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BADAN POM

KEPUTUSAI{ KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAI(ANAI{ DI PALU
NOi,lOR PR.o1.02.113.03.19.(N10 TAIIUN 2019
TENTANG

PERUBAI{AI{ ATAS KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAil
MAKANAN NOIiIOR : HK 04.103.10.17.1297 TAIIUN 2017 TENTANG
RENCANA STRATEGIS BALAI PE]iIGAWAS OBAT DAIII MAT(ANAI{ DI PALU
TAltuN 201s-2019
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAI(ANAN DI PALU,
Menimbang

a. bahwa bordasarkan Pasal 14 Peraturan Menteri

Perencanaan

Pembangunan NasionaUKepala Badan Perencanaan Nasional
Republik lndonesia Nonrcr 5 Tahun 2014 tentang Pedoman

Penyusunan

dan

Penelaahan Rencana

Strategis

KementerianAembaga (Renstra-K/L) 20'15-2019, adanya
perubahan RensEa

l(L

2015-2019 dapat dilakukan sepanjang

adanya perubahan struKur organisasi:

b.

bahwa dengan telah ditetapkannya 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, struktur organisasi dan tata

kerja Balai Pengawas Obat dan Makanan

di

Palu terjadi

perubahan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud

dalam huruf a dan b, p6rlu menetapkan Keputusan Kepala Balai
Pengawas Obat dan Makanan di Palu tentang Revisi Rencana

Strategis Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palu Tahun
2015-2O19i
Mengingat

1. Undang-Undang Nomor

25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan P€mbangunan Nasional (Lombaran Negara

Republik lndonesia Tahun 20(X Nomor

1M,

Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4421);

Tambahan

J/
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2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata

Cara

Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional

(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2006 Nomor 97,
Tambahan Lembaran Negara Republik lndon€sia Nomor

3. Peraturan Pr€s

len

46tr):

Nomor 29 Tahun 2014 tontang Sistem

Akuntabilitas Kinerja lnstansi Pemerintah (Lombaran Negara
Republik lndonesia Tahun 2014 Nomor 80);

4. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tontang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019
Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2015 Nomor 3);

5. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 20'17 tentang Badan
Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Nogara Republik
lndonesia Tahun 2017 Nornor '180);

6.

Poraturan Menteri Perencanaan

Pembangunan

Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

Nomor

5

Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan dan

Penelaahan Roncana Strategis

Kem€nterian/Lembaga

(Renstra KIL) 2015-2019 (Berita Negara Republik lndonesia
Tahun 2014 Nomor 860);

7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 26

Tahun 20'17 tontang Organisasi dan Tata Kerja Badan
P€ngawas Obat dan Makanan (Berita Nogara Republik
lndonesia Tahun 2017 Nomor 1745);

9. 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
(Berita Negara Republik lndonesia Tahun 2017 Nomor 784);

lo.Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor

1

Tahun 2019 tentang Perubahan atas P€raturan Badan
Pengawas Obat dan Makanan Nomor 28 Tahun 2017 Tentang
Rencana Stratogis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun

2015-2019i
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MEMUTUSKAN:
Menetapkan

KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN
MAKANAN DI PALU TENTANG REVISI RENCANA STRATEGIS

BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PALU TAHUN
2015-2019.

pasal

1

Rencana Strat€gis Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palu
Tahun 2015-2019 yang solanjutnya disebut Renstra Balai POM di

Palu mengacu pada Roncana Strategis Badan Pengawas Obat
dan Makanan Tahun 2015-2019 dan pedoman penyusunan dan

rcvbw rencana strategis tahun 201S2019 di lingkungan Badan
Pengawas Obat dan Makanan.

pasal 2

(1)

Renstra Balai POM

di Palu memuat visi, misi, tujuan,

sasaran strategis, kebijakan, strategi, program, dan kegiatan

pembangunan sesuai dengan tugas
Pengawas Obat dan Makanan

dan fungsi

Balai

di Palu untuk mencapai

sasaran kinerja Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palu.

(2)

Renstra Balai POM di Palu sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) berfungsi sebagai dasar penyelenggaraan Sistem
Akuntabilitas Kin€rja lnslansi Pemerintah di lingkungan Balai
Pengawas Obat dan Makanan di Palu.

pasal 3

(1)

di

Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan

Palu

melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan
Renstra Balai POM di Palu.

(2)

Pemantauan sebagaimana dimaksud pada

ayat

(1)

dilakukan secara bErkala.

(3)

Evaluasi p€laksanaan Renstra Balai POM

di

Palu

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada paruh
waktu dan tahun t6rakhir p€riode Rencana Strategis.
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pasal 4

Rensra Balai POM di Palu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Keputusan ini.

pasal 5
Pada saat Kepulusan ini mulai berlaku, Keputusan Kepala Balai

Pengawas

Obat dan Makanan di Palu Nomor

HK

04.103.10.17.1237 Tahun 2017 tentang R€ncana Strategis Balai

Pengawas Obat dan Makanan di Palu Tahun 2015-2019, dicabut
dan dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 6
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu
Pada ta nggal 20 Maret 2019
PENGAWAS OBAT DAN
IPALU,

YAH

,l

Kffi$pmr

K.t Fcqrtrr
Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palu merupakan Unil Pelaksana Teknis
Badan PoM, dengan wilayah kerja di Provinsi Sulawesi Tengah. Balai PoM di Palu telah
menyusun Rencana Sfategis Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palu untuk periode
2015 s.d. 2019. Pada tahun 2019 yang merupakan tahun kelima implementasi Rencana
Strategis Balai POM di Palu periode 2015 s.d. 2019 dilakukan revisi Renstra Balai POM di

Palu. Revisi Renstra Balai POM di Palu Tahun 201t2019 disusun mengacu pada Renstra
BPOM Tahun 2015-2019 dan pedoman penyusunan dan review rencana strategis tahun

2015-2019

di

lingkungan Badan Pengawas Obat

dan Makanan serta

dengan

memperhatikan adanya perubahan struktur organisasi dan Tata Keria Unit Pelalsana
Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana tertuang dalam
Perafuran Badan Pengawas Obat dan Makanan Nornor '12 Tahun 2018 tentang Oganisasi
dan Tab Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungn Badan Pengawas Obat dan Makanan.
Secara garis besar, lingkungan strabgis ekstemal yang dihadapi oleh Balai PoM

di Palu pada tahun 201S2019 terdiri atas dua isu pokok, yaitu kesehatan dan globalisasi.

lsu kesehatan terkait dengan perlunya peningkabn pengawasan obat dan

Makanan

sebagai implikasi diberlakukannya Jamimn Kesehabn Nasional (JKN), desentralisasi dan

otonomi daerah, agenda

Sustarhab

le Nvelopment Goa/s (SDGs), demogaf,

program

fortifkasi pangan, serh perubahan iklim dunia. Adapun isu terkait globalisasi, utamanya
tantangan menghadapi perdagangan bebas dan komitmen intemasional, perubahan
ekonomi dan sosial masyarakat, serb perkembarEan teknologi. Menghadapi bnlangan
teBebut, Balai POM di Palu menyadari pentirEnya perubahan paradigma pengawasan obat

dan Makanan dat "watclrlc8 contrcl yang reaKif ke 'proadive conlrof
pengawasan berbasis risiko yang lebih bkus kepada strategi preventif serta

melalui
melalui

komunikasi risiko strategis.

Revisi Renstxa Balai PoM di Palu Tahun 2015-2019 merupakan dokumen
perencanaan yang bersiht indikatif dan memuat visi, misi, lujuan, strategi, kebijakan serta

progBm dan kegiatan Balai PoM dl Palu. Dharapkan output dan outmrne dari pelaksanaan
program dan kegiahn Babi POM di Palu Tahun 201!2019 dapat berkontribusi terhadap
pencapaian oltbut dan outcome BPOM. Unhrk itu, capaian largel outcome dan
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dipantau secara berkala, dan dievaluasi pada paruh waktu dan tahun terakhir periode
Rencana Strategis sebagai impact assessmert Revisi Rensfa Balai POM di Palu berfungsi

sebagai dasar penyelengganaan Sistem Akunbbilitas Kineria lnstansi Pemerinhh di
lingkungan Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palu.

Semoga penyusunan dan penerbitan dokumen Renstria Balai POM

di Palu ini

bermanfaat bagi masyarakat SulawesiTengah khususnya dan lndonesia pada umumnya.
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1.1 KONDISI UMUM

Sesuai amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional, perencanaan pembangunan nasional disusun secara periodik
meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) untuk jangka waktu
20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana
Strategis (Renstra) Kementerian / Lembaga untuk jangka waktu 5 tahun, serta Rencana
Pembangunan Tahunan yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan
Rencana Kerja Kementerian / Lembaga (Renja K/L).
Sebagaimana tercantum dalam RPJMN Tahun 2015-2019 yang merupakan periode
ketiga dari pelaksanaan RPJPN 2005-2025, fokus pembangunan diarahkan untuk lebih
memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang. Penekanan pembangunan
untuk peningkatan daya saing kompetitif perekonomian berdasarkan keunggulan sumber daya
alam dan SDM berkualitas serta kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terus
meningkat.
Dalam dokumen RPJMN 2015-2019 yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor
2 Tahun 2015, disebutkan salah satu tantangan yang dihadapi dalam pembangunan terkait
pengawasan Obat dan Makanan adalah perlunya peningkatan kualitas dan kapasitas produksi
sesuai standar Cara Pembuatan Yang Baik Good Manufacturing Practices (GMP), Obat dan
Makanan terdistribusi dengan baik, dan sampai di tangan konsumen dengan keamanan,
khasiat/manfaat, dan mutu yang terjaga. Di sisi lain, pengawasan Obat dan Makanan yang
efektif akan mendukung peningkatan daya saing produk Obat dan Makanan.
Sebagaimana amanat tersebut, dalam rangka mendukung pencapaian programprogram prioritas pemerintah, Balai POM di Palu sesuai kewenangan, tugas pokok dan fungsi
menyusun renstra yang memuat visi, misi, tujuan, strategi serta program dan kegiatan untuk
periode 2015 s.d. 2019. Penyusunan Renstra Balai POM di Palu mengacu pada Rencana
Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2015-2019 dan pedoman penyusunan
Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palu

1

dan review rencana strategis tahun 2015-2019 di lingkungan Badan POM serta dengan
memperhatikan adanya perubahan struktur Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di
Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana tertuang dalam 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.
1.1.1 Dasar Hukum
1.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan juncto Peraturan Pemerintah
Nomor 109 Tahun 2012 Tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif
berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan;

2.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

3.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan;

4.

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

5.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (ASN);

6.

Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 Tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan;

7.

Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan
Obat dan Makanan;

8.

Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Grand Design RB 2010-2025;

9.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2018 Tentang Peningkatan Koordinasi
Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan di Daerah;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2010 Tentang Prekursor;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2005 Tentang Keamanan Hayati Produk Rekayasa
Genetika;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 Tentang Pengamanan Sediaan Farmasi;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 Tentang Label dan Iklan Pangan;
16. Peraturan BPOM Nomor 26 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja BPOM
17. Peraturan BPOM Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit
Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.
2
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1.1.2 Tugas dan Fungsi Balai POM di Palu
BPOM adalah sebuah Lembaga Pemerintahan Non Kementerian (LPNK) yang
bertugas menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan
berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan
Makanan. Balai POM di Palu adalah Unit Pelaksana Teknis (UPT) BPOM yang mempunyai
tugas melaksanakan kebijakan teknis operasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di

wilayah

Provinsi Sulawesi Tengah.

Kedudukan, tugas, dan fungsi Balai POM di Palu diatur dalam Keputusan Kepala Badan
Pengawas Obat dan Makanan Nomor 05018/SK/KBPOM Tahun 2001 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan
Makanan Nomor 12 Tahun 2018. Balai POM di Palu tergolong ke dalam Balai Tipe A. Balai
POM di Palu dipimpin oleh seorang Kepala Balai yang berada di bawah dan bertanggung jawab
kepada Kepala Badan POM. Dalam pelaksanaan tugasnya, Balai POM di Palu dibina oleh
Deputi secara teknis dan dibina oleh sekretaris utama secara administrasi.
Dalam melaksanakan tugasnya, Balai POM di Palu menyelenggarakan fungsi :
1. Penyusunan rencana dan program di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
2. Pelaksanaan pemeriksaan sarana/fasilitas produksi Obat dan Makanan;
3. Pelaksanaan pemeriksaan sarana/fasilitas distribusi Obat dan Makanan dan/atau
sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian;
4. Pelaksanaan sertifikasi produk dan sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan
Makanan;
5. Pelaksanaan pengambilan contoh (sampling) Obat dan Makanan;
6. Pelaksanaan pengujian Obat dan Makanan;
7. Pelaksanaan intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundangundangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
8. Pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang
pengawasan Obat dan Makanan;
9. Pelaksanaan koordinasi dan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
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10. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan Obat dan
Makanan;
11. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga; dan
12. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.
Dilihat dari fungsi Balai POM di Palu secara garis besar, terdapat 4 (empat) inti
kegiatan atau pilar lembaga Balai POM di Palu, yakni:
1.

Penapisan produk dalam rangka pengawasan Obat dan Makanan sebelum beredar (premarket) mencakup peningkatan registrasi/penilaian, peningkatan inspeksi sarana produksi
dalam rangka sertifikasi;

2.

Pengawasan Obat dan Makanan pasca beredar di masyarakat (post-market) mencakup:
pengambilan sampel dan pengujian, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi Obat dan
Makanan di seluruh Indonesia;

3.

Pemberdayaan masyarakat dan pelaku usaha melalui komunikasi informasi dan edukasi
termasuk pembinaan pelaku usaha dalam rangka meningkatkan daya saing produk. Selain
itu melalui peningkatan peran pemerintah daerah dan lintas sektor untuk penguatan
kerjasama kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam rangka meningkatkan
efektivitas pengawasan Obat dan Makanan;

4.

Penegakan hukum melalui fungsi pengamanan, intelijen, dan penyidikan dalam rangka
memberantas kejahatan di bidang Obat dan Makanan.
Balai POM di Palu ke depan akan menjalankan tugasnya secara lebih proaktif

dan terdepan dalam melindungi masyarakat Provinsi Sulawesi Tengah. Luas wilayah darat
Provinsi Sulawesi Tengah 61.841,29km2 yang terdiri dari 12 kabupaten dan 1 kota dengan
175 kecamatan, 175 kelurahan dan 1842 desa merupakan salah satu tantangan bagi Balai
POM di Palu dalam melakukan fungsi pengawasan secara komprehensif. Provinsi Sulawesi
Tengah terdiri dari beberapa pulau kecil tempat peredaran Obat dan Makanan. Hal ini juga
dapat menjadi tantangan tersendiri bagi Balai POM di Palu dalam melakukan pengawasan
Obat dan Makanan.
Untuk meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan dalam rangka
melindungi kesehatan masyarakat di Provinsi Sulawesi Tengah, khususnya wilayah perifer telah
dibentuk suatu Unit Pelaksana Teknis Loka POM di Kabupaten Banggai dengan cakupan area
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pengawasan meliputi Kabupaten Banggai, Banggai Kepulauan, Banggai Laut, dan Tojo Unauna.
1.1.3

Struktur Organisasi dan Sumber Daya

1.1.3.1 Struktur Organisasi
Stuktur Organisasi dan Tata Kerja BPOM disusun berdasarkan Peraturan BPOM
Nomor 26 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan
Makanan. Khusus Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar / Balai POM / Loka POM disusun
berdasarkan Peraturan BPOM Nomor 12 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Kepala
Balai POM di Palu
Subbagian Tata
Usaha

Seksi Pengujian
Kimia

Seksi Pengujian
Mikrobiologi

Seksi
Pemeriksaan

Seksi
Penindakan

Seksi
Informasi dan
Komunikasi

Kelompok Jabatan
Fungsional

Gambar 1. Struktur organisasi Balai POM di Palu

Kepala Loka POM
di Kabupaten Banggai

Kelompok Jabatan
Fungsional

Gambar 2. Struktur organisasi Loka POM di Kabupaten Banggai
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1.1.3.1 Sumber Daya
Sumber Daya Manusia
Untuk mendukung tugas-tugas Balai POM di Palu sesuai dengan peran dan fungsinya,
diperlukan sejumlah SDM yang memiliki keahlian dan kompetensi yang baik. Jumlah SDM yang
dimiliki Balai POM di Palu untuk melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan Obat dan
Makanan adalah 55 orang pegawai (41 Perempuan dan 14 Laki-laki). Sedangkan jumlah
pegawai Loka POM di Kabupaten Banggai adalah 5 orang yang terdiri dari 1 orang Kepala Loka
dan 4 orang menduduki jabatan fungsional.

