Masukan kami terima paling lambat
tanggal 31 Juli 2020 melalui email:
prodisobat@gmail.com

RANCANGAN 23 JUNI 2020
PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
NOMOR

TAHUN

TENTANG
PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK
SEKTOR OBAT DAN MAKANAN
(Catatan : Substansi Terkait Kedeputian I)
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,

Menimbang

: a.

bahwa untuk melaksanakan arahan Presiden dalam
Sidang

Kabinet

Paripurna

tentang

rancangan

awal

rencana kerja pemerintah tahun 2020 dan kerangka
ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal, perlu
melakukan penyesuaian ketentuan Peraturan Badan
Pengawas Obat dan Makanan Nomor 26 Tahun 2017
tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara
Elektronik di Sektor Obat dan Makanan;
b.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Badan
Pengawas Obat dan Makanan tentang Pelayanan Perizinan
Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Obat dan
Makanan;

Mengingat

: 1.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor

112,

Tambahan

Indonesia Nomor 5038);

Lembaran

Negara

Republik

-22.

Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009
tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 215, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

3.

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2017 tentang
Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak
yang Berlaku pada Badan Pengawas Obat dan Makanan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor
198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6116);

4.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang
Pelayanan

Perizinan

Berusaha

Terintegrasi

Secara

Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6215);
5.

Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan
Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);

6.

Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang
Percepatan Pelaksanaan Berusaha (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 210);

7.

Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan
Nomor HK.00.05.41.1381 Tahun 2005 tentang Tata
Laksana Pendaftaran Suplemen Makanan;

8.

Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan
Nomor HK.00.05.41.1384 Tahun 2005 tentang Kriteria
dan Tata Laksana Pendaftaran Obat Tradisional, Obat
Herbal Terstandar dan Fitofarmaka;

9.

Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan
Nomor HK.03.1.23.12.10.11983 Tahun 2010 tentang
Kriteria dan Tata Cara Pengajuan Notifikasi Kosmetika
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor
598) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala
Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 34 Tahun
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-32013 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan
Pengawas

Obat

dan

Makanan

Nomor

HK.03.1.23.12.10.11983 Tahun 2010 tentang Kriteria dan
Tata Cara Pengajuan Notifikasi Kosmetika (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2013Nomor 799);
10.

Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan
Nomor HK.04.1.33.12.11.09937 Tahun 2011 tentang Tata
Cara Sertifikasi Cara Pembuatan Obat yang Baik (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 397);

11.

Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan
Nomor 32 Tahun 2013 tentang Persyaratan dan Tata Cara
Permohonan Analisa Hasil Pengawasan dalam rangka
Impor dan Ekspor Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor
Farmasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013
Nomor 729) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 20
Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala
Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 32 Tahun
2013 tentang Persyaratan dan Tata Cara Permohonan
Analisa Hasil Pengawasan dalam rangka Impor dan Ekspor
Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1143);

12.

Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan
Nomor 35 Tahun 2013 tentang Tata Cara Sertifikasi Cara
Pembuatan Obat Tradisional yang Baik (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 907);

13.

Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan
Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pedoman Uji Toksisitas
Nonklinik secara In Vivo (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 875);

14.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang
Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
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Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan
Nomor 11 Tahun 2014 tentang Tata Cara Sertifikasi Cara
Produksi Pangan Olahan yang Baik (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1071);

16.

Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan
Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Laksana dan Penilaian
Obat

Pengembangan

Baru

(Berita

Negara

Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 1854);
16.

Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan
Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Laksana Persetujuan
Uji Klinik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 1987);

18.

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 27
Tahun 2017 tentang Pendaftaran Pangan Olahan (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 23);

20.

Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan
Nomor 24 Tahun 2017 tentang Kriteria dan Tata Laksana
Registrasi Obat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 1692) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 15
Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala
Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 24 Tahun
2017 tentang Kriteria dan Tata Laksana Registrasi Obat
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
779);

21.

Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan
Nomor 25 Tahun 2017 tentang Tata Cara Sertifikasi Cara
Distribusi Obat yang Baik (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 1693);

22.

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 29
Tahun 2017 tentang Pengawasan Pemasukan Bahan Obat
dan Makanan Ke Dalam Wilayah Indonesia (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1842);

23.

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 30
Tahun 2017 tentang Pengawasan Pemasukan Obat dan
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-5Makanan ke dalam Wilayah Indonesia (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1843);
24.

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 12
Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit
Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat
dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 784) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 29
Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Badan
Pengawas Obat dan Makanan Nomor 12 Tahun 2018
tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis
di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1274);
MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA
ELEKTRONIK DI SEKTOR OBAT DAN MAKANAN.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:
1.

Perizinan Berusaha adalah pendaftaran yang diberikan
kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan
usaha dan/atau kegiatan dan diberikan dalam bentuk
persetujuan

yang

dituangkan

dalam

bentuk

surat/keputusan atau pemenuhan persyaratan dan/atau
Komitmen.
2.

Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau
Online Single Submission yang selanjutnya disingkat OSS
adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga
OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga,
gubernur, atau bupati/wali kota kepada Pelaku Usaha
melalui sistem elektronik yang terintegrasi.
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Obat

dan

Makanan

adalah

obat,

obat

tradisional,

suplemen kesehatan, kosmetika pangan olahan.
4.

Pelaku

Usaha

adalah

perseorangan

atau

non

perseorangan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan
pada bidang Obat dan Makanan.
5.

Sponsor adalah perorangan, perusahaan, institusi atau
organisasi yang bertanggungjawab untuk memprakarsai,
mengelola

dan/atau

membiayai

suatu

uji

praklinik

dan/atau klinik.
6.

Pendaftaran adalah pendaftaran usaha dan/atau kegiatan
oleh Pelaku Usaha melalui OSS.

7.

Izin Usaha adalah izin yang diterbitkan oleh Lembaga OSS
untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga,
gubernur, atau bupati/wali kota setelah Pelaku Usaha
melakukan Pendaftaran dan untuk memulai usaha
dan/atau

kegiatan

sampai

sebelum

pelaksanaan

komersial atau operasional dengan memenuhi persyaratan
dan/atau Komitmen.
8.

Izin

Komersial

atau

Operasional

adalah

izin

yang

diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama
menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali
kota setelah Pelaku Usaha mendapatkan Izin Usaha dan
untuk melakukan kegiatan komersial atau operasional
dengan memenuhi persyaratan dan/atau komitmen.
9.

Komitmen

adalah

memenuhi

pernyataan

persyaratan

Izin

Pelaku
Usaha

Usaha

untuk

dan/atau

Izin

Komersial atau Operasional.
10. Lembaga

Pengelola

selanjutnya

disebut

dan

Penyelenggara

Lembaga

OSS

OSS

adalah

yang

lembaga

pemerintahan nonkementerian yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman
modal.
11. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB
adalah identitas Pelaku Usaha yang diterbitkan oleh
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OSS

setelah

Pelaku

Usaha

melakukan

Pendaftaran.
12. Service Level Agreements adalah adalah tingkat layanan
waktu penerbitan keputusan pemberian atau penolakan
perizinan berusaha di sektor Obat dan Makanan.
13. Klasifikasi

Baku

Lapangan

Usaha

Indonesia

yang

selanjutnya disingkat KBLI adalah pengelompokan jenis
lapangan usaha berdasarkan kriteria usaha.
14. Izin Edar adalah izin untuk Obat dan Makanan yang
diproduksi oleh produsen dan/atau diimpor oleh importir
Obat dan Makanan yang akan diedarkan di wilayah Negara
Republik

Indonesia

berdasarkan

penilaian

terhadap

keamanan, mutu, dan kemanfaatan.
15. Cara Pembuatan Obat yang Baik yang selanjutnya
disingkat CPOB adalah cara pembuatan obat yang
bertujuan untuk memastikan agar mutu obat yang
dihasilkan

sesuai

dengan

persyaratan

dan

tujuan

penggunaannya.
16. Cara Distribusi Obat yang Baik yang selanjutnya disingkat
CDOB adalah cara distribusi/penyaluran obat dan/atau
bahan obat yang bertujuan untuk memastikan mutu
sepanjang jalur distribusi/penyaluran sesuai persyaratan
dan tujuan penggunaannya.
17. Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik yang
selanjutnya disingkat CPOTB adalah seluruh aspek
kegiatan pembuatan obat tradisional yang bertujuan
untuk menjamin agar produk yang dihasilkan senantiasa
memenuhi persyaratan mutu yang ditetapkan sesuai
dengan tujuan penggunaannya.
18. Cara Pembuatan Kosmetika yang Baik yang selanjutnya
disingkat CPKB adalah seluruh aspek kegiatan pembuatan
Kosmetika yang bertujuan untuk menjamin agar produk
yang dihasilkan senantiasa memenuhi persyaratan mutu
yang ditetapkan sesuai dengan tujuan penggunaannya.
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disingkat CPPOB adalah pedoman yang menjelaskan
bagaimana memproduksi Pangan Olahan agar aman,
bermutu, dan layak untuk dikonsumsi.
20. Analisa Hasil Pengawasan yang selanjutnya disingkat AHP
adalah hasil audit Kepala Badan terhadap rencana
kebutuhan impor/ekspor, realisasi produksi, dan/atau
penggunaan
farmasi,

narkotika,

dan

psikotropika

merupakan

dasar

atau

prekursor

penerbitan

surat

persetujuan impor atau surat persetujuan ekspor.
21. Surat Keterangan Impor yang selanjutnya disingkat SKI
adalah

surat

persetujuan

pemasukan

bahan

baku

dan/atau produk jadi Obat dan Makanan ke dalam
wilayah Indonesia yang diterbitkan BPOM atau UPT BPOM
sesuai dengan pelabuhan bongkar untuk memperlancar
arus barang untuk kepentingan perdagangan (custom
clearance

dan

cargo

release)

atau

dalam

rangka

pengawasan peredaran Obat dan Makanan.
22. Surat Keterangan Ekspor yang selanjutnya disingkat SKE
adalah surat keterangan yang diterbitkan oleh BPOM atau
UPT

