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Reformasi Birokrasi   memiliki visi : “Terwujudnya 
Pemerintahan Kelas Dunia”, yaitu pemerintahan yang 
profesional dan berintegritas tinggi yang mampu 

memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dan 
manajemen pemerintahan yang demokratis.

Reformasi Birokrasi (RB) Badan POM  bertujuan untuk 
mengoptimalkan peran, tugas dan fungsi Badan POM   
dalam rangka mewujudkan visi dan misi Badan POM 
sekaligus berperan aktif  dalam menciptakan tata kelola 
pemerintahan yang bersih, berwibawa dan transparan 
serta akuntabel. 
Reformasi Birokrasi Badan POM  periode   2010-2014 
telah berjalan dengan baik dan di akhir periode 2014 
telah dilakukan evaluasi atas pelaksanaan Reformasi 
Birokrasi Badan POM. Roadmap ini  disusun dengan 
mempertimbangkan capaian  Reformasi Birokrasi periode 
2010-2014 , ekspektasi/tuntutan/harapan stakeholder 
pengawasan Obat dan Makanan , tantangan pengawasan 
Obat dan Makanan internasional/nasional, dan perubahan 
lingkungan strategis guna mencapai tujuan nasional 
Reformasi Birokrasi yaitu  :Birokrasi yang bersih dan 
akuntabel: Birokrasi yang efektif dan efisien: Birokrasi yang 
memiliki pelayanan publik berkualitas.

RINGKASAN EKSEKUTIF

Secara umum,  Roadmap Reformasi Birokrasi Badan POM   
2015-2019   ini dikelompokkan menjadi 9 Program yaitu: 
Penguatan Pola Pikir dan Budaya Kerja (Manajemen 
Perubahan), Penataan Peraturan Perundang-Undangan, 
Penataan dan Penguatan Organisasi, Penataan Tata 
Laksana, Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya 
Manusia Aparatur, Penguatan Pengawasan, Penguatan 
Akuntabilitas Kinerja, Peningkatan Kualitas Pelayanan 
Publik, dan Monitoring dan Evaluasi.

Dalam manajemen perubahan, Badan POM  telah 
berkomitmen   untuk melakukan Revolusi mental birokrasi  
sesuai dengan    Nawa Cita yang merupakan 9 Agenda 
Prioritas Kabinet Joko Widodo. Revolusi mental  bukan 
sekadar sebuah jargon, tetapi harus menjadi sebuah 
komitmen kuat seluruh warga Badan POM. Revolusi 
mental sebagai perubahan mendasar dalam cara berpikir 
dan cara merasa yang diterjemahkan dalam perilaku 
dan tindakan nyata keseharian dalam kehidupan di 
berbagai aspek baik perilaku politik, perilaku ekonomi, 
perilaku pendidikan, perilaku kerja, dan perilaku sosial 
kemasyarakatan pada akhirnya akan memberikan efek 
positif terhadap masyarakat sebagai stakeholder utama 
BPOM sejalan dengan sasaran utama revolusi mental yakni 

untuk mengubah mindset dan culture set dari dilayani 
menjadi melayani. Inisiasi Revolusi Mental ASN Badan POM  
dengan  mengikuti prioritas nasional Revolusi Mental 
aparatur adalah: 
1. Pengembangan nilai-nilai untuk menegakkan 

integritas; 
2. Pembentukan agen perubahan yang dapat mendorong 

terjadinya perubahan pola pikir dan menjadi role 
model bagi ASN pelaksana Yanblik Badan POM  yaitu 
Tim Pengelola Revolusi Mental Bidang Pelayanan dan 
Komunikasi Publik, Tim Pengelola Revolusi Mental 
Bidang Budaya Kerja dan Kode Etik Aparatur Sipil 
Negara, Tim Pengelola Revolusi Mental Bidang Inovasi 
dan Teknologi Informasi, Tim Pengelola Revolusi Mental 
Bidang Anti Gratifikasi dan Whistleblowing.

Penataan peraturan perundang-undangan merupakan 
program prioritas untuk mengatasi permasalahan  yang 
menjadi faktor penyebab munculnya perilaku negatif 
aparatur yaitu peraturan perundang-undangan yang 
tumpang tindih, disharmonis, dapat diinterpretasi 
berbeda atau sengaja dibuat tidak jelas untuk membuka 
kemungkinan penyimpangan. Kondisi seperti ini seringkali 
dimanfaatkan oleh aparatur untuk kepentingan pribadi 

yang dapat merugikan negara. Karena itu, perlu dilakukan 
perubahan/penguatan terhadap sistem peraturan 
perundang-undangan yang lebih efektif dan menyentuh 
kebutuhan masyarakat. Selain itu akan ditingkatkan 
keterlibatan publik dalam proses perumusan kebijakan 
sehingga meningkatkan kualitas regulasi yang melindungi, 
berpihak pada publik, harmonis, tidak tumpang tindih dan 
mendorong iklim kondusif bagi publik.

Untuk Penataan dan penguatan organisasi, program  
2015-2019 merupakan penguatan dari pelaksanaan 
Reformasi Birokrasi tahapan sebelumnya. Hasil dari yang 
diharapkan dalam program penguatan kelembagaan 
adalah meningkatnya ketepatan ukuran, ketepatan fungsi, 
dan sinergisme kelembagaan serta menurunnya tumpang 
tindih tugas dan fungsi antar unit organisasi di lingkungan 
BPOM maupun dengan instansi lainnya. Keberhasilan 
program ini dapat ditunjukkan melalui organisasi BPOM 
yang tepat fungsi dan tepat ukuran yang pada akhirnya 
mendukung visi dan misi BPOM serta pencapaian sasaran 
Reformasi Birokrasi nasional, yaitu birokrasi yang efektif dan 
efisien. Rencana aksi program penguatan kelembagaan 
BPOM tahun 2015-2019 adalah ; Finalisasi evaluasi 
kelembagaan, Penyusunan Kajian/desain organisasi BPOM, 

i ii
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Pengajuan naskah akademis penguatan organisasi BPOM 
kepada Kemen PAN dan RB, Penyusunan organisasi dan 
tata kerja BPOM, Penyusunan Pedoman Pembentukan dan 
Evaluasi UPT/Pos POM, Feasibility study pembentukan Pos 
POM baru, Evaluasi UPT/Pos POM, Evaluasi Kelembagaan 
BPOM dengan Rencana Tindak Lanjut: Penyusunan Naskah 
Akademis Restrukturisasi Organisasi BPOM.

Penataan sistem MSDM aparatur memiliki peranan penting   
agar   kinerja SDM dan organisaisi meningkat . Program 
yang akan dilakukan Badan POM sesuai prioritas nasional 
terkait pengembangan HCM, manajemen kinerja  dan 
intervensi soft infrastructure sbb : Perbaikan berkelanjutan 
sistem perencanaan kebutuhan pegawai ASN  ; Perumusan 
dan penetapan kebijakan sistem rekruitmen dan seleksi 
secara transparan dan berbasis kompetensi  ;  Perumusan 
dan penetapan kebijakan sistem promosi secara terbuka  
; Perumusan dan penetapan kebijakan pemanfaatan 
assessment center; Perumusan dan penetapan kebijakan 
penilaian kinerja pegawai  ;  Perumusan dan penetapan 
kebijakan reward and punishment berbasis kinerja  ; 
Pembangunan/pengembangan sistem informasi ASN  
Badan POM; Perumusan dan penetapan kebijakan sistem 
pengkaderan pegawai ASN   Badan POM; Perumusan 
dan penetapan kebijakan pemanfaatan/ pengembangan 
data base profil kompetensi calon dan pejabat tinggi 
ASN   Badan POM; Perumusan dan penetapan kebijakan 

pengendalian kualitas diklat   ; Penerapan sistem promosi 
secara terbuka, kompetitif, dan berbasis kompetensi 
didukung oleh makin efektifnya pengawasan oleh Komisi 
Aparatur Sipil Negara (KASN); Penyusuna dan penetapan 
pola karier pegawai ASN ; Pengukuran gap competency 
antara pemangku jabatan dan syarat kompetensi jabatan 
; Penguatan sistem dan kualitas pendidikan dan pelatihan 
untuk mendukung kinerja.

Untuk   penguatan pengawasan,  Badan POM  menjadikan 
program penguatan pengawasan menjadi salah satu 
program prioritas dalam RB 2015-2019 . Program ini 
dilakukan ini untuk meningkatkan penyelenggaraan 
pemerintahan yang bersih dan bebas KKN dan dalam upaya 
mempertahankan opini WTP serta  peningkatan pelayanan 
publik Badan POM. Beberapa program penguatan 
pengawasan di  Badan POM antara lain Pembangunan 
unit kerja untuk memperoleh predikat menuju WBK/
WBBM di Badan POM; perkuatan: penyelenggaraan 
SPIP, penanganan pengaduan, penanganan gratifikasi, 
penanganan benturan kepentingan.

Untuk menjamin terselenggaranya sistem pemerintahan 
yang akuntabel dan dapat menyajikan laporan kinerjanya 
secara baik, Badan POM  melakukan penguatan 
akuntabilitas kinerjanya melalui beberapa program antara 
lain:   Rencana Strategis (Renstra) 2015 – 2019 Badan POM   

telah mencakup penjabaran dari   Nawacita Presiden 
Republik Indonesia dan RPJMN 2015-2019; keselarasan 
implementasi Renstra Badan POM  2015-2019 melalui 
penurunan/kaskading  kedalam Rencana Kerja Tahunan 
(RKT), Penetapan   Kinerja ,   Penyesuaian Balance Scorecard 
(BSC) Sistem Manajemen Mutu Badan POM ISO 9001:2008 
dan pengembangan mekanisme Pemantauan dan Evaluasi 
kinerja (termasuk  Indikator Kinerja Utama (IKU)    

Pelayanan publik Badan POM merupakan aspek lain yang 
selalu menjadi sorotan masyarakat. Penerapan sistem 
manajemen pelayanan belum sepenuhnya mampu 
mendorong peningkatan kualitas pelayanan, yang lebih 
cepat, murah, berkekuatan hukum, nyaman, aman, jelas, 
dan terjangkau serta menjaga profesionalisme para 
petugas pelayanan. Oleh karena itu, perlu dilakukan 
penguatan terhadap sistem manajemen pelayanan publik 
agar mampu mendorong perubahan profesionalisme para 
penyedia pelayanan serta peningkatkan kualitas pelayanan. 
Untuk itu, program prioritas area pelayanan publik 
Badan POM antara lain: Perkuatan sistem monitoring dan 
evaluasi terhadap kinerja pelayanan publik; Peningkatan  
kualitas pelayanan publik sesuai kebutuhan dan harapan 
masyarakat; Peningkatan profesionalisme aparatur.

Program Monitoring dan Evaluasi RB Badan PPOM juga 
merupakan program prioritas.  Monitoring pelaksanaan 
RB  dilakukan dalam tingkatan lingkup unit/satuan kerja 
dan Balai Besar/Balai POM di seluruh Indonesia. Monitoring 
dilakukan untuk mempertahankan agar rencana aksi yang 
dituangkan dalam roadmap Reformasi Birokrasi dapat 
berjalan sesuai dengan jadwal, target-target, dan tahapan 
sebagaimana telah ditetapkan. Dari proses monitoring, 
berbagai hal yang perlu dikoreksi dapat langsung dikoreksi 
pada saat kegiatan Reformasi Birokrasi dilaksanakan, 
sehingga tidak terjadi penyimpangan dari target-target 
yang telah ditentukan. Selain itu juga dlakukan survei 
kepada pegawai tentang persepsi pegawai terhadap 
pelaksanaan Reformasi Birokrasi  Badan POM dan  survei 
kepada  stakeholder Badan POM  tentang   kinerja birokrasi 
Badan POM . Survei ini digunakan sebagai bahan evaluasi 
untuk peningkatan  mutu  implementasi  program RB 
Badan POM. 

Roadmap Reformasi Birokrasi Badan POM     ini dimaksudkan 
sebagai pedoman dan arahan bagi para pengambil 
kebijakan/keputusan di lingkungan  Badan POM dalam   
melaksanakan  Reformasi Birokrasi Badan POM dan  agar 
diperoleh kesamaan pola pikir dan pola tindak dari seluruh 
jajaran Badan POM, mulai dari tingkat pimpinan   tertinggi 
hingga terendah, dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi 
secara terpadu dan utuh.

iii iv
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PENDAHULUAN
BAB I 1.1 Tugas dan Fungsi BPOM

Kemajuan teknologi tentunya membawa perubahan-perubahan yang cepat dan 
signifikan pada industri farmasi, obat asli Indonesia, makanan, kosmetika dan 
alat kesehatan. Adanya teknologi modern tersebut membuat industri mampu, 
industri- memproduksi dalam skala yang sangat besar mencakup berbagai 
produk dengan “range” yang sangat luas. Selain itu dukungan kemajuan 
teknologi transportasi  dan entry barrier yang makin tipis dalam perdagangan 
internasional, maka produk-produk tersebut dalam waktu amat singkat dapat 
menyebar ke berbagai negara dengan jaringan distribusi luas dan mampu 
menjangkau seluruh strata masyarakat.

Badan POM dengan Sistem Pengawasan Obat dan Makanan (SisPOM) telah 
melakukan berbagai upaya mengawasi produk obat dan makanan untuk 
melindungi keamanan, keselamatan dan kesehatan konsumennya baik di dalam 
maupun di luar negeri. Dalam hal ini peran Badan POM sangat penting dengan 
memiliki jaringan nasional dan internasional serta kewenangan penegakan 
hukum dan memiliki kredibilitas profesional yang tinggi.

Peran Badan POM yang penting selaku institusi tersebut tentunya banyak 
didukung oleh sumber daya manusia penggerak di Badan POM yang dalam hal 
ini sesuai dengan program kebijakan pemerintah saat ini maka di tahun 2015 
s.d 2019 diperlukan adanya revolusi mental bagi seluruh penggerak birokrasi di 
Indonesia, yang juga dalam hal ini termasuk Badan POM.
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1.2 Visi dan Misi BPOM

Untuk menghadapi perubahan 
lingkungan strategis dan tantangan 
global dalam melaksanakan tugas 
dan fungsinya, maka Badan POM 
mempunyai visi  “Obat dan Makanan 
Aman Meningkatkan Kesehatan 
Masyarakat dan Daya Saing Bangsa” 
Untuk mencapai visi tersebut Badan 
POM mempunyai misi sebagai berikut:

1.3 Budaya Organisasi BPOM

Budaya organisasi merupakan 
nilai-nilai luhur yang diyakini dan 
harus dihayati dan diamalkan oleh 
seluruh anggota organisasi dalam 
melaksanakan tugasnya. Nilai-nilai 
luhur yang hidup dan tumbuh-
kembang dalam organisasi menjadi 
semangat bagi seluruh anggota 
organisasi dalam berkarsa dan 
berkarya, adalah:
1. Profesional
 Menegakkan profesionalisme 

dengan integritas, objektivitas, 
ketekunan dan komitmen yang 
tinggi.

2. Integritas
 konsistensi dan keteguhan 

yang 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.

1.4 Tujuan Reformasi Birokrasi 
BPOM

Tujuan Reformasi Birokrasi di BPOM 
secara umum yaitu kinerja birokrasi 
Badan POM menjadi lebih efektif 
dan efisien melalui pendekatan 
yang sistematik untuk mencapai tata 
kelola pemerintahan yang baik dan 
menciptakan aparatur Negara yang 
bersih, profesional dan bertanggung 
jawab serta selalu menghasilkan 
berbagai inovasi dalam rangka 

memberikan layanan yang terbaik 
bagi masyarakat/publik.

1.5 Dasar Hukum Reformasi 
Birokrasi BPOM

Berbagai peraturan pemerintah 
sebagai landasan legal dan 
operasional untuk mempercepat 
pelaksanaan Reformasi Birokrasi 
periode 2015 - 2019, antara lain 
sebagai berikut: 

1. Peraturan Presiden Nomor 81 
Tahun 2010 tentang Grand Design 
Reformasi Birokrasi.

2. Peraturan Menteri Negara 
Pendayagunaan Aparatur Negara 
Nomor PER/15/M.PAN/7/2008 
tentang Pedoman Umum 
Reformasi Birokrasi.

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan 
Aparatur Negara dan RB RI Nomor 
11 Tahun 2015 tentang Roadmap 
Reformasi Birokrasi 2015 - 2019

4. Keputusan Kepala Badan POM RI 
No. HK.04.1.24.11.12.7154 Tahun 

2012 yang telah diubah dengan 
Keputusan Kepala Badan POM RI 
No. HK.04.1.24.04.15.1929 Tahun 
2015 tentang Pembentukan TIM RB 
Badan POM.

1.6 Perubahan Secara Terencana

Dalam Rencana Pembangunan 
Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 
2015 – 2019 telah disusun strategi 
pembangunan melaui tiga dimensi 
pembangunan yaitu dimensi 
pembangunan manusia, dimensi 
pembangunan sektor unggulan, serta 
dimensi pemerataan dan kewilayahan. 
Ketiga dimensi tersebut tentunya juga 
dilaksanakan oleh Badan POM yang 
berdasarkan peraturan Keputusan 
Presiden Nomor 103 Tahun 2001 
tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, 
Kewenangan, Susunan Organisasi, 
dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah 
Non Departemen, sebagaimana telah 
beberapa kali diubah terakhir dengan 
Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 
2013, BPOM melaksanakan tugas 

pemerintahan di bidang pengawasan 
obat dan makanan.

Untuk menjamin terlaksananya tiga 
dimensi tersebut tentunya juga 
didukung dengan kepastian dan 
penegakan hukum, keamanan, dan 
ketertiban, politik dan demokrasi serta 
tata kelola Reformasi Birokrasi yang 
seharusnya berjalan dengan baik. 
Oleh karena itu pelaksanaan Reformasi 
Birokrasi di Badan POM memiliki peran 
yang penting untuk mendukung 
pelaksanaan pembangunan yang 
dilakukan oleh Badan POM dalam 
rangka pengawasan obat dan 
makanan.Keberlanjutan pelaksanaan 
Reformasi Birokrasi di Badan POM 
pada tahun 2010 – 2014 menjadi dasar 
bagi pelaksanaan Reformasi Birokrasi 
pada tahun 2015 – 2019. Strategi 
pembangunan nasional tahun 2015 
– 2019 dapat digambarkan sebagai 
berikut :

Penguatan dilakukan melalui langkah 
– langkah umum sebagai berikut :

1. Meningkatkan sistem 
pengawasan Obat dan Makanan 
berbasis risiko untuk melindungi 
masyarakat

2. Mendorong kemandirian pelaku 
usaha dalam memberikan 
jaminan keamanan Obat dan 
Makanan serta memperkuat 
kemitraan dengan pemangku 
kepentingan.

3. Meningkatkan kapasitas 
kelembagaan BPOM.

Pendahuluan BAB I
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1. Memelihara dan / meningkatkan / 
memperkuat

2. Melanjutkan upaya perubahan
3. Mengidentifikasi masalah lain dan 

mencari solusi pemecahannya
4. Memastikan internalisasi 

pelaksanaan Reformasi Birokrasi di 
Badan POM

Sehingga pada tujuan akhir lima 
tahun ke depan diharapkan Badan 
POM sudah beranjak pada tahapan 
selanjutnya dengan berbasis kinerja 
yang akan mencapai visi Reformasi 
Birokrasi secara nasional pada tahun 
2025 “Terwujudnya Pemerintahan 
Kelas Dunia”, yaitu pemerintahan 
yang profesional dan berintegritas 
tinggi yang mampu memberikan 
pelayanan prima kepada masyarakat 
dan manajemen pemerintahan yang 
demokratis. 

Badan POM berbasis kinerja ditandai 
dengan beberapa hal, antara lain:

a. Pelaksanaan tugas, pokok, 
wewenang dan fungsi berorientasi 
pada prinsip efektif, efisien, 
dan ekonomis dengan tetap 
menjamin obat dan makanan 
aman meningkatkan kesehatan 
masyarakat dan daya saing bangsa

b. Kinerja difokuskan pada upaya 
untuk mewujudkan outcome 
(hasil).

c. Seluruh unit kerja menerapkan 
manajemen kinerja yang didukung 
dengan penerapan sistem berbasis 
elektronik untuk memudahkan 
pengelolaan data kinerja;

d. Setiap individu pegawai memiliki 
kontribusi yang jelas terhadap 
kinerja unit kerja terkecil, satuan 
unit kerja di atasnya, hingga pada 
organisasi secara keseluruhan. 
Setiap unit kerja, sesuai dengan 
tugas dan fungsinya, secara 
terukur juga memiliki kontribusi 

terhadap kinerja Badan POM 
secara keseluruhan.

Untuk mewujudkan tujuan tersebut, 
dirumuskan sasaran Reformasi 
Birokrasi Badan POM adalah:

1. Birokrasi yang bersih dan akuntabel
2. Birokrasi yang efektif dan 

efisien 
3. Birokrasi yang memiliki pelayanan  

publik berkualitas
 Melalui manajemen perubahan, 

implementasi hal-hal tersebut di 
BPOM akan mengubah mind set 
dan cultural set birokrat BPOM ke 
arah budaya yang lebih profesional, 
produktif, dan akuntabel untuk 
memenuhi ke 3 (tiga) sasaran 
Reformasi Birokrasi. Proses dan 
sasaran Reformasi Birokrasi 
berorientasi untuk meningkatkan 
kepercayaan masyarakat menuju 
kondisi profil birokrasi yang 
diharapkan pada tahun 2025.

1.7 Faktor Kunci Keberhasilan 
Reformasi Birokrasi  di BPOM

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 
di BPOM terus mengiringi upaya 
pencapaian visi, misi, dan kinerja 
BPOM yang dilaksanakan dengan 
penuh semangat dan melibatkan 
semua aspek yang mendukung. 
Faktor kunci keberhasilan Reformasi 
Birokrasi di BPOM antara lain:

1. Komitmen semua level manajemen 
mengawal keberhasilan Reformasi 
Birokrasi. Dalam seluruh tahap 
Reformasi Birokrasi BPOM, 
komitmen pimpinan selalu 
didapatkan, ditandai dengan 
penandatangan kesiapan BPOM 
untuk melaksanakan Reformasi 
Birokrasi, serta pelaksanaan 
Reformasi Birokrasi menjadi fokus 
prioritas kegiatan BPOM pada 20 
April 2011.

2. Internalisasi Reformasi Birokrasi 
melalui integrasi kegiatan 
utamanya terkait revolusi mental 
padat aparatur Badan POM. Pada 
hakikatnya, seluruh pelaksanaan 
program dan kegiatan di BPOM 
merupakan program dan kegiatan 
yang mengalami proses perbaikan 
secara terus menerus, dengan 
tujuan utama untuk kepentingan 
masyarakat. 

3. Mengerahkan seluruh sumber 
daya untuk mendukung Reformasi 
Birokrasi. Keterlibatan seluruh 
komponen organisasi, merupakan 
salah satu bentuk komitmen BPOM 
untuk mensukseskan Reformasi 
Birokrasi di lingkungan BPOM. 
Upaya pengerahan seluruh sumber 
daya juga akan dijalankan seiring 
dengan peningkatan efisiensi 
penggunaan anggaran dan 
efektifitas pemanfaatan prasarana 
dan sarana.

4. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 
secara konsisten. Reformasi 
Birokrasi di lingkungan BPOM 
diupayakan menjadi kebutuhan 
Badan POM, tidak hanya ketika 
Reformasi Birokrasi menjadi 
prioritas pemerintah, tetapi sudah 
merupakan kebutuhan organisasi.

5. Pencapaian dan peningkatan 
target secara berkesinambungan. 
Pada dasarnya Reformasi Birokrasi 
adalah sesuatu yang dilakukan 
untuk tujuan birokrasi yang lebih 
baik. 

6. Upaya perbaikan dilakukan secara 
terus-menerus, holistik, terstruktur, 
dan berorientasi pada hasil. Upaya 
perbaikan terus menerus akan 
dilakukan baik dari sisi dokumen 
(akan menjadi living document) 
maupun pada tahap implementasi 
serta monitoring dan evaluasinya

Pendahuluan BAB I
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BAB II 2.1 Kondisi dan Permasalahan Bidang Manajemen    
Perubahan Pola Pikir / Mind Set   dan Budaya Kerja (Mental Aparatur)

1) Kondisi

Untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, akuntabel, efektif dan efisien, 
Badan POM telah mengimplementasikan  management of change. Kegiatan 
itu diawali dengan penerbitan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan 
Makanan Nomor HK.04.1.23.08.11.07516 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Perangkat Pengelola Manajemen Perubahan (Project Management Office) di 
lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan dan   Keputusan Kepala Badan 
Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia Nomor Hk.04.1.24.06.15.3101 
tahun 2015 tentang Pembentukan Perangkat Pengelola Revolusi Mental di 
Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan . Melalui SK tersebut agen-agen 
perubahan akan menjadi role model dan mengajak rekan kerja untuk melakukan 
perubahan dari kebiasaan birokrasi yang dipandang lambat, berbelit-belit, tidak 
inovatif, tidak peka, inkonsisten, malas, feodal, dan lainnya menjadi birokrasi 
yang bersih, akuntabel,  efektif dan efisien. Para agen perubahan tersebut telah 
dilatih dan dibekali sebagai agen perubahan.

Upaya yang dilakukan belum begitu berhasil meskipun sudah kelihatan 
perubahan dari budaya kerja dipandang lambat, berbelit-belit, tidak inovatif, 

KONDISI
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tidak peka, inkonsisten, malas, feodal, 
dan lainnya menjadi budaya kerja 
yang peduli, melayani dan akuntabel. 
Masih ditemukan adanya pegawai 
yang tidak disiplin yaitu tidak menaati 
ketentuan jam kerja serta masih 
adanya pegawai yang tidak konsisten 
dalam melayani dan budaya inovasi 
hanya karena adanya tuntutan untuk 
memenuhi kewajiban.

Untuk itu perlu adanya terobosan baru 
yang lebih memperkokoh semangat 
berubah bagi PNS sehingga tercipta 
budaya kerja yang dapat memberikan 
pelayanan yang berkualitas bagi 
masyarakat. Berdasarkan hasil evaluasi 
penegakan disiplin masih ditemukan 
adanya pimpinan unit dan atasan 
langsung yang tidak menerapkan 
PP. No. 53 tahun 2010 tentang 
Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Belum 
memahami akan peraturan dan masih 
adanya paradigma pegawai negeri 
sipil masih dapat diizinkan untuk 
tidak menaati ketentuan jam kerja, 
merupakan salah satu faktor masih 

lemahnya penegakan disiplin. 
Dengan adanya gugus revolusi 
mental diharapkan ada perubahan 
yang fundamental baik bagi pegawai, 
pimpinan unit dan atasan langsung 
dalam penegakan hukum disiplin dan 
upaya menciptakan budaya kerja yang 
bersih, akuntabel, efektif dan efesien.
Badan POM telah melaksanakan 
program Reformasi Birokrasi tahap 
pertama di berbagai lini. Salah satu 
lini yang paling diperhatikan adalah 
terbentuknya  perubahan pola pikir 
dan budaya kerja dalam hal ini terkait 
dengan revolusi mental. Untuk dapat 
melaksanakan program ini maka 
diperlukan SDM yang handal sebagai 
agen perubahan dan didukung 
dengan budaya kerja yang kondusif. 
Program ini dituangkan melalui 
program manajemen perubahan 
dan didukung dengan strategi 
komunikasinya.

Dalam visi misi Presiden Jokowi 
termuat salah satu program Nawa 
Cita yaitu melakukan revolusi 

karakter bangsa atau yang dikenal 
dengan revolusi mental. Revolusi 
mental aparatur menjadi prioritas 
utama dalam pelaksaan RB selain 
penerapan TIK dan penguatan 
sistem manajemen SDM ASN. Untuk 
pelaksanaan tersebut, ditetapkan 
Quick Wins yang terdiri dari kampanye 
gerakan revolusi mental, penetapan 
organisasi kementerian kabinet 
kerja, pengehematan kegiatan 
operasional, penguatan manajemen 
ASN, penuntasan rekrutmen ASN, 
percepatan operasionalisasi KASN, 
evaluasi AKIP termasuk Zona Integritas, 
kompetisi inovasi pelayanan publik 
nasional, dan penilaian pengelolaan 
pengaduan pelayanan publik. 

Dengan adanya revolusi mental 
aparatur diharapkan terbentuk 
aparatur yang berkompetensi dan 
bertanggung jawab; memahami 
kebutuhan publik dan peka terhadap 
lingkungan; beretika; membuka/
memberikan akses yang mudah bagi 
masyarakat; inovatif dan proaktif; 

bersih dan menolak gratifikasi; adil, 
sopan, ramah, dan sabar; disiplin, tepat 
janji dan tepat waktu; serta menjadi 
contoh teladan dan profesional. 
Badan POM menyambut baik program 
revolusi mental tersebut dan akan 
menuangkannya dalam program 
Reformasi Birokrasi gelombang kedua 
ini periode 2015-2019.

2) Permasalahan

Badan POM sebagai lembaga 
pemerintah yang memiliki 
kewenangan dalam pengawasan obat 
dan makanan, telah menjalankan 
fungsi-fungsi pengawasan dan 
pelayanan publik yang baik. 
Penerapan budaya kerja yang dalam 
pelayanan publik telah dilakukan 
dengan baik, meskipun masih 
adanya keluhan pelanggan terhadap 
lambatnya pelayanan, tidak konsisten 
dan tidak samanya persepsi petugas 
pelayanan.Untuk itu perlu dilakukan 
upaya secara terus menerus untuk 
meningkatkan kemampuan dan 

profesionalitas pegawai pada 
pelayanan publik melalui pelatihan 
yang terstruktur dan merubah mindset 
pegawai dari budaya feodal menjadi  
budaya melayani.  

Pembentukan gugus revolusi mental 
merupakan upaya merubah mental 
pegawai agar lebih profesional, 
adaptif dan melayani.
Permasalahan Reformasi Birokrasi 
secara nasional yang juga dapat terjadi 
di Badan POM terkait manajemen 
perubahan adalah:
a. Peran dan fungsi birokrasi masih 

belum optimal. 
b. Masih adanya keluhan masyarakat 

terhadap rendahnya kualitas 
pelayanan publik di berbagai 
sektor kehidupan, maraknya 
praktik korupsi, kolusi, dan 
nepotisme (KKN) serta rendahnya 
akuntabilitas kinerja aparatur.

c. Rendahnya indikator tingkat 
kepercayaan masyarakat kepada 
birokrasi.

d. Rendahnya kualitas pelayanan 

publik, mengakibatkan 
masyarakat sebagai pengguna 
jasa harus membayar biaya yang 
mahal (high cost economy) untuk 
mendapatkan pelayanan publik. 

e. Ketidakpastian (uncertainty) waktu 
dan biaya, menjadikan masyarakat 
enggan berhubungan dengan 
birokrasi. 

f. Merupakan gambaran dari ciri 
sebuah birokrasi tradisional. 
Birokrasi tradisional dicirikan 
antara lain sikap minta dilayani, 
mahal biaya, mempersulit dan 
Kondisi ini tidak boleh dibiarkan 
berkepanjangan dan harus diubah 
agar menjadi lebih baik, yaitu 
birokrasi mau melayani dengan 
sepenuh hati (willing to give 
good services), murah biayanya 
(cheaper), serta mempercepat 
(faster) layanan dan bukan 
sebaliknya.

Kondisi Dan 
Permasalahan
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2.2 Kondisi dan Permasalahan 
Penataan Peraturan Perundang-
undangan di Bidang Pengawasan 
Obat dan Makanan

1) Kondisi

a. Target kinerja yang harus dicapai 
5 tahun kedepan (sesuai dengan 
RPJMN) adalah sebagai berikut: 

i. Meningkatnya keterlibatan 
publik dalam proses 
perumusan kebijakan:

Dalam rangka penyusunan 
Peraturan Kepala Badan 
POM pada dasarnya harus 
sesuai dengan tata cara 
pembentukan peraturan 
p e r u n d a n g - u n d a n g a n 
sebagaimana diatur dalam 
Undang-Undang Nomor 
12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan 
P e r u n d a n g - u n d a n g a n . 

Dalam ketentuan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 
2011 tersebut mengatur 
keterlibatan publik dalam 
proses penyusunan peraturan 
perundang-undangan dalam 
bentuk konsultasi publik. 
Konsultasi publik penting 
untuk menyaring aspirasi 
masyarakat dan memetakan 
secara lebih telitii masalah 
yang akan diatur, dan juga 
sebagai proses pembelajaran 
masyarakat.

Konsultasi Publik juga 
merupakan salah satu wujud 
penerapan asas pembentukan 
peraturan perundang-
undangan terutama 
asas keterbukaan  yang 
menyatakan bahwa dalam 
pembentukan peraturan 
p e r u n d a n g - u n d a n g a n 
mulai dari perencanaan 
penyusunan pembahasan, 

pengesahan atau penetapan 
dan pengundangan bersifat 
transparan dan terbuka.
 Dalam Peraturan Presiden 
Nomor 87 Tahun 2014 
tentang Peraturan 
Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 
2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-
undangan, dinyatakan 
bahwa rancangan peraturan 
p e r u n d a n g - u n d a n g a n  
juga harus disosialisasikan 
oleh pemrakarsa kepada 
masyarakat baik melalui 
media cetak, media 
elektronik, atau forum tatap 
muka atau dialog langsung 
dengan masyarakat.

Terhadap pelaksanaan 
Undang – Undang Nomor 12 
Tahun 2014 dan Peraturan 
Presiden Nomor 87 Tahun 
2014 tersebut,  Badan 

POM-01.SOP.04 tentang 
penyusunan Peraturan Kepala 
Badan POM. SOP-01.SOP.04 
tersebut telah menyesuaikan 
dengan ketentuan dalam 
Undang-Undang Nomor 
12 Tahun 2011 khususnya 
asas keterbukaan dalam 
perumusan peraturan 
perundang-undangan.  SOP-
01.SOP.04 telah mengatur 
pelaksanaan konsultasi publik 
dalam setiap penyusunan 
peraturan perundang-
undangan, termasuk 
Peraturan Kepala Badan POM.

Terkait dengan pelaksanaan 
kesepakatan WTO, Badan 
POM telah melakukan 
notifikasi rancangan/
peraturan Kepala Badan 
POM yaitu peraturan yang 
terkait dengan penerapan 
standar mutu dan keamanan 
produk  yang terkait dengan 
perdagangan internasional.

ii. Meningkatnya kualitas 
Peraturan Perundang-
undangan yang melindungi, 
berpihak pada publik, 
harmonis, tidak tumpang 
tindih dan mendorong iklim 
kondusif bagi publik.

 
Bahwa dalam merencanakan 
regulasi yang akan disusun, 
perlu terlebih dahulu 
melakukan identifikasi 
permasalahan dan pemetaan 
terhadap regulasi yang telah 
ada sehingga diketahui 
adanya permasalahan dan 
peraturan yang tumpang 
tindih dengan peraturaan lain.  
Hal ini untuk memberikan 
gambaran bagi Badan POM 
dalam merumuskan kebijakan 
berupa peraturan. Beberapa 
contoh permasalahan dan 
regulasi yang tumpang tindih 
antara lain: 
•	 Dalam Peraturan Menteri 

Kesehatan terkait 

pengawasan apotik, 
Badan POM tidak memiliki 
kewenangan dalam 
melakukan pengawasan 
khususnya pengawasan 
distribusi obat di apotek.

•	 Pengaturan terkait dengan 
pemasukkan jalur khusus 
obat dan makanan yang 
masih perlu diperjelas.

•	 Adanya tumpang tindih 
kewenangan terkait dengan 
pengawasan formula 
pertumbuhan usia 1-3 
Tahun 

•	 Belum optimalnya 
pelayanan pemberian 
rekomendasi importasi baik 
bahan obat dan makanan 
maupun produk obat dan 
makanan. 

•	 Belum adanya peraturan 
teknis terkaait standar 
mutu produk Makanan 
Pendamping Air Susu Ibu 
(MP-ASI). Peraturan Menteri 
Kesehatan tentang MP ASI 

Kondisi Dan 
Permasalahan
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hanya spesifik mengatur 
produksi MP-ASI program 
pemerintah.

Bahwa berdasarkan beberapa 
pemetaan permasalahan 
antara lain seperti tersebut 
di atas, penyusunan 
Rancangan Peraturan 
Kepala Badan POM perlu 
dilaksanakan berdasarkan 
ketentuan peraturan 
perundang-undangan dan 
kewenangan yang dimiliki. 
Untuk meningkatkan kualitas 
Peraturan Perundang-
undangan yang melindungi, 
berpihak pada publik, 
harmonis, tidak tumpang 
tindih dan mendorong iklim 
kondusif bagi publik, perlu 
dilakukan hal sebagai berikut:

•	 Harmonisasi dengan 
ketentuan dalaam 
peraturaan perundang-
undangan lainnya, 

khususnya peraturan yang 
terkait dengan materi yang 
akan disusun.

•	 Peningkatan kompetensi.
•	 Pemenuhan sarana dan 

prasarana.
•	 Perencanaan penyusunan 

regulasi terkait 
pengawasaan obat dan 
makanan oleh Badan 
POM dituangkaan dalam 
dokumen kerangka regulasi 
dalam Renstra Badan POM. 

b. Kapasitas organisasi untuk 
mencapai target Hal-hal 
yang diperlukan dalam 
meningkatkaan kapasitas 
organisasi agar  target yang 
telah ditetapkan dapat 
tercapai:

 Peningkaan Sarana Prasarana 
kurang Peningkatan 
Kompetensi pegawai

c. Harapan publik terhadap 
organisasi
•	 Harapan publik terhadap  

regulasi yang dikeluarkan 

Badan POM adalah:
•	 Adanya regulasi yang 

meningkatkan daya saing 
usaha sekaligus dapat 
menjamin peningkatan 
mutu produk  serta dapat 
diterapkan secara efektif.

•	 Diberikan sosialisasi 
peraturan yang telah 
ditetapkan secara terus 
menerus.

d. Kemajuan yang sudah dicapai
 Kemajuan yang dicapai sampai 

saat ini, antara lain :
•	 Penyerapan aspirasi 

publik/stakeholder dalam 
penyusunan Peraturan 
Kepala Badan POM  terkait 
pengawasan obat dan 
makanan

•	 Sudah dilakukan konsultasi 
publik terhadap rancangan 
Peraturan Kepala Badan 
POM kepada publik/
stakeholder melalui website 
JDIH Badan POM

•	 Sudah dilakukan sosialisasi 

peraturan Kepala Badan 
POM kepada publik/
stakeholder melalui website 
JDIH Badan POM

•	 Telah dilakukan notifikasi 
terhadap rancangan 
peraturan Kepala Badan 
POM yang terkait dengan 
perdagangan internasional

e. Isu-isu strategis yang di hadapi
•	 Isu strategis yang di hadapai 

Badan POM antara lain:
•	 Adanya perubahan 

lingkungan strategis 
baik regional maupun 
internasional di bidang 
obat dan makanan dalam 
penerapan standar mutu 
dan keamanan 

•	 Adanya perkembangan 
ilmu pengetahuan dan 
teknologi di bidang obat 
dan makanan dalam 
penerapan standar mutu 
dan keamanan

 2) Permasalahan

a. Permasalahan-permasalahan 
dalam setiap area  perubahan 
yang spesifik yang terjadi di 
organisasi:
•	 Belum optimalnya koordinasi 

dalam  perencanaan 
penyusunan peraturan 
perundang-undangan.

•	 Belum optimalnya 
pelaksanaan sistem 
pengendalian penyusunan 
peraturan perundang-
undangan

b. Keterkaitan antara 
permasalahan:
•	 Belum optimalnya koordinasi 

dalam perencanaan 
penyusunan peraturan 
perundang-undangan dapat 
mengakibatkan belum 
optimalnya pelaksanaan 
sistem pengendalian 
penyusunan peraturan 
perundang-undangan

c. Prioritas Permasalahan:
•	 Meningkatkan koordinasi 

dalam  perencanaan 
penyusunan peraturan 
perundang-undangan

•	 M e n g o p t i m a l k a n 
pelaksanaan sistem 
pengendalian penyusunan 
peraturan perundang-
undangan

2.3 Kondisi dan Permasalahan 
Penataan Organisasi

1) Kondisi

Sesuai Peraturan Presiden Nomor 
7 Tahun 2015 tentang Organisasi 
Kementerian Negara, penataan 
organisasi pemerintahan dilakukan 
berdasarkan evaluasi kelembagaan 
dan analisis kebutuhan organisasi. 
Evaluasi kelembagaan dilakukan 
paling kurang 3 (tiga) tahun 
sekali. Kebijakan ini juga berlaku 
bagi Lembaga Pemerintah 
Nonkementerian (LPNK), termasuk 
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BPOM. Terkait hal tersebut, BPOM telah 
melakukan evaluasi kelembagaan 
untuk menilai ketepatan fungsi dan 
ketepatan ukuran organisasi kepada 
seluruh unit organisasi. Evaluasi 
kelembagaan BPOM dilakukan secara 
internal dan eksternal. 

Evaluasi kelembagaan BPOM yang 
dilakukan secara internal mengacu 
pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 
67 Tahun 2011 tentang Pedoman 
Evaluasi Kelembagaan Pemerintah. 
Berdasarkan hasil evaluasi, diperoleh 
hasil total nilai 67,918, yang termasuk 
dalam kategori II atau dapat 
disimpulkan bahwa struktur organisasi 
BPOM saat ini cukup efisien tetapi 
masih membutuhkan penyesuaian 
struktural secara bertahap. 
BPOM memiliki instansi vertikal Unit 
Pelaksana Teknis (UPT) Balai Besar 
dan Balai di daerah. Sebagai upaya 
penguatan organisasi, BPOM telah 
melakukan kajian pembentukan 
UPT baru. UPT Balai POM di Sofifi 
dan Balai POM di Mamuju dibentuk 

untuk merespons perkembangan 
lingkungan strategis (termasuk 
dukungan Pemerintah Daerah) yang 
menuntut adanya UPT setingkat Balai 
POM dalam rangka mengoptimalkan 
pengawasan Obat dan Makanan di 
daerah, terutama di wilayah provinsi 
Maluku Utara dan Sulawesi Barat. 
Pembentukan Balai POM di Sofifi 
dan Balai POM di Mamuju disetujui 
melalui Surat Menteri PANRB Nomor 
B/3898/M.PANRB/10/2014 tanggal 17 
Oktober 2014 perihal Pembentukan 
Balai POM Baru yang selanjutnya 
ditetapkan melalui Peraturan Kepala 
BPOM Nomor 14 Tahun 2014 tentang 
Organisasi dan Tata Kerja Unit 
Pelaksana Teknis di Lingkungan BPOM 
sehingga saat ini BPOM memiliki UPT 
Balai Besar/Balai POM di 33 (tiga puluh 
tiga) provinsi.

Pada wilayah kerja UPT Balai Besar/
Balai POM dapat dibentuk Pos POM 
sebagai perpanjangan unit kerja 
dari Balai Besar/Balai POM yang 
bersangkutan. Pos POM dibentuk 

untuk melaksanakan kegiatan 
pengawasan Obat dan Makanan 
di wilayah yang secara geografis 
mempunyai jangkauan cukup 
luas, wilayah perbatasan negara, 
daerah yang sulit dijangkau, wilayah 
administrasi provinsi baru, pelabuhan, 
atau bandar udara. BPOM saat ini 
memiliki 10 (sepuluh) Pos POM 
yang termasuk ke dalam 8 (delapan) 
cakupan wilayah kerja Balai Besar/
Balai POM. Evaluasi tugas dan fungsi 
unit organisasi eselon I dan eselon 
II juga dilakukan dalam pemetaan 
program dan kegiatan serta 
perumusan sasaran program, sasaran 
kegiatan, dan indikator untuk rencana 
strategis BPOM tahun 2015-2019.

Penataan organisasi BPOM secara 
eksternal dilakukan dengan analisis 
tekstual dalam rangka pemetaan 
mandat dalam pelaksanaan tugas 
dan fungsi unit organisasi eselon II 
di lingkungan BPOM berdasarkan 
Keputusan Presiden Nomor 103 
Tahun 2001 tentang Kedudukan, 

Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan 
Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga 
Pemerintah Non Departemen serta 
pemetaan keterkaitan koordinasi 
dengan pemangku kepentingan 
seperti Kementerian/Lembaga lain, 
Pemerintah Daerah, Organisasi Profesi/
Akademisi, dan Gabungan/Asosiasi 
Pengusaha sebagai perwakilan 
masyarakat pengguna pelayanan 
publik BPOM. Proses partisipatif 
dengan melibatkan pemangku 
kepentingan bertujuan untuk 
menjaring aspirasi dalam penyusunan 
desain organisasi BPOM Tahun 2015-
2019. Diharapkan struktur organisasi 
yang akan dibentuk merupakan 
organisasi yang tepat fungsi dan tepat 
fungsi ukuran sesuai dengan harapan 
pemangku kepentingan.

2) Permasalahan

Berdasarkan hasil evaluasi yang telah 
dilakukan, diidentifikasi terdapat 
duplikasi fungsi antarunit organisasi 
di lingkungan BPOM maupun dengan 

instansi lain, ketidaksesuaian jenjang 
organisasi, satuan organisasi yang 
berbeda fungsi namun ditempatkan 
dalam satu kelompok, adanya 
pejabat yang melapor kepada lebih 
dari seorang atasan, ketidaksesuaian 
struktur organisasi dengan kinerja 
yang dihasilkan, dan ketidaksesuaian 
struktur organisasi dengan mandat.
Permasalahan yang sering muncul 
lainnya adalah adanya tuntutan yang 
besar dari pemangku kepentingan 
terhadap pelaksanaan tugas dan 
fungsi yang diemban BPOM. Hal 
ini menjadi masukan bagi BPOM 
untuk melakukan penyempurnaan 
organisasi ke arah yang lebih baik.

Berdasarkan hasil supervisi dan 
evaluasi yang telah dilakukan terhadap 
Pos POM yang ada, secara umum 
keberadaan Pos POM belum optimal 
dalam mendukung pengawasan Obat 
dan Makanan di daerah sesuai dengan 
tujuan pembentukannya. Terkait ini, 
perlu dilakukan upaya revitalisasi Pos 
POM termasuk merumuskan tugas 

dan fungsinya sesuai lingkungan 
strategis. sehingga memudahkan 
untuk mengidentifikasi sumber daya 
yang dibutuhkan sesuai ruang lingkup 
tugas dan fungsi Pos POM sehingga 
intervensi pemenuhan kebutuhan 
dapat dilakukan secara efektif dan 
efisien.

Ada harapan dari pemangku 
kepentingan agar keberadaan 
UPT BPOM tidak hanya di tingkat 
provinsi, tetapi juga sampai ke 
tingkat Kabupaten/Kota. Hal ini perlu 
ditindaklanjuti dengan membuat cost-
benefit analysis dan diperkuat dengan 
adanya Undang-Undang. Selain 
itu, dinamika lingkungan strategis 
eksternal yang antara lain meliputi (i) 
jumlah sarana produksi dan distribusi 
Obat dan Makanan; (ii) jumlah dan 
jenis produk Obat dan Makanan yang 
beredar; (iii) luas cakupan wilayah 
pengawasan; (iv) kondisi demografis 
dan geografis wilayah kerja, (v) jumlah 
kabupaten/kota, serta (vi) potensi 
pelanggaran Obat dan Makanan 
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merupakan pertimbangan dalam 
melakukan penataan dan penguatan 
organisasi. 
Kondisi tersebut membawa 
konsekuensi dan tuntutan akan 
perlunya organisasi yang tepat fungsi 
dan tetap ukuran sehingga dapat 
memenuhi kebutuhan masyarakat. 
Untuk itu, penataan dan penguatan 
organisasi sangat diperlukan untuk 
menjawab semua tantangan yang ada 
di masyarakat.

2.4 Kondisi dan Permasalahan 
Tatalaksana

1) Kondisi

Sebagai organisasi penyelenggara 
pelayanan publik, BPOM berkomitmen 
untuk melindungi masyarakat dari 
Obat dan Makanan yang berisiko 
terhadap kesehatan dan secara 
terus-menerus meningkatkan 
pengawasan serta memberikan 
pelayanan kepada seluruh pemangku 
kepentingan. Komitmen BPOM 

tersebut dilakukan melalui penerapan 
sistem mutu secara konsisten dan 
ditingkatkan secara berkelanjutan 
yang dibuktikan dengan pemenuhan 
atau perolehan Quality Management 
System ISO 9001:2008; Akreditasi 
Laboratorium IEC 17025:2005; 
PIC/S Quality System Requirement 
for Pharmateucal Inspectorate (PI 
0023), OHSAS 18001:2007; ISO 
27001:2013 Information Security 
Management System; WHO Quality 
System Requirement for National GMP 
Inspectorates (TRS 902 Annex 8, 2002); 
dan Akreditasi Pranata Penelitian dan 
Pengembangan untuk sistem riset dan 
pengembangan (KNAPPP02:2007).

Dalam rangka pelaksanaan Reformasi 
Birokrasi di lingkungan BPOM, 
peningkatan pelayanan publik 
merupakan hal utama yang harus 
selalu ditingkatkan. Guna menunjang 
peningkatan kualitas pelayanan 
publik, seluruh unit organisasi di 
lingkungan BPOM sejak tahun 2012 
dan 2013 telah memperoleh sertifikat 

ISO 9001:2008, terdiri atas BPOM 
sebagai entitas lembaga, 23 (dua 
puluh tiga) unit kerja pusat, dan 31 
(tiga puluh satu) Balai Besar/Balai POM 
atas penerapan sistem manajemen 
mutu (quality management system) 
secara konsisten.

Sesuai persyaratan ISO 9001:2008, 
BPOM telah menyusun peta proses 
bisnis yang sesuai dengan tugas dan 
fungsi baik fungsi utama (teknis) 
maupun fungsi pendukung. Seluruh 
proses bisnis telah dirinci ke dalam 
subproses bisnis dan dijabarkan dalam 
95 (sembilan puluh lima) Standar 
Operasional Prosedur (SOP), yang telah 
ditetapkan melalui Keputusan Kepala 
BPOM Nomor HK.04.1.23.11.11.09219 
Tahun 2011 tentang Penerapan 
Sistem Manajemen Mutu (Quality 
Management System) BPOM yang 
selanjutnya diperbaharui dengan 
Keputusan Kepala BPOM Nomor 
HK.04.1.21.08.15.4092 Tahun 2015. 
Selain SOP juga telah disusun Instruksi 
Kerja (IK) yang memperjelas dan 

merinci SOP tersebut. Dalam rangka 
pemeliharaan dan peningkatan untuk  
melihat efektivitas dan efisiensi sistem 
manajemen mutu telah dilakukan 
audit mutu baik ekstenal maupun 
internal secara berkala setiap tahun. 
Dari hasil audit tersebut, dilakukan 
kaji ulang untuk perubahan SOP. 

Sistem Teknologi Informasi dan 
Komunikasi (TIK) memegang peranan 
yang penting dalam mendukung 
kegiatan di  Badan POM baik kegiatan 
proses bisnis utama (pelayanan 
publik) maupun kegiatan operasional.

Perencanaan dan implementasi 
Sistem Informasi dan Teknologi 
Komunikasi bertujuan untuk 
mendukung pencapaian visi dan 
misi Badan POM sebagai bagian dari 
inisiatif Good Corporate Governance 
(GCG) dalam rangka pelaksanaan 
Reformasi Birokrasi.
•	 Kebijakan birokrasi 

pemerintah yang mendukung 

berkembangnya investasi 
Indonesia

•	 Terciptanya Badan POM yang 
memiliki layanan publik efektif, 
efisien, transparan dan akuntabel

•	 Pemenuhan standar layanan 
publik sesuai dengan Service Level 
Arrangement (SLA)

•	 Terciptanya Sistem informasi 
Manajemen melalui konsep 
Integrasi layanan pre market dan 
post market

•	 Kecepatan dan ketepatan akses 
informasi bisnis proses Badan 
POM secara online

Capaian e-government di Badan POM 
antara lain adalah sebagai berikut:
•	 Perolehan e-transparancy award 

tahun 2013

Di tengah era keterbukaan informasi 
dan kemajuan teknologi informasi 
yang pesat saat ini, keterbukaan 
adalah sebuah keniscayaan. 
Ajang e-Transparency Award 2013 
memberikan penghargaan kepada 

10 situs Kementerian/Lembaga yang 
dianggap memiliki situs yang paling 
informatif, berguna, berdesain baik, 
dan paling sesuai dengan Undang-
undang Keterbukaan Informasi Publik 
(UU KIP), serta transparan dalam 
anggaran dan kinerja.

Pada ajang e-Transparency Award, 
Badan POM meraih peringkat ke 6 dari 
47 situs kementerian/lembaga yang 
dinilai memiliki transparansi dalam 
informasi anggaran dan kinerjanya. 
E-transparency Award ini digagas oleh 
Paramadina Public Policy Institute 
(PPPI) dan didukung secara aktif 
oleh berbagai elemen masyarakat 
sipil seperti Masyarakat Transparansi 
Indonesia (MTI) dan lain-lain.
Tujuan kompetisi e-Transparency 
Award adalah  untuk mendorong 
Kementrian/Lembaga dalam 
menyediakan dan mengelola 
informasi di situs  Kementrian/
Lembaga dengan berpegang pada 
prinsip keterbukaan/transparansi 
publik sekaligus  mengoptimalkan 

Kondisi Dan 
Permasalahan

BAB II



Road Map Reformasi Birokrasi 2015 - 2019 Road Map Reformasi Birokrasi 2015 - 201919 20

pengawasan publik terhadap 
penyelenggaraan negara  dan 
mendorong peran serta masyarakat 
untuk memanfaatkan situs. Hak 
memperoleh informasi merupakan 
hak asasi manusia dan keterbukaan 
informasi publik merupakan salah satu 
ciri penting negara demokratis yang 
menjunjung tinggi kedaulatan rakyat 
untuk mewujudkan penyelenggaraan 
negara yang baik.

Keterbukaan informasi publik 
merupakan sarana dalam 
mengoptimalkan pengawasan 
publik terhadap penyelenggaraan 
negara dan Badan Publik lainnya dan 
segala sesuatu yang berakibat pada 
kepentingan publik sebagaimana 
yang diamanatkan dalam Undang-
Undang Nomor 14 Tahun 2008.
Adapun Penilaian yang dilakukan 
terhadap 47 Situs Kementrian/
Lembaga tersebut menggunakan 
metodologi expert evaluation dan user 
evaluation. Dari proses penilaian yang 
dilakukan, diperoleh lima kategori 

penilaian yaitu ketersediaan informasi 
anggaran, informasi kinerja arsitektur 
website, tata kelola informasi dan 
antar muka pengguna.