Adapun profil pegawai Balai POM di Palu

berdasarkan tingkat pendidikan pada tabel berikut :

S2

Apoteker/
Profesi

S1

D3

NON
sarjana

Jumlah

Tabel 1. Profil pegawai Balai POM di Palu berdasarkan tingkat pendidikan tahun 2018

1

Subbagian Tata Usaha

2

0

3

1

2

8

2

Seksi Pengujian Kimia

3

10

4

5

1

23

3

Seksi Pengujian Mikrobiologi

1

1

1

2

0

5

4

Seksi Pemeriksaan

1

3

3

1

1

9

5

Seksi Penindakan

0

2

1

0

0

3

6

Seksi Informasi dan Komunikasi

2

4

1

0

0

7

9

20

13

9

4

55

No

Unit Kerja

TOTAL

6
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12
10

8

S2

6

Apoteker/Profesi

4

S1

2

D3

0

Non Sarjana

4

9

9

20

13

S2

Apoteker/Profesi

S1

D3

Non Sarjana

Gambar 3. Profil pegawai Balai POM di Palu berdasarkan tingkat pendidikan tahun 2018
Pada tahun 2018, Balai POM di Palu belum didukung dengan SDM yang memadai
dimana masih terdapat kekurangan SDM sejumlah 24 orang, dihitung berdasarkan analisis
beban kerja dari target yang ditetapkan. Dengan tantangan yang semakin kompleks, Balai POM
di Palu harus melakukan peningkatan kompetensi SDM dan memprediksikan kebutuhan SDM
untuk memperkuat pengawasan dengan lingkungan strategis yang semakin dinamis.
BPOM harus mempunyai strategi manajemen SDM yang tepat untuk menjamin
ketersediaan SDM sesuai dengan kebutuhan pada semua jenis dan jenjang jabatan.
Pembinaan karir dan kompetensi pegawai melalui penerapan manajemen karir pegawai dengan
kegiatan pengembangan karir, pengembangan kompetensi, pola karir, mutasi, dan promosi
pegawai harus dilakukan secara terarah, adil, transparan dan konsisten untuk menjamin
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pelaksanaan perencanaan kaderisasi kepemimpinan (succession planning), perencanaan karir
(career planning) pegawai, maupun perencanaan pengembangan pegawai (individual
development palnning) berjalan baik dan dapat mendukung pelaksanaan pengawasan obat dan
makanan di Indonesia, khususnya di Provinsi Sulawesi Tengah. Pembinaan kinerja pegawai
melalui penilaian prestasi kerja pegawai yang obyektif, adil dan transparan harus dilakukan
untuk menjamin peningkatan kinerja organisasi dalam mewujudkan visi dan misi organisasi.
Sarana dan Prasarana
Balai POM di Palu menempati tanah eks Ditjen POM Depkes berlokasi di Jalan
Undata Nomor 3 Palu, Kelurahan Besusu Barat, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu. Tahun
2017 ini sudah bersertifikat hak pakai atas nama Pemerintah RI c.q Badan POM dengan luas
tanah 4.361m2 dan luas bangunan 2.483m2. dimana selain fungsi perkantoran, juga termasuk
fungsi pelayanan publik dan laboratorium. Secara umum pemenuhan terhadap kebutuhan alat
pengolah data dan meubelair kerja masih terpenuhi. Disamping itu, terdapat pula rumah dinas 1
unit dengan luas tanah 283m2 dan luas bangunan 70m2 beralamat di Jl. Angkasa I No. 2 Palu
dengan status rumah hak pakai.
Sub-Sub Kelompok
Tanah Bangunan Rumah
Negara Golongan II
Tanah Bangunan Kantor
Pemerintah
Jumlah

Lokasi Tanah
Jl. Angkasa I No. 2 Palu
Jl. Undata No. 3 Palu

Luas Tanah (m2)

Luas Bangunan (m2)

283

70

4361

2483

4.644

2.553

Pengujian laboratorium merupakan tulang punggung pengawasan yang dilaksanakan
oleh Balai POM di Palu. Laboratorium Balai POM di Palu harus terus ditingkatkan kapasitasnya
agar mampu mengawal kebijakan pengawasan Obat dan Makanan. Untuk menunjang
pengujian laboratorium, saat ini laboratorium Balai POM di Palu telah dilengkapi dengan
peralatan laboratorium yang mempunyai tingkat sensitivitas dan akurasi yang memadai
sehingga dapat menghasilkan hasil uji yang valid dan dapat dipercaya.
1.1.4

Capaian Kinerja Balai POM di Palu periode 2015 s.d 2018
Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan

pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka
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mewujudkan misi dan visi Balai POM di Palu. Predikat nilai capaian kinerja dikelompokkan
dalam skala pengukuran ordinal sebagai berikut :
100% < X ≤ 125%
100%
75% ≤ X < 100%
X < 75%
> 125%

=
=
=
=
=

Memuaskan
Baik
Cukup
Kurang
Tidak dapat disimpulkan

Hasil evaluasi capaian kinerja Balai POM di Palu pada tahun 2015-2017 disajikan
pada tabel 2 dan 3. Sedangkan hasil capaian kinerja pada tahun 2018 disajikan tersendiri pada
table 4 karena adanya perubahan sasaran kegiatan beserta indikatornya.
Tabel 2. Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis Balai POM di Palu Periode 20152017
SASARAN
STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

Menguatnya
Persentase Obat yang
sistem
memenuhi syarat*)
pengawasan Obat Persentase Obat Tradisional
dan Makanan
yang memenuhi syarat*)
Persentase Kosmetik yang
memenuhi syarat*)
Persentase Suplemen
Kesehatan yang memenuhi
syarat*)
Persentase Makanan yang
memenuhi syarat*)
Meningkatnya Tingkat kepuasan
kemandirian
masyarakat*)
Jumlah kabupaten/kota yang
pelaku usaha,
memberikan komitmen untuk
kemitraan
pelaksanaan pengawasan obat
dengan
dan makanan dengan
pemangku
kepentingan, dan memberikan alokasi anggaran
pelaksanaan regulasi obat dan
partisipasi
makanan
masyarakat
Meningkatnya
kualitas
kapasitas
kelembagaan
BPOM

Nilai SAKIP Balai POM di Palu
dari BPOM

TARGET REALISASI
%
TARGET REALISASI
%
TARGET REALISASI
%
2015
2015
CAPAIAN 2016
2016
CAPAIAN 2017
2017
CAPAIAN
92,00

97,19

105,64

92,50

92,92

100,45

93,00

97,69

105,04

80,00

96,80

121,00

81,00

94,62

116,82

82,00

97,85

119,33

89,00

98,14

110,27

90,00

98,96

109,96

91,00

99,45

109,29

79,00

100,00

126,58

80,00

100,00

125,00

81,00

100,00

123,46

88,10

87,53

99,35

88,60

90,99

102,70

89,10

89,58

100,54

89,17 115,81

80,00

88,28

110,35

82,00

88,79

108,28

111,11

10

10

100,00

11

87,45

80,00

69,96

87,45

77,00
9

80,00

10

69,96

80,00

12

69,89

109,09

87,36

*)

Merupakan Indikator Kinerja Utama Balai POM di Palu

Sumber : Laporan Kinerja Balai POM di Palu Tahun 2017
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Tabel 3. Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan Balai POM di Palu periode 20152017
SASARAN
KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

TARGET REALISASI
%
TARGET REALISASI
%
TARGET REALISASI
%
2015
2015
CAPAIAN 2016
2016
CAPAIAN 2017
2017
CAPAIAN

Menguatnya sistem pengawasan Obat dan Makanan
Meningkatnya Jumlah sampel yang diuji
2500
kualitas
menggunakan parameter
sampling dan
kritis
pengujian
Pemenuhan target sampling
100,00
terhadap produk produk Obat di sektor publik
obat dan
(IFK)
Meningkatnya Persentase cakupan
5,38
kualitas sarana pengawasan sarana produksi
produksi yang Obat dan Makanan
memenuhi syarat
Meningkatnya Persentase cakupan
kualitas sarana pengawasan sarana distribusi
distribusi yang Obat dan Makanan
memenuhi syarat
Meningkatnya Jumlah Perkara di bidang
hasil tindak
Obat dan Makanan
lanjut penyidikan
terhadap
pelanggaran Obat
dan Makanan

2503

100,12

2200

2196

99,82

2204

2205

100,05

89,00

89,00

100,00

100,00

100,00

100

102,27

102,27

5,49

102,04

5,38

5,38

100,00

5,49

6,12

111,54

26,20

30,21

115,31

26,57

35,11

132,14

26,95

35,14

130,39

3

3

100,00

3

3

100,00

3

3

100,00

526

106,26

24

104,35

Meningkatnya kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan, dan partisipasi masyarakat
Meningkatnya Jumlah layanan publik
419
482
115,04
457
464
101,53
495
kerja sama,
BB/BPOM
komunikasi,
Jumlah Komunitas yang
15
17
113,33
19
23
121,05
23
infirmasi dan
diberdayakan
Meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan BPOM
Pengadaan
Persentase pemenuhan sarana 73,00
sarana dan
prasarana sesuai standar
prasarana terkait
pengawasan obat
dan makanan
Penyusunan
Jumlah dokumen
10
perencanaan,
perencanaan, penganggaran,
penganggaran, dan evaluasi yang dilaporkan
keuangan dan
tepat waktu
evaluasi yang
dilaporkan tepat
waktu

73,01

10

100,01

73,00

81,40

111,51

75

79,73

106,31

100,00

9

9

100,00

10

10

100

Sumber: Laporan Kinerja Balai POM di Palu Tahun 2017
T
: Target
**) R
: Realisasi
***) %C : Persentase capaian (realisasi dibandingkan terhadap target)
*)
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Tabel 4. Capaian Indikator Kinerja Utama Balai POM di Palu Tahun 2018
No.
1.

2

3

4

Sasaran Kegiatan
Terwujudnya Obat dan
Makanan yang aman dan
bermutu di wilayah kerja
Balai POM di Palu

Meningkatnya kepatuhan
pelaku usaha dan
kesadaran masyarakat
terhadap keamanan,
manfaat dan mutu Obat
dan Makanan di wilayah
kerja Balai POM di Palu
Meningkatnya
pengetahuan masyarakat
terhadap Obat dan
Makanan aman di wilayah
kerja Balai POM di Palu
Meningkatnya efektivitas
pengawasan Obat dan
Makanan berbasis risiko di
wilayah kerja Balai POM di
Palu

100%
80%
60%

Indikator Kinerja Kegiatan
Indeks POM
Persentase Obat yang memenuhi syarat
Persentase Obat Tradisional yang memenuhi
syarat
Persentase Suplemen Kesehatan yang
memenuhi syarat
Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat
Persentase Makanan yang memenuhi syarat

Capaian
(%)
94,14
103,14

Cukup
Memuaskan

114,55

Memuaskan

120,84

Krietria

Memuaskan

108,03
95,40

Memuaskan
Cukup

NILAI PENCAPAIAN SK 1

106,02

Memuaskan

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

97,02

Cukup

NILAI PENCAPAIAN SK 2

97,02

Cukup

Indeks pengetahuan masyarakat terhadap
Obat dan Makanan aman
NILAI PENCAPAIAN SK 3

Persentase pemenuhan pengujian sesuai
standar
Persentase sarana produksi Obat dan
Makanan yang memenuhi ketentuan di
wilayah kerja Balai POM di Palu
Persentase sarana distribusi Obat yang
memenuhi ketentuan di wilayah kerja Balai
103,72%
100,00%
97,02%
103,09%
92,26%
POM di Palu
(Baik)
(Memuaaskan) (Cukup) (Memuaskan
(Cukup)
Persentase keputusan penilaian sertifikasi
yang diselesaikan tepat waktu
Rasio tindak lanjut hasil pengawasan Obat
dan makanan yang dilaksanakan di wilayah
kerja Balai POM di Palu
NILAI PENCAPAIAN SK 4

103,72

Memuaskan

103,72

Memuaskan

97,23

Cukup

138,46

Tidak dapat
disimpulkan

122,42

Memuaskan

93,73%
(Cukup)

94,12

Cukup

9,05

Kurang

92,26

Cukup

100,00

Baik

100,00

Baik

40%

5

6

Meningkatnya efektivitas
20%tindak pidana
penyidikan
Obat dan Makanan di
wilayah kerja
0% Balai POM di
Palu
SK 1
Terwujudnya RB Balai
POM di Palu sesuai
roadmap RB BPOM 2015 2019

Persentase perkara yang diselesaikan
hingga tahap II
NILAI PENCAPAIAN SK 5
SK 2

SK 3

SK 4

Nilai AKIP Balai POM di Palu

Nilai Pencapaian Sasaran

NILAI PENCAPAIAN SK 6

SK 5

SK 6

93,73

Cukup

93,73

Cukup

Sumber : Laporan Kinerja Balai POM di Palu Tahun 2018
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100%

106,02%
97,02%
(Memuaaskan) (Cukup)

103,72%
(Memuaskan

92,26%
(Cukup)

100,00%
(Baik)

93,73%
(Cukup)

80%
60%
40%
20%
0%

Gambar 4 Grafik Nilai Pencapaian Sasaran Kegiatan Balai POM di Palu tahun 2018

Penghargaan Balai POM di Palu

Sertifikat ISO 9001:2015
Balai POM di Palu berhasil
mempertahankan implementasi
Sistem Manajemen Mutu ISO
9001:2015 dengan diperolehnya
Resertifikasi ISO 9001:2015

12

Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palu

1.2 POTENSI DAN PERMASALAHAN

Identifikasi potensi dan permasalahan Balai POM di Palu dilakukan untuk
menganalisis permasalahan, tantangan, peluang, kelemahan dan potensi yang akan dihadapi
Balai POM di Palu dalam rangka melaksanakan penugasan BPOM dalam RPJMN 2015-2019.
Identifikasi permasalahan tersebut meliputi faktor internal dan eksternal sebagai bahan rumusan
dalam perencanaan tahun 2015-2019.
Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran kinerja Balai POM di Palu perlu dilakukan
analisis yang menyeluruh dan terpadu terhadap faktor lingkungan termasuk isu-isu strategis
yang dapat mempengaruhi tercapainya tujuan dan sasaran kinerja. Isu-isu strategis tersebut
adalah sebagai berikut,
1.

Sistem Kesehatan Nasional (SKN)
Adanya Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan
Nasional yang mana BPOM merupakan salah satu penyelenggara subsistem sediaan
farmasi dan makanan yaitu menjamin aspek keamanan, khasiat/kemanfaat dan mutu Obat
dan Makanan yang beredar serta upaya kemandirian di bidang pengawasan Obat dan
Makanan.

2.

Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)
JKN merupakan salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin agar
setiap rakyat dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang minimal layak menuju
terwujudnya kesejahteraan sosial yang berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia
khususnya Sulawesi Tengah. Program JKN diatur dalam UU Nomor 40 Tahun 2004
tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Dalam JKN juga diberlakukan
penjaminan mutu obat yang merupakan bagian tak terpisahkan dalam penyelenggaraan
pembangunan kesehatan.
Implementasi JKN dapat membawa dampak secara langsung dan tidak langsung
terhadap pengawasan Obat dan Makanan. Dampak langsung adalah meningkatnya jumlah
produk obat yang akan beredar di Provinsi Sulawesi Tengah baik jumlah maupun jenisnya.
Hal ini akan berimplikasi kepada pengawasan obat yang beredar baik didistributor maupun
di sarana-sarana pelayanan pemerintah maupun swasta. Sementara dampak tidak
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langsung dari penerapan JKN adalah terjadinya peningkatan komposisi obat, baik jumlah
maupun jenisnya.
Tingginya demand Obat akan mendorong banyak industri farmasi melakukan
pengembangan fasilitas dan peningkatan kapasitas produksi dengan perluasan sarana
yang dimiliki sehingga pada akhirnya akan banyak obat yang terdistribusi ke daerah yang
menjadi objek pengawasan Balai POM di Palu termasuk monitoring efek samping obat
(MESO). Dari sisi penyediaan (supply side) JKN, kapasitas dan kapabilitas laboratorium
pengujian Balai POM di Palu harus terus diperkuat. Begitu pula dengan pengembangan
dan pemeliharaan kompetensi SDM Pengawas Obat dan Makanan (penguji, evaluator,
maupun inspektur), serta kuantitas SDM yang harus ditingkatkan sesuai dengan beban
kerja.
3.

Agenda Sustainable Development Goals (SDGs)
Berlakunya program Sustainable Development Goals (SDGs) yang meliputi 17
goals bidang pengawasan Obat dan Makanan, terdapat beberapa agenda terkait :
a. Goal 2. End hunger, achieve food security and improved nutrition, and promote
sustainable agriculture, selain ketahanan pangan, kondisi yang harus diciptakan antara
lain adalah masyarakat miskin, kelompok rentan termasuk bayi memiliki akses untuk
mendapatkan makanan yang aman, bergizi dengan jumlah yang cukup, misalnya
pangan diet khusus mengandung Angka Kecukupan Gizi (AKG) yang cukup untuk
pasien diabetes, garam dan terigu difortifikasi dengan mikronutrisi, AKG tertentu dalam
susu formula bayi dan lansia. Hal ini hanya dapat terjadi jika produk yang beredar di
pasaran secara terus-menerus diawasi secara uji laboratorium. Tantangan Balai POM
di Palu ke depan adalah bagaimana dapat menjamin produk yang beredar di pasaran
memenuhi standar gizi, mutu, keamanan, serta KIE kepada masyarakat.
b. Goal 3. Ensure healthy lives and promote well-being for all at all ages, salah satu kondisi
yang harus tercipta adalah pencapaian JKN, termasuk di dalamnya akses masyarakat
terhadap obat dan vaksin yang aman, efektif, dan bermutu. Asumsinya, jaminan
kesehatan memastikan masyarakat mendapatkan dan menggunakan hanya obat atau
vaksin yang aman, efektif, dan bermutu untuk upaya kesehatan preventif, promotif,

14

Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palu

maupun kuratif, sehinggak kualitas hidup masyarakat meningkat. Kontribusi untuk
mencapai kondisi ini adalah ketersediaan Obat yang aman, berkhasiat dan bermutu di
sarana pelayanan kesehatan. Untuk mencapai hal tersebut, Balai POM di Palu
melakukan intensifikasi pengawasan baik pemeriksaan sarana pelayanan di kabupaten
maupun pengujian laboratorium.
4.