BPOM

sesuai

dengan

pelabuhan

muat,

yang

dibutuhkan oleh Pelaku Usaha untuk mengekspor bahan
baku dan/atau produk jadi Obat dan Makanan.
23. Obat adalah obat jadi termasuk produk biologi, yang
merupakan bahan atau paduan bahan digunakan untuk
mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau
keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis,
pencegahan, penyembuhan, pemulihan dan peningkatan
kesehatan, dan kontrasepsi untuk manusia.
24. Bahan Obat adalah bahan baik yang berkhasiat maupun
tidak berkhasiat yang digunakan dalam pengelolaan obat
dengan standar dan mutu sebagai bahan baku farmasi.
25. Obat Baru adalah Obat dengan zat aktif baru, bentuk
sediaan baru, kekuatan baru atau kombinasi baru yang
belum pernah disetujui di Indonesia.
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-926. Obat Pengembangan Baru adalah Obat atau bahan Obat
berupa

molekul

baru

atau

formula

baru,

produk

biologi/bioteknologi yang sedang dikembangkan dan
dibuat oleh institusi riset atau Industri Farmasi di
Indonesia dan/atau di luar negeri untuk digunakan dalam
tahapan uji nonklinik dan/atau uji klinik di Indonesia
dengan tujuan untuk mendapatkan Izin Edar di Indonesia.
27. Obat Generik Pertama adalah obat generik yang pertama
didaftarkan di indonesia dengan zat aktif sama dengan
Obat originator yang disetujui di Indonesia.
28. Industri Farmasi adalah perusahaan berbentuk badan
hukum yang memiliki izin untuk melakukan kegiatan
produksi atau pemanfaatan sumber daya produksi,
penyaluran

obat,

melaksanakan

bahan

pendidikan

obat,
dan

dan

fitofarmaka,

pelatihan,

dan/atau

penelitian dan pengembangan.
29. Pedagang Besar Farmasi yang selanjutnya disingkat PBF
adalah

perusahaan

berbentuk

badan

hukum

yang

memiliki izin untuk pengadaan, penyimpanan, penyaluran
obat dan/atau bahan obat dalam jumlah besar sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
30. PBF Cabang adalah cabang PBF yang telah memiliki
pengakuan untuk melakukan pengadaan, penyimpanan,
dan penyaluran Obat dan/atau Bahan Obat dalam jumlah
besar sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
31. Obat Tradisional adalah bahan atau ramuan bahan yang
berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral,
sediaan sarian (galenik) atau campuran dari bahan
tersebut yang secara turun temurun telah digunakan
untuk pengobatan, dan dapat diterapkan sesuai dengan
norma yang berlaku di masyarakat.
32. Industri Obat Tradisional yang selanjutnya disingkat IOT
adalah industri yang dapat membuat semua bentuk
sediaan Obat Tradisional.
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- 10 33. Industri Ekstrak Bahan Alam yang selanjutnya disingkat
IEBA adalah industri yang khusus membuat sediaan
dalam bentuk ekstrak sebagai produk akhir.
34. Usaha Kecil Obat Tradisional yang selanjutnya disingkat
UKOT adalah usaha yang dapat membuat semua bentuk
sediaan Obat Tradisional, kecuali bentuk sediaan tablet
efervesen, suppositoria, dan kapsul lunak.
35. Usaha Mikro Obat Tradisional yang selanjutnya disingkat
UMOT adalah usaha yang hanya membuat sediaan Obat
Tradisional dalam bentuk param, tapel, pilis, cairan obat
luar dan rajangan.
36. Suplemen Kesehatan adalah produk yang dimaksudkan
untuk

melengkapi

kebutuhan

zat

gizi,

memelihara,

meningkatkan dan/atau memperbaiki fungsi kesehatan,
mempunyai

nilai

gizi

dan/atau

efek

fisiologis,

mengandung satu atau lebih bahan berupa vitamin,
mineral,

asam

amino

dan/atau

bahan

lain

bukan

tumbuhan yang dapat dikombinasi dengan tumbuhan.
37. Obat Kuasi adalah sediaan yang mengandung bahan aktif
dengan efek farmakologi untuk mengatasi keluhan ringan.
38. Kosmetika adalah bahan atau sediaan yang dimaksudkan
untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia seperti
epidermis, rambut, kuku, bibir, dan organ genital bagian
luar, atau gigi dan membran mukosa mulut terutama
untuk

membersihkan

mewangikan,

mengubah

penampilan, dan/atau memperbaiki bau badan atau
melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi baik.
39. Industri Kosmetika adalah industri yang memproduksi
kosmetika yang telah memiliki Izin Usaha industri sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
40. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber
hayati

produk

pertanian,

perkebunan,

kehutanan,

perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah
maupun
makanan
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- 11 termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan,
dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan,
pengolahan,

dan/atau

pembuatan

makanan

atau

minuman.
41. Pangan Olahan adalah makanan atau minuman hasil
proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau
tanpa bahan tambahan.
42. Kemasan Pangan adalah bahan yang digunakan untuk
mewadahi dan/atau membungkus pangan baik yang
bersentuhan langsung dengan pangan maupun tidak.
43. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman
atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis,
yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan
kesadaran,

hilangnya

rasa,

mengurangi

sampai

menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan
ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongangolongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang
tentang Narkotika.
44. Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun
sintetis bukan Narkotika, yang berkhasiat psikoaktif
melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang
menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan
perilaku.
45. Prekursor Farmasi adalah zat atau bahan pemula atau
bahan kimia yang dapat digunakan sebagai bahan
baku/penolong untuk keperluan proses produksi Industri
Farmasi atau produk antara, produk ruahan dan produk
jadi

yang

mengandung

norefedrin/fenilpropanolamin,

efedrin,

pseudoefedrin,

ergotamin,

ergometrin,

atau potassium permanganat.
46. Importir Produsen Psikotropika yang selanjutnya disebut
IP

Psikotropika

adalah

Industri

Farmasi

yang

menggunakan Psikotropika sebagai bahan baku proses
produksi yang mendapat izin untuk mengimpor sendiri

OSS BPOM_Kedeputian 1_14 Juli 2020

- 12 Psikotropika

sesuai

dengan

ketentuan

peraturan

perundang-undangan.
47. Importir Produsen Prekursor Farmasi yang selanjutnya
disebut IP Prekursor Farmasi adalah Industri Farmasi
yang menggunakan Prekursor Farmasi sebagai bahan
baku

atau

mendapat

bahan
izin

penolong

untuk

proses

mengimpor

produksi

sendiri

yang

Prekursor

Farmasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
48. Importir Terdaftar Psikotropika yang selanjutnya disebut
IT Psikotropika adalah Pedagang Besar Farmasi yang
mendapat izin untuk mengimpor Psikotropika guna
didistribusikan kepada Industri Farmasi dan lembaga ilmu
pengetahuan sebagai pengguna akhir Psikotropika sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.
49. Importir Terdaftar Prekursor Farmasi yang selanjutnya
disebut IT Prekursor Farmasi adalah Pedagang Besar
Farmasi yang mendapat izin untuk mengimpor Prekursor
Farmasi guna didistribusikan kepada Industri Farmasi
dan lembaga ilmu pengetahuan sebagai pengguna akhir
Prekursor Farmasi sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
50. Lembaga Ilmu Pengetahuan adalah lembaga pendidikan
dan

pelatihan

serta

lembaga

penelitian

dan

pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah
ataupun swasta yang dapat menggunakan Narkotika,
Psikotropika dan Prekursor Farmasi untuk kepentingan
pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.
51. Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas
Obat dan Makanan yang selanjutnya disingkat UPT BPOM
adalah

satuan

kerja

yang

bersifat

mandiri

yang

melaksanakan tugas teknis penunjang tertentu di sektor
pengawasan Obat dan Makanan.
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- 13 52. Badan Pengawas Obat dan Makanan, yang selanjutnya
disingkat

BPOM

nonkementerian

adalah
yang

Lembaga

pemerintah

menyelenggarakan

urusan

pemerintahaan di sektor pengawasan Obat dan Makanan.
53. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengawas Obat dan
Makanan.
54. Hari adalah hari kerja.
55. Jam adalah jam kerja.
BAB II
TUJUAN DAN RUANG LINGKUP
Bagian Kesatu
Tujuan
Pasal 2
Tujuan dari Peraturan Badan ini adalah sebagai pedoman bagi
Pelaku Usaha dalam rangka pengurusan dan penyelesaian
Perizinan Berusaha sektor Obat dan Makanan.
Bagian Kedua
Ruang Lingkup
Pasal 3
Ruang lingkup Peraturan Badan ini meliputi:
a.

jenis perizinan berusaha;

b.

penyelenggaraan pelayanan perizinan di BPOM; dan

c.

pembinaan dan pengawasan.
BAB III
JENIS PERIZINAN BERUSAHA
Pasal 4

(1)

Jenis Perizinan Berusaha di sektor Obat dan Makanan
berupa Izin Komersial atau Operasional.
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Setiap Pelaku Usaha yang melakukan usaha dan/atau
kegiatan di sektor Obat dan Makanan harus memiliki
perizinan berusaha.

(3)

Jenis Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) meliputi perizinan berusaha dengan persyaratan
teknis dan biaya, yaitu:
1.

2.

Izin Edar Obat dan Makanan, meliputi:
a.

Izin Edar Obat;

b.

Izin Edar Obat Tradisional;

c.

Izin Edar Suplemen Kesehatan;

d.

Izin Edar Obat Kuasi;

e.

Izin Edar Kosmetika; dan/atau

f.

Izin Edar Pangan Olahan;

Sertifikat Cara Pembuatan yang Baik, meliputi:
a.

sertifikat Cara Pembuatan Obat yang Baik;

b.

sertifikat Cara Pembuatan Obat Tradisional yang
Baik;

c.

sertifikat Cara Pembuatan Kosmetika yang Baik;
dan/atau

d.

sertifikat Cara Produksi Pangan Olahan yang
Baik.

3.

Sertifikat Cara Distribusi Obat yang Baik;

4.

Surat Keterangan Ekspor, meliputi:
a.

Surat Keterangan Ekspor Obat/Certificate of
Pharmaceutical Product (CPP);

b.

Surat Keterangan Ekspor Obat Tradisional,
Suplemen Kesehatan dan Kosmetika;

c.
5.

Surat Keterangan Ekspor Pangan;

Surat

Keterangan

Impor

Obat

dan

Makanan;

dan/atau
6.

Analisa

Hasil

Pengawasan

(AHP)

Psikotropika, dan Prekursor Farmasi.
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PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA DI
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 5
Penyelenggaraan pelayanan Perizinan Berusaha di BPOM
meliputi:
a.

Pendaftaran;

b.

Penerbitan Izin Komersial atau Operasional; dan

c.

Prosedur Pemenuhan Komitmen Izin Komersial atau
Operasional.
Bagian Kedua
Pendaftaran
Pasal 6

(1)

Pelaku Usaha wajib memiliki NIB untuk mendapatkan
Perizinan Berusaha di sektor Obat dan Makanan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2)

Lembaga OSS menerbitkan NIB setelah Pelaku Usaha
melakukan

Pendaftaran

sesuai

dengan

ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Izin Komersial atau Operasional
Pasal 7
(1)

Lembaga

OSS

menerbitkan

Izin

Komersial

atau

Operasional melalui sistem OSS setelah Pelaku Usaha
menyelesaikan pemenuhan komitmen Izin Usaha.
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Komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi
persyaratan yang harus dipenuhi oleh Pelaku Usaha
sesuai

dengan

ketentuan

peraturan

perundang-

undangan.
Bagian Keempat
Prosedur Pemenuhan Komitmen Izin Komersial atau
Operasional
Pasal 8
(1)

Pelaku usaha memperoleh daftar Izin Komersial atau
Operasional yang dibutuhkan dalam melakukan usaha
dan/atau kegiatan melalui sistem OSS.

(2)

Pelaku Usaha wajib melakukan pemenuhan komitmen
daftar Izin Komersial atau Operasional sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) kepada BPOM melalui sistem OSS.

(3)

Atas pemenuhan komitmen sebagaimana yang dimaksud
pada ayat (2), Lembaga OSS menerbitkan Izin Komersial
atau Operasional.

Bagian Kelima
Izin Edar Obat dan Makanan
Paragraf 1
Izin Edar Obat
Pasal 9
(1)

Pelaku Usaha yang mengajukan permohonan penerbitan
Izin Edar Obat harus memenuhi komitmen berupa
persyaratan administratif sebagai berikut:
a.

sertifikat produksi/izin usaha industri farmasi;

b.

pernyataan pendaftar; dan
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dokumen persyaratan teknis berupa kelengkapan
dokumen registrasi obat dan produk biologi mengacu
pada Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan
yang mengatur mengenai kriteria dan tata laksana
registrasi obat.

(2)

Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
apabila diperlukan, Pelaku Usaha harus melampirkan
hasil pra registrasi.

