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BAB 1V 

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

4.1  Keadaan Wilayah Kerja 

Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru mempunyai wilayah 

kerja di Provinsi Riau, yang terdiri dari daerah daratan dan perairan, dengan luas 

lebih kurang 8.915.015,09 Ha (89.150 Km2), Keberadaannya membentang dari 

lereng Bukit Barisan sampai dengan Selat Malaka terletak antara 01° 05’ 00” 

Lintang Selatan - 02° 25’ 00” Lintang Utara atau antara 100° 00’ 00” - 105° 05’ 

00” Bujur Timur. Disamping itu sesuai Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 

terdapat wilayah lautan sejauh 12 mil dari garis pantai. 

Di daratan terdapat 15 sungai, diantaranya ada 4 sungai besar yang 

mempunyai arti penting sebagai sarana perhubungan seperti Sungai Siak (300 

Km) dengan kedalaman 8 -12 m, Sungai Rokan (400 Km) dengan kedalaman 6-8 

m, Sungai Kampar (400 Km) dengan kedalaman lebih kurang 6 m dan Sungai 

Indragiri (500 Km) dengan kedalaman 6-8 m. Ke 4 sungai yang membelah dari 

pegunungan daratan tinggi Bukit Barisan Bermuara di Selat Malaka dan Laut 

Cina Selatan itu dipengaruhi pasang surut laut (www.riau.go.id). 

Adapun batas-batas wilayah Provinsi Riau bila dilihat posisinya dengan 

negara tetangga dan provinsi lainnya adalahsebagai berikut : 

• Sebelah Utara : Selat Malaka dan Provinsi Sumatera Utara. 

• Sebelah Selatan : Provinsi Jambi dan Provinsi Sumatera Barat. 

• Sebelah Timur : Provinsi Kepulauan Riau dan Selat Malaka. 
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• Sebelah Barat : Provinsi Sumatera Barat dan Sumatera Utara. 

Jumlah Kabupaten dan kota di Provinsi Riau terdiri dari 12 Kab./Kota, 

yang terdiri dari 2 kota dan 10 kabupaten. Nama-nama Kab./Kota yang ada di 

Provinsi Riau tersebut adalah: 

• Kota Pekanbaru. 

• Kabupaten Kuantan Singingi. 

• Kabupaten Indragiri Hulu. 

• Kabupaten Indragiri Hilir. 

• Kabupaten Rokan Hulu. 

• Kabupaten Rokan Hilir. 

• Kota Dumai. 

• Kabupaten Siak. 

• Kabupaten Bengkalis. 

• Kabupaten Kampar. 

• Kabupaten Pelalawan. 

• Kabupaten Meranti. 

4.2 Pola Transportasi Balai Besar POM di Wilayah Kerja 

Pola transportasi Balai Besar Pom antara lain : 

• Melalui darat   : 85 % 

• Melalui sungai            : 15 % 
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4.3 Sarana Prasarana Balai Besar POM 

• Luas Tanah Kantor  : 4.272 M2  

• Luas Bangunan : 6.479 M2  

• Kendaraan Roda 4      : 6  

• Kendaraan Roda 2     : 3  

• Daya Listrik   : - PLN 210 KVA  

- Genset 100 KVA 

  Tabel 4.1 Peralatan Laboratorium BBPOM 
NO Nama Alat Jumlah (Unit) 

1 HPLC 3 

2 GC 1 

3 AAS 1 

4 Dissolution Tester 1 

5 Nitrogen Analyzer 1 

6 Spektrofometer UV-Vis 1 

7 Microbalance + Table 2 

8 Analytical Balance 1 

9 Thermohygrometer 5 

10 Microwave Digester 1 

11 LAF BSL – Biohazard 1 

12 Coolong Incubator 2 

13 Inoculating Loop 1 

14 Ph meter PHM 210 2 

15 Timbangan Analitik 1 

16 Top Loading 2 

17 Lemari Asam 1 

18 Water Bath  1 

19 Anaerob Jar 3,5 L 1 

20 Timbangan Semi Mikro 2 

21 Incubator 45C 1 

  Sumber  Data : Balai Besar POM Kota Pekanbaru Tahun 2017 
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4.4 Visi dan Misi (BBPOM) Kota Pekanbaru 