•	 Perolehan PeGI AWARD Tahun 
2013

Badan POM membuktikan 
komitmennya kepada publik 
sebagai peraih peringkat pertama 
Pemeringkatan e-Government 
Indonesia (PEGI awards) kategori 
Lembaga Pemerintah Non 
Kementerian (LPNK) tahun 2013 dari 
19 peserta. Assessment PEGI tahun 
2013 diikuti oleh Pusat Informasi 
Obat dan Makanan sebagai wakil dari 
Badan POM pada 3 Juli 2013 meliputi 
seluruh unsur TIK yaitu:  (a) Kebijakan, 
(b) Kelembagaan, (c) Infrastruktur, (d) 
Aplikasi, (e) Perencanaan. Penilaian 
terhadap Badan POM menonjol 
(sangat baik) pada unsur Infrastruktur 
TIK dan Aplikasi.

Proses assessment meliputi : pengisian 
kuesioner, presentasi di depan asesor 

independen, klarifikasi melalui email 
dan asesor mengunjungi langsung 
instansi melihat kebenaran kuesioner 
dan presentasi.

Tujuan dari PEGI adalah menyediakan 
acuan bagi pengembangan dan 
pemanfaatan TIK serta memberikan 
dorongan bagi peningkatan 
pemanfaatan TIK di lingkungan 
Instansi Pemerintah melalui evaluasi 
utuh, seimbang dan objektif. Selain 
itu, PEGI juga akan mendapatkan 
peta kondisi pemanfaatan TIK secara 
Nasional.

•	 Perolehan e-transparancy award 
tahun 2014

 
Badan POM menempati peringkat 
ke-5, naik satu peringkat dibanding 
tahun 2013. Empat kriteria yang 
dinilai adalah user experience, tata 
kelola situs, transparansi kinerja, dan 
transparansi keuangan.
Program e-transparancy award 
merupakan bagian dari gerakan Open 

Goverment Indonesia, yang mendapat 
dukungan dari UKP4, MenPAN dan RB, 
Ombudsman, serta Sekretariat Wakil 
Presiden.

•	 Perolehan sertifikasi ISO 27001 
: 2013 untuk Data Center Badan 
POM

Penerapan tata kelola Teknologi 
Informasi dan Komunikasi (TIK) 
saat ini sudah menjadi kebutuhan 
dan tuntutan di setiap instansi 
penyelenggara pelayanan publik 
mengingat peran TIK yang semakin 
penting bagi upaya peningkatan 
kualitas layanan sebagai salah satu 
realisasi dari tata kelola pemerintahan 
yang baik (Good Corporate 
Governance). Dalam penyelenggaraan 
tata kelola TIK, faktor keamanan 
informasi merupakan aspek yang 
sangat penting diperhatikan 
mengingat kinerja tata kelola TIK 
akan terganggu jika informasi sebagai 
salah satu objek utama tata kelola 
TIK mengalami masalah keamanan 

informasi yang menyangkut 
kerahasiaan (confidentiality), 
keutuhan (integrity) dan ketersediaan 
(availability).

Sebagai upaya menjamin keamanan 
data dan informasi layanan publik 
dan layanan internal pengawasan 
Obat dan Makanan, Badan POM 
telah memperoleh Sertifikat Sistem 
Manajemen Keamanan Data dan 
Informasi ISO 27001:2013 

Berdasarkan Undang-Undang 
Nomor 14 Tahun 2008 tentang 
Keterbukaan Informasi Publik, 
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 
2009 tentang Pelayanan Publik, 
Peraturan Pemerintah Nomor 61 
Tahun 2010 tentang Pelaksanaan 
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 
2008 tentang Keterbukaan Informasi 
Publik, dan Pasal 4 huruf a Peraturan 
Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 
tentang Standar Layanan Informasi 
Publik, BPOM sebagai salah satu 
Badan Publik mempunyai kewajiban 

untuk memberikan layanan informasi 
yang dapat diakses oleh publik atau 
masyarakat khususnya pemangku 
kepentingan di bidang pengawasan 
Obat dan Makanan.

Untuk mengelola informasi dan 
dokumentasi telah dibentuk Pejabat 
Pengelola Informasi dan Dokumentasi 
(PPID) berdasarkan Peraturan Kepala 
BPOM Nomor HK.03.1.23.08.11.07456 
Tahun 2011 tentang Tata Cara 
Pelayanan Informasi Publik di 
Lingkungan Badan Pengawas Obat 
dan Makanan. Disebutkan dalam 
pasal 9 (1) PPID BPOM dijabat secara 
ex officio oleh Kepala Biro Hukum dan 
Hubungan Masyarakat Badan POM, 
(2) Kepala Balai Besar atau Kepala 
Balai POM secara ex officio menjabat 
PPID pada satuan kerja masing-
masing. Hal tersebut dikuatkan 
dengan Keputusan Kepala BPOM 
Nomor HK.04.1.23.08.11.07457 Tahun 
2011 tentang Pejabat Pengelola 
Informasi dan Dokumentasi (PPID) di 
Lingkungan BPOM.
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Beberapa hal penting yang telah 
dilaksanakan PPID guna mendukung 
implementasi keterbukaan informasi 
publik di lingkungan BPOM adalah 
dengan: a) menetapkan prosedur 
operasional dalam rangka pelaksanaan 
tugas dan kewenangan PPID; b) 
melakukan pengklasifikasian dan 
pendokumentasian informasi publik; 
c) memberikan layanan informasi 
proaktif (mengumumkan informasi 
secara berkala, serta merta, dan setiap 
saat), dan d) memberikan layanan 
informasi atas dasar permintaan. 

Guna mendukung kelancaran 
pelayanan informasi publik diperlukan 
Standard Operating Procedure (SOP) 
sebagai panduan PPID dalam 
melaksanakan tugas layanan 
informasi. Badan POM telah memiliki 
Standar Operating Prosedur (SOP) 
tentang Layanan Informasi dan SOP 
tentang Layanan Pengaduan.

Untuk memudahkan pemohon 
informasi dalam mengakses informasi 

yang dibutuhkan, maka BPOM telah 
memanfaatkan berbagai sarana 
komunikasi baik melalui telepon, 
surat elektronik, faksimili, media 
sosial, maupun pelayanan secara 
langsung kepada Pemohon untuk 
menyampaikan informasi. Selain itu, 
layanan informasi juga diberikan 
melalui layanan Short Message Service 
(SMS). Terkait ruang pelayanan, bagi 
Pemohon yang ingin menyampaikan 
secara langsung permohonan 
informasinya kepada BPOM dapat 
mendatangi Unit Layanan Pengaduan 
Konsumen BPOM maupun ke ruang 
layanan publik di seluruh Balai Besar/ 
Balai POM. Untuk PPID BPOM sendiri 
belum memiliki ruang pelayanan 
khusus, tetapi masih berbaur dengan 
resepsionis umum BPOM. 

Selain memberikan layanan informasi 
atas dasar permintaan, BPOM juga 
secara proaktif memberikan layanan 
informasi (mengumumkan informasi 
secara berkala, serta merta, dan setiap 
saat). Situs resmi BPOM (http://www.

pom.go.id/) menjadi sarana utama 
dalam penyampaian informasi publik 
BPOM yang termasuk dalam kategori 
informasi yang wajib disediakan dan 
diumumkan secara berkala, serta 
merta, dan setiap saat sesuai Pasal 9 
UU KIP. Pemohon dapat mengakses 
daftar informasi publik Badan POM 
di http://www.pom.go.id/ppid/saat.
php yang terdapat pada subsite PPID 
di situs Badan POM. Situs Badan POM 
juga didukung oleh manajemen 
konten yang mengusung semangat 
transparansi, antara lain terkait konten 
transparansi kinerja dan anggaran, 
profil Badan POM, rekruitmen CPNS, 
pengadaan barang dan jasa, dan 
lain-lain informasi penting lainnya 
berkaitan tugas dan fungsi Badan 
POM.

BPOM sebagai salah satu Badan 
Publik sebagaimana dimaksud dalam 
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 
2008 mempunyai kewajiban untuk 
memberikan layanan informasi 
yang dapat diakses oleh publik atau 

masyarakat khususnya pemangku 
kepentingan di bidang pengawasan 
Obat dan Makanan. Terkait kewajiban 
tersebut, maka secara ideal Badan 
POM mengharapkan kondisi:

•	 Informasi publik yang diunggah di 
situs Badan POM www.pom.go.id 
memenuhi harapan publik (dapat 
diakses dengan cepat dan mudah, 
lengkap, up to date).

•	 Situs Badan POM www.pom.
go.id menjadi satu-satunya situs 
yang dipercaya publik untuk 
mendapatkan informasi tentang 
Obat dan Makanan.

•	 Pemohon informasi yang meminta 
informasi ke Badan POM merasa 
puas karena pelayanan diberikan 
dengan cepat, tepat waktu, 
biaya ringan/proporsional, dan 
sederhana.

Untuk mendukung penerapan 
sistem pengadaan barang/jasa secara 
elektronik (e-procurement) sesuai 

ketentuan peraturan perundang-
undangan, BPOM telah membentuk 
Layanan Pengadaan Secara Elektronik 
(LPSE) berdasarkan Peraturan Kepala 
BPOM Nomor HK.04.1.21.10.10750 
Tahun 2010 tentang Penerapan 
Layanan Pengadaan Barang/Jasa 
Secara Elektronik di Lingkungan 
BPOM. Tugas dan fungsi perangkat 
atau Tim LPSE adalah memberikan 
kemudahan dalam hal pengadaan 
barang/jasa pemerintah di lingkungan 
BPOM melalui aplikasi Sistem 
Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) 
melalui website lpse.pom.go.id.

Penyelenggaraan pengelolaan 
kearsipan  di BPOM dimulai pada 
tahun 2010 bekerjasama dengan ANRI 
dengan tahapan sebagai berikut:

•	 Menyusun instrumen kearsipan 
antara lain:
- Buku Pedoman Tata Naskah 

Dinas 
- Buku Manual Kearsipan I 
- Buku Manual Kearsipan II

- Buku III tentang Klasifikasi Arsip
- Buku Jadwal Retensi Arsip (JRA)

•	 Pengadaan Sarana Prasarana 
Kearsipan, antara lain:
- Mengadakan record center (pusat 

arsip) ukuran 10 m x 10 m
- Sistem e-arsip, untuk 

pengelolaan arsip inaktif 
(saat ini sedang dalam proses 
normalisasi)

- Pengadaan Roll Opack (mobile 
file) untuk penyimpanan arsip 
inaktif 

- Pengadaan  Lemari Tahan Api 
sebanyak 2 (dua) buah untuk 
menyimpan arsip vital

- Pengadaan Lemari Gambar 
(untuk menyimpan gambar 
gedung, struktur bangunan, dll)

- Pengadaan box arsip standar, 
folder, dll.(untuk penataan fisik 
arsip)

•	 Kegiatan yang telah dilaksanakan, 
antara lain:
- Melaksanakan penataan arsip di 
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unit pusat dan mendorong Bala 
Besar POM/ Balai POM untuk 
melakukan penataan arsip

- Membina, membimbing 
dan monitoring dan evaluasi 
pengelolaan kearsipan di unit 
pusat dan Balai Besar POM/Balai 
POM

- Menyimpan sebagian arsip vital 
- Telah mendapatkan pengakuan/

sertifikasi dari ANRI terkait 
pengelolaan kearsipan untuk 
unit kearsipan I (Badan POM 
Pusat)

•	 Keadaan yang diinginkan dalam 
menerapkan manajemen arsip 
adalah ;
- Memiliki Gedung Record Center 

(Pusat Arsip) yang memadai, 
baik di Unit Kearsipan I (Pusat) 
maupun di Unit Kearsipan II 
(Balai Besar POM/Balai POM)

- Mengadakan tenaga kearsipan 
yang cukup dan handal

- Pengelolaan arsip aktif dan 
inaktif untuk seluruh unit kerja 

di lingkungan BPOM
- Seluruh arsip dikelola sesuai 

dengan ketentuan sehingga 
mampu telusur, cepat dan 
tepat untuk penemuan kembali 
jika diperlukan.

2) Permasalahan

Sertifikat Quality Management 
System (QMS) ISO 9001:2008 yang 
diperoleh BPOM pada tahun 2012 
habis masa berlakunya tahun 2015. 
Oleh karena itu, perlu dilakukan 
sertifikasi ulang ISO 9001:2008 yang 
membutuhkan perencanaan dengan 
baik. Persyaratan ISO 9001 versi 
2008 akan mengalami upgrading 
yang dijadwalkan dirilis secara resmi 
menjadi ISO 9001:2015 pada akhir 
tahun 2015. Masa transisi dari ISO 
9001:2008 berlaku selama 3 (tiga) 
tahun atau hingga 2019 sehingga 
BPOM perlu melakukan penyesuaian 
sehingga dapat diimplementasikan 
sebelum batas waktu tersebut.

Pelaksanaan sistem manajemen mutu 
harus dipelihara dan ditingkatkan 
secara terus menerus dan menjadi 
bagian dari beban yang ada.

Visi Presiden melalui Nawacita 
mempersyaratkan setiap K/L 
mendukung daya saing bangsa. 
Selain itu tuntutan masyarakat akan 
perbaikan kinerja Badan POM yang 
lebih efektif, efisien menunjang daya 
saing produk menghadapi MEA 2015. 
Sebagaimana Inpres Nomor 3 Tahun 
2013, kinerja pemerintah didukung 
oleh sistem online. Sistem online/e-
government BPOM meliputi pelayanan 
pre market dan post market yang 
telah ada memperkuat bisnis proses 
pengawasan Obat dan Makanan, perlu 
dilakukan continous improvement. 

Identifikasi permasalahan dalam 
pelaksanaan layanan informasi publik 
di Badan POM sebagai implementasi 
UU Keterbukaan Informasi Publik 
antara lain: 

1. Tidak adanya unit khusus di 
Badan POM yang secara struktural 
menangani layanan informasi 
melalui Pejabat Pengelola 
Informasi dan Dokumentasi 
(PPID) sehingga layanan informasi 
kepada Pemohon masih kurang 
optimal.

2. Belum tersedianya sarana 
prasarana pelayanan publik 
melalui PPID, termasuk ruang 
layanan publik dan petugasnya.

Kendala yang dihadapi dalam 
hal penerapan e-procurement di 
lingkungan BPOM adalah Tim LPSE 
masih bersifat adhoc walaupun 
pembentukannya telah ditetapkan 
melalui Keputusan Kepala BPOM, 
sehingga personil yang ditunjuk atau 
diberi tanggung jawab sebagai Tim 
LPSE masih mempunyai tugas di unit 
kerja masing-masing. Selain itu, masih 
relatif banyaknya pengguna yang 
belum paham betul mengenai cara 
pengunaan aplikasi SPSE sehingga 

menu fasilitas penting yang tersedia 
di dalam aplikasi SPSE sering tidak 
diperhatikan pada waktu proses 
lelang. e-mail server yang terdapat 
dalam sistem masih menggunakan 
domain Lembaga Kebijakan 
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 
(LKPP), sehingga apabila permintaan 
pengiriman e-mail terkait dengan 
proses pengadaan sangat banyak 
terjadi antrian pengiriman di aplikasi 
SPSE (scripting tidak dapat di-update 
karena menjadi kewenangan LKPP).

Permasalahan yang dihadapi dalam 
kearsipan diantaranya adalah a) 
Gedung Record Center (Pusat arsip) 
belum memadai, sehingga saat ini 
Badan POM menyewa gudang untuk 
menyimpan arsip Badan POM di Perum 
Percetakan Negara. b) Belum ada 
pengangkatan Sumber Daya Manusia 
(SDM) Kearsipan, c) Dukungan  
dari Pimpinan BPOM dirasa masih 
belum maksimal serta d) Kurangnya 
kesadaran seluruh pegawai Badan 
POM tentang pentingnya arsip.

2.5 Kondisi dan Permasalahan 
Sistem Sumber Daya Manusia 
(SDM) Aparatur

1) Kondisi

Menghadapi tantangan pengawasan 
obat dan makanan yang semakin 
komplek, beragam, dan sukar 
diprediksi maka perlu didukung 
penguatan infrastruktur, salah satunya 
melalui penataan dan penguatan 
Aparatur Sipil Negara (ASN). Penataan 
dilakukan tidak hanya sebatas 
penghitungan jumlah, tetapi juga 
peningkatan kualitas, kompetensi, 
pola pikir, budaya kerja, kesejahteraan, 
serta seluruh sistem terkait aparatur 
yang didukung secara elektronisasi 
guna pencapaian peningkatan 
kualitas pelayanan publik berupa 
pengawasan obat dan makanan yang 
dilakukan oleh Badan POM.
Guna mengetahui jumlah kebutuhan 
pegawai per jabatan dalam rangka 
memperkuat penanganan beban 
kerja pengawasan obat dan makanan, 
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Badan POM setiap tahun melakukan 
penghitungan Analisis Beban Kerja 
dengan mempertimbangkan Analisis 
Jabatan dan faktor lingkungan strategi, 
sehingga terlihat Man Power Planning, 
baik kebutuhan secara kuantitas dan 
kualitas yang dibutuhkan. Kebutuhan 
pegawai disampaikan ke Kementerian 
Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) 
sebagai usulan formasi, untuk 
selanjutnya diberikan Persetujuan 
Prinsip yang berisi jumlah dan alokasi 
formasi dari KemenPANRB, dan 
dilakukan proses Pengadaan Calon 
Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Adapun 
mulai tahun 2014, penyampaian 
usulan kebutuhan pegawai ke 
KemenPANRB mulai diuji coba dengan 
menggunakan aplikasi e-formasi.

Saat ini jumlah ASN Badan POM masih 
jauh dari kebutuhan idealnya untuk 
memenuhi coverage pengawasan 
Obat dan Makanan. Pada tahun 2015 
terdapat kebijakan nasional berupa 
moratorium atau penghentian 

sementara penerimaan atau 
pengangkatan CPNS sebagaimana 
pada tahun 2011. Dengan adanya 
kebijakan ini, maka Badan POM 
berusaha tetap meningkatkan 
mutu pengawasan obat dan 
makanan, melakukan penataan dan 
pengembangan ASN yang sudah ada, 
guna menyikapi kebutuhan pegawai 
yang belum terpenuhi secara ideal.

Untuk mendapatkan ASN yang 
berintegritas tinggi, profesional, dan 
berkompeten, maka pengadaan 
/ rekrutmen CPNS Badan POM 
dilakukan secara transparan, obyektif, 
dan adil. Pelaksanaan rekrutmen 
CPNS Badan POM telah sesuai dengan 
PermenPANRB Nomor 17 Tahun 2014 
tentang Tambahan Alokasi Formasi 
dan Pengadaan Calon Pegawai Negeri 
Sipil Tahun 2014 dan PermenPANRB 
Nomor 29 Tahun 2014 tentang 
Tambahan Nilai Ambang Batas Tes 
Kompetensi Dasar Seleksi Calon 
Pegawai Negeri Sipil Tahun 2014. 
Pelaksanaan rekrutmen telah berjalan 

dengan transparan dan akuntabel. 
Badan POM telah menerapkan 
pelaksanaan Tes Kompetensi Dasar 
(TKD) dan Tes Kompetensi Bidang 
(TKB) menggunakan sistem CAT 
(Computer Assisted Test). Selain itu, 
dalam pembuatan soal TKB, dibentuk 
Tim serta melibatkan institusi 
pendidikan dan instansi pembina 
Jabatan Fungsional Tertentu yang 
terkait.

Dalam rangka pengukuran kompetensi 
individu telah sesuai dengan profil 
jabatan yang dipersyaratkan dalam 
jabatan, penempatan dalam jabatan, 
dan pengembangan pegawai, 
diperlukan profil kompetensi pegawai 
yang diperoleh dari hasil Assessment 
/ Penilaian Kompetensi. Penilaian 
Kompetensi pegawai Badan POM, 
dilakukan tidak hanya terbatas 
pada Pejabat Struktural, namun 
dilaksanakan untuk semua jenjang. 
Upaya pemetaan kompetensi melalui 
penilaian potensi dan kompetensi 
pegawai Badan POM, telah dilakukan 

oleh Asesor internal Badan POM mulai 
tahun 2014. Adapun pada tahun 
sebelumnya menggunakan Asesor 
eksternal.

Tingkat pendidikan saja tidak 
mampu menggambarkan secara 
utuh kebutuhan kompetensi 
Badan POM. Kompetensi dibentuk 
dari skill (ketrampilan), knowledge 
(pengetahuan yang didapat dari 

pengalaman dan atau pendidikan), 
serta attitude (perilaku yang tercermin 
dari penerapan Budaya Kerja Badan 
POM). Sesuai tingkatan serta jenis 
jabatan, seluruh lingkup kompetensi 
ini perlu dikembangkan. Peningkatan 
kompetensi pegawai Badan POM 
antara lain telah dilakukan melalui 
coaching, mentoring, pemberian 
tugas-tugas, maupun pelatihan dan 
pendidikan berbasis kompetensi 

melalui program Tugas Belajar dan Ijin 
Belajar. 

Selain melalui pendidikan lanjutan, 
Badan POM juga menyelenggarakan 
pelatihan teknis dan manajemen, 
pelatihan soft skill, serta pelatihan 
dalam jabatan. Pelatihan dalam 
jabatan meliputi Diklat Prajabatan, 
Diklat Kepemimpinan, dan Diklat 
Fungsional. Sedangkan Diklat Teknis, 
selain dilaksanakan di dalam negeri 
juga dilakukan di luar negeri.

Mengacu pada Undang-Undang 
Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 
Sipil Negara, Badan POM telah 
menerapkan pengisian Jabatan Tinggi 
Madya dan Jabatan Tinggi Pratama 
secara terbuka. Pengisian tersebut 
telah melibatkan panitia seleksi yang 
berasal dari eksternal dan internal 
Badan POM. Dengan adanya seleksi 
terbuka tersebut, telah memberikan 
kesempatan yang sama bagi seluruh 
pegawai yang memenuhi persyaratan 
untuk berkompetisi secara terbuka. 
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Namun demikian seleksi terbuka 
ini kurang begitu diminati oleh 
pegawai Badan POM. Hal ini terbukti 
dengan terjadinya perpanjangan 
masa pendaftaran calon untuk setiap 
jabatan yang akan diisi.

Dalam penerapan prestasi kerja 
pegawai, Badan POM telah 
menerapkan penilaian melalui 
penilaian Sasaran Kerja Pegawai 
(SKP) dan Perilaku sehingga kinerja 
individu dapat lebih terukur dan 
objektif. Pada tahun 2013 telah 
diupayakan uji coba dan tahun 2014 
mulai dilaksanakan secara penuh 
sampai dengan sekarang. Badan POM 
telah melakukan evaluasi terhadap 
penilaian prestasi kerja pegawai. 
Masih ditemukan adanya kekurangan 
pemahaman pejabat struktural dalam 
melakukan penilaian prestasi kerja. 
Penilaian prestasi kerja tersebut 
akhirnya tidak mencerminkan kondisi 
yang sesungguhnya dari pegawai. 
Selain itu diupayakan pengembangan 
Management Cockpit yang berfungsi 

untuk memudahkan pimpinan dalam 
melakukan monitoring terhadap 
capaian kinerja pegawai. Adapun 
untuk Management Cockpit masih 
terus diupayakan untuk segera 
diwujudkan.

Kondisi yang diharapkan terkait 
manajemen sumber daya manusia 
Badan POM adalah sebagai berikut :
a) Meningkatnya kemampuan 

unit yang mengelola ASN untuk 
mewujudkan ASN yang kompeten 
dan kompetitif.

b) Meningkatnya kepatuhan dalam 
penerapan manajemen ASN yang 
berbasis merit.

c) Meningkatnya penerapan 
manajemen kinerja individu 
untuk mengidentifikasi dan 
meningkatkan kompetensi ASN.

d) Meningkatnya pembentukan 
talent pool (kelompok sukses) 
untuk pengembangan karier 
pegawai.

e) Terwujudnya sistem informasi 
manajemen SDM yang terintegrasi.

f ) Meningkatnya penerapan sistem 
pengembangan kepemimpinan 
untuk perubahan.

g) Meningkatnya pengendalian 
penerapan sistem merit dalam 
Manajamen SDM aparatur.

h) Meningkatnya profesionalisme 
aparatur.

2) Permasalahan

Adanya perubahan kebijakan dalam 
pengelolaan ASN dengan adanya 
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 
tentang Aparatur Sipil Negara maka 
perlu penyesuaian yang lebih intens 
lagi dalam penataan manajemen SDM.
Meluasnya kapasitas kinerja Badan 
POM di satu sisi juga dipengaruhi 
oleh perubahan lingkungan strategis 
eksternal yang bergerak makin cepat 
putarannya maupun eskalasinya. 
Dengan meningkatnya fungsi 
Badan POM, meningkat pula beban 
kerja yang dilakukannya. Adapun 
pemenuhan kebutuhan pegawai 
sangat dipengaruhi oleh pihak 
eksternal, yaitu antara lain adanya 
kebijakan moratorium dan minimnya 

formasi yang disetujui untuk masing-
masing instansi. Untuk itu perlu 
dilakukan upaya penghitungan 
kebutuhan beban kerja yang ideal 
untuk memperkirakan kebutuhan 
pegawai pada masing-masing unit 
kerja. Selain itu, dalam penyusunan 
kebutuhan pegawai masih terdapat 
beberapa berbedaan persepsi dalam 
penghitungan Analisis Beban Kerja 
sehingga perlu penyetandaran dan 
aplikasi yang memudahkan dalam 
perhitungan maupun monitoring dan 
evaluasi kebutuhan pegawai.

Dengan makin berkembangnya uraian 
pekerjaan di Badan POM seiiring 
dengan perkembangan lingkungan 
strategis, masih ada uraian pekerjaan 
yang belum masuk ke dalam uraian 
pekerjaan pada salah satu nomenlatur 
jabatan, serta adanya perkembangan 
dari Jabatan Fungsional Tertentu, 
maka perlu selalu dilakukan review 
Analisis Jabatan dan Evaluasi jabatan 
guna menentukan Nilai Jabatan dan 
Kelas Jabatan yang ada. Selain itu, 
penempatan dalam jabatan perlu 
dilakukan evaluasi apakah sesuai 

penempatannya dengan kompetensi 
dan kebutuhan organisasi.

Proses pengadaan / rekrutmen CPNS 
Badan POM yang telah dilakukan 
secara transparan, obyektif, dan 
adil untuk mendapatkan ASN yang 
berintegritas tinggi, profesional, dan 
berkompeten, perlu dipertahankan 
dan dilakukan pengembangan ke 
arah yang lebih baik lagi. Adapun 
pengembangan e-recruitment yang 
sudah dibangun kadang masih perlu 
menyesuaikan dengan kebijakan 
nasional yang ditetapkan.

Dalam upaya pengembangan 
kompetensi, perlu terus dilakukan 
upaya pemetaan kompetensi dengan 
melakukan assessment / penilaian 
kompetensi. Adapun sumber daya 
pendukung masih belum optimal, 
terutama kurangnya Asesor internal 
Badan POM dan perlunya membangun 
Center of Excellent (Assessment Center 
dan Pusdiklat). Selain itu, dalam 
pengembangan kompetensi masih 
perlu diupayakan pemantapan 
terhadap standar kompetensi maupun 

penyusunan kurikulum diklat, 
serta pendanaan yang cukup guna 
pengembangan kompetensi melalui 
Pendidikan Lanjutan S1, S2, dan S3 
maupun untuk pelaksanaan Pelatihan 
Teknis dan Manajemen. Pembuatan 
wadah untuk pengembangan inovasi-
inovasi ASN Badan POM masih sangat 
minim sehingga masih perlu untuk 
dikembangkan. 

Beberapa hal yang menyebabkan 
sulitnya mencari pegawai yang akan 
mengikuti seleksi terbuka adalah 
manajemen kinerja pegawai belum 
berjalan sehingga berdampak 
pada belum optimalnya identifikasi 
kelompok pegawai yang potensial 
(talent pool) untuk kaderisasi 
kepemimpinan. Sistem pembinaan 
karier pegawai belum dapat 
memberikan kejelasan karier pegawai 
yang memiliki talent pool, namun 
belum menggambarkan kompetensi 
yang utuh dari pegawai.

Untuk itu secara bertahap, Badan POM 
melakukan assessment / penilaian 
kompetensi bagi seluruh pegawai. 
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Dengan adanya talent pool ini, akan 
memberikan gambaran kompetensi 
pegawai yang kelak akan dilakukan 
secara terus menerus melalui 
pelatihan dan penugasan yang 
sesuai.  Masih kurangnya pemahaman 
pejabat struktural dalam melakukan 
penilaian prestasi kerja adalah karena 
regulasi yang ada belum secara 
jelas menyampaikan acuan-acuan 
penilaian prestasi kerja pegawai.

Penegakan disiplin pegawai tidak 
semata-mata sebagai hukuman, 
namun selebihnya sebagai pembinaan 
dalam rangka mewujudkan pegawai 
yang berkarakter budaya organisasi 
Badan POM, mampu memenuhi 
kewajiban dan menjauhi larangan 
sebagai ASN. Untuk itu perlu 
komitmen kuat dari atasan sebagai 
pembinan dari masing-masing ASN 
dalam menegakkan disiplin tanpa 
mengesampingkan pemberian 
reward. Pendataan pegawai yang 
belum maksimal, disebabkan masih 
adanya dualisme sumber data 
kepegawaian yaitu aplikasi yang 
dikembangkan Badan POM dan 

aplikasi yang dikembangkan oleh 
instansi lain seperti BKN.

2.6 Kondisi dan Permasalahan 
Peningkatan Pengawasan

1) Kondisi

Memasuki periode tahap II Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah 
Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019, 
dimana pemerintah telah memiliki 
visi “Terwujudnya Indonesia yang 
Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian 
berlandaskan Gotong Royong”. Visi ini 
diterkemahkan dalam Nawa Cita yang 
menjadi agenda prioritas pemerintah 
untuk mendorong pencapaian visi 
tersebut.

Cita yang kedua “Membuat Pemerintah 
Tidak Absen dengan Membangun 
Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih, 
Efektif, Demokratis dan Terpercaya” 
mengarahkan akan pentingnya peran 
pengawasan dalam pembangunan. 

Yang juga menjadi tolak ukur 
penyelenggaraan pemerintahan yang 

bersih dan bebas Korupsi Kolusi dan 
Nepotisme (KKN) adalah pelaksanaan 
sejumlah kegiatan, antara lain berupa :

a) Pelaksanaan whistleblowing system 
(WBS)

 
Badan POM (Badan POM) sebagai 
lembaga pemerintah yang 
memberikan pelayanan publik kepada 
masyarakat telah berkomitmen 
mewujudkan pemerintahan yang 
bersih dari KKN dan melayani dengan 
salah satu upayanya adalah penetapan 
Peraturan Kepala Badan POM Nomor 
HK.03.1.23.12.11.10050 Tahun 2011 
tentang Tata Cara Pengelolaan dan 
Tindak Lanjut Pelaporan Pelanggaran 
(Whistleblowing) di Lingkungan 
Badan POM dengan tujuan untuk 
mendorong peran serta pejabat/
pegawai di lingkungan Badan POM 
dan masyarakat sebagai pelapor 
dalam upaya pencegahan dan 
pemberantasan tindak pidana korupsi 
serta penyalahgunaan wewenang 
oleh pejabat/pegawai Badan POM 
atas layanan yang diberikan.

Pelanggaran yang dimaksud 
sebagaimana ditetapkan dalam 
peraturan di atas adalah perbuatan 
yang melanggar perundang-
undangan, peraturan/standar, kode 
etik, dan kebijakan, serta tindakan 
lain yang sejenis berupa ancaman 
langsung atas kepentingan umum, 
serta KKN yang terjadi di lingkungan 
Badan POM. 

Pelapor pelanggaran (whistleblower) 
dapat menyampaikan pengaduan 
secara langsung maupun tidak 
langsung kepada Kepala Badan POM 
atau melalui saluran pengaduan yang 
difasilitasi oleh Inspektorat berupa 
telepon, faksimili, layanan pesan 
singkat, kotak pengaduan dan surat 
elektronik.

Keputusan Kepala Badan POM 
Nomor HK.04.1.6.08.14.5206 Tahun 
2014 tentang Whistleblowing system 
Dalam Pengadaan Barang/Jasa 
Pemerintah di Lingkungan Badan 
POM yang merupakan acuan bagi 
pegawai/pejabat di lingkungan Badan 
POM selaku whistleblower dalam 

melaporkan pengaduan di bidang 
pengadaan barang/jasa pemerintah 
di lingkungan Badan POM.

Proses pengaduan/pelaporan dalam 
WBS pengadaan barang/jasa pemerintah 
di lingkungan Badan POM tentang 
adanya dugaan tindakan pelanggaran 
penyimpangan ketentuan dan prosedur 
serta penyalahgunaan wewenang dan/
atau KKN dalam pengadaan barang 
jasa pemerintah dilakukan melalui situs 
wbs.lkpp.go.id dengan melampirkan 
data dukung yang nantinya akan 
diverifikasi kebenaran data dan informasi 
pengaduan tersebut oleh verifikator.

Dengan penerapan whistleblowing 
system maka merupakan langkah maju 
dalam mencegah terjadinya kecurangan/
fraud pada setiap kebijakan/program 
pemerintah yang harus dilakukan seiring 
kemajuan teknologi dan kebutuhan terkini 
berdasarkan perkembangan lingkungan 
pengendalian yang ada. Pengembangan 
whistleblowing system sebagaimana 
telah diuraikan di atas dilakukan sebagai 
upaya dalam meningkatkan pelaksanaan 
transparansi dan akuntabilitas pada setiap 

kebijakan/program pemerintah dalam 
pencegahan dan pemberantasan korupsi.

b) Penanganan pengaduan 
masyarakat

 
Badan POM (Badan POM) telah 
melaksanakan pelayanan kepada 
masyarakat sesuai standar pelayanan 
yaitu Undang-Undang Nomor 25 
Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 
dan Peraturan Kepala Badan POM 
Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 
2013 Tentang Standar Pelayanan 
Publik Di Lingkungan Badan POM.

Dalam penyelenggaran pelayanan 
kepada masyarakat, Badan POM perlu 
menyediakan sarana Penanganan 
Pengaduan Masyarakat, yang 
berfungsi untuk menampung keluhan, 
informasi,  ketidakpuasan oleh 
orang-perorangan, kelompok, atau 
badan hukum yang berkedudukan di 
Indonesia   sebagai pengguna layanan 
pengawasan obat dan makanan. 
Pengelolaan Pengaduan Badan POM 
diatur pada Pasal 11 ayat (1) Perka 
Kepala Badan POM Nomor 39 Tahun 
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2013. Pemohon dapat melakukan 
pengaduan atas pelaksanaan 
Pelayanan Publik di lingkungan Badan 
POM. 

Badan POM menyediakan sarana 
dan prasarana pengaduan 
masyarakat melalui email, SMS, 
Telepon, facebook, Twitter, Surat 
Pengaduan, Kotak pegaduan dan 
langsung kepada petugas pengelola 
pengaduan. Untuk pengaduan yang 
berkadar pengawasan, masyarakat 
dapat langsung melaporkannya ke 
Inspektorat Badan POM.
Penanganan pengaduan masyarakat 
tersebut perlu dikelola dengan 
baik, tepat, cepat, dan dapat 
dipertanggungjawabkan melalui 
saluran pengaduan yang ditangani 
oleh tim pengaduan masyarakat yang 
bertanggungjawab menerima dan 
menindaklanjuti pengaduan yang 
disampaikan masyarakat.

c) Pelaksanaan pengendalian 
gratifikasi 

 
Badan POM telah memiliki peraturan 

terkait dengan pengelolaan Gratifikasi. 
Peraturan Kepala Badan POM Nomor 
4 Tahun 2015 tentang Pengendalian 
Gratifikasi di lingkungan Badan POM.  
Peraturan tersebut dibuat dalam 
rangka menerapkan prinsip-prinsip 
tata kelola pemerintahan yang baik 
dengan peningkatan pencegahan 
terjadinya tindak pidana korupsi serta 
menjamin pelayanan publik bebas 
dari korupsi, kolusi dan nepotisme. 

Badan POM telah pula membentuk 
Tim Pengendali Gratifikasi dengan 
Keputusan Kepala Badan POM 
nomor HK.04.1.6.04.15.2063 Tahun 
2015 tentang Pembentukan Struktur 
Tim Pengendalian Gratifikasi di 
lingkungan Badan POM. Keputusan 
Kepala Badan tersebut mengatur 
struktur, kewenangan, tugas dan 
anggota tim pengendalian gratifikasi 
tingkat pusat dan daerah.

d) Pelaksanaan pemantauan 
benturan kepentingan 

Benturan kepentingan merupakan 

salah satu faktor penyebab korupsi di 
Indonesia. 

Benturan kepentingan terjadi ketika 
seseorang terlibat dalam berbagai 
kepentingan yang mengakibatkan 
seseorang harus mengorbankan 
kepentingan lainnya. Apalagi 
kepentingan yang dikorbankan 
tersebut merupakan sorotan 
publik, hal tersebut terutama dalam 
pelayanan publik Badan POM. 

Benturan kepentingan terjadi dimana 
seorang pejabat atau pengemban 
tugas pada publik tidak bisa 
memisahkan antara kepentingan 
pribadinya dan kepentingan publik. 
Adanya benturan kepentingan juga 
karena ketidakindependenan dari 
pelaksana dan pertimbangan pribadi 
yang mempengaruhi pegawai untuk 
melaksanakan tugas. 

Pertimbangan pribadi dapat 
berasal dari kepentingan pribadi, 
kerabat, kelompok yang kemudian 
mempengaruhi dan mereduksi 
kebijakan yang sedang dibangun 

dan kemudian melahirkan kebijakan 
atau keputusan yang menyimpang 
dari orisionalitas keprofesionalannya 
sehingga berimplikasi kepada 
memburuknya pelayanan publik yang 
diterima masyarakat dan kebijakan 
yang tidak efisien dan tidak efektif 
yang mampu diberikan.

Hal seperti inilah yang harus kita 
hindari sebagai pegawai pemerintah 
agar semua keputusan publik 
yang berhubungan dengan tugas 
dan fungsinya dilakukan secara 
professional dan tidak menimbulkan 
kerugian bagi masyarakat. 

Badan POM telah memiliki pedoman 
tentang penanganan benturan 
kepentingan.   Keputusan Kepala Badan 
POM Nomor HK.04.1.6.01.13.653 
Tahun 2013 tentang Pedoman 
Penanganan Benturan Kepentingan 
di lingkungan Badan POM. Pedoman 
tersebut menginformasikan bahwa 
benturan kepentingan adalah situasi 
dimana penyelenggara negara, 
memiliki atau patut diduga memiliki 
kepentingan pribadi terhadap setiap 

penggunaan wewenang, sehingga 
dapat mempengaruhi kualitas 
keputusan dan/atau tindakannya. 

Pedoman tersebut mengatur 
bagaimana pegawai Badan POM 
harus meyikapi potensi benturan 
kepentingan yang mungkin terjadi 
dalam pelaksanaan tugasnya. Hal-
hal yang diatur antara lain: Pegawai 
yang bertugas di bidang pengawasan 
diwajibkan membuat Pernyataan 
Potensi Benturan Kepentingan dan 
satuan kerja mengidentifikasi potensi 
dan melakukan evaluasi atas potensi 
Benturan Kepentingan tersebut.

e) Pembangunan unit pelayanan 
publik untuk memperoleh predikat 
menuju WBK/WBBM

Inpres Nomor 5 Tahun 2004 
menginstruksikan agar Badan 
POM melakukan langkah-langkah 
percepatan pemberantasan korupsi 
dengan menetapkan program WBK. 
Inpres 5 Tahun 2004 dipertegas lagi 
dengan Inpres 9 Tahun 2011 dan 
Inpres Nomor 17 Tahun 2011. Namun, 

implementasi Program Wilayah Bebas 
dari Korupsi (WBK) minim sekali dan 
secara keseluruhan, keberhasilan 
upaya pencegahan korupsi melalui ke 
tiga Inpres tersebut sampai dengan 
saat ini kurang optimal.

Untuk mewujudkan satker WBK, harus 
dilakukan melalui pembangunan 
Zona Integritas (ZI), dengan didahului 
penandatanganan dokumen pakta 
integritas berdasarkan PerMENPAN 
dan RB Nomor 49 Tahun 2011 serta 
PerMENPAN dan RB nomor 52 tahun 
2014. 

Badan POM menginisiasi 
implementasi WBK dan WBBM dengan 
menentukan unit kerja yang akan 
menjadi percontohan. Tahun 2015 
sedianya 2 (dua) unit pelayanan publik 
akan menjadi pilot projek WBK.  Unit 
pelayanan publik dengan predikat 
WBK akan terus ditingkatkan sampai 
berjumlah 15 pada tahun 2019.

Adapun program penguatan Sistem 
Pengendalian Intern Pemerintah 
(SPIP) dilaksaksanakan melalui 
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penguatan implementasi SPIP. 
Pengembangan Sistem Pengendalian 
Intern Pemerintah (SPIP) juga 
merupakan implementasi atas 
ketentuan dalam Pasal 55 ayat (4) 
Undang-undang nomor 1 Tahun 2004 
tentang Perbendaharaan Negara 
dan Peraturan Pemerintah Nomor 60 
Tahun 2008. 

Untuk terwujudnya SPIP yang kuat 
dan efektif, maka kelima unsur SPIP 
yang terdiri dari :
(1) Lingkungan Pengendalian,
(2) Penilaian Resiko,
(3) Kegiatan Pengendalian,
(4) Informasi dan Komunikasi, dan
(5) Pemantauan, harus diterapkan 

secara terintegrasi dan menjadi 
bagian integral dari kegiatan 
instansi pemerintah. 

Dengan membangun SPIP secara 
berkelanjutan pada akhirnya 
ditujukan untuk menciptakan:

(1) pelaporan keuangan pemerintah 
yang handal,

(2) kegiatan yang efektif dan efisien,

(3) taat pada peraturan, serta
(4) iklim yang kondusif untuk 

mencegah korupsi (clean 
government), memperkuat 
akuntabilitas yang akhirnya 
menciptakan tata kelola 
pemerintahan yang baik (good 
governance) serta menunjang 
keberhasilan penerapan 
Reformasi Birokrasi di Badan POM.

Penguatan Pengawasan Intern BPOM 
dilaksanakan dengan menitikberatkan 
pada unsur pemantauan SPIP dengan 
melibatkan Satuan Kerja/Unit Kerja 
Mandiri dengan menitikberatkan 
unsur pemantauan melalui melalui 3 
(tiga) lapis pertahanan/Three lines of 
defense.

Pembentukan satgas SPIP kepada 
best practices konsep three lines of 
defense pada organisasi modern 
untuk meningkatkan pengendalian 
organisasi. Konsep pengendalian 
organisasi melalui 3 (tiga) lapis 
pertahanan. Lini pertama merupakan 
tanggung jawab manajemen 
operasional untuk menjalankan 

kebijakan organisasi dengan 
menjalankan pengendalian intern 
secara terus menerus dalam seluruh 
tahapan kegiatan. Satgas SPIP dan 
satgas Laporan Keuangan diharapkan 
mampu untuk memainkan peran 
pertama dalam konsep three lines of 
defense; Lini kedua dibentuk untuk 
membantu efektifitas manajemen 
yang bertugas memantau 
pelaksanaan pengendalian intern 
pada waktu-waktu yang ditentukan; 
dan Lini ketiga adalah auditor (APIP) 
yang bertugas untuk melakukan 
pengawasan, pemantauan dan 
pengendalian intern.

Untuk menunjang efektifitas 
pelaksanaan penguatan SPIP,  maka 
pada tahun 2015 hendak disusun 
pedoman pelaksanaan pemantauan 
SPIP Badan POM.

2) Permasalahan

Berbagai penyimpangan yang terjadi 
dalam birokrasi, salah satu penyebab 
adalah lemahnya sistem pengawasan. 
Kelemahan sistem pengawasan 

mendorong tumbuhnya perilaku 
koruptif atau perilaku negatif lainnya 
yang semakin lama semakin menjadi, 
sehingga berubah menjadi sebuah 
kebiasaan. Karena itu, perubahan 
perilaku koruptif aparatur harus pula 
diarahkan melalui perubahan atau 
penguatan sistem pengawasan. 
Program penguatan pengawasan 
yang efektif di lingkungan pemerintah 
diwujudkan dengan membangun 
transparansi tata kelola pemerintahan 
dan menjalankan Reformasi Birokrasi.

2.7 Kondisi dan Permasalahan 
Akuntabilitas Kinerja

1) Kondisi

Sistem Akuntabilitas Kinerja dibangun 
dan dikembangkan dalam rangka 
perwujudan pertanggungjawaban 
pelaksanaan tugas dan fungsi serta 
pengelolaan sumber daya dan 
pelaksanaan kebijakan dan program 
yang dipercayakan kepada setiap 
satuan organisasi/kerja, berdasarkan 
suatu sistem akuntabilitas yang 
memadai. Dalam hal ini, setiap satuan 

organisasi/kerja secara periodik wajib 
mengkomunikasikan pencapaian 
tujuan dan sasaran  strategi organisasi 
kepada  stakeholders, yang dituangkan 
melalui Laporan Akuntabilitas Kinerja 
Satuan Organisasi/Kerja.

Di dalam kerangka akuntabilitas 
kinerja, Laporan Akuntabilitas Kinerja 
berperan sebagai alat kendali, alat 
penilai kualitas kinerja, dan alat 
pendorong terwujudnya good 
governance. Dalam perspektif yang 
lebih luas, maka Laporan Akuntabilitas 
Kinerja  berfungsi sebagai media 
pertanggungjawaban kepada publik. 
Semua itu memerlukan dukungan 
dan peran serta aktif seluruh 
satuan organisasi/kerja pusat dan 
daerah, serta partisipasi masyarakat. 
Dukungan tersebut merupakan 
pendorong utama dalam penyusunan 
Laporan Akuntabilitas Kinerja dan 
sebagai perwujudan pelaksanaan 
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi 
Pemerintah. 

2) Permasalahan

Evaluasi LAKIP merupakan 
perkembangan dari suatu review atas 
kinerja organisasi dengan dukungan 
informasi dan pengumpulan data 
melalui riset terapan (applied research). 
Dengan pendekatan yang demikian 
ini, simpulan hasil evaluasi akan 
lebih komprehensif untuk melihat 
organisasi dan kontribusinya pada 
peningkatan kinerja pemerintahan 
secara keseluruhan. Pola pendekatan 
yang demikian akan mendukung 
simpulan hasil evaluasi yang lebih 
menyeluruh (makro) sehingga dapat 
menghindari resiko bias yang besar. 
Bagaimana evaluasi ini direncanakan, 
didesain, dan dilaksanakan, 
tentulah dengan memakai berbagai 
pertimbangan yang rasional agar 
kemanfaatan evaluasi itu optimal. 
Evaluasi LAKIP tidak hanya mengarah 
pada peningkatan kinerja dan 
perbaikan program/kegiatan di masa 
datang, akan tetapi juga untuk tujuan 
meningkatkan akuntabilitas kinerja 
setiap instansi pemerintah.
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2.8 Kondisi dan Permasalahan   
 Peningkatan Pelayanan Publik

1) Kondisi

Dalam rangka mewujudkan 
Pemerintahan Kelas Dunia, yaitu 
pemerintahan yang profesional dan 
berintegritas tinggi yang mampu 
memberikan pelayanan prima 
kepada masyarakat dan manajemen 
pemerintahan yang demokratis maka 
diperlukan pelaksanaan Reformasi 
Birokrasi yang berkelanjutan. Saat ini 
hampir semua kalangan masyarakat 
ketika memerlukan suatu informasi 
dengan mudah, maka masyarakat  
akan mengakses internet. Menurut 
Badan Pusat Statistik (BPS) pengguna 
internet di Indonesia hingga akhir 
tahun 2013 sudah mencapai 71,19 
juta orang dan diperkirakan akan terus 
meningkat. Untuk itu dirasakan perlu 
mengembangkan media berbasis 
web yang dapat mengkomunikasikan 
pelaksanaan RB di Badan POM kepada 
masyarakat luas. 

Kemajuan yang sudah dicapai oleh 
Badan POM terkait Promosi dan 
Komunikasi adalah  subsite RB selama 
ini sudah terbangun di website Badan 
POM, namun masih bersifat statis 
dalam penyampaian pelaksanaan 

Reformasi Birokrasi dengan tampilan 
yang kurang menarik dan belum 
komunikatif, serta pelaksanaan 
promosi dan komunikasi belum aktif 
masih bersifat pasif.

Tim Promosi dan Komunikasi akan 
lebih aktif lagi untuk melibatkan 
seluruh unit kerja agar aktif 
melaksanakan dan mencapai program 
program RB yang dijalankan.

Pengembangan subsite Reformasi 
Birokrasi oleh Sub Tim Pelaksana 
Bidang Promosi dan Komunikasi 
Reformasi Birokrasi dari Tim Pelaksana 
Peningkatan Kualitas Pelayanan 
Publik, bersama perwakilan dari 8 
(delapan) Tim Pelaksana RB Badan 
POM sesuai dengan yang tertera 
di Keputusan Kepala BPOM Nomor 
HK.04.1.24.04.15.1929 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Tim RB BPOM. 
Kesepakatan bahwa seluruh Tim 
Pelaksana RB BPOM akan mendukung 
pengembangan subsite RB yang 
dinamis dan komunikatif. Setiap Tim 
Pelaksana RB di Badan POM akan 
secara aktif mengirimkan capaian 
pelaksanaan serta artikel RB.
Seiring dengan agenda prioritas (nawa 
cita) pemerintah, yaitu pembangunan 
Indonesia dari pinggiran dengan 
memperkuat daerah-daerah dan desa 
dalam kerangka Negara Kesatuan serta 

meningkatkan produktivitas rakyat 
dan daya saing di pasar internasional 
sehingga bangsa Indonesia bisa 
maju dan bangkit bersama bangsa-
bangsa Asia lainnya. Pemerintah 
juga berkewajiban mewujudkan 
ketersediaan, keterjangkauan, 
dan pemenuhan konsumsi obat 
dan pangan yang cukup, aman, 
bermutu/berkhasiat, dan bergizi 
seimbang; di tingkat nasional hingga 
perseorangan secara merata di 
seluruh wilayah Negara Kesatuan 
Republik Indonesia sepanjang waktu 
dengan memanfaatkan sumber daya, 
kelembagaan, dan budaya lokal. 

Di era globalisasi, persaingan 
dagang dan perlindungan kesehatan 
masyarakat yang berdampak pada 
kemajuan teknologi, perubahan gaya 
hidup, maraknya produk import dan lain 
sebagainya, ditambah dengan kondisi 
geografis dan demografis penduduk 
Indonesia menjadi tantangan 
tersendiri bagi organisasi (Badan 
POM) yang memiliki keterbatasan 
jumlah petugas pengawas dan 
pembina yang kompeten (di pusat 
dan daerah), luasnya cakupan area 
pengawasan, besarnya keragaman 
jenis produk (pangan, obat, kosmetik 
dan obat tradisional), kurangnya 
pengetahuan dan atau kepedulian 
produsen (terutama industri kecil/

rumah tangga) maupun konsumen 
terhadap keamanan produk (pangan, 
obat, kosmetik dan obat tradisional). 
Konsumsi masyarakat terhadap 
produk-produk tersebut yang 
cenderung terus meningkat, 
seiring dengan perubahan gaya 
hidup masyarakat termasuk pola 
konsumsinya. Sementara itu 
pengetahuan masyarakat masih 
belum memadai untuk dapat 
memilih dan menggunakan produk 
secara tepat, benar dan aman. Di 
lain pihak iklan dan promosi secara 
gencar mendorong konsumen untuk 
mengkonsumsi secara berlebihan 
dan seringkali tidak rasional. Untuk itu 
diperlukan Sistem Pengawasan Obat 
dan Makanan (SisPOM) yang efektif 
dan efisien yang mampu mendeteksi, 
mencegah dan mengawasi produk-
produk tersebut untuk melindungi 
keamanan, keselamatan dan 
kesehatan konsumennya baik di dalam 
maupun di luar negeri. Salah satu 
sistem pengawasan tersebut adalah 
yang dipangku oleh masyarakat itu 
sendiri, oleh karena itu masyarakat 
harus memiliki pengetahuan dan 
kesadaran yang memadai. 
Pangan jajanan anak sekolah 
(PJAS) menjadi salah satu prioritas 
pengawasan karena PJAS dikonsumsi 
anak-anak secara luas.  Hasil Monitoring 
dan Verifikasi Profil Keamanan Pangan 

Jajanan Anak Sekolah tahun 2008 
menunjukkan hampir 100% anak 
sekolah memiliki kebiasaan jajan. Hal 
tersebut menunjukkan PJAS sangat 
diminati oleh siswa. Ditambah lagi, 
rata-rata konsumsi PJAS sekitar 
240 gram per kapita per hari yang 
memberikan energi sebanyak 384 
kkal dan protein sebanyak 9,4 gram. 
Sehingga, PJAS merupakan salah satu 
komponen strategis yang mendukung 
tumbuh-kembang anak. Dengan 
demikian, pengawasan PJAS menjadi 
salah satu prioritas pengawasan 
keamanan pangan di Indonesia.

Data pengawasan PJAS tahun 2008-
2010 menunjukkan rata-rata berkisar 
40 – 44% PJAS yang diuji sampelnya 
tidak memenuhi syarat (TMS) karena 
penyalahgunaan bahan berbahaya, 
cemaran mikroba, logam berat, dan 
atau Bahan Tambahan Pangan (BTP) 
yang melebihi batas. Permasalahan 
ini mengindikasikan kurangnya 
pengetahuan, kepedulian, atau 
kesadaran para pembuat, penjual 
dan pembeli PJAS akan pentingnya 
keamanan pangan. Suatu aksi 
nasional sangat diperlukan untuk 
meningkatkan keamanan dan mutu 
PJAS secara terpadu yang dapat 
menggerakkan kemandirian Sekolah 
Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI) 
untuk menjaga keamanan dan mutu 

PJAS di lingkungannya. Oleh karena 
itu, Badan POM menginisiasi gerakan 
aksi nasional ini melalui pencanangan 
oleh Bapak Wakil Presiden RI pada 
tanggal 31 Januari 2011.  

2) Permasalahan

Tim Promosi dan komunikasi masih 
belum aktif melakukan promosi dan 
komunikasi hasil RB yang dilaksanakan 
oleh seluruh unit kerja Badan POM.

Saat ini Sub site RB dan Kegiatan 
Promosi dan Komunikasi terkait 
RB masih belum bersifat aktif 
dan komunikatif. Oleh karena itu 
diperlukan informasi yang sifatnya 
komunikatif dan aktif mampu 
mengajak peran serta seluruh unit 
kerja Badan POM untuk dapat 
meningkatkan pelaksanaan RB di 
masing-masing unit kerjanya.

