalam Rencana Strategis dan Rencana Kerja Tahunan, serta dapat digunakan sebagai bahan
evaluasi akuntabilitas kinerja .
Capai kinerja selain dengan membandingkan antara target dan realisasi di tahun
2019, juga dilakukan dengan membandingkan realisasi kinerja tahun 2019 dan realisasi
kinerja tahun 2018, serta dilakukan juga dengan membandingkan capaian kinerja tahun 2019
dengan 4 (empat) Balai Besar POM lainnya, yaitu BBPOM di Yogyakarta, BBPOM di
Palangkaraya, BBPOM di Mataram dan BBPOM di Jayapura. Cara perbandingan ini dilakukan
agar diperoleh banyak informasi yang dapat dimanfaatkan dalam perumusan perbaikan
capaian kinerja.

3.1.1. Perbandingan Target dan Realisasi tahun 2019
Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara target
pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja dengan
realisasinya.
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PERSPEKTIF

SASARAN KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

Stakeholder

Terwujudnya Obat dan
Makanan yang aman dan
bermutu

Indeks Pengawasan Obat dan
Makanan di wilayah kerja BBPOM
di Banjarmasin *)

71,00

Persentase Obat yang memenuhi
Syarat di wilayah kerja BBPOM di
Banjarmasin

94,00

Persentase Obat Tradisional yang
memenuhi syarat di wilayah kerja
BBPOM di Banjarmasin
Persentase Kosmetik yang
memenuhi syarat di wilayah kerja
BBPOM di Banjarmasin
Persentase Suplemen Kesehatan
yang memenuhi syarat di wilayah
kerja BBPOM di Banjarmasin
Persentase Makanan yang
memenuhi syarat di wilayah kerja
BBPOM di Banjarmasin

Customer

Internal
Process

KRITERIA

92,42

98,32%

Baik

63,10

93,69

148,48%

Tidak dapat
disimpulkan

80,00

60,53

69,57%

Kurang

87,00

90,58

104,11%

Baik

76,60

74,40

97,13%

Baik

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

Indeks kepatuhan (compliance
61,00
index) pelaku usaha di bidang Obat
dan Makanan di wilayah kerja
BBPOM di Banjarmasin*)
Indeks kesadaran masyarakat
66,00
(awareness index) terhadap Obat
dan Makanan aman di wilayah
kerja BBPOM di Banjarmasin*)

84,32

138,23%

Tidak dapat
disimpulkan

64,77

98,14%

Sangat baik

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

Indeks pengetahuan masyarakat
terhadap Obat dan Makanan aman
di wilayah kerja BBPOM di
Banjarmasin *)
Persentase pemenuhan pengujian
sesuai standard di Provinsi
Kalimantan Selatan
Persentase sarana produksi Obat
dan Makanan yang memenuhi
ketentuan di wilayah kerja BBPOM
di Banjarmasin
Persentase sarana distribusi Obat
yang memenuhi ketentuan di
wilayah kerja BBPOM di
Banjarmasin
Persentase keputusan penilaian
sertifikasi yang diselesaikan tepat
waktu di wilayah kerja BBPOM di
Banjarmasin
Rasio tindak lanjut hasil
pengawasan Obat dan makanan
yang dilaksanakan di wilayah kerja
BBPOM di Banjarmasin
Persentase perkara yang
diselesaikan hingga tahap II di
wilayah kerja BBPOM di
Banjarmasin

Terwujudnya RB BBPOM
di Banjarmasin sesuai
roadmap RB 2015-2019

Nilai AKIP Balai Besar POM di
Banjarmasin *)

70,64

CAPAIAN

Baik

61,00

69,67

114,21%

Sangat baik

100,00

100,00

100,00%

Baik

41,80

13,61

32,56%

Sangat
kurang

53,00

46,39

87,53%

Cukup

83,00

74,55

89,82%

Cukup

46,95

25,48

54,28%

Kurang

90,00

68,75

76,39%

Cukup

81,00

74,14

91,53%

Baik

Tabel 5
Capaian Kinerja Tahun 2019
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REALISASI

99,49%

Meningkatnya efektivitas
penyidikan tindak pidana
Obat dan Makanan

Learning &
Growth

TARGET

3.1.1.1. Sasaran Kegiatan
Rencana

strategis

(Renstra)

merupakan

dokumen

perencanaan

suatu

organisasi/lembaga yang menentukan strategi atau arahan dan digunakan sebagai dasar
dalam mengambil keputusan untuk mengalokasikan sumber daya manusia dan anggaran
dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Di dalam Renstra digambarkan tujuan, sasaran,
kebijakan, program dan kegiatan yang merupakan proses berkelanjutan dan saling
berhubungan. Dalam pelaksanaannya, Renstra akan dijabarkan kembali ke dalam dokumen
Rencana Kerja yang memuat prioritas program dan kegiatan untuk waktu satu tahun
anggaran.
Terdapat 6 (enam) sasaran kegiatan BBPOM di Banjarmasin yang diturunkan dari
sasaran strategis level 0 Kepala Badan POM, dan pada tiap sasaran kegiatan terdapat satu
atau lebih indikator kinerja yang mengacu pada Renstra dan menjadi ukuran keberhasilan
suatu sasaran kegiatan, yaitu :

SK 01.Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu di wilayah kerja
BBPOM di Banjarmasin
Sasaran Kegiatan 01 meliputi 6 (enam) indikator kinerja yaitu :
 IKK 01. Indeks Pengawasan Obat dan Makanan
 IKK 02. Persentase Obat yang memenuhi syarat
 IKK 03. Persentase Obat Tradisional yang memenuhi syarat
 IKK 04. Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat
 IKK 05. Persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat
 IKK 06. Persentase Makanan yang memenuhi syarat
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IKK 01. Indeks Pengawasan Obat dan Makanan
Capaian Indeks pengawasan
obat dan makanan tahun 2019

99,49%

didasarkan oleh beberapa indikator
100,75%

101,49%

antara

lain

indeks

kepatuhan

pelaku usaha, indeks kepuasan
masyarakat dan capaian indikator
kinerja masing–masing komoditi.

99,49%

Indeks
dan

110,32%
103,10%

pengawasan
makanan

akan

obat
sangat

dipergaruhi oleh capaian indikator
penyusunnya.

90,71%

a.

Indeks Kepatuhan pelaku Usaha
Kepatuhan Pelaku Usaha Obat dan Makanan dalam memenuhi ketentuan BPOM.
Data yang diukur adalah data hasil pemeriksaan/pengawasan sarana produksi,
distribusi, pelayanan, penandaan dan periklanan Obat dan Makanan Tahun 2018.
Indikator pembentuk indeks kepatuhan pelaku usaha terdiri dari data hasil
pemeriksaan sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan
(GMP); sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan (GDP);
sarana pelayanan obat, narkotika, psikotropika dan prekusor yang memenuhi
ketentuan; hasil pengawasan iklan dan penandaan Obat dan Makanan; dan
indikator industri pangan olahan yang menerapkan Program Manajemen Risiko
(PMR). Data Indeks Kepatuhan Pelaku Usaha (IKPU) Obat dan Makanan tahun
2019 di Provinsi Kalimantan Selatan sebesar 84.32

b.

Indeks Kepatuhan pelaku Usaha
Kepatuhan Pelaku Usaha Obat dan Makanan dalam memenuhi ketentuan BPOM.
Data yang diukur adalah data hasil pemeriksaan/pengawasan sarana produksi,
distribusi, pelayanan, penandaan dan periklanan Obat dan Makanan Tahun 2018.
Indikator pembentuk indeks kepatuhan pelaku usaha terdiri dari data hasil
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pemeriksaan sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan
(GMP); sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan (GDP);
sarana pelayanan obat, narkotika, psikotropika dan prekusor yang memenuhi
ketentuan; hasil pengawasan iklan dan penandaan Obat dan Makanan; dan
indikator industri pangan olahan yang menerapkan Program Manajemen Risiko
(PMR). Data Indeks Kepatuhan Pelaku Usaha (IKPU) Obat dan Makanan tahun
2019 di Provinsi Kalimantan Selatan sebesar 84,32
c.

Indeks Tingkat Kepuasan Masyarakat
Dari hasil survey terhadap pengukuran tingkat kepuasan masyarakat berdasarkan
5 (lima) indikator pembentuk indeks yaitu tangibles, trliability, responsiveness,
assurance dan emphaty. Indeks kepuasan masyarakat merupakan gabungan dari
indeks kepuasan masyarakat secara langsung ataupun tidak langsung, Indeks
kepuasan langsung dapat diukur untuk mengetahui kepuasan masyarakat
terhadap layanan publik pengawasan obat dan makanan melalui fasilitas publik
yang dapat diakses mayarakat misalnya website BPOM dan media sosial BPOM.
Indeks kepuasan langsung provinsi Kalimantan Selatan sebesar 66,93. Sedangkan
indeks kepuasan tidak langsung yaitu sejauh mana masyarakat puas terhadap
kinerja pengawasan yang dilakukan oleh badan POM terhadap obat dan makanan
tergambar dari kondisi Obat dan Makanan yang beredar di masyarakat. Indeks
kepuasan masyarakat di provinsi Kalimantan Selatan sebesar 70,88.

d.

Indikator Kinerja Balai untuk masing – masing Komoditi
Kinerja Balai dapat dilihat dari capaian masing–masing indikator kinerja, yaitu
jumlah sampel yang diuji menggunakan parameter uji kritis, persentase sampel
yang memenuhi syarat, persentase sarana produksi dan sarana produksi yang
memenuhi ketentuan, persentase iklan dan penandaan yang memenuhi ketentuan,
serta pesentase rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah
(Pemda). Kinerja Balai tersebut mencakup semua komoditi/produk yang menjadi
pengawasan BPOM.

Dengan melihat beberapa capaian indikator penyusun tersebut, Indeks Pengawasan
Obat dan Makanan Balai Besar POM di Banjarmasin pada tahun 2019 sebesar 70,64 (capaian
99,49%) meningkat jika dibandingkan capaian tahun 2018 sesar 90.71 %. Jika dibandingkan
dengan target Nasional dimana targetnya sama dengan target Balai capaian BBPOM di
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Banjarmasin mencapai 99,49%. Apabila dibandingkan dengan Balai lain satu cluster, capaian
BBPOM di Banjarmasin lebih rendah.
Dalam upaya peningkatan capaian ditahun mendatang, salah satu faktor internal yang
dapat ditingkatkan adalah capaian kinerja Balai untuk semua komoditi. Pembinaan
berkesinambungan, pendampingan perbaikan CAPA dan monitoring terhadap rekomendasi
Balai yang diberikan kepada Pemerintah Daerah. Dengan pembinaan yang berjenjang melalui
pemberian tindak lanjut ke sarana diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan pelaku usaha
berkesinambungan sehingga masyarakat lebih bisa merasakan kinerja BPOM melalui
pengawasan obat dan makanan yang beredar.
Selain faktor internal, Balai Besar POM di Banjarmasin juga harus selalu menunjukan
kinerja kepada masyarakat, infoemasi dan kinerja pengawasan yang dilakukan selalu
disosialisasikan melalui website Badan POM ataupun melalui media sosial, karena peran
media sosial sekarang sangat besar seiring dengan kemajuan teknologi 4.0
Capaian tahun 2019 naik jika dibandingkan dengan capaian tahun 2018. Kinerja Balai
di masing–masing komoditi cukup bagus ditambah dengan kepatuhan pelaku usaha dalam
pemenuhan terhadap peraturan perundang–undangan, yaitu meningkat sebesar 99,49%
dibandingkan dengan capaian tahun 2018 sebesar 90,71%. Capaian Balai Besar POM di
Banjarmasin tahun 2019 sama dengan capaian Nasional. Indeks Pengawasan Obat dan
Makanan adalah untuk menilai tingkat efektivitas kinerja pengawasan Obat dan Makanan
yang dilakukan oleh BPOM dan diukur menggunakan 3 (tiga) dimensi yaitu pemerintah,
masyarakat dan pelaku usaha.
Pengetahuan masyarakat terhadap pengawasan Obat dan Makanan dapat ditingkatkan
melalui KIE yang dilakukan secara konsisten terhadap kinerja Badan POM. Tipe masyarakat
dalam suatu daerah akan mempengaruhi respon terhadap KIE yang diterima. SIkap dan
perilaku masyarakat yang memenuhi kaidah KLIK merupakan salah satu parameter
pengetahuan masyarakat terhadap pengawasan Obat dan Makanan, sejauh mana masyakat
dapat memilih Obat dan Makanan yang aman untuk dikonsumsi.
Kepatuhan pelaku usaha terhadap peraturan perundang–undangan yang berlaku dapat
ditingkatkan dengan pendampingan dan pembinaan yang berkelanjutan.
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IKK 02. Persentase Obat yang Memenuhi Syarat

