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KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAI(ANAN DI MANADO

NOMOR : HK.O2.O2.112.O5.2O.235 TAHUN 2O2O

TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT

DAN MAKANAN DI MANADO
NOMOR B . PR.O2.O2.II2.IO.I9.44O8 TAHUN 2019 TENTANG INDIKATOR

KINERJA UTAMA IIKU)
BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI MANADO

TAHUN 2O2O

KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN Dl MANADO,

Menimbang

Mengingat 1. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor PER/20/M.PAN/ 11/2008 tentang Pedoman
Penyusunan Indikator Kinerja Utama;

2. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor PER/09|MPAN|5|2O07 tentang Pedoman Umum
Penetapan Kinerja Utama di Lingkungan Instarsi
Pemerintah;

3. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

4. PeraturanBadanPengawasObatdanMal<ananNomor 1 2 Tahun
20 18 tentangorganisasidan Tata Kerja Unit PelaksanaTeknis
di LingkunganBadanPen gawasObatdanM akanan

5. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Rl
Nomor 9 tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan
Pengawas Obatdan Makanan tahun 2O2O-2O24;

MEMUTUSKAN

Menetapkan KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT
DAN MAXANAN DI MANADO TENTANG PERUBAHAN ATAS
KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT
DAN MAKANAN DI MANADO NOMOR B .
PR.O2.O2.LL2.10.19.4408 TAHUN 2OI9 TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU} BALAI BESAR
PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI MANADO TAHUN
2020

PERTAMA

a. bahwa dengal telah terbitnya Rencana Kinerja Balai Besar
Pengawas Obat dan Makanan di Manado perlu dilakukan
penyesuaiar terhadap Indikator Kinerja Utama Balai Besar
Pengawas Obat dan Makanan di Manado Tahun 2020

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai
Besar POM di Manado tentang Indikator Kinerja Utama Bala:
Besar Pengawas Obat dan Makanan di Manado Tahun 2020;

Menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Balai Besar
Pengawas Obat dan Makanan di Manado Tahun 2020 sebagai
berikut:
l' Persentase Obat yang memenuhi syarat
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2. Persentase Makanan yang memenuhi syarat
3. Persentase Obat yang anan dan bermutu berdasarkan

hasil pengawasan
4. Persentase Makanan yaJrg a.rnan dan bermutu

berdasarkan hasil pengawasan
5. Indeks kesadaran masyarak at (atuareness index) terhadap

Obat dan Makalan aman dan bermutu
6. lndeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian

bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan
Makanan

7. Indeks kepuasa-n masyarakat atas kinerja Pengawasal
Obat dan Makalan

8. Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik
BBPOM di Manado

9. Persentase keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi
sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan

1 0. Persentase keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi yang
ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan

l l.Persentase keputusar penilaian sertifikasi yang
diselesaikan tepat waktu

12. Persentase sarana produksi Obat dan Ma-kanan yang
memenuhi ketentuan

l3.Persentase sararra distribusi Obat dan Makanan yang
memenuhi ketentuan

14. Indeks pelayanan publik
l5.Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makaaan
l6.Jumlah sekolah dengal Pangan Jajanan Anak Sekolah

(PJAS) Aman
17.Jumlah desa palgarr aman
l8.Jumlah pasa-r arnan dari bahan berbahaya
19.Persentase sampel Obat yang drperiksa dan diuji sesuai

standar
2O.Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji

sesuai standa;
2l.Persentase keberhasilan penindakan kej ahatan di bidang

Obat dan Makanan
22.lndeks RB BBPOM di Manado
23.Nilai AKIP BBPOM di MANADO
24.Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Manado
25. Persentase pemenuhan iaboratorium pengujian Obat dan

Makanan sesuai standar GLP
26.lndeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal
27.Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Manado
28.Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran BBPOM di

Manado

KEDUA Indeks kesadaran masyarakat (atuareness index) terhadap
Obat dan Makanan aman dan bermutu di wilayah kerja
BBPOM di Manado, Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap
pemberian bimbingan dal pembinaan pengawasan Obat dal
Makanan, Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja
Pengawasan Obat dal Makanan, Indeks Pelayanan Publik,
Indeks RB BBPOM di Manado, Nilai AKIP BBPOM di Martado
tahun berjalan diukur pada tahun berikutnya.
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KETIGA

KEEMPAT

Definisi operasional dal cara perhitungan IKU sebagaimana
tercantum dalam lampiran merupakar bagial yang tidak
terpisahkan dalam kepulusan ini.

Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkar di
Pada tanssal

: MANADO
: 18 Mei 2O2O

BESAR PENGAWAS OBAT
DI MANADO,

llse P. LINTHIN



LAMPIREN KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN
MAKAI{AN DI MANA.DO
NOMOR: HK.O2.O2.I12.05.20.236 TAIllrN 2O2O; TANGGAL la MEI 2O2O
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN
MAI(AIIAN DI MANADO
NOMOR B . Pri.O2.O2.II2.IO.T9.4Z1O8 TAHUN 2019 TENTANG INDIXATOR
KINERJA UTAMA (IKU) BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAI(AITAN DI
MANN)O TAIII'N 2O2O.

DEFINISI OPERASIONAL DAN CARA PERHITUNGAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKUI
BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI MANADO TAI{I'N 2O2O

No Sasaran Kegiatan IKU
TARGET

DEFINISI CARA PERHITUNGANTWI TW II TW III TW IV
SKl Terwujudnya Obat

dan Makanan yang
memenuhi
syarat di wilayah
kerja BBPOM di
Manado

Persentase
Obat yang
memenuhi
syarat

840/o 840k 840k a. Obat mencakup obat, bahan obat,
narkotika, psikotropika, prekursor, obat
tradisional, Suplemen Kesehatan dan
Kosmetik (Perpres 80 tahun 2O17)

b. Sampling dilakukan terhadap Obat
beredar berdasarkan Data Survei Produk
Beredar berdasarkan kerangka sampling
acak di tahun berjalan. Sampel Obat
meliputi sampel sesuai dengan pedoman
sampling. Sampel Obat mencakup
sampel Balai dan Loka.

c. Kriteria Obat Tidak Memenuhi Syarat,
meliputi:
1) Tidak memiliki NlE/produk ilegal

termasuk palsu (termasuk kadaluarsa
nomor izin edar)

2) Produk kedaluwarsa
3) Produk rusak
4) Tidak memenuhi ketentuan

penandaan
5) Tidak memenuhi syarat berdasarkan

pengujian
d. Alur pemeriksaan hasil sampling Obat

dilakukan secara berjenjang dan
berurutan mulai dari kriteria poin 1

hingga poin 5 (kriteria pada poin d). Obat

% Obat MS =

Jumlah sampel acak obat MS
x 1000,

Total sampel acak yang diperiksa dan diuji

Keterangan:
a. Diperiksa meliputi pengecekan nomor

izin edar, kedaluwarsa, kondisi
kemasan, penandaan/label

b. Diuji meliputi pengujian
menggunakan laboratorium

c. Sampel obat mencakup sampel balai
dan loka

Catatan:
. Sampel yang di sampling di wilayah [,oka

akan menjadi kinerja loka meskipun Loka
tersebut tidak melakukan pengujian.

. Dalam pengambilan kesimpulan diwilayah
t oka yang trdak melakukan pengujian,
hasil terhadap poin C.5 dapat
menggunakan hasil yang dikeluarkan oleh
Balai Koordinator.