Tim Peningkatan Kualitas 
Pemberdayaan Masyarakat masih 
bersifat sektoral dalam melakukan 
promosi dan komunikasi kepada 
masyarakat. Selain itu diperlukan 
baseline kondisi terkini akan tingkat 
pengetahuan dan kesadaran 
serta perilaku masyarakat untuk 
mengetahui pola intervensi yang 
tepat sesuai kondisi.



Road Map Reformasi Birokrasi 2015 - 2019 Road Map Reformasi Birokrasi 2015 - 201937 38

Pencapaian Dan 
Isu Strategis

BAB III 3.1 Gambaran Birokrasi BPOM

Gambaran Hasil Capaian Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Badan POM adalah 
sebagai berikut:
1. Hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) 

berdasarkan Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 
Birokrasi No. B/2954/M.PANRB/08/2014 tanggal 4 Agustus 2014 perihal Hasil 
Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah 66,83 (predikat 
B/Baik).

2. Hasil Survei Internal Kapasitas Organisasi adalah 66,40%.
3. Laporan Survei Integritas Sektor Publik Indonesia Tahun 2014 dari Direktorat 

Litbang, Deputi Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi adalah 76,25%.
4. Opini BPK terhadap Pemeriksaan Laporan Keuangan Badan POM TA 2014 

adalah Wajar Tanpa Pengecualian.
5. Hasil Survei Pendapat Pelaku Usaha Terhadap Dampak Sosial dan Ekonomi 

dari Kinerja Badan POM Dalam Rangka Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 
Tahun 2014 adalah 94%.
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3.2 Gambaran Umum Capaian 
Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 
BPOM

A. Manajemen Perubahan

Tim Reformasi Birokrasi
1) Badan POM  telah membentuk 

Tim Reformasi Birokrasi sesuai 
kebutuhan organisasi yang 
dituangkan dalam: 
a) Keputusan Kepala Badan POM 

Nomor HK. 00.06.24.3573 tahun 
2009 tentang Pembentukan 
Tim Kerja Reformasi Birokrasi 
Badan POM.

b) Keputusan Kepala Badan POM 
Nomor HK. 07.24.1.09.10.8566 
tahun 2010 tentang 
Pembentukan Kelompok Kerja 
Reformasi Birokrasi Badan POM.

c) Keputusan Kepala Badan POM 
Nomor HK. 04.243.05.11.2267 
tahun 2011 tentang 
Pembentukan Tim Reformasi 
Birokrasi Badan POM Republik 
Indonesia.

d) Keputusan Kepala Badan POM 
Nomor HK. 04.1.24.11.12.7154 
tahun 2012 tentang 
Pembentukan Tim Reformasi 
Birokrasi Badan POM.

e) Keputusan Kepala Badan POM 
No. HK.04.1.24.03.15 Tahun 
2015 tentang Pembentukan 
Tim Reformasi Birokrasi Badan 
POM.

2) Seluruh tugas telah dilaksanakan 
oleh Tim Reformasi Birokrasi 
sesuai dengan rencana kerja yang 
realisasinya berupa:
a) Roadmap RB Badan POM yang 

ditetapkan dengan Keputusan 
Kepala Badan POM Nomor HK. 
04.1.23.01.12.0709 tahun 2012 
tentang Roadmap Reformasi 
Birokrasi Badan POM tahun 
2011- 2014 dan tertuang dalam 
dokumen usulan RB tahun 2009 
dan 2011.

b) Laporan Pelaksanaan Reformasi 
Birokrasi Badan POM tahun 2011 
s.d. 2014 telah disampaikan 
kepada Kementerian PAN dan 

RB dalam bentuk softcopy dan 
hardcopy pada tanggal 26 Juni 
2014.

c) Draft Laporan Reformasi 
Birokrasi Badan POM tahun 
2015.

d) Laporan dan notulen 
penyusunan roadmap RB Badan 
POM tahun 2015-2019.

3) Seluruh rencana kerja Tim 
Reformasi Birokrasi telah di 
monitoring dan dievaluasi, dan 
hasil evaluasi telah ditindaklanjuti 
sesuai dengan:
a) Laporan  monitoring dan 

evaluasi Tim Pelaksana RB.
b) Laporan tindak lanjut Tim 

Pelaksana RB.
c) Laporan Reformasi Birokrasi 

BPOM 2011-2014.
d) Laporan Reformasi Birokrasi 

tahun 2015.
e) Surat Sekretaris Utama 

N o . P I . 0 2 . 0 1 . 2 . 1 1 . 1 4 . 2 3 9 9 
tanggal 7 November 2014 
perihal Tindak Lanjut Hasil 

Evaluasi Pelaksanaan Reformasi 
Birokrasi BPOM tahun 2014.

f ) Surat Kepala Biro Umum 
No.KP.03.01.243.02.15.01375 
tanggal 20 Februari 2015 
perihal Pembahasan Reformasi 
Birokrasi.

g) Surat Kepala Biro Umum 
No.KP.03.01.243.02.15.01810 
tanggal 13 Maret 2015 perihal 
Pembahasan Reformasi 
Birokrasi.

h) Surat Inspektur 
N o. T U. 0 3 . 0 2 . 6 . 0 4 . 1 5 . 0 6 2 2 
tanggal 1 April 2015 perihal 
Monitoring Tindak Lanjut Hasil 
Evaluasi Pelaksanaan Reformasi 
Birokrasi BPOM.

i) Surat Sekretaris Utama 
No.PI .01.01.2.6.04.15.1516 
tanggal 2 April 2015 perihal 
Overview RB.

j) Surat Inspektur 
N o. T U. 0 3 . 0 2 . 6 . 0 4 . 1 5 . 0 6 4 1 
tanggal 6 April 2015 perihal 
Monitoring Tindak Lanjut Hasil 
Evaluasi Pelaksanaan Reformasi 

Birokrasi BPOM oleh Pokja dan 
Asesor.

Roadmap Reformasi Birokrasi
1) Badan POM telah menetapkan 

dokumen formal Roadmap dengan 
Keputusan Kepala Badan POM 
Nomor HK. 04.1.23.01.12.0709 
tahun 2012 tentang Roadmap 
Reformasi Birokrasi Badan POM 
tahun 2011- 2014.

2) Roadmap Reformasi Birokrasi 
Badan POM Tahun 2011-2014 telah 
mencakup 8 area perubahan:
a) Manajemen Perubahan,
b) Penataan Peraturan Perundang-

undangan,
c) Peningkatan Kualitas Pelayanan 

Publik,
d) Penataan Sistem Manajemen 

SDM Aparatur,
e) Penataan dan Penguatan 

Organisasi,
f ) Penataan Tata Laksana,
g) Penguatan Akuntabilitas 

Kinerja,
h) Penguatan Pengawasan.

3) Seluruh unit organisasi telah 
dilibatkan dalam penyusunan 
Roadmap yang dituangkan dalam:
a) Keputusan Kepala Badan POM 

Nomor HK. 04.1.24.11.12.7154 
tahun 2012 tentang 
Pembentukan Tim Reformasi 
Birokrasi Badan POM.

b) Penyampaian email konsep 
roadmap RB dari Kementerian 
PAN dan RB kepada seluruh 
Unit Kerja sebagai bahan 
penyusunan roadmap RB Badan 
POM 2015-2019.

c) Surat Edaran Badan POM ke 
seluruh Unit Kerja tentang 
Konsep Roadmap RB 2015-
2019.

4) Seluruh anggota organisasi 
telah mendapatkan sosialisasi 
dan internalisasi Roadmap yang 
dituangkan dalam:
a) Surat Edaran Sekretaris Utama 

perihal Penyampaian Roadmap 
RB kepada seluruh unit kerja di 
Badan POM pada tahun 2011.

b) Daftar hadir, presentasi, laporan 
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pertemuan terkait sosialisasi, 
special content RB di Website 
Badan POM.

c) Buku sekilas informasi tentang 
RB Badan POM.

d) Data dukung dokumentasi 
video conference.

Pemantauan dan Evaluasi Reformasi 
Birokrasi
1) Seluruh PMPRB telah direncanakan 

dan diorganisasikan dengan baik 
melalui:
a) Perencanaan anggaran 

kegiatan RB tahun 2015 dalam 
DIPA Inspektorat dan Biro 
Umum.

b) Rencana Kerja Tim PMPRB 
Badan POM.

c) Pelaksanaan Bimtek PMRB.
d) Pelaksanaan Fasilitasi PMPRB 

antara lain review LKE RB, 
Penyamaan Persepsi dalam 
PMPRB, Finalisasi Evaluasi RB 
bersama Kementerian PAN dan 
RB.

e) Penandatanganan Konsensus 
PMPRB.

f ) Laporan Pelaksanaan PMPRB 
Tahun 2014.

2) Seluruh aktivitas PMPRB telah 
dikomunikasikan pada masing-
masing unit organisasi yang 
dituangkan dalam:
a) Bimtek PMPRB yang 

diselenggarakan di Aula 
PPOMN tanggal 6 April 2015.

b) Pengisian LKE RB oleh Tim 
Asesor dibantu Tim Pelaksana 
di ruang rapat Inspektorat 
tanggal 7-9 April 2015.

c) Review LKE RB oleh Inspektorat.
d) Penyamaan Persepsi dalam 

PMPRB di Aula Gedung C 
tanggal 23 April 2015.

e) Finalisasi Hasil Evaluasi RB di 
ruang rapat gedung E tanggal 
24 April 2015.

f ) Penandatanganan Berita Acara 
Konsensus PMPRB di ruang 
rapat Deputi I tanggal 28 April 
2015.

g) Aktivitas PMPRB telah dimuat 
dalam website Badan POM.

3) Sebagian besar Tim Asessor PMPRB 
telah mendapatkan pelatihan yang 
cukup yang dituangkan dalam 
Laporan Bimtek PMPRB.

4) Terdapat penunjukan 
keikutsertaan pejabat struktural 
lapis kedua sebagai asesor PMPRB 
dan yang bersangkutan terlibat 
sepenuhnya sejak tahap awal 
hingga akhir proses PMPRB:
a) PMPRB telah dilaksanakan 

tahun 2013 dan 2014.
b) Hasil PMPRB tahun 2014 

adalah 78,91 kemudian setelah 
diverifikasi oleh Tim Evaluator 
dari Kementerian PAN dan RB, 
Badan POM mendapatkan nilai 
57,57.

c) Kegiatan PMPRB tahun 2015:
d) Bimtek PMPRB tanggal 6 April 

2015 diikuti oleh Sekretaris 
Utama, Pejabat Struktural 
Lapis Kedua, Ketiga, Keempat, 
Tim Asesor PMPRB, dan Tim 
Pelaksana RB.

e) Pengisian LKE RB tanggal 7-9 
April 2015 dilakukan oleh 
Pejabat Struktural Lapis Kedua, 
Ketiga, Keempat, Tim Asesor 
PMPRB dibantu Tim Pelaksana 
RB.

f ) Review LKE RB oleh Inspektorat.
g) Penyamaan Persepsi dalam 

PMPRB  tanggal 23 April 2015 
dilakukan oleh Sekretaris 
Utama, Pejabat Struktural 
Lapis Kedua, Ketiga, Keempat, 
Tim Asesor PMPRB, dan Tim 
Pelaksana RB.

h) Finalisasi Hasil Evaluasi RB 
tanggal 24 April 2015 dilakukan 
oleh Sekretaris Utama, Pejabat 
Struktural Lapis Kedua, Ketiga, 
Keempat, Tim Asesor PMPRB, 
dan Tim Pelaksana RB.

i) Penandatanganan Berita Acara 
Konsensus PMPRB tanggal 
28 April 2015 dilakukan oleh 
Kepala Badan POM,  Pejabat 
Eselon I, Sekretaris Utama, 
Pejabat Struktural Lapis Kedua, 
Ketiga, Keempat, Tim Asesor 

PMPRB, dan Tim Pelaksana RB.
5) Koordinator asesor telah 

melakukan review terhadap 
seluruh kertas kerja sebelum 
menyusun kertas kerja instansi 
yang dituangkan dalam:
a) Laporan Hasil Review LKE RB 

tahun 2014
b) Laporan Hasil Review LKE RB 

tahun 2015
6) Mayoritas koordinator asesor 

mencapai konsensus dan seluruh 
kriteria dibahas yang dituangkan 
dalam:
a) Berita Acara Konsensus Lembar 

Kerja Evaluasi (LKE) Penilaian 
Mandiri Pelaksanaan RB di 
Lingkungan Badan POM tahun 
2014.

b) Berita Acara Konsensus Lembar 
Kerja Evaluasi (LKE) Penilaian 
Mandiri Pelaksanaan RB di 
Lingkungan Badan POM tahun 
2015.

c) Undangan dan Daftar hadir 
acara Penandatanganan Berita 
Acara Konsensus PMPRB.

d) Pemuatan narasi dan berita di 
website Badan POM.

7) Terdapat Rencana Aksi dan 
Tindak Lanjut (RATL) yang telah 
dikomunikasikan dan dilaksanakan 
yang dituangkan dalam:
a) Dokumen Rencana Aksi dan 

Tindak Lanjut.
b) Laporan/surat permintaan 

tindak lanjut rekomendasi 
kepada Tim Pelaksana RB.

c) Laporan tindak lanjut dari unit/
tim pelaksana terkait.

Perubahan pola pikir dan budaya 
kinerja
1) Seluruh jajaran pimpinan tertinggi 

Badan POM terlibat secara aktif dan 
berkelanjutan dalam pelaksanaan 
Reformasi Birokrasi dibuktikan 
dengan :
a) Konsolidasi internal yang 

melibatkan pimpinan Badan 
POM dan seluruh unit kerja di 
pusat maupun daerah.

b) Notulen Rakorpim/Rakorstaf.
c) Laporan penggalangan 

komitmen dengan Pimpinan 
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tertinggi BPOM tentang 
Reformasi Birokrasi tahun 2013.

d) Laporan Rapat Tinjauan 
Manajemen BPOM tahun 2012, 
2013 dan 2014 dalam rangka 
penerapan sistem manajemen 
mutu, yang dipimpin oleh Ka 
BPOM dan dihadiri oleh Eselon 
I, seluruh Eselon II di pusat dan 
daerah.

e) Keputusan Kepala BPOM 
No.HK.04.1.23.11.11.09219 
tahun 2011 tentang Penerapan 
Sistem Manajemen Mutu (QMS) 
Badan POM.

f ) Penandatanganan komitmen 
bersama pelaksanaan 
Reformasi Birokrasi oleh 
pimpinan BPOM dan staf tahun 
2012.

g) Keputusan Kepala Badan POM 
Nomor HK.04.1.23.01.11.00846 
tahun 2011 tentang Penunjukan 
Pejabat Eselon I Sebagai 
Pembina Unit Pelaksana Teknis 
di Lingkungan Badan POM.

h) Laporan Rapat Kerja Nasional 
tahun 2013 di Bandung dan 
2014 di Banda Aceh dibuka 
dan penyampaian paparan 
oleh Kepala BPOM, Eselon I dan 
dihadiri oleh Kepala Unit kerja 
Pusat dan Ka BB/BPOM seluruh 
Indonesia.

i) Laporan Rapat Evaluasi Nasional 
tahun 2014 di Lampung dibuka 
dan penyampaian paparan 
oleh Kepala BPOM, Eselon I dan 
dihadiri Kepala unit kerja pusat 
dan Kepala BB/BPOM seluruh 
Indonesia.

j) Laporan Rapat Kerja Nasional 
tahun 2015 di Jakarta dibuka 
dan penyampaian paparan oleh 
Kepala BPOM, dan Eselon I serta 
dihadiri oleh Kepala unit kerja 
Badan POM (Pusat) dan kepala 
BB/BPOM seluruh Indonesia.

2) Badan POM telah  memiliki media 
komunikasi yang cakupannya 
menjangkau seluruh pegawai dan 
pemangku kepentingan terkait 
serta dilaksanakan secara berkala 

yang dituangkan dalam:
a) Laporan Rakorpim/Rakorstaf.
b) Pembinaan oleh Eselon I.
c) Sosialisasi dan internalisasi  

antara lain: 
(1) Workshop Evaluasi dan 

Percepatan Reformasi 
Birokrasi BPOM RI tanggal 
18-20 Juni 2012 di Hotel 
Park Jakarta Timur dengan 
tema Percepatan Reformasi 
Birokrasi melalui Perubahan 
Pola Pikir dan Perilaku SDM 
Aparatur Badan POM RI 
yang  bersih  dari KKN.

(2) Laporan supervisi/
pendampingan manajemen 
perubahan di Balai Besar 
POM.

(3) Laporan sosialisasi/
pendampingan penerapan 
Learning Organization di 
Badan POM  dan Balai.

(4) Kegiatan peningkatan 
kinerja/LO di BB/BPOM.

(5) Laporan  Rapat Evaluasi 
BPOM setiap tahun, 

mensosialisasikan  area 
perubahan dalam Reformasi 
Birokrasi.

(6) Sosialisasi Whistleblowing 
System Dalam Pengadaan 
Barang/Jasa Pemerintah 
(WBS PBJP) pada tanggal 7 
Agustus 2014.

(7) Laporan Diseminasi 
Kebijakan BPOM menuju 
WTP, 20 Agustus Tahun  
2014.

d) Sosialisasi pada pemangku 
kepentingan:

(1) Launching program dan 
inovasi BPOM secara berkala 
pada setiap HUT BPOM, 
yang dihadiri pemangku 
kepentingan BPOM 
termasuk perwakilan Kemen 
PAN-RB, antara lain:
•	 Tahun 2015 : aplikasi “IONI 

versi mobile”, aplikasi “Ayo 
Cek Gizi Pangan Jajanan.

•	 Anak Sekolah (PJAS) versi 
desktop dan android”, serta 

aplikasi “E-SiAPIk (Sistem 
Aplikasi Persetujuan Iklan)”  
dilakukan setiap tahun 
pada acara Ulang Tahun 
Badan POM.

•	 Tahun 2014: e-Registrasi 
Ulang Obat Tradisional 
dan Suplemen Kesehatan, 
INRASFF, e-MESO, contact 
center, dan Food Safety 
Masuk Desa → dalam 
rangka meningkatkan 
kualitas pelayanan 
publik dan perlindungan 
masyarakat.

•	 Tahun 2013 : program 
aplikasi e-registrasi Obat 
(AeRO) dan e-registrasi 
Obat Tradisional (ASROT).

•	 Tahun 2012: e-registrasi 
pangan low risk, aplikasi 
Sistem Informasi 
Administrasi Pegawai 
(SIAP).

(2) Berita website Badan POM 
(www.pom.go.id).

(3) Sosialisasi Kegiatan Badan 

POM baik internal atau 
eksternal antara lain 
melalui pameran, Warta 
POM, Newsletter, Buletin 
Pengawasan  Inspektorat.

(4) Rapat Kerja Nasional Badan 
POM 2015 dalam rangka 
sinkronisasi kegiatan 
dengan stakeholder 
(Kementerian/Lembaga dan 
perwakilan pemerintahan 
daerah).

(5) Banner dan poster RB.
(6) Video Learning Organization.

3) Badan POM sudah melakukan  
upaya untuk menggerakkan 
organisasi dalam melakukan 
perubahan melalui pembentukan 
agent of change secara formal 
dan sesuai ukuran organisasi dan 
mengikuti pelatihan sebagai role 
model perubahan, dibuktikan 
dengan: 
a) Keputusan Kepala BPOM 

Nomor HK.04.1.23.08.11.07516 
Tahun 2011 tentang 
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Pembentukan Perangkat 
Pengelola Manajemen 
Perubahan  (Project 
Management Office) di 
Lingkungan BPOM. Keputusan 
Kepala BPOM tersebut memuat 
tugas-tugas agent of change 
sebagai role model perubahan 
yang terdapat di seluruh unit 
kerja pusat dan Balai Besar/
Balai POM.

b) Disusunnya Strategi 
Manajemen Perubahan 
tahun 2011, telah dilakukan 
assesment organisasi untuk 
berubah tahun 2011, telah 
disusun Pedoman Learning 
Organization.

c) Internalisasi Budaya Organisasi 
di Badan POM  telah terlaksana 
melalui kegiatan: 
(1) Training of Trainers Agent of 

Change November 2011.
(2) Supervisi dan 

p e n d a m p i n g a n 
Manajemen Perubahan  di 
13 Balai pada tahun 2012.

(3) Laporan Workshop 
Implementasi Learning 
Organization tahun 2012.

(4) Laporan Workshop 
Fasilitator Learning 
Organization (LO) Badan 
POM tahun 2013.

(5) Laporan Supervisi dan 
pendampingan Learning 
Organization di  Balai 
tahun 2013.

(6) Pelatihan ESQ tahun 
2012 di beberapa unit 
kerja yang bertujuan 
membangkitkan nilai-nilai 
jujur, tanggungjawab, 
visioner, disiplin, 
kerjasama, adil, dan peduli.

(7) Laporan pelaksanaan LO 
tahun 2014 dari masing-
masing unit kerja.

(8) Laporan revitalisasi 
pengawasan Inspektorat.

(9) Laporan kegiatan 
penggalangan komitmen 
di Bandung tahun 2013.

(10) Laporan kegiatan 

rakorstaff Kedeputian III.
(11) Pelatihan oleh motivator 

kepada pejabat struktural 
eselon II  unit kerja pusat 
dan kepala balai untuk 
pemberian motivasi dalam 
bekerja pada tahun 2014.

(12) TOT Tunas Integritas oleh 
KPK RI yang diikuti oleh 
perwakilan unit kerja 
pusat tahun 2014.

(13) Pekan Ilmiah BPOM 
sebagai forum presentasi 
dan pameran hasil 
penelitian, hasil kajian, 
proposal inovasi alumni 
peserta tugas belajar/
izin belajar, dan hasil 
pelaksanaan proyek 
perubahan peserta diklat 
kepemimpinan.

(14) Telah disusun Buku 
Pedoman Strategi 
Komunikasi BPOM dan 
Juknis Strategi Komunikasi 
BPOM.

(15) Video Learning Organization.

B. Penataan Peraturan Perundang-
undangan Harmonisasi

1) Badan POM telah melakukan 
identifikasi, analisis, dan 
pemetaan terhadap peraturan 
perundang-undangan 

 yang tidak harmonis/sinkron 
yang tertuang dalam: 
a) Hasil  identifikasi dan 

inventarisasi peraturan 
perundang-undangan di 
bidang obat dan makanan 
tahun 2011, tahun 2012, 
tahun 2013 dan tahun 2014.

b) Hasil analisis dan pemetaan 
peraturan perundang-
undangan yang tumpang 
tindih, disharmonis, serta 
multi tafsir tahun 2011, 
tahun 2012, tahun 2013, dan 
tahun 2014.

2) Badan POM telah melakukan 
revisi beberapa peraturan 
perundang-undangan yang 
tidak harmonis / tidak sinkron 
berupa:

a) Tahun 2011 telah direvisi 
13 (tiga belas)  Peraturan 
Kepala Badan POM; 

b) Tahun 2012 telah direvisi 
5 (lima)  Peraturan Kepala 
Badan POM;

c) Tahun 2013 telah direvisi 
 7 (tujuh)  Peraturan   

Kepala Badan POM;
d) Tahun 2014 telah direvisi 

5 (lima)  Peraturan Kepala 
Badan POM.

Sistem pengendalian dalam 
penyusunan peraturan perundang-
undangan

1) Badan POM telah memiliki sistem 
pengendalian penyusunan 
peraturan perundang-undangan 
di bidang pengawasan obat dan 
makanan dalam bentuk Standard 
Operating Procedure  yang 
mensyaratkan adanya:
a) Rapat Koordinasi dalam bentuk 

Konsultasi Publik dengan 
pemangku kepentingan dan 

rapat koordinasi internal 
antara unit kerja terkait melalui 
Direktorat Standardisasi 
dengan Bagian Peraturan 
Perundang-undangan Biro 
Hukum dan Humas; 

b) Naskah Akademis/kajian/
policy paper berupa kajian 
dari unit kerja terkait 
mengenai pertimbangan 
disusunnya peraturan di 
bidang pengawasan obat dan 
makanan, dan 

c) Paraf Koordinasi yang lengkap 
berupa verbal yang harus 
ditandatangani dan/atau 
diparaf oleh Unit Kerja Eselon 
2 terkait dan eselon 1 terkait 
serta Kepala Badan POM. 

Standard Operating Procedure 
sebagaimana dimaksud terdiri dari:

(1) SOP POM.01 tentang Penyusunan 
Peraturan Perundang-undangan 
yang terdiri dari:
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•	 Penyusunan Rancangan Undang-
Undang,

•	 Penyusunan Rancangan Peraturan 
Pemerintah,

•	 Penyusunan Rancangan Peraturan 
Menteri,

•	 Penyusunan Rancangan Peraturan 
Kepala Badan POM,

•	 Penyusunan Pedoman 
•	 dan Rancangan Standar,
•	 Penyusunan Rancangan 

Keputusan Kepala Badan POM.  
(2) Notulen rapat koordinasi berupa 

konsultasi publik dan rapat 
koordinasi internal.
•	 Forum Nasional Dokumentasi 

Jaringan dan Informasi Hukum 
yang dikoordinasikan oleh Badan 
Pembinaan Hukum Nasional.

•	 Telah disusun program 
perencanaan penyusunan 
peraturan perundang-undangan 
di bidang obat dan makanan 
dengan data dukung naskah 
akademis/kajian dari:
- Direktorat Standardisasi 

Produk Terapetik dan 

Perbekalan Kesehatan Rumah 
Tangga (contohnya kajian 
kebutuhan regulasi tahun 
2011-2014).

- Direktorat Standardisasi 
Pangan (contohnya kajian 
kebutuhan regulasi tahun 
2011-2014).

- Telah dijalankan administrasi 
pengendalianpenyusunan 
peraturan perundang-
undangan dengan paraf 
koordinasi (verbal).

2) Hasil Audit secara Berkala oleh 
Auditor Eksternal dan Internal 
sesuai hasil audit QMS ISO 
9001:2008 sejak tahun 2011 - 2014:
a) Adanya temuan terkait dengan 

Notifikasi yang belum diatur 
dalam SOP pada tahun 2012 
dan sebagai tindaklanjutnya 
telah dilakukan revisi.

b) Adanya temuan tahun 2014 
terkait konsultasi publik yang 
masih mensyaratkan bila 
diperlukan yang menurut 
ketentuan Undang-undang 

adalah wajib. Hal ini telah 
ditindak lanjuti dengan 
pengajuan revisi SOP POM 01 
SOP 04 kepada Koordinator MR 
Badan POM.

c) Laporan hasil evaluasi sistem 
pengendalian tersebut.

d) Kartu kendali.

C. Penataan dan Penguatan 
Organisasi Evaluasi

1) BPOM telah melakukan evaluasi 
organisasi untuk menilai ketepatan 
fungsi dan ketepatan ukuran 
organisasi kepada seluruh unit 
organisasi (23 Unit Kerja Pusat dan 
31 Balai Besar/Balai POM):
a) Evaluasi kelembagaan BPOM 

secara internal :
(1) Evaluasi Kelembagaan BPOM 

mengacu Permen PAN-
RB Nomor 67 Tahun 2011 
tentang Pedoman Evaluasi 
Kelembagaan Pemerintah. 
Berdasarkan hasil evaluasi, 
BPOM memperoleh total 

nilai 67,918, termasuk 
dalam kategori II atau dapat 
disimpulkan bahwa struktur 
organisasi BPOM saat ini 
cukup efisien tetapi masih 
membutuhkan penyesuaian 
struktural secara bertahap.

(2) Evaluasi analisis lingkungan 
strategis Balai Besar POM di 
Manado dan BPOM di Makasar 
berupa Kajian pembentukan 
Balai POM di Sofifi dan Balai 
POM di Mamuju.

(3) Evaluasi analisis lingkungan 
strategis BPOM di Samarinda 
berupa Kajian pembentukan 
Balai POM di Kalimantan Utara.

b) Evaluasi Penataan struktur 
organisasi BPOM dengan pihak 
eksternal

c) Pertemuan analisis faktual 
pada tanggal 16 Oktober 2014 
dalam rangka:
(1) Pemetaan penyerapan 

pelaksanaan mandat dalam 
tugas dan fungsi Unit Kerja 
Eselon II di lingkungan BPOM.

(2) Pemetaan pemenuhan mandat 
berdasarkan Keputusan 
Presiden Nomor 103 Tahun 
2001.

(3) Pemetaan keterkaitan 
koordinasi dengan K/L lain.

(4) Notulen, daftar hadir Focus 
Group Discussion dengan 
pemangku kepentingan 
(Pemda, K/L lain, Organisasi 
Profesi, dan Gabungan/Asosiasi 
Pengusaha) sebagai forum 
koordinasi dan penjaringan 
aspirasi untuk penyusunan 
desain organisasi BPOM Tahun 
2015-2019:
•	 3 s.d. 4 November 2014 di 

Mataram.
•	 6 s.d. 7 November 2014 di 

Jambi.
•	 13 dan 20 November 2014 

di Jakarta.
•	 17 s.d. 18 November di 

Serang.
(5) Evaluasi tugas fungsi unit Eselon 

I dan Eselon II dalam pemetaan 
program dan kegiatan serta 

perumusan sasaran program, 
sasaran kegiatan dan indikator 
untuk rencana strategis BPOM 
2011-2019.

(6) Laporan pengembangan 
indikator kinerja utama  di 
lingkungan BPOM tahun 2013.

(7) Perumusan kerangka 
kelembagaan rencana strategis 
BPOM 2015-2019.

2) Telah dilakukan evaluasi yang 
menganalisis kemungkinan 
duplikasi fungsi kepada seluruh 
unit organisasi (23 Unit Kerja Pusat 
dan 31 Balai Besar/Balai POM):
a) Evaluasi Kelembagaan BPOM 

secara internal BPOM mengacu 
Permen PAN-RB Nomor 67 
Tahun 2011 tentang Pedoman 
Evaluasi Kelembagaan 
Pemerintah. 

b) Berdasarkan hasil evaluasi 
pertanyaan terbuka, terdapat 
unit kerja yang mempunyai 
duplikasi fungsi dengan unit 
kerja lainnya, contoh: fungsi 
pada Seksi Pengembangan
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c) Produksi, Direktorat 
Standardisasi Produk Terapetik 
dan PKRT duplikasi dengan 
Direktorat Pengawasan 
Produksi Produk Terapetik dan 
PKRT. 

d) Hasil survei kelembagaan BPOM 
memperoleh total nilai 67,918, 
termasuk dalam kategori II 
atau dapat disimpulkan bahwa 
struktur organisasi BPOM saat 
ini cukup efisien tetapi masih 
membutuhkan penyesuaian 
struktural secara bertahap.

3) Telah dilakukan evaluasi yang 
menganalisis satuan organisasi 
yang berbeda tujuan namun 
ditempatkan dalam satu kelompok  
kepada seluruh unit organisasi 
(23 Unit Kerja Pusat dan 31 Balai 
Besar/Balai POM):
a) Evaluasi kelembagaan 

BPOM secara internal. Survei 
kelembagaan BPOM mengacu 
Permen PAN-RB Nomor 67 
Tahun 2011 tentang Pedoman 
Evaluasi Kelembagaan 

Pemerintah. Berdasarkan hasil 
evaluasi, terdapat unit kerja 
yang berbeda tujuan namun 
ditempatkan dalam satu 
kelompok, contoh pada:
(1) Biro Umum terdapat 4 

bagian yang berbeda yaitu 
bagian tata usaha pimpinan,  
bagian perlengkapan dan 
rumah tangga, Bagian 
Administrasi Kepegawaian, 
serta Bagian Pengembangan 
Pengawai.

(2) Pada Biro Hukum dan 
Humas terdapat 4 bagian 
yang berbeda yaitu Bagian 
Hubungan Masyarakat, 
Bagian Layanan Pengaduan 
Konsumen, Bagian Peraturan 
Perundang-undangan dan 
Bagian Bantuan Hukum. 

Hasil survei kelembagaan 
BPOM memperoleh total 
nilai 67,918, termasuk 
dalam kategori II atau dapat 
disimpulkan bahwa struktur 

organisasi BPOM saat ini 
cukup efisien tetapi masih 
membutuhkan penyesuaian 
struktural secara bertahap.

b) Evaluasi Penataan struktur 
organisasi BPOM dengan pihak 
eksternal :
(1) Analisis faktual (16 Oktober 

2014) dalam rangka:
•	 Pemetaan penyerapan 

pelaksanaan mandat 
dalam tugas dan fungsi 
Unit Kerja Eselon II di 
lingkungan BPOM.

•	 Pemetaan pemenuhan 
mandat berdasarkan 
Keputusan Presiden 
Nomor 103 Tahun 2001.

•	 Pemetaan keterkaitan 
koordinasi dengan K/L 
lain.

(2) Focus Group Discussion 
dengan pemangku 
kepentingan (Pemda, K/L 
lain, Organisasi Profesi, 
dan Gabungan/Asosiasi 

Pengusaha) sebagai forum 
koordinasi dan penjaringan 
aspirasi untuk penyusunan 
desain organisasi BPOM 
Tahun 2015-2019:
•	 3 s.d. 4 November 2014 di 

Mataram.
•	 6 s.d. 7 November 2014 di 

Jambi.
•	 13 dan 20 November 2014 

di Jakarta.
•	 17 s.d. 18 November di 

Serang.
4) Telah dilakukan evaluasi yang 

menganalisis kemungkinan 
adanya pejabat yang melapor 
kepada lebih dari seorang atasan 
kepada seluruh unit organisasi(23 
Unit Kerja Pusat dan 31 Balai Besar/
Balai POM)
a) Evaluasi kelembagaan 

BPOM secara internal. Survei 
kelembagaan BPOM mengacu 
Permen PAN-RB Nomor 67 
Tahun 2011 tentang Pedoman 
Evaluasi Kelembagaan 
Pemerintah. Berdasarkan hasil 

evaluasi, terdapat unit kerja 
yang berbeda tujuan namun 
ditempatkan dalam satu 
kelompok, contoh pada 1) 
Biro Umum terdapat 4 bagian 
yang berbeda yaitu bagian 
tata usaha pimpinan,  bagian 
perlengkapan dan rumah 
tangga, Bagian Administrasi 
Kepegawaian, serta Bagian 
Pengembangan Pengawai. 2) 
Pada Biro Hukum dan Humas 
terdapat 4 bagian yang berbeda 
yaitu Bagian Hubungan 
Masyarakat, Bagian Layanan 
Pengaduan Konsumen, 
Bagian Peraturan Perundang-
undangan dan Bagian Bantuan 
Hukum. 

Hasil survei kelembagaan BPOM 
memperoleh total nilai 67,918, 
termasuk dalam kategori II 
atau dapat disimpulkan bahwa 
struktur organisasi BPOM saat 
ini cukup efisien tetapi masih 
membutuhkan penyesuaian 
struktural secara bertahap.

b) Evaluasi Penataan struktur 
organisasi BPOM dengan pihak 
eksternal :
(1) Analisis faktual (16 Oktober 

2014) dalam rangka:
•	 Pemetaan penyerapan 

pelaksanaan mandat dalam 
tugas dan fungsi Unit Kerja 
Eselon II di lingkungan 
BPOM.

•	 Pemetaan pemenuhan 
mandat berdasarkan 
Keputusan Presiden Nomor 
103 Tahun 2001.

•	 Pemetaan keterkaitan 
koordinasi dengan K/ Lain.

(2) Focus Group Discussion dengan 
pemangku kepentingan 
(Pemda, K/L lain, Organisasi 
Profesi, dan Gabungan/Asosiasi 
Pengusaha) sebagai forum 
koordinasi dan penjaringan 
aspirasi untuk penyusunan 
desain organisasi BPOM Tahun 
2015-2019:
•	 3 s.d. 4 November 2014 di 

Mataram.
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•	 6 s.d. 7 November 2014 di 
Jambi.

•	 13 dan 20 November 2014 di 
Jakarta.

•	 17 s.d. 18 November di 
Serang.

5) Telah dilakukan evaluasi yang 
menganalisis kemungkinan adanya 
pejabat yang melapor kepada lebih 
dari seorang atasan kepada seluruh 
unit organisasi(23 Unit Kerja Pusat 
dan 31 Balai Besar/Balai POM)

a) Evaluasi Kelembagaan BPOM 
mengacu Permen PAN-RB 
Nomor 67 Tahun 2011 tentang 
Pedoman Evaluasi Kelembagaan 
Pemerintah. Berdasarkan hasil 
evaluasi pertanyaan terbuka, 
terdapat ada unit kerja yang 
melapor kepada lebih dari 
seorang atasan. 

Hasil evaluasi BPOM 
memperoleh total nilai 67,918, 
termasuk dalam kategori II 

atau dapat disimpulkan bahwa 
struktur organisasi BPOM saat 
ini cukup efisien tetapi masih 
membutuhkan penyesuaian 
struktural secara bertahap.

b) Evaluasi Penataan struktur 
organisasi BPOM dengan pihak 
eksternal Pertemuan analisis 
faktual (16 Oktober 2014) dalam 
rangka:
(1) Pemetaan penyerapan 

pelaksanaan mandat dalam 
tugas dan fungsi Unit Kerja 
Eselon II di lingkungan BPOM.

(2) Pemetaan pemenuhan 
mandat berdasarkan 
Keputusan Presiden Nomor 
103 Tahun 2001.

(3) Pemetaan keterkaitan 
koordinasi dengan K/L lain.

(4) Focus Group Discussion dengan 
pemangku kepentingan 
(Pemda, K/L lain, Organisasi 
Profesi, dan Gabungan/
Asosiasi Pengusaha) 
sebagai forum koordinasi 
dan penjaringan aspirasi 

untuk penyusunan desain 
organisasi BPOM Tahun 2015-
2019:
•	 3 s.d. 4 November 2014 di 

Mataram.
•	 6 s.d. 7 November 2014 di 

Jambi.
•	 13 dan 20 November 2014 

di Jakarta.
•	 17 s.d. 18 November di 

Serang.
6) Telah dilakukan evaluasi yang 

menganalisis kesesuaian struktur 
organisasi dengan kinerja yang 
akan dihasilkan kepada seluruh 
unit organisasi (23 Unit Kerja Pusat 
dan 31 Balai Besar/Balai POM) 
a) Evaluasi Kelembagaan BPOM 

mengacu Permen PAN-RB 
Nomor 67 Tahun 2011 tentang 
Pedoman Evaluasi Kelembagaan 
Pemerintah. Berdasarkan hasil 
evaluasi, BPOM memperoleh 
total nilai 67,918, termasuk 
dalam kategori II atau dapat 
disimpulkan bahwa struktur 
organisasi BPOM saat ini 

cukup efisien tetapi masih 
membutuhkan penyesuaian 
struktural secara bertahap.

b) Evaluasi Penataan struktur 
organisasi BPOM dengan pihak 
eksternal :

Pertemuan analisis faktual (16 
Oktober 2014) dalam rangka:

(1) Pemetaan penyerapan 
pelaksanaan mandat dalam 
tugas dan fungsi Unit Kerja 
Eselon II di lingkungan 
BPOM.

(2) Pemetaan pemenuhan 
mandat berdasarkan 
Keputusan Presiden Nomor 
103 Tahun 2001.

(3) Pemetaan keterkaitan 
koordinasi dengan K/L lain.

(4) Focus Group Discussion 
dengan pemangku 
kepentingan (Pemda, K/L 
lain, Organisasi Profesi, 
dan Gabungan/Asosiasi 
Pengusaha) sebagai forum 
koordinasi dan penjaringan 
aspirasi untuk penyusunan 
desain organisasi BPOM 
Tahun 2015-2019:

•	 3 s.d. 4 November 2014 di 
Mataram.

•	 6 s.d. 7 November 2014 di 
Jambi.

•	 13 dan 20 November 2014 
di Jakarta.

•	 17 s.d. 18 November di 
Serang.

•	 Evalusi tugas fungsi unit 
Eselon I dan Eselon II dalam 
pemetaan program dan 
kegiatan serta perumusan 
sasaran program, sasaran 
kegiatan dan indikator 
untuk rencana strategis 
BPOM 2011-2019.

•	 Laporan pengembangan 
indikator kinerja utama  di 
lingkungan BPOM tahun 
2013.

•	 Perumusan kerangka 
kelembagaan rencana 
strategis BPOM 2015-
2019.

7) Telah dilakukan evaluasi atas 
kesesuaian struktur organisasi 
dengan mandat kepada seluruh 
unit organisasi (23 Unit Kerja Pusat 
dan 31 Balai Besar/Balai POM) 
a) Evaluasi kelembagaan BPOM 

mengacu Permen PAN-

RB Nomor 67 Tahun 2011 
tentang Pedoman Evaluasi 
Kelembagaan Pemerintah.

 Berdasarkan hasil evaluasi, 
BPOM memperoleh total 
nilai 67,918, termasuk 
dalam kategori II atau dapat 
disimpulkan bahwa struktur 
organisasi BPOM saat ini 
cukup efisien tetapi masih 
membutuhkan penyesuaian 
struktural secara bertahap.

b) Evaluasi Penataan struktur 
organisasi BPOM dengan pihak 
eksternal :
(1) Pertemuan analisis faktual 

(16 Oktober 2014) dalam 
rangka:
•	 Pemetaan penyerapan 

pelaksanaan mandat 
dalam tugas dan fungsi 
Unit Kerja Eselon II di 
lingkungan BPOM.

•	 Pemetaan pemenuhan 
mandat berdasarkan 
Keputusan Presiden 
Nomor 103 Tahun 2001 
dan UU lainnya.
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•	 Pemetaan keterkaitan 
koordinasi dengan K/L 
lain.

•	 Focus Group Discussion 
dengan pemangku 
kepentingan (Pemda, K/L 
lain, Organisasi Profesi, 
dan Gabungan/Asosiasi 
Pengusaha) sebagai 
forum koordinasi dan 
penjaringan aspirasi 
untuk penyusunan 
desain organisasi BPOM 
Tahun 2015-2019:
- 3 s.d. 4 November 

2014 di Mataram.
- 6 s.d. 7 November 

2014 di Jambi.
- 13 dan 20 November 

2014 di Jakarta.
- 17 s.d. 18 November 

di Serang.
8) BPOM telah melakukan evaluasi 

organisasi untuk menganalisis 
kemungkinan tumpang tindih 
fungsi dengan instansi lain :
a) Evaluasi kelembagaan BPOM 

secara internal :
 Evaluasi kelembagaan BPOM 

mengacu Permen PAN-
RB Nomor 67 Tahun 2011 
tentang Pedoman Evaluasi 
Kelembagaan Pemerintah yang 
dilakukan pada seluruh unit 
kerja, terdapat unit kerja yang 
mempunyai fungsi tumpang 
tindih dengan Kementerian 
Kesehatan contohnya 
monitoring harga obat dan 
Perbekalan Kesehatan Rumah 
Tangga (PKRT).

Berdasarkan hasil evaluasi, 
BPOM memperoleh total 
nilai 67,918, termasuk 
dalam kategori II atau dapat 
disimpulkan bahwa struktur 
organisasi BPOM saat ini 
cukup efisien tetapi masih 
membutuhkan penyesuaian 
struktural secara bertahap.
 

Evaluasi organisasi BPOM pada 
pertemuan Review Organisasi 
dan Tata Laksana tanggal 9 Mei 
2015.

b) Evaluasi kelembagaan BPOM 
dilakukan pihak eksternal :
(1) Pertemuan analisis faktual (16 

Oktober 2014) dalam rangka:
•	 Pemetaan penyerapan 

pelaksanaan mandat dalam 
tugas dan fungsi Unit Kerja 
Eselon II di lingkungan 
BPOM.

•	 Pemetaan pemenuhan 
mandat berdasarkan 
Keputusan Presiden Nomor 
103 Tahun 2001.

•	 Pemetaan keterkaitan 
koordinasi dengan K/ L lain.

c) Focus Group Discussion dengan 
pemangku kepentingan (Pemda, 
K/L lain, Organisasi Profesi, dan 
Gabungan/Asosiasi Pengusaha) 
sebagai forum koordinasi dan 
penjaringan aspirasi untuk 
penyusunan desain organisasi 
BPOM Tahun 2015-2019:
(1) 3 s.d. 4 November 2014 di 

Mataram.

(2) 6 s.d. 7 November 2014 di 
Jambi.

(3) 13 dan 20 November 2014 di 
Jakarta.

(4) 17 s.d. 18 November di Serang.

9) Telah dilakukan evaluasi yang 
menganalisis kemampuan struktur 
organisasi untuk adaptif terhadap 
perubahan lingkungan strategis, 
yang dibuktikan dengan :
a) Evaluasi kelembagaan BPOM 

pada seluruh unit organisasi 
(23 Unit Kerja Pusat dan 
31 Balai Besar/Balai POM), 
berdasarkan hasil evaluasi, 
BPOM memperoleh total nilai 

 67,918, termasuk dalam kategori 
II atau dapat disimpulkan bahwa 
struktur organisasi BPOM saat 
ini cukup efisien tetapi masih 
membutuhkan penyesuaian 
struktural secara bertahap.

b) Evaluasi Penataan struktur 
organisasi BPOM dengan pihak 
eksternal
(1) Pertemuan analisis faktual 

(16 Oktober 2014) dalam 
rangka:
•	 Pemetaan penyerapan 

pelaksanaan mandat 
dalam tugas dan fungsi 
Unit Kerja Eselon II di 
lingkungan BPOM.

•	 Pemetaan pemenuhan 
mandat berdasarkan 
Keputusan Presiden 
Nomor 103 Tahun 2001.

•	 Pemetaan keterkaitan 
koordinasi dengan K/L 
lain.

(2) Focus Group Discussion 
dengan pemangku 
kepentingan (Pemda, K/L 
lain, Organisasi Profesi, 
dan Gabungan/Asosiasi 
Pengusaha) sebagai 
forum koordinasi dan 
penjaringan aspirasi dalam 
rangka pemetaan adaptasi 
lingkungan strategis 
untuk penyusunan desain 
organisasi BPOM Tahun 
2015-2019:

•	 3 s.d. 4 November 2014 di 
Mataram.

•	 6 s.d. 7 November 2014 di 
Jambi.

•	 13 dan 20 November 2014 
di Jakarta.

•	 17 s.d. 18 November di 
Serang.

Perubahan Organisasi

Hasil evaluasi telah ditindaklanjuti 
dengan mengajukan perubahan 
organisasi, dibuktikan dengan:

1) Surat Persetujuan Menteri PAN-RB 
Nomor B/3898/M.PANRB/10/2014 
tanggal 17 Oktober 2014 perihal 
Pembentukan Balai POM Baru →  
telah dibentuk Balai POM di Sofifi 
dan Balai POM di Mamuju.

2) Penetapan Peraturan Kepala BPOM 
Nomor 14 Tahun 2014 tentang 
Organisasi dan Tata Kerja UPT di 
Lingkungan BPOM, diundangkan 
Menkumham tanggal 17 Oktober 
2014.
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3) Laporan Pembahasan Naskah 
Akademis Pembentukan Balai 
dengan KemenPAN-RB tanggal 10 
dan 15 Oktober 2014.

4) Surat Kepala BPOM Nomor 
OR.06.211.08.14.2030 tanggal 20 
Agustus 2014 kepada Menteri PAN 
dan RB tentang Pengajuan Naskah 
Akademis Pembentukan Balai POM 
di Sofifi dan Balai POM di Mamuju 
ke MenPAN-RB.

5) Laporan Audiensi Kepala BPOM 
ke Deputi Bidang Kelembagaan 
dan Tata Laksana KemenPAN-RB (2 
Oktober 2014) tentang penataan 
kelembagaan BPOM.

6) Laporan Rapat Koordinasi 
Pimpinan/Rakorpim terbatas/
Rapat Staf tentang pembahasan 
alternatif usulan restrukturisasi 
Organisasi, Januari s.d. Februari 
2015.

7) Telah disusun rancangan 
restrukturisasi organisasi 
BPOM yang merupakan hasil 

kajian internal dalam rangka 
menindaklanjuti temuan BPOM. 
Sesuai arahan Kemenpan 
menggunakan pihak ekternal.

8) Saat ini masih dibahas usulan 
restrukturisasi organisasi Badan 
POM Pusat dan Balai hasil tindak 
lanjut kajian kelembagaan oleh 
pihak eksternal tahun 2014.

9) Telah disusun POA Penataan 
Kelembagaan BPOM Tahun 2015.

D. Penataan Tatalaksana

1) Proses bisnis dan prosedur 
operasional tetap (SOP) kegiatan 
utama
a) Seluruh unit organisasi Badan 

POM telah memiliki peta proses 
bisnis yang sesuai dengan tugas 
dan fungsi, yang dibuktikan 
dengan:
(1) Pada tahun 2011, BPOM 

telah melakukan pemetaan 
bisnis proses (business 
process map), pemetaan 
pola hubungan (relationship 

map) dan pemetaan 
hubungan antarfungsi (cross 
functional map) pada  semua 
proses manajemen yang ada 
di BPOM baik di BPOM pusat 
maupun Balai Besar/Balai 
POM mencakup kegiatan 
utama dan kegiatan 
pendukung yang sesuai 
dengan tugas dan fungsi. 
Berdasarkan pemetaan 
tersebut, tergambar secara 
jelas bahwa tiap unit kerja 
melakukan proses bisnis 
tertentu dalam tahapan 
fungsi pengawasan Obat 
dan Makanan. Peta proses 
bisnis ini tercantum dalam 
dokumen Manual Mutu 
Quality Management 
System ISO 9001:2008 
BPOM ditetapkan 
dengan Keputusan 
Kepala BPOM Nomor 
H K . 0 4 . 1 . 2 3 . 1 1 . 1 1 . 0 9 2 1 9 
Tahun 2011 tentang 
Penerapan Sistem 

Manajemen Mutu (Quality 
Management System) BPOM.

(2) Proses Bisnis mencakup 
a) Peta Hubungan dan b) 
Peta Proses Bisnis di BPOM 
dijabarkan menjadi Peta 
Subproses Bisnis yaitu:
•	 Kegiatan utama:
•	 POM-01 Penyusunan 

Pe r u n d a n g - u n d a n g a n 
dan Standar, POM-02 
Pengawasan Pre-Market, 
POM-03 Pengawasan 
Post-Market, POM-04 
Pengelolaan Laboratorium.

•	 Kegiatan pendukung:
 POM-05 Riset dan 

Pengembangan, POM-06 
Pelayanan Komunikasi, 
Informasi dan Edukasi, 
POM-07 Teknologi 
Informasi, POM-08 
Sumber Daya Manusia, 
POM-09 Layanan Hukum, 
POM-10 Perencanaan 
dan Keuangan, POM-11 
Komunikasi Kemitraan 
Dalam dan Luar Negeri, 

POM-12 Umum, POM-13 
Pengadaan Barang dan 
Jasa, POM 14 Manajemen 
Organisasi, POM-15 
Peningkatan Sistem 
Manajemen.

•	 Pada tahun 2012 dan 2013, 
BPOM telah menerima 
Sertifikat Quality 
Management System/
Sistem Manajemen Mutu 
ISO 9001:2008 di seluruh 
unit kerja  terdiri atas 
BPOM, 23  unit kerja pusat, 
dan 31 Balai Besar/Balai 
POM. Total terdapat 55 
sertifikat IS0 9001:2008.

•	 Dokumen Manual Mutu 
(dokumen level 1) yang 
mencakup profil BPOM, 
proses bisnis, struktur 
organisasi, ruang lingkup, 
kebijakan tentang 
mutu, sasaran mutu, 
rencana mutu, struktur 
dokumentasi, referensi 

SOP.
b) Seluruh peta proses bisnis di 

BPOM telah dijabarkan dalam 
SOP, yang dibuktikan dengan :
(1) Dari 15 peta sub proses bisnis 

yang telah dipetakan dari 
seluruh proses bisnis yang 
ada di BPOM mencakup 
kegiatan utama dan kegiatan 
pendukung, telah dijabarkan ke 
dalam 94 Standar Operasional 
Prosedur (SOP) yang digunakan 
pada seluruh aktifitas 
pelayanan pengawasan Obat 
dan Makanan.

(2) SOP (dokumen level 2) 
tersebut tercantum pada 
Referensi Standar Operasional 
Prosedur yang terdapat 
pada Dokumen Manual 
Mutu QMS ISO 9001:2008 
BPOM. Dokumen tersebut 
telah ditetapkan dengan 
Keputusan Kepala BPOM 
Nomor HK.04.1.23.11.11.09219 
Tahun 2011 tentang Penerapan 
Sistem Manajemen Mutu 
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(Quality Management System) 
BPOM.

(3) Dari 94 SOP tersebut telah 
di jabarkan ke Instruksi Kerja 
(Dokumen Level 3). Instruksi 
kerja (IK) digunakan untuk 
menjelaskan lebih detail 
terhadap kegiatan/ tugas 
yang belum dijelaskan secara 
terperinci dalam prosedur tetap 
sehingga dengan instruksi 
tersebut mutu hasil setiap 
tugas dapat dipastikan sesuai 
dengan yang dipersyaratkan, 
serta mengacu pada prosedur 
tetap terkait. Saat ini terdapat 
5.956 IK.

c) Seluruh unit organisasi Badan 
POM telah menerapkan Prosedur 
operasional tetap (SOP), hal ini 
dibuktikan dengan:
(1) Seluruh unit organisasi 

telah menerapkan Prosedur 
operasional tetap (SOP) yang 
tercantum dalam dokumen 
Manual Mutu QMS ISO 

9001:2008 BPOM.
(2) Dokumen Manual Mutu yang 

memuat  Referensi Standar 
Operasional Prosedur (94 
SOP) yang digunakan pada 
seluruh aktifitas pelayanan 
Obat dan Makanan, telah 
ditetapkan dengan Keputusan 
Kepala BPOM Nomor 
HK.04.1.23.11.11.09219 Tahun 
2011 tentang Penerapan 
Sistem Manajemen Mutu 
(Quality Management System) 
BPOM.

(3) Diktum pertama Keputusan 
Kepala BPOM Nomor 
HK.04.1.23.11.11.09219 Tahun 
2011 tentang Penerapan 
Sistem Manajemen Mutu 
(Quality Management System) 
BPOM bahwa seluruh unit 
kerja di lingkungan BPOM 
wajib menerapkan sistem 
Manajemen Mutu (Quality 
Management System) BPOM.

(4) Implementasi sistem 
manajemen mutu di BPOM 

dibuktikan dengan diterimanya 
sertifikat Quality Management 
System (Sistem Manajemen 
Mutu) ISO 9001:2008 di 55 
(lima puluh lima) unit kerja di 
lingkungan BPOM yang terdiri 
atas BPOM, 23 (dua puluh 
tiga) unit kerja pusat, dan 31 
(tiga puluh satu) Balai Besar/
Balai POM pada tahun 2012 
dan 2013 dari United Registrar 
System (URS), dan tetap 
dipertahankan hingga saat ini.