Untuk
persentase

99,49%

indikator

Obat

yang

kinerja
memenuhi

syarat, realisasi dan capaian kinerja
102,40%

96,73%

pada

tahun

2019

lebih

rendah

dibanding target yang ditetapkan,
sedangkan pada tahun 2018 realisasi
98,32%

dan capaian kinerja melebihi target
yang telah ditetapkan. Capaian kinerja

95,02%
104,47%

tahun 2019 adalah 98,32% sedangkan
capaian kinerja tahun 2018 sebesar

105,73%

105,73%. Hal ini dikarenakan adanya
perubahan definisi operasional pada
tahun 2019 di dalam rencana strategis

Badan POM yang mengikuti struktur organisasi dan tata kerja (SOTK) Badan POM yang baru
dibentuk.
Di dalam definisi operasional tahun 2018 menyebutkan bahwa obat yang tidak
memenuhi syarat (TMS) hanyalah didasarkan pada hasil uji yang TMS. Sedangkan pada
definisi operasional tahun 2019, ada perubahan kriteria dengan obat TMS yaitu selain hasil
ujinya tidak memenuhi syarat, obat yang tidak memenuhi ketentuan dalam pemenuhan label
walaupun memenuhi syarat dalam hasil uji juga dikategorikan TMS. Obat yang tanpa izin
edar, telah kedaluarsa atau rusak juga tetap disampling tetapi tidak diuji, dan obat dengan
kategori ini disimpulkan TMS sehingga berpengaruh terhadap realisasi obat yang memenuhi
syarat. Dengan demikian, dari data hasil pengujian dan data pengawasan label pada tahun
2019, terlihat bahwa di lapangan masih ditemukannya sejumlah obat (7,58%) yang tidak
memenuhi syarat baik dari aspek mutu, keamanan maupun penandaan.
Target BBPOM di Banjarmasin untuk indikator persentase obat yang memenuhi syarat
tahun 2019 nilainya sama dengan target nasional, sehingga capaian kinerjanya pun sama
yaitu sebesar 98,32%. Jika dibandingkan dengan balai lain, terlihat bahwa untuk indikator
kinerja persentase obat yang memenuhi syarat, capaian kinerja BBPOM di Banjarmasin lebih
tinggi dari capaian kinerja BBPOM di Yogyakarta dan BBPOM di Jayapura dengan besaran
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target yang sama, ini artinya produk obat TMS di wilayah kerja Yogyakarta dan Jayapura
lebih besar sebarannya daripada di wilayah kerja Banjarmasin. Dan jika dibandingkan
dengan dua balai lainnya yaitu BBPOM di Palangkaraya dan BBPOM di Mataram, capaian
kinerja BBPOM di Banjarmasin untuk indikator persentase obat yang memenuhi syarat
nilainya lebih rendah, ini dapat dikatakan bahwa sebaran obat yang tidak memenuhi syarat di
wilayah kerja Banjarmasin lebih tinggi daripada di wilayah kerja Palangkaraya dan Mataram.
Kondisi ini dapat disebabkan adanya perbedaan jumlah sampel yang disampling dan diuji,
semakin besar jumlah sampel yang diuji, maka kemungkinan ditemukannya obat yag tidak
memenuhi syarat juga besar.
Faktor lain yang mendasari perbedaan capaian kinerja dengan balai lain adalah
penerapan teknik sampling acak yang baik dan tepat, karena pengambilan sampel secara
acak akan memperbesar kemungkinan terambilnya sampel yang tidak memenuhi syarat baik
mutu ataupun penandaannya, dibanding sampling secara targeted atau sampling dengan
tujuan tertentu. Kompetensi dan persepsi petugas sampling juga tidak sama baik antar balai
maupun balai dengan pusat, dalam hal pengawasan label. Perbedaan ini berpengaruh
terhadap penentuan TMK atau MK penandaan yang tentunya berpengaruh juga pada
pengambilan kesimpulan apakah suatu obat tidak memenuhi syarat atau tidak.
Terhadap kendala yang telah diuraikan di atas, dilakukan beberapa tindak lanjut agar
pencapaian kinerja dapat sesuai target di tahun-tahun berikutnya, seperti menerapkan teknik
sampling acak secara baik agar tepat sasaran dan tujuan, serta peningkatan pemahaman
petugas sampling dan pengawasan label agar ada persamaan sudut pandang dalam
penentuan label obat apakah termasuk kategori memenuhi ketentuan atau tidak memenuhi
ketentuan. Tindak lanjut yang diterapkan ini diharapkan dapat membuat capaian kinerja
BBPOM di Banjarmasin dalam pengawasan sampel obat yang tidak memenuhi syarat
terpenuhi.
Kegiatan dan program yang perlu juga ditingkatkan secara kontinyu adalah
kompetensi petugas penguji obat dengan mengikutsertakan dalam pelatihan, uji kolaborasi
dan uji profisiensi baik yang diselenggrakan oleh P3OMN maupun provider eksternal. Dengan
berkembangnya kemampuan uji, diharapkan mampu mengidentifikasi masalah-masalah
keamanan dan mutu obat yang sangat berpengaruh terhadap keabsahan hasil uji
laboratorium obat BBPOM di Banjarmasin.
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IKK 03. Persentase Obat Tradisional yang Memenuhi Syarat

Indikator kinerja persentase
obat tradisional yang memenuhi syarat

156,15%

BBPOM di Banjarmasin pada tahun
143,03%

117,94%

2019 jauh melebihi target hingga
mencapai

148,48%.

Dibandingkan

dengan tahun 2018 yang mencapai
111,58% capaian tahun 2019 ini juga

148,48%

lebih tinggi. Pada tahun 2018 dan 2019
ada penurunan target obat tradisional

110,68%
149,33%

yang memenuhi syarat, yaitu pada
tahun 2018 penetapan target sebesar

111,58%

83,00% sedangkan di tahun 2019
targetnya adalah 63,10%.

Penurunan target ini yang mempengaruhi capaian kinerja di masing-masing tahun.
Pada tahun 2018 target obat tradisional yang memenuhi syarat ditetapkan 83,00%.
Kemudian diihat dari maraknya temuan-temuan Badan POM, temuan serta hasil uji Balai
Besar/Balai POM di seluruh Indonesia terhadap obat tradisional yang beredar di pasaran,
maka diperkirakan jumlah obat tradisional yang tidak memenuhi syarat akan bertambah
jumlahnya, seiring dengan perubahan sistem pengawasan Badan POM yang merivisi rencana
strategis sehingga juga merubah definisi operasional indikator kinerja di tahun 2019. Dengan
dasar inilah target persentase obat tradisional yang memenuhi syarat pada tahun 2019
diturunkan menjadi 60,00% yang ditetapkan sebagai target nasional.
Melihat dari capaian kinerja balai-balai lain pada tahun 2019, seperti BBPOM di
Palangkaraya dengan capaian kinerja 143,03%, BBPOM di Mataram dengan capaian kinerja
149,33%, BBPOM di Yogyakarta dengan capaian kinerja 110,68%, dan BBPOM di Jayapura
dengan capaian kinerja 117,94% dapat dikatakan bahwa kelima balai ini memperoleh
capaian kinerja melebihi target yang telah ditetapkan yang berkisar antara 60,00% – 70,00%,
mengikuti target nasional. Ini dapat dikatakan bahwa obat tradisional yang beredar di
masyarakat luas, masih banyk yang memenuhi syarat baik mutu, keamanan maupun
penandaannya.
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Capian kinerja untuk indikator persentase obat tradisional yang memenuhi syarat
tahun 2019 jauh melebihi target, hal ini dapat didasari oleh beberapa hal yaitu, penetapan
target nasional yang terlalu rendah, teknik sampling acak yang kemungkinan perlu diperbaiki
agar baik dan tepat, peningkatan kompetensi petugas pengawasan label serta peningkatan
petugas penguji obat tradisional. Banyaknya jumlah obat tradisional yang memenuhi syarat
yang ditemukan di pasaran, yang diperoleh berdasarkan capaian kinerja tahun 2019,
menandakan bahwa pelaku usaha sudah menjaga komitmennya dengan baik untuk
memproduksi obat tardisional sesuai ketentuan dengan tidak mencampur bahan kimia obat,
memperhatikan higene sanitasi, serta menerapkan penandaan sesuat peraturan yang
berlaku. Dengan dasar ini, target obat tradisional yang memenuhi syarat di tahun berikutnya
harus dinaikkan agar capaian kinerja Balai Besar/Balai POM tidak jauh melebihi target
sehingga dapat diterima dan diperhitungkan.
Kegiatan/program yang dapat mendukung capaian untuk indikator kinerja persentase
obat tradisional yang memenuhi syarat agar berhasil dipenuhi, antara lain dengan
mengikutsertakan pelatihan ekternal dan internal, uji kolaborasi dan uji profisiensi bagi
penguji obat tradisional BBPOM di Banjarmasin, sehingga diharapkan dengan kompetensi
penguji yang meningkat, akan dapat menjawab tantangan dalam pengujian beraneka ragam
obat tradisional yang berkembang di masyarakat. Peningkatan pengetahuan dan kompetensi
petugas pengawasan label juga perlu dilakukan, mengingat masih adanya ketidaksamaan
persepsi dalam penentuan label memenuhi ketentuan atau tidak memenuhi ketentuan.
Petugas dari Seksi Sertifikasi dan Bidang Informasi dan Komunikasi juga turut berperan
dalam keberhasilan penyediaan obat tradisional yang memenuhi syarat, mengingat di
wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin ada produsen obat tradisional, sehingga perlu juga
peningkatan kompetensi petugas dengan mengikuti berbagai pelatihan dan bimbingan teknis
sehingga dapat melakukan pembinaan kepada pelaku usaha dan pelayanan publik secara
baik.
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IKK 04. Persentase Kosmetik yang Memenuhi Syarat
Pada tahun 2019 realisasi atas
indikator kinerja persentase kosmetik
yang memenuhi syarat lebih rendah