840/o



No Sasaran Kegiatan IKU 1'ARGET
DEFINISI CARA PERHITUNGANTWI TW II TW III TW IV

yang dinitai memenuhi ketentuan pada
kriteria poin I akan dilakukan
pemeriksaan untuk kriteria poin 2 darl
setemsnya dilakukan dengan pola yang
sama hingga kriteria poin 5.

e. Jumlah produk Obat TMS dihitung
berdasarkan satuan bets

I Jika termasuk poin c.1 at2u c.2 atau c.3,
maka tidak dilalukan pengujian, apabila
sampel yang diperiksa TMK penandaan,
maka sampel tetap diuji.

g. Jika ditemukan sampel Obat yang TMS
ilegal atau TMS rusak/kedaluwarsa atau
TMS pengujian dan/atau TMK
penandaan maka dihitung 1 sampel TMS

SKI Terwujudnya Obat
dan Makanan yang
memenuhi
syarat di wilayah
kerja BBPOM di
Manado

Persentase
makanan
yang
memenuhi
syarat

84yo 44"/o a4yo a. Yang dimaksud Makanan adalah Pangan
Olahan yang diproses dengan cara atau
metode tertentu dengan atau tanpa
bahan tambahan.

b. Pangar adalah segala sesuatu yang
berasal dari sumber hayati produk
pertanian, perkebunan, kehutanan,
perikanan, peternakan, perairan, dal air,
baik yang diolah maupun tidak diolah
yang diperuntukkan sebagai makanan
atau minuman bagi konsumsi manusia,
termasuk bahan tambahan Pangan,
bahan baku Pangan, dan bahan lainnya
yang digunakan dalam proses penyiapan,
pengolahan, dan/atau pembuatan
makanan atau minuman (UU No.18
tahun 20 l2)

c. Sampling dilakukan terhadap Pangan
Olahan beredar berdasarkan Data Survei
Produk Beredar berdasarkan kerangka
sampling acak di tahun berjalan. Sampel

7o Makanan MS =

lumlah stmpeL acak M akanan M S
x 1000,

TotaL sampeL acak yang dtperiksa dan diuji

Keterangan :

a. Diperiksa meliputi pengecekan nomor
2in edar, kedaluwarsa, kondisi
kemasan, penandaan/label

b. Diuji meliputi pengujian menggunakan
laboratorium

c. Sampel obat mencakup sampel balai
dan loka

Catatan:
. Sampel yang di sampling di wilayah l.oka

akan menjadi kinerja toka meskipun Loka
lersebut tidak melakukan pengujian.

. Dalam pengambilan kesimpulan diwilayah
Loka yang tidak melakukan pengujian, hasil

84"1



No Sasaran Kegiatan IKU
TARGET

DEFI NIS I CARA PERHITUNGANTWt TW TW III TW IV
Makanan meliputi sampel sesuai dengan
pedoman sampling. Sampel Makanan
mencakup sampel Balai dan Loke.

d. Kriteria Pangan Tidak Memenuhi Syarat,
meliputi:
1) Tidak memiliki NlE/produk ilegal

termasuk palsu (termasuk kadaluarsa
nomor izin edar)

2) Produk kedaluwarsa
3) Produk rusak
4) Tidak memenuhi ketentuan label
5) Tidak memenuhi syarat berdasarkan

pengujian
e. Alur pemeriksaan hasil sampling Pangan

dilakukan secara beqjenjang dan
berurutan mulai dari kriteria poin 1

hingga poin 5 (kriteria pada poin c).
Pangan yang dinilai memenuhi
ketentuan pada kriteria poin 1 akan
dilakukan pemeriksaan untuk kriteria
poin 2 dan seterusnya dilakukan dengan
pola yang sama hingga kriteria poin 5.

f. Jika termasuk poin c.1, c.2 atau c.3,
maka tidak dilakukan pengujian, apabila
sampel yang diperiksa TMK label, maka
sampel tetap diuji.

g. Jika ditemukan sampel makanan yang
TMS ilegal atau TMS ru sak / kedaluwarsa
atau TMS pengujian dan/atau TMK
penandaan maka dihitung I sampel TMS

h. kesimpulan produk pangan
random/acak adalah bahwa hasil
evaluasi penandaan (MK atau TMK)
mempengaruhi hasil kesimpulan akhir.

terhadap poin C.5 dapat
hasil yang dikeluarkan
Koordinator.

menggunakan
oleh Balai



No Sasaran Kegiatan IKU DEFINISI CARA PERHITUNGANTWI TW II TW III TW IV
SK1 Terwujudnya Obat

dan Makanan yang
memenuhi
syarat di wilayah
kerja BBPOM di
Manado

Persentase
Obat yang
aman dan
bermutu
berdasarkan
hasil
pengawasan

46.]/. 46.]/. 460 46,J/. a. Obat mencakup obat, bahan obat,
narkotika, psikotropika, prekursor, obat
tradisional, Suplemen Kesehatan dan
Kosmetik (Perpres 80 tahun 2017)

b. Sampling dilakukan terhadap Obat
beredar berdasarkan Data Survei Produk
Beredar berdasarkan kerangka sampling
acak di tahun berjalan. Sampel Obat
meliputi sampel sesuai dengan pedoman
sampling. Sampel Obat mencakup
sampel Balal dan Loka.

c. Kriteria Obat Tidak Memenuhi Syarat,
meliputi:
1) Tidak memiliki NlE/produk ilegal

termasuk palsu (termasuk kadaluarsa
nomor izin edar)

2) Produk kedaluwarsa
3) Produk rusak
4) Tidak memenuhi ketentuan

penandaan
5) Tidak memenuhi syarat berdasarkan

pengujian
d. Alur pemeriksaan hasil sampting Obat

dilakukan secara berjenjang dan
berurutan mulai dari kriteria poin 1

hingga poin 5 (kriteria pada poin d). Obat
yang dinilai memenuhi ketentuan pada
kriteria poin 1 akan dilakukan
pemeriksaan untuk kriteria poin 2 dan
seterusnya dilakukan dengan pola yang
sama hingga kriteria poin 5.

e. Jumlah produk Obat TMS dihitung
berdasarkan satuan bets

f. Jika termasuk poin c. I atau c.2 atau c.3,
maka tidak dilakukan pengujian, apabila
sampel yang diperiksa TMK penandaan,
maka sampel tetap diu ji.

% Obat MS =

lumlah sampeL Targeted MS r 1000/o
Total sampeL targeted yang diperiksadan diuji

Keterangan:
a. Diperiksa rneliputi pengecekal nomor

izin edar, kedaluwarsa, kondisi
kemasan, penandaan/label

b. Diuji meliputi pengujian
menggunakan laboralorium

Catatan:
. Sampel yang di sampling di witayah Loka

akan menjadi kineqa loka meskipun l,oka
tersebu t tidak melakukan pengujian.

. Dalam pengambilan kesimpulan diwitrayah
l,oka yang tidak melakukan pengujian, hasil
terhadap poin C-5 dapat menggunakan
hasil yang dikeluarkan oleh Balai
Koordinator.

TARGET



No Sasaran Kegiatan IKU
TARGET

DEFINISI CARA PERHI'TUNGANTWI TW II TW III l-W IV
q. Jika ditemukan sampel Obat yang TMS

ilegal atau TMS rusak / kedaluwarsa atau
TMS pengr-rjian dan/atau TMK
penandaan maka dihitung I sampel TMS

SKI Terwujudnya Obat
dan Makanan yang
memenuhi
syarat di wilayah
ke{a BBPOM di
Manado

Persentase
Makanan
yang aman
dan b€rmutu
berdasarkan
hasil
pengawasan

86vo a6yo a6v. a6"h a. Yalg dimaksud Makanan adalah Pangan
Olahan yang diproses dengan cara atau
metode tertentu dengan atau tanpa
bahan tambahan.

b. Pangan adalah segala sesuatu yang
berasal dari sumber hayati produk
pertanian, perkebunan, kehutanan,
perikanan, petemakan, perairan, dan air,
baik yang diolah maupun tidak diolah
yang diperuntukkan sebagai makanan
atau minuman bagi konsumsi manusia,
termasuk bahan tambahan Pangan,
bahan baku Pangan, dan bahan J.ainnya
yang digunakan dalam proses pen.viapan.
pengolahan, dan/atau pembuatan
makanan atau minuman (UU No.l8
tahun 2012)

c. Aman dan Bermutu yang dimaksud
adalah memenuhi syarat berdasarkan
kriteria Pedoman Sampling Obat dan
Makanan, dengan menggunakan
sampling targeted / purposive di tahun
berjalan. Sampel Makanan meliputi
sampel sesuai dengan pedoman
sampling. Sampel Makanan mencakup
sampel Balai daa Loka.

d. Kriteria Makanan Tidak Memenuhi
Syarat adalah jika Pangan atau Kemasan
Pangan yang diuji tidak memenuhi
s5 arat berdasarkan pengujian.

e. Untuk Pangan Olahan yang berlabel,
evaluasi terhadap label tetap dilakukan

7o Makanan MS =

I umLah sampe L T or g e ted M S

Total sompel targeted yang diperiksa dan diuji
x looo/o

Keterangan:
a. Diperiksa meliputi pengecekan nomor

izin edar, kedaluwarsa, kondisi
kemasan, penandaan/label

b. Diuji meliputi pengujian menggunakan
laboratorium

Catatan:
. Sampel yang di sampling di wilayah Loka

akan menjadi kine{a loka meskipun l,oka
tersebul tidak melakukan pengujian.

. Dalam pengambilan kesimpulan diwilayah
Loka yang tidak melakukan pengujian,
hasil terhadap poin C.5 dapat
menggunakan hasil yang dikeluarkan oleh
Balai Koordinator.