(5) Laporan hasil audit eksternal 
dan laporan hasil audit internal  
Quality Management System 
(Sistem Manajemen Mutu) 
ISO 9001:2008 yang melihat 
konsistensi penerapan ISO 
9001:2008 di BPOM.

d) Evaluasi terhadap efisiensi dan 
efektivitas peta proses bisnis 
dan SOP telah dilakukan secara 
berkala, melalui:
(1) Kaji ulang dokumen SOP BPOM 

oleh masing-masing Unit Kerja 
sesuai dengan perkembangan 

tuntutan efisiensi, dan 
efektivitas birokrasi, secara 
berkala.

(2) Dalam setahun dilakukan 2 
(dua) kali audit pada seluruh 
unit kerja di Badan POM (Pusat 
dan Balai), yaitu:

 semester I:  Audit Surveilan 
QMS ISO 9001:2008 (Audit 
Eksternal).

 semester 2:  Audit Internal.
(3) Tindak lanjut hasil Audit 

Internal dan Audit Surveilan 
QMS ISO 9001:2008 BPOM 
berupa pelaksanaan Corrective 
And Preventive Action (CAPA)  
hasil  Audit Surveilan QMS 
ISO 9001:2008 BPOM (pada 
semester 1) dan Audit Internal 
(pada semester 2).

(4) Rapat Tinjauan Manajemen 
unit kerja/BPOM setiap tahun 
yang memuat 7 (tujuh) hal yaitu 
hasil audit internal, tindakan 
perbaikan dan pencegahan 
(CAPA), umpan balik 
pelanggan, Kinerja Proses dan 

kesesuaian produk, perubahan 
yang dapat mempengaruhi 
Sistem Manajemen Mutu 
(termasuk perubahan SOP 
yang dilakukan), Tindak 
lanjut Tinjauan Manajemen 
sebelumnya, dan Rekomendasi 
untuk peningkatan.

e) Tindak lanjut hasil evaluasi 
sebagai berikut:
(1) Sampai dengan April 2015 

telah dilakukan revisi terhadap 
6 (enam) SOP, sebagai berikut:
•	 Revisi 03 dokumen SOP 

POM-02 SOP.01 Pra Registrasi 
Obat dan Produk Biologi.

•	 Revisi 02 dokumen SOP 
•	 POM-02 SOP.06 Pendaftaran 

Notifikasi Kosmetik, 
Pendaftaran Notifikasi 
Perubahan (Variasi), dan 
Pembatalan Notifikasi 
Kosmetik.

•	 Revisi 02 dokumen SOP 
POM-03 SOP.20 Surveilan 
Keamanan Obat Tradisional, 
Suplemen Makanan dan 

Kosmetik.
•	 Revisi 01 dokumen SOP 

POM-03SOP.10 Pengawasan 
Pelaksanaan Farmakovigilan 
di Industri Farmasi.

•	 Revisi 02 dokumen SOP 
POM-03 SOP.19 Surveilan 
Keamanan Produk Terapetik.

•	 Revisi 01 dokumen SOP 
POM-13 SOP.01 Pengadaan 
Barang dan Jasa.

(2) Pada Tahun 2014 telah 
dilakukan revisi terhadap 23 
(dua puluh tiga) SOP sebagai 
berikut: 
•	 Revisi 01 dokumen SOP 

POM-01.SOP.04 Penyusunan 
Peraturan Kepala BPOM.

•	 Revisi 02 dokumen SOP 
POM-02.

•	 SOP.01 Pra Registrasi Obat 
dan Produk Biologi.

•	 Revisi 03 dokumen SOP 
POM-02.SOP.02 Registrasi 
Obat dan Produk Biologi.

•	 Revisi 02 dokumen SOP POM-
02.SOP.03 Evaluasi Produk 
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Terapetik Penggunaan 
Khusus.

•	 Revisi 01 dokumen SOP 
POM-02.SOP.04 Inspeksi Cara 
Uji Klinik yang Baik (CUKB).

•	 Revisi 03 dokumen SOP 
POM-02.SOP.05 Pendaftaran 
Pangan Olahan.

•	 Revisi 01 dokumen SOP 
POM-02.SOP.06 Pendaftaran 
Notifikasi Kosmetik, 
Pendaftaran Notifikasi 
Perubahan (Variasi) dan 
Pembatalan Notifikasi 
Kosmetik.

•	 Revisi 02 dokumen SOP 
POM-02.SOP.07 Pendaftaran 
dan Pembatalan Persetujuan 
Obat Tradisional dan 
Suplemen Kesehatan.

•	 Revisi 01 dokumen SOP 
POM-02.SOP.09 Pengkajian 
Keamanan Pangan Produk 
Rekayasa Genetik (PRG).

•	 Revisi 01 dokumen SOP 
POM-03.SOP.02 Sampling 
Obat dan Makanan.

•	 Revisi 01 dokumen SOP 
POM-03.SOP.03 Pengawasan 
Promosi dan Penandaan/
Label Obat dan Makanan.

•	 Revisi 02 dokumen SOP 
POM-03.SOP.04 Penerbitan 
SKI/SKK NOM/Izin SAS/SKE 
Obat dan Makanan.

•	 Revisi 01 dokumen SOP 
POM-03.SOP.09 Pengawasan 
Produk Terapetik dan NAPZA.

•	 Revisi 01 dokumen SOP 
POM-03.SOP.19 Surveilan 
Keamanan Produk Terapetik.

•	 Revisi 01 dokumen SOP 
POM-03.SOP.20 Surveilan 
Keamanan Obat Tradisional, 
Suplemen Makanan dan 
Kosmetik.

•	 Revisi 01 dokumen SOP POM-
03.SOP.23 Inspeksi Terpadu 
Produk Terapetik dan NAPZA.

•	 Revisi 01 dokumen SOP POM-
06.SOP.01 Layanan Informasi.

•	 Revisi 02 dokumen SOP 
POM-10.SOP.02 Perencanaan 
dan Evaluasi Program dan 

Anggaran.
•	 Revisi 01 dokumen SOP POM-

11.SOP.02 Keprotokolan.
•	 Penerbitan Baru dokumen 

SOP POM-11.SOP.04 
Ketersediaan Bahan 
Informasi Pimpinan.

•	 Revisi 01 dokumen SOP 
POM-12.SOP.01 Pengelolaan 
Barang Milik Negara (BMN).

•	 Revisi 01 dokumen SOP 
POM-12.SOP.02 Pengelolaan 
Keselamatan dan Kesehatan 
Kerja (K3).

•	 Revisi 03 dokumen SOP POM-
15.SOP.09 Audit Operasional.

(3) Pada Tahun 2013 telah 
dilakukan revisi terhadap 8 
(delapan) SOP sebagai berikut: 
•	 Revisi 01 dokumen SOP 

POM-01.SOP.04 Penyusunan 
Peraturan Kepala BPOM.

•	 Revisi 01 dokumen SOP 
POM-02.SOP.07 Pendaftaran 
dan Pembatalan Persetujuan 
Obat.

•	 Revisi 01 dokumen SOP 

POM-03.SOP.03 Pengawasan 
Promosi dan Penandaan/
Label Obat.

•	 Revisi 01 dokumen SOP 
POM-03.SOP.04 Penerbitan 
SKI/SKE Obat dan Makanan.

•	 Revisi 01 dokumen SOP 
POM-03.SOP.19 Surveilan 
Keamanan Produk Terapetik.

•	 Revisi 02 dokumen SOP POM-
09.SOP.06 Pertimbangan 
Hukum.

•	 Revisi 02 dokumen SOP 
POM-15.SOP.03 Audit Mutu 
Internal.

•	 Revisi 02 dokumen SOP POM-
15.SOP.09 Audit Operasional.

2) E-Government
a) BPOM telah  memiliki rencana 

pengembangan e-government 
di lingkungan instansi yang 
dituangkan dalam:
(1) Master plan Teknologi 

Informasi dan Komunikasi 
(TIK) Tahun 2011-2014 
meliputi dokumen blue print 

dan dokumen roadmap.
(2) Kebijakan Teknologi 

Informasi dan Komunikasi 
yang ditetapkan dengan 
Keputusan Kepala 
Badan POM Nomor 
HK.00.06.74.3496 tahun 
2009 tentang Kebijakan 
Teknologi Informasi dan 
Komunikasi Terintegrasi di 
Lingkungan Badan POM.

(3) Untuk periode 2015-
2019, Badan POM sedang 
menyusun Master plan 
Teknologi Informasi dan 
Komunikasi (TIK) Tahun 
2015-2019 (dibuktikan 
dengan undangan dan 
notulen rapat).

b) BPOM telah  melakukan 
pengembangan e-government 
di lingkungan internal dalam 
rangka mendukung proses 
birokrasi secara terintegrasi  
antara lain:
(1) Dukungan intranet Pusat 

Balai melalui Virtual Private 
Network Pusat - Balai yang 
antara lain dapat dilakukan 
untuk kegiatan video 
conference antara pusat dan 
balai atau balai dan balai.

(2) Pelaporan hasil pemeriksaan 
sarana produksi dan 
distribusi, hasil pengujian, 
serta hasil pengawasan iklan 
dan penandaan melalui 
Sistem Informasi Pelaporan 
Terpadu (SIPT) Badan POM 
secara online (sipt.pom.
go.id).

(3) Ketersediaan data 
pengawasan Obat dan 
Makanan bagi pimpinan 
dalam pengambilan 
k e p u t u s a n / k e b i j a k a n 
melalui:
•	 Dashboard Executive 

secara online (dashboard.
pom.go.id).

•	 Dashboard yang memuat 
data capaian kinerja dan 
realisasi anggaran tingkat 
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Balai Besar/Balai POM 
per bulan, per triwulan, 
dan pertahun TA 2014 
telah dibuat data secara 
elektronik.

- Sistem Informasi 
Administrasi Pegawai (siap.
pom.go.id).

- Sistem Pelaporan Informasi 
Masyarakat Keracunan- 
Kejadian Luar Biasa 
Keracunan Pangan (spimker.
pom.go.id).

- Sistem Pelaporan Layanan 
Pengaduan Konsumen 
(simpel.pom.go.id).

c) BPOM telah melakukan 
implementasi pengembangan 
e-government untuk meningkatkan 
kualitas pelayanan kepada 
masyarakat:
(1) Website untuk penyediaan 

informasi kepada masyarakat 
(http://www.pom.go.id).

(2) Subsite unit layanan pengaduan 
konsumen (ulpk.pom.go.id).

(3) Informasi Obat Nasional Indonesia 

melalui aplikasi mobile berbasis 
android (ioni mobile) dengan 
link http://www.appsgeyser.
com/1364688.

(4) Subsite permintaan informasi terkait 
obat dan keracunan (pionas.pom.
go.id dan  ik.pom.go.id).

(5) Perpustakaan elektronik bpom 
(perpustakaan.pom.go.id).

(6) Laporan efek samping obat  
(e-meso.pom.go.id).

(7) E-learning keamanan pangan 
(pkpdfi.pom.go.id  dan 
clearinghouse.pom.go.id).

(8) Indonesia Rapid Alert System for 
Food and Feed ( www.insraff.net).

(9) Pejabat Pengelola Informasi dan 
Dokumentasi (www.pom.go.id/
ppid).

(10) Jaringan Dokumentasi Informasi 
Hukum (www.pom.go.id/jdih).

(11) Sistem Keamanan Pangan 
Terpadu (skpt.pom.go.id).

(12) Layanan permintaan informasi 
dan pengaduan masyarakat 
melalui Contact Center (halobpom 
1500533).

(13) Penyebaran informasi Obat 
dan Makanan melalui media sosial 
(twitter@bpom_ri, akun facebook 
Bpom RI, akun instagram BPOM).

(14) Informasi mengenai gizi pangan 
anak melalui aplikasi mobile Ayo 
Cek Gizi Pangan.

d) BPOM  telah  melakukan 
implementasi pengembangan 
e-government untuk 
meningkatkan kualitas pelayanan 
kepada masyarakat dalam 
tingkatan transaksional antara 
lain: 
(1) E-payment registrasi pangan 

olahan 2014 (e-payment.pom.
go.id).

(2) E-payment notifikasi kosmetik 
(e-payment.pom.go.id).

(3) Sistem aplikasi untuk proses 
perizinan importasi obat 
jadi, bahan baku obat, 
bahan baku produk Obat 
Tradisional, Kosmetik, Produk 
Komplemen, bahan baku 
pangan, bahan tambahan 
pangan dan produk pangan 

(e-bpom/National Single 
Window/e-bpom.pom.go.id). 
Penggunaan manajemen 
risiko dalam layanan perizinan 
berdasarkan profiling 
importir untuk menetapkan 
Surat Keterangan Impor (SKI) 
secara nontransaksional atau 
SKI prioritas.

(4) E-Notifikasi Kosmetik 
(notifkos.pom.go.id).

(5) E-Registration Obat (aero.pom.
go.id).

(6) E-Registration Obat Tradisional  
(asrot.pom.go.id).

(7) E-Registration Pangan Olahan 
(e-reg.pom.go.id).

(8) E-procurement (lpse.pom.
go.id).

(9) Sistem Aplikasi Persetujuan 
Iklan Obat (e-siapik/siapik.
pom.go.id).

(10) E-recruitment (e-recruitment.
pom.go.id).

3)   Keterbukaan Informasi Publik

a) Telah ada kebijakan pimpinan 
di BPOM tentang keterbukaan 
informasi publik berupa:
(1) Peraturan Kepala BPOM Nomor 

H K . 0 3 . 1 . 2 3 . 0 8 . 1 1 . 0 7 4 5 6 
Tahun 2011 tentang Tata Cara 
Pelayanan Informasi Publik di 
Lingkungan BPOM.

(2) Keputusan Kepala BPOM 
Nomor HK.04.1.23.08.11.07457 
Tahun 2011 tentang Pejabat 
Pengelola Informasi dan 
Dokumentasi di Lingkungan 
BPOM.

(3) Standar Operasional Prosedur 
POM-06.SOP.01 Layanan 
Informasi.

b) BPOM telah menerapkan 
kebijakan keterbukaan informasi 
publik. ‘Seluruh informasi publik  
telah dapat diakses melalui 
w e b s i t e h t t p : / / w w w. p o m .
go.iddengan kebijakan sebagai 
berikut:
(1) Informasi yang wajib 

disediakan dan diumumkan 
secara berkala.

(2) Informasi yang wajib 
diumumkan secara serta 
merta:

(3) Informasi yang wajib tersedia 
setiap saat:

c) Badan POM telah melakukan 
monitoring dan evaluasi 
pelaksanaan kebijakan 
keterbukaan informasi publik, 
yang dibuktikan dengan:
(1) Tahun 2015:

•	 Rapat Koordinasi Tim PPID.
•	 Laporan Sistem Informasi 

Pelaporan Layanan 
pengaduan konsumen 
(SIMPEL).

•	 Laporan Hasil evaluasi 
pelaksanaan keterbukaan 
informasi publik yang 
disampaikan kepada 
Komisi Informasi Pusat.

•	 Laporan evaluasi Website 
BPOM.
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(2) Tahun 2014:
 Semiloka untuk Peningkatan 

Kompetens Pelaksana 
Keterbukaan Informasi Publik 
termasuk dalam hal monitoring 
dan evaluasi pelaksanaan 
kebijakan keterbukaan 
informasi publik.

(3) Tahun 2013:
•	 Rapat Koordinasi Tim 

PPID dalam penyediaan 
informasi publik dan monev 
pelaksanaan kebijakan 
keterbukaan informasi 
publik (dilaksanakan 4 
pertemuan untuk masing-
masing Satker).

•	 Rapat internal Tim PPID.
(4) Rencana Tindak Lanjut: 

Review Keputusan 
Kepala BPOM Nomor 
H K . 0 4 . 1 . 2 3 . 0 8 . 1 1 . 0 7 4 5 7 
Tahun 2011 tentang Pejabat 
Pengelola Informasi dan 
Dokumentasi di Lingkungan 
BPOM.

E. Penataan Sistem Manajemen 
SDM

1) Perencanaan kebutuhan pegawai 
sesuai dengan kebutuhan 
organisasi

a) Analisis Jabatan dan Analisis 
Beban Kerja telah dilakukan 
kepada seluruh jabatan dengan:
(1) Telah dilakukan Analisis 

Jabatan, Dokumen Uraian 
Jabatan / Informasi Jabatan 
Struktural dan Fungsional.

(2) Analisis Beban Kerja (ABK) 
telah dilaksanakan.

(3) Telah dilakukan pembahasan 
penyesuaian standar waktu 
untuk penyusunan Analisis 
Beban Kerja pada kegiatan 
Workshop SDM Tahun 2014.

b) Perhitungan kebutuhan pegawai 
telah dilakukan kepada seluruh 
unit organisasi dengan:
(1) Analisis Beban Kerja (ABK) 

telah dilaksanakan.
(2) Penyampaian Surat Kepala 

Badan POM yang ditujukan 

ke KemenPANRB Nomor 
Kp.01.02.1.24.12.12.10817 
tanggal 21 Desember 2012 
perihal Redistribusi dan 
Proyeksi Kebutuhan PNS 
Badan POM Tahun 2012-
2016.

(3) Badan POM telah melakukan 
perhitungan kebutuhan 
pegawai yang hasilnya 
telah disampaikan ke 
KemenPANRB (2010 s.d 
2014), melalui Surat Kepala 
Badan POM RI:
•	 Surat Kepala Badan POM RI 

Nomor KP.00.01.1.242.1683 
tanggal 24 Februari 2010 
perihal Usulan Formasi 
PNS Pusat Tahun Anggaran 
2010 Badan POM.

•	 Surat Kepala Badan 
POM RI Nomor 
KP.01.02.1.24.03.11.02289 
tanggal 4 Maret 2011 
perihal Penyusunan 
Formasi PNS Pusat Tahun 
Anggaran 2011.

•	 Surat Kepala Badan 
POM RI Nomor 
KP.01.02.1.24.03.12.1853  
tanggal 20 Maret 2012 
perihal Penyusunan 
Formasi PNS Pusat yang 
Bersifat Khusus dan 
Mendesak di Lingkungan 
Badan POM RI Tahun 
Anggaran 2012.

•	 Surat Kepala Badan 
POM RI Nomor 
KP.01.02.1.24.03.12.1787  
tanggal 28 Maret 2013 
perihal Penyusunan 
Formasi PNS di Lingkungan 
Badan POM RI Tahun 
Anggaran 2013.

•	 Surat Kepala Badan 
POM RI Nomor 
HK .04 .1 .24 .02 .14 .1331 
tanggal 28 Februari 2014 
perihal Usulan Formasi PNS 
Badan POM Tahun 2014.

•	 Surat Undangan Nomor 
KP.03.01.243.07.14.05160 
tanggal 16 Juli 2014 perihal 

Undangan Pembahasan 
Usulan Rencana Alokasi 
Formasi CPNS di 
Lingkungan Badan POM 
Tahun Anggaran 2014.

•	 Surat Kepala Badan POM RI 
Nomor HK.04.01.243.06.14. 
4166 tanggal 23 Juni 2014 
perihal Usulan Prioritas 
Formasi Tambahan CPNS 
Badan POM Tahun 2014.

•	 Surat Kepala 
Badan POM Nomor 
OR.04.08.243.07.14.05284 
tanggal 23 Juli 2014 perihal 
Usulan Rencana Alokasi 
Tambahan Formasi CPNS 
di Lingkungan Badan POM 
Tahun Anggaran 2014.

•	 Surat Keputusan Kepala 
Badan POM Nomor 
KP.11.242.08.2014.06498 
tanggal 4 Agustus 2014 
tentang Formasi Tambahan 
Calon Pegawai Negeri 
Sipil Badan POM Tahun 
Anggaran 2014.

c) Dokumen rencana redistribusi 
pegawai telah dituangkan dalam:
(1) Surat Kepala Badan 

POM yang ditujukan ke 
KemenPANRB Nomor 
Kp.01.02.1.24.12.12.10817 
tanggal 21 Desember 2012 
perihal Redistribusi dan 
Proyeksi Kebutuhan PNS 
Badan POM Tahun 2012-2016.

(2) Dokumen Rencana 
Redistribusi Pegawai Badan 
POM.

(3) Hasil review Analisis Beban 
Kerja Tahun 2014.

d) Terdapat dokumen tentang 
proyeksi kebutuhan 5 tahun 
yaitu:
(1) Telah disusun kebutuhan 5 

tahun (2012-2016) dengan 
jumlah jumlah perkiraan 
penambahan pegawai 
sebanyak 3.430 orang 
sebagaimana Surat Kepala 
Badan POM yang ditujukan 
ke KemenPANRB Nomor 
KP.01.02.1.24.12.12.10817 
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tanggal 21 Desember 2012 
perihal Redistribusi dan 
Proyeksi Kebutuhan PNS 
Badan POM Tahun 2012-2016.

(2) Badan POM telah melakukan 
perhitungan kebutuhan 
pegawai yang hasilnya 
telah disampaikan ke 
KemenPANRB, melalui Surat 
Kepala Badan POM RI Nomor 
H K . 0 4 . 1 . 2 4 . 0 2 . 1 4 . 1 3 3 1 
tanggal 28 Februari 2014 
perihal Usulan Formasi PNS 
Badan POM Tahun 2014. 
Dalam dokumen ini terlihat 
kebutuhan pegawai 5 
tahunan 2014-2018.

e) Perhitungan formasi jabatan 
yang menunjang kinerja utama 
instansi telah dihitung dan 
diformalkan pada seluruh unit 
organisasi:
(1) Surat Kepala Badan 

POM yang ditujukan ke 
KemenPANRB Nomor 
KP.01.02.1.24.12.12.10817 
tanggal 21 Desember 2012 

perihal Redistribusi dan 
Proyeksi Kebutuhan PNS 
Badan POM Tahun 2012-2016.

(2) Dokumen Usulan Formasi 
yang telah diformalkan (2010 
s.d 2014), yang hasilnya telah 
disampaikan ke KemenPANRB 
melalui surat:
•	 Surat Kepala Badan POM RI 

Nomor KP.00.01.1.242.1683 
tanggal 24 Februari 2010 
perihal Usulan Formasi PNS 
Pusat Tahun Anggaran 2010 
Badan POM.

•	 Surat Kepala Badan 
POM RI Nomor 
KP.01.02.1.24.03.11.02289 
tanggal 4 Maret 2011 
perihal Penyusunan 
Formasi PNS Pusat Tahun 
Anggaran 2011.

•	 Surat Kepala Badan 
POM RI Nomor 
KP.01.02.1.24.03.12.1853  
tanggal 20 Maret 2012 
perihal Penyusunan Formasi 
PNS Pusat yang Bersifat 

Khusus dan Mendesak di 
Lingkungan Badan POM RI 
Tahun Anggaran 2012.

•	 Surat Kepala Badan 
POM RI Nomor 
KP.01.02.1.24.03.12.1787  
tanggal 28 Maret 2013 
perihal Penyusunan 
Formasi PNS di Lingkungan 
Badan POM RI Tahun 
Anggaran 2013.

•	 Surat Kepala Badan 
POM RI Nomor 
H K . 0 4 . 1 . 2 4 . 0 2 . 1 4 . 1 3 3 1 
tanggal 28 Februari 2014 
perihal Usulan Formasi PNS 
Badan POM Tahun 2014.

•	 Surat Kepala 
Badan POM Nomor 
OR.04.08.243.07.14.05284 
tanggal 23 Juli 2014 perihal 
Usulan Rencana Alokasi 
Tambahan Formasi CPNS 
di Lingkungan Badan POM 
Tahun Anggaran 2014.

•	 Surat Keputusan Kepala 
Badan POM Nomor 

KP.11.242.08.2014.06498 
tanggal 4 Agustus 2014 
tentang Formasi Tambahan 
Calon Pegawai Negeri 
Sipil Badan POM Tahun 
Anggaran 2014.

f ) Proses penerimaan pegawai 
transparan, objektif, akuntabel 
dan bebas KKN
(1) Badan POM telah 

mengumumkan  penerimaan 
pegawai secara  luas  dan 
terbuka melalui :
•	 Panselnas CPNS (panselnas.

menpan.go.id).
•	 Sistem Seleksi Calon CPNS ( 

sscn.bkn.go.id).
•	 untuk pengumuman 

penerimaan cpns melalui 
website BPOM (www.pom.
go.id).

•	 untuk proses daftar ulang 
melalui : e-recruitment.
pom.go.id.

•	 Pendaftar penerimaan 
CPNS BPOM Tahun 2014 
melebihi formasi yang di 

tetapkan (Sejumlah 6.205 
dengan formasi 400).

2) Pengembangan pegawai berbasis 
kompetensi
a) Terdapat kebijakan tentang 

kompetensi jabatan dengan 
telah ditetapkan Standar 
Kompetensi sebagaimana 
dalam Keputusan Kepala Badan 
POM Nomor OR.08.1.07.12.4830 
Tahun 2012 tentang Standar 
Kompetensi Jabatan Pegawai 
Negeri Sipil di Lingkungan 
Badan POM. Selain itu, telah 
dilakukan assessment kepada 
sebagian besar pegawai untuk 
3012 pegawai dari kurang 
lebih 3500 pegawai pada 
tahun 2012 (Dokumen Hasil 
Assessment Tahun 2012). Pada 
tahun 2014 dilakukan penilaian 
kompetensi untuk 49 pegawai 
yang mengikuti seleksi terbuka 
jabatan struktural (Dokumen 
hasil Assessment Tahun 2014). 
Disamping itu, telah dibuat 
rancangan SK Tim Penilai 

Kompetensi Manajerial ASN 
Badan POM.

Rencana tindak lanjut:

Pada tahun 2015 dan 2016 
akan dilakukan assessment 
kompetensi pada masing-
masing 2000 pegawai ASN 
Badan POM.

b) BPOM telah melakukan 
identifikasi kebutuhan 
pengembangan kompetensi 
kepada sebagian besar pegawai 
yang dituangkan dalam 
hasil mapping kompetensi 
(dokumen hasil assessment 
tahun 2012 dan 2014), 
Pedoman Analisis Kebutuhan 
Diklat (Surat Edaran Sestama 
No. KP.03.01.243.11.13.08240 
tanggal 28 November 2013), 
dan Surat Edaran Sekretaris 
Utama No. HK.05.2.21.01.15.0213 
tanggal 20 Januari 2015 tentang 
Pengembangan Kompetensi 
Pegawai ASN Badan POM 
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yang dilengkapi dengan 
pedoman penyusunan analisis 
pengembangan kompetensi. 
Setiap unit kerja sudah menyusun 
analisis pengembangan 
kompetensi yang menjadi 
dasar dalam pengembangan 
kompetensi pegawai ASN 
Badan POM baik dalam bentuk 
pendidikan lanjutan maupun 
diklat (dokumen analisis 
pengembangan kompetensi).

c) BPOM telah menyusun rencana 
pengembangan kompetensi 
sebagian besar pegawai dengan 
dukungan anggaran yang 
mencukupi dengan adanya 
Analisis Kebutuhan Diklat, 
proposal centre of excellence, 
roadmap pengembangan 
kompetensi/PoA diklat 
kompetensi, dan POK No. DIPA-
063.01.1.432731/2014 dan No. 
DIPA-063.01.1.432731/2015 
untuk output pegawai yang 
ditingkatkan kompetensinya.

d) BPOM telah melakukan 

pengembangan berbasis 
kompetensi kepada sebagian 
besar pegawai sesuai dengan 
rencana  dan kebutuhan 
pengembangan kompetensi 
yang dituangkan dalam:
(1) SK Tugas Belajar;
(2) Surat Izin Belajar;
(3) Diklat teknis dan manajemen 

di dalam dan luar negeri 
(laporan kegiatan diklat TM);

(4) Bimtek penataran sosialisasi 
coaching dan pendampingan;

(5) Pelaksanaan ujian dinas 
dan ujian penyesuaian 
kenaikan pangkat (laporan 
kegiatan ujian dinas dan 
ujian penyesuaian kenaikan 
pangkat);

(6) Dilaksanakan pekan ilmiah 
dan sharing knowledge 
dengan narasumber dari 
dalam dan luar negeri tahun 
2014  dan 2015  (Surat No. 
K P. 0 3 . 0 1 . 2 4 3 . 0 1 . 1 5 . 0 1 9 3 
tanggal 20 Januari 2015 

 dan KP.03.01.243.02.15.00960 

tanggal 9 Februari 2015 
tentang Pelaksanaan 
Pekan Ilmiah Badan POM);                                                                                                                                            
                                                                  

(7) Diklat Kepemimpinan untuk 
peningkatan kompetensi 
jabatan (laporan kegiatan 
diklat kepemimpinan).

e) BPOM telah melakukan 
monitoring dan evaluasi 
pengembangan pegawai 
berbasis kompetensi secara 
berkala dengan adanya:
(1) Revisi pedoman tugas belajar 

melalui Surat Keputusan 
Kepala Badan POM (Draft SK 
Revisi);

(2) IK Monitoring dan Evaluasi 
Diklat (formulir POM.08.
SOP.04.IK14/F.01(24));                                                                                  

(3) Surat ke Unit Kerja No. 
KP.03.01.243.03.14.01762 
tanggal 14 Maret 2014 
tentang Evaluasi Pasca 
Diklatpim tahun 2013;

(4) Laporan hasil monitoring 

dan evaluasi diklat 
kepemimpinan;

(5) Dilakukan deseminasi 
hasil diklat (laporan hasil 
diseminasi);

(6) Evaluasi Pelaksanaan 
Tugas Belajar (Surat No. 
KP.03.01.2.243.12.14.08183 
tanggal 10 Desember 
2014 dan Nomor 
KP.03.01.243.04.15.02698 dan 
02699 tanggal 24 April 2015);                                                                                                                                          

(7) Proposal inovasi peserta 
tugas belajar dan ijin belajar  
(Rekap Proposal Inovasi)                                                                                                                                         
Penyusunan dan pelaksanaan 
proyek perubahan peserta 
diklat kepemimpinan (Surat 
No.  KP.03.1.2.24.03.15.02017 
tanggal 23 Maret 2015);

(8) Laporan proyek perubahan 
peserta diklat kepemimpinan 
(Rekap Proyek Perubahan);                                                                            

(9) Kegiatan Inovasi dan 
Pelaksanaan Proyek 
Perubahan (Surat No. 
KP.03.01.243.04.15.02701 

tanggal 24 April 2015).

3) Promosi jabatan dilakukan secara 
terbuka
a) BPOM telah menetapkan  

kebijakan tentang promosi 
terbuka yang dituangkan 
dalam:
(1) Pedoman tata cara pengisian 

jabatan pimpinan tinggi, 
madya dan pertama No.5 
tahun 2014 tentang Pedoman 
Tata Cara Pengisian Jabatan 
Pimpinan Tinggi Madya dan 
Pratama di Lingkungan Badan 
POM;

(2) Dokumen Pengumuman 
Seleksi Terbuka Untuk Jabatan 
Kepala Badan POM, Pejabat 
Struktural Eselon 1 dan 2.                        

b) Pengisian jabatan pimpinan 
tinggi (utama, madya dan 
pratama) telah dilakukan 
melalui promosi terbuka secara 
nasional yang dituangkan 
dalam:
(1) SK panitia seleksi 

terbuka sesuai SK 
No.HK.04.1.24.01.14.0616  
tahun 2014. 

(2) SK panitia seleksi 
terbuka sesuai SK 
No.HK.04.1.24.06.14.3687 
tahun 2014.

(3) SK panitia seleksi 
terbuka sesuai SK 
No.HK.04.1.24.07.14.4626 
tahun 2014.

(4) Pengumuman Nomor 
KP.02.02.242.05.14.1798 
tanggal 30 Mei 2014 tentang 
Seleksi terbuka jabatan 
Kepala Balai Besar/Balai POM.

(5) Pengumuman Nomor 
KP.02.02.242.05.14.1799 
tanggal 30 Mei 2014 tentang 
Seleksi terbuka jabatan 
pimpinan tinggi pertama 
Eselon II (Kepala PROM). 

(6) Pengumuman Nomor 
KP.02.02.242.07.14.06109 
tanggal 23 Juli 2014  tentang 
Seleksi terbuka jabatan 
Kepala Balai POM di Palu. 
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(7) Pengumuman Nomor 
KP.02.02.242.07.14.06107 
tanggal 23 Juli 2014 tentang 
Seleksi terbuka jabatan 
pimpinan tinggi pratama 
(Eselon II) (Dir. Insert Pangan, 
Dir. OAI, Dir. Standardisasi 
Prod. Terapetik dan PKRT).

c) Promosi terbuka dilakukan oleh 
panitia seleksi yang independen 
yang dituangkan dalam:

(1) Telah dibentuk tim seleksi 
terbuka sesuai SK Kepala Badan 
POM No HK.04.1.24.01.14.0616 
Tahun 2014 tentang 
Pembentukan panitia seleksi 
calon pejabat eselon I dan 
SK Kepala Badan POM No. 
HK.04.01.24.06.14.3687 Tahun 
2014 tentang pembentukan 
panitia seleksi calon pejabat 
pimpinan tinggi madya dan 
Pratama.           

(2) Proses seleksi terbuka telah 
mengacu kepada PermenPAN 
dan RB No. 13 tahun 2014 

tentang  Tata Cara Pengisian 
jabatan Pimpinan Tinggi Secara 
Terbuka di Lingkungan Instansi 
Pemerintah dimana proses 
seleksi dilakukan melalui 
tahapan seleksi administrasi, 
seleksi kompetensi (Manajerial 
dan Bidang).                  

(3) Komposisi panitia seleksi terdiri 
atas 55% dari luar Instansi 
Badan POM dan 45% dari 
dalam instansi Badan POM. 

(4) Adapun anggota panitia seleksi 
berasal dari KemenPAN dan RB, 
Sekretaris Negara, Kementerian 
Kesehatan, Badan Standar 
Nasional, dan IPB.

(5) Hasil review pembentukan tim 
dan proses seleksi.

(6) Tiap anggota pansel dan 
asesor menandatangani pakta 
integritas.

(7) Asesor dari pihak ketiga dan 
dari Badan POM (daftar Asesor 
dan sertifikat Asesor).

d) Promosi terbuka dilakukan oleh 
panitia seleksi yang independen 

yang dituangkan dalam:
(1) Telah dibentuk tim seleksi 

terbuka sesuai SK Kepala Badan 
POM No HK.04.1.24.01.14.0616 
Tahun 2014 tentang 
Pembentukan panitia seleksi 
calon pejabat eselon I dan 
SK Kepala Badan POM No. 
HK.04.01.24.06.14.3687 Tahun 
2014 tentang pembentukan 
panitia seleksi calon pejabat 
pimpinan tinggi madya dan 
Pratama.           

(2) Proses seleksi terbuka telah 
mengacu kepada PermenPAN 
dan RB No. 13 tahun 2014 
tentang  Tata Cara Pengisian 
jabatan Pimpinan Tinggi Secara 
Terbuka di Lingkungan Instansi 
Pemerintah dimana proses 
seleksi dilakukan melalui 
tahapan seleksi administrasi, 
seleksi kompetensi (Manajerial 
dan Bidang).                  

(3) Komposisi panitia seleksi terdiri 
atas 55% dari luar Instansi 
Badan POM dan 45% dari 

dalam instansi Badan POM. 
(4) Adapun anggota panitia seleksi 

berasal dari KemenPAN dan RB, 
Sekretaris Negara, Kementerian 
Kesehatan, Badan Standar 
Nasional, dan IPB.

(5) Hasil review pembentukan tim 
dan proses seleksi.

(6) Tiap anggota pansel dan 
asesor menandatangani pakta 
integritas.

(7) Asesor dari pihak ketiga dan 
dari Badan POM (daftar Asesor 
dan sertifikat Asesor).

e) Setiap tahapan seleksi terbuka 
diumumkan di website (pansel):

(1) Untuk jabatan Pimpinan 
Tinggi Pratama dan Kepala 
Balai Besar/Balai POM (Kepala 
PROM, Kepala BBPOM di 
Bandung, Kepala BBPOM 
di Banjarmasin, dan Kepala 
BPOM di Palangkaraya) sesuai 
dengan Pengumuman nomor 
KP.11.242.07.14.05669 tanggal 
8 Juli 2014 tentang Hasil seleksi 
administrasi seleksi terbuka 

jabatan Pimpinan Tinggi 
Pratam dan Kepala Balai Besar/
Balai POM di lingkungan Badan 
POM.

(2) Untuk jabatan Pimpinan tinggi 
pratama dan Kepala Balai 
POM (Dir. Insert Pangan, Dir. 
Standard PT dan PKRT, Dir. 
OAI, dan Kepala BPOM di Palu) 
sesuai dengan pengumuman 
nomor KP.11.242.09.14.07038 
tanggal 9 September 
2014 tentang hasil seleksi 
administrasi seleksi terbuka 
jabatan pimpinan tinggi 
pratama dan Kepala Balai POM 
di lingkungan Badan POM.

4) Penetapan kinerja individu
a) Penerapan penetapan kinerja 

individu telah dilakukan 
terhadap seluruh pegawai yang 
dituangkan dalam:
(1) SK Kepala Badan POM 

No.15 Tahun 2015 tentang 
Pedoman Penilaian Prestasi 
Kerja Pegawai Negeri Sipil 
di Lingkungan Badan POM.

(2) Surat Kepala Biro 
Umum Nomor 
K P. 1 1 . 2 4 2 . 0 1 . 1 4 . 0 0 5 6 9 
tanggal 10 Januari 
2014 perihal undangan 
pembahasan draft 
Pedoman Penilaian Prestasi 
Kerja PNS di Lingkungan 
Badan POM.

(3) Surat Kepala Biro 
Umum Nomor 
K P. 1 1 . 2 4 2 . 1 2 . 1 4 . 1 0 0 6 7 
tanggal 22 Desember 2014 
perihal kegiatan sosialisasi 

 Pedoman Penilaian Prestasi 
Kerja PNS di Lingkungan 
Badan POM pada tanggal 
23-24 Desember 2014.

(4) Surat Kepala Biro 
Umum Nomor 
K P. 1 1 . 2 4 2 . 0 1 . 1 5 . 0 0 6 2 1 
tanggal 16 Januari 2015 
perihal Pedoman Penilaian 
Prestasi Kerja PNS di 
Lingkungan Badan POM.

(5) Surat Sekretaris 
Utama Nomor 
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HK.05.01.2.24.02.15.0265 
tanggal 23 Februari 2015 
perihal Penilaian Prestasi 
Kerja Pejabat Struktural.

(6) Surat Sekretaris 
Utama Nomor 
HK.05.01.2.24.02.15.0894 
tanggal 27 Februari 2015 
perihal Penilaian Prestasi 
Kerja Pejabat Struktural 
Eselon I.

(7) Surat Kepala Biro 
Umum Nomor 
K P. 1 1 . 2 4 2 . 0 3 . 1 5 . 0 1 3 7 5 
tanggal 11 Maret 2015 
perihal  Tim Penilai Prestasi 
Kerja Badan POM Pusat.

(8) Surat Kepala Biro 
Umum Nomor 
K P. 1 1 . 2 4 2 . 0 3 . 1 5 . 0 1 7 7 4 
tanggal 26 Maret 2015 
perihal Pemberlakuan 
Pedoman Penilaian Prestasi 
Kerja PNS di Lingkungan 
Badan POM.

(9) Surat Kepala Biro 
Umum Nomor 

K P. 1 1 . 2 4 2 . 0 4 . 1 5 . 0 1 9 9 1 
tanggal 1 April 2015 perihal 
Undangan Rapat Tim Penilai 
Prestasi Kerja Badan POM 
Pusat I.

(10) Surat Kepala Biro 
Umum Nomor 
KP.06.03.242.04.15.02194 
tanggal 9 April 2015 perihal 
Permintaan Narasumber 
Badan Kepegawaian Negara 
mengenai Penilaian Prestasi 
Kerja PNS.

(11) Notulensi narasumber BKN 
terkait prestasi Kerja PNS.

b) Seluruh pegawai telah melakukan 
penilaian kinerja individu yang 
terkait dengan kinerja organisasi 
yang dituangkan dalam data 
pegawai yang telah mengirimkan 
dokumen penilaian prestasi kerja 
(23 unit kerja Pusat dan 31 Balai 
Besar/Balai POM).

c) Sebagian besar pegawai telah 
memiliki ukuran kinerja individu 
yang sesuai dengan indikator 
kinerja individu di atasnya yang 

dituangkan dalam:
(1) Surat Kepala Biro 

Umum Nomor 
K P. 1 1 . 2 4 2 . 0 4 . 1 5 . 0 1 9 9 1 
tanggal 1 April 2015 perihal 
Undangan Rapat Tim Penilai 
Prestasi Kerja Badan POM 
Pusat I.

(2) Hasil Evaluasi oleh Tim 
Penilai Prestasi Kerja Badan 
POM.

(3) Surat Kepala Biro 
Umum Nomor 
K P. 1 1 . 2 4 2 . 0 4 . 1 5 . 0 2 6 1 4 
tanggal 23 April 2015 
perihal Hasil Evaluasi 
Penilaian Prestasi Kerja 
Pegawai di Lingkungan 
Badan POM.

d) Pengukuran kinerja individu untuk 
2014 akan dilakukan akhir tahun 
namun dalam konsep pedoman 
penilaian kinerja akan dilakukan 
per triwulan.

e) Laporan Monev Individu secara 
Berkala antara lain:

(1) Badan POM telah 

melakukan monitoring dan 
evaluasi atas pencapaian 
individu untuk penilaian 
prestasi kerja tahun 2014. 

(2) Pada tahun 2014 Badan POM 
telah mengembangkan 
aplikasi SKP elektronik 
dimana di dalamnya 
terdapat monitoring secara 
berkala.

(3) Implementasi SKP secara 
elektronik akan dilakukan 
pada tahun 2015.

(4) Sosialisasi dan diseminasi 
dokumen penilaian kinerja 
individu.

f ) Laporan Hasil Penilaian Kinerja 
Individu antara lain:

(1) Hasil penilaian kinerja 
individu telah dijadikan 
dasar untuk pengembangan 
karir individu terhadap 
sebagian besar pegawai.

(2) Hasil penilaian prestasi 
kerja minimal bernilai 
baik telah dijadikan acuan 

untuk proses seleksi 
jabatan struktural dan 
pengangkatan dalam 
jabatan fungsional.

g) Capaian kinerja individu telah 
dijadikan dasar untuk pemberian 
tunjangan kinerja melalui SK 
Kepala Badan POM Nomor 6 Tahun 
2014 tentang Ketentuan Teknis 
Pemberian Tunjangan Kinerja di 
Lingkungan Badan POM.

5) Penegakan aturan disiplin/kode 
etik/kode perilaku pegawai
a) Telah ditetapkan Perka Badan 

POM No 1 Tahun 2014 tentang 
Kode Etik PNS di Lingkungan 
Badan POM dan Peraturan 
Kepala Badan POM Nomor 6 
Tahun 2014 tentang Ketentuan 
Teknis Pelaksanaan Pemberian 
Tunjangan Kinerja Pegawai 
di Lingkungan Badan POM, 
sebagai pengganti Peraturan 
Kepala Badan POM Nomor 
HK.03.1.24.12.12.7694 Tahun 
2012. Dalam peraturan 
ini, selain berisi ketentuan 

pemberian tunjangan kinerja, 
juga mengatur jam kerja dan 
cara pengevaluasian kehadiran 
dikaitkan dengan besaran 
tunjangan kinerja.

b) Aturan disiplin/kode etik/
kode perilaku instansi telah 
diimplementasikan kepada 
sebagian besar unit organisasi 
Badan POM antara lain:

(1) SK Penjatuhan Hukuman 
Disiplin Pegawai.

(2) SK Komite Disiplin Pegawai.
(3) Laporan Kehadiran Secara 

Elektronik.
(4) SK Kepala Badan untuk 

Pembentukan Tim Pemeriksa.
(5) Undangan Pembahasan 

Disiplin Pegawai.
c) Adanya monitoring dan evaluasi 

atas pelaksanaan aturan disiplin/
kode etik/kode perilaku instansi 
antara lain:
(1) Surat Permintaan Laporan 

Pengendalian Disiplin ke 
Masing-masing Unit di 
Lingkungan Badan POM Pusat 
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dan Daerah.
(2) Laporan Pengendalian. 
(3) Hasil monev atas pelaksanaan 

aturan disiplin/kode etik/kode 
perilaku instansi tidak berkala.

(4) Hasil Evaluasi Daftar Kehadiran 
Pegawai.

(5) Laporan penegakan disiplin 
masing-masing unit.

d) Adanya pemberian sanksi dan 
imbalan (reward) kepada sebagian 
kecil unit organisasi yang 
dituangkan dalam:
(1) SK Kepala Badan POM No. 6 

Tahun 2014 tentang Ketentuan 
Teknis Pemberian Tunjangan 
Kinerja di Lingkungan Badan 
POM dalam kaitannya dengan 
tunjangan kinerja yang 
intinya pemberian tunjangan 
didasarkan pada kehadiran 
pegawai.

(2) Data dan Laporan Pemberian 
sanksi kepada pegawai yang 
melakukan indisipliner.

(3) Data dan LaporanPemberian 
Satyalencana Karya Satya 

(4) Data dan Laporan Pemberian 
penghargaan pegawai yang 
purnabakti.  

(5) Data dan Laporan Pemberian 
Kenaikan Pangkat Pegawai.

(6) Surat pemanggilan untuk 
pemeriksaan disiplin pegawai.

(7) Berita Acara Pemeriksaan 
Disiplin Pegawai.

(8) SK Pemberhentian Dengan 
Hormat kepada pegawai.

6) Pelaksanaan evaluasi jabatan

a) Terdapat dokumen tentang 
penyusunan Faktor Jabatan

(1) Informasi Faktor jabatan 
struktural dan fungsional.

(2) Telah dilakukan Validasi Nilai 
dan Kelas Jabatan (grading 
jabatan) oleh KemenPANRB 
dan BKN, untuk 149 kelompok 
jabatan Struktural dan 30 
jabatan fungsional (Berita 
Acara Validasi Nilai Jabatan dan 
Kelas Jabatan di Lingkungan 
BPOM RI tanggal 2 November 

2011).
(3) Telah dilakukan validasi ulang 

Nilai dan Kelas Jabatan dengan 
KemenPANRB dan BKN, yaitu 
untuk perubahan Nilai dan 
Kelas Jabatan 37 Jabatan 
Struktural dan penambahan 
5 Jabatan Fungsional (Berita 
Acara Hasil Validasi Ulang 
Nilai Jabatan dan Kelas 
Jabatan di Lingkungan 
BPOM RI Nomor B/2890.1/D.
III.PAN-RB/10/2012, Nomor 
35/K/KS/X/2012, dan Nomor 
OR.04.08.2.243.10.12.6378 
tanggal 16 Oktober 2012).

b) Telah dilakukan penyusunan Peta 
Jabatan dan Dokumen Keputusan 
Peta Jabatan.

c) Kelas jabatan telah ditetapkan 
antara lain:
(1) Informasi faktor jabatan.
(2) Telah dilakukan Validasi Nilai 

dan Kelas Jabatan (grading 
jabatan) oleh KemenPANRB 

dan BKN, untuk 149 kelompok 
jabatan Struktural dan 30 
jabatan fungsional (Berita 
Acara Validasi Nilai Jabatan dan 
Kelas Jabatan di Lingkungan 
BPOM RI tanggal 2 November 
2011).

(3) Telah dilakukan validasi ulang 
Nilai dan Kelas Jabatan dengan 
KemenPANRB dan BKN, yaitu 
untuk perubahan Nilai dan 
Kelas Jabatan 37 Jabatan 
Struktural dan penambahan 
5 Jabatan Fungsional (Berita 
Acara Hasil Validasi Ulang 
Nilai Jabatan dan Kelas 
Jabatan di Lingkungan 
BPOM RI Nomor B/2890.1/D.
III.PAN-RB/10/2012, Nomor 
35/K/KS/X/2012, dan Nomor 
OR.04.08.2.243.10.12.6378 
tanggal 16 Oktober 2012).

(4) Surat Kepala Badan POM Nomor 
KP.03.01.243.03.15.01587 
tanggal 3 Maret 2915 perihal 
Usulan Hasil Evaluasi Jabatan 
dan Perubahan Hasil Evaluasi 

Jabatan.
(5) Surat Keputusan Kepala 

Badan POM Nomor 
HK.04.1.24.01.14.0011 Tahun 
2014 tentang Penugasan 
Pegawai Negeri Sipil di 
Lingkungan Badan POM. 
Dalam Keputusan ini terdapat 
penempatan pegawai sesuai 
jenjang jabatan dan Kelas 
Jabatan.

(6) Surat Keputusan Kepala 
Badan POM Nomor 
HK.04.1.24.01.15.0062 Tahun 
2015 tentang Penugasan 
Pegawai Negeri Sipil di 
Lingkungan Badan POM. 
Dalam Keputusan ini terdapat 
penempatan pegawai sesuai 
jenjang jabatan dan Kelas 
Jabatan.

7) Sistem Informasi Kepegawaian

a) Terdapat sistem informasi 
kepegawaian yang telah dibangun 
sesuai dengan kebutuhan dalam 

Sistem Aplikasi Kepegawaian 
antara lain:
(1) SIAP (Sistem Informasi 

Administrasi Pegawai).
(2) Aplikasi Dosir dan Filling.
(3) Aplikasi Perhitungan Jam 

Kerja.
(4) Aplikasi SISFO (Sistem 

Informasi Jabatan Fungsional 
PFM).

b) Pegawai dapat mengakses sistem 
informasi kepegawaian dengan 
User Manual Penggunaan Aplikasi 
SIAP, Dosir, Perhitungan Jam 
Kerja, Cuti Online dan SISFO, 
tampilan depan Aplikasi SIAP, 
Dosir, Perhitungan Jam Kerja, Cuti 
Online dan SISFO.

c) Seluruh unit organisasi terus 
memutakhirkan Sistem Informasi 
Kepegawaian dengan User 
Manual Penggunaan Aplikasi SIAP, 
Dosir, Perhitungan Jam Kerja, Cuti 
Online dan SISFO, tampilan depan 
Aplikasi SIAP, Dosir, Perhitungan 
Jam Kerja, Cuti Online dan SISFO.

d) Sistem informasi kepegawaian 
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telah digunakan sebagai 
pendukung pengambilan 
kebijakan manajemen SDM yaitu 
sebagai bahan penyusunan 
kebutuhan pegawai, mutasi, dan 
Baperjakat.

F. Penguatan Akuntabilitas

1. Keterlibatan pimpinan
a) Pimpinan Badan POM terlibat 

secara langsung pada saat 
penyusunan Renstra.

b) Seluruh pimpinan Badan POM 
terlibat secara langsung pada 
saat penyusunan Perjanjian 
Kinerja yang dilaksanakan 
melalui:
(1) Surat Sekretaris Utama 

perihal Permintaan 
P e r j a n j i a n / P e n e t a p a n 
Kinerja kepada seluruh 
pejabat eselon I, II, dan 
Kepala Balai Besar/Balai 
POM setiap tahun.

(2) Surat Sekretaris 
Utama Nomor 

PI.01.04.2.21.01.14.0034  
perihal Permintaan 
Penetapan Kinerja dan 
Rencana Aksi Penetapan 
Kinerja Tahun 2014 kepada 
seluruh pejabat eselon I, II, 
dan Kepala Balai Besar/Balai 
POM.

(3) Surat Sekretaris 
Utama Nomor 
KU.04.09.21.02.15.0659 
tanggal 13 Februari 
2015 perihal Permintaan 
Perjanjian Kinerja Tahun 
2015 kepada seluruh 
pejabat eselon I, II, dan 
Kepala Balai Besar/Balai 
POM. 

(4) Rapat Koordinasi Pimpinan 
tentang penyusunan 
perjanjian kinerja yang 
dibuktikan dengan notulen 
dan daftar hadir.

(5) Workshop Penyusunan 
Renstra Unit Kerja tanggal 3 
- 5 Maret 2015 yang dihadiri 
oleh pimpinan unit kerja 
telah disampaikan tata 

cara penyusunan Perjanjian 
kinerja unit kerja.

(6) Dokumen Perjanjian 
Kinerja unit eselon II 
ditandatangani oleh 
pimpinan unit kerja dan 
atasan langsung.

(7) Dokumen Perjanjian Kinerja 
Eselon I, seluruh Balai Besar/
Balai POM, Pusat-Pusat, 
Inspektorat ditandatangani 
oleh pimpinan unit kerja 
dan Kepala Badan POM.

c) Pimpinan Badan POM memantau 
pencapaian kinerja secara berkala 
di antaranya melalui:

(1) Penyusunan Laporan 
Kinerja Badan POM 
(Report to the Nation) 
setiap triwulan (sejak 
tahun 2010 - 2014) yang 
ditandatangani oleh Kepala 
Badan POM. Sejak tahun 
2014, Report to the Nation 
telah mencantumkan 
pencapaian kinerja per 

triwulan.
(2) Nota Dinas Kepala Biro 

Perencanaan dan Keuangan 
kepada Kepala Badan 
POM dan pejabat eselon I 
perihal pencapaian kinerja 
dan realisasi anggaran per 
triwulan.

(3) Kepala Badan POM 
melakukan pemantauan 
kinerja unit kerja eselon II 
pusat dan Balai Besar/Balai 
POM melalui milis pejabat 
eselon I, eselon II, dan 
Kepala Balai Besar/Balai 
POM.

(4) Video conference perihal 
pencapaian kinerja dan 
realisasi anggaran Balai 
Besar/Balai POM yang 
dipimpin oleh Kepala 
Badan POM pada bulan 
Agustus 2014.

(5) Video conference perihal 
pencapaian kinerja dan 
realisasi anggaran Balai 
Besar/Balai POM yang 

dipimpin oleh Sekretaris 
Utama pada tanggal 31 
Oktober 2014.

(6) Pertemuan Sekretaris 
Utama dengan seluruh unit 
kerja eselon II pusat untuk 
membahas pencapaian 
kinerja dan realisasi 
anggaran tanggal 30 
Oktober 2014.

(7) Rakorpim yang terkait 
Pencapaian Kinerja 
sepanjang tahun 2014 
(notulen, undangan, daftar 
hadir).