(3)

Selain harus memenuhi komitmen sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), untuk memperoleh Izin Edar Obat produksi
dalam negeri, Industri Farmasi juga harus memenuhi
komitmen

berupa

persyaratan

administratif

sebagai

berikut:
a.

sertifikat CPOB yang masih berlaku untuk bentuk
sediaan

yang

didaftarkan

atau

rekomendasi

berdasarkan hasil inspeksi pemenuhan persyaratan
CPOB; dan
b.
(4)

sertifikat CPOB produsen zat aktif;

Selain

harus

memenuhi

persyaratan

sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), untuk memperoleh Izin Edar Obat
lisensi, Industri Farmasi juga harus memenuhi komitmen
berupa persyaratan administratif sebagai berikut:
a.

sertifikat produksi atau dokumen penunjang dengan
bukti yang cukup untuk Badan/institusi riset sebagai
pemberi lisensi;

b.

sertifikat CPOB Industri Farmasi penerima lisensi
yang masih berlaku untuk bentuk sediaan yang
didaftarkan;

(5)

c.

sertifikat CPOB produsen zat aktif; dan

d.

perjanjian lisensi.

Selain

harus

memenuhi

persyaratan

sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), untuk memperoleh Izin Edar Obat
kontrak produksi dalam negeri, Industri Farmasi juga
harus

memenuhi

komitmen

administratif sebagai berikut:
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sertifikat CPOB Industri Farmasi pendaftar atau
pemberi kontrak yang masih berlaku;

b.

sertifikat produksi Industri Farmasi sebagai penerima
kontrak;

c.

sertifikat CPOB Industri Farmasi penerima kontrak
yang masih berlaku sesuai dengan bentuk sediaan
Obat yang dikontrakkan;

(6)

d.

sertifikat CPOB produsen zat aktif; dan

e.

perjanjian kontrak.

Selain

harus

memenuhi

persyaratan

sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), untuk memperoleh Izin Edar Obat
impor, Industri Farmasi juga harus memenuhi komitmen
berupa persyaratan administratif sebagai berikut:
a.

izin industri farmasi dari otoritas negara setempat;

b.

sertifikat CPOB yang masih berlaku dari produsen
untuk

bentuk

sediaan

yang

didaftarkan

atau

dokumen lain setara yang dikeluarkan oleh otoritas
pengawas obat negara setempat dan/atau otoritas
pengawas obat negara lain;
c.

laporan hasil Inspeksi terakhir dan perubahan terkait
fasilitas produksi produk yang didaftarkan dalam
waktu paling lama 2 (dua) tahun yang dikeluarkan
oleh otoritas pengawas Obat setempat

dan/atau

otoritas pengawas Obat negara lain;
d.

surat penunjukkan dari industri farmasi atau pemilik
produk di luar negeri dikecualikan untuk Pendaftar
yang merupakan afiliasi dari perusahaan induk;

e.

certificate of pharmaceutical product atau dokumen
lain yang setara dari negara produsen dan/atau
negara dimana diterbitkan sertifikat pelulusan bets
jika diperlukan;

f.

sertifikat CPOB produsen zat aktif; dan

g.

justifikasi impor.
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Pasal 10
Selain harus memenuhi Komitmen sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 9, untuk:
a.

Obat berupa Narkotika harus memenuhi Komitmen
berupa izin khusus memproduksi Narkotika dari Menteri
Kesehatan; dan

b.

Obat yang masih dalam masa perlindungan paten harus
memenuhi Komitmen berupa sertifikat paten.
Pasal 11

Selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 9 dan Pasal 10, Pelaku Usaha yang mengajukan
permohonan registrasi variasi juga harus memenuhi komitmen
berupa persyaratan adminitratif sebagai berikut:
a. Obat Produksi Dalam Negeri:
1. izin Industri Farmasi;
2. sertifikat CPOB yang masih berlaku untuk bentuk
sediaan yang didaftarkan;
3. sertifikat CPOB produsen Zat Aktif; dan
4. data inspeksi CPOB terakhir dan perubahan terkait
paling lama dua tahun yang dikeluarkan oleh Badan
Pengawas Obat dan Makanan.
b. Obat Lisensi:
1. izin Industri Farmasi atau dokumen penunjang dengan
bukti yang cukup untuk badan/institusi riset sebagai
pemberi lisensi;
2. izin Industri Farmasi sebagai penerima lisensi;
3. sertifikat CPOB Industri Farmasi penerima lisensi yang
masih berlaku untuk bentuk sediaan yang didaftarkan;
4. sertifikat CPOB produsen Zat Aktif;dan
5. perjanjian lisensi.
c. Obat Ekspor:
1. izin Industri Farmasi;
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setara dari produsen sesuai bentuk sediaan yang
didaftarkan untuk Obat Impor khusus ekspor;
3. sertifikat CPOB produsen Zat Aktif.
d. Obat Impor:
1. izin Industri Farmasi produsen dan Pendaftar;
2. surat penunjukkan dari industri farmasi atau pemilik
produk di luar negeri dikecualikan untuk Pendaftar
yang merupakan afiliasi dari perusahaan induk;
3. certificate of Pharmaceutical Product (CPP) atau dokumen
lain yang setara dari negara produsen dan/atau negara
dimana diterbitkan sertifikat pelulusan bets (jika perlu);
4. sertifikat CPOB yang masih berlaku dari produsen
untuk bentuk sediaan yang didaftarkan atau dokumen
lain yang setara (termasuk sertifikat CPOB produsen Zat
Aktif untuk Produk Biologi);
5. data inspeksi CPOB terakhir dan perubahan terkait
paling lama dua tahun yang dikeluarkan oleh otoritas
pengawas Obat setempat dan/atau otoritas pengawas
Obat negara lain;
6. sertifikat CPOB produsen Zat Aktif;
7. justifikasi impor;
8. bukti perimbangan kegiatan ekspor dan impor (jika
perlu).
e. Hasil praregistrasi (jika dipersyaratkan).
f.

Dokumen lain:
1. surat

pernyataan

terkait

pemenuhan

persyaratan

Registrasi Variasi;
2. izin Edar dan semua surat persetujuan Registrasi
Variasi yang diterbitkan oleh Badan Pengawas Obat dan
Makanan beserta lampirannya;
3. tabel sandingan perubahan yang diajukan, termasuk
referensi perubahan.
4. justifikasi terhadap perubahan yang diajukan.
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Selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 9 dan Pasal 10, Pelaku Usaha yang mengajukan
permohonan registrasi ulang juga harus memenuhi komitmen
berupa persyaratan administratif sebagai berikut:
a.

Obat Produksi Dalam Negeri:
1.

sertifikat produksi/izin Industri Farmasi Pendaftar
yang masih berlaku;

2.

sertifikat CPOB produsen Obat yang masih berlaku
sesuai dengan bentuk sediaan yang diajukan.

3.

sertifikat CPOB produsen Zat Aktif.

4.

surat perjanjian kontrak (khusus Obat Kontrak) yang
masih berlaku.

5.

surat

Keterangan

dari

pemberi

lisensi

yang

menyatakan bahwa masih ada kerja sama antara
pemberi lisensi dan penerima lisensi (Khusus Obat
Lisensi).
6.

dokumen mutu terkini sesuai ketentuan Peraturan
Badan Pengawas Obat dan Makanan yang mengatur
mengenai kriteria dan tata laksana registrasi obat.

7.

dokumen

Informasi

Produk

dan

Label

sesuai

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan yang
mengatur

mengenai

kriteria

dan

tata

laksana

disertai

dengan

registrasi obat.
8.

untuk

Registrasi

perubahan,
lainnya

Ulang

dilengkapi

sesuai

dengan

yang

dengan

dokumen

mutu

jenis

perubahan

yang

diajukan.
b.

Obat Impor:
1. bukti pemasukan paling lama dua tahun terakhir.
2. justifikasi impor.
3. CPP atau dokumen lain yang setara dari negara
produsen

dan/atau

negara

sertifikat pelulusan bets.
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Badan Pengawas Obat dan Makanan yang mengatur
mengenai kriteria dan tata laksana registrasi obat.
5. dokumen

Informasi

Produk

dan

Label

sesuai

ketentuan Peraturan Badan Pengawas Obat dan
Makanan yang mengatur mengenai kriteria dan tata
laksana registrasi obat.
6. untuk

Registrasi

Ulang

yang

disertai

dengan

perubahan, kelengkapan dokumen mutu lainnya
sesuai dengan jenis perubahan yang diajukan.
Pasal 13
(1)

Selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 9 dan Pasal 10, Pelaku Usaha yang mengajukan
permohonan registrasi obat pengembangan baru juga harus
memenuhi

komitmen

berupa

dokumen

pengajuan

obat

pengembangan baru sesuai ketentuan Peraturan Kepala Badan
Pengawas Obat dan Makanan yang mengatur mengenai tata
laksana dan penilaian obat pengembangan baru.
(2)

Pemenuhan dokumen pengajuan obat pengembangan baru
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan fase dalam
Lampiran III Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan
Makanan yang mengatur mengenai tata laksana dan penilaian
obat pengembangan baru.
Pasal 14
(1)

Pelaku Usaha wajib menyampaikan pemenuhan komitmen
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 sampai dengan
Pasal 13 melalui sistem BPOM yang terintegrasi dengan
sistem OSS setelah sertifikat produksi/Izin Usaha berlaku
efektif.

(2)

Pelaku Usaha melakukan pembayaran dengan nominal
sebagaimana tercantum dalam surat perintah bayar paling
lambat 10 (sepuluh) Hari terhitung sejak

komitmen

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan.
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Pembayaran sebagaimana di maksud pada ayat (2)
dinotifikasikan oleh BPOM melalui sistem OSS paling lama
1 (satu) Hari sejak tanggal pembayaran.

(4)

BPOM melakukan evaluasi menggunakan mekanisme
clock on dan clock off terhadap pemenuhan persyaratan
komitmen setelah Pelaku Usaha melakukan pembayaran
sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

(5)

BPOM melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) dengan ketentuan sebagai berikut:
a.

7 (tujuh) Hari meliputi Registrasi Obat khusus
ekspor;

b.

10 (sepuluh) Hari untuk registrasi ulang;

c.

40 (empat puluh) Hari untuk registrasi variasi minor;

d.

50 (lima puluh) Hari meliputi Registrasi pertama Obat
Pengembangan Baru oleh industri farmasi yang
melakukan investasi di Indonesia;

e.

75 (tujuh puluh lima) Hari meliputi Registrasi
pertama Obat Generik Pertama oleh industri farmasi
yang melakukan investasi di Indonesia dan Registrasi
Variasi Obat Baru dan Produk Biologi terkait mutu
yang telah disetujui paling sedikit di 1 (satu) negara
dengan sistem evaluasi yang telah dikenal baik;

f.

100 (seratus) Hari meliputi:
1.

registrasi Baru Obat Baru dan Produk Biologi
yang diindikasikan untuk terapi penyakit serius
yang mengancam nyawa manusia (life saving),
dan/atau mudah menular kepada orang lain,
dan/atau belum ada atau kurangnya pilihan
terapi lain yang aman dan efektif;

2.

registrasi Baru Obat Baru dan Produk Biologi
yang

berdasarkan

justifikasi

diindikasikan

untuk penyakit serius dan langka (Orphan Drug)
di Indonesia;
3.

registrasi Baru Obat Baru, Produk Biologi, Obat
Generik, dan Obat Generik Bermerek ditujukan
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program

dilengkapi

kesehatan

dengan

nasional

dokumen

yang

penunjang

kebutuhan program atau hasil prakualifikasi
Badan

Kesehatan

Dunia

(World

Health

Organization);
4.

registrasi pertama Obat Baru dan Produk Biologi
oleh industri farmasi yang melakukan investasi
di Indonesia;

5.

registrasi Baru Obat Baru dan Produk Biologi
yang telah melalui proses Obat Pengembangan
Baru yang dikembangkan oleh institusi riset
atau Industri Farmasi di Indonesia, dibuat oleh
Industri Farmasi di Indonesia dan paling sedikit
1 (satu) uji klinik dilakukan di Indonesia;

6.

registrasi Baru Obat Generik yang memiliki
Formula, sumber bahan baku, spesifikasi Obat,
mutu, spesifikasi kemasan, proses produksi, dan
menggunakan fasilitas produksi yang sama
dengan Obat Generik Bermerek yang telah
disetujui atau sebaliknya;

7.

registrasi Variasi Major indikasi baru/posologi
baru untuk Obat yang ditujukan sebagaimana
dimaksud pada angka 1 (satu) sampai dengan
angka 5 (lima);

8.

registrasi

Variasi

Major

terkait

mutu

dan

Informasi Produk;
g.