69,57%

dari target yang telah ditetapkan
119.61%

72,93%

dengan

capaian

kinerja

sebesar

69,57%. Capaian kinerja ini juga lebih
rendah dari capaian kinerja tahun

69,57%

2018 yang mencapai hingga 121,95%.
Penetapan

100,99%
118,34%

target

kosmetik

yang

memenuhi syarat di tahun 2019 yaitu
80,00%, dan di tahun 2018 yaitu

121,95%

82,00%

sebenarnya

tidak

jauh

berbeda, tetapi capaian realisasinya
berbeda secara signifikan.
Penurunan capaian kinerja ini dikarenakan perubahan definisi operasional di dalam
Renstra yang mengikuti perubahan OTK baru Badan POM sehingga arah pengawasan juga
berubah, yang awalnya kosmetik TMS hanyalah berdasarkan hasil uji, tetapi berdasarkan DO
baru, kosmetik tanpa izin edar, kosmetik ilegal, kosmetik kedaluarsa, kosmetik rusak dan
kosmetik dengan penandaan yang tidak memenuhi ketentuan termasuk kategori kosmetik
yang tidak memenuhi syarat. Dengan demikian di tahun 2019 dari data yang diperoleh
terlihat bahwa kosmetik yang tidak memenuhi syarat masih banyak beredar di wilayah kerja
BBPOM di Banjarmasin dengan persentase sebesar 39,47%.
Dibandingkan dengan target nasional, capaian kinerja indikator persentase kosmetik
yang memenuhi syarat adalah sama, karena target BBPOM di Banjarmasin sama besarnya
dengan target nasional. Namun jika dibandingkan dengan empat Balai Besar POM lainnya,
realisasi dan capaian indikator kinerja persentase kosmetik yang memenuhi syarat BBPOM di
Banjarmasin ada di posisi lebih rendah. Dari capaian ini dapat dikatakan bahwa di wilayah
kerja Banjarmasin masih banyak beredar dan ditemukannya kosmetik yang tidak memenuhi
syarat, baik keamanan, mutu maupun penandaanya.
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Perbedaan

realisasi

dan

capaian

kinerja

dengan

balai-balai

lain,

dengan

target persentase kosmetik yang memenuhi syarat yang hampir sama yaitu berkisar
antara 80,00% - 87,00%, menyesuaikan target nasional yaitu 80,00%, dapat disebabkan
beberapa hal, selain di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin memang kenyataannya masih
banyak tersebar kosmetik yang tidak memenuhi syarat, perbedaan ini dapat juga
karena penerapan sampling acak yang berbeda di balai-balai, atau pengetahuan
petugas pengawasan label yang terbatas terhadap menyimpulkan apakah suatu label
memenuhi ketentuan atau tidak.
Untuk meminimalkan realisasi dan capaian kinerja yang tidak terpenuhi, ada beberapa
kegiatan/program yang sebaiknya dilaksanakan oleh BBPOM di Banjarmasin, yaitu
penerakan teknik sampling acak secara baik dan tepat, karena dengan sampling acak produkproduk kosmetik yang TIE, kedaluarsa, rusak maupun tidak memenuhi ketentuan label dapat
terambil oleh petugas.
Peningkatan kompetensi petugas sampling dan pengawasan label juga perlu dilakukan
agar memiliki standar yang sama dalam menyimpulkan apakah label memenuhi ketentuan
atau tidak. Kompetensi penguji kosmetik harus selalu dikembangkan dan ditingkatkan agar
hasil uji valid dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.
Adanya sejumlah produsen kosmetik di wilayah Kalimantan Selatan, memberi
kesempatan kepada Seksi Sertifikasi dan Bidang Informasi dan Komunikasi untuk melakukan
pendampingan dan pembinaan baik melalui pemeriksaan, KIE maupun pelayanan yang baik
kepada pelaku usaha, sehingga dalam hal ini petugas balai perlu juga mengikuti pelatihan dan
bimtek terkait mutu dan keamanan produk kosmetik yang dihasilkan.
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IKK 05. Persentase Suplemen Kesehatan yang Memenuhi Syarat
Indikator kinerja persentase
suplemen kesehatan yang memenuhi
104,11%

syarat,
BBPOM

113,16%

106,29%

diperoleh
di

capaian

Banjarmasin

kinerja
sebesar

104,11%, dengan target sesuai target
nasional yaitu 87,00%. Capaian ini
lebih rendah dari tahun sebelumnya

104,11%

yang mencapai 121,95%. Penurunan
capaian ini dikarenakan perubahan

100,99%
118,34%

121,95%

definisi

operasional

rencana

strategis

dalam
sesuai

revisi
struktur

organisasi dan tata kerja baru yang
menyatakan

bahwa

suplemen

kesehatan yang tidak memenuhi syarat
termasuk di dalamnya adalah suplemen kesehatan yang tanpa izin edar, ilegal, kedaluarsa,
rusak, tidak memenuhi syarat hasil uji, serta tidak memenuhi ketentuan evaluasi penandaan.
Dengan bertambahnya kriteria sampel TMS, maka akan berpengaruh pula terhadap jumlah
sampel suplemen kesehatan yang masuk dalam kategori TMS yang disampling pada tahun
2019.
Realisasi dan capaian kinerja BBPOM di Banjarmasin atas indikator kinerja
persentase suplemen kesehatan yang memenuhi syarat, nilainya walaupun berada di bawah
balai-balai lain, tetapi tidak berbeda secara signifikan, yaitu BBPOM di Palangkaraya dengan
capaian kinerja 113,16%, BBPOM di Yogyakarta dengan capaian kinerja 100,99%, BBPOM di
Mataram dengan capaian kinerja 118,34% dan BBPOM di Jayapura yang mencapai 106,29%.
Perbedaan capaian di masing-masing balai tergantung dari jumlah sampel suplemen
kesehatan yang disampling dan diuji, sebaran suplemen kesehatan di tiap daerah yang
berbeda-beda, metode sampling acak yang diterapkan, serta berdasarkan kemampuan
petugas dalam penilaian label apakah masuk kategori memenuhi ketentuan atau tidak
memenuhi ketentuan.
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Kegiatan/program yang dapat dilakukan dalam mendukung keberhasilan pencapaian
kinerja adalah peningkatan kompetensi petugas sampling dalam mengevaluasi label atau
penandaan produk serta peningkatan kompetensi petugas uji sehingga didapat hasil uji yang
valid dan mampu telusur, peningkatan kompetensi ini dapat dilakukan melalui berbagai
pelatihan, bimbingan teknis, magang dan mengikuti uji kolaborasi dan uji profisiensi
laboratorium pengujian. Diharapkan dengan kemampuan petugas yang semakin berkembang,
capaian kinerja dapat tercapai sesuai target yang ditetapkan. Untuk penetapan target di
tahun berikutnya dapat berdasar realisasi di tahun 2019 ini atau menaikkan persentase
target sesuai kajian dari data yang diperoleh di Balai Besar/Balai POM di seluruh Indonesia.

IKK 06. Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat
Realisasi dan capaian kinerja
untuk indikator kinerja persentase

104,79%

makanan yang memenuhi syarat tahun
126,38%

86,20%

2019 (97,13%) lebih besar daripada
capaian kinerja tahun 2018 (93,27%).
Terdapat penurunan persentase target

97,13%

dari tahun 2018 yang awalnya 89,60%
menjadi

100,15%
84,20%

Pengurangan
didasari

93,27%

76,60%
atas

di

besarnya

tahun

2019.

target

berubahnya

ini

sistem

pengawasan yang ditandai dengan
berubahnya

definisi

operasional

indikator kinerja tahun 2019, bahwa
makanan yang tidak memenuhi syarat
adalah makanan yang tanpa izin edar, ilegal, kedaluarsa, rusak, tidak memenuhi syarat hasil
uji serta tidak memenuhi ketentuan dalam evaluasi penandaan. Sampel makanan yang diuji
tidak hanya makanan yang menjadi target pengawasan Badan POM, melainkan juga pangan
jajanan anak sekolah, produk industri rumah tangga termasuk sampel UMKM, yang
pembinaan dan pengawasannya di luar tupoksi Badan POM. Penurunan target diasumsikan
bahwa pada tahun 2019 akan banyak ditemukan makanan yang tidak memenuhi syarat.
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Jika dibandingkan dengan target nasional, capaian kinerja BBPOM di Banjarmasin
adalah sebesar 104,79%, hal ini dikarenakan target BBPOM di Banjarmasin 76,00% lebih
besar daripada target nasional yaitu 71,00%. Kenaikan target ini didasarkan pada realisasi
tahun 2018, bahwa makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Banjarmasin mencapai
83,57%, sehingga jika mengikuti target nasional kemungkinan capaian akan lebih besar lagi
dari target.
Capaian kinerja BBPOM di Banjarmasin atas indikator persentase makanan yang
memenuhi syarat, capaiannya lebih rendah daripada BBPOM di Palangkaraya yang mencapai
126,38% dan BBPOM di Yogyakarta dengan capaian 100,15%, sedangkan dibandingkan
dengan BBPOM di Mataram (capaian 84,20%) dan BBPOM di Jayapura (capaian 86,20%)
BBPOM di Banjarmasin lebih tinggi capaian kinerjanya. Perbedaan capaian kinerja ini dapat
dikarenakan sebaran produk makanan di tiap-tiap wilayah yang berbeda, sehingga
memungkinkan ditemukannya makanan yang tidak memenuhi syarat dalam jumlah besar
seperti di wilayah Mataram dan Jayapura yang akan membuat capaian persentase makanan
yang memenuhi syarat menjadi lebih rendah, walau target yang ditetapkan sama secara
nasional.
Ada beberapa program/kegiatan yang dapat dilakukan dalam mendukung
keberhasilan dalam pencapaian realisasi sesuai target yang ditetapkan dengan indikator
persentase makanan yang memenuhi syarat, seperti peningkatan kompetensi petugas
penguji makanan, peningkatan kompetensi petugas sampling dan pengawasan label terkait
penerapan teknik sampling acak dan penentuan evaluasi penandaan, peningkatan
kompetensi Seksi Sertifikasi dan Bidang Informasi dan Komunikasi sehubungan dengan
banyaknya produsen makanan yang izin edarnya dari BPOM, IRTP dan pengusaha pangan
siap saji, sehingga petugas dapat melakukan pembinaan dan pendampingan agar pelaku
usaha kompeten dalam hal memproduksi makanan secara baik dan benar.
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SK 02. Meningkatnya kepatuhan dan kepuasan pelaku usaha serta kesadaran
masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu Obat dan Makanan di
wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin
Sasaran kegiatan 02 meliputi 2 (dua) indikator kinerja yaitu :
 IKK 07. Indeks kepatuhan pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan
 IKK 08. Indeks kesadaran masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman
IKK 07. Indeks kepatuhan (compliance index) pelaku usaha di bidang Obat dan
Makanan
Indeks kepatuhan pelaku usaha
di bidang Obat dan Makanan Balai
Besar POM di Banjarmasin tahun 2019

138,23%

sebesar
112,05%

134,34%

84,32

meningkat

jika

dibandingkan realisasi tahun 2018
sebesar 75,67. Apabila dibandingkan
dengan target Balai dimana sama
dengan target Nasional yaitu 61,00

138,23%
%

capaian Balai sebesar 138,22 %. Data

137,52%
107,20%

yang

diukur

adalah

pemeriksaan/pengawasan
produksi,
126,12%

distribusi,

data

hasil
sarana

pelayanan,

penandaan dan periklanan Obat dan
Makanan tahun 2019.

Pada tahun 2019 terlihat kepatuhan pelaku usaha cukup tinggi hal ini dimungkinkan karena
target jumlah pemeriksaan sarana produksi lebih rendah, sehingga sarana produksi IRTP
lebih sedikit. Hasil Pemeriksaan Sarana Produksi Pangan IRTP mayoritas sarana tidak
memenuhi ketentuan. Akan terlihat berbeda jika dibandingkan dengan data persentase
sarana produksi dan sarana distribusi obat yang memenuhi ketentuan di tahun 2019. Dengan
pengawasan berjenjang dan pembinaan secara berkesinambungan diharapkan kepatuhan
pelaku usaha terhadap peraturan perundang–undangan juga terus meningkat.
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IKK 08. Indeks kesadaran masyarakat (Awareness Index) terhadap Obat dan Makanan
aman
Kesadaran
beberapa aspek yaitu:

98,14%

1) Pengetahuan
103,89%

mencakup

104,58%

bertujuan untuk menggali sejauh
mana

pengetahuan

pemahaman

98,14%

(knowledge)

masyarakat

dan
dalam

memilih serta mengkonsumsi Obat
dan

104,03%
101,77%

Makanan,

pemahaman

seberapa

masyarakat

baik
dalam

memilih serta mengkonsumsi Obat
X X

dan

Makanan

dengan

benar.