Globalisasi dan Perdagangan Bebas
Globalisasi merupakan suatu perubahan interaksi manusia secara luas, yang
mencakup banyak bidang dan saling terkait. Proses ini dipicu dan dipercepat dengan
berkembangnya teknologi, informasi dan transportasi yang sangat cepat. Era globalisasi
dapat menjadi peluang sekaligus tantangan bagi pembangunan kesehatan, khususnya
dalam rangka mengurangi dampak yang merugikan, sehingga mengharuskan adanya
suatu antisipasi dengan kebijakan yang responsif.
Dampak dari pengaruh lingkungan eksternal khususnya globalisasi tersebut
berdampak ke daerah termasuk Sulawesi Tengah khususnya di bidang ekonomi, yang
menghendaki adanya area perdagangan bebas / Free Trade Area (FTA). Masuknya
produk akibat perdagangan bebas tersebut merupakan persoalan krusial yang perlu segera
diantisipasi. Realitas menunjukkan bahwa saat ini Indonesia termasuk Provinsi Sulawesi
Tengah telah menjadi pasar bagi produk Obat dan Makanan dari luar negeri yang belum
tentu terjamin keamanan dan mutunya untuk dikonsumsi. Untuk itu, masyarakat
membutuhkan proteksi yang kuat dan rasa aman dalam mengkonsumsi Obat dan Makanan
tersebut.
Perdagangan bebas juga membawa dampak tidak hanya terkait isu ekonomi
saja, namun juga merambah pada isu kesehatan. Terkait isu kesehatan, masalah yang
akan muncul adalah menurunnya derajat kesehatan yang dipicu oleh perubahan gaya
hidup dan pola konsumsi masyarakat tanpa diimbangi dengan pengetahuan dan kesadaran
masyarakat akan kesehatan. Perdagangan bebas membuka peluang perdagangan Obat
dan Makanan yang tinggi dengan memanfaatkan kebutuhan konsumen terhadap produk
dengan harga terjangkau sehingga terdapat risiko beredarnya obat ilegal (tanpa izin edar,
palsu dan substandar) dan makanan mengandung bahan berbahaya dimana hal ini sangat
merugikan masyarakat.
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5.

Perubahan Ekonomi dan Sosial Masyarakat
Secara teori semakin tinggi pendapatan maka semakin besar pula konsumsi
masyarakat terhadap Obat dan Makanan yang memenuhi standar dan kualitas.
Sehubungan dengan hal tersebut, tantangan yang dihadapi Balai POM di Palu adalah
melakukan pengawasan post-market termasuk farmakovigilans.
Berdasarkan data sarana produksi dan distribusi obat dan makanan yang di ada
di provinsi Sulawesi Tengah tahun 2018 (sarana produksi makanan 770, sarana distribusi
obat dan pelayanan kefarmasian 1464, Sarana distribusi Obat Tradisional, Kosmetik,
Suplemen Kesehatan, dan Makanan 1163), ini menggambarkan bahwa perlu pengawasan
secara serius dan berkesinambungan dalam menjamin produk yang beredar pada saranasarana tersebut. Untuk melindungi masyarakat dari obat dan makanan yang tidak
memenuhi syarat keamanan, mutu dan manfaat. Mengingat jumlah sarana yang relatif
besar dibanding tenaga pengawas Balai POM yang ada, Balai POM di Palu harus mampu
melakukan pengawasan dengan strategi khusus agar dapat menjangkau sarana yang
kurang berimbang tersebut.

6.

Demografi dan Perubahan Komposisi Penduduk
Data BPS tahun 2016 menyebutkan bahwa Provinsi Sulawesi Tengah memiliki
luas wilayah 61.841,29 km2 dengan jumlah penduduk sebanyak 2.921.715 jiwa terdiri dari
laki-laki 1.492.152 jiwa (51,07 %), perempuan 1.429.563 jiwa (48,93%). Hal ini berarti,
kepadatan rata-rata penduduk di Provinsi Sulawesi Tengah secara umum pada tahun 2016
adalah 47 jiwa/km2, 1.448 jiwa per desa serta 4 jiwa dalam setiap rumah tangga.
Laju pertumbuhan penduduk di Provinsi Sulawesi Tengah terus mengalami
penurunan dimana periode 2000-2010 laju pertumbuhan mencapai 1,95% dengan jumlah
penduduk pada tahun 2010 mencapai 2,64 juta jiwa, kemudian periode 2010-2015 laju
pertumbuhan penduduk mencapai 1,69% dengan jumlah penduduk mencapai 2,87 jiwa
dan untuk periode 2010-2016 laju pertumbuhan penduduk sebesar 1,67 % dengan jumlah
penduduk yang mencapai 2,92 juta jiwa. Laju pertumbuhan penduduk tertinggi periode
2010-2016 terjadi di Kabupaten Morowali Utara sebesar 2,36% sedangkan laju
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pertumbuhan penduduk yang terendah terjadi di Kabupaten Banggai Kepulauan sebesar
0,93%. Laju pertumbuhan penduduk di tiap Kabupaten/Kota dapat dilihat pada tabel 2.
Kemampuan baca tulis tercermin dari persentase angka melek huruf penduduk.
Dari hasil data tahun 2016 tentang persentase melek huruf penduduk usia diatas 15 tahun,
Kabupaten Banggai Kepulauan, Kabupaten Banggai Laut dan Kabupaten Buol memiliki
persentase melek huruf tertinggi dengan total 100%. Sedangkan persentase melek huruf
terendah terdapat di Kabupaten Poso yakni 73,15% (69,75% untuk perempuan dan
76,55% untuk laki-laki).
Rata-rata laju pertumbuhan PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menurut
Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2013-2016 adalah sebesar 15,05%.
Rata-rata laju pertumbuhan tertinggi di Kabupaten Morowali 31,19% dan terendah di
Kabupaten Buol sebesar 9,92%.
7.

Desentralisasi dan Otonomi Daerah
Dengan perubahan paradigma sistem penyelenggaraan pemerintah yang semula
sentralisasi menjadi desentralisasi atau otonomi daerah, maka urusan kesehatan menjadi
salah satu kewenangan yang diselenggarakan secara konkuren antara pusat dan daerah.
Hal ini berdampak pada pengawasan obat dan makanan yang tetap bersifat sentralistik
dan tidak mengenal batas wilayah (borderless), dengan one line command (satu
komando), sehingga apabila terhadap suatu produk Obat dan Makanan yang tidak
memenuhi syarat maka dapat segera ditindaklanjuti. Desentralisasi dapat menimbulkan
beberapa permasalahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan diantaranya kurangnya
dukungan dan kerja sama dari pemangku kepentingan di daerah sehingga tindak lanjut
hasil Pengawasan Obat dan Makanan belum optimal.
Untuk menunjang tugas dan fungsi Balai POM di Palu dalam pengawasan
diperlukan komitmen yang tinggi, dukungan dan kerjasama yang baik dari pemangku
kepentingan antara pemerintah daerah (OPD) terkait, masyarakat, termasuk swasta
dengan mendayagunakan potensi yang dimiliki untuk menghasilkan tata penyelenggaraan
pembangunan kesehatan yang baik. Dengan berlakunya Undang-Undang No 23 Tahun
2014 tentang Pemerintah Daerah, merupakan tantangan bagi Balai POM di Palu untuk
melaksanakan Norma, Standar, Pedoman / Prosedur Kriteria dengan Pemerintah Daerah
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terkait Obat dan Makanan. Di sisi lain, Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 dan
Instruksi Presiden Nomor 03 Tahun 2017 memberikan peluang kepada Balai POM di Palu
dan Pemerintah Daerah untuk meningkatkan kerja sama dalam rangka peningkatan
efektivitas pengawasan Obat dan Makanan demi perlindungan kepada masyarakat.
8.

Perkembangan Teknologi
Kemajuan teknologi produksi di bidang Obat dan Makanan meliputi
perkembangan vaksin baru dan produk biologi lain termasuk produk darah, produk
jaringan, produk terapi gen, produk stem cell produk hormon, pangan hasil rekayasa
genetika, pangan iradiasi, perkembangan teknologi nano untuk produk dan kemasannya
serta produk hasil inovasi lainnya. Ini adalah sebagian dari kemajuan teknologi produksi
yang diprediksi akan semakin meningkat seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan.
Kondisi ini menuntut Balai POM di Palu meningkatkan kapasitas dan kapabilitas sebagai
unit pengawas, utamanya pengetahuan teknologi laboratorium pengujian Balai POM di
Palu selaku “diagnosis pasti” adanya risiko yang beredar di masyarakat.
Kemajuan teknologi telah memungkinkan industri Obat dan Makanan untuk
berproduksi dalam skala besar dengan cakupan yang luas sampai ke daerah terpencil
sekalipun. Selain itu, dengan kemajuan teknologi transportasi baik darat, laut dan udara
maupun jasa pengiriman barang, berbagai produk itu dimungkinkan dalam waktu relatif
singkat mencapai seluruh wilayah negeri ini hingga ke pelosok-pelosoknya. Bagi
pengawasan Obat dan Makanan, ini merupakan satu potential problem, karena bila
terdapat produk yang substandar, peredarannya dapat menjangkau areal yang luas dalam
waktu yang relatif singkat. Untuk itu, antisipasi pengawasan Obat dan Makanan juga harus
sama cepatnya.
Perkembangan teknologi informasi juga dapat menjadi potensi bagi Balai POM di
Palu untuk dapat melakukan pelayanan secara online, yang dapat memudahkan akses dan
jangkauan masyarakat. Juga dapat dimanfaatkan untuk melakukan sosialisasi, komunikasi,
dan edukasi kepada masyarakat. Namun di sisi lain, teknologi informasi juga dapat
menjadi tantangan Bagi Balai POM di Palu terkait tren pemasaran dan transaksi produk
Obat dan Makanan secara online, yang juga perlu mendapatkan pengawasan dengan
berbasis pada teknologi.
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9.

Jejaring Kerja
Balai POM di Palu menyadari dalam pengawasan Obat dan Makanan tidak dapat
menjadi single player. Untuk itu, Balai POM di Palu membangun kerjasama dengan
Instansi terkait di daerah (OPD). Kerjasama ini sangat penting dalam mendukung tugastugas Balai POM di Palu maupun pemangku kepentingan. Beberapa jejaring yang kerja
sudah dimiliki Balai POM di Palu yaitu Jejaring Keamanan Pangan Nasional / Daerah,
Jaringan Laboratorium Pengujian Pangan Indonesia (JLPPI), Satgas Pemberantasan Obat
dan Makanan Ilegal di daerah.

10. Komitmen dalam Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, Balai POM di
Palumelaksanakan agenda reformasi birokrasi (RB) sesuai PP Nomor 81 Tahun 2010
tentang Grand Design RB 2010 s.d 2025. Upaya atau proses RB yang dilakukan Balai
POM di Palu merupakan pengungkit dalam pencapaian sasaran sebagai hasil yang
diharapkan dari pelaksanaan RB.
11. Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah,
merupakan tantangan bagi BPOM untuk menyiapkan Norma, Standar, Pedoman dan
Kriteria bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan kegiatan terkait Obat dan Makanan.
12. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2016 tentang Percepatan Pengembangan Industri
Farmasi dan Alat Kesehatan untuk mewujudkan kemandirian dan peningkatan daya saing
industri farmasi dan alat kesehatan dalam negeri melalui percepatan pengembangan
industri farmasi dan alkes.
13. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan
Obat dan Makanan, dimana substansi dari Inpres adalah penegasan terhadap tugas dan
fungsi masing-masing Kementerian/Lembaga/Daerah dalam melakukan tugas dan
fungsinya sesuai peraturan perundang-undangan.
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Dalam menentukan tantangan dan peluang yang dihadapi Balai POM di Palu
digunakan analisa SWOT dengan melakukan indentifikasi permasalahan internal dan eksternal
yang sesuai dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Balai POM di Palu periode 2015-2019.
Dalam melakukan analisa SWOT, ada dua faktor yang diamati yaitu faktor lingkungan internal
dan eksternal. Faktor lingkungan internal terdiri dari kekuatan dan kelemahan sedangkan faktor
eksternal terdiri peluang dan ancaman. Analisa SWOT ini dilakukan dengan melihat pada
sumber-sumber organisasi meliputi aspek kekuatan (strength), kelemahan (weakness), peluang
(opportunities) dan tantangan (threats) yang berasal dari dalam maupun luar organisasi, serta
berguna untuk merumuskan dan menentukan strategi terhadap penetapan kebijakan dasar
sebagai pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi selama jangka waktu tertentu.
Analisa faktor lingkungan internal adalah suatu keadaan yang berasal dari dalam
komunitas/organisasi yang dapat mempengaruhi dan membentuk kondisi/situasi tertentu pada
komunitas/organisasi tersebut. Hasil pengolahan data SWOT dapat ditentukan beberapa faktor
yang dianggap kekuatan (strength) pada Balai POM di Palu.
Hasil analisis lingkungan strategis baik eksternal maupun internal dirangkum dalam
tabel 5 berikut :
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Tabel 5. Rangkuman analisis SWOT
KEKUATAN
Kompetensi ASN Balai POM di Palu yang memadai
dalam mendukung pelaksanaan tugas;
Integritas Pelayanan Publik diakui secara Nasional;
Hubungan yang kuat dan baik dengan OPD Provinsi /
Daerah;
Pedoman Pengawasan yang jelas;
Komitmen Pimpinan BPOM Palu dalam menerapkan
Reformasi Birokrasi;
Dukungan Sistem Manajemen Mutu ISO 17025 : 2017
dan ISO 9001 : 2015;
Adanya Informasi dan Edukasi pada masyarakat yang
programatik;
Adanya Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017
tentang BPOM yang memuat tugas, fungsi dan
kewenangan yang jelas;
Adanya Peraturan BPOM Nomor 12 Tahun 2018
tentang OTK UPT di lingkungan BPOM;
Sistem Pengawasan yang komprehensif khususnya
post-market;
Adanya mobile lab dan pengembangan mini lab dalam
perluasan cakupan pengawasan serta pengujian;
Tersedianya anggaran yang memadai;
Kerjasama dengan aparat penegak hukum dalam
penindakan dan penegakan hokum;
Adanya peningkatan kualitas pelayanan publik;
Adanya Loka POM di Kabupaten Banggai.

PELUANG
Adanya Program Nasional (JKN dan SKN);
Perkembangan Teknologi Informasi sebagai sarana
KIE yang sangat cepat;
Adanya Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2017
tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan
Makanan;
Jumlah industri Makanan yang terus berkembang;
Terjalinnya kerjasama dengan instansi terkait;
Desentralisasi dan Otonomi Daerah;
Laju pertumbuhan penduduk yang meningkat
menyebabkan peningkatan permintaan obat dan
makanan;
Kesehatan
menjadi
kewenangan
yang
diselenggarakan secara bersama antara Balai POM di
Palu dan Instansi terkait;
Perkembangan teknologi;
Ekspektasi masyarakat yang tinggi terkait peran BPOM
dalam pengawasan Obat dan Makanan;
Adanya gerakan reformasi birokrasi dan
pengembangan pelayanan public;
Percepatan pelayanan publik;
Kerjasama dengan aparat penegak hokum;
Jenis produk Obat dan Makanan sangat bervariasi;
Agenda Sustainable Development Goals (SDGs);
Tersedianya teknologi informasi yang memadai.
Pertumbuhan penjualan obat yang cukup signifikan di
daerah.
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KELEMAHAN
Payung Hukum Pengawasan Obat dan Makanan
bekum memadai;
Masih ada ASN yang memerlukan Peningkatan
Kompetensi (Capacity Building);
Jumlah ASN BPOM Palu yang belum memadai
dibanding dengan beban kerja;
Terbatasnya sarana dan prasarana baik pendukung
maupun utama;
Kekuatan laboratorium yang belum optimal;
Dukungan sistem IT dalam pengawasan masih
kurang;
Dasar hukum pengawasan obat dan makanan masih
bersifat umum.