120 (seratus dua puluh) Hari meliputi Registrasi Baru
dan Registrasi Variasi Major indikasi baru/posologi
baru untuk Obat dan Produk Biologi Baru yang telah
disetujui paling sedikit di 1 (satu) negara dengan
sistem evaluasi yang telah dikenal baik;

h.

150 (seratus lima puluh) Hari meliputi Registrasi
Baru Obat Generik dan Obat Generik Bermerek yang
tidak termasuk dalam jalur evaluasi sebagaimana
dimaksud dalam huruf f;
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300 (tiga ratus) Hari meliputi Registrasi Baru Obat
Baru dan Produk Biologi serta Registrasi Variasi
Major

indikasi

termasuk

baru/posologi

dalam

jalur

baru

evaluasi

yang

tidak

sebagaimana

dimaksud dalam huruf f dan huruf g.
(6)

BPOM dapat membentuk tim dalam melaksanakan
evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

(7)

BPOM

menyampaikan

hasil

evaluasi

pemenuhan

komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada
Pelaku Usaha.
(8)

Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7)
berupa:
a.

perbaikan terhadap pemenuhan komitmen melalui
pemberitahuan permintaan tambahan data yang
disampaikan secara elektronik kepada Pelaku Usaha
jika komitmen Izin Edar Obat sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) belum disampaikan secara lengkap;

b.

penolakan

jika

Pelaku

Usaha

tidak

mampu

memenuhi komitmen Izin Edar Obat sebagaimana
dimaksud pada ayat (1); atau
c.

persetujuan jika berdasarkan evaluasi Pelaku Usaha
telah memenuhi seluruh komitmen Izin Edar Obat.
Pasal 15

(1)

Dalam hal hasil evaluasi berupa perbaikan terhadap
pemenuhan komitmen sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 14 ayat (8) huruf a, perhitungan jangka waktu
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dihentikan (clock off)
sampai dengan Pelaku Usaha menyampaikan tambahan
data.

(2)

Tambahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), oleh
Pelaku Usaha disampaikan dalam batas waktu lambat 100
(seratus) Hari terhitung sejak tanggal hasil evaluasi.
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Tambahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dievaluasi

sesuai

dengan

ketentuan

sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 14 pada ayat (5).
(4)

Penyampaian tambahan data sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dinotifikasi oleh BPOM melalui sistem OSS
paling lambat 1 (satu) Hari sejak tanggal penyampaian
tambahan data.

(5)

Dalam hal Pelaku Usaha tidak dapat menyampaikan
tambahan data dalam batas waktu 100 (seratus) Hari
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pelaku Usaha dapat
mengajukan perpanjangan pemenuhan tambahan data
paling banyak 1 (satu) kali dengan dilengkapi justifikasi.

(6)

Perhitungan waktu evaluasi akan dilanjutkan (clock on)
setelah Pelaku Usaha menyerahkan tambahan data secara
lengkap dan benar dalam jangka waktu sebagaimana
dimaksud pada ayat (5).

(7)

Dalam hal Pelaku Usaha tidak dapat menyampaikan
tambahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (5), atau
mendapat keputusan berupa penolakan, permohonan
dinyatakan ditolak dan biaya yang telah dibayarkan tidak
dapat ditarik kembali.
Pasal 16

(1)

BPOM melakukan notifikasi melalui sistem OSS terhadap
hasil

evaluasi

pemenuhan

Komitmen

sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 14 ayat (8) paling lambat 1 (satu)
Hari.
(2)

Bentuk persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
14 ayat (7) huruf c berupa izin edar Obat yang diterbitkan
oleh Kepala Badan.

(3)

Izin Edar Obat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf
a memiliki masa berlaku paling lama 5 (lima) tahun
terhitung sejak tanggal persetujuan Izin Edar.
Pasal 17
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Perpanjangan Izin Edar Obat dapat diajukan paling cepat
1 (satu) tahun sebelum masa Izin Edar berakhir.

(2)

Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana
diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Obat dan
Makanan yang mengatur mengenai kriteria dan tata
laksana registrasi Obat.

Bagian Keenam
Paragraf 1
Sertifikat Cara Pembuatan Obat yang Baik/CPOB

Pasal 47
(1) Pemenuhan Komitmen berupa Sertifikat CPOB diajukan
oleh Pelaku Usaha.
(2) Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
a.

Industri Farmasi;

b.

Sarana pembuatan radiofarmaka;

c.

Unit transfusi darah;

d.

Pusat plasmaferesis; dan/atau

e.

Laboratorium pengolahan sel punca.

(3) Sertifikasi CPOB untuk unit transfusi darah dan pusat
plasmaferesis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c
dan huruf d dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Badan
Pengawas Obat dan Makanan yang mengatur mengenai
Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Badan Pengawas
Obat dan Makanan.
(4) Pelaku Usaha berupa Industri Farmasi, sarana pembuatan
radiofarmaka dan laboratorium pengolahan sel punca
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b dan
huruf

e,

untuk

memperoleh

Sertifikat

CPOB

harus

memenuhi Komitmen berupa persyaratan admisnitratif/
teknis sebagai berikut:
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panduan

mutu

atau

dokumen

setara

yang

menguraikan dengan lengkap proses bisnis, untuk
menjamin pembuatan obat sesuai dengan ketentuan
CPOB.
b.

surat pernyataan dari apoteker penanggung jawab
pemastian mutu yang menyatakan telah tersedia
dokumen sebagai berikut:
1.

ringkasan laporan kualifikasi sarana penunjang
kritis sampai dengan tahap kualifikasi kinerja,
khusus untuk kualifikasi sistem pengolahan air
paling sedikit sampai dengan tahap kualifikasi
kinerja fase 1 (satu);

2.

kualifikasi personil kunci;

3.

kualifikasi instalasi dan operasional peralatan
produksi dan pengujian, khusus untuk sterilisator
termasuk kualifikasi kinerja; dan

4.

protokol dan laporan validasi metode analisis,
protokol

validasi

proses,

protokol

validasi

pembersihan, dan protokol validasi media fill
untuk proses aseptis.
Pasal 48
(1) Sertifikat CPOB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47
ayat (1) diberikan untuk setiap bangunan berdasarkan
bentuk

sediaan

dan/atau

proses

pembuatan

yang

dilakukan untuk semua tahapan atau sebagian tahapan.
(2) Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
terpisah untuk pembuatan produk golongan tertentu
sesuai dengan ketentuan Pedoman CPOB.
(3) Dalam

hal

pembuatan

produk

golongan

tertentu

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam ketentuan
Pedoman CPOB tidak diwajibkan untuk dilaksanakan di
bangunan terpisah, Pelaku Usaha harus melakukan
penilaian berdasarkan prinsip manajemen risiko termasuk
kajian potensi dan toksikologi.
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produk

golongan

tertentu

sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) yang tergolong produk atau bahan
berbahaya bersama dengan produk lain hanya dapat
dilaksanakan

setelah

Pelaku

Usaha

mendapatkan

persetujuan Kepala Badan.
(5) Produk atau bahan berbahaya sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) merupakan produk atau bahan yang dapat
menimbulkan risiko bahaya besar terhadap kesehatan dan
lingkungan.
(6) Dalam hal 1 (satu) rangkaian proses pembuatan 1 (satu)
bentuk sediaan dilakukan dalam beberapa bangunan
diberikan 1 (satu) sertifikat.
(7) Sebagian tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi tahapan pembuatan produk antara, produk
ruahan, dan/atau pengemasan.
Pasal 49
(1) Daftar jenis Sertifikat CPOB tercantum dalam Lampiran
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
ini.
(2) Daftar jenis Sertifikat CPOB sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dapat diubah sesuai dengan perkembangan ilmu
dan teknologi.
Pasal 50
(1) Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat
(2) huruf a, huruf b dan huruf e untuk melakukan
perpanjangan sertifikat CPOB harus memenuhi Komitmen
berupa persyaratan administratif/teknis sebagai berikut:
a. dokumen administratif berupa surat permohonan.
b. dokumen teknis meliputi:
1. daftar perubahan bermakna sejak pengawasan
CPOB terakhir;
2. daftar penyimpangan sejak pengawasan CPOB
terakhir;
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tiga produk yang paling banyak diproduksi pada
fasilitas yang akan diresertifikasi CPOB; dan
4. perkembangan

Tindakan

Perbaikan

dan

Pencegahan berdasarkan hasil pengawasan CPOB
terakhir.
(2) Perpanjangan

sertifikat

CPOB

untuk

Pelaku

Usaha

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
a. perpanjangan

sertifikat

CPOB

yang

memerlukan

inspeksi; dan/atau
b. perpanjangan sertifikat CPOB yang tidak memerlukan
inspeksi.
(3) Perpanjangan sertifikat CPOB yang memerlukan inspeksi
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan
jika Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
memiliki riwayat pemenuhan persyaratan CPOB hasil
pengawasan terakhir dengan temuan:
a. berpotensi berdampak pada penurunan mutu produk;
dan/atau
b. berpotensi terjadinya penyimpangan peredaran obat
kepada fasilitas atau pihak yang tidak memiliki
kewenangan.
(4) Perpanjangan sertifikat CPOB yang tidak memerlukan
inspeksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b,
dilakukan jika Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) memiliki riwayat pemenuhan persyaratan CPOB
hasil pengawasan terakhir dengan temuan:
a. tidak berpotensi berdampak pada penurunan mutu
produk atau tidak berpotensi terjadinya penyimpangan
peredaran obat kepada fasilitas atau pihak yang tidak
memiliki kewenangan; dan/atau
b. tidak menyebabkan risiko terhadap kesehatan.
(5) Dalam hal pengajuan perpanjangan sertifikat CPOB, Pelaku
Usaha

sebagaimana
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ayat
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- 31 mengajukan permohonan paling cepat 6 (enam) bulan
sebelum masa berlaku sertifikat habis.
(6) Jika pelaku usaha tidak melaksanakan perpanjangan
sertifikat CPOB sebelum masa berlaku sertifikat habis,
maka Pelaku Usaha tidak dapat

melakukan proses

pembuatan obat
Pasal 51
(1) Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat
(2) huruf a, huruf b dan huruf e selain dapat melakukan
perpanjangan, juga dapat melakukan perubahan terhadap
keterangan pada sertifikat CPOB dan/atau fasilitas yang
telah mendapatkan sertifikat CPOB.
(2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
a. perubahan administratif pada sertifikat CPOB yang
merupakan perubahan berdampak legal Pelaku Usaha;
b. perubahan

fasilitas

yang

memerlukan

inspeksi;

dan/atau
c. perubahan fasilitas yang tidak memerlukan inspeksi.
Pasal 52
Pelaku Usaha yang mengajukan permohonan perubahan
administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2)
huruf a, harus memenuhi Komitmen berupa persyaratan
administratif/teknis sebagai berikut:
a. dokumen administratif berupa surat permohonan; dan
b. dokumen teknis berupa dokumen pendukung terkait
perubahan administratif.
Pasal 53
(1)