Sasaran Kegiatan IKU
TARGET

D EFI NISI CARA PERHITUNGANTWI TW II TW III TW IV
namun tidak mempengaruhi kriteria
MS/TMS.

SK2 Meningkatnya
kesadaran
masyarakat
terhadap
keamanan dan
mutu C)bat dan
Makanan di
wilayah ke{a
BBPOM di Manado

lndeks
kesadaran
masyarakat
(auareness
indetl
terhadap
Obat dan
Makanan
Yang aman
dan bermutu
di wilayah
kerja BBPOM
di Manado

72 Kesadaran mencakup beberapa aspek
yaitu:
1. Pengetahuaa (Knoutledegel bertujuan

untuk menggali sejauh mana
pengetahuan dan pemahaman
masyarakat dalam memilih serta
mengkonsumsi Obat dan Makanan.
Seberapa baik pemahaman masyarakat
dalam memilih serta mengkonsumsi
Obat dan Makanan dengan benar. Dari
sini dapat dilihat juga sejauh mana
informasi dan atau pengaruh sumber
media informasi terhadap pemahaman
masyarakat.

2. Sikap (Attttudel untuk menggali sikap
masyarakat dalam memilih serta
mengkonsumsi obat dan makanan
yang beredar saat ini, termasuk
peredaran obat atau obat tradisional
palsu. Selanj utnya dipetakan sikap
masyarakat tersebut dalam memilih
serta mengkonsumsi obat & makanan
yang benar. Ditambahkan pula
penilaian masyarakat terhadap Badan
POM yang memiliki tugas pokok dalam
mengawasi peredaran Obat dan
Makanan.

3. Perilaku lPrdcticesl untuk mengetahui
perilaku masvarakat dalam memilih
serta mengkonsumsi Obat dan
Makanan dengan benar. Kemudian

Melalui survei dengan metod"e multi stage
cluster random sampling dengan margin of
error l0o/o
Responden adalah kepala / anggota
rumah tangga dengan rentang usia 17-65
tahun
Kriteria yang digunakan adalah:

Ksrcto.i I mcrval

TiJ!l: 6 !il: <{5
f: Jr !.,. E : ;: 45-60
C L,lu p B!ik @- 75
E:it: 75- SO

5!m!t E!it r93
c]. rfrF Fad rl|f,$
rna*r=;ffirre.igrrtl
r(.rrlFr
l, ' artEH
l- r trtEil
I-r,'rtsEfr
r . H.?*

No



No Sasaran Kegiatan IKU TARGET DEFINISI CARA PERHITUNGANTWI TW II TW IIl TW IV
bagaimana dukungan masyarakat
terhadap program Badan POM.

SK3 Meningkatnya
kepuasan pelaku
usaha dan
masyarakat
terhadap kine{a
pengawasan Obat
dan Makanan di
witayah kerja
BtsPOM di Manado

Indeks
kepuasan
pelaku usaha
terhadap
pemberian
bimbingan
dan
pembinaan
pengawasan
Obat dan
Makanan

83,1 a. Indeks kepuasan merupakan hasil
pengukuran berdasarkan survei kepada
pelaku usaha yang mendapat bimbingan
dan pembinaan dari BPOM dalam rangka
pemenuhan terhadap persyaratan
perijinan/ sertifikasi produk Obat dan
Makanan. Masing-masing kategori
produk memiliki bobot penimbang
tertentu yang sesuai.

b- Bimbingan dan pembinaan merupakan
bentuk-bentuk layanan yang diberikan
BPOM kepada pelaku usaha dalam
rangka membantu pemenuhan terhadap
peraturan (regulatory assisfance,) yang
mencakup bentuk-bentuk seperti desk,
pendampingan, bimbingan teknis, dan
sosialisasi. Masing-masing bentuk
bimbingan dan pembinaan memiliki
bobot penimbang tertentu berdasarkan
tingkat urgensi dan dampaknya.

c. Pelaku usaha Obat dan Makanan
mencakup produsen, distributor,
importir, eksportitr, sarana pelayanan
dan lainnya.

d. Nilai kepuasan diukur melalui 5 (lima)
indikator yaitu tangibLes, realibility,
responsiueness, <zssurcnce dan emphatA,
yang masing-masing memiliki bobot
penimbang tersendiri.

a. Survei dilakukan secara online, yaitu
dengan memberikan link survei saat euent
kegiatan bimbingan dan pembinaan
kepada seluruh pelaku usaha yang
mendapatkan bimbingan dan pembinaan
oleh BPOM

b. Rumus Pengukuran:

n= l(tLrBuI0rS6olrel
rtl=ffilk C l(rFE r F&tE(htrb
E"r = Rt<er ib teFE ldi Fa tle6 Fg n
rd&rlarFabefiX=.rrbS

Cr!E:
lf Hildrq. Fr dm:od bgtreleo: fdi.U&V (0J0, n rpordrrrs

(02oI lsar:n (0,14, €mpdrr {0J7L rrlaaa. {0JO. hr 16* hthElr or.r (r[ hoaacarl| 13[ tln*
{2l,lod.ftd (11

. hr l.* rE nodrr; oba (o2!!1, or lo[7Lsl &.lrt[
Ic.rxtt {OJ7l[ Pxlrn (I.allt {O2fl



No Sasaran Kegiatan IKU TARGET
DEFINISI CARA PERHITUNGANTWI TW II TW III TW IV

SK3 Meningkatnya
kepuasan pelaku
usaha dan
masyarakat
terhadap kinerja
pengawasan Obat
dan Makanan di
wilayah kerja
BBPOM di Manado

Indeks
kepuasan
masyarakat
atas kinerja
Pengawasan
Obat dan
Makanan

72 lndeks Kepuasan Masyarakat
didefinisikan sebagai hasil pengukuran
dari kegiatan survei berupa angka.
Angka ditetapkan dengan skala 1 4.
Kepuasan masyarakat adalah hasil
pendapat dan penilaian masyarakat
le rhadap kinerja BPOM dalam menjamin
keamanan, khasiat/manfaat dan mutu
Obat dal Makanan yang dirasakan oleh
masyarakat.
Masyarakat adalah konsumen obat, obat
tradisional, suplemen kesehatan,
kosmetik dan makanan termasuk
minuman yang merupakan produk
layanan yang diawasi oleh BPOM.
Indikator pembentuk terdiri dari 5 (lima)
indikator yaitu tangibles, realibilitg,
responsiueness, cssurance dan emphatA.

Mehfui $ryei deogaf rn€tode nuti dqe drn,r/r rE,ldon
srryftg d€ng{r,l8, detw 1Wl
Respdld€n dibh rcpala/ABtora Rumah larEta
d.ig.n rent.ng (r3la 17 - 65 tehun
Kduia yrg diguntar ad*h:

Kategori
lndek5

Tidak S:ik <45
Xu.ang Eaik 45, @
Cukrrp Eaik 60-t5
Baik 7S-90
SanEat Baik >90

Cer podiUrWr (c r marlpo.dch .*i ixhlo):
trrdct$ = -JE!e,- r l0o, drusr i,12. ... n.l-nr- l-L
lolirtgrt
\ ' *orH(Etld
Inr ' *or l*lo. flttd
l*u = *o.ffirrnddd
n ' bii/&lyt r!.F.td60

SK3 Meningkatnya
kepuasan pelaku
usaha dan
masyarakat
terhadap kinerja
pengawasan Obat
dan Makanan di
wilayah kerja
BBPOM di Manado

tndeks
Kepuasan
Masyarakat
terhadap
[.ayanan
Publik BPOM

82,5 a. Kepuasan masyarakat adalah hasil
pendapat dan penilaian masyarakat
terhadap kinerja pelayanan yang
diberikan kepada aparatur penyelenggara
pelayanan publik.

b. Pelayanan publik adalah segala kegiatan
pelayanan yalg dilaksanakan oleh
penyelenggara pelayanan publik sebagai
upaya pemen uhan kebutuhan penerima
pelayanan, maupun dalam rangka
pelaksanaan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

c. lndeks Kepuasan Masyarakat adalah
tolok ukur untuk menilai kualitas
pelayanan yang diberikan oleh
penyelenggara pelayanan pubtik kepada
penerima layanan publik yang diperoleh
dari hasil survei Kepuasan Masyarakat.

