CAPAIAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI PADA
PROGRAM PROGRAM PENATAAN PERUNDANG-UNDANGAN

Gambar 1. Tampilan Subsite Jaringan dan Dokumentasi Informasi Hukum

Area Perubahan
pada Peraturan
Perundangundangan

Road Map Reformasi Birokrasi Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2011 –
2014, meliputi 2 (dua) area perubahan dengan capaian – capaian di area perubahan
tersebut adalah sebagai berikut:

Menurunnya tumpang tindih dan disharmonisasi
peraturan perundang-undangan terkait pengawasan
obat dan makanan.
Meningkatnya efektifitas pengelolaan peraturan
perundang-undangan.

Area Perubahan 1
Menurunnya tumpang tindih dan disharmonisasi peraturan perundang-undangan terkait
pengawasan obat dan makanan.
Capaian

2014

1. Hasil identifikasi dan inventarisasi peraturan di bidang Obat dan Makanan
tahun 2011 – 2014
2. Hasil pemetaan peraturan per UU yang tumpang tindah, disharmonis, serta
multitafsir tahun 2011 - 2014

2013

Telah dilakukan continuous improvement melalui audit internal dan eksternal
maupun rapat tinjauan manajemen, yaitu telah dilakukan revisi POM 01. 04
terkait notifikasi peraturan dan pengunggahan peraturan dalam subsite JDIH.

2012

2011

Identifikasi dan pemetaan peraturan perundang-undangan yang tumpang tindih,
disharmonisasi, serta multitafsir secara berkelanjutan dari tahun ke tahun.
Berdasarkan hasil identifikasi dan pemetaan tersebut telah dilakukan
penyusunan/revisi peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan obat
dan makanan.

Telah disusun SOP POM-01 tentang Penyusunan Per UU yang terdiri dari
Penyusunan Rancangan UU, Rancangan Peraturan Pemerintah, Rancangan
Peraturan Menteri, Rancangan Peraturan Kepala BPOM, Rancangan Keputusan
Kepala BPOM.

Area Perubahan 2
Meningkatnya efektifitas pengelolaan peraturan perundang-undangan.
r
Capaian

2014

1. Telah disusun program perencanaan penyusunan peraturan perundangundangan di bding obat dan makanan dengan data dukung kajian dari
direktorat standardisasi produk terapetik dan perbekalan kesehatan rumah
tangga, dan direktorat standardisasi pangan.
2. Tahun 2014 telah direvisi 5 (lima) Peraturan Kepala Badan POM

2013

1. Badan POM telah memiliki sistem pengendalian penyusunan perundang undangan yang mensyaratkan adanya rapat koordinasi, naskah akademik/
kajian/ policy paper, dan paraf koordinasi yang lengkap
2. Tahun 2013 telah direvisi 7 (tujuh) Peraturan Kepala Badan POM

2012

1. Buku Kompilasi peraturan perundang-undangan terkait obat dan makanan
2. Tahun 2012 telah direvisi 5 (lima) Peraturan Kepala Badan POM

2011

1. Telah dilakukan pengadaan software pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan
Informasi Hukum (JDIH) sebagai bagian dari Jejaring Dokumentasi dan
Informasi Hukum Nasional (JDIHN). Software JDIH secara terus menerus
dilakukan pengembangan baik dari sisi content maupun lay out.
2. Tahun 2011 telah direvisi 13 (tiga belas) Peraturan Kepala Badan POM;
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