Visi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Kota Pekanbaru 

sebagai berikut : 

”Obat dan Makanan Aman, Meningkatkan Kesehatan Masyarakat 

dan Daya Saing Bangsa” 

Penjelasan Visi: 

Proses penjaminan pengawasan Obat dan Makanan harus melibatkan masyarakat 

dan pemangku kepentingan serta dilaksanakan secara akuntabel serta diarahkan 

untuk menyelesaikan permasalahan kesehatan yang lebih baik. Sejalan dengan itu, 

maka pengertian kata Aman dan Daya Saing adalah sebagai berikut: 

Aman : Kemungkinan risiko yang timbul pada penggunaan Obat dan Makanan 

telah melalui analisa dan kajian, sehingga risiko yang mungkin masih timbul 

adalah seminimal mungkin/ dapat ditoleransi/tidak membahayakan saat 

digunakan pada manusia. Dapat juga diartikan bahwa khasiat/manfaat Obat dan 

Makanan meyakinkan, keamanan memadai, dan mutunya terjamin. 

Daya Saing : Kemampuan menghasilkan produk barang dan jasa yang telah 

memenuhi standar, baik standar nasional maupun internasional, sehingga produk 

lokal unggul dalam menghadapi pesaing di masa depan. 

Misi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Kota Pekanbaru 

sebagai berikut : 

Meningkatkan sistem pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko untuk 

melindungi masyarakat 
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Pengawasan Obat dan Makanan merupakan pengawan komprehensif (full 

spectrum) mencakup standardisasi, penilaian produk sebelum beredar, 

pemeriksaan sarana produksi dan distribusi, sampling dan pengujian produk serta 

penegakan hukum. Dengan penjaminan mutu produk Obat dan Makanan yang 

konsisten, yaitu memenuhi standar aman, berkhasiat/bermanfaat dan bermutu, 

diharapkan BBPOM mampu melindungi masyarakat dengan optimal. Menyadari 

kompleksnya tugas yang diemban BBPOM, maka perlu disusun suatu strategi 

yang mampu mengawalnya. 

Di satu sisi tantangan dalam pengawasan Obat dan Makanan semakin tinggi, 

sementara sumber daya yang dimiliki terbatas, maka perlu adanya prioritas dalam 

penyelenggaraan tugas. Untuk itu pengawasan Obat dan Makanan seharusnya 

didesain berdasarkan analisis risiko, untuk mengoptimalkan seluruh sumber daya 

yang dimiliki secara proporsional untuk mencapai tujuan sasaran strategis ini. 

BBPOM perlu melakukan mitigasi risiko di semua proses bisnis BBPOM, antara 

lain pada pengawasan sarana dan produk, BBPOM secara proaktif memperkuat 

pengawasan lebih ke hulu melalui pengawasan importir bahan baku dan produsen. 

• Mendorong kemandirian pelaku usaha dalam memberikan jaminan keamanan 

Obat dan Makanan serta memperkuat kemitraan dengan pemangku 

kepentingan. 

Dalam 5 (lima) tahun ke depan, paradigma pengawasan Obat dan Makanan 

harus diubah yang sebelumnya adalah “watchdog” control menjadi pro-active 
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control dengan mendorong penerapan Risk Management Program oleh industri. 

Sebagai salah satu pilar Sistem Pengawasan Obat dan Makanan (SISPOM), 

pelaku usaha mempunyai peran yang sangat strategis dalam dalam pengawasan 

Obat dan Makanan. Pelaku usaha harus bertanggungjawab memenuhi standar dan 

persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku terkait dengan produksi dan 

distribusi Obat dan Makanan sehingga menjamin Obat dan Makanan yang 

diproduksi dan diedarkan aman, berkhasiat/bermanfaat dan bermutu.  