Perubahan

fasilitas

yang

memerlukan

inspeksi

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf b
meliputi:
a. penambahan ruangan terkait perubahan kapasitas
produksi;
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dengan perubahan kelas kebersihan yang lebih tinggi;
c. perubahan pemasok biologis untuk proses pembuatan
produk biologi;
d. penambahan gudang di luar alamat yang tercantum
pada izin sarana;
e. penambahan fasilitas kemasan sekunder pada gedung
baru di lokasi sesuai ijin industri farmasi; dan/atau
f. penambahan jenis bahan baku dengan bentuk sediaan
yang sama yang dihasilkan dari fasilitas / line yang
sama, untuk fasilitas bahan baku obat dan produk
biologi.
(2)

Pelaku Usaha yang mengajukan permohonan perubahan
fasilitas yang memerlukan inspeksi sebagaimana dimaksud
pada

ayat

(1)

harus

memenuhi

Komitmen

berupa

persyaratan adminitratif /teknis sebagai berikut:
a. dokumen administratif berupa surat permohonan
b. dokumen teknis meliputi:
1. daftar perubahan fasilitas; dan
2. dokumen pengendalian perubahan dan dokumen
pendukung terkait perubahan.
(3)

Perubahan

fasilitas

yang

memerlukan

inspeksi

sebagaimana pada ayat (1) hanya dapat dilakukan setelah
Pelaku Usaha mendapatkan persetujuan dari Kepala
Badan.
Pasal 54
(1) Pelaku Usaha yang mengajukan permohonan perubahan
fasilitas yang tidak memerlukan inspeksi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf c, meliputi:
a. perubahan peralatan yang tidak berdampak langsung
pada sterilitas produk;
b. penambahan kapasitas produksi dengan perubahan
fungsi ruangan tanpa perubahan kelas kebersihan
dan/atau dengan perubahan peralatan;
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perubahan pada sistem pengolahan air yang dapat
memengaruhi mutu produk dan kualifikasi sistem;

d. penambahan gudang di satu lokasi di sarana; dan/atau
e.

penambahan aktivitas produksi pada fasilitas produksi
nonsteril dan steril.

(2) Pelaku Usaha yang mengajukan permohonan perubahan
fasilitas yang tidak memerlukan inspeksi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi Komitmen berupa
persyaratan administratif/teknis sebagai berikut:
a. dokumen administratif berupa surat permohonan.
b. dokumen teknis meliputi:
1. daftar perubahan fasilitas; dan
2. dokumen pengendalian perubahan dan dokumen
pendukung terkait perubahan.
(3) Perubahan fasilitas yang tidak memerlukan inspeksi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai
dengan huruf d dapat dilakukan setelah Pelaku Usaha
menyampaikan notifikasi kepada Kepala Badan.
(4) Perubahan fasilitas yang tidak memerlukan inspeksi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e hanya dapat
dilakukan setelah pelaku usaha mendapatkan persetujuan
dari Kepala Badan.
(5) Perubahan fasilitas yang tidak memerlukan inspeksi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan merupakan
kegiatan

penerbitan

sertifikasi

CPOB

sehingga

tidak

dikenakan biaya.
Pasal 55
(1) Pelaku Usaha wajib menyampaikan pemenuhan komitmen
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 sampai dengan
Pasal 50 melalui sistem BPOM yang terintegrasi dengan
sistem OSS setelah Izin Usaha berlaku efektif.
(2) Pelaku Usaha melakukan pembayaran dengan nominal
sebagaimana tercantum dalam surat perintah bayar paling
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sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3) Pembayaran sebagaimana di maksud pada ayat (2)
dinotifikasikan oleh BPOM melalui sistem OSS paling lama
1 (satu) Hari sejak tanggal pembayaran
(4) BPOM melakukan evaluasi menggunakan mekanisme clock
on

dan

clock off

terhadap

pemenuhan

persyaratan

komitmen setelah Pelaku Usaha melakukan pembayaran
sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
(5) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat
mengacu pada pedoman CPOB atau pedoman lain yang
setara.
(6) BPOM

melakukan

evaluasi

komitmen

sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) paling lama:
a. 10 (sepuluh) Hari sejak permohonan diterima sampai
dengan terbit keputusan, untuk:
1. perpanjangan

sertifikat

CPOB

yang

tidak

memerlukan inspeksi; dan/atau
2. perubahan administratif.
b. 35 (tiga puluh lima) Hari sejak permohonan diterima
sampai dengan terbit keputusan, untuk:
1.

sertifikasi CPOB;

2.

perpanjangan sertifikat CPOB yang memerlukan
inspeksi;

3.

perubahan fasilitas yang memerlukan inspeksi;
dan/atau

4.

perubahan

fasilitas

yang

tidak

memerlukan

inspeksi berupa penambahan aktivitas produksi
pada fasilitas produksi nonsteril dan steril.
(7) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6)
berupa:
a.

perbaikan terhadap pemenuhan komitmen melalui
pemberitahuan permintaan tambahan data yang
disampaikan secara elektronik kepada Pelaku Usaha
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ayat (1) belum disampaikan secara lengkap;
b.

keputusan penolakan jika Pelaku Usaha tidak mampu
memenuhi komitmen CPOB sebagaimana dimaksud
pada ayat (1); atau

c.

keputusan persetujuan jika berdasarkan evaluasi
Pelaku Usaha telah memenuhi seluruh komitmen
sertifikat CPOB.
Pasal 56

(1)

Dalam hal hasil evaluasi berupa perbaikan erhadap
pemenuhan komitmen sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 52 ayat (7) huruf a, perhitungan jangka waktu
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (5) dihentikan
(clock off) sampai dengan Pelaku Usaha menyampaikan
tambahan data.

(2)

Pelaku Usaha menyampaikan tambahan data paling
banyak 2 (dua) kali yang masing-masing disampaikan
dalam batas waktu paling lambat 20 (dua puluh) Hari
terhitung sejak tanggal hasil evaluasi.

(3)

Penyampaian tambahan data sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dinotifikasi oleh BPOM kepada melalui sistem OSS
paling lama 1 (satu) Hari sejak tanggal penyampaian
tambahan data.

(4)

Perhitungan waktu evaluasi akan dilanjutkan (clock on)
setelah Pelaku Usaha menyerahkan tambahan dalam batas
waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(5)

Dalam hal Pelaku Usaha tidak dapat menyampaikan
tambahan data dalam batas waktu sebagaimana dimaksud
pada ayat (2), Pelaku Usaha dapat mengajukan 1 (satu) kali
perpanjangan

dengan

menyampaikan

kelengkapan

tambahan data paling lambat 40 (empat puluh) Hari serta
disertai justifikasi dan/atau mitigasi risiko yang memadai.
(6)

Dalam hal Pelaku Usaha tidak dapat menyampaikan
tambahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (6) atau
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dimaksud dalam Pasal 52 ayat (7) huruf b, permohonan
dinyatakan batal dan biaya yang telah dibayarkan tidak
dapat ditarik kembali.
Pasal 57
(1) BPOM melakukan notifikasi melalui sistem OSS terhadap
hasil

evaluasi

pemenuhan

Komitmen

sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 52 ayat (7) paling lambat 1 (satu)
Hari terhitung sejak tanggal hasil evaluasi.
(2) Bentuk persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
52 ayat (7) huruf c berupa Sertifikat CPOB yang diterbitkan
oleh Kepala Badan.
(3) Sertifikat CPOB sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
memiliki masa berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung
sejak tanggal sertifikat.

Bagian Ketujuh
Sertifikat Cara Distribusi Obat yang Baik/CDOB
Pasal 72
Sertifikat

CDOB

diberikan untuk

kegiatan

pengadaan,

penyimpanan, dan penyaluran untuk kategori produk:
a.

obat;

b.

bahan obat;

c.

produk rantai dingin meliputi vaksin dan produk biologi
lainnya;

d.

narkotika;

e.

psikotropika;

f.

prekursor farmasi; dan/atau

g.

obat-obat tertentu yang sering disalahgunakan.
Pasal 73
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harus memenuhi komitmen berupa persyaratan teknis yang
terdiri atas:
a.

dokumen administratif, yaitu surat pernyataan bahwa
pimpinan puncak dan direksi tidak pernah terlibat tindak
pidana di bidang obat; dan

b.

dokumen teknis berupa:
1. Sertifikat

Distribusi

Farmasi/Sertifikat

Distribusi

Cabang Farmasi/Izin Usaha PBF/PBF Cabang;
2. denah lokasi dan bangunan;
3. Surat Tanda Registrasi Apoteker (STRA);
4. daftar kategori produk yang didistribusikan;
5. struktur organisasi;
6. daftar personalia;
7. daftar peralatan/perlengkapan;
8. kebijakan mutu dan daftar SOP dan; dan
9. dokumen inspeksi diri.
Pasal 74
(1)

Pelaku Usaha dapat melakukan perubahan terhadap
keterangan pada sertifikat CDOB dan/atau fasilitas yang
telah mendapatkan sertifikat CDOB.

(2)

Dalam hal terdapat perubahan sebagaimana dimaksud
pada

ayat

(1),

Pelaku

Usaha

harus

mengajukan

permohonan perubahan sertifikat CDOB.
(3)

Perubahan sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
meliputi:
a.

perubahan

sertifikat

CDOB

yang

memerlukan

inspeksi; dan/atau
b.

perubahan sertifikat CDOB yang tidak memerlukan
inspeksi.

(4)

Perubahan sertifikat CDOB yang memerlukan inspeksi
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:
a.

penambahan gudang atau pindah gudang pada
alamat dan lokasi berbeda;
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penambahan gudang atau pindah gudang termasuk
perubahan
penyimpanan,

fungsi

atau

ruangan

perluasan

pengemasan

ruangan
ulang

dan

pelabelan ulang pada alamat yang sama;
c.
(5)

perubahan kategori produk yang didistribusikan;

Perubahan sertifikat CDOB yang tidak memerlukan
inspeksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b
meliputi:
a.

perubahan alamat yang tidak mengubah lokasi PBF
atau PBF Cabang;

b.

perubahan alamat kantor PBF atau PBF Cabang;

Pasal 75
Pelaku Usaha yang mengajukan permohonan perubahan
sertifikat CDOB yang memerlukan inspeksi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 74 ayat (4) huruf a harus memenuhi
komitmen berupa persyaratan teknis yang terdiri atas:
a.

dokumen administratif, yaitu surat pernyataan bahwa
pimpinan puncak dan direksi tidak pernah terlibat tindak
pidana di bidang obat.

b.

dokumen teknis berupa:
1.

Sertifikat Distribusi Farmasi/Sertifikat Distribusi
Cabang Farmasi/Izin Usaha PBF/PBF Cabang;

2.

denah lokasi dan bangunan; dan

3.

Surat Tanda Registrasi Apoteker (STRA) Apoteker
penanggung jawab gudang baru.
Pasal 76

Pelaku Usaha yang mengajukan perubahan sertifikat CDOB
yang memerlukan inspeksi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 74 ayat (4) huruf b harus memenuhi komitmen berupa
persyaratan teknis yang terdiri atas:
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dokumen administratif, yaitu surat pernyataan bahwa
pimpinan puncak dan direksi tidak pernah terlibat tindak
pidana di bidang obat; dan

b.

dokumen teknis berupa denah bangunan yang baru.
Pasal 77

Pelaku Usaha yang mengajukan perubahan sertifikat CDOB
yang memerlukan inspeksi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 74 ayat (4) huruf c harus memenuhi komitmen berupa
persyaratan teknis yang terdiri atas:
a.

dokumen administratif, yaitu surat pernyataan bahwa
pimpinan puncak dan direksi tidak pernah terlibat tindak
pidana di bidang obat.

b.

dokumen teknis berupa:
1.

denah bangunan;

2.

daftar peralatan/perlengkapan; dan

3.

daftar kategori produk yang didistribusikan.