Menghitung nilai terhadap hasil survei
Kepuasan Masyarakat



No Sasaran Kegiatan IKU
TARCET

DEFINISI CARA PERHITUNGANTWI TW II TW III TW IV
d. Tata cara pelaksanaan survei mengacu

pada pedoman yang disiapkan
Inspektorat Utama BPOM mengacu pada
pedoman terkini (Saat ini PermenPAN No
14 tahun 2017 Tentang Pedoman
Penyusunan Survei Kepuasan
Masyarakat Unit Penyelenggara
Pelayanan Publik)

e. Target dinyatakan dalam angka.

SK4 Meningkatnya
efektivitas
pemeriksaan
sarana Obat dan
Makanan serta
pelayanan publik di
wilayah keria
BBPOM di Manado

Persentase
keputusan/r
ekomendasi
hasil
Inspeksi
sarana
produksi dan
distribusi
yang
dilaksanakan

87'% 87v. a. Keputusan/ Rekomendasi hasil inspeksi
yang dimaksud adalah
keputusan/ rekomendasi yang
menunj ukkan ketidal<sesuaian antara
peraturan dan penerapan yang
dilakukan oleh sarana
produksi/ distribusi.

b. Keputusan dapat berupa pembinaan,
peringatan, peringatan keras atau
rekomendasi PSK/ Pencabutan
Ijin/Pencabutan NIE dan atau tindak
lanjut kasus yang berupa hasil
pemeriksaan sarana (sarana produksi,
sarana distribusi, saryanfar), hasil
pengujian sampel, hasil pengawasan
iklan (kepada media lokal, KPID), hasil
pengawasan label, penanganan kasus,
pengaduan konsumen.

c. Yang dimaksud keputusan/ rekomendasi
yang dilaksanakan terdiri dari:
l) Keputusan hasil inspeksi yang

diterbitkan oteh UPT yang
ditindaklanjuti/ dilaksanakan oleh
UPT

2) Rekomendasi hasil inspeksi yang
diterbitkan oleh pusat yang

P.8..18. r.pLnle./Ekodrd&i hdl lNPrr, y3U dUr.&bn -
Gletq4)

1

Ldi.lo. b.ti dn 1karyffi tls'

^ 
P. n6. Lpt n hr.t h?cri F! datftn old lm E
d(hd${furd&Ltrlo|.tt rr
Cr. Pr irFo . (JorlLrr topltrn i.d irFl, rr{ d&d*., d.i! lpr ,q
ltrd.h..jdrd*r'rln o&lr lfl / .rd.h t4iir-a hli E0ots ,3r dtitfr. delt WI) r
1@n

L Pitq{... rloo.r&.1 i.rll lrr&l f.'9 .lldttta d.t trl..t ,r!
dlihdr!.r*lat tlorltri.ldr uPr
Cr. Millrlltt r (Juiid' l*o.E trt h.a arpdn yrr {irL.. oai lrd ,a9
dt]4.!..ltndab.n*, olei VPT / iEi.r' rdn .,nd ll.ili|p.rla l.l! dlrti!$ oit Arl
,n datlr dd l.lPIl r tml

C. Pssh.. etdMd.j l8ll l6r.kl y!r, d&rhltLr .Lt UPt
diri.dr.LrlugilEsDl$ dln P!!.11 Utt Ai1
Ca. P.dru'rrl r {Jun h roroi-n', hdl rq.ri rA didbrrt .ld Ugr ,tle
di.'d.th'jdiehb.^dn ord Ald,UPl b{ I lldi r&oftLi hra iir& ti! olrtai

0- P.,BL* aroBn .i d.d Pr6{t!au l..r.illtiign rdo{ yrl!

Cr. P.rnh!, . (Juirc! xr6dd6i d- litn rdl!. t li ,i1! dliddqlrdl&rLi
orr' UPr/ tqdrl dturd& Flg rhrn drihd8 il!.Ukri)r 1Ot
Cltls: Ddqri.no..e!.uiL.lrl.n {onE .r. r.o!tr.t .ton6a.l lLal

87v. a7v.
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ditindaklanjuti/ dilaksanakan oleh
UPI

3) Rekomendasi hasil inspeksi yang
diterbitkan oleh UF'I yang
ditindaklanj uti/ dilaksanakan oleh
pusat

4) Rekomendasi dari pemangku
kepentingan terkait yang
ditindaklanjuti/ dilaksanakan oleh
UPT

d. Pemangku kepentinganyang dimaksud
adalah pihak yang berwenang dalam
menindaklanjuti hasil pengawasan,
antara lain:
. Pelaku usaha;
. Lintas sektor (pemerintah daerah,

kementerian / lembaga. organisasi
profesi, maupun institusi lain yang
terkait pengawasan Obat dan
Makanan)

SK4 Meningkatnya
efektivitas
pemeriksaan
sarana Obat dan
Makanan serta
pelayanan publik di
wilayah kerja
RRPOM di Manado

Persentase
keputusan/
rekomendasi
hasil
inspeksi yang
ditindaklanju
ti oleh
pemangku
kepentingan

63,7" 63,70/o 63,7
o/"

a. Rekomendasi hasil pengawasan
merupakan suatu rekomendasi yang
diberikan oleh BPOM melalui UPT
kepada stakeholder yang memiliki
kewenangan dan tanggungjawab
terhadap sarana produksi/distribusi
Obat dan Makanan.

b. Rekomendasi hasil inspeksi diberlakukan
terhadap sarana produksi, distribusi,
saryanfar baik yang Memenuhi
Ketentuan maupun Tidak Memenuhi
Ketentuan.

c. Pemangku kepentinganyangdimaksud
adalah pihak yang berwenang dalam
menindaklanjuti hasil pengawasan,
antara lain:

. pelaku usaha;

P.rs3lt3s6 toputasnir€fom..dGi ia6a irsr€kst y6r8 dilind6iklXi d.t pe&rngku

^ 
lc^ tah t *ffiadoi tto" e

tu n t4h t ..aanvia,. ,.4i dtb

lrntah t.td.don lda, ltb

63,7
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DEFIN ISI CARA PERHITUNGANTWI TW II TW III TW IV
. lintas sektor (pemerintah daerah,

Kementerian/ [rmbaga, orga n isa si
profesi. maupun inslilusi lain yang
terkait pengawasan Obat dan Makanan)

d, Keputusan/ Rekomendasi hasil inspeksi
dapat berupa pembinaan, peringatan,
peringatan keras atau rekomendasi
PSK/ Pencabutan Ijin / Pencabutan NIE
dan atau tindak lanjut kasus yang
berupa hasil pemeriksaan sarana (sarana
produksi, sarana distribusi, saryanfar),
hasil pengujian sampel, hasil
p€ngawasan iklan (kepada media lokal,
KPID), hasil pengawasan label,
penanganan kasus, pengaduan
konsumen.

e. Tindak lanjut adalah p edback/respon
dari stakeholder terkait terhadap
keputusan / rekomendasi hasil
pengawasan yang diterbitkan oleh UPT.

SK4 Meningkatnya
efektivitas
pemeriksaan
sarana Obat dan
Makanarr serta
pelayanan publik di
wilayah kerja
BBPOM di Manado

Persentase
keputusan
penilaian
sertifikasi
yang
diselesaikan
tepat waktu

95./. 95.k 95"k a. Keputusan penilaian sertifikasi
mencakup:

1) Surat rekomendasi pemenuhan
aspek CPOTB (tahap 1, 2 dan tahap
3) dalam rangka pendaftaran
produk OT

2) Hasil Pemeriksaan sarana produksi
SK dalam pendaftaran produk

3) Surat rekomendasi pemenuhan
aspek CPKB dalam rangka
pendaftaran produk kosmetik

4) Surat rekomendasi pendaftaran
produk pangan dalam rangka
mendapatkan nomor izin edar

5) Hasil pemeriksaan PBF dan
evaluasi CAPA dalam rangka
sertifikasi CDOB

PersenlL.c keputusrn penualan scrtlfikasl ying dlselesalkan tepat $aktu
llnln\ ,.rutt{n pdlroto, t*ri ednd d&.l.tottoa toot *oktu

r100%
lunldh p.rnrr,n!,,.nlLd,..,nfl&.ri

Calat&:

' Penlai. sartr'rka6r rniic6kup yang disebsrrker padr lrhrn berFlan (kn c€,ry 0r€r

tahlll] sa*il.qn y!

950/o
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6l Penerbitan SKI/SKE produk dan

bahan obat, 0T, SK, Kosmetik dan
Pangan Olahan

7l Surat hasil pemeriksaan importir
kosmetik/obat
tradisional/ suplemen kesehatan
dalam rangka pendaftaran produk
impor OT, Kos, SK

8) Sertifikat (taporan Hasil Uji) hasil
pengujian sampel pihak ketiga
(sampel dari POLRI,
Kementerian/ Ifmbaga lain, pelaku
usaha (termasuk UMKM), sampel
earlg uLaming sgsteml

b. Yang dimaksud tepat waktu adalah tidak
melewati timeline yang telah ditentukan
dari surat permohonan diterima hingga
diterbitkan keputusan penilaian.