Dari sini dapat dilihat juga sejauh
mana informasi dan atau pengaruh
sumber media informasi terhadap pemahaman masyarakat.
2) Sikap (attitude) untuk menggali sikap masyarakat dalam memilih serta mengkonsumsi
Obat dan Makanan yang beredar saat ini, termasuk peredaran obat atau obat tradisional
palsu. Selanjutnya dipetakan sikap masyarakat tersebut dalam memilih serta
mengkonsumsi Obat dan Makanan yang benar. Ditambahkan pula penilaian masyarakat
terhadap BPOM yang memiliki tugas pokok dalam mengawasi peredaran Obat dan
Makanan.
3) Perilaku (practices) untuk mengetahui perilaku masyarakat dalam memilih serta
mengkonsumsi Obat dan Makanan dengan benar. Kemudian bagaimana dukungan
masyarakat terhadap program Badan POM.
Pada Tahun 2019 telah dilakukan Kajian Pengukuran Tingkat Kesadaran dan
Kepuasan Masyarakat terhadap Obat dan Makanan. Pengukuran dilakukan terhadap tingkat
kesadaran masyarakat dalam memilih Obat dan Makanan yang aman, berkhasiat/bermanfaat
dan bermutu untuk dikonsumsi yang beredar.
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Design metodologi yang digunakan pada kajian ini adalah cross sectional (potong
lintang) dengan perhitungan besar sampel/populasi menggunakan Margin of Error 10%, dan
pemilihan sampel/responden adalah secara acak (random). Penetapan populasi/responden
adalah berdasarkan Data Sampel Rumah Tangga/DSRT yang ditetapkan oleh Badan Pusat
Statistik yang terdiri dari 3.487 Blok Sensus (34.870 DSRT) yang tersebar di 34 propinsi dan
514 kabupaten/kota. Kriteria inklusi sampel studi adalah individu rumah tangga yang
berumur 17-65 tahun. Pengumpulan data dilakukan dengan metode Computer Assisted
Personal Interviewing (CAPI) yaitu teknik interview/pencacahan terhadap responden dengan
memanfaatkan teknologi informasi. Wawancara dilakukan menggunakan tools kuesioner
yang telah di-install di smartphone enumerator.
Indeks kesadaran masyarakat dihitung berdasarkan konversi nilai pengetahuan, sikap
da perilaku masyarakat yang memenuhi ketentuan kaidah terhadap KLIK, yaitu Kemasan
yang baik, pembacaan Label, pemilihan produk yang memiliki Izin edar dan produk yang
tidak Kadaluarsa
Pada tahun 2018 belum ditargetkan Indeks Kesadaran Masyarakat (Awareness Index)
terhadap Obat dan Makanan aman, karena merupakan indikator baru yang mulai diukur pada
tahun anggaran 2019. Baru pada tahun 2019 ditargetkan Indeks Kesadaran Masyarakat
(Awareness Index) terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah Propinsi Kalimantan Selatan
sebesar 66,00 sebagai baseline data yang mengacu pada target nasional sebesar 66,00.
Dari hasil survey terhadap pengukuran tingkat kesadaran masyarakat secara Nasional,
berdasarkan 3 (tiga) indikator Pengetahuan, Sikap dan Perilaku terhadap KLIK pada seluruh
komuditas diperoleh realisasi nilai Indeks Kesadaran Masyarakat Nasional 68,78 , sedangkan
untuk wilayah Kalimantan Selatan realisasi nilainya sebesar 64,77 atau 98,14% dari target
sebesar 66,00 ; dengan rincian :
▪

Nilai Indeks Pengetahuan Masyarakat
Kategori

75,06 (baik)
▪

Nilai

Indeks

Sikap

Masyarakat

Perilaku

Masyarakat

75,08 (baik)
▪

Nilai

Indeks

56,20 (kurang baik)
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Tidak Baik
Kurang Baik
Cukup Baik
Baik
Sangat Baik

Interval
Indeks
< 45
45 - 60
60 - 75
75 - 90
≥ 90

Lebar
Interval
45
15
15
15
10

%
0,30%
12,82%
64,40%
21,69%
0,79%

Secara umum Nilai Indeks Pengetahuan Masyarakat dan Indeks Sikap Masyarakat
sudah baik, namun tidak diikuti oleh Indeks Perilaku Masyarakat yang Kurang Baik, terutama
dalam mencermati Nomor Izin Edar
Untuk meningkatkan capaian kinerja

Indeks Kesadaran Masyarakat (Awareness

Index) terhadap Obat dan Makanan aman, ada beberapa hal yang perlu dilakukan, yaitu :
 Dalam melakukan KIE perlu penekanan pada komponen perilaku dalam mencermati
Nomor Izin Edar yang merupakan bagian dari KLIK.
 Perlunya pengembangan KIE melalui media televisi, yang dianggap sebagai media paling
efektif dalam penyampaian informasi dan edukasi sekaligus memperkenalkan BPOM
kepada masyarakat.

SK 03. Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di
wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin
Sasaran kegiatan 03 meliputi 1 (satu) indikator kinerja yaitu :
IKK 09. Indeks pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman
Indeks pengetahuan masyarakat
terhadap Obat dan Makanan aman
114,21%

adalah nilai indeks yang diperoleh dari
hasil survei terhadap pelaksanaan KIE

119,26%

125,79%

yang dilakukan UPT BPOM
Pengetahuan

(knowledge)

bertujuan untuk menggali sejauh mana
114,21%

pengetahuan
masyarakat

122,55%
120,92%

dan
dalam

pemahaman
memilih

serta

mengkonsumsi Obat dan Makanan
dengan benar. Dari sini dapat dilihat

92,05%

juga sejauh mana informasi dan atau
pengaruh sumber media informasi
terhadap pemahaman masyarakat.
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Pada Tahun 2019 telah dilakukan Kajian Pengetahuan Masyarakat. Desain metodologi
yang digunakan adalah cross sectional (potong lintang) dengan perhitungan besar
sampel/populasi menggunakan Margin of Error 10%, dan pemilihan sampel/responden
adalah secara acak (random). Penetapan populasi/responden adalah berdasarkan Data
Sampel Rumah Tangga/DSRT yang ditetapkan oleh Badan Pusat Statistik yang terdiri dari
3.487 Blok Sensus (34.870 DSRT) yang tersebar di 34 propinsi dan 514 kabupaten/kota.
Kriteria inklusi sampel studi adalah individu rumah tangga yang berumur 17- 65 tahun.
Pengumpulan data dilakukan dengan metode Computer Assisted Personal Interviewing (CAPI)
yaitu teknik interview/pencacahan terhadap responden dengan memanfaatkan teknologi
informasi. Wawancara dilakukan menggunakan tools kuesioner yang telah di-install di
smartphone enumerator.
Survei dilakukan secara Nasional terhadap KLIK untujk seluruh komoditas. Untuk
wilayah Provinsi Kalimantan Selatan diperoleh Nilai Indeks Pengetahuan Masyarakat sebesar
69,67 dari target 61,00 dengan capaian 114,21%, meningkat 22,16% disbanding capaian
tahun sebelumnya. Meskipun capaian ini termasuk kategori Sangat Baik, namun masih
berada di bawah capaian Nasional 123,04% (nilai 75,06 dari target 61), maupun capaian 4
Balai pembanding.
Dari hasil analisis tingkat pengetahuan masyarakat terhadap KLIK diketahui bahwa
pengetahuan tentang kadaluwarsa menunjukkan prosentase tertinggi, diikuti oleh
pengetahuan tentang label dan kemasan, yang terendah adalah pengetahuan tentang nomor
izin edar.
Untuk meningkatkan nilai Indeks pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan
Makanan ama, perlu diperhatikan beberapa hal yang mendukung program/kegiatan, yaitu :
 Dalam melakukan KIE perlu penekanan pada komponen perilaku dalam mencermati
Nomor Izin Edar yang merupakan bagian dari KLIK.
 Perlunya pengembangan KIE melalui media televisi, yang dianggap sebagai media
paling efektif dalam penyampaian informasi dan edukasi sekaligus memperkenalkan
BPOM kepada masyarakat.
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SK 04. Meningkatnya efektivitas pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko di
wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin
Sasaran kegiatan 04 meliputi 5 (lima) indikator kinerja yaitu :
 IKK 10. Persentase pemenuhan pengujian standar di Provinsi Kalimantan Selatan
 IKK 11. Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan
IKK 12. Persentase sarana distribusi Obat yang memenuhi
 IKK 13. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu
 IKK 14. Rasio tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan Makanan yang dilaksanakan

IKK 10. Persentase pemenuhan pengujian sesuai standar
Capaian
persentase
98,14%

pemenuhan

untuk
pengujian

sesuai standar tahun 2019 telah sesuai
target

103,26%

kinerja

90,69%

dan

mencapai

100%,

dibandingkan dengan capaian kinerja
tahun

2018

sebesar

96,19%.

Begitu pula dengan dua balai lainnya

100%

yaitu

BBPOM

mencapai

100%
100%

Mataram

100%

di
dan

Yogyakarta
BBPOM

capaian

di

kinerjanya

juga 100%. BBPOM di Banjarmasin
96,19%

terus

mengupayakan

pengujian

agar

pemenuhan

sesuai

standar

dan semua parameter uji kritis yang
telah ditetapkan di pedoman sampling dapat terpenuhi. Tiga aspek yang terus menerus
ditingkatkan adalah kompetensi penguji obat dan makanan, peralatan, sarana prasarana
pengujian dan pemenuhan standar ruang lingkup.
Pencapaian kinerja harus terus dapat dipertahankan bahkan ditingkatkan di
tahun-tahun berikutnya, untuk itu diperlukan kegiatan/program yang menunjang
keberhasilan pemenuhan standar pengujian yang dilakukan secara kontinyu. Kegiatan dapat
berupa pelatihan, bimbingan teknis, magang, uji kolaborasi dan uji profisiensi baik yang
diadakan internal di P3OMN maupun oleh provider eksternal.
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Dari aspek peralatan, sarana dan prasarana harus diprioritaskan pemenuhan
peralatan dan instrumen pengujian yang sangat penting dan benar-benar diperlukan, agar
seluruh parameter uji kritis dapat dilakukan pengujiannya. Dibuat perencanaan bahan baku
pembanding dan reagensia beserta pengadaannya secara baik dan tepat sehingga tidak
menjadi kendala dalam pengujian sampel.
Penambahan standar ruang lingkup juga menjadi hal utama yang perlu dilakukan.
Dengan berkembangnya metode analisa, maka diharapkan semua obat dan makanan yang
beredar di pasaran mampu dilakukan pengujiannya. Dan dengan demikian, kepercayaan
masyarakat atas peran Badan POM dalam hal pengawasan obat dan makanan juga semakin
meningkat.