Pasal 78
Pelaku Usaha yang mengajukan perubahan sertifikat CDOB
yang tidak memerlukan inspeksi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 74 ayat (5) huruf a harus memenuhi komitmen berupa
persyaratan teknis yang terdiri atas:
a.

dokumen administratif, yaitu surat pernyataan bahwa
pimpinan puncak dan direksi tidak pernah terlibat tindak
pidana di bidang obat; dan

b.

dokumen izin lokasi.

Pasal 79
Pelaku Usaha yang mengajukan perubahan sertifikat CDOB
yang tidak memerlukan inspeksi sebagaimana dimaksud dalam
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persyaratan teknis yang terdiri atas:
a.

dokumen administratif, yaitu surat pernyataan bahwa
pimpinan puncak dan direksi tidak pernah terlibat tindak
pidana di bidang obat; dan

b.

dokumen

teknis

berupa

Sertifikat

Distribusi

Farmasi/Sertifikat Distribusi Cabang Farmasi/Izin Usaha
PBF/PBF Cabang.
Pasal 80
(1)

Pelaku

Usaha

wajib

mengajukan

permohonan

perpanjangan Sertifikat CDOB terhadap masa berlaku
sertifikat yang akan habis.
(2)

Perpanjangan sertifikat CDOB dapat diajukan paling cepat
12 (dua belas) bulan dan paling lambat 6 (enam) bulan
sebelum masa berlaku sertifikat berakhir.

(3)

Pelaku Usaha yang mengajukan perpanjangan Sertifikat
CDOB harus memenuhi komitmen berupa persyaratan
teknis yang terdiri atas:
a.

dokumen

administratif,

yaitu

surat

pernyataan

bahwa pimpinan puncak dan direksi tidak pernah
terlibat tindak pidana di bidang obat;
b.

dokumen teknis berupa:
1.

Sertifikat CDOB yang masih memiliki masa
berlaku sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan;

2.

dokumen inspeksi diri; dan

3.

riwayat tindakan perbaikan dan pencegahan
berdasarkan hasil pengawasan CDOB dalam 4
(empat) tahun terakhir.

Pasal 81
Dalam hal Pelaku Usaha:
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memindahkan lokasi kantor dan gudang PBF atau PBF
Cabang;

b.

mengubah nama badan hukum; atau

c.

mengalami perubahan terhadap Nomor Induk Berusaha;

Sertifikat CDOB yang dimiliki sebelumnya tidak berlaku dan
harus mengajukan kembali Sertifikasi CDOB.
Pasal 82
(1)

Pelaku

Usaha

wajib

menyampaikan

pemenuhan

komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73, Pasal
75, Pasal 76, Pasal 77, Pasal 78, Pasal 79, dan Pasal
80

dengan

sistem

BPOM

http://sertifikasicdob.pom.go.id
dengan

sistem

OSS

Farmasi/Sertifikat

setelah

Distribusi

melalui
yang

terintegrasi

Sertifikat
Cabang

laman
Distribusi

Farmasi/Izin

Usaha PBF/PBF Cabang berlaku efektif.
(2)

Pelaku Usaha melakukan pembayaran dengan nominal
sebagaimana tercantum dalam surat perintah bayar
paling lama 10 (sepuluh) Hari setelah menyampaikan
komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3)

Pembayaran sebagaimana di maksud pada ayat (2)
dinotifikasikan oleh BPOM melalui sistem OSS paling
lama 1 (satu) Hari sejak tanggal pembayaran

(4)

BPOM melakukan evaluasi menggunakan mekanisme
clock on dan clock off terhadap pemenuhan persyaratan
komitmen setelah Pelaku Usaha melakukan pembayaran
sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(5)

BPOM

melakukan

inspeksi

terhadap

pemenuhan

komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73, Pasal
75, Pasal 76, Pasal 77, dan Pasal 80.
(6)

BPOM melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) terhadap pemenuhan persyaratan komitmen
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73, Pasal 75, Pasal
76, Pasal 77, dan Pasal 80 paling lama 49 (empat puluh
sembilan) Hari sampai dengan terbit keputusan.

OSS BPOM_Kedeputian 1_14 Juli 2020

- 42 (7)

BPOM melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) terhadap pemenuhan persyaratan komitmen
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78
paling lama 7

dan Pasal 79

(tujuh) Hari sampai dengan terbit

keputusan.
(8)

Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan
ayat (7) berupa:
a.

perbaikan terhadap pemenuhan komitmen melalui
pemberitahuan permintaan tambahan data yang
disampaikan secara elektronik kepada Pelaku Usaha
jika komitmen CDOB sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 73, Pasal 75, Pasal 76, Pasal 77, dan Pasal 80
belum disampaikan secara lengkap dan benar;

b.

keputusan penolakan jika Pelaku Usaha tidak
mampu memenuhi komitmen CDOB sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 73, Pasal 75, Pasal 76, Pasal
77, Pasal 78, Pasal 79 dan Pasal 80; atau

c.

keputusan persetujuan jika berdasarkan evaluasi
Pelaku Usaha telah memenuhi komitmen CDOB
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73, Pasal 75,
Pasal 76, Pasal 77, Pasal 78, Pasal 79 dan Pasal 80.
Pasal 83

(1)

Dalam hal hasil evaluasi berupa perbaikan terhadap
pemenuhan komitmen sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 82 ayat (8) huruf a, perhitungan jangka waktu
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (6) dan ayat
(7) dihentikan (clock off) sampai dengan Pelaku Usaha
menyampaikan tambahan data.

(2)

Pelaku Usaha menyampaikan tambahan data paling
banyak

2

(dua)

kali

yang

masing-masing

dapat

disampaikan dalam batas waktu paling lambat 40 (empat
puluh) Hari terhitung sejak tanggal hasil evaluasi.
(3)

Penyampaian tambahan data sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dinotifikasi oleh BPOM melalui sistem OSS
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tambahan data.
(4)

Dalam hal Pelaku Usaha tidak dapat menyampaikan
tambahan

data

dalam

batas

waktu

sebagaimana

dimaksud pada ayat (2), Pelaku Usaha dapat mengajukan
1 (satu) kali perpanjangan batas waktu pemenuhan
tambahan data dengan batas waktu paling lama 40
(empat puluh) Hari dengan menyampaikan justifikasi
dan/atau mitigasi risiko yang memadai.
(5)

Pengajuan

perpanjangan

batas

waktu

pemenuhan

tambahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
disampaikan

sebelum

batas

waktu

sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) berakhir.
(6)

Perhitungan waktu evaluasi akan dilanjutkan (clock on)
setelah Pelaku Usaha menyampaikan tambahan data
dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 84
(1)

Dalam hal permohonan dinyatakan ditolak sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 82 ayat (8) huruf b, biaya yang
telah dibayarkan tidak dapat ditarik kembali.

(2)

Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82
ayat (8) dinotifikasi oleh BPOM melalui sistem OSS paling
lama 1 (satu) Hari sejak tanggal hasil evaluasi.

(3)

Bentuk persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
82 ayat (8) huruf c berupa Sertifikat CDOB atau
Perubahan Sertifikat CDOB yang diterbitkan oleh Kepala
Badan.

Pasal 85
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Sertifikat CDOB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84
ayat (3) memiliki masa berlaku selama 10 (sepuluh)
tahun terhitung sejak tanggal sertifikat CDOB.

(2)

Perubahan Sertifikat CDOB sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 84 ayat (3) memiliki masa berlaku mengikuti
masa berlaku Sertifikat CDOB sebelumnya.

Bagian Kedelapan
Surat Keterangan Ekspor
Paragraf 1
Surat Keterangan Ekspor Obat/Certificate of Pharmaceutical
Product (CPP)
Pasal 87
Pelaku Usaha yang mengajukan permohonan penerbitan Surat
Keterangan Ekspor Obat/ Certificate of Pharmaceutical Product
harus

memenuhi

Komitmen

berupa

persyaratan

administratif/teknis sebagai berikut:
a.

persetujuan izin edar;

b.

formulir registrasi yang memuat informasi mengenai
komposisi/formula, informasi produk/brosur/summary
product characteristic, dan/atau kemasan yang terakhir
disetujui oleh BPOM; dan

c.

informasi produk/brosur/summary product characteristic
yang akan dilampirkan pada Surat Keterangan Ekspor
Obat/Certificate of Pharmaceutical Product (CPP), jika
diperlukan.
Pasal 88

(1)

Pelaku Usaha wajib menyampaikan pemenuhan komitmen
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 melalui sistem
BPOM yang terintegrasi dengan sistem OSS setelah Izin
Usaha berlaku efektif.
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Pelaku Usaha melakukan pembayaran dengan nominal
sebagaimana tercantum dalam surat perintah bayar paling
lama 10 (sepuluh) Hari terhitung sejak Pelaku Usaha
menyampaikan komitmen sebagaimana dimaksud pada
ayat (1).

(3)

Pembayaran sebagaimana di maksud pada ayat (2)
dinotifikasikan oleh BPOM melalui sistem OSS paling lama
1 (satu) Hari sejak tanggal pembayaran.

(4)

BPOM melakukan evaluasi menggunakan mekanisme
clock on dan clock off terhadap pemenuhan persyaratan
komitmen setelah Pelaku Usaha melakukan pembayaran
sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(5)

BPOM

melakukan

evaluasi

komitmen

sebagaimana

dimaksud pada ayat (4) paling lama 3 (tiga) Hari sejak
permohonan diterima sampai dengan terbit keputusan.
(6)

BPOM

menyampaikan

hasil

evaluasi

pemenuhan

komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada
Pelaku Usaha.
(7)

Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6)
berupa:
a.

perbaikan terhadap pemenuhan komitmen melalui
pemberitahuan permintaan tambahan data yang
disampaikan

secara

elektronik

kepada

Pelaku

Usaha jika komitmen Surat Keterangan Ekspor
Obat/Certificate of Pharmaceutical Product (CPP)
sebagaimana

dimaksud

pada

ayat

(1)

belum

disampaikan secara lengkap;
b.

keputusan penolakan jika Pelaku Usaha tidak
mampu memenuhi komitmen Surat Keterangan
Ekspor Obat/Certificate of Pharmaceutical Product
(CPP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1); atau

c.

keputusan persetujuan jika berdasarkan evaluasi
Pelaku Usaha telah memenuhi seluruh komitmen
Surat

Keterangan

Ekspor

Pharmaceutical Product (CPP).
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Pasal 89
(1)

Dalam hal hasil evaluasi berupa perbaikan terhadap
pemenuhan komitmen sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 88 ayat (7) huruf a, perhitungan jangka waktu
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (5) dihentikan
(clock off) sampai dengan Pelaku Usaha menyampaikan
tambahan data.

(2)

Pelaku Usaha harus menyampaikan tambahan data paling
lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak tanggal hasil evaluasi.

(3)

Penyampaian tambahan data sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dinotifikasi oleh BPOM melalui sistem OSS
paling lama 1 (satu) Hari sejak tanggal penyampaian
tambahan data.