2. Pengelolaan Akuntabilitas 
Kinerja
a) Upaya Badan POM dalam 

meningkatkan kapasitas SDM 
yang menangani akuntabilitas 
kinerja dilakukan melalui:
(1) Bimtek dan Workshop SAKIP 

dilaksanakan setiap tahun 
yang diikuti oleh seluruh unit 
kerja pusat dan Balai Besar/
Balai POM. Pada Workshop 

tersebut melibatkan 
Kementerian PAN dan RB 
sebagai narasumber yang 
menjelaskan komponen 
Laporan Kinerja dan kinerja 
yang  harus dilaporkan serta 
evaluasi capaian kinerja.
Pada saat workshop, unit 
kerja memaparkan draft 
Laporan Kinerja untuk diberi 
masukan oleh Kementerian 
PAN dan RB.Pada akhir 
workshop seluruh Unit Kerja 
telah menyerahkan draft 
final Laporan Kinerja.

(2) Pertemuan Peningkatan 
Kompetensi Perencanaan 
terkait Perumusan Indikator 
dan Manajemen Risiko 
pada tanggal 11 s.d. 13 
September 2013.

(3) Bimbingan Teknis 
Penyusunan Rencana 
Strategis Badan POM Tahun 
2015-2019 pada tanggal 14 
s.d. 17 April 2014.

(4) Workshop Penyusunan 
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Rencana Strategis Unit Kerja 
pada tanggal 3 s.d. 5 Maret 
2015.

b) Telah terdapat dokumen 
pedoman akuntabilitas kinerja 
seperti:
(1) Peraturan Kepala BPOM 

Nomor 2 Tahun 2015 
tentang Rencana Strategis 
BPOM Tahun 2015-2019.

(2) Peraturan Kepala BPOM 
Nomor 29 Tahun 2013 
tentang Rencana Strategis 
BPOM 2010-2014. 

(3) Peraturan Kepala 
BPOM Nomor 
HK .04.1 .21.11.10.10507 
Tahun 2010 tentang 
Rencana Strategis BPOM 
Tahun 2010-2014.

(4) Pedoman penyusunan dan 
Review Rencana Strategis 
Tahun 2015-2019.  

(5) Keputusan Sekretaris Utama 
No. HK.06.02.21.01.14.0236 
th 2014 tentang Pedoman 
Monitoring Evaluasi dan 

Pelaporan Pelaksanaan 
Program dan Kegiatan pada 
Badan POM Tahun 2014.

(6) Peraturan Kepala Badan 
POM Tahun 2015 tentang 
Petunjuk Teknis Penyusunan 
Perjanjian Kinerja dan 
Laporan Kinerja BPOM.

(7) Keputusan Kepala BPOM 
No.HK.04.1.23.07.11.6690 
Tahun 2011 tentang 
Pedoman Evaluasi 
Akuntabilitas Kinerja di 
Lingkungan BPOM.

c) Sistem Pengukuran Kinerja 
berbasis elektronik sudah 
terimplementasi dan 
terintegrasi.

d) Mengacu pada Peraturan 
Pemerintah No. 39 tahun 2006 
tentang Tata Cara Pengendalian 
dan Evaluasi Pelaksanaan 
Rencana Pembangunan, dan 
sesuai dengan PMK No.249/
PMK.02/2011, Badan POM 
telah menerapkan Sistem 
Pengukuran Kinerja yang 

dapat diakses oleh seluruh unit 
organisasi.

e) Badan POM telah merevisi 
Pedoman Pelaporan Kinerja 
Pengawasan Obat dan 
Makanan pada Badan POM dan 
ditetapkan dengan Keputusan 
Sekretariat Utama Badan POM 
No. HK.06.02.2. 21.01.14.0236 
tahun 2014 tentang Pedoman 
Monitoring, Evaluasi, dan 
Pelaporan Pelaksanaan 
Program dan Kegiatan 
pada Badan POM. Pedoman 
tersebut sebagai acuan dalam 
melaporkan kinerja seluruh 
Unit Kerja Badan POM Pusat 
dan Balai Besar/Balai POM 
per bulan, per triwulan, dan 
per tahun. Pemutakhiran data 
kinerja Badan POM per bulan 
dilakukan melalui:
(1) Pelaporan rekapitulasi 

hasil pelaksanaan kegiatan 
(RHPK).

(2) Dashboard capaian kinerja 
dan realisasi anggaran 

tingkat Balai Besar/Balai 
POM tahun 2014 secara 
elektronik.

(3) Pemutakhiran data kinerja 
untuk setiap kegiatan dari 
setiap Unit Kerja dimonitor 
melalui e-monev Dirjen 
Anggaran Kemenkeu dan 
dapat diakses seluruh unit 
kerja (monev.anggaran.
depkeu.go.id).

G. Penguatan Pengawasan

1) Gratifikasi
a) Badan POM telah menetapkan 

kebijakan penanganan 
gratifikasi yang dituangkan 
dalam:
(1) P e n a n d a t a n g a n a n 

Komitmen Penerapan 
Pengendalian Gratifikasi 
oleh Kepala Badan POM 
bersama seluruh Kepala 
Unit Kerja Eselon II Pusat 
dan Kepala Balai Besar/Balai 
POM di seluruh Indonesia 

pada saat Pertemuan 
Nasional Evaluasi dan 
Implementasi SPIP dan WBK 
di Hotel Swiss Bell Jakarta 
pada tahun 2014. 

(2) Surat Edaran Sestama 
tentang Larangan 
Penerimaan Gratifikasi sejak 
tahun 2012, 2013 dan 2014.

(3) Laporan Rekapitulasi 
Penerimaan Gratifikasi 
tahun 2013 dan 2014.

(4) Peraturan Kepala Badan 
POM No. 4 Tahun 2015 
tentang Pengendalian 
Gratifikasi di Lingkungan 
Badan POM.

(5) Keputusan Kepala 
Badan POM No. 
HK.04.1.6.04.15.2063 Tahun 
2015 tentang Pembentukan 
Tim Pengendalian 
Gratifikasi di Lingkungan 
Badan POM.

b) Badan POM telah melakukan 
public campaign secara berkala 
berupa:

(1) Tahun 2013: 
•	 Kampanye anti korupsi 

(pembagian banner, stiker, 
spanduk, pin) dalam 
rangka memperingati Hari 
Anti Korupsi pada tanggal 
9 Desember 2013.

•	 Pembuatan bahan untuk 
Komunikasi, Informasi 
dan Edukasi (KIE) berupa 
kalender tahun 2014.

(2) Tahun 2014: 
•	 Training of Trainer dan 

Workshop Pengendalian 
Gratifikasi bersama 
KPK di Jakarta (Laporan 
pelaksanaan, publikasi 
kegiatan di website Badan 
POM).

•	 Penyusunan buku “A to 
Z Q & A Gratifikasi” dan 
“Kumpulan Peraturan Anti 
Korupsi Badan POM”.

•	 Pembuatan bahan untuk 
Komunikasi, Informasi 
dan Edukasi (KIE) berupa 
kalender tahun 2015 
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untuk seluruh pegawai.
c) Penanganan gratifikasi telah 

diimplementasikan antara lain:
(1) Keputusan Kepala 

Badan POM No. 
HK.04.1.6.04.15.2063 Tahun 
2015 tentang Pembentukan 
Tim Pengendalian 
Gratifikasi di Lingkungan 
Badan POM.

(2) Surat Edaran Sestama 
tentang Larangan 
Penerimaan Gratifikasi sejak 
tahun 2012, 2013 dan 2014.

(3) Laporan rekapitulasi 
pengendalian gratifikasi 
tahun 2013 dan 2014.

(4) Sosialisasi Pencegahan Anti 
Korupsi oleh Biro Umum 
Tahun 2014.

(5) Checklist pemantauan 
pengendalian gratifikasi 
tahun 2014.

d) Telah dilakukan evaluasi 
atas kebijakan penanganan 
gratifikasi (Surat Edaran 
Larangan Penerimaan 

Gratifikasi) yang dituangkan 
dalam:
(1) Notulen rapat pembahasan 

tanggal 5 Februari 2015 di 
Ruang Rapat Deputi II. 

(2) Undangan rapat No. 
P I . 0 2 . 0 1 . 6 . 0 2 . 1 5 . 0 2 4 8 
tanggal 4 Februari 2015.

(3) Laporan hasil evaluasi atas 
kebijakan penanganan 
gratifikasi.

e) Telah terdapat tindak lanjut 
atas hasil evaluasi penanganan 
gratifikasi berupa:
(1) Peraturan Kepala Badan 

POM No. 4 Tahun 2015 
tentang Pengendalian 
Gratifikasi di Lingkungan 
Badan POM.

(2) Keputusan Kepala 
Badan POM No. 
HK.04.1.6.04.15.2063 Tahun 
2015 tentang Pembentukan 
Tim Pengendalian 
Gratifikasi di Lingkungan 
Badan POM. 

(3) Laporan tindak lanjut hasil 

evaluasi  atas  kebijakan 
penanganan gratifikasi.

2) Penerapan SPIP

a) Telah terdapat peraturan 
Pimpinan organisasi tentang 
SPIP antara lain:
(1) Keputusan Kepala 

Badan POM No. 
HK .04.1 .23 .08 .11 .07430 
Tahun 2011 tentang  
Penyelenggaraan SPIP di 
Lingkungan Badan POM.

(2) Keputusan Kepala 
Badan POM 
No.HK.04.1.23.03.12.1592 
Tahun 2012 tentang 
Pembentukan Satgas SPIP di 
Lingkungan Badan POM.

(3) Keputusan Kepala 
Badan POM No. 
H K . 0 4 . 1 . 6 . 0 7 . 1 3 . 3 6 1 0 
Tahun 2013 tentang 
Perubahan atas Keputusan 
Kepala Badan POM 
No.HK.04.1.23.03.12.1592 

Tahun 2012 tentang 
Pembentukan Satgas SPIP di 
Lingkungan Badan POM.

(4) Keputusan Kepala Badan 
POM Tahun 2015 tentang 
Petunjuk Pelaksanaan 
Penyelenggaraan SPIP di 
lingkungan Badan POM.

b) Seluruh organisasi yang terdiri 
dari Manajemen Puncak 
(Pimpinan), 23 Unit Kerja 
Pusat, dan 31 Balai Besar/
Balai POM telah membangun 
lingkungan pengendalian 
dalam penerapan Quality 
Management System:
(1) Sertifikat ISO 9001:2008.
(2) Sertifikat ISO 17025 (khusus 

untuk Pusat Pengujian Obat 
dan Makanan Nasional serta 
Balai Besar/Balai POM).

(3) Sertifikasi ISO 27001 (khusus 
untuk Pusat Informasi Obat 
dan Makanan).

(4) Peraturan Kepala Badan 
POM No 1 Tahun 2014 
tentang Kode Etik PNS di 

Lingkungan Badan POM.
(5) Pedoman Penatausahaan 

BMN.
(6) Pedoman Penatausahaan 

PNBP.
(7) Petunjuk Pelaksanaan 

Anggaran.
(8) Petunjuk Teknis Audit Mutu 

Internal.
(9) Petunjuk Teknis/Petunjuk 

Pe l a k s a n a a n / Pe d o m a n 
berbagai kegiatan 
pengawasan.

c) Badan POM telah 
melaksanakan penilaian risiko 
yang dituangkan dalam:
(1) Laporan penilaian risiko  

satker. 
(2) Laporan Prosiding 

Pertemuan Nasional 
Evaluasi dan Implementasi 
SPIP dan WBK dengan tema 
“Tingkatkan Penerapan 
SPIP Untuk Mewujudkan 
Wilayah Bebas Dari Korupsi” 
di Hotel Swiss Bell Jakarta 
tahun 2014.

d) Seluruh organisasi telah 
melakukan kegiatan 
pengendalian untuk 
meminimalisir risiko yang telah 
diidentifikasi yang dituangkan 
dalam:
(1) Keputusan Kepala Badan 

POM Tahun 2015 tentang 
Petunjuk Pelaksanaan 
Penyelenggaraan SPIP di 
lingkungan Badan POM. 

(2) Pemisahan fungsi, antara 
lain:

 Pengelola anggaran antara 
Bendahara, PPK, Verifikator.

 Pengadaan Barang/Jasa:  
ULP/Pejabat Pengadaan 
tidak boleh merangkap 
sebagai Panitia Penerima.

(3) Rekonsiliasi penatausahaan 
BMN antara SAKPA dan 
SIMAK BMN.

(4) Rekonsiliasi pengelolaan 
PNBP antara Bendahara 
Penerima PNBP Unit Pusat 
dan Balai.

(5) Laporan Hasil Audit 
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Operasional.
(6) Laporan Hasil Review 

Laporan Keuangan dan 
RKAK/L.

(7) Buku Konsultasi 
Pengawasan Inspektorat.

(8) Penegakan disiplin 
pegawai.

(9) Rencana Aksi untuk 
Peningkatan Kualitas LK 
Meraih WTP Kembali.

e) SPI telah diinformasikan dan 
dikomunikasikan kepada seluruh 
pihak terkait yang dibuktikan 
dalam:
(1) Laporan Prosiding Pertemuan 

Nasional Evaluasi dan 
Implementasi SPIP dan WBK 
dengan tema “Tingkatkan 
Penerapan SPIP Untuk 
Mewujudkan Wilayah Bebas 
Dari Korupsi” tanggal 11-14 
Maret 2014 di Jakarta.

(2) Sosialisasi dan penilaian risiko 
di masing-masing Balai Besar/
Balai POM.

(3) Workshop Percepatan 

Implementasi SPIP yang diikuti 
oleh Unit Kerja Pusat dan 
Balai Besar/Balai POM yang 
dilaksanakan pada tanggal 23-
24 Desember 2014 di Jakarta.

(4) Diklat Unit Kepatuhan 
Internal Badan POM di BPPK 
Kementerian Keuangan 
sebanyak 2 kali pada tahun 
2014.

f ) Sistem pengendalian intern telah 
dimonitoring dan dievaluasi 
dengan data dukung antara lain:
(1) Laporan Monitoring dan 

Evaluasi Tindak Lanjut Hasil 
Pengawasan tahun 2014.

(2) Hasil Rapat Tinjauan 
Manajemen secara berjenjang 
di tingkat Unit Kerja dan 
tingkat Badan POM sejak 
tahun 2012 – 2014.

(3) Hasil Audit Mutu Internal ISO 
9001:2008 sejak tahun 2012 – 
2014.

(4) Hasil Audit Mutu Internal ISO 
17025 sejak tahun 2005-2014.

(5) Hasil Audit Eksternal ISO 
9001:2008 oleh URS sejak 
tahun 2012 – 2014.

(6) Laporan Hasil Pengawasan 
Inspektorat semester I dan II 
tahun 2014.

(7) Laporan Hasil Evaluasi 
Pemetaan lingkungan 
pengendalian dan penilaian 
risiko.

(8) Laporan Hasil Pemantauan 
Pengendalian Intern.

3) Pengaduan Masyarakat

a) Telah disusun kebijakan 
pengaduan masyarakat berupa:
(1) Peraturan Kepala Badan POM 

nomor 39 tahun 2013 terkait 
Standar Pelayanan Publik di 
lingkungan Badan POM.

(2) SOP Badan POM:
•	 POM 06.SOP.04 tentang 

pengaduan konsumen.
•	 POM 06.SOP.01 tentang 

layanan informasi.
b) Seluruh unit organisasi 

m e n g i m p l e m e n t a s i k a n 
penanganan pengaduan 
masyarakat dengan data dukung 
antara lain:
(1) Data penanganan pengaduan 

masyarakat yang diterima 
melalui:
•	 ULPK-Unit Layanan 

Pengaduan Konsumen 
(laporan harian, bulanan, 
triwulanan dan tahunan) 
menggunakan aplikasi 
SIMPELLPK (sistem 
pelaporan layanan 
pengaduan konsumen);

•	 Contact Center Halo BPOM 
1500533;

•	 PIOM.
(2) Layanan Informasi Keracunan 

oleh Sentra 
 Informasi Keracunan Nasional 

(SIKerNas) menggunakan 
aplikasi SPIMKer (Sistem 
Pelaporan Informasi 
Masyarakat Keracunan).

(3) Aplikasi Layanan PIONas (Pusat 
Informasi Obat Nasional).

(4) Media sosial (Facebook dan 
Twitter).

(5) Inspektorat : Laporan 
pengaduan.

(6) Kotak saran pada unit layanan 
publik.

(7) Evaluasi terhadap pengaduan 
yang masuk (umpan balik 
pelanggan) di masing-masing 
unit pelayanan publik.

c) Seluruh hasil penanganan 
pengaduan masyarakat 
ditindaklanjuti dengan data 
dukung antara lain:
(1) Laporan penanganan 

pengaduan oleh Inspektorat. 
(2) Laporan Tahunan Penanganan 

Pengaduan Masyarakat dari 
Unit Layanan Pengaduan 
Konsumen.

(3) Rekomendasi tindak lanjut 
hasil penanganan pengaduan, 
sebagai contoh adalah 
penerapan sanksi pelanggaran 
disiplin pegawai.

d) Penanganan pengaduan 

masyarakat dimonitoring dan 
evaluasi secara berkala dengan 
data dukung berupa laporan 
hasil evaluasi atas penanganan 
pengaduan masyarakat tahun 
2014.

e) Hasil evaluasi atas penanganan 
pengaduan masyarakat telah 
ditindaklanjuti dengan data 
dukung berupa pelaksanaan 
monev untuk memonitor 
progress penanganan pengaduan 
masyarakat yang diterima melalui 
aplikasi Lapor! di lingkungan 
Badan POM.

4) Whistleblowing System

a) Telah  terdapat kebijakan tentang 
Whistleblowing System dibuktikan 
dengan:
(1) Peraturan Kepala Badan POM 

No. HK.03.1.23.12.11.10050 
tanggal 8 Desember 2011 
tentang Tata Cara Pengelolaan 
dan Tindak Lanjut Pelaporan 
Pelanggaran (Whistleblowing) 
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di Lingkungan Badan POM.
(2) Keputusan Kepala Badan 

POM No. HK.04.1.6.08.14.5206 
tanggal 21 Agustus 2014 
tentang Whistleblowing System 
Dalam Pengadaan Barang/Jasa 
Pemerintah di Lingkungan 
Badan POM.

(3) Keputusan Kepala Badan 
POM No. HK.03.1.6.09.14.5377 
tanggal 2 September 2014 
tentang Pembentukan Tim 
Verifikator dan Tim Penelaah 
Whistleblowing System Dalam 
Pengadaan Barang/Jasa 
Pemerintah.

b) Whistleblowing system (WBS) 
disosialisasikan ke seluruh 
organisasi yang dituangkan 
melalui:
(1) Sosialisasi Whistleblowing 

System Dalam Pengadaan 
Barang/Jasa Pemerintah (WBS 
PBJP) pada tanggal 7 Agustus 
2014 di Hotel Lumire Jakarta.

(2) Buku “Kumpulan Peraturan 
Anti Korupsi Badan POM 
RI” yang dibagikan kepada 
seluruh unit kerja/satuan kerja  
Badan POM.

(3) Sosialisasi Peraturan 
Kepala Badan POM No. 
H K . 0 3 . 1 . 2 3 . 1 2 . 1 1 . 1 0 0 5 0 
tanggal 8 Desember 2011 
tentang Tata Cara Pengelolaan 
dan Tindak Lanjut Pelaporan 
Pelanggaran (Whistleblowing) 
di Lingkungan Badan POM 
melalui  Jaringan Dokumentasi 
Informasi Hukum (JDIH) Badan 
POM (jdih.pom.go.id).

(4) Surat Edaran Sekretaris 
Utama Badan POM No. 
HK.05.2.01.15.0397 tanggal 
30 Januari 2015 tentang 
Whistleblowing System Dalam 
Pengadaan Barang/Jasa 
Pemerintah di Lingkungan 
Badan POM yang disampaikan 
kepada seluruh Pejabat 
Struktural Eselon I dan II di 
Lingkungan Badan POM serta 

seluruh Kepala Balai Besar/
Balai POM.

c) Kebijakan Whistleblowing System 
telah di implementasikan sejak 
aplikasi WBS di-launching pada 
tanggal 21 Agustus 2014 melalui:
(1) Laporan penanganan 

pengaduan terkait adanya 
dugaan penyalahgunaan 
wewenang.

(2) Hasil implementasi 
Whistleblowing System 
Pengadaan Barang/Jasa 
Pemerintah yang dilaporkan 
secara triwulanan.

(3) Laporan Hasil Pengawasan 
Inspektorat Semester I dan II 
Tahun 2014.

(4) Websitewww.wbs.lkpp.go.id.
d) Pelaksanaan Whistle Blowing 

System telah dievaluasi dan 
hasil evaluasinya ditindaklanjuti 
dan dituangkan dalam Surat 
Edaran Sekretaris Utama Badan 
POM No. HK.05.2.01.15.0397 
tanggal 30 Januari 2015 
tentang Whistleblowing System 

Dalam Pengadaan Barang/Jasa 
Pemerintah di Lingkungan Badan 
POM yang disampaikan kepada 
seluruh Pejabat Struktural Eselon I 
dan II di Lingkungan Badan POM 
serta seluruh Kepala Balai Besar/
Balai POM.

5) Penanganan Benturan 
Kepentingan

a) Telah terdapat peraturan/
kebijakan Penanganan 
Benturan Kepentingan yang 
dituangkan dalam Keputusan 
Kepala Badan POM Nomor 
HK.04.1.6.01.13.653 Tahun 
2013 tentang Pedoman 
Penanganan Benturan 
Kepentingan di Lingkungan 
Badan POM.

b) Penanganan Benturan 
Kepentingan disosialisasikan 
ke seluruh unit organisasi 
dengan data dukung:
(1) Pembagian buku saku 

Benturan Kepentingan.

(2) Buku “Kumpulan Peraturan 
Anti Korupsi Badan POM”

c) Telah dilakukan penanganan 
benturan kepentingan yang 
dituangkan dalam:
(1) Pakta integritas seluruh 

pegawai.
(2) Pakta integritas pejabat 

struktural.
(3) Pakta integritas Pejabat 

Pembuat Komitmen 
dengan Penyedia Barang/
Jasa.

(4) Pakta integritas untuk 
pengawas seleksi CPNS.

(5) Komitmen Inspektur untuk 
tidak menugaskan auditor 
pada audit yang berpotensi 
menimbulkan benturan 
kepentingan (conflict of 
interest).

(6) Penanganan Benturan 
Kepentingan telah 
di implementasikan 
sebagai contoh laporan 
penanganan benturan 
kepentingan di:

•	 Yogyakarta : suami/
keluarga pegawai yang 
bekerja sebagai kepala 
cabang sarana distribusi 
obat, yang ditangani 
dengan pegawai tidak 
ditempatkan di bidang 
pemeriksaan dan 
penyidikan.

•	 Palu : pegawai menjadi 
bagian dari pihak yang 
diawasi, yang ditangani 
dengan kebijakan 
benturan kepentingan.

d) Penanganan Benturan 
Kepentingan dimonitoring 
dan evaluasi yang dituangkan 
dalam laporan hasil evaluasi 
atas penanganan benturan 
kepentingan tahun 2014.

e) Badan POM telah memonitor 
dan menindaklanjuti dengan 
dilakukan pemeriksaan terhadap 
berbagai macam pengaduan 
terkait layanan publik, fraud, 
termasuk benturan kepentingan 
yang sumbernya melalui aplikasi 
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Lapor!, surat, email, contoh 
penyalahgunaan kewenangan 
oleh pegawai dengan data 
dukung berupa berita acara 
pemeriksaan oleh tim.

6) Pembangunan Zona Integritas
a) Telah terdapat Dokumen 

Pencanangan Zona Integritas 
ditandatangani sesuai 
ketentuan yaitu Piagam 
Pencanangan Pembangunan 
Zona Integritas tahun 
2011 di Jakarta pada acara 
Implementasi SPIP dan 
WBK ditandatangani oleh 
Kepala Badan POM, KPK, dan 
Kementerian PAN & RB.

b) Tahapan penetapan unit yang 
dikembangkan menjadi zona 
integritas:
(1) Identifikasi unit kerja.
(2) Penilaian unit kerja.
(3) Penetapan unit kerja 

dengan Surat Keputusan 
Inspektur Tahun 2014 
tentang Unit Kerja yang 

dikembangkan menjadi 
zona integritas yang 
dibuktikan dengan piagam 
penghargaan kepada:
•	 Balai Besar POM di 

Semarang.
•	 Balai Besar POM di 

Pontianak.
•	 Balai POM di Gorontalo.

c) Pembangunan zona integritas 
telah dilakukan sebagai berikut:
(1) Keputusan Kepala 

Badan POM No. 
HK.04.1.6.02.13.1041 Tahun 
2013 tentang Pedoman 
Pembangunan Zona 
Integritas Menuju Wilayah 
Bebas dari Korupsi dan 
Wilayah Birokrasi Bersih dan 
Melayani.

(2) Surat Edaran 
Sekretaris Utama No. 
HK.05.02.2.6.01.14.0067 
tanggal 9 Januari 2014 
tentang Penilaian Persiapan 
Penerapan WBK yang 
disampaikan kepada 

seluruh Pejabat Eselon 
II Badan POM Pusat dan 
Kepala Balai Besar/Balai 
POM.

(3) Laporan Pertemuan 
Nasional Evaluasi dan 
Implementasi SPIP dan WBK 
Tahun 2013 dan 2014 yang 
diikuti oleh seluruh peserta 
Badan POM Pusat dan Balai 
Besar/Balai POM.

(4) Sosialisasi Pembangunan 
Zona Integritas Menuju 
Wilayah Bebas dari Korupsi 
dan Wilayah Birokrasi 
Bersih dan Melayani di 
Aula Gedung C Badan POM 
tahun 2013.

(5) Dokumen Pembangunan 
Wilayah Tertib Administrasi 
Tahun 2014.

(6) Paparan Sekretaris Utama 
pada Rapat Kerja Nasional 
tahun 2015. 

(7) Dokumen Self Assessment 
Penilaian WBK oleh Unit 
Kerja Pusat tahun 2013.

d) Zona integritas yang telah 
ditentukan dilakukan monitoring 
dan evaluasi yang dituangkan 
dalam laporan hasil evaluasi 
atas zona integritas yang telah 
ditentukan.

e) Telah terdapat unit kerja yang 
berpredikat menuju WBK 
yang dituangkan dalam Surat 
Keputusan Inspektur Tahun 
2015 tentang Unit Kerja yang 
berpredikat menuju WBK yaitu 
Direktorat Pengawasan Produksi 
Produk Terapetik dan Perbekalan 
Kesehatan Rumah Tangga, Balai 
Besar POM di Semarang, dan 
Yogyakarta.

7) Aparat Pengawasan Intern 
Pemerintah (APIP) 
a) Rekomendasi yang 

memerlukan komitmen 
pimpinan telah di tindaklanjuti 
dalam 2 tahun terakhir yang 
dituangkan dalam:
(1) Laporan Monev tahun 

2012 dengan jumlah 

rekomendasi 497 telah 
ditindaklanjuti 486 
rekomendasi (97,79%).

(2) Laporan Monev Semester I 
dan II Tahun 2013 dengan 
jumlah rekomendasi 279 
telah ditindaklanjuti 260 
rekomendasi (93,19%).

(3) Laporan Monev Triwulanan 
Tahun 2014 dengan 
jumlah rekomendasi 403 
telah ditindaklanjuti 227 
rekomendasi (56,33%).

b) Fungsi pengawasan internal 
tertangani oleh SDM yang 
kompeten baik secara kuantitas 
maupun kualitas diantaranya 
penerapan kode etik.

c) Sebagian besar kebutuhan 
didukung oleh anggaran 
dengan data dukung (anggaran 
kegiatan pengawasan masih 
dibawah 1 % dari  total 
anggaran Badan POM).

d) Fungsi pengawasan internal 
berfokus pada client dan audit 
berbasis risiko yang dituangkan 

dalam:
(1) Program Kerja Pengawasan 

Tahunan disusun 
berdasarkan prioritas 
resiko dan kebutuhan 
manajemen serta 
stakeholder lainnya.

(2) Melakukan pengawasan 
berdasarkan Standar Audit 
dari Asosiasi Auditor Intern 

 Pemerintah Indonesia 
(AAIPI).

(3) Analisis Tren Temuan Audit 
Inspektorat tahun 2012, 
2013 dan 2014.

(4) Laporan Hasil Audit 
Inspektorat.

(5) Laporan Monitoring Tindak 
Lanjut Rekomendasi 
Inspektorat.

8) Peningkatan Kualitas Pelayanan 
Publik
1) Standar Pelayanan

a) Badan POM telah memiliki 
kebijakan standar 
pelayanan yang mencakup 
kejelasan biaya, waktu, 
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persyaratan perijinan 
yaitu:
(1) PP Nomor 48/2010 

tentang PNBP yang 
memuat kejelasan 
biaya.

(2) Perka BPOM  Nomor 
39 Tahun 2013 tentang 
Standar pelayanan 
Publik di Lingkungan 
Badan POM yang 
memuat waktu dan 
persyaratan perijinan 
untuk 23  jenis standar 
pelayanan publik di 
BPOM.

b) Di Badan POM Standar 
pelayanan telah 
dimaklumatkan pada 
seluruh jenis pelayanan 
yaitu :
(1) PerKa BPOM  Nomor 

39 Tahun 2013 tentang 
Standar pelayanan Publik 
di Lingkungan Badan 
POM   pasal  6 : Pelayanan 
publik dilakukan dengan 

mengacu pada maklumat 
pelayanan yang berbunyi 
“Memberikan pelayanan 
terbaik tidak diskriminatif, 
transparan, tepat waktu, 
kepastian biaya, tanggap 
terhadap keluhan dengan 
tetap mengutamakan 
perlindungan masyarakat 
dari produk obat dan 
makanan yang berisiko 
terhadap kesehatan”.

(2) Maklumat Pelayanan 
Publik terdapat di 
masing-masing Unit 
Pelayanan  Publik 
(dipajang di masing-
masing ruang 
pelayanan).

c) Badan POM sejak tahun 
2011 telah memiliki SOP 
bagi pelaksanaan standar 
pelayanan :
(1) SOP terkait Pre Market : 

•	 POM-02.SOP.01 Pra-
Registrasi Obat dan 
Produk Biologi.

•	 P O M - 0 2 . S O P. 0 2 
Registrasi Obat dan 
Produk Biologi.

•	 P O M - 0 2 . S O P. 0 3 
Evaluasi Registrasi 
Produk Terapetik.

•	 P O M - 0 2 . S O P. 0 4 
Inspeksi Pelaksanaan 
Uji Klinik.

•	 P O M - 0 2 . S O P. 0 5 
Pendaftaran Produk 
Pangan.

•	 P O M - 0 2 . S O P. 0 6 
Notifikasi, Variasi 
dan Pembatalan 
Persetujuan.

•	 P O M - 0 2 . S O P. 0 7 
Penilaian Obat 
T r a d i s i o n a l -
Suplemen Makanan 
dan Pembatalan 
Persetujuan.

•	 P O M - 0 2 . S O P. 0 8 
Sertifikasi Sarana 
Produksi dan 
Distribusi Produk 
Terapetik.

•	 P O M - 0 2 . S O P. 0 9 
P e n g k a j i a n 
Keamanan Pangan 
Pangan Rekayasa 
Genetika.

(2) SOP terkait Post Market 
sebanyak 28 SOP, 
contohnya sebagai 
berikut :
•	 P O M - 0 3 . S O P. 0 1 

Pemeriksaan Sarana 
Produksi & Distribusi  
Obat dan Makanan.

•	 P O M - 0 3 . S O P. 0 2 
Sampling Obat dan 
Makanan.

•	 P O M - 0 3 . S O P. 0 4 
Penerbitan SKI-SKE 
Obat dan Makanan.

•	 P O M - 0 3 . S O P. 0 4 
Penerbitan SKI/SKK 
NOM/Izin SAS/SKE 
Obat dan Makanan.

•	 POM-03.SOP.05 Re-
sertifikasi Sarana 
Produksi dan Distribusi 
Produk Terapetik.

•	 POM-03.SOP.06 Re-
sertifikasi Sarana 
Produksi Produk 
Obat Tradisional dan 
Kosmetik.

•	 P O M - 0 3 . S O P. 0 7 
Sertifikasi Sarana 
Produksi Pangan.

•	 P O M - 0 3 . S O P. 0 8 
Penerbitan Surat 
P e r s e t u j u a n 
Pencantuman dan 
Pengawasan Tulisan/
Logo Halal pada 
Label Makanan dan 
Minuman.

d) BPOM telah melakukan 
review dan perbaikan atas 
standar pelayanan secara 
berkala dan dilakukan 
dengan melibatkan 
stakeholders contohnya :
(1) FGD Pelayanan 

Registrasi Obat dengan 
melibatkan GP Farmasi 
dan International 
P h a r m a c e u t i c a l 

Manufacturing Group 
yang dilaksanakan 
pada tanggal 6 Juni 
2014 dan 4 Maret 
2015.

(2) Revisi Peraturan  
Kepala  Badan POM  
tentang Pendaftaran 
Pangan Olahan (FGD 
dengan Gabungan 
Pengusaha Makanan 
Minuman Indonesia 
dan Pelaku Usaha) 
yang dilaksanakan 
pada  tgl 28 November 
2014.

(3) Revisi PerKa Badan 
POM tentang Tata 
Laksana Pendaftaran 
Obat Tradisional dan 
Suplemen Kesehatan 
(telah melalui 
konsultasi publik 
dengan Asosiasi 
Pengusaha Suplemen 
Kesehatan Indonesia, 
GP Jamu, Gabungan 
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Pengusaha Obat 
Tradisional Asing, 
dan GP Farmasi pada 
bulan Agustus dan 
November 2014).

e) BPOM telah melakukan 
review dan perbaikan 
atas SOP secara berkala 
(triwulan/semesteran) : 
(1) Revisi SOP di Direktorat 

Penilaian Obat dan 
Produk Biologi:

(2) Revisi SOP POM-
02.SOP.01 dan 02 
tentang pra registrasi 
dan registrasi obat 
dan produk biologi 
terkait dengan adanya 
prosedur secara 
elektronik. 

(3) Revisi SOP di 
Direktorat Penilaian 
OT, SM dan Kos: POM-
02.SOP.06 tentang 
Pendaftaran Notifikasi 
Kosmetik, Pendaftaran 
Notifikasi Perubahan 

(Variasi) Kosmetik 
dan Pembatalan 
Notifikasi Kosmetik 
karena prosedurnya 
disesuaikan dengan 
PerKa Badan POM 
No.39 Tahun 2013 
tentang Standar 
Pelayanan Publik.
•	 P O M - 0 2 . S O P. 0 7 

tentang Pendaftaran 
dan Pembatalan 
P e r s e t u j u a n 
Obat Tradisional 
dan Suplemen 
Kesehatan karena 
p r o s e d u r n y a 
disesuaikan dengan 
PerKa Badan POM 
No.39 Tahun 2013 
tentang Standar 
Pelayanan Publik.

•	 P O M - 0 3 . S O P. 2 0 
tentang Surveilan 
Keamanan Obat 
T r a d i s i o n a l , 
Suplemen Makanan 

dan Kosmetik 
karena kegiatan 
survei aktif tidak 
dilaksanakan lagi 
dan diterapkannya 
sistem pelaporan 
efek samping OT, 
SM dan Kos secara 
elektronik. 

(4) Revisi SOP di Direktorat 
Penilaian Keamanan 
Pangan:
•	 POM.02.SOP.05 tentang 

Pendaftaran produk 
pangan karena adanya  
penambahan  produk 
pangan high risk 
yang pendaftarannya  
dilakukan melalui 
e-registration.

•	 notifikasi perubahan 
data produk pangan 
serta diterapkan 
sistem e-payment.

(5) Revisi SOP di Direktorat 
Inspeksi dan Sertifikasi 
OT, Kosmetik dan 

Produk Komplemen- 
POM.03.SOP.04 tentang 
Penerbitan SKI/SKK 
NOM/Izin SAS/SKE 
Obat dan Makanan 
karena disesuaikan 
dengan PerKa Badan 
POM No.27 Tahun 2013 
tentang Pengawasan 

Pemasukan Obat dan 
Makanan ke Dalam 
Wilayah Indonesia dan 
Peraturan Kepala Badan 
POM No. 28 Tahun 2013 
tentang Pengawasan 
Pemasukan Bahan Obat, 
Bahan Obat Tradisional, 
Bahan Suplemen 

Kesehatan, dan Bahan 
Pangan ke Dalam 
Wilayah Indonesia.

(6) Hasil RTM Unit 
Pelayanan/RTM pusat.

(7) Hasil Audit Mutu Internal 
dan Audit Eksternal.

2) Budaya Pelayanan Prima

a) Diseluruh unit pelayanan  Badan 
POM  telah dilakukan  Sosialisasi/
pelatihan dalam upaya penerapan 
budaya pelayanan prima  antara 
lain :

 Telah dilakukan pelatihan 
pelayanan prima  di Pusat dan di 
Balai :
(1) Workshop Nasional Pelayanan 

Prima yang diikuti peserta 
Pusat maupun Balai Besar/ Balai 
POM  yang dilaksanakan di 
Hotel Balairung  pada tanggal 
19 - 21 Novembet 2014.

(2) Direktorat Penilaian Keamanan 
Pangan  telah melakukan 
pelatihan pelayanan prima 
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untuk seluruh pegawai, 
bekerjasama dengan Yayasan 
Duta Bangsa tanggal 2 Mei 
2014.

(3) Direktorat Penilaian Obat 
Tradisional, Suplemen Makanan 
dan  Kosmetik  telah melakukan 
pelatihan pelayanan prima 
bekerjasama  

 dengan Deka Training di Jakarta 
pada tanggal 15-16 Desember 
2014.  

(4) Telah melakukan pelatihan 
layanan Contact Center Halo 
BPOM 1500 533 melalui layanan 
Call, SMS & Email yang diikuti 
oleh petugas/agent contact 
center  dan perwakilan dari 
unit PIOM dan Biro Hukmas, 
dilaksanakan di Hotel Lumire 
tanggal 19-20 Februari 2014, 
dengan Narasumber PT. 168 
Solution.

(5) Telah melakukan pelatihan  
layanan Contact Center Halo 
BPOM 1500 533 melalui 
layanan media sosial (Facebook 

dan Twitter) yang diikuti oleh 
petugas/agent contact center 
BPOM dan perwakilan dari 
unit PIOM dan Biro Hukmas, 
dilaksanakan di Badan 
POM tanggal 25-26 dan 29 
September 2015, dengan 
Narasumber PT. 168 Solution.

(6) Telah dilakukan pelatihan 2 
Days High Impact In House 
Training Program Costumer 
Service By Heart Total Service 
Quotient, yang dilaksanakan 
oleh Biro Umum bekerjasama 
dengan Talenta Group di Badan 
POM tanggal 13--14 Juni 2007.

(7) Direktorat penilaian Obat dan 
Produk Biologi telah melakukan 
Pelatihan Pelayanan Prima 
pada bulan 20 Oktober 2014 
(Bandung) dan 12 September 
2014 (Surabaya).

b) Informasi pelayanan dapat diakses 
melalui berbagai media :
(1) Diakses melalui  perangkat 

mobile  :
•	 website www.pom.go.id/  

mobile.
•	 aplikasi IONI (Informatorium 

Obat Nasional Indonesia).
•	 aplikasi  Cek Gizi Pangan.

(2) Website Badan  POM ( www.
pom.go.id) :
•	 e-registration (obat,obat 

tradisionaL, kosmetik, 
pangan olahan).

•	 e-bpom.
•	 e-payment.
•	 notifikasi kosmetik.

(3) Media Sosial : 
•	 twitter       : @bpom_ri
•	 facebook  : Bpom RI

(4) Layanan Informasi dan 
pengaduan :
•	 telepon  :  Halo BPOM 1500

                             533.
•	 email   :  halobpom@pom.

                             go.id.
•	 sms   :  08121 9999 533.

(5) Papan pengumuman di ruang 
pelayanan.

(6) Media Cetak : 
•	 Brosur.
•	 Buletin.

•	 poster dan banner. 
•	 Gimmick (dompet).
•	 Kartu Nama.

(7) Kegiatan Komunikasi Informasi 
Edukasi berupa :
•	 Media Televisi : contoh 

talkshow di TV ONE, Metro 
TV, TVRI, TVRI Daerah. 

•	 Media Radio : contoh 
talkshow di radio Elshinta.

•	 Media Luar Ruang : Iklan 
Layanan Masyarakat di Bus 
BPOM, Commuter Line 

JABODETABEK, Bandara 
Soekarno Hatta, Papan 
Reklame di area Publik.

•	 Media dalam ruang : 
talkshow Badan POM 
Sahabat Ibu.

c) Badan POM memiliki  sistem 
sanksi/reward bagi pelaksana 
layanan serta pemberian 
kompensasi kepada penerima 
layanan yaitu :
(1) Pemberian reward  bagi 

pelaksana layanan :

•	 Predikat pegawai teladan.
•	 Pemberian tambahan 

tunjangan kinerja.
(2) Pemberian punishment /sanksi 

bagi pelaksana layanan yang 
melakukan pelanggaran  Kode 
Etik Petugas Pelayanan Publik 
Pendaftaran Pangan Olahan 
Direktorat Penilaian Keamanan 
Pangan berupa hukuman 
disiplin.

(3) Pengurangan tunjangan 
kinerja bagi pelaksana layanan 
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yang memperoleh nilai prestasi 
kerja cukup, kurang dan buruk.

d) Badan POM telah memiliki sarana 
layanan terpadu/terintegrasi : 
(1) Pelayanan Terpadu Satu Atap 

di  Gedung Pelayanan Publik 
di gedung B yang meliputi 
pelayanan:
•	 registrasi obat; obat 

tradisional dan suplemen 
kesehatan; dan  pangan.

•	 notifikasi kosmetik.
•	 sertifikasi Surat Keterangan 

Ekspor / Impor (Sistem 
Terpadu National Single 
Window).

(2) Unit Pelayanan Publik di 
Pelayanan Terpadu Satu Pintu 
di BKPM.

(3) Ruang Pelayanan Informasi 
dan Pengaduan Publik bagi 
masyarakat (Halo BPOM di 
pusat, Unit Layanan Pengaduan 
Konsumen di Pusat dan Balai 
Besar/Balai POM).

(4) Ruang Pelayanan Pengujian Obat 
dan Makanan bagi masyarakat.

e) Badan POM telah menciptakan 
inovasi dalam pelayanan publik 
yang bermanfaat bagi penerima 
pelayanan antara lain : 
(1) Layanan Publik Mobile : 

•	 websitemobile : www.pom.
go.id/mobile.

•	 aplikasi IONI (Informatorium 
Obat Nasional Indonesia).

•	 aplikasi  Cek Gizi Pangan.
(2) Halo BPOM 1500 533.
(3) Aplikasi e-SIAPIK (Sistem 

Penilaian Iklan Obat secara 
Elektronik).

(4) Aplikasi e-NAPZA (Sistem 
Pelayanan Sertifikasi Analisa 
Hasil Pengawasan Narkotik, 
Psikotropik dan Prekusor).

(5) Aplikasi e-MESO (Sistem 
Monitoring Efek Samping 
Obat).

(6) Aplikasi e-Registrasi Ulang 
Obat Tradisional.

(7) INARAC (Indonesia Risk 
Assesment Center).

(8) INRASFF (Indonesian Rapid Alert 
System for Food and Feed).

(9) FSCH (Food Safety Clearing 
House).

(10) e-Learning untuk Penyuluh 
Keamanan Pangan dan District 
Food Inspector (Petugas Dinas 
Kesehatan).

(11) Layanan Informasi dan 
Pengaduan melalui Media 
Sosial : 

 twitter : @bpom_ri
 facebook : Bpom RI
(12) Simplifikasi  pendaftaran  

pangan olahan.
(13) Pendaftaran  e-registraton 

untuk  pangan olahan high risk.
(14) Notifikasi perubahan data 

pangan olahan.
(15) Ikut serta dalam SINOVIK.

3) Pengelolaan Pengaduan

a) Badan POM telah menetapkan  
media pengaduan pelayanan 
secara jelas dan terbuka :
(1) Di Subsite ULPK.
(2) Layanan Informasi dan 

pengaduan :
•	 telepon : Halo BPOM 1500 

533 dan telepon ULPK di 
seluruh Balai Besar/Balai 
POM.

•	 email: halobpom@pom.
go.id.

•	 sms: 081219999533.
(3) Layanan Informasi dan 

Pengaduan melalui Media 
Sosial : 
•	 twitter : @bpom_ri
•	 facebook : Bpom RI

(4) Layanan Pengaduan Datang 
Langsung di Pusat dan Balai.

(5) Layanan Kotak Saran/
Pengaduan di Pusat dan Balai 
Besar/ Balai POM.

(6) Layanan kotak saran di ruang 
pelayanan publik.

(7) Layanan kontak kami di website 
e-registration  pangan olahan 
melalui http://e-reg.pom.go.id/
index.php/bantuan/kontak.

(8) Direktorat Penilaian Obat 
dan PB menyediakan media 
untuk pengaduan pelayanan 
secara jelas dan terbuka 
melalui penyediaan formulir 
pengaduan di loket registrasi, 
Kotak Saran maupun melalui 
www.aero.pom.go.id (bantuan 
- kontak kami).

(9) Direktorat Penilaian Keamanan 
Pangan menyediakan media 
untuk pengaduan pelayanan 
secara jelas dan terbuka 
melalui penyediaan formulir 
pengaduan di loket pelayanan, 
kotak saran maupun www.e-
r e g i s t r a t i o n . p o m . g o . i d 
(bantuan - kontak kami).

(10) Layanan untuk dapat 
langsung bertanya berkaitan 
dengan proses perizinan yang 
ada di Aplikasi e-BPOM. (FAQ-

Frequently Answer Question).

b) Terdapat SOP pengaduan 
pelayanan secara komprehensif :

 SOP pengaduan pelayanan :  POM-
06.SOP.04 Layanan Pengaduan.

 SOP tersebut memuat Instruksi 
Kerja yang telah disusun secara 
komprehensif sebagai berikut: 
(1) Layanan Pengaduan Datang 

Langsung (POM-06.SOP-04-
IK.01(23)).

(2) Layanan Pengaduan Melalui 
telepon (POM 06-SOP 04-IK-
02(23)).

(3) Layanan Pengaduan Melalui 
e-mail/sms/surat/fax (POM 06-
SOP 04-IK-03(23)).

(4) Tindak lanjut / Rujukan ke Unit 
Kerja Tertentu (POM 06-SOP 04-
IK-04(23)).

(5) Pengumpulan dan Pencatatan 
data Pengaduan Konsumen 
(POM 06-SOP 04-IK-05(23)).

(6) Pengolahan Data (POM 06-SOP 
04-IK-06(23)).

(7) Pelaporan (POM 06-SOP 04-IK-
07(23)).

(8) Penyusunan Referensi Jawaban 
ULPK (POM 06-SOP 04-IK-
08(23)).

c) Badan POM telah menetapkan 
unit yang mengelola pengaduan 

pelayanan yaitu:
(1) Biro Hukum dan Hubungan 

Masyarakat (Bagian Pengaduan 
Konsumen)  berdasarkan  
Keputusan Kepala Badan POM 
No.02001/SK/KBPOM tahun 
2001 tentang Organisasi 
dan Tata Kerja Badan POM 
sebagaimana telah  diubah 
dengan Kepala Badan POM 
No.HK.00.05.21.4231 tahun 
2004 mengelola pengaduan 
terkait produk obat dan 
makanan.

(2) Inspektorat  berdasarkan 
Peraturan Kepala BPOM No.39 
Tahun 2013 tentang Standar 
Pelayanan Publik di lingkungan 
Badan POM mengelola 
pengaduan terkait :
•	 pemberian informasi  

oleh pemohon  berupa 
adanya indikasi terjadinya 
penyimpangan atau 
penyalahgunaan wewenang 
yang dilakukan oleh 
pelaksana pelayanan 
sehingga mengakibatkan 
kerugian pemohon/negara;

•	 permintaan klarifikasi, 
konfirmasi atau pengaduan 
terkait penyimpangan 
pelayanan publik di 
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lingkungan Badan POM.

d) Badan POM telah melakukan 
tindak lanjut atas seluruh 
pengaduan pelayanan untuk 
perbaikan kualitas pelayanan 
sebagai berikut :
(1) tahun 2014 :

•	 ULPK : dari 35 pengaduan 
yang masuk, telah 
ditindaklanjuti 35 
pengaduan tersebut dengan 
status closed (100%).

•	 Inspektorat : dari 2 
pengaduan yang masuk, 
telah ditindaklanjuti 2 
pengaduan tersebut dengan 
status closed (100%).

(2) tahun 2015 :
•	 Inspektorat : dari 1 

pengaduan yang masuk, 
telah ditindaklanjuti 1 
pengaduan tersebut dengan 
status closed (100%).

(3) Sesuai IK No.POM.02.IK.22 
(31) tentang Pengaduan 
mengenai prosedur atau 
kinerja penilaian, tindak 
lanjut pengaduan pelayanan 
dilakukan dengan memberikan 
jawaban kepada pelapor 
sesuai identitas yang diberikan 
dimana setiap permasalahan 

akan dikelompokkan menurut 
fungsinya yaitu terkait 
sistem, teknis atau data. Jika 
pengaduan terkait sistem, akan 
ditindak lanjuti oleh pengelola 
IT. Jika pengaduan terkait data 
maka ditindaklanjuti oleh tim 
pengelola IT atau penanggung 
jawab data (Dit. Penilaian Obat 
dan Produk Biologi).

(4) Sesuai dengan IK No. POM-
15.SOP.06.IK.01(051) tentang 
penanganan pengaduan 
ketidaksesuaian, pengaduan 
dapat dilakukan melalui kotak 
saran, telepon, langsung 
maupun melalui email 
(Direktorat Penilaian Keamanan 
Pangan).

(5) Dokumen CAPA terhadap 
pengaduan pelayanan di 
Direktorat Penilaian Keamanan 
Pangan.

(6) Badan POM telah melakukan 
evaluasi atas penanganan 
keluhan / masukan :
•	 Tahun 2014 : telah dilakukan 

monitoring dan evaluasi 6 
(enam) kali dalam setahun.

•	 Direktorat Penilaian 
Keamanan Pangan 
melakukan evaluasi  
terhadap semua pengaduan  
secara berkala setiap 

minggu.
•	 Evaluasi atas mekanisme 

penanganan pengaduan 
pelayanan.

4) Penilaian Kepuasan Terhadap 
Pelayanan

a) Badan POM telah melakukan 
survey kepuasan masyarakat 
secara berkala terhadap 
pelayanan: 
(1) Survei IKM yang dilakukan 

oleh Inspektorat terhadap 
unit pelayanan publik 
Badan POM berdasarkan 
K E P / 2 5 / M . PA N / 2 / 2 0 0 4 
tentang Pedoman Umum 
Penyusunan Indeks 
Kepuasan Masyarakat 
Unit Pelayanan Instansi 
Pemerintah 

 yang  telah diubah dengan 
PermenPAN dan RB No.16 
tahun 2014 tentang 
Pedoman Survei Kepuasan 
Masyarakat terhadap 
Penyelenggaraan Pelayanan 
Publik, dengan hasil sebagai 
berikut:
•	 tahun 2010 : 64,69 (Baik, 

range 62,51 - 81,25).
•	 tahun 2011: 69,65 (Baik).
•	 tahun 2012 : 69, 03 (Baik).

•	 tahun 2013 :68,18 (Baik).
•	 tahun 2014 : 71,18 (Baik).

(2) Survei IKM yang dilakukan 
oleh Biro Hukum dan Humas  
terhadap unit pelayanan 
pengaduan konsumen 
(ULPK) di Pusat dan Balai 
Besar/Balai POM seluruh 
Indonesia, dengan hasil 
sebagai berikut:
•	 tahun 2010 : 59, 6 (Baik, 

range 50- 70) .
•	 tahun 2011: 60,8 (Baik).
•	 tahun 2012 : 68,00 (Baik).
•	 tahun 2013 :70,56 (Sangat 

Baik  range 70,01-90).
•	 tahun 2014 : 73,65 

(Sangat Baik).
(3) Survei kepuasan pelanggan 

yang dilakukan oleh 
Direktorat Penilaian 
Keamanan Pangan melalui 
pihak ketiga  tahun 2014 : 
68,66 (Baik, skala 0-100).

(4) Survei kepuasan pelanggan 
yang dilakukan oleh 
Direktorat Insert OT, Kos, 
dan PK melalui pihak ketiga  
tahun 2014 : 69,029 (Baik, 
skala 0-100).

b) Hasil survei kepuasan masyarakat 
Badan POM dapat diakses secara 
terbuka melalui media elektronik 
di website Badan POM dan subsite 

pengaduan konsumen.
c) Badan POM telah menindaklanjuti 

seluruh hasil survey kepuasan 
masyarakat dengan upaya antara 
lain:
(1) dibentuknya layanan informasi 

publik contact center Halo BPOM 
1500533.

(2) perbaikan sarana dan prasarana 
pelayanan publik (ruang 
khusus ibu menyusui dan 
jalur rambatan), sistem antrian 
otomatis, dan perubahan sistem 
antrian manual.

(3) perbaikan sistem pelaporan dan 
tindak lanjut secara online.

(4) Peningkatan kompetensi petugas 
dan penyamaan persepsi melalui 
milis dan group sebagai forum 
diskusi.

(5) Penyempurnaan sistem 
e-registrasi online.

5) Pemanfaatan Teknologi 
Informasi

a) Badan POM telah menerapkan 
sistem online dengan perkuatan  
teknologi informasi dalam 
pemberian pelayanan publik 
yang dibangun secara bertahap 
berdasarkan masterplan Teknologi 
Informasi Komunikasi (TIK) 2011-
2014 yang akan diupdate pada 

tahun 2015 antara lain:
(1) Website Badan  POM ( www.

pom.go.id).
(2) e-registration (obat, obat 

tradisional, kosmetik, pangan 
olahan).