IKK 11. Persentase sarana produksi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan
Realisasi
32,56%

sarana

produksi obat dan makanan yang
memenuhi

88,52%

persentase

82,43%

sebesar

ketentuan
13,61

penurunan

%

tahun

2019

mengalami

dibandingkan

capaian

tahun 2018 yaitu sebesar 31,18 %.
Pada tahun 2018 target jumlah sarana

32,56%

produksi obat dan makanan yang
103,40%
142,38%

diperiksa adalah 93 sedangkan target
jumlah sarana tahun 2019 adalah 135.
Di

129,93%

provinsi

Kalimantan

Selatan

tidak terdapat sarana produksi obat,
hanya terdapat 2 Sarana Industri Obat

Tradisional (IOT), 2 sarana Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT), 1 sarana industri kosmetik
gol A dan 8 sarana industri kosmetik gol B, 36 sarana industri pangan MD dan selebihnya
adalah sarana Industri Pangan Rumah Tangga (IRTP). Dengan kenaikan target jumlah sarana
produksi akan meningkat juga jumlah sarana IRTP yang diperiksa, dan diketahui bahwa
sarana IRTP masih rendah dalam hal pemenuhan CPPOB, sehingga banyak hasil pemeriksaan
yang tidak memenuhi ketentuan. Kenaikan target jumlah sarana produksi akan selalu
diikuti dengan jumlah sarana IRTP yang harus diperiksa.
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Jika dibandingkan dengan capaian secara nasional, capaian Balai Besar POM di
Banjarmasin cukup rendah yaitu sebesar 32,56 %. Keterbatasan jenis sarana produksi obat
dan makanan di Provinsi Kalimantan akan menyebabkan perbedaan capaian realisasi dengan
provinsi lain. Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang mempunyai banyak sarana produksi
obat dan pangan yang sudah memenuhi GMP seperti Industri Farmasi, Industri Obat
Tradisional, Industri Kosmetik ataupun Industri Pangan MD dengan skala besar, tentunya
akan mencapai persentase lebih besar dalam hal pemenuhan sarana produksi obat dan
makanan yang memenuhi ketentuan.
Rendahnya pemenuhan CPPOB pada sarana IRTP sebenarnya merupakan tanggung
jawab bersama Badan POM dengan Dinas Kesehatan sebagai pembina dan pemberi
rekomendasi dalam pemberian Sertifikat PIRT. Perlu dilakukan pendampingan UMKM,
penyuluhan dan pembinaan terkait pencantuman label produk, higiene sanitasi, dan
pembuatan catatan produksi dimana temuan–temuan tersebut yang merupakan temuan
kritis yang banyak ditemukan saat dilakukan pemeriksaan.
Sebagai upaya mendorong UMKM Industri Kosmetik, pada tanggal 7 November 2019
juga telah dilaksanakan FGD bersama lintas sektor kementerian pusat dan daerah dalam
rangka mendorong pengembangan Industri Kosmetik Tematik di Kalimantan Selatan. Dengan
adanya kunjungan ke sarana dan FGD ini diharapkan para pelaku usaha kosmetik tematik
bedak dingin dan lulur terdorong untuk mengembangkan industrinya dalam hal pemasaran
produk maupun pembenahan GMP nya. Selain itu pada tanggal 28 Oktober 2019 juga
dilakukan Bimtek CPKB dan Notifikasi Produk kepada Industri Kosmetik yang ada di
Kalimantan Selatan sebagai upaya mendorong para pengusaha dalam pemenuhan CPKB dan
percepatan dalam pengurusan Notifikasi Kosmetik.
Dengan rendahnya capaian persentase sarana produksi obat dan makanan yang
memenuhi ketentuan ini lebih memacu kembali BBPOM di Banjarmasin untuk melakukan
pedampingan dan pemeriksaan sekaligus pembinaan kepada sarana produksi obat dan
makanan yang ada di Kalimantan Selatan dalam pemenuhan GMP.
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IKK 12. Persentase sarana distribusi obat yang memenuhi ketentuan
Realisasi
distribusi
sebesar
96,20%

obat

ketentuan

79,42%

73,02%

87,53%
capaian

Persentase
yang

pada
46,39%

memenuhi

tahun
dengan

menurun
di

sarana

tahun

2019
capaian

dibandingkan
2018

sebesar

106,40%. Target pada tahun 2019

87,53%

lebih tinggi daripada target Nasional,
target pada tahun 2019 berdasar pada

111,07%
111,76%

realisasi

di

tahun

2018.

Target

Nasional tahun 2019 sebesar 49,80%
106,40%

dan

target

Balai

sebesar

53,0%.

Apabila dibandingkan dengan target
nasional,

capaian

BBPOM

di

Banjarmasin bisa mencapai 93,15%.
Masih rendahnya persentase sarana distribusi obat yang memenuhi ketentuan sedikit
menggambarkan bahwa sarana distribusi obat dan Sarana Pelayanan Kefarmasian di
Kalimantan Selatan banyak yang belum memenuhi ketentuan perundang–undangan.
Pada tahun 2019 target jumlah sarana sudah ditentukan oleh Direktorat Pengawasan
Sarana Distribusi ONPP. Sarana distribusi obat yang diperiksa tahun 2019 hanya sebesar
10% dari target jumlah sarana distribusi obat dan sarana pelayanan kefarmasian. Dari 10%
tersebut terbagi menjadi 2 (dua) yaitu IFK dan PBF. Jadi hanya 10 PBF yang diperiksa, itupun
lebih fokus pada sarana yang belum mendapat sertifikasi CDOB sehingga kepatuhannya
rendah.
Untuk sarana pelayanan kefarmasian milik pemerintah seperti Puskesmas dan IFRS,
tindak lanjut diberikan langsung kepada sarana dengan standar/tools pemeriksaan yang
sama dengan yang diberikan kepada sarana swasta lainnya. Tidak terdapat lagi tindak lanjut
berupa pembinaan.
Apabila dibandingkan dengan provinsi lain capaian BBPOM di Banjarmasin lebih
rendah, hal ini dapat dipengaruhi oleh kepatuhan pelaku usaha dan kompetensi petugas
dalam membuat kesimpulan hasil pemeriksaan. Kepatuhan pelaku usaha dapat ditingkatkan
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melalui Sosialisasi Peraturan Badan POM ataupun pembinaan berkesinambungan melalui
pemenuhan CAPA dari sarana sebagai upaya perbaikan terhadap temuan permeriksaan.
Dalam upaya sosialisasi dan meningkatkan kepatuhan pelaku usaha, pada tahun 2020
akan dilaksanakan Sosilisasi Peraturan Badan POM terkait Pengelolaan Obat, Napza dan
Prekursor kepada apoteker penanggungjawab dan pemilik sarana apotek. Selain pembinaan
kepada pelaku usaha juga dilakukan peningkatan kompetensi Inspektur CDOB. Beberapa
petugas belum pernah mengikuti Diklat Inspektur CDOB termasuk juga mengikutsertakan
petugas Loka POM yang mayoritas CPNS untuk mengikuti Diklat Inspektur CDOB. Dalam
pengambilan kesimpulan dan pemberian tindak lanjut hasil pemeriksaan, Inspektur CDOB
Balai juga telah memberikan supervisi kepada petugas Loka POM, supervisi ini dimaksudkan
dalam menyamakan pola tindak lanjut dan pengambilan kesimpulan hasil pemeriksaan yang
diberikan kepada sarana
Dengan pembinaan yang berkesinambungan dan peningkatan kompetensi petugas
diharapkan dapat meningkatkan meningkatkan sarana yang mentaati peraturan perundang–
undangan khususnya di bidang obat.

IKK 13. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu
Pada tahun 2019, persentase
keputusan sertifikasi yang diselesaikan
tepat waktu menurun dibandingkan

89,82%

dengan
111,11%

86,49%

persentase

keputusan

sertifikasi yang diselesaikan tepat
waktu pada tahun 2018. Realisasi
indikator kerja Keputusan Sertifikasi
yang Diselesaikan Tepat Waktu pada

89,82%

tahun 2019 sebesar 74,25% cukup
102,69%
120,48%

berbeda signifikan jika dibandingkan
pada tahun 2018 sebesar 83,33%
(menurun sebesar 10,9% terhadap

104,17%

realisasi pada tahun 2018).
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Begitu juga dengan capaian terhadap target pada tahun 2019 sebesar 89,82% cukup
berbeda signifikan jika dibandingkan pada tahun 2018 sebesar 104,17% (menurun 14,35%).
Capaian indikator kerja Keputusan Sertifikasi yang Diselesaikan Tepat Waktu terhadap target
nasional pada tahun 2019 sebesar 89,82%
Pada tahun 2019, permohonan audit/ sertifikasi pemenuhan aspek CDOB/ CPOTB/
CPKB/ CPMB/ kelayakan sarana dalam rangka perizinan mengalami peningkatan jumlah,
namun tidak diikuti dengan peningkatan jumlah keputusan sertifikasi. Hal-hal yang
mempengaruhi capaian keputusan sertifikasi antara lain :
1. Salah satu faktor utama penentu hasil keputusan sertifikasi yang diselesaikan tepat
waktu adalah kecepatan respon pelaku usaha dalam melaporkan CAPA kepada BBPOM
di Banjarmasin. Rendahnya capaian dapat disebabkan oleh kurangnya kesadaran dan
kemampuan pelaku usaha dalam menyelesaikan tindakan perbaikan tindakan
pencegahan/Corrective Action dan Preventive Action (CAPA) dalam waktu yang cepat. Hal
ini menjadi tantangan bagi Balai/Balai Besar dalam meningkatkan pelayanan publik,
termasuk di dalamnya pembinaan terhadap pelaku usaha sesuai dengan misi Badan POM
kedua “Mendorong Pelaku Usaha dalam Memberikan Jaminan Keamanan Obat dan
Makanan”. Selain itu, kecepatan respon petugas dalam melakukan evaluasi juga dapat
mempengaruhi hasil keputusan sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu. Oleh karena
itu, diperlukan upaya percepatan respon pelaku usaha maupun petugas dalam
penyelesaian CAPA.
2. Adanya implementasi mandatory Sertifikasi CDOB dengan diterbitkannya Peraturan
Kepala Badan POM Nomor 25 Tahun 2017 tentang Tata Cara Sertifikasi Cara Distribusi
Obat yang Baik mendorong pelaku usaha PBF untuk mengajukan permohonan Sertifikasi
CDOB pada tahun 2019. Dikarenakan batas waktu permohonan adalah hingga Desember
2019, permohonan Sertifikasi CDOB meningkat tajam pada tahun 2019.
Pada

tahun

2019,

permohonan

audit/sertifikasi

pemenuhan

aspek

CDOB/CPOTB/CPKB/CPMB/kelayakan apotek dalam rangka perizinan yang masuk ke
BBPOM di Banjarmasin sebanyak 55 (lima puluh lima) permohonan. Permohonan terbesar
adalah permohonan rekomendasi Cara Produksi Makanan yang Baik (CPMB), diikuti oleh
permohonan sertifikasi Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB). Namun, jumlah/persentase
permohonan yang belum diterbitkan keputusan sertifikasi terbesar terlihat pada
permohonan Sertifikasi CDOB.
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Grafik 3
Permohonan Serifikasi Tahun 2019
Peraturan Kepala Badan POM Nomor 25 Tahun 2017 tentang Tata Cara Sertifikasi
Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB) mewajibkan Pedagang Besar Farmasi menerapkan
CDOB yang dibuktikan dengan Sertifikat CDOB. Sampai akhir tahun 2018, jumlah PBF yang
telah mendapatkan Sertifikat CDOB sebanyak 14 PBF / 36,84% dari jumlah PBF di
Kalimantan Selatan sebanyak 38 PBF. Hal ini menyebabkan pada tahun 2019 permohonan
Sertifikasi CDOB meningkat.

Grafik 4
Status Tindak Lanjut Permohonan Serifikasi Tahun 2019
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Berdasarkan Peraturan Kepala Badan POM Nomor 25 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Sertifikasi Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB) pasal Pasal 15 (1) “Dalam hal pelaporan
kembali CAPA masih belum memenuhi persyaratan CDOB, Pemohon dapat menyampaikan
kembali CAPA dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak hasil evaluasi
CAPA pertama diterima”. Hal ini berarti timeline PBF untuk menyelesaikan CAPA hingga
closed cukup panjang karena memiliki waktu 1 (satu) tahun sejak PBF mengirimkan CAPA
pertama, sehingga proses Sertifikasi CDOB yang dilakukan pada tahun 2019, dapat
dilanjutkan/overtime hingga tahun berikutnya.