(4)

Perhitungan waktu evaluasi akan dilanjutkan (clock on)
setelah Pelaku Usaha menyerahkan tambahan dalam
jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(5)

Dalam hal Pelaku Usaha tidak dapat menyampaikan
tambahan

data

dalam

batas

waktu

sebagaimana

dimaksud pada ayat (4), Pelaku Usaha dapat mengajukan
perpanjangan

tambahan

perpanjangan

dengan

data

untuk

menyampaikan

1

(satu)

kali

kelengkapan

tambahan data paling lambat 3 (tiga) Hari yang dilengkapi
dengan justifikasi.
(6)

Dalam hal Pelaku Usaha tidak dapat menyampaikan
tambahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (5), atau
mendapatkan keputusan berupa penolakan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 88 ayat (7) huruf b, permohonan
dinyatakan batal dan biaya yang telah dibayarkan tidak
dapat ditarik kembali.

Pasal 90
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BPOM melakukan notifikasi melalui sistem OSS terhadap
hasil

evaluasi

pemenuhan

Komitmen

sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 88 ayat (7) paling lambat 1 (satu)
Hari.
(2)

Bentuk persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
88 ayat (7) huruf c berupa Surat Keterangan Ekspor
Obat/Certificate of Pharmaceutical Product (CPP) yang
diterbitkan oleh Kepala Badan.

(3)

Persetujuan Surat Keterangan Ekspor Obat/Certificate of
Pharmaceutical Product (CPP) berlaku untuk 1 (satu) kali
pengajuan/ per shipment.

Bagian Kesembilan
Surat Keterangan Impor Obat dan Makanan
Pasal 101
(1)

Pelaku Usaha yang mengajukan permohonan penerbitan
Surat Keterangan Impor Obat dan Makanan harus
memenuhi Komitmen berupa persyaratan teknis sebagai
berikut:
1.

sertifikat analisis;

2.

faktur;

3.

surat

pernyataan

tujuan

penggunaan/tujuan

pendistribusian untuk bahan baku;
4.

lembar data keamanan (material safety data sheet)
dan/atau spesifikasi untuk bahan baku;

5.

persetujuan izin edar/notifikasi untuk produk jadi;

6.

nama,

kemasan

dan

ukuran

kemasan

obat

tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetika
yang tercantum pada faktur/invoice harus sama
dengan nama, kemasan dan ukuran kemasan yang
tercantum pada izin edar; dan
7.

khusus bahan baku Kosmetika berupa bahan
parfum:
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surat

pernyataan

yang

diterbitkan

oleh

produsen bahan parfum bahwa parfum dibuat
sesuai dengan pedoman International Fragrance
Association (IFRA);
b)

pelaporan pendistribusian bahan parfum yang
diimpor sebelumnya; dan/atau

c)

sertifikat/surat
dipersyaratkan

keterangan
sesuai

lain

dengan

yang

ketentuan

peraturan perundang-undangan.
(2)

Dalam hal nama produk pada dokumen impor tidak sama
dengan yang tercantum pada Izin Edar, selain harus
memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), Pelaku Usaha juga harus memenuhi persyaratan
berupa surat keterangan dari produsen.

(3)

Selain

harus

memenuhi

persyaratan

sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Pelaku Usaha juga
harus memenuhi ketentuan mengenai surat keterangan
impor Obat dan Makanan sebagaimana telah diatur
dalam Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan
yang

mengatur

mengenai

pemasukan

Obat

dan

Makanan.
(4)

Surat Keterangan Impor Obat dan Makanan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) berupa:
a.

Surat Keterangan Impor Obat dan Makanan; dan

b.

Surat Keterangan Impor Bahan Obat, Bahan Obat
Tradisional, Bahan Suplemen Kesehatan, Bahan
Kosmetika, dan Bahan Pangan.
Pasal 102

(1)

Pelaku Usaha wajib menyampaikan pemenuhan komitmen
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 melalui sistem
BPOM yang terintegrasi dengan sistem OSS setelah Izin
Usaha berlaku efektif.

(2)

Pelaku Usaha melakukan pembayaran dengan nominal
sebagaimana tercantum dalam surat perintah bayar paling
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menyampaikan komitmen sebagaimana dimaksud pada
ayat (1).
(3)

Pembayaran sebagaimana di maksud pada ayat (2)
dinotifikasikan oleh BPOM melalui sistem OSS paling lama
1 (satu) Hari sejak tanggal pembayaran.

(4)

BPOM melakukan evaluasi menggunakan mekanisme
clock on dan clock off terhadap pemenuhan persyaratan
komitmen setelah Pelaku Usaha melakukan pembayaran
sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(5)

BPOM

melakukan

evaluasi

terhadap

pemenuhan

persyaratan komitmen yang disampaikan oleh Pelaku
Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 6
(enam) Jam sejak permohonan diterima sampai dengan
terbit keputusan.
(6)

BPOM

menyampaikan

hasil

evaluasi

pemenuhan

komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada
Pelaku Usaha.
(7)

Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6)
berupa:
a.

perbaikan terhadap pemenuhan komitmen melalui
pemberitahuan permintaan tambahan data yang
disampaikan secara elektronik kepada Pelaku Usaha
jika komitmen Surat Keterangan Impor Obat dan
Makanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum
disampaikan secara lengkap;

b.

keputusan

penolakan

jika

Pelaku

Usaha

tidak

mampu memenuhi komitmen Surat Keterangan
Impor Obat dan Makanan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1); atau
c.

keputusan persetujuan jika berdasarkan evaluasi
Pelaku Usaha telah memenuhi seluruh komitmen
Surat Keterangan Impor Obat dan Makanan.
Pasal 103
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Dalam hal hasil evaluasi berupa perbaikan terhadap
pemenuhan komitmen sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 102 ayat (7) huruf a, perhitungan jangka waktu
sebagaimana

dimaksud

dalam

Pasal

102

ayat

(5)

dihentikan (clock off) sampai dengan Pelaku Usaha
menyampaikan tambahan data.
(2)

Pelaku Usaha dapat menyampaikan tambahan data paling
banyak 3 (tiga) kali yang disampaikan dalam batas waktu
30 Hari terhitung sejak tanggal hasil evaluasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1).

(3)

Penyampaian tambahan data sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dinotifikasi oleh BPOM melalui sistem OSS
paling lama 1 (satu) Hari sejak tanggal penyampaian
tambahan data.

(4)

Perhitungan waktu evaluasi akan dilanjutkan (clock on)
setelah Pelaku Usaha menyerahkan tambahan data secara
lengkap dan benar dalam jangka waktu sebagaimana
dimaksud pada ayat (2).

(5)

Dalam hal Pelaku Usaha tidak dapat menyampaikan
tambahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (4) atau
mendapatkan keputusan berupa penolakan, permohonan
dinyatakan batal dan biaya yang telah dibayarkan tidak
dapat ditarik kembali.
Pasal 104

(1)

BPOM melakukan notifikasi melalui sistem OSS terhadap
hasil

evaluasi

pemenuhan

Komitmen

sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 102 ayat (7) paling lambat 1 (satu)
Hari.
(2)

Bentuk persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
102 ayat (7) huruf c berupa Surat Keterangan Impor Obat
dan Makanan yang diterbitkan oleh Kepala Badan.

(3)

Surat Keterangan Impor obat dan makanan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) huruf a hanya berlaku untuk 1
(satu) kali pengajuan/per shipment.
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Bagian Keenam
Analisa Hasil Pengawasan (AHP) Narkotika, Psikotropika, dan
Prekursor Farmasi
Pasal 105
(1)

AHP Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Farmasi
terdiri atas:
a.

AHP untuk Impor Narkotika, Psikotropika atau
Prekursor Farmasi; dan

b.

AHP untuk Ekspor Narkotika, Psikotropika atau
Prekursor Farmasi.

(2)

AHP Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Farmasi
sebagaimana

dimaksud

pada

ayat

(1)

berdasarkan

tujuannya terdiri atas:
a. untuk kepentingan pelayanan kesehatan; dan
b. untuk

pengembangan

ilmu

pengetahuan

dan

teknologi.
Pasal 106
(1)

Pelaku Usaha untuk memperoleh AHP Impor Narkotika
Psikotropika, dan Prekursor Farmasi untuk kepentingan
pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
105 ayat (2) huruf a harus memenuhi Komitmen berupa
persyaratan sebagai berikut:
a.

surat pernyataan belum pernah impor Narkotika,
Psikotropika, atau Prekursor Farmasi atau SPI
terakhir;

b.

laporan realisasi impor terakhir;

c.

laporan realisasi penggunaan periode 1 (satu) tahun
sebelumnya dan pada tahun berjalan untuk IP
Psikotropika dan/atau Prekursor Farmasi;

d.

laporan realisasi penggunaan dari pengguna akhir
untuk periode 1 (satu) tahun sebelumnya dan pada
tahun berjalan untuk PBF milik negara berizin
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dan/atau IT Prekursor Farmasi;
e.

rencana kebutuhan tahunan periode tahun berjalan
dan 1 (satu) tahun ke depan yang ditandatangani oleh
apoteker penanggung jawab produksi untuk IP
Psikotropika dan/atau Prekursor Farmasi;

f.

rencana kebutuhan tahunan dari pengguna akhir
untuk periode tahun berjalan dan 1 (satu) tahun ke
depan

yang

ditandatangani

oleh

apoteker

penanggung jawab produksi untuk PBF milik negara
berizin

khusus

sebagai

importir

Narkotika,

IT

Psikotropika dan/atau IT Prekursor Farmasi;
g.

rencana kebutuhan untuk pengembangan produk
yang ditandatangani oleh apoteker penanggung jawab
produksi di Industri Farmasi atau pengguna akhir,
bila impor dalam rangka pengembangan produk;

h.

rencana

kebutuhan

baku

pembanding

yang

ditandatangani oleh apoteker penanggung jawab
produksi di Industri Farmasi atau pengguna akhir,
bila impor berupa baku pembanding;
i.

surat

pesanan

(purchasing order)

dari

Industri

Farmasi sebagai pengguna akhir untuk PBF milik
negara berizin khusus sebagai importir Narkotika, IT
Psikotropika dan/atau IT Prekursor Farmasi;
j.

surat pesanan (purchasing order) kepada eksportir di
negara pengekspor;

k.

persetujuan impor dalam bentuk ruahan jika produk
ruahan yang akan diimpor akan diolah oleh industri
farmasi menjadi obat yang diedarkan di Indonesia;

l.

surat persetujuan impor khusus ekspor jika produk
yang diimpor tidak akan diedarkan di Indonesia; dan

m.

surat keterangan dari Badan tentang persetujuan
penggunaan bahan baku dan/atau baku pembanding
untuk keperluan pengembangan produk.
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Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,
huruf c dan huruf d tidak berlaku bagi Pelaku Usaha yang
belum

pernah

melakukan

importasi

Narkotika,

Psikotropika, dan/atau Prekursor Farmasi.
Pasal 107
(1)

Pelaku Usaha untuk memperoleh AHP Impor Narkotika,
Psikotropika,

dan/atau

Prekursor

Farmasi

untuk

kepentingan

pengembangan ilmu pengetahuan dan

teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (2)
huruf b harus memenuhi Komitmen berupa persyaratan
teknis sebagai berikut:
a.

surat pernyataan belum pernah melakukan Impor
Narkotika, Psikotropika, atau Prekursor Farmasi atau
SPI terakhir;

b.

laporan realisasi impor terakhir;

c.

laporan realisasi penggunaan periode 1 (satu) tahun
sebelumnya dan pada tahun berjalan dari Lembaga
Ilmu Pengetahuan;

d.

laporan realisasi penggunaan dari pengguna akhir
untuk periode 1 (satu) tahun sebelumnya dan pada
tahun berjalan untuk PBF milik negara berizin
khusus sebagai importir Narkotika, IT Psikotopika
dan/atau IT Prekursor Farmasi;

e.