TANTANGAN
Penjualan obat & makanan ilegal secara online;
Demografi dan perubahan komposisi penduduk;
Perubahan pola hidup masyarakat (sosial dan
ekonomi);
Globalisasi, Perdagangan bebas dan komitmen
internasional;
Masih banyaknya jumlah pelanggaran di bidang obat
dan makanan;
Penegakan hukum di bidang Obat dan Makanan
masih rendah;
Rendahnya pengetahuan dan kemampuan teknis
UMKM Pangan;
Belum optimalnya tindak lanjut hasil pengawasan obat
dan makanan oleh pemangku kepentingan di daerah;
Meningkatnya penyahgunaan obat;
Besarnya pendapatan perkapita berdampak
peningkatan konsumsi Obat dan Makanan;
Teknologi Informasi sebagai sarana KIE yang sangat
cepat, pelayanan publik dan pengawasan post market
Obat dan Makanan;
Maraknya penjualan Obat dan Makanan ilegal secara
online;
Kurangnya dukungan dan kerjasama dari pemangku
kepentingan di daerah;
Berkurangnya ketersediaan pangan yang berkualitas
dengan harga yang kompetitif;
Desentralisasi bidang kesehatan belum optimal;
Berkembangnya fasilitas industri farmasi serta
peningkatan kapasitas produksinya.
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Berdasarkan hasil analisis SWOT tersebut, baik dari sisi keseimbangan pengaruh
lingkungan internal antara kekuatan dan kelemahan, serta pengaruh lingkungan eskternal
antara peluang dan ancaman, Balai POM di Palu perlu melakukan penataan dan penguatan
kelembagaan dengan menetapkan strategi untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan organisasi
Balai POM di Palu periode 2015-2019. Strategi menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan
peluang/kesempatan yang ada menguntungkan Balai POM di Palu, karena dari sisi faktor
internal, Balai POM di Palu memiliki kekuatan yang lebih besar dari pada kelemahannya,
sedangkan dari sisi eksternal peluang yang jauh lebih besar dari pada ancaman dalam rangka
pengawasan Obat dan Makanan. Perumusan strategi diperoleh melalui kombinasi faktor elemen
S, W, O, dan T, sehingga menghasilkan beberapa kombinasi strategi Strength-Opportunity (SO) yang lebih bersifat agresif untuk percepatan pencapaian sasaran kegiatan Balai POM di
Palu. Kombinasi strategi S-O tersebut sebagai berikut :
1.

Dengan adanya dasar hukum yang kuat yaitu Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017
tentang BPOM dapat dijadikan sebagai dasar dalam meningkatkan efektivitas pengawasan
Obat dan Makanan;

2.

Optimalisasi unit teknis di seluruh provinsi di Indonesia dalam memenuhi ekspektasi
masyarakat terkait peran BPOM dalam pengawasan Obat dan Makanan dan tingginya laju
pertumbuhan penduduk menyebabkan peningkatan demand Obat dan Makanan serta
adanya program nasional (JKN dan SKN);

3.

Menggunakan integritas Pelayanan Publik yang sudah diakui secara Nasional dalam
menghadapi peningkatan jumlah permohonan pendaftaran produk Obat dan Makanan;

4.

Optimalisasi peningkatan kualitas pelayanan publik dalam percepatan pelayanan publik;

5.

Memanfaatkan komitmen Pimpinan dan seluruh ASN BPOM menerapkan Reformasi
Birokrasi dalam pengembangan dan peningkatan pelayanan publik;

6.

Optimalisasi sistem pengawasan yang komprehensif mencakup pre-market dan postmarket dalam mengatasi jumlah industri Obat dan Makanan yang berkembang pesat dan
agenda Sustainable Development Goals (SDGs);

7.

Memanfaatkan mobile lab dan pengembangan mini lab dalam perluasan cakupan
pengawasan serta pengujian terhadap semakin meningkatnya jenis produk Obat dan
Makanan yang sangat bervariasi;
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8.

Memanfaatkan networking yang kuat dengan lembaga-lembaga pusat/daerah dalam
pengawasan Obat dan Makanan serta bekerjasama dengan aparat penegak hukum dalam
melakukan tindakan;

9.

Menggunakan anggaran untuk penyediaan teknologi informasi yang memadai dalam
menghadapi perkembangan teknologi;

10. Memberikan informasi dan edukasi pada masyarakat yang programatik, kerjasama dengan
aparat penegak hukum dalam penindakan dan penegakan hukum dalam mengantisipasi
pertumbuhan penjualan obat yang cukup signifikan di daerah.
Strategi-strategi tersebut akan dipetakan dalam sebuah proses perencanaan strategis
yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 5 tahun. Pertimbangan yang mendasari adanya
pentahapan pelaksanaan selama 5 tahun yaitu sesuai dengan RPJMN. Sasaran strategis akan
tertuang dalam setiap program kerja dan kegiatan dengan target yang telah ditetapkan setiap
tahunnya. Terdapat beberapa hal yang harus dibenahi di masa mendatang agar pencapaian
kinerja Balai POM di Palu lebih optimal. Pada Gambar 5 terdapat diagram yang menunjukkan
analisis permasalahan dan peran Balai POM di Palu sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan.
Belum optimalnya peran
Balai POM di Palu dalam
melaksanakan pengawasan
Obat dan Makanan

Belum optimalnya
pelayanan publik yang
prima

Belum optimalnya kepatuhan
pelaku usaha dalam
memenuhi ketentuan dan
persyaratan produksi dan
distribusi Obat dan Makanan

Belum optimalnya
peran serta
masyarakat dalam
pengawasan Obat dan
Makanan

PERAN BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PALU
Intensifikasi Pengawasan sarana
Obat dan Makanan berbasis
risiko, serta penilaian sertifikasi,
pengujian laboratorium, serta
Informasi dan komunikasi
secara efisien dan efektif

Penguatan koordinasi
pengawasan Obat dan
Makanan

Penguatan penegakan hukum
dan penindakan

Gambar 5. Diagram permasalahan, kondisi saat ini dan dampaknya
Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palu
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Berdasarkan kondisi obyektif capaian yang dipaparkan di atas, kapasitas Balai POM
di Palu sebagai UPT Badan 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 tugas pokok
dan fungsinya agar pencapaian kinerja di masa datang semakin membaik dan dapat
memastikan berjalannya proses pengawasan Obat dan Makanan yang lebih ketat dalam
menjaga keamanan, khasiat/manfaat dan mutu Obat dan Makanan.
Kondisi lingkungan strategis dengan dinamika perubahan yang sangat cepat,
menuntut Balai POM di Palu untuk dapat melakukan evaluasi dan mampu beradaptasi dalam
pelaksanaan peran-perannya secara tepat dan sesuai dengan kebutuhan. Dengan etos
tersebut, BPOM diharapkan mampu menjadi katalisator yang pada akhirnya diharapkan dapat
memberikan kontribusi yang maksimal bagi pembangunan kesehatan nasional. Untuk itu, ada 3
(tiga) isu strategis dari permasalahan pokok yang dihadapi BPOM sesuai dengan peran dan
kewenangannya agar lebih optimal, yaitu:
1. Intensifikasi pengawasan sarana Obat dan Makanan berbasis risiko, serta penilaian
sertifikasi, pengujian laboratorium, Informasi dan komunikasi secara efisien dan efektif;
2. Penguatan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan;
3. Penguatan penegakan hukum dan penindakan.

Pengawasan
Obat dan
Makanan

Post Market
Pengawasan
Obat dan
Makanan

SISTEM PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN

Kemandirian Pelaku
Usaha serta Koordinasi
kepada Stakeholders

KEMANDIRIAN PELAKU USAHA,
KEMITRAAN DENGAN
STAKEHOLDERS

Gambar 6. Peta bisnis proses utama Balai POM di Palu sesuai peran dan kewenangan
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Post Market

Pembinaan dan Bimbingan kepada
Pelaku Usaha dan Kemitraan dengan
Stakeholders

Pengawasan Sarana
Produksi sesuai Standar

Komunikasi, Informasi
dan Edukasi Publik

Pengawasan Sarana
Distribusi sesuai Standar
Sampling dan Pengujian
Laboratorium

Kerja sama dengan
Stakeholders

Penyidikan dan Penegakan
Hukum
SISTEM PENGAWASAN
OBAT DAN MAKANAN

KEMANDIRIAN
PELAKU USAHA

Gambar 7. Penjabaran bisnis proses utama pada kegiatan utama Balai POM di Palu
Tabel 6. Penguatan peran Balai POM di Palu tahun 2015-2019
Penguatan
Sistem
Pengawasan
Obat dan
Makanan
Kerjasama,
Komunikasi,
Informasi dan
Edukasi Publik

Pengawasan Obat dan Makanan sesuai standar
Pengawasan sarana produksi Obat dan Makanan sesuai standar
Pengawasan sarana distribusi Obat dan Makanan sesuai standar
Sampling dan pengujian laboratorium Obat dan Makanan
Penyidikan dan penegakan hukum
Mendorong Kemandirian Pelaku Usaha serta memperkuat Kemitraan dengan
Pemangku Kepentingan
• Pengelolaan data dan informasi obat dan makanan
• Menentukan peta zona rawan obat dan makanan yang tidak sesuai standar
• Penyebaran informasi bahaya obat dan makanan yang tidak memenuhi
standar
•
•
•
•
•
•
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BPOM sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai lembaga yang melakukan
pengawasan Obat dan Makanan dituntut untuk dapat menjamin keamanan, khasiat/manfaat,
dan mutu Obat dan Makanan. Berdasar hal tersebut maka dirumuskan definisi filosofis BPOM:
“BPOM sebagai koordinator pengawasan Obat dan Makanan melaksanakan tugasnya secara
independen, efektif, dan terintegrasi dengan sektor terkait lainnya, untuk melindungi masyarakat
dari Obat dan Makanan yang berisiko terhadap kesehatan melalui penetapan dan pengawasan
pelaksanaan kebijakan; penataan dan pembinaan kepatuhan pelaku usaha, serta pengendalian
dan penindakan atas berbagai bentuk pelanggaran; yang diperkuat dengan partisipasi
masyarakat”.

Untuk dapat memenuhi peran dan fungsi BPOM sebagaimana harapan dalam definisi
filosofis tersebut memerlukan konsekuensi perubahan dalam beberapa hal. Dalam arti lain
diperlukan sebuah transformasi bagi BPOM yang selanjutnya juga harus diikuti dengan
berbagai perubahan yang menyertainya.

1. Pelaksanaan pengawasan Obat dan
Makanan dilakukan secara terfragmentasi;
2. Keterbatasan akses pengawasan pada
fasyankes, pelaku usaha kefarmasian dan
makanan;
3. Tugas dan fungsi UPT terbatas;
4. Keterbatasan kapasitas dan kapabilitas UPT;

1.

5. Orientasi kinerja terbatas pada output.

5.
6.

2.

3.
4.

BPOM sebagai koordinator pengawasan Obat dan
Makanan yang dilaksanakan secara full spectrum;
Memiliki akses pengawasan pada fasyankes,
pelaku usaha kefarmasian dan makanan;
Penguatan UPT;
Penguatan kapasitas dan kapabilitas UPT ->
people, process, infrastructure;
Orientasi kinerja pada outcome dan impact;
Penguatan penindakan dengan efek jera.

Gambar 8. Transformasi BPOM sebagai koordinator pengawasan Obat dan Makanan
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Berdasarkan kondisi umum potensi, permasalahan dan tantangan yang akan dihadapi
seperti yang telah dijelaskan pada Bab I, maka Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palu
(Balai POM di Palu) berupaya untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai unit
kerja yang diberi tugas untuk melaksanakan kebijakan teknis operasional di bidang
pengawasan Obat dan Makanan di Provinsi Sulawesi Tengah sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan demi menjamin keamanan, mutu, manfaat/khasiat sesuai standar yang
telah ditetapkan. Berikut merupakan visi, misi, tujuan, dan sasaran BPOM.
2.1 VISI BPOM DAN BALAI POM DI PALU

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

Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang
kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan
kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan;

2.

Mewujudkan masyarakat maju, berkesinambungan dan demokratis berlandaskan negara
hukum;

3.

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

4.

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

5.

Mewujudkan bangsa yang berdaya saing;

6.

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

7.

Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.
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Sejalan dengan visi dan misi pembangunan dalam RPJMN 2015-2019, maka BPOM
telah menetapkan Visi BPOM 2015-2019 yaitu : ”Obat dan Makanan Aman, Meningkatkan
Kesehatan Masyarakat dan Daya Saing Bangsa”. Balai POM di Palu menetapkan visi yang
sama dengan BPOM.
Penjelasan Visi:
Proses penjaminan pengawasan Obat dan Makanan harus melibatkan masyarakat
dan pemangku kepentingan serta dilaksanakan secara akuntabel serta diarahkan untuk
menyelesaikan permasalahan kesehatan yang lebih baik. Sejalan dengan itu, maka pengertian
kata Aman dan Daya Saing adalah sebagai berikut:
Aman

: Kemungkinan risiko yang timbul pada penggunaan Obat dan Makanan telah
melalui analisa dan kajian, sehingga risiko yang mungkin masih timbul adalah
seminimal mungkin/dapat ditoleransi/tidak membahayakan saat digunakan
pada manusia. Dapat juga diartikan bahwa khasiat/manfaat Obat dan
Makanan meyakinkan, keamanan memadai, dan mutunya terjamin.

Daya Saing

: Kemampuan menghasilkan produk barang dan jasa yang telah memenuhi
standar, baik standar nasional maupun internasional, sehingga produk lokal
unggul dalam menghadapi pesaing di masa depan.

2.2 MISI BPOM DAN BALAI POM DI PALU

Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, telah ditetapkan Misi BPOM dan juga sebagai
misi Balai POM di Palu yaitu sebagai berikut:
1. Meningkatkan sistem pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko untuk
melindungi masyarakat
Pengawasan Obat dan Makanan merupakan pengawasan komprehensif (full
spectrum) mencakup standardisasi, penilaian produk sebelum beredar, pemeriksaan sarana
produksi dan distribusi, sampling dan pengujian, serta penegakan hukum. Dengan
penjaminan produk Obat dan Makanan memenuhi standar keamanan, khasiat/manfaat, dan
mutu, diharapkan BPOM mampu melindungi masyarakat dengan optimal. Menyadari
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kompleksnya tugas yang diemban BPOM, maka perlu disusun suatu strategi yang mampu
mengawalnya.
Di satu sisi tantangan dalam pengawasan Obat dan Makanan semakin tinggi,
sementara sumber daya yang dimiliki terbatas, maka perlu adanya prioritas dalam
penyelenggaraan tugas. Untuk itu pengawasan Obat dan Makanan seharusnya didesain
berdasarkan analisis risiko untuk mengoptimalkan seluruh sumber daya yang dimiliki secara
proporsional untuk mencapai tujuan misi ini. Pengawasan Obat dan Makanan yang
dilakukan BPOM akan meningkat efektivitasnya apabila BPOM mampu merumuskan strategi
dan langkah yang tepat karena pengawasan bersifat lintas sektor. BPOM perlu melakukan
mitigasi risiko di semua proses bisnis, antara lain pada pengawasan sarana dan produk,
BPOM secara proaktif memperkuat pengawasan lebih ke hulu melalui pengawasan importir
bahan baku dan produsen.
2. Mendorong kapasitas dan komitmen pelaku usaha dalam memberikan jaminan
keamanan Obat dan Makanan serta memperkuat kemitraan dengan pemangku
kepentingan.
Sebagai salah satu pilar Sistem Pengawasan Obat dan Makanan (SISPOM),
pelaku usaha mempunyai peran yang sangat strategis. Pelaku usaha harus bertanggung
jawab dalam pemenuhan standar dan persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
terkait dengan produksi dan distribusi Obat dan Makanan sehingga menjamin Obat dan
Makanan yang diproduksi dan diedarkan aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu.
Sebagai lembaga pengawas, BPOM harus mampu membina dan mendorong
pelaku usaha untuk dapat memberikan produk yang aman, berkhasiat/bermanfaat, dan
bermutu. Dengan pembinaan secara berkelanjutan, ke depan diharapkan pelaku usaha
mempunyai

kapasitas

dan

komitmen

dalam

memberikan

jaminan

keamanan,

khasiat/manfaat, dan mutu Obat dan Makanan.
Era perdagangan bebas telah dihadapi oleh seluruh negara di dunia termasuk
Indonesia. Sementara itu, kontribusi industri Obat dan Makanan terhadap Pendapatan
Nasional Bruto (PDB) cukup signifikan. Industri makanan, minuman, dan tembakau memiliki
kontribusi PDB non migas di tahun 2016 sebesar 33,61%, sementara Industri Kimia dan
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Farmasi sebesar 10,05% (Laporan Kemenperin, Triwulan III 2016). Hal ini tentunya
merupakan potensi yang besar bagi industri tersebut untuk berkembang lebih pesat.
Industri dalam negeri harus mampu bersaing baik di pasar dalam maupun luar
negeri. Sebagai contoh, masih besarnya impor bahan baku obat dan besarnya pangsa pasar
dalam negeri dan luar negeri menjadi tantangan industri obat untuk dapat berkembang.
Demikian halnya dengan industri makanan, obat tradisional, kosmetik, dan suplemen
kesehatan juga harus mampu bersaing. Kemajuan industri Obat dan Makanan secara tidak
langsung dipengaruhi oleh sistem dan dukungan regulatory, sehingga BPOM berkomitmen
untuk mendukung peningkatan daya saing, yaitu melalui jaminan