SK4 Meningkatnya
efektivitas
pemeriksaan
sarana Obat dan
Makanan serta
pelayanan publik di
wilayah kerja
BBPOM di Manado

Persentase
sarana
produksi
Obat dan
Makanan
yang
memenuhi
ketentuan

67vo 670/o 670/o 670/o Sarana Produksi Obat
Sarana produksi Obat adalah sarana
produksi obat, bahan baku obat, produk
biologi dan sarana khusus (misalnya: unit
transfusi darah, fasilitas radiofarmaka,
laboratorium sel punca dan instalasi
farmasi rumah sakit).
y' Memetruhi Ketentuan adalah apabila

tidak ada temuan kritikd pada saat
dilakukan pemeriksaan dan
tindaklanjutnya berupa Perbaikan.

Sarana Produksl OT
Sarana produksi Obat Tradisional
mencakup IOT, UKOT dan UMOT. Sarana
dinyatakan Memenuhi Ketentuan apabila
y' Untuk sarana [OT: tidak ada temuan

krrtrs alau lebih dari 5 temuan major.

Fd,--rtu,cidr.r-
t-FFJa.,Ir.d'io.r&t b-t..arn .t -'r-i-rtAr+.O,.'-"

Ciar
}Iltdlsr Frdtiobc& lH&, frg 4sb.lal! 3 d{irlirr{$!m
Fldb oablrdtrrlfqfiffir
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y' Untuk sarana UKOT dan UMOT: tidak

ada temuan kritis atau sanitasi higien
major.

Catatan: Pemeriksaan sarana UKOT dan
UMOT akan menggunakan form yang
berbeda dengan sarana produksi IOT
Sarana Produksi Kosnetik
Sarana produksi kosmetik mencakup
Industri Kosmetik golongan A dan B.
y' Sarana dinyatakan Memeauhi

Ketentuar apabila tidak ditemukan
temuan kritis atau lebih dari 5 temuan
major.

Sarana produksi Suplemen Kesehatan
Sarana produksi Suplemen Kesehatan
mencakup IOT, UKOT (GMP), tndustri
Farmasi (Fasber) dan lndustri Pangan.
y' Sarana dinyatakan Memeuuhl

Ketentuan apabila tidak ditemukan
temuan kritis atau lebih dari 5 temuan
major.

Sarana Produksi Pangan
Sarana produksi pangan mencakup sarana
produksi MD dan IRTP/UMKM. Sarana
dinyatakan Memenuhi Ketentuan apabila:
y' Sarana produksi pangan MD yang

memperoleh rating A dan B-
y' Sarana produksi IRTP/UMKM

memperoleh level I dan 2.
Catatan: Pemeriksaan sarana IRTP/UMKM
menggunakan form pemeriksaan yang
berbeda dengan sarana produksi (industri)
pangan



No Sasaran Kegiatan IKU
TAR(iET

DEFINISI CARA PERHITUNGANTWl TW II TW lll
SK4 Meningkatnya

efektivitas
pemeriksaan
sarana Obat dan
Makanan serta
pelayanan publik di
wilayah kerja
BBPOM di Manado

Persentase
sarana
distribusi
Obat dan
makanan
yang
memenuhi
ketentuan

60v, 60"h 60" a. Sarana distribusi yang dimaksud terdiri
atas sarana distribusi obat, obat
tradisional, kosmetik, suplemen
kesehatan dan makanan, sarana
pelayanan kefarmasian (apotek, instalasi
farmasi RS, klinik, puskesmas, toko obat
berizinl.

b.Target sarana distribusi yang diperiksa
setiap tahun berdasarkan kajian resiko
untuk diperiksa dan penetapan
kesimpulan sarana MK dan TMK
mengacu pada:
1) Pedoman pemeriksaan sarana

produksi dan distribusi obat
2) Pedoman pemeriksaan sarana

produksi dan distribusi OT, Kos dan
SK (juklak.....)

3) Pedoman pemeriksaal sarana
produksi dan distribusi pangan

4) Petunjuk Teknis Pelaksanaan
Pengawasan Fasilitas Distribusi
Obat/ Bahan Obat danFasilitas
Pelayanan Kefarmasian

% S!r.n olskiSuri tlK .
luBldhSa.ana dlttrlbut oX yuewwwv \.tc tdr x to0%lqn& m..llrtrtbat ott ,a^g dtwrlLro

SK4 Meningkatnya
efektivitas
pemeriksaan
sarana C)bat dan
Makanan serta
pelayanan publik di
wilayah kerja
BBPOM di Manado

Indeks
Pelayanan
Publik

3,51 1. lndeks Pelayanan Publik (IPP) adalah
indeks yang digunakan untuk mengukur
kinerja pelayanan publik di lingkungan
K/L/D berdasarkan 6 (enam) aspek
meliputi:
a. Kebijakan Pelayanan (bobot 30%);
b. Profesionalitas SDM (18%);
c. Sarana Prasarana (15olo):
d. Sistem Informasi Pelayanan Publik

(srPP) (1s%);
e. Konsultasi dan Pengaduan (15%);
f. lnovasi (77o).

2. Penilaian kinerja UPP mengacu
Peraturan Menteri PANRB Nomor 17

r prlatgl4lper].IAB!_oleh Tim P..qela_i UPP BPOM

,. lGtegorinilai.

Rrnqe Nilai Kategori Makna
0 - 1,00 F Gagal

t,01 - 1.50 F Sangal Buruk
1.51 - 2.00 lr Buruk
2.O1 2.50 C Cnkup (Detrysn Catatan)
2.51 - 3.00 {_- Cukrip
3.01 - 3,50 6 Baik (t engan Cataton)
3.5I - 4.00 B Bark

4.01 - 4,50 Sanqal Sark
4.51 - 5,00 Pelaysnan Ptma

TW IV
60"/.



No Sasaran Kegiatan IKU
TARGET

DEFINISI CARA PERHITIJNCANTWt TW II TW III TW tV
Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian
Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan
Publik.

) t\i) Meningkatnya
efektivita s
Komunikasi,
lnformasi, Edukasi
Obat dan Makanan
di wilayah kerja
BBPOM di Manado

Tingkat
Efektivitas
KIE Obat dan
Makanan

45,21 85,21 85,2
I

I . Tingkat Efektivitas Komunikasi,
Informasi, dan trdukasi Obat dan
Makanan adalah ukuran efektifitas atas
lqtalitrrs dan sebaran (lanantitas)
pemahaman masg arakat terhadap obat
dan makanan yang ditakukan Badan
POM melalui kegiatan KIE (Komunikasi,
Informasi, dan Edukasi).

2. Badan POM memiliki ragam jenis
program Komunikasi, Informasi, dan
Edukasi (KIE) yang meliputi:
a) KIE melalui media cetak dan

elektronik;
b) KIE langsung ke masyarakat; dan
c) KIE melalui media sosial

3. Indikator ini diukur melalui survei
terhadap 4 kriteria;
a) Tingkat persepsi terhadap ragam

pilihan sumber informasi KIE;
b) Tingkat pemahaman terhadap konten

informasi yang dilerima;
c) Tingkat persepsi terhadap manfaat

program KIE;
d) Tingkat minat terhadap informasi obat

dan makanan
4. Responden Audiens KIE adalatl

responden yang sebelumnya pernah
menerima atau terlibat sebagai peserta
dalam kegiatan KIE Badan POM dalam 3
bulan terakhir.

Diukur melalui survei dengan target
responden adalah masyarakat yang pemah
menjadi peserta dan/atau terpapar KIE
BPOM melalui berbagai rnedia pada tahun
berjalan



No Sasaran Kegiatan I KTJ
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5. Teknik survei dapat bentpa face to face
interuieu, penyebaran kuisioner dan
online surueu

SK5 Meningkatnya
efektivitas
Komunikasi,
Informasi, Edukasi
Obat dan Makanan
di wilayah kela
BBPOM di Manado

Jumlah
sekolah
dengan
Pangan
Jajanan
Anak
Sekolah
(PJAS) aman

10v. 7oyo 16 a. Sekolah yang dilakukan intervensi
keamanan PJAS terdiri dari SD/MI,
SMP/ MTS, dan SMA/SMK/MA

b. Intervensi utama yang dilakukan berupa
bimbingan teknis keamanan pangan
terhadap siswa dan guru. Selain itu akan
dilakukan pendampingan yang lebih
intensif untuk memastikal bahwa
sekolah tersebut menerapkan
persyaratan keamanan pangan, dan juga
kegiatan sampling PJAS di kantin dan
pedagang sekitar sekolah sebelum dan
sesudah intervensi dilakukan.

c. Tujuan dari intervensi ini untuk
memastikan agar sekolah aman dari
PJAS yang mengandung bahan
trerbahaya serta memiliki kemandirian
dalam mengimplemenl a sikan prinsip-
prinsip keamanan pangan di sekolah
khususnya di kantin sekolah.