rencana kebutuhan tahunan periode tahun berjalan
dan 1 (satu) tahun ke depan yang ditandatangani oleh
penanggung jawab Lembaga Ilmu Pengetahuan;

f.

rencana kebutuhan tahunan dari pengguna akhir
untuk periode tahun berjalan dan 1 (satu) tahun ke
depan yang ditandatangani oleh penanggung jawab
Lembaga Ilmu Pengetahuan untuk PBF milik negara
berizin

khusus

sebagai

importir

Narkotika,

IT

Psikotopika dan/atau IT Prekursor Farmasi;
g.

surat pesanan (purchasing order) dari Lembaga Ilmu
Pengetahuan sebagai pengguna akhir untuk PBF

OSS BPOM_Kedeputian 1_14 Juli 2020

- 54 milik

negara

berizin

khusus

sebagai

importir

Narkotika, IT Psikotopika dan/atau IT Prekursor
Farmasi;
h.

surat pesanan (purchasing order) kepada eksportir di
negara pengekspor;

i.

protokol penelitian untuk keperluan penelitian, jika
untuk keperluan pengembangan ilmu pengetahuan
dan teknologi

(2)

Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,
huruf c dan huruf d tidak berlaku bagi Pelaku Usaha yang
belum

pernah

melakukan

importasi

Narkotika,

Psikotropika, dan/atau Prekursor Farmasi.
Pasal 108
(1)

Pelaku Usaha untuk memperoleh AHP Ekspor Narkotika,
Psikotropika,

dan/atau

Prekursor

Farmasi

untuk

kepentingan pelayanan kesehatan, dan pengembangan
ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 105 ayat (2) huruf b harus memenuhi
Komitmen berupa persyaratan teknis sebagai berikut:
a.

surat pernyataan belum pernah melakukan ekspor
Narkotika, Psikotropika, atau Prekursor Farmasi atau
Surat Persetujuan Ekspor terakhir;

b.

laporan realisasi ekspor periode 1 (satu) tahun
sebelumnya dan pada tahun yang berjalan;

c.

rencana

ekspor

selama

ditandatangani oleh

1

(satu)

tahun

yang

apoteker penanggung jawab

produksi dari Industri Farmasi;

(2)

d.

Surat Persetujuan Impor dari negara pengimpor;

e.

surat pesanan (purchasing order) dari importir; dan

f.

persetujuan khusus ekspor.

Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
tidak berlaku bagi Pelaku Usaha yang belum pernah
melakukan eksportasi Narkotika, Psikotropika, dan/atau
Prekursor Farmasi.
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Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d
tidak dipersyaratkan apabila negara pengimpor tidak
mempersyaratkan Surat Persetujuan Impor.
Pasal 109

(1)

Pelaku Usaha wajib menyampaikan pemenuhan komitmen
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 sampai dengan
Pasal 108 melalui sistem BPOM yang terintegrasi dengan
OSS setelah Izin Usaha berlaku efektif.

(2)

Pelaku Usaha melakukan pembayaran dengan nominal
sebagaimana tercantum dalam surat perintah bayar paling
lama 10 (sepuluh) Hari setelah menyampaikan komitmen
sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3)

Pembayaran sebagaimana di maksud pada ayat (2)
dinotifikasikan oleh BPOM melalui sistem OSS paling lama
1 (satu) Hari sejak tanggal pembayaran.

(4)

BPOM melakukan evaluasi menggunakan mekanisme
clock on dan clock off terhadap pemenuhan persyaratan
komitmen setelah Pelaku Usaha melakukan pembayaran
sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(5)

BPOM

melakukan

evaluasi

terhadap

pemenuhan

persyaratan komitmen yang disampaikan oleh Pelaku
Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat
3 (tiga) Hari sejak Komitmen sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diterima sampai dengan terbit keputusan.
(6)

BPOM

menyampaikan

hasil

evaluasi

pemenuhan

komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada
Pelaku Usaha.
(7)

Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6)
berupa:
a.

perbaikan terhadap pemenuhan komitmen melalui
pemberitahuan permintaan tambahan data yang
disampaikan secara elektronik kepada Pelaku Usaha
jika komitmen AHP Narkotika, Psikotropika, dan
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(1) belum disampaikan secara lengkap;
b.

keputusan
mampu

penolakan

memenuhi

jika

Pelaku

komitmen

Usaha

AHP

tidak

Narkotika,

Psikotropika, dan Prekursor Farmasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1); atau
c.

keputusan persetujuan jika berdasarkan evaluasi
Pelaku

Usaha

telah

memenuhi

komitmen

AHP

Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi.
Pasal 110
(1)

Dalam hal hasil evaluasi berupa perbaikan terhadap
pemenuhan komitmen sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 109 ayat (7) huruf a, perhitungan jangka waktu
sebagaimana

dimaksud

dalam

pasal

109

ayat

(5)

dihentikan (clock off) sampai dengan Pelaku Usaha
menyampaikan tambahan data yang diminta oleh BPOM.
(2)

Pelaku Usaha menyampaikan tambahan data paling
banyak 3 (tiga) kali yang masing-masing disampaikan
dalam batas waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung
sejak tanggal hasil evaluasi.

(3)

Penyampaian tambahan data sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dinotifikasi oleh BPOM melalui sistem OSS
paling lama 1 (satu) Hari sejak tanggal penyampaian
tambahan data.

(4)

Perhitungan waktu evaluasi akan dilanjutkan (clock on)
setelah Pelaku Usaha menyerahkan tambahan data dalam
jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(5)

Dalam hal Pelaku Usaha tidak dapat menyampaikan
tambahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (4), atau
mendapatkan keputusan berupa penolakan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 109 ayat (7) huruf b, permohonan
dinyatakan ditolak dan biaya yang telah dibayarkan tidak
dapat ditarik kembali.
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(1)

BPOM melakukan notifikasi melalui sistem OSS terhadap
hasil

evaluasi

pemenuhan

Komitmen

sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 109 ayat (7) paling lambat 1 (satu)
Hari.
(2)

Bentuk persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
109 ayat (7) huruf c berupa AHP Narkotika, Psikotropika,
dan Prekursor Farmasi yang diterbitkan oleh Kepala
Badan.

(3)

AHP Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki masa
berlaku selama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal
persetujuan untuk satu kali pemasukan.
BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Bagian Kesatu
Pembinaan
Pasal 112

(1)

Pembinaan terhadap penyelenggaraan Perizinan Berusaha
sektor Obat dan Makanan dilakukan oleh Kepala Badan
kepada Pelaku Usaha.

(2)

Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi
kegiatan sebagai berikut:
a.

sosialisasi, dialog, dan/atau focus group discussion
terkait penyelenggaraan Perizinan Berusaha sektor
Obat dan Makanan;

b.

pendidikan dan pelatihan teknis Perizinan Berusaha
sektor Obat dan Makanan;

c.

pembantuan dalam penyelesaian hambatan atas
Perizinan Berusaha; dan

d.

pemantuan dan evaluasi penyelenggaraan Perizinan
Berusaha.
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Bagian Kedua
Pengawasan
Paragraf 1
Pengawasan Terhadap Pelaku Usaha
Pasal 113
(1)

BPOM melakukan pengawasan atas:
a.

pemenuhan komitmen Perizinan Berusaha;

b.

pemenuhan kewajiban Pelaku Usaha; dan/atau

c.

usaha dan/atau kegiatan operasional yang telah
mendapatkan perizinan berusaha,

sesuai

dengan

ketentuan

peraturan

perundang-

undangan.
(2)

Dalam hal hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) terdapat ketidaksesuaian atau penyimpangan,
BPOM mengambil tindakan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

(3)

Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri
atas:
a.

peringatan;

b.

penghentian sementara kegiatan berusaha melalui
pembekuan Perizinan Berusaha;

c.

pengenaan denda administratif; dan/atau

d.

pencabutan Perizinan Berusaha,

sesuai

dengan

ketentuan

peraturan

perundang-

undangan.
(4)

Tindakan

sebagaimana

dimaksud

pada

ayat

(3)

disampaikan melalui sistem BPOM yang terintegrasi
dengan sistem OSS atau melalui webform.

Pasal 114
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Pelaku

Usaha

dapat

mengajukan

aktivasi

kembali

Perizinan Berusaha atas tindakan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 113 ayat (3) huruf b melalui sistem OSS
sesuai

dengan

ketentuan

peraturan

perundang-

undangan.
(2)

Atas pengajuan yang dilakukan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), BPOM memberikan persetujuan atau
penolakan yang disampaikan melalui sistem OSS.

(3)

Dalam

hal

Pelaku

Usaha

mengabaikan

tindakan

pembekuan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 113 ayat (3) huruf b, BPOM melakukan
pencabutan Perizinan Berusaha melalui sistem OSS
sesuai

dengan

ketentuan

peraturan

perundang-

undangan.
(4)

Pelaku Usaha dapat mengajukan kembali Perizinan
Berusaha

yang

dikenakan

pencabutan

sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) melalui sistem OSS sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
Paragraf 2
Pengawasan Terhadap Aparatur Sipil Negara
Pasal 115
(1)

Kepala

Badan

melakukan

pengawasan

terhadap

penyelenggaraan pelayanan Perizinan Berusaha sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)

Kepala Badan memberikan sanksi administratif kepada
pejabat yang tidak memberikan pelayanan Perizinan
Berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan

di

bidang

pelayanan

perizinan

berusaha

terintegrasi secara elektronik.
(3)

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
di bidang aparatur sipil negara.
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BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 116
Pelaku Usaha yang telah mendapatkan Izin Komersial atau
Operasional sektor Obat dan Makanan sebelum Peraturan
Badan ini mulai berlaku dan memerlukan Izin Komersial atau
Operasional untuk pengembangan usaha, diatur ketentuan
sebagai berikut:
a.

pengajuan dan penerbitan Perizinan Berusaha untuk
pengembangan usaha dan/atau kegiatan atau komersial
atau operasional dilakukan melalui sistem OSS dengan
melengkapi

data,

Komitmen,

dan/atau

pemenuhan

Komitmen sesuai dengan ketentuan Peraturan Badan ini;
b.

Izin Komersial atau Operasional yang telah dimiliki dan
masih berlaku sesuai bidang usaha dan/atau kegiatan
tetap berlaku sampai dengan masa berlaku yang tertera
dalam izin dan didaftarkan ke sistem OSS; dan

c.

dalam hal fasilitas penyampaian dokumen persyaratan
pemenuhan komitmen pada sistem OSS belum tersedia,
penyampaian dilakukan melalui laman resmi pelayanan
publik BPOM atau secara langsung kepada BPOM.
Pasal 116A

Pelaku Usaha yang sedang mengajukan permohonan Izin
Komersial atau Operasional sektor Obat dan Makanan sebelum
Peraturan Badan ini mulai berlaku, tetap dilayani berdasarkan
Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor
26 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha
Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Obat Dan Makanan.
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BAB VII
PENUTUP
Pasal 117
Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku:
a. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan
Nomor tentang Tata Cara Sertifikasi Cara Pembuatan Obat
yang Baik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 397);
b. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan
Nomor 25 Tahun 2017 tentang Tata Cara Sertifikasi Cara
Distribusi

Obat

yang

Baik

(Berita

Negara

Republik

Indonesia Tahun 2017 Nomor 1693); dan
c. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan
Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan
Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Obat Dan
Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 1131),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 118
Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
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Agar

setiap

orang

mengetahuinya,

memerintahkan

pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya
dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal
KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,

PENNY K. LUKITO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal
DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
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- 63 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR
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