Jumlah
Permohonan
& Carryover
Tahun 2018

Jumlah
Keputusan
Sertifikasi

Persentase
Capaian
Keputusan
Sertifikasi
Tahun 2019

Permohonan
Tahun 2019 yang
Belum Ada
Keputusan
Sertifikasi /GAP

% GAP terhadap
Jumlah
Permohonan
Tahun 2019

0

0

0.00%

0

0.00%

16 + 7

9

29.09%

14

12.73%

13

12

23.64%

1

1.82%

Rekomendasi CPMB

22 + 1

20

40.00%

2

3.64%

Rekomendasi CPOTB

1

0

1.82%

1

1.82%

Rekomendasi CPKB

3

0

5.45%

3

5.45%

Jenis Layanan

SKI/SKE
Sertifikasi CDOB
Pemeriksaan
Kelayakan Apotek

Tabel 6
Layanan Sertifikasi 2019
Dilihat dari data di atas, nampak bahwa carryover Sertifikasi CDOB menjadi salah satu
penyumbang terbesar pada rendahnya capaian kinerja
Kegiatan pembinaan pelaku usaha dalam rangka pemenuhan Good Manufacturing
Practise (GMP) menjadi salah satu pendukung capaian kinerja. Dengan kegiatan tersebut
pelaku usaha mendapatkan bimbingan dan pendampingan sehingga pemenuhan GMP lebih
baik yang berdampak pada minimnya temuan ketidaksesuaian dan CAPA yang harus
diselesaikan.
Secara umum, proses sertifikasi dan rekomendasi sarana diatur dalam SOP Makro
Badan POM POM-02.03/CFM.01/SOP.01 tanggal 22 Mei 2019 tentang Sertifikasi dan
Rekomendasi Sarana. Namun dalam SOP Makro tersebut belum disebutkan mengenai
timeline proses termasuk timeline/batas waktu proses sertifikasi dapat dihentikan.
Untuk Sertifikasi CDOB, telah ada batas waktu dimana sertifikasi dapat dihentikan,
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yaitu jika pemohon tidak dapat menyampaikan kembali CAPA dalam jangka waktu
paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak hasil evaluasi CAPA pertama diterima
(Pasal 15 ayat 2 Peraturan Kepala Badan POM Nomor 25 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Sertifikasi

Cara

Distribusi

Obat

yang

Baik

(CDOB).

Untuk

layanan

aspek

CPOTB/CPKB/CPMB/kelayakan apotek dalam rangka perizinan, belum ada diatur
timeline/batas waktu proses sertifikasi dapat dihentikan, sehingga carryover bisa jadi lebih
dari 1 (satu) tahun. Oleh karena itu, perlu disusun SOP Mikro yang mengatur timeline layanan
aspek CPOTB/CPKB/CPMB/kelayakan apotek.

IKK 14. Rasio tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan Makanan yang dilaksanakan
Rasio
pengawasan
merupakan

47,65%

tindak
obat

lanjut
dan

gabungan

hasil

makanan
rasio

dari

feedback yang diberikan oleh pelaku
89,61%

64,14%

usaha dan feedback atas rekomendasi
yang diberikan kepada instansi terkait.
Capaian

54,28%

tahun

2019

meningkat

sebesar 14,28% jika dibandingkan
capaian tahun 2018 sebesar 40,94 %.

118,15%
81,20%

Apabila dibandingkan dengan capaian
nasional, capaian Balai Besar POM di

40,94%

Banjarmasin lebih tinggi daripada
capaian Nasional, tetapi masih lebih
rendah dibandingkan dengan capaian
Balai Besar POM lain satu cluster.

Pada tahun 2019 tindak lanjut hasil pemeriksaan distribusi obat dan sarana pelayanan
kefarmasian diberikan langsung kepada sarana, tidak lagi berupa rekomendasi kepada Dinas
Kesehatan. Masih rendahnya capaian rasio tindak lanjut dari pelaku usaha bisa dipengaruhi
oleh kepatuhan pelaku usaha dalam memberikan feedback berupa CAPA perbaikan terhadap
hasil temuan petugas balai.
Rekomendasi yang diberikan kepada lintas sektor dalam hal ini Dinas Kesehatan adalah
rekomendasi pemberian tindak lanjut terkait pengawasan pangan pada sarana produksi IRTP
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dan rekomendasi pencabutan ijin. Dinas Kesehatan tidak selalu memberikan tembusan
kepada Balai Besar POM di Banjarmasin apabila memberikan tindak lanjut ke sarana IRTP.
Dalam upaya koordinasi dengan Dinas Kesehatan terkait pembinaan sarana produksi
IRTP, Balai Besar POM di Banjarmasin pada tanggal 19 September 2019 mengadakan acara
Sosialisasi Peraturan BPOM No.22 tahun 2018 tentang Pemberian Sertifikat Produksi PIRT
dan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan. Disampaikan pada acara tersebut rekomendasi yang
diterbitkan oelah Balai kepada oleh Dinas Kesehatan dimohon kepada Dinas Kesehatan bisa
memberikan tembusan terkait tindak lanjut yang diberikan ke sarana IRTP. Respon Dinas
kesehatan cukup bagus, terdapat peningkatakn feedback dari Dinas Kesehatan atas
rekomendasi yang diberikan oleh Balai Besar POM di Banjarmasin.

SK 05. Meningkatnya efektivitas penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan di
wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin
Sasaran kegiatan 04 meliputi 1 (satu) indikator kinerja yaitu :
IKK 15. Persentase penyelesaian berkas perkara yang diselesaikan hingga tahap II
Pada
perkara

137,50%

tahun

Balai

2019

Besar

target

POM

di

Banjarmasin sebanyak 11 (sebelas)
166,66%

66,67%

perkara terdiri dari 9 (sembilan)
perkara yang ditangani Balai Besar
POM di Banjarmasin, 1 (satu) perkara
Loka Kabupaten Hulu Sungai Utara

76,39%

tahun 2019 dan 1 (satu) perkara Loka
123,08%
123,81%

Kabupaten Tanah Bumbu. Selain itu
Balai Besar POM di Banjarmasin juga
harus menyelesaiakan sisa perkara

180,00%

tahun sebelumnya (2018) sebanyak 5
(lima) perkara.

Pada tahun 2019 Balai Besar POM di Banjarmasin menyelesaikan berkas perkara
hingga terlaksananya tahap II sebanyak 11 (sebelas) perkara yang terdiri dari 4 (empat)
perkara Balai Besar POM di Banjarmasin tahun 2019, 1 (satu) perkara Loka Kabupaten
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Hulu Sungai Utara tahun 2019, 1 (satu) perkara Loka Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2019,
dan 5 (lima) perkara tahun 2018. Sehingga realisasi tahun 2019 sebesar 68,75%
dari total 16 perkara yang ditangani, dengan capaian 76,39% dari target 90%.
Sedangkan 5 (lima) perkara lainnya yang ditangani Balai Besar POM di Banjarmasin baru
sampai pada tahap SPDP (1 perkara), Tahap I (3 perkara), dan P-21 sebanyak 1 perkara.
Target pada tahun 2018 sebesar 50% dan realisasi pada tahun tersebut sebesar 90%,
sehingga capaian pada tahun 2018 sebesar 180%. Dengan demikian, perbandingan realisasi
tahun 2019 dengan tahun 2018 sebesar 76,34% dan perbandingan capaian sebesar 42,44%.
Target

Balai

Besar

POM

di

Banjarmasin

tahun

2019

ditingkatkan

dari

tahun sebelumnya. Hal ini dikarenakan capaian pada tahun 2018 sebesar 180% dari
target 50%. Sehingga dengan pertimbangan realisasi dan capaian tahun 2018, maka
target tahun 2019 ditingkatkan dari 50% menjadi 90%. Sementara itu target nasional
pada tahun 2019 sebesar 50%. Dengan demikian perbandingan realisasi kinerja tahun 2019
dengan standar nasional sangat tinggi.
Realisasi persentase perkara yang diselesaikan hingga tahap II di wilayah kerja BBPOM
di Banjarmasin sebesar 68,75% sehingga perbandingan realisasi Balai Besar POM di
Banjarmasin terhadap target nasional sebesar 137,5%.
Capaian Balai Besar POM di Banjarmasin di tahun 2019 ini lebih rendah dari
Balai Besar POM di Palangkaraya, Balai Besar POM di Yogyakarta, dan Balai Besar POM di
Mataram. Namun lebih tinggi dari Balai Besar POM di Jayapura. Perbedaan capaian ini
disebabkan karena karakteristik tiap daerah berbeda-beda, baik modus operandi
kejatahatannya, penyebaran perkara, hingga karakteristik kejaksaan tiap wilayah dalam
penanganan perkara.
Angka capaian Balai Besar POM di Banjarmasin masih lebih rendah dari rata-rata
capaian 5 Balai termasuk Banjarmasin yakni rata-rata capaian sebesar 111,32%.
Penurunan

kinerja

pada

tahun

2019

tersebut

terjadi

karena

kurangnya

informasi/pemahaman terhadap perubahan penyebut dalam rumus perhitungan capaian.
Pada tahun 2018 bulan Oktober terdapat revisi Renstra mengenai perubahan definisi
operasional dari sebelumnya target perkara sampai dengan diterbitkannya SPDP menjadi
perkara sampai dengan dilaksanannya tahap II. Pada revisi tersebut penyebutnya
adalah jumlah berkara tahun berjalan. Pada tahun 2019 terdapat perubahan penyebut
menjadi jumlah perkara pada tahun berjalan ditambah tahun sebelumnya.
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Sementara dalam penentuan target 2019 masih menggunakan penyebut pada tahun
2018 (jumlah perkara tahun n). Seandainya penyebutnya jumlah perkara tahun berjalan saja
maka capaian pada tahun 2019 sebesar 111,11% (memuaskan).
Selain itu pada tahun 2019 ada 3 (tiga) kegiatan penindakan yang tidak dilanjutkan
ke tahap Pro Justisia, karena operasi penindakan tidak berhasil/tidak ditemukan Obat Keras
daftar G dan Obat Tradisional (OT) Tanpa Izin Edar (TIE) yang pada waktu kegiatan intelijen
terdeteksi ada Obat Keras daftar G dan OT TIE, selain itu ada yang hanya dilakukan
pembinaan pada lapak yang menjual ditemukan Minuman yang kadaluarsa (tindak lanjut
laporan masyarakat) dan Toko Kosmetik yang belum pernah dibina serta jumlah produknya
sedikit dan nilainya hanya Rp. 12.000.000,- an saja. Untuk memenuhi target perkara
tahun

2019,

kegiatan

penindakan

baru

dilaksanakan

pada

triwulan

IV

yaitu

sebanyak 4 (empat) perkara di bulan November yang disebabkan karena informasi intelijen
yang akurat mengenai dugaan tindak pidana di bidang obat dan makanan baru diperoleh
pada triwulan IV tersebut. Sehingga penyelesaian hingga dilaksanakannya tahap II
melewati tahun berjalan.
Tahapan

kegiatan

penyidikan

tidak

sepenuhnya

dapat

dikendalikan

oleh

internal dan sangat berhubungan dengan pihak eksternal khususnya kejaksaan yaitu
pada tahapan P-21 dan tahap II. Ada perkara yang dalam waktu 1 bulan sudah P-21 dan
ada yang 2 hingga 3 bulan baru P-21. Demikian pula dalam pelaksanaan tahap II,
waktu pelaksanaannya ditentukan oleh jaksa. Bahkan tahap II untuk perkara di triwulan III
harus dilaksanakan pada tahun berikutnya.
Kegiatan yang berpengaruh terhadap capaian tahun 2019 adalah kegiatan dan operasi
intelijen. Perubahan modus operandi kejahatan di bidang obat dan makanan yang semakin
rapi dan menggunakan teknologi menyebabkan kesulitan dalam pelaksanaan kegiatan
maupun operasi intelijen. Oleh sebab itu perlu dilakukan pengembangan dan pembentukan
jaringan intelijen yang dapat mendukung pelaksanaan kegiatan serta diperlukan
pengembangan kompetensi atau sumber daya manusia dengan pelatihan-pelatihan atau
diklat yang berkaitan.
Agar dapat menunjang keberhasilan pencapaian maka sosialisasi dalam rangka
meningkatkan pemahaman mengenai perubahan-perubahan dalam Renstra juga harus
ditingkatkan.
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SK 06. Terwujudnya RB BBPOM di Banjarmasin sesuai roadmap Reformasi Birokrasi
BPOM 2015 – 2019
Sasaran kegiatan 06 meliputi 1 (satu) indikator kinerja yaitu :
IKK 16.Nilai AKIP Balai Besar POM di Banjarmasin
Realisasi

nilai

akuntabilitas

kinerja BBPOM di Banjarmasin tahun
47,65%

2019 lebih tinggi dibanding tahun
2018, tetapi jika dilihat dari segi

92,90%

91,90%

capaian kinerja, pada tahun 2018
capaiannya lebih tinggi dari tahun
2018. Hal ini dikarenakan adanya

91,53%

kenaikan target nilai AKIP dari 78,00
96,33%
95,88%

pada tahun 2018 menjadi 81,00 di
tahun 2019. Capaian nilai AKIP tahun
2019 sama dengan capaian terhadap

92,14%

target nasional karena target nilai
AKIP BBPOM di Banjarmasin dan
nasional sama yaitu 81,00.