keamanan,

khasiat/manfaat, dan mutu Obat dan Makanan.
Masyarakat sebagai konsumen juga mempunyai peran yang sangat strategis
dalam pengawasan Obat dan Makanan. Sebagai salah satu pilar pengawasan Obat dan
Makanan, masyarakat diharapkan dapat memilih dan menggunakan Obat dan Makanan
yang memenuhi standar, dan diberi kemudahan akses informasi dan komunikasi terkait Obat
dan Makanan. Untuk itu, BPOM melakukan berbagai upaya yang bertujuan untuk
meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mendukung pengawasan melalui kegiatan
Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada masyarakat, serta kemitraan dengan pemangku
kepentingan lainnya, sehingga mampu melindungi diri dan terhindar dari produk Obat dan
Makanan yang membahayakan kesehatan.
Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, BPOM tidak dapat berjalan sendiri,
sehingga diperlukan kerjasama atau kemitraan dengan pemangku kepentingan lainnya.
Dalam era otonomi daerah, khususnya terkait dengan bidang kesehatan, peran daerah
dalam menyusun perencanaan pembangunan serta kebijakan mempunyai pengaruh yang
sangat besar terhadap pencapaian tujuan nasional di bidang kesehatan. Pengawasan Obat
dan Makanan bersifat unik karena tersentralisasi, yaitu dengan kebijakan yang ditetapkan
oleh Pusat dan diselenggarakan oleh Balai di seluruh Indonesia. Hal ini tentunya menjadi
tantangan tersendiri dalam pelaksanaan tugas pengawasan, karena kebijakan yang diambil
harus bersinergi dengan kebijakan dari Pemerintah Daerah, sehingga pengawasan dapat
berjalan dengan efektif dan efisien. Pada Gambar 9 dapat dilihat hubungan antara
pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan.
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Gambar 9. Tiga pilar pengawasan Obat dan Makanan
3. 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 modal penggerak organisasi. Sumber daya dalam hal ini terutama
terkait dengan sumber daya manusia dan sarana-prasarana penunjang kinerja. Ketersediaan
sumber daya yang terbatas baik jumlah dan kualitasnya, 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.
Di samping itu, BPOM sebagai suatu LPNK yang dibentuk pemerintah untuk
melaksanakan tugas tertentu tidak hanya bersifat teknis semata (techno structure), namun
juga melaksanakan fungsi pengaturan (regulating), pelaksana (executing), dan
pemberdayaan (empowering). Untuk itu, diperlukan penguatan kelembagaan/organisasi.
Kelembagaan tersebut meliputi struktur yang kaya dengan fungsi, proses bisnis yang tertata
dan efektif, serta budaya kerja yang sesuai dengan nilai organisasi.
Misi BPOM merupakan langkah utama yang disesuaikan dengan tugas pokok dan
fungsi BPOM. Pengawasan pre- dan post-market yang berstandar internasional diterapkan
dalam rangka memperkuat BPOM menghadapi tantangan globalisasi. Dengan penjaminan
mutu produk Obat dan Makanan yang konsisten, yaitu memenuhi standar aman,
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berkhasiat/bermanfaat dan bermutu, diharapkan BPOM mampu melindungi masyarakat
dengan optimal.
Dari segi organisasi, perlu meningkatkan kualitas kinerja dengan tetap
mempertahankan sistem manajemen mutu dan prinsip organisasi pembelajar (learning
organization). Untuk mendukung itu, maka BPOM perlu memperkuat koordinasi internal dan
meningkatkan kapasitas sumber daya manusia serta saling bertukar informasi (knowledge
sharing).
2.3. BUDAYA ORGANISASI

Budaya organisasi merupakan nilai luhur yang diyakini dan harus dihayati dan
diamalkan oleh seluruh anggota organisasi dalam melaksanakan tugas. Nilai-nilai luhur yang
hidup dan tumbuh kembang dalam BPOM menjadi semangat bagi seluruh anggota BPOM
dalam berkarsa dan berkarya yaitu :
1. Profesional

Menegakkan profesionalisme dengan integritas, objektivitas, ketekunan dan komitmen tinggi.
2. Integritas

Konsisten dan keteguhan tak tergoyahkan dalam menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dan
keyakinan.
3. Kredibilitas

Dapat dipercaya dan diakui oleh masyarakat luas, nasional dan internasional.
4. Kerjasama Tim

Mengutamakan keterbukaan, saling percaya dan komunikasi yang baik.
5. Inovatif

Mampu melakukan pembaruan dan inovasi-inovasi sesuai dengan perkembangan ilmu
pengetahuan dan kemajuan teknologi terkini.
6. Responsif / Cepat Tanggap

Antisipatif dan responsif dalam mengatasi masalah.
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2.4. TUJUAN BALAI POM DI PALU

Dalam rangka pencapaian visi dan pelaksanaan misi pengawasan Obat dan
Makanan, maka tujuan pengawasan Obat dan Makanan yang akan dicapai dalam kurun waktu
2018-2019 adalah sebagai berikut :
(1) Meningkatnya jaminan produk Obat dan Makanan aman, berkhasiat/bermanfaat, dan
bermutu dalam rangka meningkatkan kesehatan masyarakat.
(2) Meningkatnya daya saing produk Obat dan Makanan di pasar lokal dan global dengan
menjamin keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu serta mendukung inovasi.
Ukuran keberhasilan atau indikator kinerja serta target keberhasilan untuk tujuan
tersebut di atas, adalah:
1. Meningkatnya jaminan Obat dan Makanan aman, berkhasiat / bermanfaat, dan bermutu
dalam rangka meningkatkan kesehatan masyarakat, dengan indikator:
a. Indeks Pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Palu hingga akhir
tahun 2019 ditargetkan sebesar 71%.
b. Persentase Obat yang Memenuhi Syarat di wilayah kerja Balai POM di Palu hingga
akhir tahun 2019 ditargetkan sebesar 94%.
c. Persentase Obat Tradisional yang Memenuhi Syarat di wilayah kerja Balai POM di Palu
hingga akhir tahun 2019 ditargetkan sebesar 80%.
d. Persentase Suplemen Kesehatan yang Memenuhi Syarat di wilayah kerja Balai POM di
Palu hingga akhir tahun 2019 ditargetkan sebesar 87%.
e. Persentase Kosmetik yang Memenuhi Syarat di wilayah kerja Balai POM di Palu hingga
akhir tahun 2019 ditargetkan sebesar 80%.
f. Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat di wilayah kerja Balai POM di Palu hingga
akhir tahun 2019 ditargetkan sebesar 71%;
g. Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman di
wilayah kerja Balai POM di Palu hingga akhir tahun 2019 ditargetkan sebesar 66.
2. Meningkatnya daya saing Obat dan Makanan di pasar lokal dan global dengan menjamin
keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu serta mendukung inovasi, dengan indikator :
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a. Indeks kepatuhan (compliance index) pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan di
wilayah kerja Balai POM di Palu hingga akhir tahun 2019 ditargetkan sebesar 61;
2.5. SASARAN STRATEGIS BPOM

Sasaran strategis ini disusun berdasarkan visi dan misi yang ingin dicapai BPOM
dengan mempertimbangkan tantangan masa depan dan sumber daya serta infrastruktur yang
dimiliki BPOM. Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun (2015-2019) ke depan diharapkan BPOM
akan dapat mencapai sasaran strategis sebagaimana tergambar pada peta strategi level 0
Kepala BPOM berikut :

Gambar 10. Peta Strategi Level 0 BPOM
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Adapun ringkasan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Balai POM
di Palu periode 2015 s.d 2019 sesuai dengan penjelasan di atas, adalah sebagai berikut:

Gambar 11. Visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis BPOM
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2.6 SASARAN STRATEGIS (SASARAN KEGIATAN) BALAI POM DI PALU

Untuk Balai POM di Palu dalam kurun waktu 5 (lima) tahun (2015-2019) ke depan
diharapkan dapat mencapai sasaran strategis (sasaran kegiatan) sebagaimana tergambar pada
peta strategi level 2 Balai POM berikut :

Gambar 12. Peta Strategi BSC Level II Balai POM di Palu
Sasaran kegiatan disusun berdasarkan visi dan misi Balai POM di Palu dengan
mempertimbangkan tantangan ke depan dan sumber daya serta infrastruktur yang dimiliki.
Diharapkan bahwa lima tahun ke depan, Balai POM di Palu dapat mencapai sasaran kegiatan
berikut :
1. Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu di Provinsi Sulawesi Tengah
Komoditas/produk yang diawasi Balai POM di Palu tergolong produk berisiko
tinggi yang sama sekali tidak ada ruang untuk toleransi terhadap produk yang tidak
memenuhi standar keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu. Dalam konteks ini, pengawasan
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tidak dapat dilakukan secara parsial hanya pada produk akhir yang beredar di masyarakat
tetapi harus dilakukan secara komprehensif dan sistemik. Pada seluruh mata rantai
pengawasan tersebut, harus ada sistem yang dapat mendeteksi secara dini jika terjadi
degradasi mutu, produk substandar dan hal-hal lain untuk dilakukan pengamanan sebelum
merugikan konsumen/masyarakat.
Sistem pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan Balai POM di Palu
merupakan suatu proses yang komprehensif yang terdiri dari:
1. Standardisasi yang merupakan fungsi penyusunan standar, regulasi, dan kebijakan
terkait pengawasan Obat dan Makanan. Standardisasi dilakukan terpusat, dimaksudkan
untuk menghindari perbedaan standar yang mungkin terjadi akibat setiap provinsi
membuat standar tersendiri.
2. Penilaian (pre-market evaluation) merupakan evaluasi produk sebelum memperoleh
nomor izin edar dan akhirnya dapat diproduksi dan diedarkan kepada konsumen.
Penilaian dilakukan terpusat, dimaksudkan agar produk yang memiliki izin edar berlaku
secara nasional.
3. Pengawasan setelah beredar (post-market control) untuk melihat konsistensi keamanan,
khasiat/manfaat, mutu, dan informasi produk, yang dilakukan dengan sampling produk
Obat dan Makanan yang beredar, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi Obat dan
Makanan, pemantauan farmakovigilan, serta pengawasan label/penandaan dan iklan.
Pengawasan post-market dilakukan secara nasional dan terpadu, konsisten, dan
terstandar. Pengawasan ini melibatkan Unit Pelaksana Teknis BPOM yang tersebar di
seluruh wilayah Indonesia.
4. Pengujian laboratorium. Produk yang disampling berdasarkan risiko kemudian diuji
melalui laboratorium guna mengetahui apakah Obat dan Makanan tersebut telah
memenuhi standar keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu. Hasil uji laboratorium ini
merupakan dasar ilmiah yang digunakan untuk menetapkan produk tidak memenuhi
syarat.
5. Penegakan hukum di bidang pengawasan Obat dan Makanan. Penegakan hukum
didasarkan pada bukti hasil pengujian, pemeriksaan, maupun investigasi awal. Proses
penegakan hukum sampai dengan pro justicia dapat berakhir dengan pemberian sanksi
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administratif seperti dilarang untuk diedarkan, ditarik dari peredaran, dicabut izin edar,
dan disita untuk dimusnahkan. Jika pelanggaran masuk pada ranah pidana, maka
terhadap pelanggaran Obat dan Makanan dapat diproses secara hukum pidana.
Prinsip ini sudah sejalan dengan kaidah-kaidah dan fungsi-fungsi pengawasan full
spectrum di bidang Obat dan Makanan yang berlaku secara internasional. Diharapkan
melalui pelaksanaan pengawasan pre-market dan post-market yang profesional dan
independen akan dihasilkan produk Obat dan Makanan yang aman, berkhasiat/bermanfaat,
dan bermutu.
Keberhasilan sasaran kegiatan ini diukur dengan indikator kinerja utama (IKU)
sebagai berikut :
a. Indeks Pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Palu hingga
akhir tahun 2019 ditargetkan sebesar 71%.
b. Persentase Obat yang Memenuhi Syarat di wilayah kerja Balai POM di Palu hingga
akhir tahun 2019 ditargetkan sebesar 94%.
c. Persentase Obat Tradisional yang Memenuhi Syarat di wilayah kerja Balai POM di Palu
hingga akhir tahun 2019 ditargetkan sebesar 80%.
d. Persentase Suplemen Kesehatan yang Memenuhi Syarat di wilayah kerja Balai POM di
Palu hingga akhir tahun 2019 ditargetkan sebesar 87%.
e. Persentase Kosmetik yang Memenuhi Syarat di wilayah kerja Balai POM di Palu hingga
akhir tahun 2019 ditargetkan sebesar 80%.
f.

Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat di wilayah kerja Balai POM di Palu hingga
akhir tahun 2019 ditargetkan sebesar 71%.

2. Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap
keamanan, manfaat dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Palu
Pengawasan Obat dan Makanan merupakan suatu program yang terkait dengan
banyak sektor, baik pemerintah maupun non pemerintah. Jaminan keamanan,
khasiat/manfaat dan mutu produk Obat dan Makanan pada dasarnya merupakan kewajiban
dari pelaku usaha. Untuk itu pelaku usaha wajib mematuhi ketentuan/peraturan yang telah
ditetapkan pemerintah sebagai regulator dalam rangka perlindungan masyarakat.
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Pengawasan oleh pelaku usaha sebaiknya dilakukan dari hulu ke hilir, dimulai
dari pemeriksaan bahan baku, proses produksi, distribusi, hingga produk tersebut
dikonsumsi oleh masyarakat. Pelaku usaha mempunyai peran dalam memberikan jaminan
produk Obat dan Makanan yang memenuhi syarat (aman, berhasiat/bermanfaat, dan
bermutu) dimulai dari proses produksi yang sesuai dengan ketentuan. Asumsinya, pelaku
usaha memiliki kemampuan teknis dan finansial untuk memelihara sistem manajemen risiko
secara mandiri. Dari sisi pemerintah, BPOM bertugas menyusun kebijakan dan regulasi
terkait Obat dan Makanan yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha dan mendorong
penerapan Risk Management Program oleh industri. Peningkatan kapasitas dan komitmen
pelaku usaha diasumsikan akan berkontribusi pada peningkatan daya saing Obat dan
Makanan.
Selain itu, dalam sub sistem pengawasan Obat dan Makanan oleh masyarakat
sebagai konsumen, kesadaran masyarakat terkait Obat dan Makanan yang memenuhi
syarat harus diciptakan. Obat dan Makanan yang diproduksi dan diedarkan di pasaran
(masyarakat) masih berpotensi untuk tidak memenuhi syarat, sehingga masyarakat harus
lebih cerdas dalam memilih dan menggunakan produk Obat dan Makanan yang aman,
berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu. Upaya peningkatan kesadaran masyarakat dilakukan
BPOM melalui kegiatan pembinaan dan bimbingan melalui Komunikasi, layanan Informasi,
dan Edukasi (KIE).
Keberhasilan sasaran kegiatan ini diukur dengan indikator kinerja utama (IKU)
sebagai berikut :
a. Indeks kepatuhan (compliance index) pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan di
wilayah kerja Balai POM di Palu hingga akhir tahun 2019 ditargetkan sebesar 61;
b. Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman di
wilayah kerja Balai POM di Palu hingga akhir tahun 2019 ditargetkan sebesar 66.
3. Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah
kerja Balai POM di Palu.
Sesuai dengan prinsip 3 (tiga) pilar pengawasan Obat dan Makanan dimana salah
satunya adalah terkait pengawasan oleh masyarakat, BPOM perlu berupaya untuk selalu
meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan. Untuk
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mencapai tingkat partisipasi dan kesadaran masyarakat yang tinggi, BPOM perlu secara aktif
memberikan pengetahuan kepada masyarakat melalui berbagai kegiatan Komunikasi,
Informasi dan Edukasi (KIE) melalui berbagai forum dan media. Dengan meningkatnya
pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman, diharapkan akan mampu
menimbulkan sikap dan perilaku yang mampu membentengi diri sendiri dari produk Obat dan
Makanan yang tidak memenuhi syarat.
Keberhasilan sasaran kegiatan ini diukur dengan indikator kinerja utama (IKU) :
Indeks pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman, di wilayah kerja Balai
POM di Palu hingga akhir tahun 2019 ditargetkan sebesar 61.
4. Meningkatnya efektivitas pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko di Provinsi
Sulawesi Tengah
Pengawasan Obat dan Makanan merupakan pengawasan komprehensif (full
spectrum) mencakup standardisasi, penilaian produk sebelum beredar, pemeriksaan
sarana produksi dan distribusi, sampling dan pengujian produk, serta penegakan hukum.
Dengan penjaminan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu produk Obat dan Makanan
yang konsisten/ memenuhi standar aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu, diharapkan
BPOM mampu melindungi masyarakat dengan optimal. Menyadari kompleksnya tugas
yang diemban BPOM, maka perlu disusun suatu strategi yang mampu mengawalnya.
Di satu sisi tantangan dalam pengawasan Obat dan Makanan semakin tinggi,
sementara sumber daya yang dimiliki terbatas, maka perlu adanya prioritas dalam
penyelenggaraan tugas. Untuk itu pengawasan Obat dan Makanan seharusnya didesain
berdasarkan analisis risiko, untuk mengoptimalkan seluruh sumber daya yang dimiliki secara
proporsional untuk mencapai tujuan misi ini. Pengawasan Obat dan Makanan yang
dilakukan oleh BPOM akan meningkat efektivitasnya apabila BPOM mampu merumuskan
strategi dan langkah yang tepat karena pengawasan bersifat lintas sektor. BPOM perlu
melakukan mitigasi risiko di semua proses bisnis serta terus meningkatkan koordinasi lintas
sektor.
Keberhasilan sasaran kegiatan ini diukur dengan indikator kinerja utama (IKU)
sebagai berikut :
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a. Persentase pemenuhan pengujian sesuai standar hingga akhir tahun 2019 ditargetkan
sebesar 100%;
b. Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah
kerja Balai POM di Palu hingga akhir tahun 2019 ditargetkan sebesar 42%;
c. Persentase sarana distribusi Obat yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja Balai
POM di Palu hingga akhir tahun 2019 ditargetkan sebesar 78%;
d. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu di wilayah
kerja Balai POM di Palu hingga akhir tahun 2019 ditargetkan sebesar 90%;
e. Rasio tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan makanan yang dilaksanakan di wilayah
kerja Balai POM di Palu hingga akhir tahun 2019 ditargetkan sebesar 53,75%.
5. Meningkatnya efektivitas penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan di wilayah kerja
Balai POM di Palu.
Kejahatan di bidang Obat dan Makanan merupakan kejahatan kemanusiaan yang
mengancam ketahanan bangsa. Kejahatan ini menjadi ancaman serius terhadap kesehatan
masyarakat Indonesia serta berdampak merugikan pada aspek ekonomi maupun sosial.
Motif ekonomi disertai lemahnya sanksi hukum yang kurang menimbulkan efek jera,
dimanfaatkan para pelaku kejahatan Obat dan Makanan untuk mencari celah dalam
mendapatkan keuntungan yang besar.
Perkembangan kejahatan Obat dan Makanan yang semakin tinggi dan inovatif
menyebabkan tantangan BPOM menjadi semakin kompleks. Kejahatan tersebut saat ini
telah berkembang dengan menggunakan modus-modus baru yang mampu menyasar ke
berbagai aspek masyarakat sehingga menciptakan dampak negatif secara masif, baik
secara langsung maupun dalam jangka panjang terhadap kesehatan, ekonomi hingga
aspek sosial kemasyarakatan. Hal tersebut perlu diatasi dan diantisipasi oleh Balai POM di
Palu melalui penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan yang efektif sehingga mampu
memberikan efek jera dan mengurangi tindak kejahatan di bidang Obat dan Makanan.
Keberhasilan sasaran kegiatan ini diukur dengan indikator kinerja utama (IKU) :
Persentase perkara yang diselesaikan hingga tahap II di wilayah kerja Balai POM di Palu
hingga akhir tahun 2019 ditargetkan sebesar 50%.
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6. Terwujudnya Reformasi Birokrasi BPOM di Palu sesuai roadmap Reformasi Birokrasi
BPOM 2015-2019
Sejalan dengan pengarusutamaan tata kelola pemerintahan yang baik (good
governance) seperti termuat dalam RPJMN 2015-2019, BPOM berupaya untuk terus
melaksanakan Reformasi Birokrasi (RB) di 8 (delapan) area perubahan. Hal ini dalam
rangka menciptakan birokrasi yang bermental melayani yang berkinerja tinggi sehingga
kualitas pelayanan publik BPOM akan meningkat. Penerapan tata kelola pemerintahan
yang baik secara konsisten ditandai dengan berkembangnya aspek keterbukaan,
akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, supremasi hukum, keadilan, dan partisipasi masyarakat.
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
(KIP) menjadi landasan untuk memantapkan penerapan prinsip-prinsip good governance
dalam penyelenggaraan pemerintahan. Selain itu, untuk menginstitusionalisasi keterbukaan
informasi publik, telah ditetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di
BPOM. Pada tahun 2015-2019, BPOM berupaya untuk meningkatkan hasil penilaian
eksternal meliputi penilaian RB, Opini BPK, dan SAKIP. Selain upaya internal, peningkatan
hasil penilaian suprasistem akan terwujud dengan adanya dukungan eksternal antara lain
(i) dukungan kebijakan pemenuhan target kuantitas dan kualitas SDM di BPOM agar beban
kerja lebih realistis, (ii) penguatan organisasi, dan (iii) dukungan anggaran.
Sumber daya, yang meliputi 5 M (man, material, money, method, and machine)
merupakan modal penggerak organisasi. Ketersediaan sumber daya yang terbatas baik
jumlah dan kualitasnya, menuntut kemampuan BPOM untuk mengelola sumber daya
tersebut seoptimal mungkin dan secara akuntabel agar dapat mendukung terwujudnya
sasaran program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Pada akhirnya, pengelolaan sumber
daya yang efektif dan efisien menjadi sangat penting untuk diperhatikan oleh seluruh
elemen organisasi.
Untuk