Sebagai lembaga pengawas, BBPOM harus mampu membina dan mendorong 

pelaku usaha untuk dapat memberikan produk yang aman, berkhasiat/bermanfaat 

dan bermutu. Dengan pembinaan secara berkelanjutan, ke depan diharapkan 

pelaku usaha mempunyai kemandirian dalam memberikan jaminan keamanan 

Obat dan Makanan. Era perdagangan bebas telah dihadapi oleh seluruh negara di 

dunia, termasuk Indonesia. Sementara itu, kontribusi industri Obat dan Makanan 

terhadap Pendapatan Nasional Bruto (PDB) cukup siginifikan. Industri makanan, 

minuman dan tembakau memiliki kontribusi PDB non migas di tahun 2012 

sebesar 36,33 persen, sementara Industri Kimia dan Farmasi sebesar 12,59 persen 

(sumber: Laporan Kemenperin 2004-2012).  

Perkembangan industri makanan, minuman dan farmasi (obat) dari tahun 

2004 sampai dengan 2012 juga mempunyai tren yang meningkat. Hal ini tentunya 

merupakan suatu potensi yang luar biasa untuk industri tersebut berkembang lebih 

pesat. Industri dalam negeri harus mampu bersaing baik di pasar dalam maupun 

luar negeri. Sebagai contoh, masih besarnya impor bahan baku obat dan besarnya 
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pangsa pasar dalam negeri dan luar negeri menjadi tantangan industri obat untuk 

dapat berkembang. Demikian halnya dengan industri makanan, obat tradisional, 

kosmetik, suplemen kesehatan juga harus mampu bersaing. Kemajuan industri 

Obat dan Makanan secara tidak langsung dipengaruhi dari sistem serta dukungan 

regulatory yang mampu diberikan oleh BPOM.  

Sehingga BPOM berkomitmen untuk mendukung peningkatan daya saing, 

yaitu melalui jaminan keamanan, khasiat/manfaat dan mutu Obat dan Makanan. 

Masyarakat sebagai konsumen juga mempunyai peran yang sangat strategis dalam 

pengawasan Obat dan Makanan. Sebagai salah satu pilar pengawasan Obat dan 

Makanan, masyarakat diharapkan dapat memilih dan menggunakan Obat dan 

Makanan yang memenuhi standar, dan diberi kemudahan akses informasi dan 

komunikasi terkait Obat dan Makanan.  

Untuk itu, BBPOM melakukan berbagai upaya yang bertujuan untuk 

meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mendukung pengawasan melalui 

kegiatan Pemberdayaan, Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada masyarakat, 

serta kemitraan dengan pemangku kepentingan lainnya sehingga mampu 

melindungi diri sendiri dan terhindar dari produk Obat dan Makanan yang 

mengandung bahan berbahaya dan ilegal. Dalam menjalankan tugas dan 

fungsinya, BPOM tidak dapat berjalan sendiri, sehingga diperlukan kerjasama 

atau kemitraan dengan pemangku kepentingan lainnya. Dalam era otonomi 

daerah, khususnya terkait dengan bidang kesehatan, peran daerah dalam 

menyusun perencanaan pembangunan serta kebijakan mempunyai pengaruh yang 
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sangat besar terhadap pencapaian tujuan nasional di bidang kesehatan. 

Pengawasan Obat dan Makanan bersifat unik karena tersentralisasi, yaitu dengan 

kebijakan yang ditetapkan oleh Pusat dan diselenggarakan oleh Balai di seluruh 

Indonesia. Hal ini tentunya menjadi tantangan tersendiri dalam pelaksanaan tugas 

pengawasan, karena kebijakan yang diambil harus bersinergi dengan kebijakan 

dari Pemerintah Daerah sehingga pengawasan dapat berjalan dengan efektif dan 

efisien. 

• Meningkatkan kapasitas kelembagaan BBPOM 

Untuk mendorong misi pertama dan kedua, diperlukan sumber daya yang 

memadai dalam mencapai kapasitas kelembagaan yang kuat. Hal ini 

membutuhkan sumber daya yang merupakan modal penggerak organisasi. 

Sumber daya dalam hal ini terutama terkait dengan sumber daya manusia dan 

sarana-prasarana penunjang kinerja. Ketersediaan sumber daya yang terbatas 

baik jumlah dan kualitasnya, menuntut BBPOM harus mampu mengelola 

sumber daya tersebut seoptimal mungkin agar dapat mendukung terwujudnya 

sasaran program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Pada akhirnya, 

pengelolaan sumber daya yang efektif dan efisien menjadi sangat penting 

untuk diperhatikan oleh seluruh elemen organisasi. 