Dihitung berdasarkan jumlah sekolah baru
yang mendapatkan penghargaan atas
penerapan persyaratan keamanan pangan
mengacu pada Juknis Piagam Bintang
Keamanan Pangan.
Realisasi triwulanan dihitung berdasarkan
progress tahapan

SK5 Meningkatnya
efektivitas
Komunikasi,
Informasi, Edukasi
Obat dan Makanan
di wilayah ke{a
BBPOM di Manado

Jumlah desa
pangan
aman

12,5 4 a. Desa yang diintervensi meliputi desa
maju, desa berkembang, desa yang
rnenjadi lokasi intervensi stunting, desa
kerjasama dengan Kementerian Desa
Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi, dan desa di daerah
destinasi wisata

b. Desa Maju adatah Desa dengan IDM >
O,7O7 dan < 0.815 dan desa berkembang
adalah desa dengan IDM > 0.599 dan <
0.707, IDM adalah Indeks Desa yang
merupakan komposit dimensi ketahanan
sosia l, ekonomi dan ekologi

Dihitung dari Jumlah desa yang :

Desa pangan aman adalah desa yang
memenuhi kriteria poin C

20v.

3Oo/o 82,sv.
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c. Desa pangan aman adalah desa yang

memiliki:
1) Kader keamanan pangan desa yang

aktif
2l Melakukan intervensi keamanan

pangan pada komunitas desa
3) Mempunyai dokumen perencanaan

program keamanan pangan yang
mandiri (dengan dana desa, dana
mandiri atau integrasi dengan
program lain)

SK5 Meningkatnya
efektivitas
Komunikasi,
lnformasi, Edukasi
C)bat dan Makanan
di wilayah kerja
BBPOM di Manado

Jumlah
pasar aman
dari bahan
berbahaya

1,Oo/o 2ovo 2 a. Pasar adalah pasar tradisional yang
diusulkan oleh daerah sebagai pasar
percontohan untuk pelaksanaan program
pasar aman dari bahan berbahaya

b. Intervensi adalah segala upaya yang
dilakukan sesuai dengan pedoman
implementasi program pasar aman dari
bahan berbahaya dalam rangka
mencapai pasar aman dari bahan
berbahaya

c. Pasar aman dari bahan berbahaya
adalah pasar yang didalamnya terdapat
komitmen dan dukungan penuh dari
komunitas pasar dan pemangku
kepentingan terkait untuk
mengendalikan peredaran bahan
berbahaya yang disalahgunakan dalam
pangan dan pangan yang berpotensi
mengandung bahan berbahaya. Bentuk
intervensi yang dilakukan berupa survey
pasar, advokasi komitmen pemda dan
lintas sektor, bimtek petugas pasar,
penyuluhan komunitas pasar, kampanye
pasar aman, monev pasar aman dari
bahan berbahaya, serta pelatihan

Dihitung dari Jumlah pasar yalg memenuhi
kriteria poin F

6Oo/o



No Sasaran Kegiatan IKU
TARG ET

DEFINISI CARA PERHITUNGANTWI TW II TW III TW IV
fasilitator pasar aman dari bahan
berbahaya.

d. Komitmen dan dukungan penuh
komunitas pasar dan pemangku
kepentingan terkait dapat berupa
penurllnan peredaran bahan berbahaya
yang disalahgunakan dalam pangan dan
pangan yang berpotensi mengandung
bahan berbahaya dan rencana program
pengawalan pada tahun berikutnya

e. Pasar yang diintervensi meliputi pasar
baru yang belum pernah diintervensi
termasuk pasar di daerah destinasi
wisata.

f. Kriteria Pasar Aman meliputi :

1) Mendapat intervensi menjadi pasar
aman dari bahan berbahaya

2) Terjadi penurunan peredaran bahan
berbahaya yang disalahgunakan
dalam pangan dan pangan yang
berpotensi mengandung bahan
berbahaya serta

3) Mempunyai rencana program
pengawalan pada tahun berikutnya

SK6 Persentase
sampel Obat
yang
diperiksa dan
diuji sesuai
standar

23v, 45"k il Obat yang dimaksud mencakup obat,
obat tradisional, kosmetik, dan
suplemen Kesehatan
Sampel Obat meliputi sampel sesuai
dengan pedoman sampling. Sampel
Obat mencakup Balai dan [,oka.
Sesuai standar adalah standar
pedoman sampling dan juga timeline
yang ditetapkan dalam pedoman/SOP
Diperiksa meliputi pengecekan nomor
izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan,
penandaan / label.

b

(-

d

A+E
Pds.nlB. s6mpd otd ydu d?€{1*!! drt dii lc6rri slrtds = ?
- ,,unldh td Nl Obat rcnd rtn.ttr'a ntu.l 6nnnr

lrtloi tott.t tt,nyl Obot

6 _ lu^lat rsne.l Obdt yant dttl 1.1ttan.lar v
l6ldn tdt E.t tdrp.lobat

Meningkatnya
efektivitas
pemeriksaan
produk dan
pengujian Obat dan
Makanan di
wilayah kerja
BBPOM di Manado

95./.

'Obst menc.kup ob.l, b.h.i ob.t, n rkollr, plllokodh, pr.lumr,
tndi.ion.l, SupL.n n X.r.h.hi dan Ko!fi.lll
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e Diuji meliputi pengujian menggunakan
Iaboratorium.

SK6 Meningkatnya
efektivitas
pemeriksaan
produk dan
pengujian Obat dan
Makanan di
wilayah kerja
BBPOM di Manado

Persentase
sampel
makanan
yang
diperiksa dan
diuji sesuai
standar

450/o 7 50/o 950k a. Sampel Makanan meliputi sampel
sesuai dengan pedoman sampling.
Sampel Obat mencakup Balai dan Loka.

b. Sesuai standar adalah standar
pedoman sampling dan juga timeline
yang ditetapkan dalam pedoman/SOP

c. Diperiksa meliputi pengecekan nomor
izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan,
penandaan/ label,

d. Diuji meliputi pengujian menggunakan
laboratorium.

PsnEts!€ rsrpd lhktr|'] yarg dps*ss dsr df $sud $cd8r = #
. _ lu^14^ wy.l Uar.^u yng dtpt l,lo uadl nandat - . ^^^,

l! bn kto.t t4 wl Yatdnan

e _ ludt.h ,.n41 uA\M^ ydnt dtu,l ,edl ,tondor 
X 7O[Iy'

ll,,tht a.rr.( r.rnp.l ra.tondt

SK7 Meningkatnya
efektivitas
penindakan
kejahatan
Obat dan Makanan
di masing-masing
wilayah
kerja BBPOM di
Manado

Persentase
keberhasilan
penindakan
kejahatan di
bidang Obat
dan
Makanan

30. 4ovo 50./, 63v, 1. Penindakan adalah MANADOkaian
kegiatan intelijen dan penyidikan
terhadap pelanggaran ketentuan perUU
dibidang Pengawasan Obat dan Makanan
yang dilakukan oleh penyidik menurut
cara yang diatur dalam KUHAP untuk
mencari serta mengumpulkan bukti yang
terjadi dan guna menemukan
tersangkanya.

2. Kegiatan Penindakan merupakan seluruh
kegiatan yang dilaksanakan oleh UPT
seluruh Indonesia dalam rangka untuk
mencapai penyelesaian berkas perkara di
wilayah UPT.
Tahapan Penindakan antara lain:
a) SPDP (Surat Pemberitahuan

Dimulainya Penyidikan)
b) Tahap I (Penyerahan Berkas Perkara

kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU))
c) P21 (Berkas Perkara dinyatakan

lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum)
d) Tahap 2 (Penyerahan Tersangka dan

Barang Bukti kepada Jaksa Penuntut
Umum)

P.nll.i.. P.*.nt!r€ hberhasil.n Prnlnd.hn dllrkuk n d..g.n
md.tukan pembobohn t.rhadrp i.i lrp tahap dal.m pros.s

pmycleselan br*as pcrhr., y6ltu d.nt.ll pambrtlan bobot bartl,n.ft.

tunil :

., SPoe i!b€,.r 1516 - nll.i A l(r$r.ldl / Jlrnhh p€*.r.]
b. T.hrp I r.brt.r 40* - nilsl I l(b+€ld) /rumhh p.rtrrll
c" P?r 3.b...r 30r(, drn - ill.lC I{c+d)/jumllh p.*!nl
d. T.hrp 2 tlbe5tr 15r{ - nihi 0 (d /llmhh pc.k!r.)