(3) e-bpom.
(4) e-payment.
(5) notifikasi kosmetik.
(6) Sharing folder (Integrasi data 

premarket dan postmarket).
(7) layanan informasi contact 

center Halo BPOM 1500533.
(8) sistem pengawasan iklan 

(e-SIAPIK).
b) Badan POM juga telah 

menerapkan teknologi informasi 
dalam memberikan pelayanan 
internal antara lain: 
(1) Sistem Informasi Pelaporan 

Terpadu modul Pemeriksaan 
Sarana Obat dan Makanan

(2) Sistem Informasi Pelaporan 
Terpadu modul Sampling dan 
Pengujian Obat dan Makanan

(3) Sistem Informasi Pelaporan 
Terpadu modul Penandaan 
Obat

(4) Dash board Pemeriksaan Obat 
dan Makanan

c) Badan POM telah melakukan 
perbaikan secara terus menerus 
pada penerapan teknologi 
informasi di pelayanan, contohnya:
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Gambar 2.1 . Sertifikat Sistem Manajemen Keamanan Data dan Informasi ISO 27001:2013

3.3 Permasalahan Birokrasi Badan 
POM

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 
pada periode 2010 - 2014 masih 
menyisakan berbagai tantangan ke 
depan yang secara bertahap dan terus 
menerus harus diperbaiki. Beberapa 
permasalahan strategis yang masih 
harus diperbaiki melalui pelaksanaan 
Reformasi Birokrasi diantaranya 
adalah sebagai berikut:

A. Birokrasi belum sepenuhnya 
bersih dan akuntabel.

Beberapa tantangan yang dihadapi 
terkait dengan permasalahan ini 
antara lain:
1) Manajemen kinerja masih belum 

sepenuhnya diterapkan Kualitas 
akuntabilitas kinerja masih 
rendah. Hal ini ditandai dengan 
lemahnya keterkaitan antara 
input anggaran dengan kinerja 

penyelenggaraan pemerintahan 
dan pengelolaan pembangunan.
a) Lemahnya penegakan hukum
 Penegakan hukum yang banyak 

diwarnai dengan perilaku 
koruptif dari aparat penegak 
hukum.

b) Pengadaan barang dan 
jasa masih belum dapat 
diselenggarakan secara efektif 
dan efisien

 Masih banyak ditemukan 
ketidakefektifan dan 
ketidakefisienan dalam 
pengadaan barang dan jasa 
karen belum seluruh pengadaan 
dilakukan secara elektronik, 
contohnya pengadaan langsung 
kecuali secara e-purchasing.

c) Kelembagaan birokrasi 
pemerintah masih belum 
efektif

 Kelembagaan masih dihinggapi 
permasalahan yang mendasar, 
yakni:
•	 organisasi gemuk, secara 

makro maupun mikro dan
•	 fragmented dan tumpang 

tindih fungsi.
d) Manajemen SDM Aparatur masih 

belum berjalan secara efektif 
Masih terjadi penempatan ASN 
dalam jabatan yang tidak sesuai 
kompetensi dan terjadi gap 
kompetensi pegawai yang ada 
dengan persyaratan kompetensi 
jabatan yang diduduki sehingga 
kinerja/produktivitas belum 
optimal. Dengan kurang 
berjalannya manajemen kinerja 
secara maksimal berdampak pada 
perencanaan pelatihan kepada 
pegawai yang berorientasi pada 
pengembangan kompetensi 
kurang dapat direalisasikan secara 
maksimal.

e) Inefisiensi penggunaan anggaran
 Penggunaan masih dihadapkan 

pada beberapa kendala antara 
lain:

(1) belum terdapat standarisasi 
sarana dan prasarana aparatur 

organisasi, dan orientasi kegiatan 
masih kurang berfokus pada hasil 
yang diharapkan dan dampak 
kemanfaatan yang ditimbulkan 
terhadap masyarakat/publik baik 
secara langsung maupun tidak 
langsung.

2) Manajemen pembangunan 
nasional belum berjalan secara 
optimal Penetapan indikator 
kinerja belum didukung oleh 
sistem dan kelembagaan yang 
mantap. Manajemen kurang 
menerapkan sistem reward dan 
punishment yang efektif.

B. Birokrasi belum efektif dan 
efisien.

Beberapa tantangan yang dihadapi 
terkait dengan permasalahan ini 
antara lain:
1) Tata kelola pemerintahan yang baik 

belum sepenuhnya diterapkan
 Belum sepenuhnya dibuka 

ruang serta mendorong 
keterlibatan masyarakat dalam 

yang komprehensif; sistem 
dan budaya yang mendorong 
efisiensi belum terbangun, dan

(2) besarnya biaya operasional 
yang tidak sebanding dengan 
kualitas pelayanan atau dampak 
pembangunan yang dihasilkan.

C. Pelayanan publik masih 
belum memiliki kualitas yang 
diharapkan

Beberapa tantangan yang dihadapi 
terkait dengan permasalahan ini 
antara lain:

1) Praktek manajemen pelayanan 
publik belum dijalankan dengan 
baik

2) Penggunaan e-services 
sebagai sarana pendukung 
penyelenggaraan pelayanan yang 
belum merata.

Pencapaian dan 
Isu Strategis

BAB III
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4.1 Arah Kebijakan Pemerintah Kabinet Kerja 2015 - 2019

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 2015 – 2019 didasarkan pada beberapa arah 
kebijakan pemerintah, sebagai berikut: 

A. Nawacita

Dalam dokumen Nawacita, yang mencakup 9 (sembilan) janji yang ingin 
diwujudkan Pemerintah Joko Widodo dan Jusuf Kalla, yaitu:
1) Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan 

memberikan rasa aman kepada 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 menggerakkan sektor-sektor 
strategis ekonomi domestik.

8) Melakukan revolusi karakter bangsa.
9) Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Arah Pelaksanaan 
Reformasi 
Birokrasi

BAB IV
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1) Percepatan Reformasi Birokrasi dan 
tata kelola pemerintahan

2) Penerapan e-government untuk 
mendukung bisnis proses 
pemerintahan dan pembangunan 
yang efisien, efektif, transparan, 
dan terintegrasi 

3) Peningkatan kualitas pelayanan 
publik

4) Meningkatkan efektivitas 
implementasi kebijakan anti-
korupsi dan meningkatkan aspek 
preventif pencegahan korupsi

5) Pembangunan daerah tertinggal 
dan kawasan perbatasan

6) Mempercepat pembangunan 
kawasan perbatasan di berbagai 
bidang, terutama ekonomi dan 
keamanan

7) Peningkatan daya saing UMKM dan 
koperasi

8) Meningkatkan peran Indonesia 
dalam kerjasama Selatan-Selatan 
dan Triangular

Dari kesembilan nawacita tersebut, 
poin kedua menjadi poin penting 
dalam menjalankan kebijakan 
Presiden Republik Indonesia, yakni 
Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai 
representasi pemerintahan hadir 
setiap rakyat membutuhkan. 

B. Pelayanan publik

Pelayanan publik menjadi salah 
satu poin utama dari Reformasi 
Birokrasi. Sebagai salah satu Lembaga 

Pemerintah Non Kementerian (LPNK), 
Badan POM (BPOM) menjalankan tugas 
dan fungsi pokoknya sebagaimana 
telah diamanatkan Presiden dengan 
diterbitkannya Keputusan Presiden 
Nomor 166 tahun 2000 yang diubah ke 
dalam Keputusan Presiden Nomor 103 
tahun 2001. BPOM mempunyai tugas 
melaksanakan tugas pemerintahan 
di bidang pengawasan obat dan 
makanan sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan 
yang berlaku. Pengawasan Obat dan 
Makanan sendiri merupakan bagian 
integral dari upaya pembangunan 
kesehatan di Indonesia.
Pengawasan dan layanan publik BPOM 
menuntut ASN yang berintegritas 
tinggi dan memiliki kode etik dalam 

menjalankan tugas pokok dan 
fungsinya secara optimal. Hal tersebut 
dapat dicapai dengan revolusi mental 
secara menyeluruh di semua ASN 
sesuai dengan agenda ke-8 Nawacita, 
yaitu melakukan revolusi karakter 
bangsa. Visi dan misi serta Rencana 
Strategis (Renstra) 2015 – 2019 
Badan POM sendiri telah mencakup 
penjabaran dari Revolusi Mental yang 
tertuang dalam Nawacita Presiden 
Republik Indonesia dan RPJMN 2015-
2019. 

Birokrasi merupakan ujung tombak 
pelaksana pemerintahan dan kunci 
keberhasilan dalam pembangunan,  
karena birokrasi secara langsung 
berhadapan dengan masyarakat, 
serta merupakan perwujudan dan 
perpanjangan tangan pemerintah. 
Birokrasi mempunyai peran besar 
dalam pelaksanaan urusan publik. 

Tugas dan fungsi birokrasi adalah:
1) Memberikan pelayanan umum 

(Services) yang bersifat rutin 
kepada masyarakat seperti 
memberikan pelayanan perizinan, 
perlindungan, pemeliharaan 
fasilitas umum, pemeliharaan 
kesehatan, dan penyediaan 
jaminan keamanan bagi 
masyarakat.

2) Melakukan pemberdayaan 
(Empowerment) terhadap 
masyarakat untuk mencapai 
kemajuan dalam kehidupan yang 
lebih baik, seperti melakukan 
pembimbingan, pendampingan, 
konsultasi, menyediakan 
modal dan fasilitas usaha, serta 
melaksanakan pendidikan.

3) Menyelengarakan pembangunan 
(Development) di tengah 
masyarakat, seperti membangun 
infrastruktur perhubungan, 

telekomunikasi, perdagangan dan 
sebagainya.

Proses Reformasi Birokrasi harus 
dilakukan secara partisipatif dan 
transparan. Dengan kata lain, proses 
Reformasi Birokrasi  tidak hanya 
berlangsung secara teknokratik, tetapi 
juga bisa didukung  oleh masyarakat 
sebagai stakeholder pengawasan 
Obat dan Makanan yang mencakup 
pelaku usaha dan masyarakat umum 
ataupun profesi.   Dengan demikian, 
kerja sama ini bertujuan menciptakan 
penyelenggaraan Reformasi Birokrasi 
pelayanan publik secara terpadu dan 
partisipatif. 

Revolusi mental sebagai perubahan 
mendasar dalam cara berpikir dan 
cara merasa yang diterjemahkan 
dalam perilaku dan tindakan nyata 
keseharian dalam kehidupan di 

Arah Pelaksanaan 
Reformasi 

Birokrasi

BAB IV

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 yang diterbitkan 
melalui Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015, terdapat 8 isu prioritas yang terkait dengan Badan 
POM, yaitu:
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berbagai aspek baik perilaku politik, 
perilaku ekonomi, perilaku pendidikan, 
perilaku kerja, dan perilaku sosial 
kemasyarakatan pada akhirnya akan 
memberikan efek positif terhadap 
masyarakat sebagai stakeholder 
utama BPOM sejalan dengan sasaran 
utama revolusi mental yakni untuk 
mengubah mind set dan culture set 
dari dilayani menjadi melayani.

C. Revolusi mental

Tiga (3) fase yang dilakukan untuk 
melakukan revolusi mental birokrasi 
secara bersungguh-sungguh dan 
berkesinambungan, yaitu:
1) Fase Melihat, yaitu dengan 

mengidentifikasikan faktor yang 
menjadi penyebab mental aparatur 
yang masih belum baik

2) Fase Bergerak, yaitu dengan 
melakukan perubahan perbaikan 

mental aparatur birokrasi yang 
konkrit dan melaksanakannya 
secara konsisten 

3) Fase Menyelesaikan, yaitu 
memastikan bahwa program 
perubahan yang dilakukan telah 
dapat menjawab hasil yang 
diharapkan dengan melakukan 
monitoring dan evaluasi atas 
pelaksanaan program perubahan 
untuk memberikan umpan balik 
perbaikan perencanaan dan 
pelaksanaan program perubahan 
berikutnya.

Langkah melakukan revolusi mental 
birokrasi harus dilakukan dengan 
strategi yang tepat, konsisten, 
bertahap dan komprehensif melalui 
instrumen yang saling berkaitan 
sebagai satu kesatuan, yaitu:

1) penerapan sistem manajemen 
SDM Aparatur yang berbasis 
sistem merit, 

2) penguatan kepemimpinan pada 
masing-masing instansi, 

3) pemanfaatan teknologi informasi 
dan komunikasi, 

4) transparansi pengelolaan 
pelayanan publik, dan 

5) penguatan fungsi pengawasan.

D. Program  penegakan revolusi  
mental di Badan POM

Agar Gerakan Revolusi Mental 
(yang dicanangkan pada tanggal 1 
Desember 2014) dapat dimaknai dan 
dilaksanakan oleh seluruh Aparatur 
Sipil Negara (ASN) di lingkungan 
Badan POM,   telah dilaksanakan 
sosialisasi awal untuk mendukung 
gerakan tersebut  yang disampaikan 
langsung oleh Kepala Badan POM  Dr. 

Roy A. Sparringa, MApp.Sc pada saat 
Rapat Evaluasi Nasional di Lampung 
2-5 Desember 2014. 
Revolusi mental birokrasi  sesuai 
dengan    Nawa Cita yang merupakan 
9 Agenda Prioritas Kabinet Joko 
Widodo. Salah satu agenda Nawa Cita  
adalah pemerintah hadir di tengah 
masyarakat, dengan membangun 
tata kelola pemerintahan yang bersih, 
efektif, demokratis dan terpercaya. 
Untuk meningkatkan kualitas 
pelayanan publik diperlukan revolusi 
mental.  Dengan demikian, revolusi 
mental menjadi prasyarat utama dan 
menjadi basis bagi penyelenggara 
pelayanan publik Badan POM. 

Untuk itu perlu dilakukan pelatihan, 
pembinaan dan pengembangan 
revolusi mental pada seluruh aparatur 
negara Badan POM, sehingga 
birokrasi benar-benar hadir di 

tengah masyarakat sebagai pelayan 
masyarakat. Revolusi mental  bukan 
sekadar sebuah jargon, tetapi harus 
menjadi sebuah komitmen kuat 
seluruh warga Badan POM. 

Sebagai bukti komitmen Badan 
POM, pada tanggal  28 Januari 
Kepala Badan POM, Roy Sparringa  
dan jajaran  BBPOM di Bandung   
bersama  Gubernur Jawa Barat, 
Ahmad Heryawan  mendukung 
program  kerja Menteri Koordinator 
Bidang Pembangunan Manusia dan 
Kebudayaan (PMK) Puan Maharani  
di Bandung. Bertempat di SD Kartika 
X di Parompong & SMPN 1 Cisarua 
Bandung Barat, dalam rangka 
mengimplementasikan program 
Revolusi Mental, Puan Maharani 
Menko PMK mengkampanyekan 
perilaku hidup bersih dan sehat 
(PHBS) dari usia dini serta Program 
“GenRe” (Generasi Berencana).    

Sebagai bukti komitmen Badan 
POM dalam menerapkan Revolusi 
Mental ASN Badan POM,  Badan 
POM   berpartisipasi mengawal 
“Kantin Sehat” melalui program 
pangan jajanan anak sekolah dengan 
melakukan test sampling terhadap 
pangan jajanan yang dikonsumsi para 
siswa dengan hasil uji negatif yang 
dilaporkan langsung oleh Kepala 
BPOM. Hal ini diapresiasi oleh Menko 
PMK  dengan melihat langsung uji 
sampling di Mobil laboratorium 
keliling (Mobling) BBPOM Bandung di 
lokasi.

Internalisasi nilai-nilai revolusi 
mental dilaksanakan secara 
berkisenambungan dalam berbagai 
pertemuan internal Badan POM. 
Dengan memanfaatkan momentum   
bulan Ramadhan 2015  sebagai   bulan 
yang penuh dengan keberkahan dan 
kemuliaan, telah  dijadikan sebagai 
sarana introspeksi dan memperbanyak 
amal ibadah salah satunya dengan 
bekerja dengan sungguh-sungguh.
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Visi dan misi serta Renstra 2015 – 2019 Badan POM telah mencakup penjabaran dari Revolusi Mental dan Nawacita 
Presiden Republik Indonesia. Revolusi mental sebagai perubahan mendasar dalam cara berpikir dan cara merasa yang 
diterjemahkan dalam perilaku dan tindakan nyata keseharian dalam kehidupan di berbagai aspek baik perilaku politik, 
perilaku ekonomi, perilaku pendidikan, perilaku kerja, dan perilaku sosial kemasyarakatan pada akhirnya akan memberikan 
efek positif terhadap masyarakat sebagai stakeholder utama BPOM sejalan dengan sasaran utama revolusi mental yakni 
untuk mengubah mindset dan culture set dari dilayani menjadi melayani. Aparatur Sipil Negara sebagai representasi 
pemerintahan hadir setiap rakyat membutuhkan sesuai dengan agenda kedua Nawacita. 

Arah Pelaksanaan 
Reformasi 

Birokrasi

BAB IV

Sejalan dengan kebijakan untuk 
melakukan revolusi mental,   bulan 
Ramadhan dijadikan momentum  
sebagai titik balik untuk mereformasi 
diri menjadi insan PNS yang memiliki 
dedikasi dan etos kerja untuk melayani 
masyarakat. Salah satu caranya 
dengan peningkatan pelayanan 
publik yang tercermin dari semangat 
bekerja PNS menjadikan pelayanan 
kepada masyarakat sebagai sarana 
ibadah. Wujud pelayanan tersebut 
tercermin dari senyuman dan 
pelayanan yang diberikan kepada 
masyarakat dengan penuh keikhlasan 
semata-mata mengharapkan ridho 
Tuhan Yang Maha Esa.

Hal ini yang disampaikan oleh 
Kepala Badan POM dan Ustad 
Amirsyah selaku penceramah dari 
MUI yang menekankan bahwa bulan 
puasa adalah momentum untuk 
mereformasi diri menjadi lebih baik, 
pada saat dilakukan buka puasa 
bersama di Badan POM pada tanggal 
2 Juli 2015 dengan mengambil tema 

“Ramadhan sebagai Titik Balik 
untuk Melakukan Revolusi Mental 
secara Paripurna”.
Penggiatan kegiatan penanaman nilai-
nilai Revolusi Mental dilaksanakan 
berdasarkan   Keputusan Kepala 
Badan Pengawas Obat Dan Makanan 
Republik Indonesia Nomor 
Hk.04.1.24.06.15.3101 tahun 2015 
tentang Pembentukan Perangkat 
Pengelola Revolusi Mental di 
Lingkungan Badan Pengawas Obat 
dan Makanan tangggal 3 Juli 2015 
dan  Surat Edaran Sestama Badan 
POM No. Hk.05.02.2.07.15.4205 
tentang Internalisasi Gerakan 
Revolusi Mental Badan Pom Dalam 
Optimalisasi kinerja Pengawasan 
Obat dan Makanan tanggal 6 Juli  
2015. 

Langkah melakukan revolusi mental 
perlu dilakukan dengan strategi 
yang tepat, konsisten, bertahap dan 
komprehensif melalui instrumen 
penerapan sistem manajemen 
SDM aparatur yang berbasis sistem 

merit, penguatan kepemimpinan 
pada masing-masing instansi, 
pemanfaatan teknologi informasi 
dan komunikasi, transparansi 
pengelolaan pelayanan publik, dan 
penguatan fungsi pengawasan. 
Sejalan dengan kebijakan pelaksanaan 
Revolusi Mental maka diinstruksikan 
kepada seluruh pegawai Badan 
POM untuk  melaksanakan antara 
lain peningkatan efektivitas 
dan efisiensi kerja ASN, gerakan 
hidup sederhana, kewajiban 
penyampaian Laporan Harta 
Kekayaan  ASN (LHKASN)  di 
lingkungan Badan POM .

Pada tanggal 6 Juli 2015 di Hotel 
Amaroossa Grande Bekasi dengan 
dihadiri perwakilan seluruh unit 
eselon 2 di Pusat dan Balai Besar/Balai 
POM di seluruh Indonesia, Sekretaris 
utama (Sestama) telah melakukan 
internalisasi revolusi mental 
dengan menyampaikan pemaparan 
bertemakan “Revolusi Mental Badan 
POM dalam Optimalisasi Kinerja 

Pengawasan Obat dan Makanan”, 
mengingat Bulan Ramadhan 
merupakan momentum yang baik 
untuk melaksanakan Revolusi Mental 
secara paripurna.   Harus  dilakukan 
revolusi mental oleh setiap pegawai 
Badan POM sebagai ujung tombak 
birokrasi pemerintahan di bidang 
pengawasan obat dan makanan.
Selanjutnya telah dilaksanakan  
sosialisasi“Revolusi Mental 
Badan POM dalam Optimalisasi 
Kinerja Pengawasan Obat dan 
Makanan”pada Workshop Nasional 
Pengawasan Internal BPOM 
tahun 2015 yang dihadiri oleh  54 
perwakilan uni tkerja Badan POM dan 
dilanjutkan di berbagai unit kerja di 
Badan POM antara lain: Biro Umum, 
Biro Perencanaan dan Keuangan,  
Biro Kerja Sama Luar Negeri, Pusat 
Informasi Obat dan Makanan, seluruh 
unit pelaksana Yanblik Badan POM 
Pusat, Balai Besar/Balai POM  di 
Indonesia : Manokwari, Kendari, 

Bandung, Padang, Batam, Mataram, 
Palu, Samarinda, Palembang, Ambon 
dimulai sejak bulan Juli 2015 dan 
akan terus berlanjut untuk perkuatan 
implementasi nilai-nilai Revolusi 

Mental ASN Badan POM. Roadmap 
pelaksanaan gerakan revolusi mental 
dimulai dengan inisiasi dalam 
kegiatan-kegiatan berskala nasional 
sebagai berikut.

No. Tanggal Acara 

1 3 Desember 2014 Sosialisasi Awal Nilai   Revolusi Mental pada Rapat 

Evaluasi Nasional BPOM tahun 2014 d i BBPOM 

Bandar Lampung 

2 6 Juli 2015 Internalisasi Revolusi Mental dalam Optimalisasi 

Kinerja Pengawasan Obat dan Makanan dalam Acara 

Penyusunan RKAKL BPOM T.A. 2016 

3 10 Agustus 2015 Perkuatan Komitmen n ilai-nilai Revolusi Mental pada 

Workshop Nasional Pengawasan Internal B POM 

tahun 2015 

4 4 September 2015 Pelatihan Pembentukan Agen Perubahan Revolusi 

Mental  BPOM sebagai Role Model bagi ASN 

pelaksana Yanblik Badan PO M 

BPOM
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4.2  Rencana Pembangunan Jangka  
 Menengah Nasional (RPJMN)  
 2015 - 2019

A. Agenda Pembangunan Nasional

Dalam Peraturan Presiden Nomor 2 
Tahun 2015 tentang RPJMN 2015 – 
2019, Buku I,  dijabarkan lima agenda 
pembangunan nasional sebagai 
berikut:

1) Melanjutkan konsolidasi demokrasi 
untuk memulihkan kepercayaan 
publik

2) Meningkatkan peranan dan 
keterwakilan perempuan dalam 
politik dan pembangunan

3) Membangun transparansi dan 
akuntabilitas kinerja pemerintahan 

4) Menyempurnakan dan 
meningkatkan kualitas Reformasi 
Birokrasi Nasional (RBN) 

5) Meningkatkan partisipasi publik 
dalam proses pengambilan 
kebijakan publik 

 

Dari lima agenda pembangunan 
nasional tersebut, dua di antaranya 
secara spesifik terkait dengan tata 
kelola pemerintahan yang bersih 
dan efektif, yaitu agenda nomor 
3: Membangun transparansi 
dan akuntabilitas kinerja 
pemerintahan, dan agenda nomor 4: 
Menyempurnakan dan meningkatkan 
kualitas Reformasi Birokrasi nasional.

B. Arah Kebijakan dan Strategi

Arah kebijakan dan strategi yang 
ditempuh untuk agenda membangun 
transparansi dan akuntabilitas kinerja 
pemerintahan, meliputi:
1) Penyempurnaan sistem 

manajemen dan pelaporan kinerja, 
melalui strategi:
a) penguatan kebijakan 

sistem pengawasan intern 
pemerintah; 

b) penguatan pengawasan 
terhadap kinerja pembangunan 
nasional; dan 

c) pemantapan implementasi 

sistem akuntabilitas kinerja 
instansi pemerintah (SAKIP). 

2) Penerapan e-government untuk 
mendukung bisnis proses 
pemerintahan dan pembangunan, 
melalui strategi: 
a) penguatan kebijakan 

e-government yang mengatur 
kelembagaan e-government, 

b) penguatan sistem dan 
infrastruktur e-government 
yang terintegrasi; 

c) penyempurnaan/penguatan 
sistem pengadaan 
secara elektronik serta 
pengembangan sistem katalog 
elektronik; dan 

d) penguatan sistem kearsipan 
berbasis TIK. 

3) Penerapan open government, 
melalui strategi: 
a) pembentukan Pejabat 

Pengelola Informasi dan 
Dokumentasi (PPID) 

b) peningkatan kesadaran 
masyarakat tentang 
keterbukaan informasi publik;

c) publikasi semua proses 
perencanaan, penganggaran, 
dan pelaksanaan anggaran ke 
dalam website masing-masing 
K/L/D; 

d) penyediaan ruang partisipasi 
publik dalam menyusun dan 
mengawasi pelaksanaan 
kebijakan publik; 

e) pengembangan sistem 
publikasi informasi proaktif 
dan interaktif yang dapat 
diakses publik; 

f ) pengelolaan Sistem dan 
Jaringan Informasi Kearsipan 
Nasional. 

Arah kebijakan dan strategi 
yang ditempuh untuk agenda 
menyempurnakan dan meningkatkan 
kualitas Reformasi Birokrasi Nasional 
(RBN), meliputi: 

1) Restrukturisasi kelembagaan 
birokrasi pemerintah, melalui 
strategi:
a) penyempurnaan desain 

Tabel : Isu Strategis dan Agenda Prioritas Reformasi Birokrasi

Arah Pelaksanaan 
Reformasi 

Birokrasi

BAB IV

kelembagaan pemerintah; 
b) penataan kelembagaan 

internal pemerintah pusat dan 
daerah;

c) penguatan sinergitas antar 
lembaga baik di pusat maupun 
di daerah. 

2) Penguatan kapasitas pengelolaan 
Reformasi Birokrasi nasional, 
melalui strategi: 
a) penguatan kelembagaan dan 

tata kelola pengelolaan RBN;
b) penataan regulasi dan 

kebijakan di bidang aparatur 
negara; 

c) perluasan dan fasilitasi 
pelaksanaan Reformasi 
Birokrasi pada instansi 
pemerintah daerah; dan 

d) penyempurnaan sistem 
evaluasi pelaksanaan 
Reformasi Birokrasi nasional. 

3) Penerapan manajemen Aparatur 
Sipil Negara (ASN), melalui strategi: 
a) penetapan formasi dan 

pengadaan CPNS dilakukan 
dengan sangat selektif;

b) penerapan sistem rekrutmen dan 
seleksi pegawai yang transparan, 
kompetitif, dan berbasis TIK;

c) penguatan sistem dan kualitas 
penyelenggaraan diklat; 

d) penerapan sistem promosi secara 
terbuka, kompetitif, dan berbasis 
kompetensi didukung oleh 
makin efektifnya pengawasan 
oleh Komisi Aparatur Sipil Negara 
(KASN); 

e) penerapan sistem manajemen 
kinerja pegawai; dan 

f ) penguatan sistem informasi 
kepegawaian nasional. 

4) Peningkatan kualitas pelayanan 
publik, melalui strategi: 

a) memastikan implementasi UU 
25/2009 tentang Pelayanan Publik 
secara konsisten; 

b) mendorong inovasi pelayanan 
publik; 

c) peningkatan partisipasi 
masyarakat dalam pelayanan 
publik; dan 

d) penguatan kapasitas dan 
efektivitas pengawasan pelayanan 
publik. 
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4.3 Isu Strategis - Agenda 
Prioritas   Reformasi 
Birokrasi Badan POM   
Tahun 2015-2019

Beberapa isu strategis lintas pembina 
sektor aparatur negara, sebagaimana 
dimuat dalam Peraturan Presiden 
Nomor 2 Tahun 2015 tentang RPJMN 
2015 – 2019, yang dijadikan arah 
kebijakan pelaksanaan Reformasi 
Birokrasi adalah sebagai berikut: 

A. Pengarusutamaan 2015-2019

Kebijakan pengarusutamaan, sebagaimana dimuat 
dalam Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang 
RPJMN 2015 – 2019,  merupakan landasan operasional 
bagi seluruh pelaksanaan pembangunan, yang diarahkan 
untuk dapat tercermin dalam output pada kebijakan 
pembangunan.
Pengarusutamaan diarahkan untuk memperkuat 
kapasitas birokrasi dan mendorong partisipasi masyarakat 
sipil, melalui:

1) Peningkatan keterbukaan informasi dan komunikasi 
publik;

2) Peningkatan partisipasi masyarakat dalam perumusan 
kebijakan;

3) Perluasan agenda Reformasi Birokrasi;
4) Peningkatan kualitas pelayanan publik.

B. Sasaran Reformasi Birokrasi

Pembangunan di sub bidang aparatur negara diarahkan 
pada tiga sasaran pembangunan (sasaran Reformasi 
Birokrasi disesuaikan dengan sasaran pembangunan 
sub sektor aparatur negara, sebagaimana dituangkan 
dalam Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang 
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pada periode tahun 2010 – 2014. 
Namun demikian, keselarasan ketiga 
sasaran dimaksud dengan sasaran 
Reformasi Birokrasi pada tahap 
sebelumnya secara substansi tidak 
memiliki perbedaan. 

Sasaran pertama dan kedua Reformasi 
Birokrasi pada tahun 2010 – 2014, 
yaitu (1) Terwujudnya pemerintahan 
yang bersih dan bebas KKN, dan 
(2) Meningkatnya kapasitas dan 
akuntabilitas kinerja birokrasi  pada 
dasarnya dirumuskan ulang menjadi 
sasaran: (1) Birokrasi yang bersih dan 
akuntabel, serta (2) Birokrasi yang 
efektif dan efisien. Kedua rumusan 
sasaran tersebut pada intinya memiliki 
kesamaan substansi. Sementara 
sasaran ketiga Reformasi Birokrasi 
pada tahun 2010 – 2014, meskipun 
memiliki rumusan yang berbeda 
tetapi tetap memiliki kesamaan 
substansi.

Gambar 8. Perbandingan Sasaran Reformasi Birokrasi

Arah Pelaksanaan 
Reformasi 

Birokrasi

BAB IV

RPJMN 2015 – 2019) yang juga akan 
digunakan sebagai sasaran Reformasi 
Birokrasi, yaitu:

1) Birokrasi yang bersih dan 
akuntabel. 

 Arah kebijakan dari sasaran ini 
meliputi:
a. Penerapan sistem nilai dan 

integritas birokrasi yang efektif. 
b. Penerapan pengawasan yang 

independen, profesional, dan 
sinergis.

c. Peningkatan kualitas 
pelaksanaan dan integrasi 
antarasistem akuntabilitas 
keuangan dan kinerja.

d. Peningkatan fairness, 
transparansi, dan 
profesionalisme dalam 
pengadaan barang dan jasa.

2) Birokrasi yang efektif dan efisien
Arah kebijakan dari sasaran ini 

meliputi:
a) Penguatan agenda Reformasi 

Birokrasi Nasional dan 

peningkatan kualitas 
implementasinya.

b) Penataan kelembagaan instansi 
pemerintah yang tepat ukuran, 
tepat fungsi, dan sinergis.

c) Penataan bisnis proses yang 
sederhana, transparan, 
partisipatif, dan berbasis 
e-government.

d) Penerapan manajemen ASN 
yang transparan, kompetitif, 
dan berbasis merit untuk 
mewujudkan ASN yang 
profesional dan bermartabat.

e) Penerapan sistem manajemen 
kinerja nasional yang efektif.

f ) Peningkatan kualitas kebijakan 
publik.

g) P e n g e m b a n g a n 
kepemimpinan untuk 
perubahan dalam birokrasi 
untuk mewujudkan 
kepemimpinan yang visioner, 
berkomitmen tinggi, dan 
transformatif.

h) Peningkatan efisiensi (belanja 
aparatur) penyelenggaraan 

birokrasi. 
i) Penerapan manajemen 

kearsipan yang handal, 
komprehensif, dan terpadu.

3) Birokrasi yang memiliki pelayanan 
publik berkualitas
a) Penguatan kelembagaan dan 

manajemen pelayanan:
(1) Implementasi UU Pelayanan 

Publik
(2) Pemanfaatan ICT
(3) Integritas dan kualitas SDM 

Pelayanan  
(4) Budaya pelayanan
(5) Quick Wins

b) Penguatan kapasitas 
pengelolaan kinerja pelayanan 
publik.
(1) Penguatan monev kinerja
(2) Efektivitas pengawasan
(3) Sistem pengaduan
(4) Penerapan reward and 

punishment

Ketiga sasaran strategis tersebut 
memiliki rumusan yang berbeda 
dengan sasaran Reformasi Birokrasi 
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D. Area Perubahan

Untuk mewujudkan ketiga sasaran Reformasi 
Birokrasi sebagaimana disebutkan di atas, 
ditetapkan area-area perubahan birokrasi. 
Perubahan-perubahan pada area tertentu 
dalam lingkup birokrasi diharapkan 
menciptakan kondisi yang kondusif untuk 
mendukung pencapaian tiga sasaran 
Reformasi Birokrasi. 
Area-area perubahan tersebut adalah:

1) Mental Aparatur

Salah satu sumber permasalahan birokrasi 
adalah perilaku negatif yang ditunjukkan dan 
dipraktikkan oleh para birokrat. Perilaku ini 
mendorong terciptanya citra negatif birokrasi. 
Perilaku yang sudah menjadi mental model 
birokrasi yang dipandang lambat, berbelit-
belit, tidak inovatif, tidak peka, inkonsisten, 
malas, feodal, dan lainnya. Karena itu, 
fokus perubahan Reformasi Birokrasi 
ditujukan pada perubahan mental aparatur. 
Perubahan mental model/perilaku aparatur 
diharapkan akan mendorong terciptanya 
budaya kerja positif yang kondusif bagi 

Tabel : Ukuran Keberhasilan Reformasi Birokrasi 2015 - 2019

terciptanya birokrasi yang bersih dan 
akuntabel, efektif, dan efisien serta 
mampu memberikan pelayanan yang 
berkualitas.

2) Pengawasan

Berbagai penyimpangan yang 
terjadi dalam birokrasi, salah satu 
penyebabnya adalah lemahnya sistem 
pengawasan. Kelemahan sistem 
pengawasan mendorong tumbuhnya 
perilaku koruptif atau perilaku 
negatif lainnya yang semakin lama 
semakin menjadi, sehingga berubah 
menjadi sebuah kebiasaan. Karena 
itu perubahan perilaku koruptif 
aparatur harus pula diarahkan melalui 
perubahan atau penguatan sistem 
pengawasan. 

3) Akuntabilitas

Kemampuan pemerintah untuk 
mempertanggung jawabkan berbagai 
sumber yang diberikan kepadanya 
bagi kemanfaatan publik seringkali 

menjadi pertanyaan masyarakat. 

4) Kelembagaan

Kelembagaan pemerintah dipandang 
belum berjalan secara efektif 
dan efisien.  Struktur yang terlalu 
gemuk dan memiliki banyak hirarki 
menyebabkan timbulnya proses yang 
berbelit, kelambatan pelayanan dan 
pengambilan keputusan, dan akhirnya 
menciptakan budaya feodal pada 
aparatur. Karena itu, perubahan pada 
sistem kelembagaan akan mendorong 
efisiensi, efektivitas, dan percepatan 
proses pelayanan dan pengambilan 
keputusan dalam birokrasi. Perubahan 
pada sistem kelembagaan diharapkan 
akan dapat mendorong terciptanya 
budaya/perilaku yang lebih kondusif 
dalam upaya mewujudkan birokrasi 
yang efektif dan efisien. 

5) Tatalaksana

Kejelasan proses bisnis/tatakerja/
tatalaksana dalam instansi 

pemerintah juga sering menjadi 
kendala penyelenggaraan 
pemerintahan. Berbagai hal yang 
seharusnya dapat dilakukan secara 
cepat seringkali harus berjalan 
tanpa proses yang pasti karena tidak 
terdapat sistem tatalaksana yang 
baik. Hal ini kemudian mendorong 
terciptanya perilaku hirarkis, feodal, 
dan kurang kreatif pada birokrat/
aparatur. Karena itu, perubahan pada 
sistem tatalaksana sangat diperlukan 
dalam rangka mendorong efisiensi 
penyelenggaraan pemerintahan 
dan pelayanan, sekaligus juga untuk 
mengubah mental aparatur.

 6) SDM Aparatur 

Perilaku aparatur sangat dipengaruhi 
oleh bagaimana setiap instansi 
pemerintah membentuk SDM 
Aparaturnya melalui penerapan sistem 
manajemen SDM-nya dan bagaimana 
Sistem Manajemen SDM diterapkan 
secara nasional. Sistem manajemen 
SDM yang tidak diterapkan dengan 

Arah Pelaksanaan 
Reformasi 

Birokrasi

BAB IV
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Tabel : Area Perubahan dan Hasil Yang diharapkan

∞ Meningkatnya profesionalisme aparatur 

∞ Meningkatnya citra positif aparatur sebagai pelayan 

masyarakat  

∞ Meningkatnya kepuasan masyarakat  

2. Pengawasan  ∞ Meningkatnya kapasitas APIP 

∞ Meningkatnya penerapan sistem pengawasan yang 

independen, profesional, dan sinergis   

∞ Meningkatnya penerapan penyelenggaraan 

pemerintahan yang bersih dan bebas KKN  

∞ Meningkatnya efisiensi penyelenggaraan birokrasi 

∞ Menurunnya tingkat penyimpangan oleh aparatur 

∞ Meningkatnya jumlah instansi pemerintah yang 

memperoleh opin WTP – BPK 

3. Akuntabilitas  ∞ Meningkatnya kualitas penerapan sistem akuntabilitas 

keuangan dan kinerja yang terintegrasi 

∞ Meningkatnya kualitas penerapan sistem pengadaan 

barang dan jasa yang adil, transparan, dan profesional 

∞ Meningkatnya penerapan sistem manajemen kinerja 

nasional  

∞ Meningkatnya akuntabilitas aparatur 

4. Kelembagaan ∞ Meningkatnya kualitas pelaksanaan agenda reformasi 

birokrasi nasional; 

∞ Meningkatnya ketepatan ukuran, ketepatan fungsi dan 

sinergisme/kesinergisan kelembagaan 

Kementerian/lembaga pemerintah non 

kementerian/lembaga non struktural; 

∞ Menurunnya tumpang tindih tugas dan fungsi antar 

Kementerian/Lembaga dan antar 

Kementerian/Lembaga dengan Pemerintah daerah; 

∞ Meningkatnya kejelasan pembagian kewenangan 

antara pemerintah pusat, pemerintah pro�insi dan 

pemerintah kabupaten/kota; 

∞ Meningkatnya sinergisme kelembagaan antara 

instansi pemerintah pusat dan daerah; 

∞ Meningkatnya sinergisme dan penguatan 

kelembagaan pada masing�masing bidang 

pembangunan; 

∞ Meningkatnya kinerja aparatur 

�. Tatalaksana  ∞ Meningkatnya penerapan sistem, proses dan prosedur 

kerja yang jelas, efektif, efisien, cepat, terukur 

sederhana, transparan, partisipatif, dan berbasis e-

Government; 

∞ Meningkatnya kualitas tata hubungan antara 

pemerintah pusat dan daerah; 

∞ Meningkatnya penerapan keterbukaan informasi 

publik; 

∞ Meningkatnya penerapan sistem pengadaan barang 

dan jasa secara elektronik; 

∞ Meningkatnya penerapan manajemen kearsipan yang 

handal; 

∞ Meningkatnya kualitas pelayanan. 

�. �umber daya 

manusia 

aparatur sipil 

negara 

∞ Meningkatnya kemampuan unit yang mengelola ��M 

A�N untuk mewujudkan ��M aparatur yang kompeten 

dan kompetitif. 

∞ Meningkatnya kepatuhan instansi untuk penerapan 

manajemen ��M aparatur yang berbasis merit; 

∞ Meningkatnya jumlah instansi yang mampu 

menerapkan manajemen kinerja indi�idu untuk 

mengidentifikasi dan meningkatkan kompetensi ��M 

aparatur; 

∞ Meningkatnya jumlah instansi untuk membentuk talent 

pool �kelompok suksesi� untuk pengembangan karier 

pegawai di lingkungannya; 

∞ Meningkatnya jumlah instansi yang mampu 

mewujudkan sistem informasi manajemen ��M yang 

terintegrasi di lingkungannya; 

∞ Meningkatnya penerapan sistem pengembangan 

kepemimpinan untuk perubahan; 

∞ Meningkatnya pengendalian penerapan sistem merit 

dalam Manajamen ��M aparatur; 

∞ Meningkatnya profesionalisme aparatur 

�. Peraturan 

Perundang�

undangan  

∞ Meningkatnya keterlibatan publik dalam proses 

perumusan kebijakan; 

∞ Meningkatnya kualitas regulasi yang melindungi, 

berpihak pada publik, harmonis, tidak tumpang tindih 

dan mendorong iklim kondusif bagi publik.  

�. Pelayanan 

publik 

∞ Meningkatnya sistem monitoring dan e�aluasi 

terhadap kinerja pelayanan publik; 

∞ Meningkatnya kualitas pelayanan publik sesuai 

kebutuhan dan harapan masyarakat; 

∞ Meningkatnya profesionalisme aparatur. 

 

∞ Meningkatnya profesionalisme aparatur 

∞ Meningkatnya citra positif aparatur sebagai pelayan 

masyarakat  

∞ Meningkatnya kepuasan masyarakat  

2. Pengawasan  ∞ Meningkatnya kapasitas APIP 

∞ Meningkatnya penerapan sistem pengawasan yang 

independen, profesional, dan sinergis   

∞ Meningkatnya penerapan penyelenggaraan 

pemerintahan yang bersih dan bebas KKN  

∞ Meningkatnya efisiensi penyelenggaraan birokrasi 

∞ Menurunnya tingkat penyimpangan oleh aparatur 

∞ Meningkatnya jumlah instansi pemerintah yang 

memperoleh opin WTP – BPK 

3. Akuntabilitas  ∞ Meningkatnya kualitas penerapan sistem akuntabilitas 

keuangan dan kinerja yang terintegrasi 

∞ Meningkatnya kualitas penerapan sistem pengadaan 

barang dan jasa yang adil, transparan, dan profesional 

∞ Meningkatnya penerapan sistem manajemen kinerja 

nasional  

∞ Meningkatnya akuntabilitas aparatur 

4. Kelembagaan ∞ Meningkatnya kualitas pelaksanaan agenda reformasi 

birokrasi nasional; 

∞ Meningkatnya ketepatan ukuran, ketepatan fungsi dan 

sinergisme/kesinergisan kelembagaan 

Kementerian/lembaga pemerintah non 

kementerian/lembaga non struktural; 

∞ Menurunnya tumpang tindih tugas dan fungsi antar 

Kementerian/Lembaga dan antar 

Kementerian/Lembaga dengan Pemerintah daerah; 

∞ Meningkatnya kejelasan pembagian kewenangan 

antara pemerintah pusat, pemerintah pro�insi dan 

pemerintah kabupaten/kota; 

∞ Meningkatnya sinergisme kelembagaan antara 

instansi pemerintah pusat dan daerah; 

∞ Meningkatnya sinergisme dan penguatan 

kelembagaan pada masing�masing bidang 

pembangunan; 

∞ Meningkatnya kinerja aparatur 

�. Tatalaksana  ∞ Meningkatnya penerapan sistem, proses dan prosedur 

kerja yang jelas, efektif, efisien, cepat, terukur 

sederhana, transparan, partisipatif, dan berbasis e-

Government; 

∞ Meningkatnya kualitas tata hubungan antara 

pemerintah pusat dan daerah; 

∞ Meningkatnya penerapan keterbukaan informasi 

publik; 

∞ Meningkatnya penerapan sistem pengadaan barang 

dan jasa secara elektronik; 

∞ Meningkatnya penerapan manajemen kearsipan yang 

handal; 

∞ Meningkatnya kualitas pelayanan. 

�. �umber daya 

manusia 

aparatur sipil 

negara 

∞ Meningkatnya kemampuan unit yang mengelola ��M 

A�N untuk mewujudkan ��M aparatur yang kompeten 

dan kompetitif. 

∞ Meningkatnya kepatuhan instansi untuk penerapan 

manajemen ��M aparatur yang berbasis merit; 

∞ Meningkatnya jumlah instansi yang mampu 

menerapkan manajemen kinerja indi�idu untuk 

mengidentifikasi dan meningkatkan kompetensi ��M 

aparatur; 

∞ Meningkatnya jumlah instansi untuk membentuk talent 

pool �kelompok suksesi� untuk pengembangan karier 

pegawai di lingkungannya; 

∞ Meningkatnya jumlah instansi yang mampu 

mewujudkan sistem informasi manajemen ��M yang 

terintegrasi di lingkungannya; 

∞ Meningkatnya penerapan sistem pengembangan 

kepemimpinan untuk perubahan; 

∞ Meningkatnya pengendalian penerapan sistem merit 

dalam Manajamen ��M aparatur; 

∞ Meningkatnya profesionalisme aparatur 

�. Peraturan 

Perundang�

undangan  

∞ Meningkatnya keterlibatan publik dalam proses 

perumusan kebijakan; 

∞ Meningkatnya kualitas regulasi yang melindungi, 

berpihak pada publik, harmonis, tidak tumpang tindih 

dan mendorong iklim kondusif bagi publik.  

�. Pelayanan 

publik 

∞ Meningkatnya sistem monitoring dan e�aluasi 

terhadap kinerja pelayanan publik; 

∞ Meningkatnya kualitas pelayanan publik sesuai 

kebutuhan dan harapan masyarakat; 

∞ Meningkatnya profesionalisme aparatur. 

 

∞ Meningkatnya profesionalisme aparatur 

∞ Meningkatnya citra positif aparatur sebagai pelayan 

masyarakat  

∞ Meningkatnya kepuasan masyarakat  

2. Pengawasan  ∞ Meningkatnya kapasitas APIP 

∞ Meningkatnya penerapan sistem pengawasan yang 

independen, profesional, dan sinergis   

∞ Meningkatnya penerapan penyelenggaraan 

pemerintahan yang bersih dan bebas KKN  

∞ Meningkatnya efisiensi penyelenggaraan birokrasi 

∞ Menurunnya tingkat penyimpangan oleh aparatur 

∞ Meningkatnya jumlah instansi pemerintah yang 

memperoleh opin WTP – BPK 

3. Akuntabilitas  ∞ Meningkatnya kualitas penerapan sistem akuntabilitas 

keuangan dan kinerja yang terintegrasi 

∞ Meningkatnya kualitas penerapan sistem pengadaan 

barang dan jasa yang adil, transparan, dan profesional 

∞ Meningkatnya penerapan sistem manajemen kinerja 

nasional  

∞ Meningkatnya akuntabilitas aparatur 

4. Kelembagaan ∞ Meningkatnya kualitas pelaksanaan agenda reformasi 

birokrasi nasional; 

∞ Meningkatnya ketepatan ukuran, ketepatan fungsi dan 

sinergisme/kesinergisan kelembagaan 

Kementerian/lembaga pemerintah non 

kementerian/lembaga non struktural; 

∞ Menurunnya tumpang tindih tugas dan fungsi antar 

Kementerian/Lembaga dan antar 

Kementerian/Lembaga dengan Pemerintah daerah; 

∞ Meningkatnya kejelasan pembagian kewenangan 

antara pemerintah pusat, pemerintah pro�insi dan 

pemerintah kabupaten/kota; 

∞ Meningkatnya sinergisme kelembagaan antara 

instansi pemerintah pusat dan daerah; 

∞ Meningkatnya sinergisme dan penguatan 

kelembagaan pada masing�masing bidang 

pembangunan; 

∞ Meningkatnya kinerja aparatur 

�. Tatalaksana  ∞ Meningkatnya penerapan sistem, proses dan prosedur 

kerja yang jelas, efektif, efisien, cepat, terukur 

sederhana, transparan, partisipatif, dan berbasis e-

Government; 

∞ Meningkatnya kualitas tata hubungan antara 

pemerintah pusat dan daerah; 

∞ Meningkatnya penerapan keterbukaan informasi 

publik; 

∞ Meningkatnya penerapan sistem pengadaan barang 

dan jasa secara elektronik; 

∞ Meningkatnya penerapan manajemen kearsipan yang 

handal; 

∞ Meningkatnya kualitas pelayanan. 

�. �umber daya 

manusia 

aparatur sipil 

negara 

∞ Meningkatnya kemampuan unit yang mengelola ��M 

A�N untuk mewujudkan ��M aparatur yang kompeten 

dan kompetitif. 

∞ Meningkatnya kepatuhan instansi untuk penerapan 

manajemen ��M aparatur yang berbasis merit; 

∞ Meningkatnya jumlah instansi yang mampu 

menerapkan manajemen kinerja indi�idu untuk 

mengidentifikasi dan meningkatkan kompetensi ��M 

aparatur; 

∞ Meningkatnya jumlah instansi untuk membentuk talent 

pool �kelompok suksesi� untuk pengembangan karier 

pegawai di lingkungannya; 

∞ Meningkatnya jumlah instansi yang mampu 

mewujudkan sistem informasi manajemen ��M yang 

terintegrasi di lingkungannya; 

∞ Meningkatnya penerapan sistem pengembangan 

kepemimpinan untuk perubahan; 

∞ Meningkatnya pengendalian penerapan sistem merit 

dalam Manajamen ��M aparatur; 

∞ Meningkatnya profesionalisme aparatur 

�. Peraturan 

Perundang�

undangan  

∞ Meningkatnya keterlibatan publik dalam proses 

perumusan kebijakan; 

∞ Meningkatnya kualitas regulasi yang melindungi, 

berpihak pada publik, harmonis, tidak tumpang tindih 

dan mendorong iklim kondusif bagi publik.  

�. Pelayanan 

publik 

∞ Meningkatnya sistem monitoring dan e�aluasi 

terhadap kinerja pelayanan publik; 

∞ Meningkatnya kualitas pelayanan publik sesuai 

kebutuhan dan harapan masyarakat; 

∞ Meningkatnya profesionalisme aparatur. 

 

Arah Pelaksanaan 
Reformasi 

Birokrasi

BAB IV

baik mulai dari perencanaan pegawai, 
pengadaan, hingga pemberhentian 
akan berpotensi menghasilkan 
SDM yang tidak kompeten. Hal ini 
akan berpengaruh pada kualitas 
penyelenggaraan pemerintahan dan 
pelayanan. Karena itu, perubahan 
dalam pengelolaan SDM harus 
selalu dilakukan untuk memperoleh 
sistem manajemen SDM yang 
mampu menghasilkan pegawai yang 
profesional.

7) Peraturan Perundang-undangan

Permasalahan lain yang menjadi faktor 
penyebab munculnya perilaku negatif 
aparatur adalah peraturan perundang-
undangan yang tumpang tindih, 
disharmonis, dapat diinterpretasi 
berbeda atau sengaja dibuat tidak 
jelas untuk membuka kemungkinan 
penyimpangan. Kondisi seperti ini 
seringkali dimanfaatkan oleh aparatur 
untuk kepentingan pribadi yang 
dapat merugikan negara. Karena 

itu, perlu dilakukan perubahan/
penguatan terhadap sistem peraturan 
perundang-undangan yang lebih 
efektif dan menyentuh kebutuhan 
masyarakat.

8) Pelayanan Publik

Pelayanan publik merupakan 
aspek lain yang selalu menjadi 
sorotan masyarakat. Penerapan 
sistem manajemen pelayanan 
belum sepenuhnya mampu 
mendorong peningkatan kualitas 
pelayanan, yang lebih cepat, murah, 
berkekuatan hukum, nyaman, 
aman, jelas, dan terjangkau serta 
menjaga profesionalisme para 
petugas pelayanan. Karena itu, perlu 
dilakukan penguatan terhadap sistem 
manajemen pelayanan publik agar 
mampu mendorong perubahan 
profesionalisme para penyedia 
pelayanan serta peningkatkan 
kualitas pelayanan.

Inti perubahan dari Reformasi Birokrasi 
adalah perubahan pada mental 

aparatur. Tetapi perubahan tersebut 

tidak dapat dilakukan hanya melalui 

langkah-langkah yang ditujukan 

langsung kepada aparatur, tetapi 

juga harus ditujukan kepada seluruh 

sistem yang melingkup aparatur. Hasil 

yang diharapkan dari perubahan pada 

area-area dimaksud di atas tercantum 

dalam tabel area perubahan dan hasil 

yang diharapkan sebagai berikut:
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∞ Meningkatnya profesionalisme aparatur 

∞ Meningkatnya citra positif aparatur sebagai pelayan 

masyarakat  

∞ Meningkatnya kepuasan masyarakat  

2. Pengawasan  ∞ Meningkatnya kapasitas APIP 

∞ Meningkatnya penerapan sistem pengawasan yang 

independen, profesional, dan sinergis   

∞ Meningkatnya penerapan penyelenggaraan 

pemerintahan yang bersih dan bebas KKN  

∞ Meningkatnya efisiensi penyelenggaraan birokrasi 

∞ Menurunnya tingkat penyimpangan oleh aparatur 

∞ Meningkatnya jumlah instansi pemerintah yang 

memperoleh opin WTP – BPK 

3. Akuntabilitas  ∞ Meningkatnya kualitas penerapan sistem akuntabilitas 

keuangan dan kinerja yang terintegrasi 

∞ Meningkatnya kualitas penerapan sistem pengadaan 

barang dan jasa yang adil, transparan, dan profesional 

∞ Meningkatnya penerapan sistem manajemen kinerja 

nasional  

∞ Meningkatnya akuntabilitas aparatur 

4. Kelembagaan ∞ Meningkatnya kualitas pelaksanaan agenda reformasi 

birokrasi nasional; 

∞ Meningkatnya ketepatan ukuran, ketepatan fungsi dan 

sinergisme/kesinergisan kelembagaan 

Kementerian/lembaga pemerintah non 

kementerian/lembaga non struktural; 

∞ Menurunnya tumpang tindih tugas dan fungsi antar 

Kementerian/Lembaga dan antar 

Kementerian/Lembaga dengan Pemerintah daerah; 

∞ Meningkatnya kejelasan pembagian kewenangan 

antara pemerintah pusat, pemerintah pro�insi dan 

pemerintah kabupaten/kota; 

∞ Meningkatnya sinergisme kelembagaan antara 

instansi pemerintah pusat dan daerah; 

∞ Meningkatnya sinergisme dan penguatan 

kelembagaan pada masing�masing bidang 

pembangunan; 

∞ Meningkatnya kinerja aparatur 

�. Tatalaksana  ∞ Meningkatnya penerapan sistem, proses dan prosedur 

kerja yang jelas, efektif, efisien, cepat, terukur 

sederhana, transparan, partisipatif, dan berbasis e-

Government; 

∞ Meningkatnya kualitas tata hubungan antara 

pemerintah pusat dan daerah; 

∞ Meningkatnya penerapan keterbukaan informasi 

publik; 

∞ Meningkatnya penerapan sistem pengadaan barang 

dan jasa secara elektronik; 

∞ Meningkatnya penerapan manajemen kearsipan yang 

handal; 

∞ Meningkatnya kualitas pelayanan. 

�. �umber daya 

manusia 

aparatur sipil 

negara 

∞ Meningkatnya kemampuan unit yang mengelola ��M 

A�N untuk mewujudkan ��M aparatur yang kompeten 

dan kompetitif. 