Di samping itu, BBPOM sebagai suatu LPNK yang dibentuk pemerintah 

untuk melaksanakan tugas tertentu tidak hanya bersifat teknis semata (techno 

structure), namun juga melaksanakan fungsi pengaturan (regulating), pelaksana 

(executing), dan pemberdayaan (empowering). Untuk itu, diperlukan penguatan 
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kelembagaan/organisasi. Kelembagaan tersebut meliputi struktur yang kaya 

dengan fungsi, proses bisnis yang tertata dan efektif, serta budaya kerja yang 

sesuai dengan nilai organisasi. 

Misi BBPOM merupakan langkah utama yang disesuaikan dengan tugas 

pokok dan fungsi BBPOM. Pengawasan pre- dan post-market yang berstandar 

internasional diterapkan dalam rangka memperkuat BBPOM menghadapi 

tantangan globalisasi. Dengan penjaminan mutu produk Obat dan Makanan yang 

konsisten, yaitu memenuhi standar aman, berkhasiat/bermanfaat dan bermutu, 

diharapkan BBPOM mampu melindungi masyarakat dengan optimal. 

Dari segi organisasi, perlu meningkatkan kualitas kinerja dengan tetap 

mempertahankan sistem manajemen mutu dan prinsip organisasi pembelajar 

(learning organization). Untuk mendukung itu, maka BBPOM perlu untuk 

memperkuat koordinasi internal dan meningkatkan kapasitas sumber daya 

manusia serta saling bertukar informasi (knowledge sharing). 
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4.5 Tugas Utama dan Fungsi Balai Besar POM 

Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru mempunyai tugas 

Utama BPOM Berdasarkan Pasal 67 Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 

tentang kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi Dan Tata 

Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen, Yang Terkahir Diubah Dengan 

Peraturan Presiden Nomor 3 tahun 2013, BBPOM melaksanakan tugas 

pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan 

peraturan perUndang-Undangan yang berlaku.  

Tugas Balai Besar/Balai POM (Unit Pelaksana Teknis) Berdasarkan Pasal 2 

Peraturan Kepala BPOM Nomor 14 Tahun 2014, Unit Pelaksana Teknis di 

lingkungan BBPOM mempunyai tugas melaksanakan kebijakan dibidang 

pengawasan obat dan makanan, yang meliputi pengawasan atas produk terapetik, 

narkotika, psikotropika, zat adiktif, obat tradisional, kosmetik, produk 

komplemen serta pengawasan atas keamanan pangan dan bahan 

berbahaya.(www.pom.go.id ) 

Dalam melaksanakan tugas Utama tersebut, Balai Besar Pengawas Obat dan 

Makanan Pekanbaru menyelenggarakan Fungsi Utama BPOM berdasarakan Pasal 

68 Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2013, BPOM mempunyai fungsi : 

 Pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di bidang pengawasan Obat 

dan Makanan. 

 Pelaksanaan kebijakan tertentu di bidang pengawasan Obat dan Makanan. 
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 Koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas BPOM. 

 Pemantauan, pemberian bimbingan dan pembinaan terhadap kegiatan 

instansi pemerintah di bidang pengawasan Obat dan Makanan. 

 Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bindang 

perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, 

keuangan, kearsipan, persandian, perlengkapan dan rumah tangga. 

Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru sebagai Balai 

Besar/Balai POM (Unit Pelaksana Teknis) Berdasarkan Pasal 3 Peraturan 

Kepala BPOM Nomor 14 Tahun 2014, Unit Pelaksana Teknis di lingkungan 

BPOM mempunyai fungsi : 

 Penyusunan rencana dan program pengawasan obat dan makanan. 

 Pelaksanaan pemeriksaan secara laboratorium, pengujian dan penilaian 

mutu produk terapetik, narkotika, psikotropika zat adiktif, obat tradisional, 

kosmetik, produk komplemen, pangan dan bahan berbahaya. 