melaksanakan

kelembagaan/organisasi.

Penataan

tugas
dan

BPOM,
penguatan

diperlukan
organisasi

penguatan

bertujuan

untuk

meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi secara proporsional menjadi tepat fungsi
dan tepat ukuran sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi BPOM.
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Penataan tata laksana bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem dan
prosedur kerja.
Selain itu, perlu dilakukan penguatan kapasitas SDM dalam pengawasan Obat
dan Makanan. Dalam hal ini pengelolaan SDM harus sejalan dengan mandat transformasi
UU ASN yang dimulai dari (i) penyusunan dan penetapan kebutuhan, (ii) pengadaan, (iii)
pola karir, pangkat, dan jabatan, (iv) pengembangan karir, penilaian kinerja, disiplin, (v)
promosi-mutasi, (vi) penghargaan, penggajian, dan tunjangan, (vii) perlindungan jaminan
pensiun dan jaminan hari tua, sampai dengan (viii) pemberhentian. Keberhasilan sasaran
kegiatan ini diukur dengan indikator kinerja utama (IKU) : Nilai AKIP Balai POM di Palu
tahun 2019 ditargetkan 81.
Loka POM di Kabupaten Banggai berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan
Makanan Nomor 12 Tahun 2018 mempunyai tugas melakukan 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. Wilayah kerja Loka POM di Kabupaten
Banggai meliputi Kabupaten Banggai, Banggai Kepulauan, Tojo Una-Una, dan Banggai Laut.
Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik
Indonesia Nomor HK.04.01.1.22.06.18.3240 Tahun 2018 tentang Penunjukan Balai Besar/Balai
Pengawas Obat dan Makanan Sebagai Koordinator Loka Pengawas Obat dan Makanan, maka
Balai POM di Palu merupakan kooordinator atas Loka POM di Kabupaten Banggai. Peta
Strategi Loka POM di Kabupaten Banggai sebagai berikut :
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Gambar 13. Peta Strategi Level II Loka POM di Kabupaten Banggai
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3.1 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI BPOM

Sebagaimana visi dan misi pembangunan nasional periode 2015-2019, untuk
mewujudkan visi dilaksanakan 7 (tujuh) misi pembangunan yang salah satunya adalah
mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera. Visi-misi ini
selanjutnya dijabarkan dalam 9 (sembilan) agenda prioritas pembangunan yang disebut NAWA
CITA:
1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa
aman pada seluruh warga negara.
2. Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang
bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya.
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam
kerangka negara kesatuan.
4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum
yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia.
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga bangsa
Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya.
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakan setor-sektor strategis ekonomi
domestik.
8. Melakukan revolusi karakter bangsa.
9. Memperteguh kebhineka-an dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.
Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya pada periode 2015-2019, BPOM
mendukung 9 (sembilan) agenda prioritas pembangunan tersebut, utamanya agenda nawacita
ke-5 meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia dengan menunjang Program Indonesia
Sehat melalui pengawasan Obat dan Makanan.
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Dalam Sasaran Pokok RPJMN 2015-2019, BPOM termasuk dalam 2 (dua) bidang
yaitu 1) Bidang Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama-Subbidang Kesehatan dan Gizi
Masyarakat, dan 2) Bidang Ekonomi-Subbidang UMKM dan Koperasi. Selain itu, BPOM juga
termasuk dalam RPJMN Bidang Pembangunan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
Fokus pada pembangunan Subbidang Kesehatan dan Gizi Masyarakat, tantangan ke
depan adalah meningkatkan upaya promotif dan preventif; meningkatkan pelayanan kesehatan
ibu anak, perbaikan gizi (spesifik dan sensitif), mengendalikan penyakit menular maupun tidak
menular, meningkatkan pengawasan Obat dan Makanan, serta meningkatkan akses dan mutu
pelayanan kesehatan.
Sebagai salah satu aspek pendukung pembangunan manusia di Subbidang
Kesehatan dan Gizi Masyarakat, pengawasan Obat dan Makanan dihadapkan pada beberapa
tantangan. Beberapa permasalahan dan isu strategis pengawasan Obat dan Makanan tercakup
dalam permasalahan dan isu strategis ke-5: Pemenuhan Ketersediaan Farmasi, Alat
Kesehatan, dan Pengawasan Obat dan Makanan.
Sasaran pokok RPJMN 2015-2019 Subbidang Kesehatan dan Gizi Masyarakat adalah
meningkatnya status kesehatan dan gizi ibu dan anak, menurunnya prevalensi penyakit
menular dan faktor resiko penyakit tidak menular, meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan
dasar dan rujukan, meningkatnya akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan terutama di
daerah terpencil, tertinggal dan perbatasan, meningkatnya kepesertaan dan kualitas
pengelolaan SJSN Kesehatan, terpenuhinya kebutuhan tenaga kesehatan dan obat di fasilitas
pelayanan kesehatan dasar dan fasilitas pelayanan kesehatan rujukan, serta meningkatnya
rensponsifitas sistem kesehatan. Sasaran pokok yang terkait erat dengan BPOM adalah
“Memastikan Ketersediaan Obat dan Mutu Obat dan Makanan” dengan indikator:
Tabel 7. Indikator terkait pengawasan Obat dan Makanan dalam RPJMN 2015-2019
No

Indikator

Status Awal

Target 2019

1

Persentase obat yang memenuhi syarat

92,00

94,00

2

Persentase makanan yang memenuhi syarat

87,60

90,10

(Sumber: RPJMN 2015-2019 dan Dokumen Trilateral Meeting I)
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Untuk mendukung tujuan pembangunan Subbidang Kesehatan dan Gizi Masyarakat
serta untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis BPOM periode 2015-2019, dilakukan upaya
secara terintegrasi dalam fokus dan lokus pengawasan Obat dan Makanan.
Arah Kebijakan BPOM yang akan dilaksanakan:
1. Penguatan kewenangan dan kapasitas BPOM untuk secara efektif melaksanakan
pengawasan hulu ke hilir dan tindak lanjut hasil pengawasan;
2. Pengembangan, pembinaan, dan fasilitasi industri Obat dan Makanan dalam rangka
peningkatan daya saing;
3. Peningkatan pemahaman dan peran serta

masyarakat dalam pengawasan Obat dan

Makanan;
4. Penguatan penegakan hukum untuk kejahatan di bidang Obat dan Makanan.
Untuk dapat melaksanakan kebijakan tersebut, BPOM merumuskan strategi sebagai berikut:
1. Penguatan regulasi dalam memperkuat pengawasan Obat dan Makanan;
2. Penguatan kelembagaan BPOM;
3. Revitalisasi pelayanan publik BPOM;
4. Revitalisasi sistem manajemen informasi Obat dan Makanan;
5. Revitalisasi pengawasan dan penegakan hukum di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
6. Koordinasi dan sinergisme lintas sektor dalam sistem pengawasan terpadu;
7. Revitalisasi laboratorium pengawasan Obat dan Makanan;
8. Revitalisasi komunikasi publik.
Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai lembaga pengawasan Obat dan
Makanan, BPOM menetapkan program sesuai RPJMN periode 2015-2019, yaitu program
utama (teknis) dan program pendukung (generik), sebagai berikut:
a. Program Teknis
Program Pengawasan Obat dan Makanan
Program ini dimaksudkan untuk melaksanakan tugas-tugas utama BPOM dalam
menghasilkan standardisasi dalam pemenuhan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu Obat
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dan Makanan melalui serangkaian kegiatan penetapan standar pengawasan, penilaian Obat
dan Makanan sesuai standar, pengawasan terhadap sarana produksi, pengawasan terhadap
sarana distribusi, sampling dan pengujian Obat dan Makanan beredar, penegakan hukum,
serta pembinaan dan bimbingan kepada pemangku kepentingan.
b. Program Generik
1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya.
2. Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Badan Pengawas Obat
dan Makanan.
3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BPOM.

3.2 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI BALAI POM DI PALU

Dengan berpedoman pada arah kebijakan dan strategi Badan POM, serta
memperhitungkan lingkungan strategis Balai POM Palu di Provinsi Sulawesi Tengah, telah
dilakukan Analisis SWOT untuk menyusun dan menetapkan arah kebijakan dan strategi dalam
rangka mencapai tujuan dan sasaran strategis Balai POM di Palu periode 2015 s.d 2019.
Adapun arah kebijakan dan strategi Balai POM di Palu sebagai berikut :
Arah Kebijakan yang akan dilaksanakan :
1. Penguatan Kewenangan dan kapasitas Balai POM untuk secara efektif melaksanakan
Pengawasan hulu-hilir dan tindak lanjut hasil pengawasan;
Badan POM dan Balai POM di Provinsi / Kabupaten memiliki laboratorium
terakreditasi oleh KAN-BSN. Modal inilah yang dapat menjadi dasar untuk melaksanakan
pengawasan obat dan makanan secara efektif serta penuh percaya diri. Sesuai Peraturan
Presiden Nomor 80 tahun 2017, kewenangan Badan POM ditingkatkan dengan terbentuknya
Deputi IV. Dengan adanya Deputi IV di Badan POM, pengawasan oleh Badan POM dan
Balai POM di Provinsi / Kabupaten semakin dapat menjawab tantangan yang dihadapi
bangsa terutama dengan maraknya obat ilegal, psikotropika ilegal dan narkotika yang
dampaknya sangat besar dalam menghancurkan generasi bangsa.
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2. Pengembangan, pembinaan, dan fasilitasi industri Obat dan Makanan dalam rangka
peningkatan daya saing.
Pelaku usaha tidak hanya melakukan produksi yang sebanyak-banyaknya untuk
meraup keuntungan yang besar tetapi juga tetap menjamin produk yang dihasilkan
bermanfaat, aman dan bermutu sejak diproduksi, distribusi dan sampai kepada masyarakat
sehingga dapat meningkatkan daya saing di pasaran nasional maupun internasional
3. Peningkatan pemahaman dan peran serta masyarakat dalam pengawasan Obat dan
Makanan.
Badan POM harus lebih memberikan peluang kepada masyarakat dalam
melakukan pengawasan obat dan makanan. Masyarakat tidak hanya mengandalkan
pemerintah dan pelaku usaha atas keamanan produk yang dikonsumsinya namun tetap
melakukan kontrol terhadap produk-produk yang beredar seperti : kemasan, label, izin edar
dan kedaluwarsa.
4. Penguatan penegakan hukum untuk kejahatan di bidang Obat dan Makanan
Masyarakat Indonesia dengan jumlah penduduk sekitar 260 juta jiwa tentunya
mengharapkan perlindungan Badan POM termasuk Balai POM di Palu dari sekelompok
pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan yang tidak bertanggung jawab yang sekedar
memikirkan keuntungan yang melimpah namun mengabaikan hak-hak masyarakat lainnya.
Dalam rangka peningkatan pengawasan dan penindakan, Badan POM bersama UPT di
daerah khususnya Balai POM di Palu meningkatkan kerja sama dengan instansi terkait di
samping penguatan kelembagaan untuk mengefektifkan pengawasan sehingga para pelaku
usaha benar-benar patuh terhadap ketentuan yang ada.
Untuk dapat melaksanakan kebijakan tersebut, Balai POM di Palu merumuskan
strategi sebagai berikut:
1. Revitalisasi pelayanan publik BPOM;
2. Revitalisasi sistem manajemen informasi Obat dan Makanan;
3. Revitalisasi pengawasan dan penegakan hukum di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
4. Koordinasi dan sinergisme lintas sektor dalam sistem pengawasan terpadu;
5. Revitalisasi laboratorium pengawasan Obat dan Makanan;
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6. Revitalisasi komunikasi publik.
Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai lembaga pengawas Obat dan
Makanan, Balai POM di Palu menetapkan program-programnya sesuai RPJMN periode 2015
s.d 2019, yaitu program utama (teknis) dan program pendukung (generik), sebagai berikut :
a. Program Teknis
Program Pengawasan Obat dan Makanan
Program ini dimaksudkan untuk melaksanakan tugas-tugas utama Balai POM di Palu yaitu
melaksanakan kebijakan teknis operasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan
dalam pemenuhan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu Obat dan Makanan melalui
serangkaian kegiatan pengawasan terhadap sarana produksi, pengawasan terhadap sarana
distribusi, sampling dan pengujian laboratorium Obat dan Makanan beredar, penegakan
hukum, serta pembinaan dan bimbingan kepada pemangku kepentingan, pelaku usaha dan
masyarakat.
b. Program Generik
1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya.
2. Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Badan Pengawas Obat
dan Makanan.
3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BPOM.
Program-program tersebut dijabarkan dalam kegiatan-kegiatan prioritas Balai POM di
Palu, sebagai berikut:
a. Kegiatan-kegiatan utama untuk melaksanakan Pengawasan Obat dan Makanan
1. Peningkatan cakupan pengawasan mutu Obat dan Makanan beredar melalui penetapan
prioritas sampling berdasarkan risiko termasuk iklan dan penandaan;
2. Intensifikasi pengawasan sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan, sarana
pelayanan kesehatan;
3. Peningkatan pengawasan narkotika, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif;
4. Penguatan kemampuan pengujian melalui tata laksana sumber daya laboratorium Obat
dan Makanan yang efektif dan efisien;
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5. Penindakan terhadap pelanggaran Obat dan Makanan;
6. Peningkatan pembinaan dan bimbingan melalui kemitraan dengan pemangku
kepentingan, pelaku usaha dan masyarakat.