∞ Meningkatnya kepatuhan instansi untuk penerapan 

manajemen ��M aparatur yang berbasis merit; 

∞ Meningkatnya jumlah instansi yang mampu 

menerapkan manajemen kinerja indi�idu untuk 

mengidentifikasi dan meningkatkan kompetensi ��M 

aparatur; 

∞ Meningkatnya jumlah instansi untuk membentuk talent 

pool �kelompok suksesi� untuk pengembangan karier 

pegawai di lingkungannya; 

∞ Meningkatnya jumlah instansi yang mampu 

mewujudkan sistem informasi manajemen ��M yang 

terintegrasi di lingkungannya; 

∞ Meningkatnya penerapan sistem pengembangan 

kepemimpinan untuk perubahan; 

∞ Meningkatnya pengendalian penerapan sistem merit 

dalam Manajamen ��M aparatur; 

∞ Meningkatnya profesionalisme aparatur 

�. Peraturan 

Perundang�

undangan  

∞ Meningkatnya keterlibatan publik dalam proses 

perumusan kebijakan; 

∞ Meningkatnya kualitas regulasi yang melindungi, 

berpihak pada publik, harmonis, tidak tumpang tindih 

dan mendorong iklim kondusif bagi publik.  

�. Pelayanan 

publik 

∞ Meningkatnya sistem monitoring dan e�aluasi 

terhadap kinerja pelayanan publik; 

∞ Meningkatnya kualitas pelayanan publik sesuai 

kebutuhan dan harapan masyarakat; 

∞ Meningkatnya profesionalisme aparatur. 

 

∞ Meningkatnya profesionalisme aparatur 

∞ Meningkatnya citra positif aparatur sebagai pelayan 

masyarakat  

∞ Meningkatnya kepuasan masyarakat  

2. Pengawasan  ∞ Meningkatnya kapasitas APIP 

∞ Meningkatnya penerapan sistem pengawasan yang 

independen, profesional, dan sinergis   

∞ Meningkatnya penerapan penyelenggaraan 

pemerintahan yang bersih dan bebas KKN  

∞ Meningkatnya efisiensi penyelenggaraan birokrasi 

∞ Menurunnya tingkat penyimpangan oleh aparatur 

∞ Meningkatnya jumlah instansi pemerintah yang 

memperoleh opin WTP – BPK 

3. Akuntabilitas  ∞ Meningkatnya kualitas penerapan sistem akuntabilitas 

keuangan dan kinerja yang terintegrasi 

∞ Meningkatnya kualitas penerapan sistem pengadaan 

barang dan jasa yang adil, transparan, dan profesional 

∞ Meningkatnya penerapan sistem manajemen kinerja 

nasional  

∞ Meningkatnya akuntabilitas aparatur 

4. Kelembagaan ∞ Meningkatnya kualitas pelaksanaan agenda reformasi 

birokrasi nasional; 

∞ Meningkatnya ketepatan ukuran, ketepatan fungsi dan 

sinergisme/kesinergisan kelembagaan 

Kementerian/lembaga pemerintah non 

kementerian/lembaga non struktural; 

∞ Menurunnya tumpang tindih tugas dan fungsi antar 

Kementerian/Lembaga dan antar 

Kementerian/Lembaga dengan Pemerintah daerah; 

∞ Meningkatnya kejelasan pembagian kewenangan 

antara pemerintah pusat, pemerintah pro�insi dan 

pemerintah kabupaten/kota; 

∞ Meningkatnya sinergisme kelembagaan antara 

instansi pemerintah pusat dan daerah; 

∞ Meningkatnya sinergisme dan penguatan 

kelembagaan pada masing�masing bidang 

pembangunan; 

∞ Meningkatnya kinerja aparatur 

�. Tatalaksana  ∞ Meningkatnya penerapan sistem, proses dan prosedur 

kerja yang jelas, efektif, efisien, cepat, terukur 

sederhana, transparan, partisipatif, dan berbasis e-

Government; 

∞ Meningkatnya kualitas tata hubungan antara 

pemerintah pusat dan daerah; 

∞ Meningkatnya penerapan keterbukaan informasi 

publik; 

∞ Meningkatnya penerapan sistem pengadaan barang 

dan jasa secara elektronik; 

∞ Meningkatnya penerapan manajemen kearsipan yang 

handal; 

∞ Meningkatnya kualitas pelayanan. 

�. �umber daya 

manusia 

aparatur sipil 

negara 

∞ Meningkatnya kemampuan unit yang mengelola ��M 

A�N untuk mewujudkan ��M aparatur yang kompeten 

dan kompetitif. 

∞ Meningkatnya kepatuhan instansi untuk penerapan 

manajemen ��M aparatur yang berbasis merit; 

∞ Meningkatnya jumlah instansi yang mampu 

menerapkan manajemen kinerja indi�idu untuk 

mengidentifikasi dan meningkatkan kompetensi ��M 

aparatur; 

∞ Meningkatnya jumlah instansi untuk membentuk talent 

pool �kelompok suksesi� untuk pengembangan karier 

pegawai di lingkungannya; 

∞ Meningkatnya jumlah instansi yang mampu 

mewujudkan sistem informasi manajemen ��M yang 

terintegrasi di lingkungannya; 

∞ Meningkatnya penerapan sistem pengembangan 

kepemimpinan untuk perubahan; 

∞ Meningkatnya pengendalian penerapan sistem merit 

dalam Manajamen ��M aparatur; 

∞ Meningkatnya profesionalisme aparatur 

�. Peraturan 

Perundang�

undangan  

∞ Meningkatnya keterlibatan publik dalam proses 

perumusan kebijakan; 

∞ Meningkatnya kualitas regulasi yang melindungi, 

berpihak pada publik, harmonis, tidak tumpang tindih 

dan mendorong iklim kondusif bagi publik.  

�. Pelayanan 

publik 

∞ Meningkatnya sistem monitoring dan e�aluasi 

terhadap kinerja pelayanan publik; 

∞ Meningkatnya kualitas pelayanan publik sesuai 

kebutuhan dan harapan masyarakat; 

∞ Meningkatnya profesionalisme aparatur. 

 

∞ Meningkatnya profesionalisme aparatur 

∞ Meningkatnya citra positif aparatur sebagai pelayan 

masyarakat  

∞ Meningkatnya kepuasan masyarakat  

2. Pengawasan  ∞ Meningkatnya kapasitas APIP 

∞ Meningkatnya penerapan sistem pengawasan yang 

independen, profesional, dan sinergis   

∞ Meningkatnya penerapan penyelenggaraan 

pemerintahan yang bersih dan bebas KKN  

∞ Meningkatnya efisiensi penyelenggaraan birokrasi 

∞ Menurunnya tingkat penyimpangan oleh aparatur 

∞ Meningkatnya jumlah instansi pemerintah yang 

memperoleh opin WTP – BPK 

3. Akuntabilitas  ∞ Meningkatnya kualitas penerapan sistem akuntabilitas 

keuangan dan kinerja yang terintegrasi 

∞ Meningkatnya kualitas penerapan sistem pengadaan 

barang dan jasa yang adil, transparan, dan profesional 

∞ Meningkatnya penerapan sistem manajemen kinerja 

nasional  

∞ Meningkatnya akuntabilitas aparatur 

4. Kelembagaan ∞ Meningkatnya kualitas pelaksanaan agenda reformasi 

birokrasi nasional; 

∞ Meningkatnya ketepatan ukuran, ketepatan fungsi dan 

sinergisme/kesinergisan kelembagaan 

Kementerian/lembaga pemerintah non 

kementerian/lembaga non struktural; 

∞ Menurunnya tumpang tindih tugas dan fungsi antar 

Kementerian/Lembaga dan antar 

Kementerian/Lembaga dengan Pemerintah daerah; 

∞ Meningkatnya kejelasan pembagian kewenangan 

antara pemerintah pusat, pemerintah pro�insi dan 

pemerintah kabupaten/kota; 

∞ Meningkatnya sinergisme kelembagaan antara 

instansi pemerintah pusat dan daerah; 

∞ Meningkatnya sinergisme dan penguatan 

kelembagaan pada masing�masing bidang 

pembangunan; 

∞ Meningkatnya kinerja aparatur 

�. Tatalaksana  ∞ Meningkatnya penerapan sistem, proses dan prosedur 

kerja yang jelas, efektif, efisien, cepat, terukur 

sederhana, transparan, partisipatif, dan berbasis e-

Government; 

∞ Meningkatnya kualitas tata hubungan antara 

pemerintah pusat dan daerah; 

∞ Meningkatnya penerapan keterbukaan informasi 

publik; 

∞ Meningkatnya penerapan sistem pengadaan barang 

dan jasa secara elektronik; 

∞ Meningkatnya penerapan manajemen kearsipan yang 

handal; 

∞ Meningkatnya kualitas pelayanan. 

�. �umber daya 

manusia 

aparatur sipil 

negara 

∞ Meningkatnya kemampuan unit yang mengelola ��M 

A�N untuk mewujudkan ��M aparatur yang kompeten 

dan kompetitif. 

∞ Meningkatnya kepatuhan instansi untuk penerapan 

manajemen ��M aparatur yang berbasis merit; 

∞ Meningkatnya jumlah instansi yang mampu 

menerapkan manajemen kinerja indi�idu untuk 

mengidentifikasi dan meningkatkan kompetensi ��M 

aparatur; 

∞ Meningkatnya jumlah instansi untuk membentuk talent 

pool �kelompok suksesi� untuk pengembangan karier 

pegawai di lingkungannya; 

∞ Meningkatnya jumlah instansi yang mampu 

mewujudkan sistem informasi manajemen ��M yang 

terintegrasi di lingkungannya; 

∞ Meningkatnya penerapan sistem pengembangan 

kepemimpinan untuk perubahan; 

∞ Meningkatnya pengendalian penerapan sistem merit 

dalam Manajamen ��M aparatur; 

∞ Meningkatnya profesionalisme aparatur 

�. Peraturan 

Perundang�

undangan  

∞ Meningkatnya keterlibatan publik dalam proses 

perumusan kebijakan; 

∞ Meningkatnya kualitas regulasi yang melindungi, 

berpihak pada publik, harmonis, tidak tumpang tindih 

dan mendorong iklim kondusif bagi publik.  

�. Pelayanan 

publik 

∞ Meningkatnya sistem monitoring dan e�aluasi 

terhadap kinerja pelayanan publik; 

∞ Meningkatnya kualitas pelayanan publik sesuai 

kebutuhan dan harapan masyarakat; 

∞ Meningkatnya profesionalisme aparatur. 

 

∞ Meningkatnya profesionalisme aparatur 

∞ Meningkatnya citra positif aparatur sebagai pelayan 

masyarakat  

∞ Meningkatnya kepuasan masyarakat  

2. Pengawasan  ∞ Meningkatnya kapasitas APIP 

∞ Meningkatnya penerapan sistem pengawasan yang 

independen, profesional, dan sinergis   

∞ Meningkatnya penerapan penyelenggaraan 

pemerintahan yang bersih dan bebas KKN  

∞ Meningkatnya efisiensi penyelenggaraan birokrasi 

∞ Menurunnya tingkat penyimpangan oleh aparatur 

∞ Meningkatnya jumlah instansi pemerintah yang 

memperoleh opin WTP – BPK 

3. Akuntabilitas  ∞ Meningkatnya kualitas penerapan sistem akuntabilitas 

keuangan dan kinerja yang terintegrasi 

∞ Meningkatnya kualitas penerapan sistem pengadaan 

barang dan jasa yang adil, transparan, dan profesional 

∞ Meningkatnya penerapan sistem manajemen kinerja 

nasional  

∞ Meningkatnya akuntabilitas aparatur 

4. Kelembagaan ∞ Meningkatnya kualitas pelaksanaan agenda reformasi 

birokrasi nasional; 

∞ Meningkatnya ketepatan ukuran, ketepatan fungsi dan 

sinergisme/kesinergisan kelembagaan 

Kementerian/lembaga pemerintah non 

kementerian/lembaga non struktural; 

∞ Menurunnya tumpang tindih tugas dan fungsi antar 

Kementerian/Lembaga dan antar 

Kementerian/Lembaga dengan Pemerintah daerah; 

∞ Meningkatnya kejelasan pembagian kewenangan 

antara pemerintah pusat, pemerintah pro�insi dan 

pemerintah kabupaten/kota; 

∞ Meningkatnya sinergisme kelembagaan antara 

instansi pemerintah pusat dan daerah; 

∞ Meningkatnya sinergisme dan penguatan 

kelembagaan pada masing�masing bidang 

pembangunan; 

∞ Meningkatnya kinerja aparatur 

�. Tatalaksana  ∞ Meningkatnya penerapan sistem, proses dan prosedur 

kerja yang jelas, efektif, efisien, cepat, terukur 

sederhana, transparan, partisipatif, dan berbasis e-

Government; 

∞ Meningkatnya kualitas tata hubungan antara 

pemerintah pusat dan daerah; 

∞ Meningkatnya penerapan keterbukaan informasi 

publik; 

∞ Meningkatnya penerapan sistem pengadaan barang 

dan jasa secara elektronik; 

∞ Meningkatnya penerapan manajemen kearsipan yang 

handal; 

∞ Meningkatnya kualitas pelayanan. 

�. �umber daya 

manusia 

aparatur sipil 

negara 

∞ Meningkatnya kemampuan unit yang mengelola ��M 

A�N untuk mewujudkan ��M aparatur yang kompeten 

dan kompetitif. 

∞ Meningkatnya kepatuhan instansi untuk penerapan 

manajemen ��M aparatur yang berbasis merit; 

∞ Meningkatnya jumlah instansi yang mampu 

menerapkan manajemen kinerja indi�idu untuk 

mengidentifikasi dan meningkatkan kompetensi ��M 

aparatur; 

∞ Meningkatnya jumlah instansi untuk membentuk talent 

pool �kelompok suksesi� untuk pengembangan karier 

pegawai di lingkungannya; 

∞ Meningkatnya jumlah instansi yang mampu 

mewujudkan sistem informasi manajemen ��M yang 

terintegrasi di lingkungannya; 

∞ Meningkatnya penerapan sistem pengembangan 

kepemimpinan untuk perubahan; 

∞ Meningkatnya pengendalian penerapan sistem merit 

dalam Manajamen ��M aparatur; 

∞ Meningkatnya profesionalisme aparatur 

�. Peraturan 

Perundang�

undangan  

∞ Meningkatnya keterlibatan publik dalam proses 

perumusan kebijakan; 

∞ Meningkatnya kualitas regulasi yang melindungi, 

berpihak pada publik, harmonis, tidak tumpang tindih 

dan mendorong iklim kondusif bagi publik.  

�. Pelayanan 

publik 

∞ Meningkatnya sistem monitoring dan e�aluasi 

terhadap kinerja pelayanan publik; 

∞ Meningkatnya kualitas pelayanan publik sesuai 

kebutuhan dan harapan masyarakat; 

∞ Meningkatnya profesionalisme aparatur. 

 

Arah Pelaksanaan 
Reformasi 

Birokrasi

BAB IV
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Agenda Reformasi 
Birokrasi BPOM 
Tahun 2015 – 2019

BAB V Sesuai dengan kondisi umum Reformasi Birokrasi di BPOM difokuskan pada 
perubahan sebagai berikut :

5.1 Pelaksanaan Revolusi Mental BPOM

Salah satu sumber permasalahan birokrasi adalah perilaku negatif yang 
ditunjukkan dan dipraktikkan oleh para birokrat. Perilaku ini mendorong 
terciptanya citra negatif birokrasi. Perilaku yang sudah menjadi mental model 
birokrasi yang dipandang lambat, berbelit-belit, tidak inovatif, tidak peka, 
inkonsisten, malas, feodal, dan lainnya. Karena itu, fokus perubahan Reformasi 
Birokrasi ditujukan pada perubahan mental aparatur. Perubahan mental model/
perilaku aparatur diharapkan akan mendorong terciptanya budaya kerja positif 
yang kondusif bagi terciptanya birokrasi yang bersih dan akuntabel, efektif, 
dan efisien serta mampu memberikan pelayanan yang berkualitas. Beberapa 
hal yang akan dilaksanakan dalam mengikuti prioritas nasional area mental 
aparatur adalah: 

A. Pengembangan nilai-nilai untuk menegakkan integritas; 
B. Pembentukan agen perubahan yang dapat mendorong terjadinya   
 perubahan pola pikir.
   
Badan POM telah menunjuk agen perubahan di masing-masing satuan kerja yang 
diharapkan dapat menjadi pelopor perubahan ke arah yang lebih baik.  Sesuai 
Peraturan Kepala Badan tahun  2015 tentang Roadmap Reformasi Badan POM 
2015-2019 dan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik 
Indonesia Nomor Hk.04.1.24.06.15.3101 tahun 2015 tentang Pembentukan 
Perangkat Pengelola Revolusi Mental di Lingkungan Badan Pengawas Obat 
dan Makanan tanggal 3 Juli 2015  dan  Surat Edaran Sestama Badan POM No. 
Hk.05.02.2.07.15.4205 tentang Internalisasi Gerakan Revolusi Mental Badan 
Pom Dalam Optimalisasi kinerja Pengawasan Obat dan Makanan tanggal 6 
Juli  2015 telah dilakukan internalisasi revolusi mental dengan penyampaian 
materi  bertemakan “Revolusi Mental Badan POM dalam Optimalisasi Kinerja 
Pengawasan Obat dan Makanan” kepada perwakilan dari seluruh unit kerja ( 54) 
Badan POM unit kerja di Badan POM antara lain:   
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Biro Umum, Biro  Perencanaan dan Keuangan,  Biro Kerja 
Sama Luar Negeri, Pusat Informasi Obat dan Makanan, 
seluruh unit pelaksana Yanblik Badan POM Pusat, Balai 
Besar/Balai POM  di Indonesia : Manokwari, Kendari, 
Bandung, Padang, Batam, Mataram, Palu, Samarinda, 
Palembang, Ambon dimulai sejak bulan Juli 2015 dan 
akan terus berlanjut untuk perkuatan implementasi nilai-
nilai Revolusi Mental ASN Badan POM. Tiga (3) fase yang 
dilakukan untuk melakukan revolusi mental birokrasi 
secara bersungguh-sungguh dan berkesinambungan, 
yaitu:
1) Fase Melihat, yaitu dengan mengidentifikasikan faktor 

yang menjadi penyebab mental aparatur yang masih 
belum baik

2) Fase Bergerak, yaitu dengan melakukan perubahan 
perbaikan mental aparatur birokrasi yang konkrit dan 
melaksanakannya secara konsisten 

3) Fase Menyelesaikan, yaitu memastikan bahwa program 
perubahan yang dilakukan telah dapat menjawab hasil 
yang diharapkan dengan melakukan monitoring dan 
evaluasi atas pelaksanaan program perubahan untuk 
memberikan umpan balik perbaikan perencanaan dan 
pelaksanaan program perubahan berikutnya.

Langkah melakukan revolusi mental birokrasi harus 
dilakukan dengan strategi yang tepat, konsisten, bertahap 
dan komprehensif melalui instrumen yang saling berkaitan 
sebagai satu kesatuan, yaitu:

1) penerapan sistem manajemen SDM Aparatur yang 
berbasis sistem merit, 

2) penguatan kepemimpinan pada masing-masing 
instansi, 

3) pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, 
4) transparansi pengelolaan pelayanan publik, dan 
5) penguatan fungsi pengawasan.

5.2  Pelayanan Publik

Pelayanan publik merupakan aspek lain yang selalu 
menjadi sorotan masyarakat. Penerapan sistem manajemen 
pelayanan belum sepenuhnya mampu mendorong 
peningkatan kualitas pelayanan yang lebih cepat, murah, 
berkekuatan hukum, nyaman, aman, jelas, dan terjangkau 
serta menjaga profesionalisme para petugas pelayanan. 
Oleh karena itu, perlu dilakukan penguatan terhadap 
sistem manajemen pelayanan publik agar mampu 
mendorong perubahan profesionalisme para penyedia 
pelayanan serta peningkatkan kualitas pelayanan.
Hasil yang diharapkan dari area pelayanan publik antara 
lain:
1) Meningkatnya sistem monitoring dan evaluasi terhadap 

kinerja pelayanan publik;
2) Meningkatnya kualitas pelayanan publik sesuai 

kebutuhan dan harapan masyarakat; 
3) Meningkatnya profesionalisme aparatur.

No. 2015 2016 2017 2018 2019 

1.  Implementasi  sistem 

e-Reg Baru  OT dan 

SK 

Pengembangan 

sistem e-payment 

OT & SK  

Implementasi sistem 

e-payment OT & SK  

Penyusunan Modul 

sistem Audit  e-Reg  

OT & SK (ASROT) 

Audit Sistem  e -

Reg OT & SK 

(ASROT) 

2.  Implementasi sistem 

e-reg untuk variasi 

minor OT dan SK 

        

3.  Pengembangan 

sistem e-Reg Variasi 

Major OT & SK 

Implementasi 

sistem e-Reg 

variasi major OT & 

SK 

      

4.  Pengembangan 

sistem listing / 

notifikasi produk 

ekspor OT & SK 

Implementasi 

sistem listing / 

notifikasi produk 

ekspor OT & SK 

      

5.  Penerapan e-

notifikasi kosmetika 

Penerapan e-

notifikasi 

kosmetika 

Penerapan e-

notifikasi kosmetika 

Penerapan e-notifikasi 

kosmetika 

Penerapan e-

notifikasi 

kosmetika 

6.  Reenginering  Sistem 

Notifikasi Kosmetik 

e-payment untuk 

notifikasi 

pembaharuan 

e-payment untuk 

notifikasi perubahan  

Penerapan e-payment 

disemua layanan 

notifikasi kosmetika 

Penerapan e-

payment 

disemua layanan 

notifikasi 

kosmetika 

7.  Penerapan Bussines 

Intelijen sistem 

Bahan Baku 

Penerapan 

Bussines Intelijen 

sistem Bahan 

Baku 

Penerapan Bussines 

Intelijen sistem 

Bahan Baku 

Penerapan Bussines 

Intelijen sistem Bahan 

Baku 

Penerapan 

Bussines 

Intelijen sistem 

Bahan Baku 

8.  Pengembangan 

sistem pendaftaran 

Iklan OT dan SK 

(SIREKA) 

Implementasi  

sistem 

pendaftaran Iklan 

OT dan SK 

(SIREKA) 

e-payment  

pendaftaran Iklan OT 

dan SK (SIREKA) 

    

9.  Melakukan evaluasi 

kinerja pelayanan. 

Melakukan 

evaluasi kinerja 

pelayanan. 

Melakukan evaluasi 

kinerja pelayanan. 

Melakukan evaluasi 

kinerja pelayanan. 

Melakukan 

evaluasi kinerja 

pelayanan. 

10.  CAPA untuk mutu 

pelayanan 

CAPA untuk mutu 

pelayanan 

CAPA untuk mutu 

pelayanan 

CAPA untuk mutu 

pelayanan 

CAPA untuk 

mutu pelayanan 
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Dalam roadmap Reformasi Birokrasi Badan 
POM tahun 2015-2019, terdapat sasaran 
antara lain:
1) Meningkatnya kualitas pelayanan publik 

kepada masyarakat (lebih cepat, lebih 
murah, lebih aman, dan lebih mudah 
dijangkau), dengan indikator:
a) Pelayanan publik murah, terjangkau, 

cepat, dan aman.
 Target indikator tersebut telah di-

breakdown pada tahun 2015-2019 
sebagai berikut:

2) Meningkatnya Indeks Kepuasan 
Masyarakat, dengan indikator:

a) Terimplementasinya metode survei 
kepuasan pelanggan yang efektif.

b) Tersedianya sistem penanganan 
keluhan, saran, dan masukan.

c) Peningkatan partisipasi masyarakat 
dalam penyelenggraan pelayanan 
publik.

Target indikator tersebut telah di-breakdown 
pada tahun 2015-2019 yang tercantum dalam 
tabel halaman 115

Agenda Reformasi 
Birokrasi BPOM 

Tahun 2015 – 2019

BAB V
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No 2015 2016 2017 2018 2019 

1 Menyelenggarakan 

survey kepuasan 

pelanggan yang 

dilakukan oleh pihak 

ke-3 pada unit 

pelayanan di Dit Lai 

OT,SM dan Kos 

Menyelenggarakan 

survey kepuasan 

pelanggan yang 

dilakukan oleh pihak 

ke-3 pada unit 

pelayanan di Dit Lai 

OT,SM dan Kos 

Menyelenggarakan 

survey kepuasan 

pelanggan yang 

dilakukan oleh pihak 

ke-3 pada unit 

pelayanan di Dit Lai 

OT,SM dan Kos 

Menyelenggarakan 

survey kepuasan 

pelanggan yang 

dilakukan oleh pihak 

ke-3 pada unit 

pelayanan di Dit Lai 

OT,SM dan Kos 

Menyelenggarakan 

survey kepuasan 

pelanggan yang 

dilakukan oleh pihak 

ke-3 pada unit 

pelayanan di Dit Lai 

OT,SM dan Kos 

2 Melakukan 

penanganan 

keluhan/saran/masu

kan secara 

langsung. 

Melakukan 

penanganan 

keluhan/saran/masuka

n secara langsung. 

Melakukan 

penanganan 

keluhan/saran/masuka

n secara langsung. 

Melakukan 

penanganan 

keluhan/saran/masuka

n secara langsung. 

Melakukan 

penanganan 

keluhan/saran/masuka

n secara langsung. 

3 Melakukan evaluasi 

keluhan/saran/masu

kan dan CAPA. 

Melakukan evaluasi 

keluhan/saran/masuka

n dan CAPA. 

Melakukan evaluasi 

keluhan/saran/masuka

n dan CAPA. 

Melakukan evaluasi 

keluhan/saran/masuka

n dan CAPA. 

Melakukan evaluasi 

keluhan/saran/masuka

n dan CAPA. 

 
3) Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas, 

dicapai dengan:
a) Penguatan kelembagaan dan manajemen pelayanan 

melalui:
(1) Implementasi undang-undang pelayanan 

publik.
(2) Pemanfaatan ICT.
(3) Integritas dan kualitas SDM pelayanan.
(4) Budaya pelayanan.
(5) Quick Wins.

b) Penguatan kapasitas pengelolaan kinerja 
pelayanan publik melalui:
(1) Penguatan monev kinerja.
(2) Efektifitas pengawasan.
(3) Sistem pengaduan.

Agenda Reformasi 
Birokrasi BPOM 

Tahun 2015 – 2019

BAB V

No 2015 2016 2017 2018 2019 

1 Melaksanakan kebijakan 

survey kepuasan masyarakat 

secara berkala 

Melaksanakan 

kebijakan survey 

kepuasan 

masyarakat secara 

berkala  

Melaksanakan 

kebijakan survey 

kepuasan 

masyarakat 

secara berkala  

Melaksanakan 

kebijakan survey 

kepuasan 

masyarakat 

secara berkala  

Melaksanakan 

kebijakan survey 

kepuasan masyarakat 

secara berkala  

2 Evaluasi kebijakan survey 

kepuasan masyarakat secara  

berkala 

Evaluasi kebijakan 

survey kepuasan 

masyarakat secara 

berkala 

Evaluasi 

kebijakan survey 

kepuasan 

masyarakat 

secara berkala 

Evaluasi 

kebijakan survey 

kepuasan 

masyarakat 

secara berkala 

Evaluasi kebijakan 

survey kepuasan 

masyarakat secara 

berkala 

3 Tindak lanjut terhadap seluruh 

hasil evaluasi survey 

kepuasan masyarakat secara 

berkala 

Tindak lanjut 

terhadap seluruh 

hasil evaluasi survey 

kepuasan 

masyarakat secara 

berkala 

Tindak lanjut 

terhadap seluruh 

hasil evaluasi 

survey kepuasan 

masyarakat 

secara berkala 

Tindak lanjut 

terhadap seluruh 

hasil evaluasi 

survey kepuasan 

masyarakat 

secara berkala 

Tindak lanjut terhadap 

seluruh hasil evaluasi 

survey kepuasan 

masyarakat secara 

berkala 

4 Hasil survey terintegrasi dalam 

subsite RB Badan POM 

Hasil survey 

terintegrasi dalam 

subsite RB Badan 

POM 

Hasil survey 

terintegrasi 

dalam subsite 

RB Badan POM 

Hasil survey 

terintegrasi 

dalam subsite 

RB Badan POM 

Hasil survey 

terintegrasi dalam 

subsite RB Badan POM 

5 Penyempurnaan media 

pengaduan pelayanan 

Penyempurnaan 

media pengaduan 

pelayanan 

Penyempurnaan 

media 

pengaduan 

pelayanan 

Penyempurnaan 

media 

pengaduan 

pelayanan 

Penyempurnaan media 

pengaduan pelayanan 

6 Pengembangan subsite 

sebagai salah satu media 

Pengembangan 

subsite sebagai salah 

Integrasi subsite 

pengaduan

Evaluasi 

integrasi subsite 

  

Target program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik telah 
di breakdown pada tahun 2015-2019 sebagai berikut:
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4 Hasil survey terintegrasi dalam 

subsite RB Badan POM 

Hasil survey 

terintegrasi dalam 

subsite RB Badan 

POM 

Hasil survey 

terintegrasi 

dalam subsite 

RB Badan POM 

Hasil survey 

terintegrasi 

dalam subsite 

RB Badan POM 

Hasil survey 

terintegrasi dalam 

subsite RB Badan POM 

5 Penyempurnaan media 

pengaduan pelayanan 

Penyempurnaan 

media pengaduan 

pelayanan 

Penyempurnaan 

media 

pengaduan 

pelayanan 

Penyempurnaan 

media 

pengaduan 

pelayanan 

Penyempurnaan media 

pengaduan pelayanan 

6 Pengembangan subsite 

sebagai salah satu media 

pengaduan pelayanan publik  

Pengembangan 

subsite sebagai salah 

satu media 

pengaduan 

pelayanan publik 

Integrasi subsite 

pengaduan 

pelayanan publik 

secara 

menyeluruh dari 

semua unit 

pelayanan publik 

Badan POM 

Evaluasi 

integrasi subsite 

pengaduan 

pelayanan publik 

secara 

menyeluruh dari 

semua unit 

pelayanan publik 

Badan POM 

  

7 Membuka ruang pastisipasi 

publik melalui citizen charter 

seperti konsultasi publik draft 

Perka BPOM terkait 

pelayanan publik di website  

Badan POM (JDIH, e-reg dll) 

        

8 Tindak lanjut keseluruhan 

pengaduan pelayanan publik  

Tindak lanjut 

keseluruhan 

pengaduan 

pelayanan publik 

Tindak lanjut 

keseluruhan 

pengaduan 

pelayanan publik 

Tindak lanjut 

keseluruhan 

pengaduan 

pelayanan publik 

Tindak lanjut 

keseluruhan 

pengaduan pelayanan 

publik 

9 Evaluasi pengelolaan 

pengaduan 

Evaluasi pengelolaan 

pengaduan  

Evaluasi 

pengelolaan 

pengaduan  

Evaluasi 

pengelolaan 

pengaduan  

Evaluasi pengelolaan 

pengaduan  

No 2015 2016 2017 2018 2019 

1 Melaksanakan kebijakan 

survey kepuasan masyarakat 

secara berkala 

Melaksanakan 

kebijakan survey 

kepuasan 

masyarakat secara 

berkala  

Melaksanakan 

kebijakan survey 

kepuasan 

masyarakat 

secara berkala  

Melaksanakan 

kebijakan survey 

kepuasan 

masyarakat 

secara berkala  

Melaksanakan 

kebijakan survey 

kepuasan masyarakat 

secara berkala  

2 Evaluasi kebijakan survey 

kepuasan masyarakat secara  

berkala 

Evaluasi kebijakan 

survey kepuasan 

masyarakat secara 

berkala 

Evaluasi 

kebijakan survey 

kepuasan 

masyarakat 

secara berkala 

Evaluasi 

kebijakan survey 

kepuasan 

masyarakat 

secara berkala 

Evaluasi kebijakan 

survey kepuasan 

masyarakat secara 

berkala 

3 Tindak lanjut terhadap seluruh 

hasil evaluasi survey 

kepuasan masyarakat secara 

berkala 

Tindak lanjut 

terhadap seluruh 

hasil evaluasi survey 

kepuasan 

masyarakat secara 

berkala 

Tindak lanjut 

terhadap seluruh 

hasil evaluasi 

survey kepuasan 

masyarakat 

secara berkala 

Tindak lanjut 

terhadap seluruh 

hasil evaluasi 

survey kepuasan 

masyarakat 

secara berkala 

Tindak lanjut terhadap 

seluruh hasil evaluasi 

survey kepuasan 

masyarakat secara 

berkala 

4 Hasil survey terintegrasi dalam 

subsite RB Badan POM 

Hasil survey 

terintegrasi dalam 

subsite RB Badan 

POM 

Hasil survey 

terintegrasi 

dalam subsite 

RB Badan POM 

Hasil survey 

terintegrasi 

dalam subsite 

RB Badan POM 

Hasil survey 

terintegrasi dalam 

subsite RB Badan POM 

5 Penyempurnaan media 

pengaduan pelayanan 

Penyempurnaan 

media pengaduan 

pelayanan 

Penyempurnaan 

media 

pengaduan 

pelayanan 

Penyempurnaan 

media 

pengaduan 

pelayanan 

Penyempurnaan media 

pengaduan pelayanan 

6 Pengembangan subsite 

sebagai salah satu media 

pengaduan pelayanan publik

Pengembangan 

subsite sebagai salah 

satu media

Integrasi subsite 

pengaduan 

pelayanan publik 

Evaluasi 

integrasi subsite 

pengaduan 
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Target program Quick Wins telah di-breakdown pada tahun 2015-2019 sebagai berikut:

4) Sub Bidang Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Post 
Market
Meningkatnya tingkat kepatuhan penyelenggara 
pelayanan publik, dengan sasaran antara lain:
a) Meningkatnya tingkat kepatuhan penyelenggara 

pelayanan publik.
b) Meningkatnya publikasi pelayanan publik sesuai 

Standar Pelayanan.

c) Terwujudnya kepuasan masyarakat.
d) Meningkatnya penyelesaian pengaduan pelayanan 

publik.
 Indikator dari sasaran Meningkatnya Tingkat 

Kepatuhan Penyelenggara Pelayanan Publik berupa:
a) Standar Pelayanan Publik, dengan sub indikator:
 (1) Standar Pelayanan Sudah Ditetapkan.

Target/Program telah di-breakdown pada tahun 2015-2019 sebagai berikut:
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Pelaksanaan Standar Pelayanan.
Target/Program telah di-breakdown pada tahun 2015-2019 sebagai berikut:

Agenda Reformasi 
Birokrasi BPOM 

Tahun 2015 – 2019

BAB V
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NO 2015 2016 2017 2018 2 019 
- Surat Persetujuan 
Pendaftaran 
Produsen BTP 

- pengujian dan 
kalibrasi 
- Surat Persetujuan 
Pendaftaran 
Produsen BTP 

- pengujian dan 
kalibrasi 
- Surat Persetujuan 
Pendaftaran 
Produsen BTP 

3. M elakukan evaluasi kinerja 
pelayanan yang mengacu 
pada Standar Pelayanan 
dalam Renstra secara 
berkala 

Melakukan evaluasi 
kinerja pelayanan yang 
mengacu pada Standar 
Pelayanan dalam 
Renstra secara berkala 

Melakukan evaluasi 
kinerja pelayanan 
yang mengacu pada 
Standar Pelayanan 
dalam Renstra 
secara berkala 

Melakukan 
evaluasi kinerja 
pelayanan yang 
mengacu pada 
Standar Pelayanan 
dalam Renstra 
secara berkala 

Melakukan 
evaluasi kinerja 
pelayanan yang 
mengacu pada 
Standar Pelayanan 
dalam Renstra 
secara berkala 

- Evaluasi berdasarkan hasil  
audit Internal Badan POM 

Evaluasi berdasarkan 
hasil audit Internal 
Badan POM 

Evaluasi berdasarkan 
hasil audit Internal 
Badan POM 

Evaluasi 
berdasarkan hasil 
audit Internal 
Badan POM 

Evaluasi 
berdasarkan hasil 
audit Internal 
Badan POM 

- Evaluasi berdasarkan hasil  
audit Eksternal Badan 
POM 

Evaluasi berdasarkan 
hasil audit Eksternal 
Badan POM 

Evaluasi berdasarkan 
hasil audit Eksternal 
Badan POM 

Evaluasi 
berdasarkan hasil 
audit Eksternal 
Badan POM 

Evaluasi 
berdasarkan hasil 
audit Eksternal 
Badan POM 

- Evaluasi secara mandiri 
oleh tiap unit kerja Badan 
POM 

Evaluasi secara 
mandiri oleh tiap unit  
kerja Badan POM 

Evaluasi secara 
mandiri oleh tiap unit 
kerja Badan POM 

Evaluasi secara 
mandiri oleh tiap 
unit kerja Badan 
POM 

Evaluasi secara 
mandiri oleh tiap 
unit kerja Badan 
POM 

 Indikator dari sasaran Meningkatnya Publikasi Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan 
berupa:
a) Maklumat Pelayanan, dengan sub indikator:
(1) Adanya Pernyataan Maklumat
  
Target/Program telah di-breakdown pada tahun 2015-2019 sebagai berikut:

Agenda Reformasi 
Birokrasi BPOM 

Tahun 2015 – 2019

BAB V
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(2) Aplikasi/Pelaksanaan Maklumat
Target/Program telah di-breakdown pada tahun 2015-2019 sebagai berikut:

b) Sistem Informasi Pelayanan Publik, dengan sub indikator:
(1) Keberadaan Sistem dan Mekanisme SIPP.
(2) Mekanisme SIPP.
(3) Akurasi dan aktualisasi informasi pelayanan publik.

Indikator dari sasaran Terwujudnya Kepuasan Masyarakat berupa:
c) Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM), dengan sub indikator:

(1) Pelaksanaan SKM.
Target/Program telah di-breakdown pada tahun 2015-2019 sebagai berikut:

Indikator dari sasaran Meningkatnya Penyelesaian Pengaduan Pelayanan Publik berupa:
d) Pengelolaan Pengaduan, dengan sub indikator:

(1) Keberadaan petugas pengelolaan pengaduan.
  Target/Program telah di-breakdown pada tahun 2015-2019 sebagai berikut:

(2) Mekanisme Pengelolaan Pengaduan
 Target/Program telah di-breakdown pada tahun 2015-2019 sebagai berikut:

Agenda Reformasi 
Birokrasi BPOM 

Tahun 2015 – 2019

BAB V
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e) Penyelesaian Aktualisasi Informasi Pelayanan Publik, dengan sub indikator:
 (1) Pembaruan (Updating Data dan Informasi) Penanganan Pengaduan.
  Target/Program telah di-breakdown pada tahun 2015-2019 sebagai berikut:

Agenda Reformasi 
Birokrasi BPOM 

Tahun 2015 – 2019

BAB V
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B. Perumusan dan penetapan 
kebijakan sistem rekruitmen dan 
seleksi secara transparan dan 
berbasis kompetensi di lingkungan 
Badan POM; 

C. Perumusan dan penetapan 
kebijakan sistem promosi secara 
terbuka di lingkungan Badan POM; 

D. Perumusan dan penetapan 
kebijakan pemanfaatan assessment 
center; 

E. Perumusan dan penetapan 
kebijakan penilaian kinerja 
pegawai di Badan POM; 

F. Perumusan dan penetapan 
kebijakan reward and punishment 
berbasis kinerja di Badan POM; 

G. Pembangunan/pengembangan 
sistem informasi ASN di Badan 
POM; 

H. Perumusan dan penetapan 
kebijakan sistem pengkaderan 
pegawai ASN di Badan POM; 

I. Perumusan dan penetapan 
kebijakan pemanfaatan/ 
pengembangan data base profil 
kompetensi calon dan pejabat 
tinggi ASN di Badan POM; 

J. Perumusan dan penetapan 
kebijakan pengendalian kualitas 
diklat di Badan POM;

K. Penerapan sistem promosi secara 
terbuka, kompetitif, dan berbasis 
kompetensi didukung oleh 
makin efektifnya pengawasan 
oleh Komisi Aparatur Sipil Negara 
(KASN); 

L. Menyusun dan menetapkan pola 
karier pegawai ASN;

M. Pengukuran gap competency 
antara pemangku jabatan dan 
syarat kompetensi jabatan;

N. Penguatan sistem dan kualitas 
pendidikan dan pelatihan untuk 
mendukung kinerja. 

5.4 Akuntabilitas

Kemampuan pemerintah untuk 
mempertanggungjawabkan berbagai 
sumber yang diberikan kepadanya 
bagi kemanfaatan publik seringkali 
menjadi pertanyaan masyarakat. 
Pemerintah dipandang belum 
mampu menunjukkan kinerja 

5.3 SDM Aparatur 

Perilaku aparatur sangat dipengaruhi oleh bagaimana setiap instansi pemerintah membentuk SDM Aparaturnya melalui 
penerapan sistem manajemen SDM-nya dan bagaimana Sistem Manajemen SDM diterapkan secara nasional. Sistem 
manajemen SDM yang tidak diterapkan dengan baik mulai dari perencanaan pegawai, pengadaan, hingga pemberhentian 
akan berpotensi menghasilkan SDM yang tidak kompeten. Hal ini akan berpengaruh pada kualitas penyelenggaraan 
pemerintahan dan pelayanan. Karena itu, perubahan dalam pengelolaan SDM harus selalu dilakukan untuk memperoleh 
sistem manajemen SDM yang mampu menghasilkan pegawai yang profesional. Sumber daya manusia aparatur 
merupakan aset utama yang akan menghantarkan keberhasilan pemerintah daerah dalam menyelenggarakan tugas dan 
fungsi. Struktur, anggaran, sarana dan prasarana yang tersedia tidak akan optimal pemanfaatannya tanpa didukung SDM 
yang kompeten. Reformasi Birokrasi menuntut instansi pemerintah untuk dapat melakukan tugas dan fungsinya secara 
efektif dan efisien guna pelayanan prima kepada masyarakat. 

Salah satu instrumen yang mampu 
membentuk dan mewujudkan tata 
pemerintahan yang efektif dan 
efisien adalah sistem penegakan 
disiplin yang implementatif. Sejak 
digulirkannya Reformasi Birokrasi, 
program peningkatan disiplin 
dijadikan salah satu pilar dan agenda 
utama untuk dilaksanakan. Berikut ini 
program yang akan dilakukan Badan 
POM sesuai prioritas nasional: 
A. Perbaikan berkelanjutan sistem 

perencanaan kebutuhan pegawai 
ASN di lingkungan Badan POM;

Agenda Reformasi 
Birokrasi BPOM 

Tahun 2015 – 2019

BAB V

melalui pelaksanaan kegiatan-
kegiatan yang mampu menghasilkan 
outcome (hasil yang bermanfaat) 
bagi masyarakat. Oleh karena itu, 
perlu diperkuat penerapan sistem 
akuntabilitas yang dapat mendorong 
birokrasi lebih berkinerja dan 
mampu mempertanggungjawabkan 
kinerjanya sesuai dengan 
segala sumber-sumber yang 
dipergunakannya. Diperlukan 
p e m b a n g u n a n / p e n g e m b a n g a n 
teknologi informasi dalam 
manajemen kinerja. Program 
penguatan akuntabilitas kinerja 
dengan hasil yang diharapkan berupa 
meningkatnya kualitas penerapan 
sistem akuntabilitas keuangan dan 
kinerja yang terintegrasi dengan 
ukuran keberhasilan :

1. Renstra unit kerja (Pusat dan Balai 
Besar/ Balai POM) sejalan dengan 
Renstra Badan POM;

2. Renstra Badan POM menjadi 
acuan dalam perencanaan dan 

penganggaran program/kegiatan 
tahunan 

3. Renstra Badan POM dipantau 
capainnya secara berkala 

4. Perjanjian Kinerja dipantau 
capaiannya secara berkala 

5. Terdapat mekanisme Pemantauan 
dan Evaluasi kinerja (termasuk IKU)

6. Penyusunan/ pengembangan 
sistem manajemen kinerja yang 
terintegrasi 

7. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja 
Badan POM bernilai minimal Baik

8. Laporan keuangan sesuai dengan 
standar akuntansi pemerintah 
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Kegiatan  yang akan dilaksanakan Badan POM selama periode 2015-2019:
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Program penguatan akuntabilitas 
kinerja dengan hasil yang diharapkan 
berupa meningkatnya kualitas 
penerapan sistem pengadaan barang 
dan jasa yang adil transparan dan 
profesional, serta meningkatnya 
akuntabilitas aparatur dengan ukuran 
keberhasilan :

1. Evaluasi akuntabilitas dilakukan 
oleh SDM yang kompeten;

2. Pelaksanaan SAKIP memiliki 
kompetensi yang dibutuhkan.

Kegiatan yang akan dilaksanakan 
tahun 2015 – 2019 adalah :
1. Pelatihan evaluator tahun 2015
2. Penugasan evaluator tahun 2015 

5.5 Peraturan Perundang-Undangan
 
Permasalahan lain yang menjadi faktor 
penyebab munculnya perilaku negatif 
aparatur adalah peraturan perundang-
undangan yang tumpang tindih, 
disharmonis, dapat diinterpretasi 
berbeda atau sengaja dibuat tidak 
jelas untuk membuka kemungkinan 
penyimpangan. Kondisi seperti ini 
seringkali dimanfaatkan oleh aparatur 
untuk kepentingan pribadi yang 
dapat merugikan negara. Karena 
itu, perlu dilakukan perubahan/
penguatan terhadap sistem peraturan 
perundang-undangan yang lebih 
efektif dan menyentuh kebutuhan 

masyarakat.
Berikut langkah-langkah Badan 
POM dalam penguatan peraturan 
Perundang-Undangan:

1) Terkait harmonisasi:
a) melakukan identifikasi 

dan analisis kembali untuk 
pemutakhiran pemetaan 
terhadap seluruh peraturan 
perundang-undangan yang 
tidak harmonis/sinkron setiap 
tahun secara berkelanjutan 
sesuai dengan perubahan 
lingkungan 

Agenda Reformasi 
Birokrasi BPOM 

Tahun 2015 – 2019

BAB V



Road Map Reformasi Birokrasi 2015 - 2019 Road Map Reformasi Birokrasi 2015 - 2019145 146

strategis terkait pengawasan di 
bidang obat dan makanan.

b) menyusun rencana tahunan 
revisi peraturan perundang-
undangan yang tidak 
harmonis/tidak sinkron 
berdasarkan hasil identifikasi, 
analisis dan pemetaan terkini, 
dengan memperhatikan 
tata cara pembentukan 
peraturan perundang-
undangan terutama pada 
aspek transparansi dengan 
pelaksanaan konsultasi publik 
dan/atau apabila diperlukan 
notifikasi ke  WTO.

2) Terkait sistem pengendalian 
dalam penyusunan peraturan 
perundang-undangan:
a) melakukan evaluasi 

atas pelaksanaan sistem 
pengendalian penyusunan 
peraturan perundang-

undangan yang mensyaratkan 
adanya Rapat Koordinasi, 
Naskah Akademis/kajian/policy 
paper, dan Paraf Koordinasi 
(routing slip/verbal) baik di 
masing-masing anggota 
POKJA, maupun dalam 
pelaksanaan Tahubja POKJA 2 
sesuai dokumen POM 01.

b) melaksanakan sistem 
pengendalian penyusunan 
peraturan perundang –
undangan melalui rapat-rapat 
koordinasi, penyusunan naskah 
akademis/kajian/policy paper, 
dan paraf koordinasi (verbal) 
berdasarkan hasil evaluasi. 

5.6 Penguatan Kelembagaan

Kelembagaan pemerintah dipandang 
belum berjalan secara efektif 
dan efisien. Struktur yang terlalu 

gemuk dan memiliki banyak hirarki 
menyebabkan timbulnya proses yang 
berbelit, kelambatan pelayanan dan 
pengambilan keputusan, dan akhirnya 
menciptakan budaya feodal pada 
aparatur. Karena itu, perubahan pada 
sistem kelembagaan akan mendorong 
efisiensi, efektivitas, dan percepatan 
proses pelayanan dan pengambilan 
keputusan dalam birokrasi. Perubahan 
pada sistem kelembagaan diharapkan 
akan dapat mendorong terciptanya 31 

budaya/perilaku yang lebih kondusif 
dalam upaya mewujudkan birokrasi 
yang efektif dan efisien.  Tujuan 
utama dari program ini adalah untuk 
meningkatkan efesiensi organisasi 
kementerian/lembaga/pemerintah 
daerah secara proporsional dan sesuai 
dengan kebutuhan pelaksanaan tugas 
masing-masing sehingga organisasi 
menjadi tepat fungsi dan tepat ukuran. 
Pada area perubahan organisasi, 
permasalahan utama yang dihadapi 
adalah kelembagaan perangkat 
kementerian belum seluruhnya efisien 
dan efektif menyelenggarakan urusan 
pemerintahan. Penataan organisasi 
yang efektif dan efisien bukan 
persoalan mudah karena berdampak 
langsung terhadap karir dan jabatan, 
sehingga penataan dilakukan secara 
gradual. Dibutuhkan evaluasi dan 
restrukturisasi kelembagaan ASN di 
masing-masing K/L dan Pemda, untuk 

itu Badan POM telah mengajukan 
beberapa usulan ke Kementerian 
PAN dan RB terkait restrukturisasi 
kelembagaan di Badan POM. Salah 
satu hal yang sangan mendasar yaitu 
untuk Unit Layanan Pengadaan yang 
sampai saat ini masih belum dapat 
menjadi unit mandiri dan masih 
menginduk pada unit eselon II lainnya. 

5.7 Penguatan Tata Laksana

Kejelasan proses bisnis/tatakerja/
tatalaksana dalam instansi pemerintah 
juga sering menjadi kendala 
penyelenggaraan pemerintahan. 
Berbagai hal yang seharusnya dapat 
dilakukan secara cepat seringkali 
harus berjalan tanpa proses yang 
pasti karena tidak terdapat sistem 
tatalaksana yang baik. Hal ini 
kemudian mendorong terciptanya 
perilaku hirarkis, feodal, dan kurang 
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kreatif pada birokrat/aparatur. Oleh karena itu, perubahan 
pada sistem tatalaksana sangat diperlukan dalam rangka 
mendorong efisiensi penyelenggaraan pemerintahan 
dan pelayanan, sekaligus juga untuk mengubah mental 
aparatur.
A. Perluasan penerapan e-government yang terintegrasi dalam 

penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di 
Badan POM; 

 Badan POM akan melaksanakan Penyusunan Master 
Plan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Tahun 
2015-2019. 

B. Penerapan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan di 
Badan POM; 

C. Implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi 
Publik di Badan POM; 

D. Penerapan sistem kearsipan yang handal di Badan 
POM.

5.8 Pengawasan

Berbagai penyimpangan yang terjadi dalam birokrasi, 
salah satu penyebabnya adalah lemahnya sistem 
pengawasan. Kelemahan sistem pengawasan mendorong 
tumbuhnya perilaku koruptif atau perilaku negatif lainnya 
yang semakin lama semakin menjadi, sehingga berubah 
menjadi sebuah kebiasaan. Karena itu perubahan perilaku 
koruptif aparatur harus pula diarahkan melalui perubahan 
atau penguatan sistem pengawasan.

A. Pembangunan unit kerja untuk memperoleh predikat 
menuju WBK/WBBM di Badan POM;

B. Pelaksanaan pengendalian Gratifikasi di Badan POM; 
 Hal-hal yang akan dilaksanakan Badan POM selama 

periode 2015-2019 adalah:

1) Surat Edaran Inspektur ke seluruh satker  tentang  
pelaporan pengendalian gratifikasi per semester 

2) Pembuatan subsite khusus pada website Badan POM
3) Ikut serta  kegiatan pameran dalam rangka pameran 

hari anti korupsi sedunia.
4) Optimalisasi rekapitulasi pelaporan  gratifikasi secara 

berkala (tiap semester)
5) Kaji ulang  kebijakan penanganan gratifikasi

a) Pelaksanaan Whistleblowing System di Badan POM; 
b) Pelaksanaan pemantauan benturan kepentingan di 

Badan POM; 
c) Pembangunan SPIP di lingkungan unit kerja di 

Badan POM;

Proses pelaksanaan dan penerapan SPIP di Badan POM:  

(1) Bimbingan teknis  Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan 
SPIP di lingkungan Badan POM 

(2) Pembuatan subsite khusus pada Website Badan POM
(3) Resertifikasi ISO 9001 :2008 pada tahun 2015
(4) Audit Mutu Internal
(5) Audit Eksternal (surveilan)
(6) Sosialisasi Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan SPIP 

di Lingkungan Badan POM
(7) Bimbingan teknis Penilaian Risiko pada masing-masing 

satker
6) Penanganan pengaduan masyarakat di Badan POM.
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BAB VI 6.1 Strategi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dibagi ke dalam dua tingkatan pelaksanaan, 
yaitu:

A. Nasional

Pada tingkat nasional, pelaksanaan Reformasi Birokrasi dibagi ke dalam tingkat 
pelaksanaan:

1) Makro 
 Mencakup perumusan atau penyempurnaan kebijakan yang menjadi dasar 

bagi pelaksanaan Reformasi Birokrasi secara nasional 
2) Meso
 Mencakup manajemen pelaksanaan Reformasi Birokrasi, yang mendorong 

perumusan kebijakan-kebijakan inovatif, menerjemahkan kebijakan 
makro dalam implementasinya, dan mengkoordinasikan (mendorong dan 
mengawal) pelaksanaan Reformasi Birokrasi di tingkat K/L dan Pemda.

B. Instansional 

Disebut juga tingkat pelaksanaan mikro, mencakup implementasi kebijakan/
program Reformasi Birokrasi sebagaimana digariskan secara nasional dan 
menjadi bagian dari upaya percepatan Reformasi Birokrasi pada masing-masing 
K/L dan Pemda.

Strategi 
Pelaksanaan Dan 
Program Reformasi 
Birokrasi
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6.2 Program-program tingkat mikro

Program-program Reformasi Birokrasi, baik dalam tingkatan Makro, Meso, maupun Mikro adalah sebagai berikut:

Tabel 7.Program-program Reformasi Birokrasi

Strategi Pelaksanaan 
Dan Program Reformasi 

Birokrasi

BAB VI
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Program Quick 
Wins BPOM

BAB VII 7.1 Program Quick Wins Reformasi Birokrasi BPOM

Program Quick Wins dilakukan dalam rangka memberikan dampak positif jangka 
pendek yang dapat dirasakan oleh publik/masyarakat sebagai outcome dari 
langkah-langkah Reformasi Birokrasi yang dilakukan oleh pemerintah.