 Pelaksanaan pemeriksaanlaboratorium, pengujian dan penilaian mutu 

produk secara mikrobiologi. 

 Pelaksanaan pemeriksaan setempat, pengambilan contoh dan pemeriksaan 

sarana produksi dan distribusi 

 Investigasi dan penyidikan pada kasus pelanggaran hukum. 
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 Pelaksanaan sertifikasi produk, sarana produksi dan distribusi tertentu yang 

ditetapkan oleh Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Pelaksanaan 

kegiatan layanan informasi konsumen. 

 Evaluasi dan penyusunan laporan pengujian obat dan makanan. 

 Pelaksanaan urusan tata usaha dan kerumahtanggaan. 

 Pelaksanaan tugas lain yang ditetapkan oleh Kepala Badan Pengawas Obat 

dan Makanan, sesuai dengan bidang tugasnya. 

Di dalam menjankan tugas dan fungsi sesuai dengan Keputusan Presiden 

Nomor 3 Tahun 2013 BPOM pada tahun 2016 memiliki sumber anggaran yang 

berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp. 

1.539.275.409,- . 

4.6 Budaya Organisasi BBPOM Kota Pekanbaru 

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, 

Untuk membangun organisasi yang efektif dan efisien, budaya organisasi Balai 

Besar POM di Pekanbaru diselaraskan dengan Badan POM RI dengan nilai dasar 

sebagai berikut : 

• Profesional 
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Menegakkan profesionalisme dengan integritas, objektivitas, 

ketekunan dan komitmen yang tinggi; 

• Integritas 

konsistensi dan keteguhan yang tak tergoyahkan dalam menjunjung 

tinggi nilai-nilai luhur dan keyakinan; 

• Kredibilitas 

Dapat dipercaya, dan diakui oleh masyarakat luas, nasional dan 

internasional; 

• Kerjasama Tim 

Mengutamakan keterbukaan, saling percaya dan komunikasi yang 

baik; 

• Inovatif 

Mampu melakukan pembaruan dan inovasi-inovasi sesuai dengan 

perkembangan ilmu pengetahuan dan kemajuan teknologi terkini; 

• Responsif/Cepat Tanggap 

Antisipatif dan responsif dalam mengatasi masalah 
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4.7 Kegiatan Utama dan Prioritas BBPOM Kota Pekanbaru 

Kegiatan Utama Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan antara lain : 

• Sampling (Pengambilan Contoh); 

•  Pengujian Laboratorium; 

• Pemeriksaan sarana produksi dan distribusi; 

• Penyidikan dan penegakan hukum; 

• Peningkatan Infrastruktur. 

Kegiatan Prioritas Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan antara lain : 

• Pengambilan contoh sesuai dengan prioritas sampling; 

• Pengujian laboraturium sesuai dengan prioritas laboratories; 

• Pemeriksaan rutin sarana produksi dan distribusi serta pelayanan 

kesehatan Fermakes dan napza; 

• Penyidikan kasus pemalsuan, peredaran gelap dan pelanggaran yang 

dilakukan oleh distributor dan produsen Fermakes, peringatan publik 

dan sanksi pidana; 

• Sertifikasi dan layanan informasi konsumen.  
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4.8 Sumber Daya Manusia  

Jumlah sumber daya manusia (SDM) yang ada di Balai Besar 

Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru berjumlah 92 orang dan dibantu 

oleh 8 orang tenaga honorer. 

Berdasarkan unit kerja, sumber daya manusia (SDM) Balai Besar 

POM Pekanbaru sebagai berikut : 

• Sumber daya manusia Bidang Tata Usaha sebanyak 22 orang; 

• Sumber daya manusia Bidang Pemeriksaan dan Penyidikan sebanyak 22 

orang; 

• Sumber daya manusia Bidang Pengujian Pangan dan Bahan Berbahaya 

sebanyak 17 orang; 

• Sumber daya manusia Bidang Serlik  sebanyak 10 orang; 

• Sumber daya manusia Bidang Pengujian Produk Terapetik, Narkotik, 

Kosmetik, OT dan Produk Komplemen sebanyak 22 orang. 