Dibandingkan dengan Balai Besar POM lainnya nilai AKIP BBPOM di Banjarmasin
sedikit lebih rendah, tetapi tidak berbeda secara signifikan, dengan kisaran nilai
antara 71,14 – 78,03.
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dinilai dari lima aspek yaitu mulai dari
perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal dan capaian
kinerja. Tidak tercapainya nilai AKIP BBPOM di Banjarmasin dan empat Balai Besar POM
pembanding lainnya dengan target yang telah ditetapkan, dapat dipengaruhi oleh penilaian
lima aspek di dalam akuntabilitas kinerja seperti tersebut di atas. Aspek yang belum
dilaksanakan dengan baik dan kurang lengkapnya data dukung adalah belum optimalnya
kegiatan evaluasi internal. Laporan kinerja yang selama ini dibuat hanyalah laporan kinerja
tahunan, sementara yang dinilai termasuk di dalamnya adalah laporan kinerja tiap triwulan.
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Komponen Evaluasi
No

1

2

3

4

5

Nama Unit
Kerja

Balai Besar
POM di
Banjarmasin
Balai Besar
POM di
Palangkaraya
Balai Besar
POM di
Yogyakarta
Balai Besar
POM di
Mataram
Balai Besar
POM di
Jayapura

Evaluasi
Internal (10%)

Pencapaian
Sasaran/ Kinerja
Organisasi (20%)

Perencanaan
Kinerja (30%)

Pengukuran
Kinerja (25%)

Pelaporan
Kinerja (15%)

%

Angka

%

Angka

%

Angka

%

Angka

%

Angka

%

Angka

84,57

25,37

68,76

17,19

85,33

12,8

64,1

6,41

61,85

12,37

74,14

74,14

88,63

26,59

67,52

16,88

74,67

11,2

69,9

6,99

67,95

13,59

75,25

75,25

80,57

24,17

76,24

19,06

86,87

13,03

76,40

7,64

70,65

14,13

78,03

78,03

89,77

26,93

76,24

19,06

72,47

10,87

62,7

6,27

72,65

14,53

77,66

77,66

81,13

24,34

70,00

17,5

81,20

12,18

69,50

6,95

67,35

13,47

74,44

74,44

Total Nilai

Tabel 7
Komponen Evaluasi SAKIP Tahun 2018
Untuk menindaklanjuti hal ini, mulai tahun 2020 akan ada pelaporan kinerja
pertriwulan dengan format yang sama dengan laporan kinerja tahunan. Rendahnya nilai AKIP
juga dapat dikarenakan pengukuran kinerja yang masih rendah dan capaian kinerja yang
belum sesuai dengan target kinerja.
Program/kegiatan yang dilakukan agar nilai AKIP dapat meningkat adalah
penyediaan aplikasi Simolekdesi dari Inspektorat Utama Badan POM, yang menjadi acuan
balai dan unit kerja pusat dalam pembuatan laporan kinerja. Penilaian mandiri (self
assesmen) oleh unit kerja yang kemudian diverifikasi oleh Inspektorat melalui Simolekdesi
akan menjadi bahan evaluasi dan perumusan tindak lanjut dalam rangka perbaikan nilai
AKIP. Kuantitas dan kualitas evaluasi internal juga perlu ditingkatkan, secara rutin perbulan
atau triwulan terhadap kegiatan dan realisasinya secara menyeluruh baik capaian kinerja
maupun anggaran. Terhadap hasil evaluasi dan kendala yang ada, dirumuskan beberapa
tindak lanjut dan dilakukan pemantauan terhadap pelaksanaan perbaikannya.

3.2.

Realisasi Anggaran
Pengelolaan anggaran BBPOM di Banjarmasin sesuai dengan prinsip-prinsip

akuntabilitas dan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan
mengutamakan penggunaan anggaran secara efektif dan efisien.
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No

Sasaran Kegiatan

Pagu

1

Terwujudnya Obat dan Makanan yang
aman dan bermutu di wilayah kerja
BBPOM di Banjarmasin

2

Realisasi

%
Capaian

1.724.483.000

1.700.964.461

98,64

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

184.000.000

179.497.015

97,55

3

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

3.409.832.000

3.160.877.893

92,70

4

Meningkatnya efektivitas pengawasan
Obat dan Makanan berbasis risiko di
wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin

4.100.987.000

4.006.589.606

97,70

5

Menguatnya penegakan hukum di bidang
Obat dan Makanan di wilayah kerja
BBPOM di Banjarmasin

1.020.331.000

976.615.196

95,72

6

Terwujudnya RB BBPOM di Banjarmasin
sesuai roadmap RB BPOM 2015 – 2019

47.587.383.000

46.532.692.390

97,78

58.027.016.000

56.557.236.561

97,47

Data berdasarkan OMSPAN ; Sisa Pagu

Tabel 8
Realisasi Anggaran Per Sasaran Kegiatan Tahun 2019
Rata-rata capaian realisasi anggaran tiap sasaran kegiatan adalah 97,47%, hal ini
dapat dikatakan bahwa penyerapan anggaran BBPOM di Banjarmasin berbanding lurus
dengan program/kegiatan yang telah dilaksanakan, yang secara fisik kurang lebih mencapai
100%

(data

terlampir).

BBPOM

di

Banjarmasin

telah

melaksanakan

seluruh

program/kegiatan sesuai perjanjian kinerja dengan baik walaupun masih ada sisa anggaran
yang tidak terserap. Agar capaian realisasi anggaran dan capaian kinerja dapat optimal,
dilakukan perbaikan mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi secara baik dan tepat.
Upaya yang dilakukan BBPOM di Banjarmasin dalam pengelolaan anggaran dan
percepatan penyerapan anggaran adalah pelaksanaan monitoring dan evaluasi anggaran
secara berkala dan melakukan revisi anggaran untuk dapat meningkatkan realisasi
(optimalisasi) dan efisiensi.
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3.3.

Analisis Efisiensi Anggaran
Tugas pokok dan fungsi yang dituangkan ke dalam program/kegiatan, masing-masing

memiliki indikator kinerja yang telah ditetapkan sesuai sasaran kegiatan. Target indikator
kinerja berbeda dengan target program/kegiatan, sehingga besar capaian realisasi yang
dihasilkan juga berbeda, sebagaimana yang telah diuraikan pada poin capaian realisasi
kinerja BAB III (3.1).
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.

No

1

58

Sasaran Kegiatan

Program/ Kegiatan

Rata-rata % capaian
target indikator
Input

Output

IE

SE

Kate
gori

TE

Terwujudnya Obat
dan Makanan yang
aman dan bermutu
di wilayah kerja
BBPOM di
Banjarmasin

Pengujian Sampel
Makanan yang
Diperiksa Sesuai
Standar

99,47

100,00

1,0053

1

Efisien

0,0053

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

98,09

100,00

1,0195

1

Efisien

0,0195

2

Meningkatnya
kepatuhan pelaku
usaha dan kesadar
an masyarakat terha
dap keamanan,
manfaat dan mutu
Obat dan Makanan
di wilayah kerja
BBPOM Banjarmasin

Keputusan
Sertifikasi Sarana
Produksi, Sarana
Distribusi serta
Produk Obat, Obat
Bahan Alam,
Kosmetik dan
Suplemen
Kesehatan

97,55

95,35

0,9774

1

Tidak
Efisien

-0,0226

3

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

Kegiatan Intervensi
Keamanan Pangan
di Sekolah

94,73

100,00

1,0556

1

Efisien

0,0556

Kegiatan KIE Obat
& Makanan Aman

94,76

119,23

1,2582

1

Efisien

0,2582

Desa Pangan Aman

87,64

100,00

1,1410

1

Efisien

0,1410

Pasar yang Diintervensi Menjadi
Pasar Aman dari
Bahan Berbahaya

84,12

100,00

1,1888

1

Efisien

0,1888

No

4

5

6

Sasaran Kegiatan

Program/ Kegiatan

Rata-rata % capaian
target indikator

IE

SE

Kate
gori

TE

Input

Output

Pemeriksaan Sarana
Produksi Obat dan
Makanan

92,42

103,68

1,1218

1

Efisien

0,1218

Pemeriksaan Sara-na
Distribusi Obat, Obat
Tradisional, Kosmetik,
Suple-men Kesehatan
dan Makanan

94,67

105,94

1,1190

1

Efisien

0,1190

Dukungan Teknis
Laboratorium

99,63

100,00

1,0037

1

Efisien

0,0037

Keputusan Hasil
Pengawasan Obat dan
Makanan yang
Ditindaklanjuti

91,39

2200,00

24,0718

1

Tidak
Efisien

23,0718

Menguatnya
penegakan
hukum di bidang
Obat dan
Makanan di
wilayah kerja
BBPOM di
Banjarmasin

Penyidikan Obat dan
Makanan

95,30

100,00

1,0493

1

Efisien

0,0493

Laporan Dukungan
Teknis Investigasi Awal
dan Penyidik-an di
Bidang Obat dan
Makanan yang
Ditangani

99,82

100,00

1,0018

1

Efisien

0,0018

Terwujudnya RB
Balai Besar POM
Di Banjarmasin
sesuai roadmap
RB BPOM 2015 –
2019

Penyusunan Doku-men
Perencanaan,
Penganggaran, Evaluasi
dan Laporan Keuangan
yang Dilaporkan Tepat
Waktu

92,86

100,00

1,0769

1

Efisien

0,0769

Penyediaan Alat
Laboratorium

99,99

275,00

2,7503

1

Tidak
Efisien

1,7503

Penguatan
Kelembagaan POM

92,84

100,00

1,0771

1

Efisien

0,0771

Pengadaan Sarana
Prasarana Internal

98,45

93,34

0,9481

1

Tidak
Efisien

-0,0519

Penyediaan Layanan
Operasional

97,32

100,00

1,0276

1

Efisien

0,0276

97,47

102,52

1,0518

1

Efisien

0,0518

Meningkatnya
efektivitas
pengawasan
Obat dan
Makanan
berbasis risiko di
wilayah kerja
BBPOM di
Banjarmasin