P..r.61.rs leb€rherllan penlndaLn kejahlten 0ll .
{(rs96r a}+ (ao*r 8l+ (309(r c} + (1st6r o)} r '#tr#



No Sasaran Kegiatan IKU
TARGET DEFINISI CARA PERHITUNGANTWt TW III TW IV

3. Nilai pembobotan tersebut sudah
termasuk juga di dalamnya tahapan SP3,
apabila perkara yang sedang ditangani
diterbitkan SP3 maka nilai bobot perkara
tersebut sama dengan jumlah nilai bobot
sampai dengan tahapan terakhir yang
dicapa

SK8 Tena.uj udnya tata
kelola
pemerintahan di
lingkup UPT yang
optimal

88 Berdasarkan PermenPANRB Nomor 10
Tahun 2O 19 tentang Perubahan Atas
PermenPANRB Nomor 52 Tahun 2014
tentang Pedoman Pembangunan Zona
Integritas Menuju Wilayah Bebas dari
Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan
Melayani di Lingkungan Insla n si
Pemerintah, Inspektorat Utama selaku Tim
Penilai Internal (TPI) melakukar penilaian
pembangunan ZI menuju WBK/WBBM
pada Satker/Unit Keia dan BB/BPOM.
1. Zona Integritas (ZI) adalah predikat yang

diberikan kepada instansi pemerintah
yang pimpinan dan jajarannya
mempunyai komitmen untuk
mewujudkan WBK/WBBM melalui
reformasi birokrasi, khususnya dalam
hal pencegahan korupsi dan peningkatan
kualitas pelayanan publik.

2. Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi yang
selanjutnya disingkat Menuju WBK
adalah predikat yang diberikan kepada
suatu satker/unit kerja dan BB/ BPOi\4
yang memenuhi sebagian besar
manajemen perubahan, penataan
lalalaksana. penalaan sistem manajemen
SDM, penguatan pengawasan, dan
pengualan akuntabilitas krnerja.

3. Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan
Melayani yang selaniutnya disingkat

Penjumlahan bobot komponen pengungkit
dan bobot komponen hasil.

Tabel rincian bobot komponen pengungkit
penilaian satker/unit kerja dan BB/BPOM
Be ikat Menu u WBK Menu u WBBM

Tabel rincian bobot indikator hasil
satker/unit kerja dan BB/BPOM Berpredikat
Menu u WBK Menu u WBBM

No Komponen Pengungkit Bobot
(6ovol

1 Manajemen Perubahan 5%

2 Penataan Tatalaksana 50/o

Penataan Sistem
Manajemen SDM

1,5%

Penguatan Akuntabilitas
Kinerja

100k

5 Penguatan Pengawasan

6 Penguatan Kualitas
Pelavanan Publik

too/o

No Komponen Hasil Bobot
(4Oo/.1

I Terwujudnya
Pemerintahan yang
Bersih dan Bebas KKN

20./.

TW II

lndeks RB
BBPOM di
Manado

3

4



No Sasaran Kegiatan IKU
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DEFINISI CARA PERHITUNGANTWI TW II TW III TW IV
Menuju WBBM adalah predikat yang
diberikan kepada suatu satker/unit kerja
dan BB/BPOM yang memenuhi sebagian
besar manajemen perubahan, penataan
t a lalak sa na. penalaan sistem manajemen
SDM, penguatan pengawasan, penguatan
akuntabilitas kinerja, dan penguatan
kualitas pelayanan publik.

SK8 Terwujudnya tata
kelola
pemerintahan di
lingkup UPT yang
optimal

ao Berdasarkan PP No. 8 Tahun 20O6 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi
Pemerintah serta Perpres No. 29 Tahun
2014 tentang Sistem Akuntabititas Kinerja
lnstansi Pemerintah (SAKIP) :

SAKIP merupakan penerapan manajemen
kinerja pada sektor publik yang sejalan dan
konsisten dengan penerapan RB yang
berorientasi pada pencapaian outcomes
dan upaya untuk mendapatkan hasil yang
lebih baik. Nilai evaluasi AKIP mitra kerja
lnspektorat Utama adalah nilai hasil dari
evaluasi yang dilakukan oleh lnspektorat
Utama atas SAKIP Satk€r/Unit Kerja Pusat
dan BB/BPOM mitra keqa Inspektorat
[]tama
Evaluasi AKIP terdiri dari penjumlahan 5
komponen penilaian antara lain:
1. Perencanaan Kinerja (30%) meliputi

aspek:
a. Rencana Strategis (10%) meliputi

pemenuhan renstra (2%), kualitas
renstra (57.) dan implementasi renstra
l3%)

b. Perencanaan kinerja tahunan (2O7o)

meliputi pemenuhan RKT (4%),
kualitas RKT (10%) dan implementasi
RKT (6%)

Penjumlahal 5 komponen penilaian evaluasi
AKIP.
Rentang nilai evaluasi AKIP terdiri dari:
1. AA (Sangat Memuaskan) dengan nilai

>90- 100
2. A (Memuaskan, memimpin perubahan,

berkine{a tinggi, dan sangat akuntabel)
dengan nilai >80-90

3. BB (Sangat Baik, akuntabel, berkinerja
baik, memiliki sistem manajemen kinerja
yang andal) dengan nilai >70 8O

4. B (Baik, akuntabilitas kinerjanya sudah
baik, memiliki sistem yang dapat
digunakan untuk manajemen kinerja,
dan perlu sedikit perbaikan) dengan nilai
>60-70

5. CC (Cukup (Memadai), akuntabilitas
kine{anya cukup baik, taat kebijakan,
memiliki sistem yang dapat digunakan
untuk memproduksi informasi kinerja
untuk pertanggungjawaban, perlu
banyak perbaikan tidak mendasar)
dengal nilai >5O-6O

6. C (Kurang, sistem dan tatanan kurang
dapat diandalkan, memiliki sistem untuk
manajemen kinerja tapi perlu banyak
perbaikan minor dan perbaikan yang
mendasar) dengan nilai >30-50

Nilai AKIP
BBPOM di
Manado
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2. Pengukuran Kinerja (25%) meliputi
aspek:
a. Pemenuhan pengukuran (5%)
b. Kualitas pengukuran (12,5%)
c. lmplementasi pengukuran (7,57o)

3. Pelaporan Kinerja (15%) meliputi aspek
a. Pemenuhan pelaporan (3%)
b. Kualitas pelaporan (7,5olo)
c. Pemanfaatan pelaporan (4,57o)

4. Evaluasi Internal (10%o) meliputi aspek:
a. Pemenuhan evaluasi (27o)

b. Kualitas evaluasi (5%)
c. Pemanfaatan hasil evaluasi (3olo)

5. Capaian Kinerja (20%) meliputi aspek:
a. Kinerja yang dilaporkar (output) (5oh)
b. Kinerja yang dilaporkan (outcomel

(ro%l
c. Kinerja tahun berjalan (benchmark)

(s%)

7. D (Sangat Kurang, sistem dan tatanan
tidak dapat diandalkan untuk penerapan
manajemen kinerja; Perlu banyak
perbaikan, sebagian perubahan yang
sangat mendasar) dengan nilai 0-3O

Terwuiudnya SDM
UPT yang
berkinerja optimal

lndeks
Profesionalita
s ASN
BBPOM di
Manado

75 a. Indeks Profesionalitas ASN adalah
ukuran statistik yang menggambarkan
kualitas ASN berdasarkan kesesuaian
kualifrkasi, kompetensi, kinerja, dan
kedisiplinan pegawai ASN dalam
melaksanakan tugas jabatan.

b. Indeks Profesionalitas ASN diukur
berdasarkan Permen PANRB 38l2ola
tentang Pengukuran Indeks
Profesionalitas ASN.

c. Indeks Profesionalitas ASN diukur
dengan menggunakan 4 (empat) dimensi,
yaitu:
1) Kualifikasi : diukur dari indikator

riwayat pendidikan forma.l terakhir
yang telah dicapai

Berdasarkan hasil perhitungan lndeks
Profesionalitas ASN, dilakukan
pengkategorian tingkat Profesionalitas ASN
sebagai berikut :

SK9 Menggunakan form survei sesuai Permen
PAN dan RB No 38 Tahun 2018 kepada
seluruh pegawai (ASN) di UFrI
Bobot penilaian dimensi Indeks
Profesionalitas ASN terdiri atas :

a- kualifikasi memiliki bobot 25 % (dua puluh
lima persen);

b. kompetensi memitiki bobot 40 7o (empat
puluh persen);

c. kinela memiliki bobot 30 7o (empat puluh
persen); dan

d. disiplin memiliki bobot 5 7o (lima persen).