Terdapat 5 program Quick Wins Reformasi Birokrasi yaitu: 
A. Onsite denah sarana produksi bagi UMKM Obat Tradisional dan Kosmetik.
B. Public Service Index.
C. Biaya pendaftaran pangan untuk Industri skala mikro senilai 50 % dari PNBP 

normal.
D. Implementasi SKI Prioritas
E. Launching e-reg obat baru.
F. Launching e-registrasi ulang produk obat.
G. E-performance

Program Quick Wins Nasional Reformasi Birokrasi merupakan program-program 
yang secara nasional dipandang strategis dan memiliki dampak positif dalam 
jangka waktu secara langsung bagi perbaikan birokrasi. Program Quick Wins 
nasional, harus menjadi program Quick Wins instansional sesuai dengan bidang 
tugasnya masing-masing.

7.2 Program Quick Wins Reformasi Birokrasi Unit Kerja

Program Quick Wins Reformasi Birokrasi Instansional adalah program Quick 
Wins yang ditetapkan dan dilaksanakan oleh masing-masing unit kerja. Setiap 
instansi harus memilih Quick Wins yang sejalan dengan bidang tugas utamanya, 
terutama yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat, sehingga masyarakat 
dapat langsung merasakan perubahan yang sedang dilakukan oleh masing-
masing unit kerja. 
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Rencana Aksi 
Reformasi 
Birokrasi

BAB VIII 8.1 Manajemen Perubahan

Revolusi mental pegawai Badan POM merupakan suatu terobosan baru dalam 
program penataan pola pikir dan budaya kerja. Dengan diterapkannya strategi 
yang baru ini dalam menginternalisasi nilai-nilai dan kode etik pegawai Badan 
POM, diharapkan dapat mengubah secara sistematis dan konsisten sistem dan 
mekanisme kerja organisasi, pola pikir, dan budaya kerja individu/unit kerja ke 
arah yang lebih baik lagi. Selain itu, diharapkan pada tahap Reformasi Birokrasi 
berikutnya, budaya kerja dapat menjadi culture management system, yakni 
suatu elemen atau perangkat terukur yang dapat dimanfaatkan oleh organisasi 
sebagai suatu alat manajemen untuk pencapaian tujuan.
Rencana Tindak Lanjut: Penyusunan Roadmap RB Badan POM Tahun 2015-
2019, Surat Edaran Sestama untuk meminta setiap unit melakukan internalisasi 
roadmap RB tahun 2015-2019, dan menyampaikan data dukungnya (berupa 
undangan, daftar hadir, presentasi) ke Sekretariat Tim Pelaksana RB.

Rencana Tindak Lanjut: Perlu dilakukan update tentang Reformasi Birokrasi  
pada subsite Reformasi Birokrasi di website BPOM utamanya yang leih bersifat 
komunikatif sehingga mampu memberikan perubahan revolusi mental pada 
seluruh aparatur birokrasi Badan POM.
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8.2 Penguatan Peraturan Perundang-undangan

1) Kondisi organisasi yang diinginkan agar dapat mewujudkan 
target kinerja yang harus dicapai (sesuai dengan RPJMN)

 Kondisi organisasi  untuk mewujudkan target kinerja  yang 
harus dicapai antara lain:
a) Adanya standar kompetensi untuk Perumus Standar
b) Adanya jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) yang memadai
c) Adanya sarana prasarana yang memadai
d) Adanya peningkatan kompetensi baik tenaga perancang  

sebagai legal drafting maupun kompetensi Perumus 
Standar

2) Target-target yang ingin diperbaiki/disempurnakan melalui 
Reformasi Birokrasi
a) terkait harmonisasi:

(1) melakukan identifikasi dan analisis kembali untuk 
pemutakhiran pemetaan terhadap seluruh peraturan 
perundang-undangan yang tidak harmonis/sinkron 
setiap tahun secara berkelanjutan sesuai dengan 
perubahan lingkungan strategis terkait pengawasan di 
bidang obat dan makanan.

(2) menyusun rencana tahunan revisi peraturan 
perundang-undangan yang tidak harmonis/tidak 
sinkron berdasarkan hasil identifikasi, analisis dan 
pemetaan terkini, dengan memperhatikan tata cara 
pembentukan peraturan perundang-undangan 
terutama pada aspek transparansi dengan pelaksanaan 
konsultasi publik dan/atau apabila diperlukan notifikasi 
ke WTO.

b) terkait sistem pengendalian dalam penyusunan peraturan 
perundang-undangan:
(1) melakukan evaluasi atas pelaksanaan sistem 

pengendalian penyusunan peraturan perundang-
undangan yang mensyaratkan adanya Rapat 
Koordinasi, Naskah Akademis/kajian/policy paper, dan 

Paraf Koordinasi (routing slip/verbal) baik di masing-
masing anggota POKJA, maupun dalam pelaksanaan 
Tahubja POKJA 2 sesuai dokumen POM 01.

(2) melaksanakan sistem pengendalian penyusunan 
peraturan perundang–undangan melalui rapat-rapat 
koordinasi, penyusunan naskah akademis/kajian/policy 
paper, dan paraf koordinasi (verbal) berdasarkan hasil 
evaluasi.

c) Rencana Tindak Lanjut: 
(1) Melakukan evaluasi atas pelaksanaan sistem 

pengendalian penyusunan peraturan perundang-
undangan yang mensyaratkan adanya Rapat 
Koordinasi, Naskah Akademis/kajian/policy paper, dan 
Paraf Koordinasi (routing slip/verbal) baik di masing-
masing anggota POKJA, maupun dalam pelaksanaan 
Tahubja POKJA 2 sesuai dokumen POM 01.

(2) Melaksanakan sistem pengendalian penyusunan 
peraturan perundang – undangan melalui rapat-rapat 
koordinasi, penyusunan naskah akademis/kajian/policy 
paper, dan paraf koordinasi (verbal) berdasarkan hasil 
evaluasi.

8.3 Penataan dan Penguatan Organisasi

Keberlanjutan pelaksanaan Reformasi Birokrasi memiliki peran 
penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. 
Hasil yang telah diperoleh dari pelaksanaan Reformasi Birokrasi 
program penataan organisasi pada periode 2010-2014 menjadi 
dasar bagi pelaksanaan Reformasi Birokrasi program penguatan 
kelembagaan pada tahapan selanjutnya. Oleh karena itu, 
pelaksanaan Reformasi Birokrasi 2015-2019 merupakan penguatan 
dari pelaksanaan Reformasi Birokrasi tahapan sebelumnya. 
Hasil dari yang diharapkan dalam program penguatan 
kelembagaan adalah meningkatnya ketepatan ukuran, ketepatan 
fungsi, dan sinergisme kelembagaan serta menurunnya tumpang 

tindih tugas dan fungsi antarunit organisasi 
di lingkungan BPOM maupun dengan 
instansi lainnya. Keberhasilan program ini 
dapat ditunjukkan melalui organisasi BPOM 
yang tepat fungsi dan tepat ukuran yang 
pada akhirnya mendukung visi dan misi 
BPOM serta pencapaian sasaran Reformasi 
Birokrasi nasional, yaitu birokrasi yang 
efektif dan efisien. Rencana aksi program 
penguatan kelembagaan BPOM tahun 
2015-2019 adalah:

•	 Finalisasi	evaluasi	kelembagaan
•	 Penyusunan	 Kajian/desain	 organisasi	

BPOM
•	 Pengajuan	naskah	akademis	penguatan	

organisasi BPOM kepada Kemen PAN 
dan RB

•	 Penyusunan	 organisasi	 dan	 tata	 kerja	

BPOM
•	 Penyusunan	 Pedoman	 Pembentukan	

dan Evaluasi UPT/Pos POM
•	 Feasibility	 study	 pembentukan	 Pos	

POM baru
•	 Evaluasi	UPT/Pos	POM
•	 Evaluasi	Kelembagaan	BPOM

Rencana aksi Reformasi Birokrasi program 
penguatan kelembagaan BPOM tahun 
2015-2019 secara rinci dapat dilihat pada 
matriks dalam lampiran roadmap.
Rencana Tindak Lanjut: Penyusunan Naskah 
Akademis Restrukturisasi Organisasi BPOM.

8.4 Penguatan Tata Laksana

Program tata laksana dalam Reformasi 
Birokrasi BPOM tahun 2015-2019 
merupakan penguatan dari program 
periode sebelumnya. Hasil yang diharapkan 

dari program penguatan tata laksana, 
antara lain:

A. Meningkatnya penerapan sistem, 
proses dan prosedur kerja yang jelas, 
efektif, efisien, cepat, terukur sederhana, 
transparan, partisipatif, dan berbasis 
e-Government;

B. Meningkatnya penerapan keterbukaan 
informasi publik;

C. Meningkatnya penerapan sistem 
pengadaan barang dan jasa secara 
elektronik;

D. Meningkatnya penerapan manajemen 
kearsipan yang handal.

Adapun rencana aksi program penguatan 
tata laksana dalam rangka penerapan 
sistem, proses dan prosedur kerja yang 
jelas, efektif dan efisien adalah :

1) Resertifikasi Quality Management 
System (QMS) ISO 9001:2008

2) Penyusunan Sistem Informasi 
Manajemen Mutu

3) Kaji ulang proses bisnis yang sesuai 
dengan tugas dan fungsi seluruh unit 
organisasi

4) Penjabaran seluruh peta proses bisnis 
ke dalam SOP

5) Penerapan SOP oleh seluruh unit 
organisasi

6) Peningkatan kompetensi Auditor dan 
Manajemen Representative

7) Evaluasi terhadap efisiensi dan 
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9) Surveilan QMS ISO 9001:2008
10) Sertifikasi QMS ISO 9001:2015
11) Surveilan QMS ISO 9001:2015

Dalam rangka penerapan e-government, 
rencana aksi yang dilakukan meliputi : 
1) Melakukan Penyusunan Master Plan TIK 

Badan POM 2015 – 2019 
2) Mempertahankan perolehan 

e-transparancy award dengan terus 
melakukan continous improvement 
pada website BPOM. 

3) Mengikuti PeGI Award yang 
diselenggarakan secara periodik setiap 
tahun untuk kembali meraih peringkat 
utama dan mempertahankan 
peringkat PEGI yang diselenggarakan 
Kemkominfo

4) Mengikuti assesstment KAMI yang 
diselenggarakan Kemkominfo 

5) Mengikuti  audit surveilance ISO 
27001:2013 pada akhir tahun 2015 
serta melakukan implementasi secara 
bertahap di Pusat dan BB/Balai POM

6) Melakukan continous improvement  
aplikasi layanan publik secara online 
diantaranya e-registration, Notifikasi 
Kosmetik

7) Meningkatkan layanan pembayaran 
PNBP melalui e-payment secara 
bertahap untuk penerbitan SKI, 
e-registration OT, e-registration Obat, 
e-registration SM, Pengujian, Sertifikasi 
GMP, 

8) Meingkatkan layanan e-bpom melalui 
redesign e-bpom, SKI Prioritas, Single 
Sub Mission, SKE Pangan, SKE OT – Kos 
–SM, SKE Obat

9) Meningkatkan layanan internal 
pelaporan terpadu untuk SIPT 
Penandaan Iklan, Early Warning System 
(EWS), Penyidikan, Sertifikasi

10) Meningkatkan perkuatan infrastruktur 
TIK mendukung ISO 27001 dengan 
melakukan pemetaan standar 
infrastruktur Balai, Optimalisasi email 
corporate, Pengembangan JARSISPOM, 
Pengembangan server warehouse, 
Penerapan cloud computing secara 
bertahap.

Rencana Tindak Lanjut: 

1) Penyusunan Master plan Teknologi 
Informasi dan Komunikasi (TIK) Tahun 
2015-2019.

2) Pengembangan e-performance, 
e-proposal.

3) Pembangunan aplikasi web registrasi 
mobile berbasis android.

4) Uji coba implementasi e-payment Surat 
Keterangan Impor Obat dan Makanan 
bagi 15 importir pada Mei 2015,

Rencana tindak lanjut untuk meningkatkan 
kualitas pelayanan informasi di Badan POM 
sebagai implementasi UU Keterbukaan 
Informasi Publik antara lain: 

1) Informasi publik yang tersedia di situs 
Badan POM www.pom.go.id baik untuk 
informasi yang wajib diumumkan 
secara berkala, serta merta, maupun 
setiap saat, selalu tersedia dengan up to 
date.

2) Pemutakhiran daftar informasi publik di 
lingkungan Badan POM.

3) Meningkatkan kompetensi SDM 
pengelola layanan informasi publik 
Badan POM.

4) Memberikan layanan informasi publik 
dengan cepat, tepat waktu, biaya 
ringan/proporsional, dan sederhana.

Dalam rangka meningkatkan penerapan 
e-procurement, perlu dilakukan optimalisasi 
pelayanan pengadaan barang/jasa pada 
LPSE BPOM. Kegiatan yang dilakukan 
meliputi:

1) Kejelasan struktur unit LPSE;
2) Melakukan sosialisasi dan pelatihan 

pengadaan barang/jasa;
3) Melaksanakan peningkatan kapasitas 

SDM pelaksana pengadaan barang/
jasa;

4) Peningkatan SDM Tim LPSE;
5) Mengevaluasi pelaksanaan pengadaan 

barang/jasa;
6) Meningkatkan kualitas software dan 

hardware;
7) Memonitor dan memantau 

pelaksanaan pengadaan barang/jasa;

8) Melakukan evaluasi terhadap seluruh 
pelaksanaan rencana;

9) Melakukan berbagai perbaikan 
yang diperlukan terhadap seluruh 
pelaksanaan kegiatan untuk menjaga 
konsistensi perbaikan berkelanjutan.

10) Keterlibatan Auditor dalam proses 
pengadaan sebagai early warning / 
adviser

Dalam rangka meningkatkan penerapan 
manajemen kearsipan yang handal, Biro 
Umum selaku koordinator implementasi 
pengelolaan kearsipan di Badan Pengawas 
Obat dan Makanan akan berupaya 
mendorong seluruh unit kerja di lingkungan 
Badan POM untuk melaksanakan:
1) Pengadaan gedung pusat arsip di unit 

kearsipan I (Badan POM Pusat)
2) Pengadaan gedung pusat arsip di setiap 

unit kearsipan II (Balai Besar POM/ Balai 
POM)

3) Penataan fisik arsip seusai dengan 
kaidah pengelolaan kearsipan.

4) Menginventarisasi arsip vital dan 
menyimpannya di tempat yang aman

5) Pengadaan dan pengangkatan SDM 
Kearsipan 

6) Pada akhirnya seluruh arsip baik arsip aktif 
maupun arsip inaktif tertata dengan baik 
sehingga dapat digunakan sebagai bukti 
hasil kerja dan bukti pertanggunjawaban 
pemerintah kepada masyarakat atas 
penggunaan Anggaran Negara secara 
transparan, akuntabel dan taat azas.

Dalam rangka meningkatan penerapan 
manajemen kearsipan yang handal, 
rencana aksi yang dilakukan meliputi :

1) Monitoring dan evaluasi pengelolaan 
arsip aktif dan inaktif di unit kerja

2) Penciptaan tenaga kearsipan (arsiparis/
pengelola arsip) di setiap unit kerja

3) Penilaian arsip usul musnah
4) Penyusunan rencana pengembangan 

sistem kearsipan (a-archives)
5) Penerapan sistem kearsipan 

(e-archieves)
6) Pengadaan prasarana kearsipan (ruang 

penyimpanan arsip inaktf yang sesuai 
dengan peraturan

7) Pelaksanaan pemusnahan arsip di 
beberapa unit kerja pusat melalui 
penilaian oleh Tim dan berdasarkan JRA

8) Penyelamatan arsip di bidang 
pengawasan Obat dan Makanan

9) Revisi jadwal Retensi Arsip (JRA) 
substantive

10) Monitoring dan evaluasi penerapan 
sistem kearsipan

11) Penyerahan arsi statis ke ANRI
12) Pelaksanaan Bimbingan dan supervisi 

kearsipan di BPOM Pusat, BBPOM/Balai 
POM

13) Pengembangan sistem kearsipan 
(e-archieves)

14) Evaluasi sistem kearsipan di BPOM

Kegiatan yang dilakukan untuk mencapai 
hasil yang diharapkan dari program 
penguatan tata laksana sebagaimana 
tercantum dalam roadmap rencana aksi 
sebagaimana terlampir.

8.5 Penguatan Sistem Manajemen SDM

ASN merupakan modal yang sangat 
penting dalam suatu organisasi, selain 
karena mempunyai rate of return 
tertinggi, juga karena merupakan mesin 
penggerak organisasi. Kaitannya dengan 
peran ASN dalam suatu organisasi maka 
perlu dikembangkan manajemen ASN 
untuk mewujudkan ASN Badan POM 
yang berkualitas, memiliki kompetensi 
yang diharapkan, dan berperilaku sesuai 
budaya kerja dalam mewujudkan visi dan 
misi Badan POM. Bersamaan dengan itu 
diciptakan lingkungan kerja yang kondusif 
dan atraktif untuk melakukan inovasi dalam 
tugas-tugas pengawasan, maupun tugas 
dalam layanan publik.

1. Perencanaan kebutuhan pegawai 
sesuai dengan kebutuhan organisasi.

Dengan meningkatnya fungsi Badan 
POM, meningkat pula beban kerja yang 
dilakukannya. Untuk memperkirakan 
kebutuhan pegawai 
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yang ideal maka perlu dilakukan 
penghitungan kebutuhan pegawai 
berdasarkan analisis Jabatan dan 
Analisis Beban Kerja dengan tetap 
mempertimbangkan lingkungan 
strategis, untuk kemudian ditetapkan 
dalam perhitungan formasi jabatan. 
Untuk mendukung upaya ini maka perlu 
dilakukan finalisasi penyusunan Pedoman 
Analisis Beban Kerja serta membangun dan 
mengembangkan aplikasi Analisis Beban 
Kerja agar terdapat pemahaman yang sama 
dan memudahkan dalam penyusunan 
perencanaan kebutuhan pegawai.

Adapun dalam upaya pemenuhan pengisian 
formasi dalam jabatan yang sangat terbatas 
dan adanya kebijakan nasional moratorium 
pegawai dari KemenPANRB, maka perlu 
dilakukan penataan pegawai melalui 
redistribusi pegawai agar penanganan 
beban kerja di semua unit kerja dapat 
merata dan seimbang sehingga capaian 
pengawasan obat dan makanan tetap dapat 
terpenuhi. 

2. Proses penerimaan pegawai transparan,  
objektif, akuntabel, dan bebas KKN.

Dasar rekrutmen pegawai adalah adanya 
kebutuhan pegawai baik kebutuhan akan 
kompetensi maupun jumlah pegawai. Oleh 
karena itu, rekrutmen tidak akan lepas dari 
perencanaan pegawai, analisis beban kerja, 
maupun analisis jabatan.

Hal lain yang terkait dengan rekrutmen 
adalah metode rekrutmen, termasuk 
penentuan minimal requirement, sehingga 
menghasilkan kualifikasi ASN dengan 
kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan 
Badan POM dan prosesnya dilakukan secara 
transparan, objektif, akuntabel, bebas 
KKN, dan memberikan kesempatan yang 
sama besar untuk seluruh pelamar dalam 
kompetisi formasi.  

Untuk membenahi seluruh rangkaian 
dalam sistem rekrutmen pegawai Badan 
POM, dilakukan pemantapan, salah satunya 
dengan terus melakukan review dan 
pengembangan aplikasi e-rekruitmen dan 
aplikasi CAT. Dalam pelaksanaan rekrutmen 
diharapkan adanya peningkatan anggaran 
dalam mengadakan sarana dan prasarana 
dalam pelaksanaan CAT. Dalam penyusunan 
soal akan dilakukan dengan melibatkan 
perguruan tinggi atau instansi pembina dari 
jabatan fungsional tertentu yang terkait. 

Selain itu apabila telah diperoleh CPNS maka 
akan dilakukan upaya pembinaan terjadap 
pegawai tersebut melalui Diklat Orientasi 
CPNS dan dilakukan evaluasi kinerja.

3. Pengembangan Pegawai Berbasis   
Kompetensi.

Review dan penyusunan Standar Kompetensi 
Jabatan Soft Kompetensi dan Kompetensi 
Teknis perlu segera dilakukan sebagai 

dasar untuk penentuan pola peningkatan 
dan pengembangan kompetensi. Pola 
peningkatan kemampuan soft maupun 
hard competencies perlu ditingkatkan 
pengelolaannya sehingga training atau 
fellowship yang dilakukan dapat didasarkan 
pada kebutuhan dan terpola untuk sekian 
tahun ke depan melalui Analisis Kebutuhan 
Diklat, bukan dititikberatkan pada 
kebutuhan sesaat. 

Selain itu pemetaan kompetensi melalui 
assessment / penilaian kompetensi pegawai.
pegawai perlu dilakukan updating minimal 
2 (dua) tahun sekali dan dilakukan secara 
bertahap. Sehingga gap kompetensi dari 
masing-masing pegawai dapat segera 
terpetakan dan dapat dipenuhi dengan 
peningkatan pengembangan kompetensi. 
Selain itu hasil pemetaan kompetensi ini 
dapat digunakan untuk menyaring talent 
pool ke dalam kelompok suksesi atau 
kader Badan POM, serta sebagai dasar 
penempatan ke dalam jabatan yang sesuai 
dengan kompetensi tiap level.

Penempatan pegawai yang tepat pada 
pekerjaan dan lingkungan yang tepat 
pula, akan menghasilkan kinerja terbaik 
untuk organisasi dan pegawai tersebut. 
Assessment / penilaian kompetensi pegawai 
yang sedang dilakukan digunakan untuk 
mengetahui kompetensi seseorang pegawai 
dan pekerjaan serta lingkungan yang mana 
yang paling baik untuk pegawai tersebut, 

bahkan assessment dapat dilakukan 
untuk mengetahui potensi pegawai yang 
bersangkutan.

4. Promosi Jabatan dilakukan secara   
terbuka.

Guna menjaga transparansi pengisian 
jabatan struktural maka dilakukan melalui 
seleksi terbuka untuk Jabatan Pimpinan 
Tinggi Madya dan Pratama. Namun tidak 
menutup kemungkinan untuk pengisian 
Jabatan Administrasi juga dilakukan melalui 
seleksi terbuka dengan melihat dari talent 
pool. Untuk menjaga transparansi perlu 
disusun kriteria jabatan secara adil dan 
transparan.

5. Penetapan Kinerja Individu.
 
Pengelolaan kinerja ASN tidak dapat 
dilepaskan dari tujuan peningkatan kualitas 
pelayanan publik yang dilakukan oleh Badan 
POM, karena kualitas pelayanan publik Badan 
POM tergantung salah satunya dengan 
kinerja pegawai. ASN yang mempunyai 
performance yang baik akan memberikan 
pelayanan yang mengacu pada standar 
pelayanan yang ditetapkan. Sebaliknya ASN 
yang mempunyai performance yang kurang 
baik, akan menyulitkan Badan POM dalam 
memberikan pelayanan terbaik kepada 
stakeholdernya. Oleh karena itu, kinerja 
pegawai merupakan salah satu yang harus 

selalu diperhatikan dan ditingkatkan. 
Pada organisasi profit, penilaian kinerja 
lebih dengan mudah dapat diukur, misalnya 
dengan ukuran profit yang didapatkannya. 
Namun pengukuran yang sederhana 
tersebut tidak dapat dilakukan pada 
organisasi non profit termasuk organisasi 
pemerintah. Ukuran-ukuran yang di 
organisasi profit dapat dikatakan tangible, 
di organisasi non profit lebih sering ditemui 
ukuran-ukuran yang sifatnya intangible, 
misalnya kepercayaaan masyarakat dan 
kepuasan pelanggan. Namun, bukan berarti 
sesuatu yang intangible tersebut tidak dapat 
terukur. 
 
Untuk meningkatkan kekurangan 
pemahaman pejabat struktural dalam 

melakukan penilaian prestasi kerja 
maka perlu diupayakan peningkatan 
internalisasi sistem monitoring dan evaluasi 
penilaian kinerja. Selain itu diupayakan 
pengembangan Management Cockpit yang 
berfungsi untuk memudahkan pimpinan 
dalam melakukan monitoring terhadap 
capaian kinerja pegawai. Adapun untuk 
Management Cockpit masih terus diupayakan 
untuk segera diwujudkan.

6. Penegakan aturan Disiplin / Kode Etik /  
Kode Perilaku Pegawai.

Setelah penilaian kinerja dilakukan, dapat 
diberlakukan sistem reward dan punishment, 
yangmerupakan salah satu sistem yang dapat 
dilakukan untuk menjaga kestabilan kinerja 
pegawai. Dengan sistem ini diharapkan 
disiplin pegawai dapat ditegakkan dengan 
tetap memberikan pemberian penghargaan 
kepada pegawai yang berprestasi.

7. Pelaksanaan evaluasi jabatan.
 
Dengan makin berkembangnya uraian 
pekerjaan di Badan POM seiiring dengan 
perkembangan lingkungan strategis, masih 
ada uraian pekerjaan yang belum masuk 
ke dalam uraian pekerjaan pada salah 
satu nomenlatur jabatan, serta adanya 
perkembangan dari Jabatan Fungsional 
Tertentu, maka perlu selalu dilakukan review 
Analisis Jabatan dan Evaluasi jabatan secara 
berkesinambungan guna menentukan Nilai 
Jabatan dan Kelas Jabatan yang ada. Selain 
itu,
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penempatan dalam jabatan perlu dilakukan 
evaluasi apakah sesuai penempatannya 
dengan kompetensi dan kebutuhan 
organisasi.

8. Sistem informasi kepegawaian.
 
Data pegawai merupakan hulu bagi setiap 
kegiatan yang terkait dengan kepegawaian. 
Seluruh aktifitas yang terkait dengan 
kepegawaian hanya dapat dilaksanakan 
dengan baik jika tersedia data yang telah 
diolah dan dikelola dengan baik menjadi 
sumber informasi bagi kegiatan kepegawaian 
tersebut. Dengan berkembangnya sistem 
eksternal kepegawaian, mau tidak mau, harus 
dipunyai sistem informasi dan administrasi 
pegawai yang handal. Sistem yang kurang 
baik dapat menyebabkan kesalahan dalam 
pengambilan keputusan kepegawaian yang 
pada gilirannya dapat merusak kebijakan 
dan bahkan menimbulkan demotivasi bagi 
pegawai yang terkena imbas kesalahan 
sistem informasi tersebut.

Dikaitkan dengan perkembangan 
lingkungan eksternal dalam bidang 
kepegawaian yang semakin cepat berubah, 
tidak dapat dielakkan perlunya dibangun 
suatu sistem informasi yang tetap berpegang 
pada kondisi lingkungan internal dan juga 
lugas mengadopt situasi eksternal. Penataan 
aplikasi data base yang terintegrasi harus 
segera dilakukan. Untuk itu Badan POM akan 
menjajaki kemungkinan integrasi data base 
tersebut.

Rencana tindak lanjut:

1) Dilakukan review secara terus menerus 
terkait Analisis Jabatan dan Analisis 
Beban Kerja sebagai upaya perbaikan 
secara berkelanjutan.

2) Akan dilakukan pembuatan aplikasi 
Analisis Beban Kerja (ABK) agar semakin 
memudahkan dalam penghitungan ABK.

3) Rencana tindak lanjut: Review 
penghitungan kebutuhan pegawai 
dilakukan secara terus menerus sebagai 
upaya perbaikan secara berkelanjutan.

4) Rencana tindak lanjut:
5) Review penghitungan formasi dilakukan 

secara terus menerus sebagai upaya 
perbaikan secara berkelanjutan.

8.6 Penguatan Akuntabilitas Kinerja

A. Beberapa upaya peningkatan SAKIP 
dalam rangka penguatan akuntabilitas 
kinerja BPOM antara lain:

1) Penyusunan, pengesahan, dan 
peningkatan kualitas dokumen 
perencanaan (Renstra dan Perjanjian 
Kinerja) di semua unit Eselon I 

2) Dokumen Renstra Badan POM 
dijadikan sebagai acuan dalam 
penyusunan Renstra unit kerja Eselon 
I, Eselon II, dan unit mandiri

3) Pemanfaatan dokumen perencanaan 
(Renstra) dalam penyusunan 
dokumen anggaran (DIPA dan POK).

4) Badan POM dan seluruh unit kerja 

Eselon I, II dan Balai Besar/Balai 
POM menyusun Rencana Aksi atas 
Kinerja dan memonitor pencapaian 
targetnya secara periodik (triwulan). 

5) Pemanfaatan teknologi informasi 
dalam mekanisme pengumpulan 
data kinerja

6) Penyerahan LAKIP Eselon I dan LAKIP 
unit kerja di pusat dan BB/BPOM 
tepat waktu 

7) Peningkatan kualitas perencanaan 
strategis (penetapan outcome 
indikator dan outcome yang lebih 
tepat). 

8) Penyusunan Rencana Strategis 
menggunakan konsep BSC (Balance 
Score Card) atau Logical Framework 
sehingga cascading dari unit Eselon I 
dapat diturunkan secara berjenjang 
ke Eselon II → diterjemahkan menjadi 
target kinerja Eselon III, Eselon IV, 
dan staf → dasar SKP (Sasaran Kerja 
Pegawai).

9) Pemanfaatan hasil evaluasi kinerja 
(dokumen Laporan Kinerja) untuk 
perencanaan berikutnya.

10) Melaksanakan evaluasi program
11) Melakukan pengukuran dan evaluasi 

kinerja secara berkala (triwulanan). 
Output → Laporan Kinerja 
Triwulanan: Report to The Nation

12) Badan POM perlu membuat subsite 
SAKIP ada di dalam subsite PPID

13) Badan POM membangun sistem 
manajemen kinerja berbasis web 
pada semua level organisasi, 
e-Performance

B. Rencana tindak lanjut:

1) Meningkatkan kapasitas SDM dalam 
bidang akuntabilitas dan manajemen 
kinerja di seluruh jajaran Badan POM 
untuk mempercepat terwujudnya 
pemerintahan yang berkinerja dan 
akuntabel.

2) Revisi Keputusan Kepala Badan 
POM tentang Pedoman Evaluasi 
Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan 
BPOM.

8.7 Penguatan Pengawasan

Upaya untuk memperbaiki pengelolaan 
keuangan negara dan penyusunan laporan 
keuangan serta peningkatan kualitas 
laporan keuangan Badan POM akan 
berhasil dengan diperolehnya opini Wajar 

Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan 
Keuangan Badan POM. Diperolehnya opini 
WTP merupakan salah satu manifestasi 
dari pengelolaan tata kelola pemerintahan 
yang baik, utamanya dalam pengelolaan 
keuangan Badan POM.

Hal lain yang medukung tata kelola 
pemerintahan adalah dengan Penguatan 
Inspektorat Badan POM sebagai Aparat 
Pengawas Intern Pemerintah (APIP). 
Penguatan APIP menjadi sangat penting 
untuk dilakukan, sehingga fungsi 
pengawasan dalam organisasi menjadi 
efektif dan dapat diandalkan. Auditor intern 
menjadi mata dan telinga dari pimpinan 
dan dapat dituntut pula memberikan 
early warning system sebelum terjadinya 
penyimpangan. 

Perkembangan ini selaras dengan paradigma 
pengawasan intern APIP yang baru dimana 
APIP harus memperluas peran pengawasan 
yang telah diembannya dengan memberikan 
fungsi assurance (penjaminan mutu) dan 
consulting (konsultasi) kepada manajemen. 
Fungsi ini pada gilirannya akan menurunkan 
penyimpangan dan sekaligus meningkatkan 
akuntabilitas organisasi.

Penguatan pengawasan dapat dicapai 
antara lain dengan peningkatkan kapabilitas 
APIP, baik dari aspek kelembagaan, proses 
bisnis/tata kelola pengawasan, maupun 
SDM. Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern 
Pemerintah (APIP) merupakan kemampuan 
untuk melaksanakan tugas-tugas 
pengawasan yang terdiri dari tiga unsur yang 
saling terkait yaitu kapasitas, kewenangan, 
dan kompetensi SDM APIP yang harus 
dimiliki APIP agar dapat mewujudkan peran 
APIP secara efektif. 

Peningkatan kapabilitas merupakan 
upaya terstruktur untuk memperkuat, 
meningkatkan, mengembangkan 
kelembagaan, tata laksana/proses bisnis/
manajemen dan sumber daya manusia APIP 
agar dapat melaksanakan peran dan fungsi 
APIP yang efektif.
Rencana tindak lanjut yang akan dilakukan 
adalah sebagai berikut:
1) Surat Edaran Inspektur ke seluruh 

satker tentang pelaporan pengendalian 
gratifikasi per semester.
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3) Ikut serta  kegiatan pameran dalam 
rangka pameran hari anti korupsi 
sedunia.

4) Optimalisasi rekapitulasi pelaporan  
gratifikasi secara berkala (tiap semester).

5) Kaji ulang  kebijakan penanganan 
gratifikasi.

6) Bimbingan teknis  Petunjuk Pelaksanaan 
Penyelenggaraan SPIP di lingkungan 
Badan POM. 

7) Resertifikasi ISO 9001 :2008 pada tahun 
2015.

8) Audit Mutu Internal.
9) Audit Eksternal (surveilan).
10) Sosialisasi Petunjuk Pelaksanaan 

Penyelenggaraan SPIP di Lingkungan 
Badan POM.

11) Bimbingan teknis Penilaian Risiko pada 
masing-masing satker.

12) Dibuat Keputusan Kepala Badan POM 
tentang pembentukan Tim Penanganan 
Pengaduan.

13) Pembuatan subsite Penanganan 
Benturan Kepentingan pada website 
Badan POM.

14) Melakukan pembinaan terhadap Unit 
Kerja yang berpredikat zona integritas 
menuju WBK/WBBM.

15) Pengusulan Unit Kerja yang sudah 
memenuhi kriteria WBK/WBBM kepada 
Kementerian PAN dan RB.

16) Pengajuan penambahan SDM.
17) Peningkatan kompetensi SDM.

18) Pengajuan penambahan anggaran 
pengawasan.

19) Peningkatan kapabilitas internal 
(levelling APIP).

8.8 Peningkatan Kualitas Pelayanan   
Publik

Subsite RB Badan POM tidak hanya 
mempromosikan pencapaian pelaksanaan 
RB di Badan POM namun juga dapat 
memberikan edukasi kepada masyarakat 
dengan menampilkan link-link terkait 
pelayanan publik dan inovasi di Badan 
POM.  Tampilan  subsite RB Badan POM 
akan kompatibel untuk mobile dan dibentuk 
dalam 2 versi Bahasa, yaitu Bahasa Indonesia 
dan Bahasa Inggris, akan disediakan 
pula formulir pengaduan masyarakat 
sehingga masyarakat dapat ikutserta 
mengawasi Badan POM dalam mewujudkan 
pemerintahan yang profesional dan 
berintegritas tinggi yang mampu 
memberikan pelayanan prima kepada 
masyarakat dan manajemen pemerintahan 
yang demokratis. 

Survei Indeks Kesadaran Masyarakat, 
Gerakan Keamanan Pangan Desa/Kelurahan, 
Pokjanas Penanggulangan OT mengandung 
BKO, Gerakan Nasional Waspada Obat dan 
Makanan Ilegal, Bulan Keamanan Pangan 
Nasional, Melatih para kader/fasilitator Obat 
dan Makanan, Pengembangan pesan ”best 

practice” keamanan obat dan makanan 
melalui media sosial merupakan program/
kegiatan unggulan yang akan dilaksanakan 
mulai tahun ini 2015 hingga 2019 dan 
akan selalu dilaksanakan monitoring dan 
evaluasi serta perbaikan yang berkelanjutan 
(continuous improvement) untuk semakin 
meningkatkan kinerja Tim Peningkatan 
Kualitas Pemberdayaan Masyarakat dalam 
upaya meningkatkan pengetahuan dan 
kesadaran masyarakat.  
  
Aksi Nasional PJAS telah memasuki tahun 
keempat pada tahun 2014. Aksi Nasional ini 
bertujuan untuk meningkatkan keamanan, 
mutu, dan gizi PJAS melalui peningkatan 
kemandirian komunitas sekolah. Berbagai 
program pengawasan, pembinaan, dan 
pengawalan telah dilaksanakaan secara 
lintas kementerian dan lembaga, baik di 
pusat dan daerah, dengan melibatkan 
sektor swasta dalam bentuk Corporate Social 
Responsibility. 
Hingga tahun 2014, intervensi yang 
menyasar komunitas sekolah telah 
dilakukandi  23.510 SD/MI yang tersebar di 
31 propinsi. Berdasarkan capaian jumlah SD/
MI intervensi ini, diperkirakan bahwa Aksi 
Nasional PJAS telah menjangkau sekitar 3,9 
juta siswa, 7,8 juta orangtua siswa, 236.000 
guru, 236.000 pedagang PJAS di sekitar 
sekolah dan 71.000 pengelola kantin.

Evaluasi efektivitas intervensi yang dilakukan 
dalam Aksi Nasional PJAS telah dilakukan 
melalui survei kepada komunitas sekolah 
yang telah mendapatkan intervensi di enam 
propinsi, yaitu DKI Jakarta, Gorontalo, Jawa 
Tengah, Kalimantan Tengah, Nusa Tenggara 
Timur (NTT), dan Sumatera Barat. Survei ini 
sekaligus dilakukan untuk mengevaluasi 
pelaksanaan program Aksi Nasional PJAS 
oleh lintas sektor di enam propinsi tersebut, 
termasuk oleh instansi pelaksana di tingkat 
pusat. 

Pada komunitas sekolah, diketahui bahwa 
sebagian besar (86%) SD/MI yang disurvei 
telah mampu mengembangkan program 
keamanan pangan secara mandiri. 
Salah satu kegiatan yang strategis untuk 
keberlangsungan keamanan pangan di 
sekolah adalah adanya kebijakan atau 
peraturan terkait pengawasan atau 
peningkatan keamanan PJAS di sekolah.  
Hampir semua (93%) Kepala Sekolah 
berpendapat kebijakan ini memberikan 
kontribusi yang signifikan terhadap 
peningkatan keamanan pangan di sekolah. 
Instansi pelaksana berpendapat bahwa 
kegiatan pengawasan dan tatap muka 
dalam Aksi Nasional PJAS merupakan 
kegiatan yang memberikan daya ungkit 
paling besar terhadap keamanan, mutu, dan 
gizi PJAS. Selain itu, sebagian besar (78%) 
instansi pelaksana setuju dengan pendapat 
bahwa program Aksi Nasional PJAS telah 

meningkatkan keamanan pangan PJAS 
secara signifikan.  Instansi yang paling 
banyak melakukan pengawasan (samping 
dan pengujian) di SD menurut Kepala 
Sekolah adalah Balai Besar/Balai POM (88%). 
Selain kegiatan pengawasan, terdapat juga 
kegiatan pembinaan di sekolah yang juga 
sebagian besar (89%) diselenggarakan oleh 
Badan/Balai Besar/Balai POM.

Aksi Nasional PJAS mentargetkan persentase 
PJAS Memenuhi Syarat (MS) sebesar 90% 
pada akhir tahun 2014. Data hasil pengujian 
tahun 2014 menunjukkan bahwa persentase 
PJAS memenuhi syarat (MS) sebesar 76,18%. 
Masih banyaknya sampel PJAS yang Tidak 
Memenuhi Syarat (TMS) disebabkan karena 
tingginya cemaran mikrobiologi, dengan 
jenis PJAS terbanyak TMS pada minuman es, 
minuman berwarna dan sirup. 

Berdasarkan parameter uji mikrobiologi 
dan jenis PJAS penyumbang persentase 
TMS, diketahui bahwa rendahnya praktek 
higiene dan sanitasi sepanjang rantai suplai 
es dan minuman merupakan penyebab 
utama dalam permasalahan PJAS. Perlu 
dilakukan penelusuran terhadap akar 
permasalahan higiene dan sanitasi, untuk 
kemudian dirumuskan tindak lanjut secara 
komprehensif dengan melibatkan lintas 
Kementerian/Lembaga Sesuai Kewenangan 
Masing-Masing.

Rencana Tindak Lanjut Pangan Jajanan Anak 
Sekolah (PJAS)

Penyelesaian terhadap akar permasalahan 
Pangan Jajanan Anak Sekolah memerlukan 
koordinasi lintas pemangku kepentingan.  
Peran aktif lintas sektor terkait, termasuk 
masyarakat, sangat menentukan 
keberhasilan intervensi. Oleh karena itu, 
Badan POM merumuskan rencana tindak 
lanjut sebagai berikut:

1) Program peningkatan kesadaran 
praktek higiene dan sanitasi hingga ke 
tingkat perorangan, melalui program 
Gerakan Keamanan Pangan Desa; 

2) Melakukan pengawalan terhadap 
program Pangan Jajanan Anak 
Sekolah, melalui penunjukkan 
fasilitator keamanan pangan, bekerja 
sama dengan lintas sektor termasuk 
Perguruan Tinggi setempat;

3) Meningkatkan pemberdayaan 
masyarakat dalam menciptakan 
keamanan pangan dengan menjadi 
kader keamanan pangan;

4) Meningkatkan upaya advokasi 
penyelesaian permasalahan cemaran 
mikrobiologi PJAS pada es dan 
minuman berwarna, terutama 
dengan Kementerian Perindustrian 
terkait pengawasan industri es batu, 
Kementerian PU dan Pemerintah Daerah 
terkait suplai air bersih, Kementerian 
Kesehatan terkait higiene dan sanitasi 
produsen, penjaja dan konsumen PJAS.
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Monitoring Dan 
Evaluasi

BAB IX

9.1 Monitoring

Monitoring pelaksanaan Reformasi 
Birokrasi dilakukan dalam tingkatan 
lingkup unit/satuan kerja dan Balai Besar/
Balai POM di seluruh Indonesia. Monitoring 
dilakukan untuk mempertahankan agar 
rencana aksi yang dituangkan dalam 
roadmap Reformasi Birokrasi dapat 
berjalan sesuai dengan jadwal, target-
target, dan tahapan sebagaimana telah 
ditetapkan. Dari proses monitoring, 
berbagai hal yang perlu dikoreksi dapat 
langsung dikoreksi pada saat kegiatan 
Reformasi Birokrasi dilaksanakan, 
sehingga tidak terjadi penyimpangan dari 
target-target yang telah ditentukan.
Monitoring dilakukan melalui beberapa 
media sebagai berikut:
A. Badan POM menyelenggarakan 

pertemuan rutin tingkat Tim Pengarah, 
Tim Pelaksana, kelompok kerja, dan/

atau pimpinan unit/satuan kerja 
serta para Kepala Balai Besar/Balai 
POM di seluruh Indonesia berupa 
Rapat Koordinasi Nasional, Rapat 
Evaluasi Nasional, Pertemuan Nasional 
Evaluasi Implementasi SPIP dan 
WBK, serta pertemuan lainnya untuk 
membahas kemajuan, hambatan 
yang dihadapi, dan penyesuaian yang 
perlu dilakukan untuk merespon 
permasalahan atau perkembangan 
lingkungan strategis. Pertemuan ini 
penting mengingat Reformasi Birokrasi 
harus terus dimonitor oleh masing-
masing pimpinan unit/satuan kerja 
untuk menjaga keberlanjutannya. 
Pertemuan rutin dengan pimpinan 
juga dilakukan pada unit/satuan kerja 
yang melaksanakan Quick Wins, untuk 
membahas kemajuan, hambatan 
yang dihadapi, dan penyesuaian yang 
perlu dilakukan untuk merespon 
permasalahan atau perkembangan 
lingkungan strategis.

B. Badan POM melalui Inspektorat 
melaksanakan survei terhadap 
kepuasan masyarakat dan/atau pelaku 
usaha secara berkala.

C. Badan POM melalui Inspektorat dan 
Unit Layanan Pengaduan Konsumen 
menerima pengaduan masyarakat 
terhadap pelayanan publik yang 
diberikan oleh Badan POM, informasi 
mengenai obat dan makanan, 
pengaduan dalam hal terjadi 
penyimpangan dalam pelaksanaan 
tugas dan fungsi Badan POM.

D. Pengukuran target-target kegiatan 
Reformasi Birokrasi sebagaimana 

diuraikan dalam roadmap dengan 
realisasinya.

E. Pertemuan dalam rangka Penilaian 
Mandiri Pelaksanaan Reformasi 
Birokrasi yang dikoordinasikan oleh 
Inspektorat.

9.2 Evaluasi

Evaluasi terhadap pelaksanaan Reformasi 
Birokrasi di lingkungan Badan POM 
dilakukan dalam rentang waktu tertentu 
yang telah direncanakan, dikoordinasikan 
dan dievaluasi pada tingkat unit/satuan 
kerja di lingkungan Badan POM. 
Evaluasi dilakukan untuk menilai 
kemajuan pelaksanaan Reformasi Birokrasi 
secara keseluruhan termasuk tindak lanjut 
hasil monitoring yang dilakukan pada saat 
pelaksanaan kegiatan. 
Evaluasi dilakukan melalui beberapa 
tahapan mulai dari unit kerja sampai 
pada tingkat instansi melalui evaluasi 
semesteran atau tahunan di tingkat 
unit kerja yang dipimpin oleh pimpinan 
unit/satuan kerja untuk membahas 
kemajuan, hambatan yang dihadapi, 
dan penyesuaian kegiatan yang perlu 
dilakukan pada 6 (enam) bulan atau 1 
(satu) tahun ke depan, sehingga tidak 
terjadi permasalahan yang sama atau 
dalam rangka merespon perkembangan 
lingkungan strategis. Evaluasi dilakukan 
secara menyeluruh terhadap seluruh 
prioritas yang telah ditetapkan yang 
dipimpin langsung oleh Kepala Badan 
POM sebagai Ketua Tim Pengarah 
Reformasi Birokrasi dan Sekretaris Utama 
sebagai Ketua Tim Pelaksana Reformasi 
Birokrasi.

Monitoring
Dan 

Evaluasi
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Manajemen 
Pelaksanaan 
Reformasi 
Birokrasi

BAB X

Agar pelaksanaan Reformasi Birokrasi di 
Badan POM dapat berjalan dengan baik, 
maka perlu dibentuk tim yang diberi 
tugas untuk melakukan pengelolaan 
Reformasi Birokrasi agar seluruh rencana 
aksi dapat dilaksanakan sesuai dengan 
target dan jadwal yang telah ditentukan. 
Sebagaimana telah diterapkan pada 
pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada 
periode 2010 – 2014, maka organisasi 
pelaksanaan Reformasi Birokrasi terdiri 
dari 2 (dua) tingkatan, yaitu Tim Pengarah 
dan Tim Pelaksana. 

Sesuai dengan Surat Keputusan Kepala 
Badan POM Nomor HK.04.1.24.04.15.1929 
Tahun 2015 tentang pembentukan Tim RB 

sesuai rencana yang tertuang dalam 
Roadmap;

6) Melakukan pemeliharaan terhadap 
area-area yang sudah maju;

7) Melakukan monitoring dan 
evaluasi secara berkala, melakukan 
penyesuaian-penyesuaian yang 
diperlukan agar target yang 
dihasilkan selalu dapat menyesuaikan 
kebutuhan stakeholders.

8) Menjadi agen perubahan. 
 Agar Reformasi Birokrasi dilaksanakan 

juga oleh setiap unit kerja, maka 
unit kerja dimaksud juga harus 
membentuk tim atau menjadikan 
pegawai di seluruh jajaran unit 
kerja menjadi bagian dari pelaksana 
Reformasi Birokrasi.

C. Tugas dari Unit kerja dalam 
pelaksanaan Reformasi Birokrasi 
adalah:

1) Melaksanakan Roadmap Reformasi 
Birokrasi yang menjadi prioritas 
untuk dilaksanakan oleh masing-
masing unit kerja;

2) Jika salah satu Quick Wins berada 
dalam lingkupnya, maka unit 
kerja bersama Tim Pelaksana 
Reformasi Birokrasi mempersiapkan, 
melaksanakan, dan memonitor Quick 
Wins;

3) Melakukan monitoring dan evaluasi 
terhadap pelaksanaan Reformasi 
Birokrasi di unit kerjanya.

4) Melaporkan hasil pelaksanaan 
Reformasi Birokrasi kepada Ketua Tim 
Pengarah dan Ketua Tim Pelaksana 
Reformasi Birokrasi;

Badan POM dan sesuai dengan Peraturan 
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 
dan RB maka tugas-tugas setiap tingkatan 
tim Reformasi Birokrasi adalah sebagai 
berikut:

A. Tugas dari Tim Pengarah adalah:

1) Memberikan arahan dalam 
penyusunan Roadmap Reformasi 
Birokrasi serta menetapkan 
Roadmap;

2) Memastikan pelaksanaan Reformasi 
Birokrasi sesuai dengan sasaran 
reformasi birokrasi nasional, yang 
dapat memberikan dampak pada 
perbaikan birokrasi dan memberikan 
dampak pada masyarakat;

3) Memonitor dan mengevaluasi 
pelaksanaan Reformasi Birokrasi 
secara berkala, termasuk 
pelaksanaan Quick Wins, dan 
memberikan arahan agar 
pelaksanaan Reformasi Birokrasi 
tetap berjalan konsisten, terarah 
sesuai dengan Roadmap, dan 
berkelanjutan.

B. Tim pelaksana dibagi ke dalam 
kelompok-kelompok kerja yang 
jumlahnya disesuaikan dengan 
kebutuhan. Adapun tugas kelompok 
kerja adalah sebagai berikut:

1) Merumuskan Roadmap Reformasi 
Birokrasi pemerintah daerah;

2) Merumuskan Quick Wins;
3) Merancang rencana manajemen 

perubahan;
4) Bersama dengan unit/satuan kerja 

terkait melaksanakan Quick Wins;
5) Melaksanakan fokus perubahan 
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PENUTUP
BAB XI

BPOM melaksanakan Reformasi Birokrasi 
secara menyeluruh yang dilaksanakan 
bertahap 5 (lima) tahunan sampai 
tahun 2025. Hal ini mengacu Peraturan 
Presiden Nomor 81 Tahun 2010 yang 
menegaskan bahwa pada tahun 2011 
seluruh Kementerian dan Lembaga telah 
mewujudkan komitmen melaksanakan 
proses Reformasi Birokrasi secara bertahap 
untuk mewujudkan visi Reformasi Birokrasi 
2025. 

Pola pikir pencapaian visi Reformasi 
Birokrasi secara operasional  dimulai dari 
penyempurnaan kebijakan nasional bidang 
aparatur yang mendorong terciptanya 
kelembagaan yang sesuai dengan 
kebutuhan pelaksanaan tugas fungsi 
BPOM. Kebijakan dilaksanakan melalui 
penataan dan penguatan peraturan 
perundang-undangan, organisasi, tata 
laksana, dan sumber daya manusia (SDM), 
serta didukung sistem pengawasan dan 
akuntabilitas yang mampu mewujudkan 
pemerintahan yang berintegritas. Melalui 
manajemen perubahan utamanya revolusi 
mental, implementasi hal-hal tersebut di 
BPOM akan mengubah mind set dan cultural 
set birokrat BPOM ke arah budaya yang lebih 
profesional, produktif, dan akuntabel untuk 
memenuhi ke 3 (tiga) sasaran Reformasi 
Birokrasi. Proses dan sasaran Reformasi 
Birokrasi berorientasi untuk meningkatkan 

kemampuan BPOM 2015 – 2019 dalam 
merespon harapan dimaksud. Meskipun 
rencana aksi ini sudah menguraikan 
secara detail langkah-langkah Reformasi 
Birokrasi yang direncanakan, namun 
dalam praktiknya berbagai langkah baru 
yang sifatnya strategis dapat ditambahkan 
untuk menjawab berbagai permasalahan 
strategis yang harus dipecahkan. Oleh 
karena itu, fungsi monitoring dan evaluasi 
sangat penting dalam upaya untuk terus 
melakukan upaya perbaikan berkelanjutan.

Setiap individu aparatur harus terus-
menerus berupaya untuk melakukan upaya-
upaya perbaikan dalam rangka mewujudkan 
sasaran Reformasi Birokrasi. Kinerja akan 
meningkat apabila ada motivasi yang kuat 
secara keseluruhan, baik di pusat maupun 
di daerah. Motivasi akan muncul jika setiap 
program/kegiatan yang dilaksanakan 
menghasilkan keluaran (output), nilai 
tambah (value added), hasil (outcome), dan 
manfaat (benefit) yang lebih baik dari tahun 
ke tahun, disertai dengan sistem reward 
and punishment yang dilaksanakan secara 
konsisten dan berkelanjutan.

Roadmap Reformasi Birokrasi tahun 2015-
2019 ini disusun untuk digunakan sebagai 
pedoman dalam pelaksanaan program 
Reformasi Birokrasi di BPOM.

kepercayaan masyarakat menuju kondisi 
profil birokrasi yang diharapkan pada tahun 
2025.

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di BPOM 
terus mengiringi upaya pencapaian visi, 
misi, dan kinerja BPOM yang dilaksanakan 
dengan penuh semangat dan melibatkan 
semua aspek yang mendukung antara lain 
revolusi mental. Revolusi mental sebagai 
perubahan mendasar dalam cara berpikir 
dan cara merasa yang diterjemahkan dalam 
perilaku dan tindakan nyata keseharian 
dalam kehidupan di berbagai aspek baik 
perilaku politik, perilaku ekonomi, perilaku 
pendidikan, perilaku kerja, dan perilaku 
sosial kemasyarakatan pada akhirnya 
akan memberikan efek positif terhadap 
masyarakat sebagai pemangku kepentingan 
utama BPOM sejalan dengan sasaran utama 
revolusi mental yakni untuk mengubah 
mind set dan culture set dari dilayani menjadi 
melayani.

Dokumen roadmap Reformasi Birokrasi 
BPOM 2015 – 2019 merupakan dokumen 
perencanaan Reformasi Birokrasi yang 
akan dilaksanakan oleh seluruh jajaran 
BPOM. Dokumen ini tidak memiliki makna 
jika seluruh rencana aksi yang tertuang 
didalamnya tidak dilaksanakan sesuai 
dengan rencana dan target-target yang telah 
ditetapkan. Oleh karena itu, diinstruksikan 
kepada seluruh Tim Pelaksana, Tim 
Asesor PMPRB, dan Tim Monev RB untuk 
melaksanakan berbagai rencana aksi yang 
tertuang didalam dokumen ini sesuai 
dengan tanggung jawabnya masing-masing 
dengan tetap memperhatikan koordinasi 
dan sinergi lintas sektor sehingga terjalin 
keterpaduan pelaksanaannya.

Penyusunan rencana aksi dalam dokumen 
roadmap Reformasi Birokrasi BPOM 2015 – 
2019 dilakukan dengan memperhitungkan 
harapan para pemangku kepentingan dan 
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