JUMLAH

Tabel 9
Tingkat Efisiensi Kegiatan Tahun 2019
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Sebagaimana yag telah disampaikan pada point. 2.4. dimana pengukuran Tingkat
Efisiensi Kegiatan diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar
efisiensi (SE) yang diperoleh. Indeks efisiensi (IE) diperoleh dengan membagi % capaian
output terhadap % capaian input (dalam laporan ini, capaian input yaitu realisasi anggaran),
sedangkan standar efisiensi (SE) merupakan angka pembanding yang dijadikan dasar dalam
menilai efisiensi. Dalam hal ini, SE yang digunakan adalah indeks efisiensi sesuai rencana
capaian, yaitu 1.
Kemudian hasil perhitungannya dikelompokkan ke dalam 2 (dua) Kriteria Tingkat
Efisiensi Kegiatan, yaitu : (a) Efisien apabila TE berkisar dari 0 sampai dengan 1 ; (b)
Tidak efisien apabila TE<0 atau TE>1 ; maka berdasarkan data pada table di atas terdapat
4 (empat) program/kegiatan yang masuk kategori Tidak Efisien, 2 (dua) kegiatan dengan
tingkat efisiensi lebih besar dari 1 ; dan 2 (dua) kegiatan dengan tingkat efisiensi lebih kecil
dari 0 (nol). Ke 4 kegiatan tersebut adalah :
1. Keputusan Hasil Pengawasan Obat dan Makanan yang Ditindaklanjuti
Kegiatan ini memperoleh Tingkat Efisiensi 23,0718, merupakan data dengan
anomali tertinggi. Hal ini disebabkan karena kegiatan yang baru dimunculkan ditahun
2019 ini, sebagai bagian dari perubahan atau Revisi Renstra Badan POM 2015-2019.
Pada awal penyusunan target tahun 2019 di tahun 2018, terjadi kesalahan persepsi
dalam pengusulan target kegiatan ini, dimana perhitungan volume kegiatan ditargetkan
sesuai jumlah kegiatan pertemuan lintas sektor yang terdapat dalam Output 086 pada
DIPA BBPOM di Banjarmasin tahun 2019. Kemudian seiring dengan berjalannya
pelaksanaan anggaran dan kegiatan, perhitungan realisasi volume kegiatannya
dikembalikan sesuai dengan Definisi Operasionalnya yaitu jumlah hasil pengawasan
Obat dan Makanan oleh BBPOM di Banjarmasin, yang ditindaklanjuti baik oleh sarana
produksi, distribusi dan pelayanan obat dan makanan selaku pihak terperiksa, maupun
oleh Dinas Kesehatan selaku pemegang otoritas perizinan sarana produksi, distribusi
dan pelayanan obat dan makanan di daerah.
Terhadap target volume output tidak dilakukan revisi, karena selain adanya
kesalahan persepsi, juga kesulitan untuk dapat menentukan target yang tepat, karena
untuk pencapaian target ini tidak sepenuhnya, bahkan lebih besar berada pada
stakeholder. Selain itu, revisi volume output pada DIPA juga tidak mudah, ada yang harus
dilakukan dengan mekanisme Revisi DIPA melalui Eselon I.
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2. Penyediaan Alat Laboratorium
Kegiatan ini dengan Tingkat Efisiensi terbesar ke 2, yaitu 1,7503, yang diperoleh
dari capaian realisasi volume output yang mencapai 275% berbanding dengan capaian
realisasi anggarannya sebesar 99,99%.
Daam kegiatan dengan kode 082 pada DIPA BBPOM di Banjarmasin tahun 2019
ini, target awal volume outputnya adalah 8 unit alat laboratorium. Seiring berjalannya
waktu pelaksanaan anggaran, sesuai dengan arahan dari pimpinan Badan POM,
dilakukan optimalisasi terhadap sisa anggaran yang tersedia setelah pengadaan 8 unit
alat tersebut. Proses pergeseran anggaran dalam output tersebut dilakukan hanya
melalui mekanisme Revisi POK tanpa merubah volume output.
Dari hasil optimalisasi anggaran diperoleh pengadaan alat sebanyak 14 (empat
belas) unit, sehingga jumlah seluruh alat yang diadakan adalah 22 (dua puluh dua) unit,
atau 275% dari target awal.
3. Keputusan Penilaian Sertifikasi Sarana Produksi, Sarana Distribusi serta Produk
obat, obat bahan alam, kosmetik dan suplemen kesehatan.
Kegiatan Keputusan Penilaian Sertifikasi Sarana Produksi, Sarana Distribusi serta
Produk obat, obat bahan alam, kosmetik dan suplemen kesehatan yang merupakan
output berkode 087 pada DIPA Tahun 2019, ditargetkan sebanyak 43 Keputusan
Penilaian Sertifikasi, yang tercapai hanya 41 atau 95,35%, sedangkan input adalah
berupa anggaran yang digunakan sebesar 97,55% dari anggaran yang tersedia.
Kekurang berhasilan capaian output tersebut antara lain disebabkan karena
indikator

capaian ini tidak sepenuhnya dapat dikendalikan, dimana pengajuan

permohonan sangat tergantung dari kebutuhan pelaku usaha. Apalagi pada tahun 2019,
tidak ada pengajuan layanan sertifikasi berupa SKI/SKE (Surat Keterangan Ekspor/
Surat Keterangan Impor) ke Balai Besar POM di Banjarmasin. Hal ini disebabkan
karena system pelayanan SKI/SKE secara online yang memudahkan pengusaha untuk
memilih Balai tempat pengajuan dokumen yang mereka butuhkan, yang biasanya adalah
Balai setempat atau terdekat dari pelabuhan pintu masuk/keluar barang.
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4. Pengadaan Sarana dan Prasarana Internal.
Untuk kegiatan pengadaan sarana dan prasarana internal ini terjadi data yang
unik. Realisasi kegiatannya 93,34%, diperoleh dari rata-rata capaian realiasasi kegiatan
3 (tiga) komponen di dalamnya, yaitu : 052. Pengadaan perangkat pengolah data dan
komunikasi, dan 053. Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi, yang capaian
realisasi masing-masing 100% ; serta 054. Pembangunan/renovasi gedung dan
bangunan yang capaian realisasinya hanya 80,0051%, yang disebabkan oleh penyedia
yang tidak mampu menyelesaikan pekerjaan sesuai kontrak.
Sedangkan sebagai input, berdasarkan data OMSPAN, capaian realisasi anggaran
untuk kegiatan ini, dengan kode Output 951 pada DIPA BBPOM di Banjarmasin
adalah 98,45%. Realisasi anggaran ini termasuk “pencairan” Jaminan Bank/ Bank
Garansi dari pihak penyedia, sebagai pemberian kesempatan untuk menyelesaikan
pekerjaan ditahun berikutnya yaitu tahun 2020. Namun berdasarkan hasil pengawasan,
progress pekerjaan yang dilaksanakan tidak ada lagi peningkatan, sehingga diputuskan
untk dilakuan penghentian/pemutusan kontrak.
Sesuai dengan ketentuan, anggaran dari Bank Garansi yang telah “dicairkan”
akan dikembalikan ke Negara sebesar Rp. 3.744.859.650,- sehingga capaian akhir
realisasi anggaran dari kegiatan ini hanya 80,30%. Apabila Tingkat Efisiensi kegiatan ini
dihitung ulang dengan capaian anggaran tersebut maka akan muncul nilai 0,1624 atau
menjadi Efisien.
Konsekuensi dari pemutusan kontrak akibat ketidak mampuan penyedia ini
adalah harus menyediakan kembali anggaran untuk melaksanakan pengadaan
barang/jasa yang belum dipenuhi tersebut, melalui mekanisme lelang di tahun
berikutnya.
Agar permasalahan ini tidak terulang kembali di tahun-tahun berikutnya perlu
dilakukan koordinasi yang lebih baik dengan ULP Badan POM selaku penyelenggara
pemilihan penyedia, agar semakin ketat dalam pemilihan penyedia. Disamping itu juga
sebagai acuan bagi PPK dan Tim Pengawas untuk pengawasan pelaksanaan lanjutan
kegiatan ini di tahun berikutnya.
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Perbaikan untuk program/kegiatan yang tidak efisien agar menjadi efisien adalah
dengan membuat perencanaan yang sebaik-baiknnya, dengan mempertimbangkan sumber
daya manusia, sarana prasarana dan anggaran. Pelaksanaan program/kegiatan harus sesuai
dengan perencanaan yang telah ditentukan di awal. Perlu monitoring dan evaluasi berkala
untuk mengetahui gap yang terjadi antara perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan.
Evaluasi berisi kendala dan tindak lanjut yang harus diselesaikan, serta memantau juga
pelaksanaan dari tindaklanjutnya.
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BAB IV
PENUTUP
4.1.

KESIMPULAN
Program dan kegiatan BBPOM di Banjarmasin tahun 2019 telah memasuki tahun

terakhir Rencana Strategis 2015-2019. Adanya perubahan Struktur dan Organisasi Tata Kerja
baru pada akhir tahun 2018 dan revisi Renstra Badan POM, yang memunculkan sasaran
strategis, sasaran kinerja beserta indikator baru, tentunya berpengaruh pada capaian kinerja
dan capaian anggaran di tahun 2019.
Terhadap program/kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2019, ada beberapa
capaian kinerja yang masih masuk kriteria kurang dan berada jauh di bawah target, yaitu :
 Keputusan/rekomendasi hasil pengawasan obat dan makanan yang ditindaklanjuti
 Pengujian sampel kosmetik yang diperiksa sesuai standar
 Pemeriksaan sarana produksi obat dan makanan

Dari segi reaisasi anggaran, ada 4 (empat) program/kegiatan yang masuk kategori
Tidak Efisien, baik karena nilai Tingkat Efisiensinya lebih kecil dari 0 maupun lebih besar
dari 1, yaitu :
 Keputusan Hasil Pengawasan Obat dan Makanan yang Ditindaklanjuti
 Pengadaan Alat Laboratorium
 Keputusan Penilaian Sertifikasi Sarana Produksi, Sarana Distribusi serta Produk obat,
obat bahan alam, kosmetik dan suplemen kesehatan.
 Pengadaan sarana dan prasarana internal
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4.2.

SARAN
Untuk menghasilkan capaian kinerja dan tingkat efisiensi anggaran sesuai target

Sasaran Kinerja yang telah ditetapkan, BBPOM di Banjarmasin perlu megupayakan perbaikan
dan peningkatan kinerja sebagai berikut :
1. Peningkatan koordinasi dengan lintas sektor terkait tindak lanjut rekomendasi hasil
pengawasan Obat dan Makanan BBPOM di Banjarmasin.
2. Melakukan pembinaan dan pendampingan yang lebih intensif kepada sarana produksi
obat dan makanan yang terdapat di wilayah Kalimantan Selatan dalam rangka pemenuhan
Good Manufacturing Practice (GMP).
3. Melakukan review penetapan target persentase kosmetik yang memenuhi syarat di tahun
berikutnya yang terkait dengan perubahan arah kebijakan pengawasan Badan POM
terhadap indikator kinerja dan definisi operasional kosmetik yang tidak memenuhi syarat.
4. Perlu dikembangkan dan dibentuk jaringan intelijen, serta peningkatan kompetensi ASN
untuk mendukung kegiatan penyidikan.
5. Perencanaan, pelaksanaan dan monitoring evaluasi internal dilaksanakan secara
konsisten disertai dengan tindak lanjut yang konkrit.
6. Meningkatkan komitmen dalam penerapan Reformasi Birokrasi bagi seluruh ASN.
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Lampiran 1. SK Revisi IKU BBPOM di Banjarmasin Tahun 2015-2019
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Lampiran 2. Rencana Kinerja BBPOM di Banjarmasin Tahun 2019
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Lampiran 3. Perjanjian Kinerja Tahun 2019
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Lampiran 4. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2019
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Lampiran 5. Realisasi Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2019
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Lampiran 6. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2019 dari 5 Balai Besar POM
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Lampiran 7. Pengukuran Kinerja Kegiatan Tahun 2019
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Lampiran 8. Pengukuran Tingkat Efisiensi Kegiatan Tahun 2019
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