No Sasaran Kegiatan IKU DEFINlSI CARA PERHITUNGANTWI TW II TW III TW IV
2) Kompetensi : diukur dari indikator

riwayat pengembangan kompetensi

-yang telah dilaksanakan
3) Kinerja : diukur dari indikator

penilaian prestasi kerja PNS
4) Disiplin : diukur dari indikator riwayat

penjatuhan hukuman disiplin yang
pernah dialami

a. Nilai 9 1 - 100 (Sembitan puluh satu
seratus) berkategori Sangat Tinggi;

b. Nilai 81 - 90 (delapan puluh satu sembilan
puluh) berkategori TinggU

c. Nilai 71 - 80 (tujuh puluh satu- delapan
puluh) berkategori Sedang;

d.Nilai 61 70 (enam puluh satu-tujuh
puluh) berkategori Rendah; dan

e. Nilai 0 - 60 (nol-enam puluh) berkategori
Sangat Rendah.

SKlO Menguatnya
laboratorium,
pengelolaan data
dan informasi
pengawasan Obat
dan Makanan

Persentase
pemenuhan
laboratorium
pengujian
Obat dan
Makanan
sesuai
standar GLP

72 Yang maksud dengan pemenuhar terhadap
standar GLP adalah upaya Lab pengujian
UFrI untuk memenuhi Standar Good
Laborotory Practice IGLP) yang meliputi
parameter Standar Ruang Lingkup,
Standar Alat Laboratorium, dan Standar
Kompetensi personel laboratorium.

Penilaian pemenuhan terhadap masing-
masing parameter dilakukan oleh Pusat
Pengembangan Pengujian Obat dan
Makanan Nasional
Batas nilai minimal GLP adalah 707o
dengan ketentuansebagai berikut:
. Standar Ruang Lingkup > 65,
. Standar Kompetensi personel

Iaboratorium > 75,
. Standar Alat Laboratorium > 70

Diperoleh dari Nilai Asesmen Pusat
Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan
Nasional

SKIO Indeks
pengelolaan
data dan
informasi
UPT yang
optimal

1,51 1,51 1 ,51 Diperoleh dari Nilai Asesmen Pusat Data dan
lnformasi Nasional
Kriteria yang digunakan adalah:
2,26-3 : Optimal
1,51 -2,25 :Cukup
0,76 - 1,5 :KurangOptimal
0 - 0,75 : Sangat Kurang

Menguatnya
laboratorium,
pengelolaan data
dan informasi
pengawasan Obat
dan Makanan

Komponen pengelolaan data dan informasi
UPT mencakup komponen:
1. Indeks data dan informasi yang telah

dimutahirkan di BCC
)> Data dan informasi yang dimaksud

adalah data kinerja yang terintegrasi
ke dalam sistem BCC yang digunakan
dalam mendrrkrr bisnis roses unit

TARGET
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DEFINISI CARA PERIIITUNCANTWI 't'w ll TW Il] TW IV
kerja dan pengambilan keputusan
strategis oleh pimpinan BPOM.

> Yang dimaksud dimutahirkan adalah
data dan informasi yang terintegrasi
dimutahirkan sesuai dengan waktu
yang ditentukan.

i BCC adalah suatu lokasi/tempat
yang dilengkapi dengan kumpulan
data untuk diolah dan dianalisa
sebagai dasar dalam membuat
kebijakan pengawasan obat dan
makanan, selain itu juga memonitor
dan mengevaluasi kine{a
pengawasan obat dan makanan oleh
pimpinan

) Tujuan penetapan indikator ini
adalah untuk menjamin data dan
informasi yang ada selalu update
pada saat digunakan sehingga
keputusan yang diambil tepat
sasaran.

> Terdapat data dan informasi dalam
sistem BCC yang harus dimutahirkan
secara berkala oleh unit penyedia
data. Data dan informasi yang harus
dimutahirkan sebagai berikut:
l) UPT : SIPT, SPIMKeT Data

Keracuanan
2) Unit kerja pusat sesuai data

kinerja masing-masing (terlampir)
2. Indeks pemanfaatan sistem informasi

BPOM, mencakup sistem informasi yang
digunakan / diimplementasikan dalam
pelaksanaan bisnis proses di masing-
masing unit kerja mencakup:
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'z Balai : email, sharing folder,

dashboard BCC, Berita Aktual pada
Subsite Balai

; Pusat: email dan dashboard BCC
Pemanfaatan email yang dimaksud
adalah pemanfaatan oleh unit keda,
bidang/ bagian/ subdit maupun individu

SKl I Terkelolanya
keuangan UPT
secara akuntabel

Nilai Kinerja
Anggaran
BBPOM di
Manado

50 55 60 93 a. Nilai Kine{a Anggaran adalah
merupakan penilaian terhadap kinerja
anggaran Satker/UPT yang diperoleh
dari nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan
Anggaran (IKPA) dan Nilai Evaluasi
Kine{a Anggaran (EKA).

b. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan
Anggaran (IKPA) merupakan ukuran
evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran
yang memuat l3indikator dan
mencerminkan aspek kesesuaian
perencanaan dan pelaksanaan anggaran,
kepatuhan pada regulasi, serta
efektifitas dan efi siensi pelaksanaan
kegiatan.

c. 13 indikator pembentuk Indikator
Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) :

1) Revisi DIPA
2 Deviasi Halaman III DIPA
3 Pengelolaan UP
4 Rekon LPJ Bendahara
5 Data Kontrak
6 Penyelesaian Tagihan
7 Penyerapan Anggaran
8 Retur SP2D
9 Perencanaan Kas (Renkas)
lO) Pengembalian / Kesalahan SPM
l1) Dispensasi Penyampaian SPM
12) Pagu Minus
13) Konfirmasi Capaian Output

Nilai Kine4a Anggaran BPOM =
(Nilai EKA x 60%l + (Nilai IKPA x 40%)
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SK11 Terkelolanya
keuangan UPT
secara akuntabel

Tingkat
Efrsiensi
Penggunaan
Anggaran
BBPOM di
Manado

Efisien
(es%)

Ehsien
(9s%l

Ehsien
(9s%)

Efisien
(es%)

a. Efrsiensi adalah kemampuan suatu
kegiatan untuk menggunakan input
yang lebih sedikit namun menghasilkan
output yang sama atau lebih besar atau
dengan kata lain bahwa p€rsentase
capaian output sama atau lebih tinggi
dari capaian input.

b. lndeks efisiensi (lE) Diperoleh dengan
membagi %o caparan output dengan o/o

capaian input

/taeaiaalt ou@?ra
oh cdpaian irrprrtt

IE

c. Standar efisiensi (SE) adalah 1

d. Tingkat efisiensi diukur dengan
membandingkan indeks efrsiensi (lE)
ter standar efisiensi (Str).

e. Apabila tE > SE maka kegiatan dianggap
ehsien, apabila: [E < SE maka ke€iiatan
dianggap tidak ehsien.

f- Kriteria:
1. Efisien apabila TE berkisar dari 0

sampai dengan 1

2. Tidak efisien apabila TE<O atau TE> 1

nE _ (r/Er-s-s)
.SE

Capaian Indikator Tingkat Efisiensi dihitung
dengan range sebagai berikut:
1. O-O,2 :1OO7" ) Efisien
2. O,2l - O,4 : 95o/o ) Efisien
3. O,4r - 0,6 | 92Yo ) Efisien
4. 0,6l - Q,8 : 9O"/" ) Efisien
5. O,81 - 1,O : 88% ) Efisien
6. 1,01 1,2 : 860/o ) Tidak Efrsien
7 . 1,21 - 1,4 : 84o/o ) Tidak Efrsien
8. 1.,41 1,6 : 8Q"/. ) Tidak Elisien
9. 1,61 1 ,8 : 78"/. ) Tidak Efisien
10. > 1,81 : 75io ) Tidak Efisien
11.<0 : 75ok) Tidak Efisien
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