b. Kegiatan untuk melaksanakan program generik (pendukung) :

1. Penyusunan perencanaan dan penganggaran;
2. Pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur Balai POM di Palu;
3. Pengadaan, pemeliharaan dan pembinaan pengelolaan, serta peningkatan sarana dan
prasarana penunjang aparatur BPOM di Palu;

4. Peningkatan kompetensi aparatur BPOM di Palu;
5. Peningkatan kualitas layanan pengaduan konsumen.
3.3 KERANGKA REGULASI

Dalam rangka pelaksanaan tugas pengawasan Obat dan Makanan, dibutuhkan
regulasi yang kuat guna mendukung sistem pengawasan. Sebagai Lembaga Pemerintah non
Kementerian yang mempunyai tugas teknis, tidak hanya regulasi yang bersifat teknis saja
melainkan perlu adanya regulasi yang bersifat administratif dan strategis. Pengawasan Obat
dan Makanan merupakan tugas pemerintahan yang tidak dapat dilakukan sendiri, dan dalam
praktiknya dibutuhkan kerjasama dengan banyak sektor terkait, baik pemerintah maupun
swasta. Untuk itu, regulasi perlu dirancang sedemikian rupa agar sesuai dengan tugas
pengawasan Obat dan Makanan.
Saat ini, dalam pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan masih dijumpai kendala
yang berkaitan dengan koordinasi dengan pemangku kepentingan. Di daerah, dalam
melaksanakan pengawasan Obat dan Makanan, Balai Besar/Balai POM seringkali harus
berkoordinasi dengan dinas kesehatan kabupaten/kota setempat. Dalam melaksanakan tugas
dan fungsinya, instansi pemerintah harus memperhatikan peraturan perundang-undangan
seperti Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Dalam Undang-Undang tersebut
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diantaranya mengatur terkait pembagian urusan pemerintahan konkuren yaitu urusan
pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat dan daerah provinsi dan daerah
kabupaten/kota, dimana urusan yang diserahkan kepada daerah menjadi dasar pelaksana
otonomi daerah. Untuk itu BPOM menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK)
yang kemudian menjadi pedoman bagi daerah dalam rangka menyelenggarakan kebijakan
daerah yang akan disusunnya.
Pengawasan Obat dan Makanan merupakan aspek penting. Dari segi kesehatan,
Obat dan Makanan secara tidak langsung berpengaruh terhadap derajat kesehatan
masyarakat, bahkan tidak hanya derajat kesehatan, namun menyangkut kehidupan manusia.
Obat dan Makanan tidak dapat dipandang sebelah mata dan dianggap inferior dibanding faktorfaktor lain yang menentukan derajat kesehatan. Dari sisi ekonomi, Obat dan Makanan
merupakan potensi yang sangat besar bagi pelaku usaha (produsen dan distributor), sektor
industri Obat dan Makanan dapat menyediakan lapangan pekerjaan yang cukup besar
berkontribusi pada pengurangan jumlah pengangguran.
Untuk dapat menyelenggarakan tugas pengawasan Obat dan Makanan secara
optimal, Balai POM di Palu perlu ditunjang oleh regulasi atau peraturan daerah yaitu antara lain
peraturan, SK, Instruksi Gubernur, dan atau Walikota/Bupati. Beberapa regulasi penting yang
dibutuhkan Balai POM di Palu dalam rangka penguatan sistem pengawasan yaitu:
1.

Undang-Undang Pengawasan Obat dan Makanan. Secara nasional sampai saat ini belum
ada Undang-Undang yang spesifik mengatur pengawasan Obat dan Makanan yang dapat
menjadi landasan dalam pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan yang efektif dalam
rangka perlindungan konsumen. Hal ini menimbulkan potensi risiko terhadap kesehatan
masyarakat, antara lain lemahnya sanksi hukum yang diberikan terhadap pelaku tindak
pidana di bidang Obat dan Makanan; peningkatan potensi risiko yang disebabkan oleh
produk Obat dan Makanan yang tidak memenuhi syarat/substandar, produk palsu atau
ilegal; dan peningkatan potensi risiko yang disebabkan oleh praktik ilegal perdagangan
Obat dan Makanan yang melibatkan jaringan kejahatan nasional dan internasional.

2.

Tindak lanjut Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas
Pengawasan Obat dan Makanan, yang menginstruksikan Kementerian/Lembaga dan
Pemerintah Daerah untuk mengambil langkah-langkah sesuai tugas, fungsi, dan
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kewenangan masing-masing untuk melakukan peningkatan efektivitas dan penguatan
pengawasan Obat dan Makanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
3.

Standar kompetensi laboratorium dan standar GLP. Diharapkan dengan adanya standar
kompetensi tersebut Balai POM di Palu dapat meningkatkan pengawalan mutu Obat dan
Makanan terhadap isu terkini di Provinsi Sulawesi Tengah.

4.

Juknis/pedoman untuk pengintegrasian penyebaran informasi Obat dan Makanan. Adanya
juknis/pedoman tersebut diharapkan dapat memperbaiki sistem penyebaran informasi Obat
dan Makanan yang belum terintegrasi, termasuk dengan pemanfaatan hasil Monitoring
Efek Samping Obat (MESO), Monitoring Efek Samping Obat Tradisional (MESOT), dan
Monitoring Efek Samping Kosmetik (MESKOS).

11. Peraturan Kepala BPOM tentang koordinasi dengan pemerintah daerah serta Peraturan
Kepala Daerah (Gubernur, Bupati, dan Walikota) untuk meningkatkan efektivitas
pengawasan Obat dan Makanan di daerah. Dalam hal ini Balai POM di Palu perlu
meningkatkan advokasi tentang peran pemerintah daerah dalam pengawasan Obat dan
Makanan dan membuat MoU dengan pemerintah provinsi dan kabupaten / kota secara
permanen, terstruktur dan terukur.
12. Balai POM di Palu akan menginisiasi dan melengkapi regulasi bersama pemerintah daerah
meliputi:
− Sistem Jejaring Keamanan Pangan Daerah.
Saat ini Tim Terpadu Jejaring Keamanan Pangan Daerah baru terbentuk di tingkat
Provinsi Sulawesi Tengah dengan SK Gubernur, sedangkan tingkat Kabupaten Kota
belum terbentuk. Idealnya setiap Kabupaten / Kota membentuk Tim Jejaring Keamanan
Pangan.
− Pengawasan terpadu distribusi bahan berbahaya yang sering disalahgunakan dalam
pangan.
Tim Pengawasan Terpadu Distribusi Bahan Berbahaya yang sering disalahgunakan
dalam pangan, sudah terbentuk di Tingkat Provinsi Sulawesi Tengah dan Kota Palu,
sedangkan di Kabupaten lainnya di Sulawesi Tengah belum terbentuk.
− Pengawasan terpadu penyalahgunaan Obat
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Dalam upaya pemberantasan penyalahgunaan obat-obat psikoaktif diperlukan
pemutusan mata rantai distribusi obat dan pembinaan terhadap kelompok yang
berpotensi menyalahgunakannya. Hal tersebut memerlukan peran serta berbagai
instansi pengawas dan pembina. Karena itu diperlukan regulasi untuk mengatur
kegiatan tim terpadu penanggulangan penyalahgunaan obat.
− Pembinaan dan pengawasan IRTP
Disadari masih banyak kerancuan dan ketidaksinergisan dalam pembinaan dan
pengawasan IRTP, sehingga pembinaan dan pengawasan menjadi tidak efektif dan
efisien dan cenderung mengarah kepada pemborosan anggaran pemerintah. Karena itu
sangat penting dibuat regulasi yang secara komprehensif menata tugas dan fungsi
pengawasan dan pembinaan IRTP.
− Pembinaan dan pengawasan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS)
Tanggung jawab pembinaan dan pengawasan PJAS juga perlu diatur secara tegas agar
perbaikan mutu dan keamanan PJAS secara menyeluruh dapat dijamin semakin baik
dan berkesinambungan, tidak bersifat sporadis dan sesaat.

3.4 KERANGKA KELEMBAGAAN

Pengawasan Obat dan Makanan bersifat strategis nasional dalam upaya perlindungan
dan peningkatan kualitas hidup masyarakat Indonesia dan mendukung daya saing nasional
serta berdampak langsung terhadap ketahanan bangsa dan merupakan upaya melawan
kejahatan kemanusiaan, yang terkait langsung dengan aspek: i) Kesehatan; ii)
Sosial/Kemanusiaan; iii) Ekonomi; dan iv) Keamanan dan Ketertiban Masyarakat.
Dengan demikian, pengawasan Obat dan Makanan bersifat multisektor dan multilevel
pemerintahan yang saling terkait dan berkontribusi penting dalam mewujudkan pengawasan
Obat dan Makanan yang efektif dan terintegrasi dalam pembangunan nasional. Sehubungan
dengan hal tersebut, telah dikeluarkan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2017 tentang
Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan, yang menginstruksikan kepada K/L/D
untuk mengambil langkah-langkah sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing untuk
melakukan peningkatan efektivitas dan penguatan pengawasan Obat dan Makanan yang
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meliputi: 1) sediaan farmasi, yang terdiri dari obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetik;
2) ekstrak bahan alam; 3) suplemen kesehatan; 4) pangan olahan; dan 5) bahan berbahaya
yang berpotensi disalahgunakan; sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2017 menginstruksikan Kepala BPOM untuk:
a.

Menyusun dan menyempurnakan regulasi terkait pengawasan Obat dan Makanan sesuai
dengan tugas dan fungsinya;

b.

Melakukan sinergi dalam menyusun dan menyempurnakan tata kelola dan bisnis proses
pengawasan Obat dan Makanan;

c.

Mengembangkan sistem pengawasan Obat dan Makanan;

d.

Menyusun pedoman untuk peningkatan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan;

e.

Melakukan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengawasan Obat dan
Makanan; dan

f.

Mengoordinasikan pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan instansi terkait.
Mempertimbangkan tantangan pengawasan Obat dan Makanan yang multisektor dan

multilevel pemerintahan serta melaksanakan Instruksi Presiden secara optimal, diperlukan
penguatan kelembagaan. Penguatan terhadap kelembagaan BPOM mendapatkan dukungan
dari pemangku kepentingan di antaranya rekomendasi berdasarkan hasil pemeriksaan kinerja
dari Badan Pemeriksa Keuangan RI, Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi IX DPR RI, Komisi
Pemberantasan Korupsi, dan Kunjungan Kerja Kepala BPOM ke berbagai K/L/D, disimpulkan
bahwa diperlukan penguatan organisasi BPOM sesuai dengan kebutuhan organisasi dan
lingkungan strategis.
Upaya penguatan kelembagaan dan untuk menindaklanjuti ekspektasi pemangku
kepentingan diimplementasikan melalui Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang
Badan Pengawas Obat dan Makanan. Substansi yang diatur dalam Perpres Nomor 80 Tahun
2017 pada prinsipnya meliputi penajaman tugas, fungsi, dan kewenangan BPOM dalam rangka
penguatan kelembagaan BPOM. Selain itu, juga penguatan peran Aparat Pengawas Internal
Pemerintah (APIP) melalui pengembangan Inspektorat menjadi Inspektorat Utama serta
penguatan fungsi cegah tangkal, investigasi, dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan
peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan melalui
pembentukan Deputi Bidang Penindakan. Khusus untuk pemenuhan SDM di unit organisasi

Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palu

55

Deputi Bidang Penindakan, dapat berisikan Anggota Polri dan Kejaksaan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
Untuk meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan di daerah,
dibutuhkan penataan dan penguatan Unit Pelaksana Teknis Balai Besar/Balai POM di seluruh
provinsi. Penguatan kelembagaan Balai Besar/ Balai POM termasuk dalam Kerangka
Kelembagaan Subbidang Kesehatan dan Gizi Masyarakat sesuai Buku II Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019. Penataan dan
penguatan UPT BPOM dilakukan melalui penyusunan kriteria klasifikasi organisasi UPT BPOM
yang digunakan sebagai instrumen penilaian untuk melakukan penataan tugas, fungsi,
klasifikasi, jumlah, susunan organisasi, nomenklatur, lokasi, dan wilayah kerja UPT di
lingkungan BPOM, termasuk pembentukan UPT BPOM di Kabupaten/Kota sesuai kebutuhan
organisasi. Pembentukan 40 (empat puluh) UPT BPOM di Kabupaten/Kota merupakan Proyek
Prioritas Nasional Bidang Kesehatan Tahun 2018.
Penentuan klasifikasi UPT BPOM berdasarkan kriteria yang mempengaruhi beban
kerja tugas dan fungsi UPT BPOM, terdiri atas unsur pokok kegiatan pengambilan contoh
(sampling) dan pengujian, pemeriksaan sarana/fasilitas produksi dan distribusi Obat dan
Makanan serta fasilitas pelayanan kefarmasian, sertifikasi produk dan sarana/fasilitas produksi
dan distribusi Obat dan Makanan, intelijen dan penyidikan di bidang pengawasan Obat dan
Makanan, layanan informasi masyarakat, tingkat risiko daerah, sarana dan prasarana serta
SDM teknis. Selain itu, klasifikasi UPT BPOM juga ditentukan berdasarkan kriteria unsur
penunjang yang terdiri atas anggaran, SDM administrasi, sarana dan prasarana penunjang,
serta sertifikasi/akreditasi yang diperoleh UPT BPOM.
Untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan kepuasan pelanggan dalam pelaksanaan
tugas sebagai organisasi penyelenggara pelayanan publik, BPOM menerapkan sistem
manajemen mutu atau Quality Management System berdasarkan persyaratan ISO 9001:2015
melalui jaminan kesesuaian pada persyaratan kepuasan pelanggan dan ketentuan perundangundangan serta proses peningkatan sistem secara berkelanjutan. Hal ini sesuai dengan
kebijakan mutu BPOM, yaitu BPOM berkomitmen untuk melindungi masyarakat dari Obat dan
Makanan yang berisiko terhadap kesehatan sesuai ketentuan dan secara terus-menerus
meningkatkan pengawasan serta memberikan pelayanan kepada seluruh pemangku
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kepentingan, dengan menerapkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik dalam pemerintah
yang bersih.
Penerapan QMS ISO 9001:2015 BPOM difokuskan kepada aspek kepemimpinan dan
perencanaan berbasis risiko. QMS ISO 9001:2015 BPOM diintegrasikan dengan implementasi
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dengan mempertimbangkan kesamaan aspek
pengendalian risiko. Penerapan QMS BPOM berdasarkan persyaratan ISO 9001:2015
mendukung sistem pengawasan Obat dan Makanan serta memberikan manfaat positif bagi
BPOM dalam hal:
a.

Meningkatkan kepercayaan publik dan pengakuan internasional melalui pemenuhan
persyaratan ISO 9001 terhadap entitas BPOM sebagai organisasi penyelenggara
pelayanan publik.

b.

Meningkatkan penerapan sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien,
cepat, terukur sederhana, transparan, partisipatif, dan berbasis e-Government sesuai
Roadmap Reformasi Birokrasi BPOM.

Dalam rangka perkuatan kelembagaan UPT Balai POM di Palu, diperlukan:
1. Perkuatan fungsi koordinasi dengan lembaga-lembaga pemerintah di daerah di bidang
pengawasan Obat dan Makanan;
2. Koordinasi dengan lembaga-lembaga terkait yang memiliki tugas terkait dalam rangka
mewujudkan pencapaian prioritas pembangunan kesehatan;
3. Koordinasi dengan lembaga-lembaga terkait yang memiliki tugas sama dalam rangka
penegakan hukum yang tergabung dalam aparat gabungan penegak hukum. Hal ini sangat
diperlukan karena peredaran Obat dan Makanan ilegal merupakan aspek pidana yang
masuk dalam sistem peradilan pidana;
4. Pemeliharaan Sistem Manajemen Mutu yang telah diimplementasikan Balai POM di Palu
untuk memastikan bisnis proses dan tata laksana baik dalam hal tata kelola pembuatan
keputusan, implementasi keputusan, tata kelola evaluasi, serta manajemen kinerja
dilaksanakan secara efektif, efisien, dan transparan;
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5. Penyempurnaan tata laksana dengan membuat prosedur-mekanisme penanganan konflik
antar unit organisasi melalui kaji ulang manajemen dan revisi SOP Mikro di Balai POM di
Palu;
6. Pengelolaan tindak lanjut hasil-hasil pengawasan Balai POM di Palu yang direkomendasikan
kepada instansi terkait melalui penyusunan SOP Mikro bersama berupa matriks kerjasama
dan tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan Makanan;
7. Pemantapan pengelolaan SDM ASN, mulai dari perencanaan kebutuhan berdasarkan
analisis jabatan dan analisa beban kerja, peningkatan kompetensi dan profesionalisme ASN,
penilaian kinerja individu ASN, hingga penyusunan kebutuhan anggaran untuk biaya rutin
ASN;
8. Percepatan pemerataan kompetensi personil di bidang pengujian laboratorium melalui
pelaksanaan in house training secara berkelanjutan;
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4.1 TARGET KINERJA

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi BPOM serta mendukung 9 (sembilan)
agenda prioritas pembangunan (Nawacita), dengan perubahan struktur organisasi sesuai
Peraturan BPOM Nomor 26 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas
Obat dan Makanan, Balai POM di Palu menetapkan 6 (enam) sasaran kegiatan dengan 15 (lima
belas) indikator yang dilengkapi dengan target kinerja. Perubahan sasaran strategis, indikator
dan target kinerja Balai POM di Palu disajikan dalam tabel 10.
Tabel 8. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Balai POM di Palu 2015-2018 (OTK Lama)
Sasaran Strategis
Menguatnya Sistem
Pengawasan Obat dan
Makanan

Meningkatnya kapasitas
dan komitmen pelaku
usaha, kemitraan
dengan pemangku
kepentingan dan
partisipasi masyarakat
Meningkatnya kualitas
kapasitas kelembagaan
Balai POM di Palu

Indikator

Target Kinerja
2015
92,00

2016
92.50

2017
93,00

2018
93,50

Persentase Obat Tradisional yang memenuhi
syarat*)
Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat*)

80,00

81,00

82,00

83,00

89,00

90,00

91,00

92,00

Persentase Suplemen Makanan yang
memenuhi syarat*)
Persentase Makanan yang memenuhi syarat

79,00

80,00

81,00

82,00

88.10

88.60

89.10

89,60

Tingkat kepuasan masyarakat*)

77,00

80,00

82,00

86,00

9

10

11

12

A

A

A

BB

Persentase Obat yang memenuhi syarat*)

Jumlah kabupaten/kota yang memberikan
komitmen untuk pelaksanaan pengawasan
obat dan makanan dengan memberikan
alokasi anggaran pelaksaan regulasi obat dan
makanan
Nilai SAKIP Balai POM di Palu dari Badan
POM

*) Merupakan Indikator Kinerja Utama Balai POM di Palu
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Sasaran Program Balai POM di Palu sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, target dan
indikator masing-masing sasaran Program adalah sebagai berikut :
Tabel 9. Sasaran Program dan Indikator Kinerja Balai POM di Palu 2015-2018 (OTK Lama)
Sasaran Program
Menguatnya Sistem
Pengawasan Obat dan
Makanan

Meningkatnya kapasitas
dan komitmen pelaku
usaha, kemitraan
dengan pemangku
kepentingan dan
partisipasi masyarakat
Meningkatnya kualitas
kapasitas kelembagaan
Balai POM di Palu

Target Kinerja

Indikator
Persentase obat yang memenuhi syarat
meningkat*)
Persentase Obat Tradisional yang memenuhi
syarat meningkat*)
Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat
meningkat*)
Persentase Suplemen Makanan yang
memenuhi syarat meningkat*)
Persentase Makanan yang memenuhi syarat
meningkat*)
Tingkat kepuasan masyarakat*)
Jumlah kabupaten/kota yang memberikan
komitmen untuk pelaksanaan pengawasan
obat dan makanan dengan memberikan alokasi
anggaran pelaksanaan regulasi obat dan
makanan
Nilai SAKIP Balai POM di Palu dari Badan
POM

2015
92,00

2016
92,50

2017
93,00

2018
93,50

80,00

81,00

82,00

83,00

89,00

90,00

91,00

92,00

79,00

80,00

81,00

82,00

88,10

88,60

89.10

89,60

77,00

80,00

82,00

86,00

9

10

11

12

A

A

A

BB

*) Merupakan Indikator Kinerja Utama Balai POM di Palu
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Sasaran Kegiatan Balai POM di Palu sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, target dan
indikator masing-masing sasaran Kegiatan adalah sebagai berikut :
Tabel 10. Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Balai POM di Palu 2015-2018 (OTK Lama)
Sasaran Kegiatan

Target Kinerja

Indikator

Meningkatnya kualitas sampling dan
pengujian terhadap produk obat dan
makanan
Meningkatnya kualitas sarana
produksi yang memenuhi standar
Meningkatnya kualitas sarana
distribusi yang memenuhi syarat
Meningkatnya hasil tindak lanjut
penyidikan terhadap pelanggaran
obat dan makanan
Meningkatnya kerja sama,
komunikasi, informasi dan edukasi
Pengadaan sarana dan prasarana
terkait pengawasan obat dan
makanan
Penyusunan perencanaan,
penganggaran, keuangan dan evaluasi
yang dilaporkan tepat waktu

Jumlah sampel yang diuji
menggunakan parameter kritis
Pemenuhan target sampling produk
obat di sektor publik (IFK)
Persentase cakupan pengawasan
sarana produksi obat dan makanan
Persentase cakupan pengawasan
sarana distribusi obat dan makanan
Jumlah perkara di bidang obat dan
makanan

2015
2.500

2016
2.200

2017
2.204

2018
2.204

100,00

100,00

100,00

100,00

5,38

5,38

5,49

6,50

26,20

26,57

26,95

31,37

3

3

3

3

419
15
73,00

457
19
73,00

495
23
75,00

531
26
77,00

10

9

10

9

Jumlah layanan publik BB/BPOM
Jumlah komunitas yang diberdayakan
Persentase pemenuhan sarana dan
prasarana sesuai standar
Jumlah dokumen perencanaan
penganggaran dan evaluasi yang
dilaporkan tepat waktu

Tabel 11. Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Balai POM di Palu Tahun 2018-2019 (OTK Baru)
Sasaran Kegiatan

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

Meningkatnya kepatuhan
pelaku usaha dan kesadaran

Indikator Kinerja Utama

Target Kinerja
2018

2019

Indeks Pengawasan Obat dan Makanan di
wilayah kerja BPOM di Palu

70

71

Persentase Obat yang memenuhi syarat di
wilayah kerja BPOM di Palu

93,50

94,00

Persentase Obat Tradisional yang memenuhi
syarat di wilayah kerja BPOM di Palu

83,00

80,00

Persentase Suplemen Kesehatan yang
memenuhi syarat di wilayah kerja BPOM di
Palu

82,00

87,00

Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat di
wilayah kerja BPOM di Palu

92,00

80,00

Persentase Makanan yang memenuhi syarat di
wilayah kerja BPOM di Palu

89,60

71,00

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

60

61
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Sasaran Kegiatan

Indikator Kinerja Utama

Target Kinerja
2018

2019

-

66

60

61

Persentase pemenuhan pengujian sesuai
standar
Persentase sarana produksi Obat dan
Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah
kerja BPOM di Palu
Persentase sarana distribusi Obat yang
memenuhi ketentuan di wilayah kerja BPOM di
Palu
Persentase keputusan penilaian sertifikasi
yang diselesaikan tepat waktu di wilayah kerja
BPOM di Palu
Rasio tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan
makanan yang dilaksanakan di wilayah kerja
BPOM di Palu

100,00

100,00

25,00

42,00

75,00

78,00

85,00

90,00

40,00

53,75

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

Persentase perkara yang diselesaikan hingga
tahap II di wilayah kerja BPOM di Palu

50,00

50,00

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

Nilai AKIP BPOM di Palu

78,00

81,00

masyarakat terhadap
keamanan, manfaat dan mutu
Obat dan Makanan di wilayah
kerja BPOM di Palu
Meningkatnya pengetahuan
masyarakat terhadap Obat dan
Makanan aman di wilayah kerja
BPOM di Palu
Meningkatnya efektivitas
pengawasan Obat dan
Makanan berbasis risiko di
Provinsi Sulawesi Tengah

kerja BPOM di Palu
Indeks kesadaran masyarakat (awareness
index) terhadap Obat dan Makanan aman di
wilayah kerja BPOM di Palu
Indeks pengetahuan masyarakat terhadap
Obat dan Makanan aman di wilayah kerja
BPOM di Palu

Tabel 7-9 berisi sasaran strategis, indikator, dan target kinerja Balai POM di Palu
tahun 2015-2018 (OTK Lama) berdasarkan Keputusan Kepala BPOM Nomor 02001/SK/BPOM
Tahun 2001 Tentang Organisasi dan Tata Kerja BPOM sebagaimana telah diubah dengan
Keputusan Kepala BPOM Nomor HK.00.05.21.4231 Tahun 2004. Sedangkan tabel 10. berisi
sasaran kegiatan, indikator kinerja utama, dan target kinerja Balai POM di Palu Tahun 2018 dan
2019 berdasarkan OTK BPOM yang baru yaitu mengacu Peraturan BPOM Nomor 12 Tahun
2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Pengawas
Obat dan Makanan.
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Penentuan beberapa target Persentase Obat dan Makanan tahun 2019 mengalami
penurunan dibanding tahun sebelumnya. Hal tersebut disebabkan adanya perubahan dalam
alur pemeriksaan Obat dan Makanan yang dimulai dari sampling hingga pengujian. Sampling
dilakukan tidak hanya sebatas jenis Obat dan Makanan yang diuji petik dalam pengawasan,
tetapi mencakup keseluruhan jenis Obat dan Makanan yang beredar dan menjadi kewenangan
pengawasan BPOM. Untuk itu, telah dilakukan proses reviu indikator kinerja utama (IKU) BPOM
existing yaitu Persentase Obat dan Makanan yang Memenuhi Syarat. Ruang lingkup indikator
tersebut tidak hanya mencakup hasil pengujian saja, tetapi juga mencakup produk yang tidak
memiliki nomor izin edar (NIE)/produk ilegal termasuk palsu, tidak memenuhi ketentuan
label/penandaan, produk kedaluwarsa, dan produk rusak.
Pengawasan yang dilakukan oleh Balai POM di Palu mencakup pengawasan pre dan
post market. Namun dalam hal ini pre-market control dilakukan dalam lingkup kewenangan
tertentu, tidak termasuk penyusunan standar. Selain itu, pengawasan yang dilakukan juga
mencakup pemberian layanan informasi dan edukasi kepada masyarakat, pemberdayaan
masyarakat, advokasi dan kerja sama dengan lintas sektor. Hal lain yang tidak kalah penting
adalah sebagai satuan kerja di daerah, balai tidak hanya berperan dalam melaksanakan tugas
teknis pengawasan akan tetapi tugas terkait dengan manajemen juga perlu dilaksanakan dalam
upaya mendukung sasaran strategis BPOM yang terkait dengan Terwujudnya Reformasi
Birokrasi BPOM sesuai roadmap Reformasi Birokrasi BPOM 2015-2019 di wilayah kerja Balai
POM di Palu.
Kinerja kegiatan Balai POM di Palu diukur dengan indikator :
a. Persentase obat yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai POM di Palu hingga akhir
tahun 2019 ditargetkan sebesar 94%;
b. Persentase obat tradisional yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai POM di Palu
hingga akhir tahun 2019 ditargetkan sebesar 80%;
c. Persentase suplemen kesehatan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai POM di Palu
hingga akhir tahun 2019 ditargetkan sebesar 87%;
d. Persentase kosmetik yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai POM di Palu hingga akhir
tahun 2019 ditargetkan sebesar 80%;
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e. Persentase makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai POM di Palu hingga akhir
tahun 2019 ditargetkan sebesar 71%;
f. Persentase pemenuhan pengujian sesuai standar di Provinsi Sulawesi Tengah hingga akhir
tahun 2019 ditargetkan sebesar 100%;
g. Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja
Balai POM di Palu hingga akhir tahun 2019 ditargetkan sebesar 42%;
h. Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja
Balai POM di Palu hingga akhir tahun 2019 ditargetkan sebesar 78%;
i. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu di wilayah kerja
Balai POM di Palu hingga akhir tahun 2019 ditargetkan sebesar 90%;
j. Rasio tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan makanan yang dilaksanakan di wilayah kerja
Balai POM di Palu hingga akhir tahun 2019 ditargetkan sebesar 53,75%;
k. Persentase perkara yang diselesaikan hingga tahap II di wilayah kerja Balai POM di Palu
hingga akhir tahun 2019 ditargetkan sebesar 50%;
l. Indeks pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja Balai
POM di Palu hingga akhir tahun 2019 ditargetkan sebesar 61%;
m. Nilai AKIP Balai POM di Palu ditargetkan tahun 2019 sebesar 81.

4.2 KERANGKA PENDANAAN

Sesuai target kinerja masing-masing indikator kinerja yang telah ditetapkan maka
kerangka pendanaan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran kegiatan Balai POM di
Palu periode 2015 s.d 2019 adalah sebagai berikut :
Tabel 12. Kebutuhan pendanaan Balai POM di Palu 2015-2019
Sasaran Program
Program Pengawasan Obat dan Makanan
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2015
15,636

Alokasi (Rp milyar)
2016
2017
2018
18,534

21,536

28,675

2019
31,543
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Matriks kinerja dan pendanaan Balai POM di Palu per kegiatan sebagaimana pada
Lampiran 1 dan 2. Matriks Kinerja dan Pendanaan BPOM.
Dalam kerangka pendanaan sesuai RPJMN terkait kesehatan dan gizi masyarakat,
pemerintah dimandatkan untuk meningkatkan pendanaan dan peningkatan efektivitas
pendanaan pembangunan kesehatan dan gizi masyarakat melalui peningkatan dukungan dana
publik (pemerintah), termasuk peningkatan peran dan tanggung jawab pemerintah daerah serta
peningkatan peran dan dukungan masyarakat dunia usaha / swasta melalui public private
partnership (PPP) dan corporate social responsibility (CSR). Peningkatan kerjasama peran
serta tanggung jawab pemerintah daerah dalam mendukung pengawasan peredaran Obat dan
Makanan yang aman dalam rangka peningkatan kesehatan dan gizi masyarakat adalah salah
satu terutama dalam memastikan keterlibatan OPD dalam mendukung tugas dan fungsi Balai
POM di Palu.
Disamping itu, dukungan masyarakat dan dunia usaha melalui mekanisme PPP dan
CSR juga perlu diintensifkan. Inisiatif PPP merupakan model kerjasama baru antara pemerintah
dan private sector yang bertujuan memastikan keterlibatan dunia usaha dalam mewujudkan dan
mempercepat tercapainya tujuan pembangunan serta mendorong keberlanjutannya. Mekanisme
PPP bisa dalam bentuk kerjasama teknis dan program, pendidikan dan pelatihan, atau dengan
memberikan dukungan tenaga ahli pada proyek yang dikerjasamakan. Inisiatif PPP ini cukup
progresif jika dibandingkan dengan model CSR yang selama ini lebih banyak dalam bentuk
karikatif dan lebih pada bagaimana citra dan branding perusahaan menjadi lebih baik di mata
publik.
Model PPP dan CSR ini tentu saja merupakan peluang yang bisa dimanfaatkan oleh
Balai POM dalam mendukung kegiatan Balai POM di Palu. Apalagi banyak perusahaan,
khususnya pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan yang berkepentingan secara langsung
dengan Balai POM. Namun demikian, juga terdapat tantangan dimana akan muncul semacam
conflict of interest antara Balai POM sebagai regulator sekaligus eksekutor terhadap
perusahaan-perusahaan yang berkepentingan dengan Balai POM tersebut. Tetapi potensi
konflik kepentingan ini bisa dihindari dengan membuat aturan main dan program yang jelas,
serta bisa dievaluasi oleh publik. Bahkan, kalau perlu dibentuk semacam badan independen
yang mengawasi pelaksanaan kerja sama PPP dan CSR ini. Di sisi lain, BPOM juga sebisa
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mungkin menghindari supporting langsung dari perusahaan (khususnya dana), agar potensi
konflik kepentingan ini bisa dihindari sedari awal. Dalam hal ini, BPOM bisa mendorong dan
mengarahkan agar program-program mitra-mitra utama BPOM bisa didukung oleh perusahaanperusahaan tersebut, tentunya dalam kerangka mendukung tugas dan fungsi BPOM dalam
pengawasan Obat dan Makanan.
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Revisi Renstra Balai PoM di Palu Tahun 201U2019 harus dijadikan acuan kerja

bagi setiap bagian di lingkungan Balai PoM

di Palu

sesuai dengan tugas pokok dan

fungsinya masing-masing. Diharapkan semua bagian dapat melaksanakan tupoksi dengan
akuntabel serta senantiasa berorientasi pada peningkatan kineria unit kerja sampai pada
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Polaksanaan Renstra Balai POM

di

Palu diharapkan berkontribusi

pada

pencapaian ou$ut dan outcome BPOM. Hal ini dimungkinkan karena program dan kegiatan
dalam Renstra Balai POM di Palu 2015-2019 ini telah dilengkapi dengan target outcome dan
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J
ollput yang akan dipantau secara berkala, dan dievaluasi pada paruh waKu dan tahun
terakhir periode Rencana Strategis sebagai impacl assessmonl

Dengan demikian, hasil pelaksanaan Revisi Renstra Balai POM di Palu Tahun
2015-2019 dapat bermanhat bagi masyarakat Sulawesi Tengah khususnya dan lndonesia
pada umumnya.
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