
PERSYARATAN CPOB
 1)Pelaku Usaha untuk memperoleh sertifikat CPOB harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: 

         a.dokumen administratif 
                 1.surat permohonan; dan 

                 2.bukti pembayaran penerimaan negara bukan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan. 

         b.dokumen teknis 

1. denah bangunan dan Konsep Desain Sistem Tata Udara (KDSTU) yang sesuai dengan pedoman CPOB; 
2. daftar seluruh alat produksi yang dibutuhkan untuk tiap bentuk sediaan yang akan disertifikasi; 
3. daftar seluruh alat laboratorium yang dibutuhkan untuk melakukan pengujian produk yang akan

diproduksi sesuai dengan metode yang tercantum dalam kompendia resmi; 
4. daftar nomor dan judul prosedur tetap penggunaan seluruh peralatan produksi dan peralatan laboratorium;
5. ringkasan laporan kualifikasi sarana penunjang kritis sampai dengan tahap kualifikasi kinerja, kualifikasi

untuk sistem pengolahan air minimal sampai dengan tahap kualifikasi kinerja fase 1 (satu); 
6. alur atau bagan proses produksi jika mengajukan sertifikasi Bahan Obat; 
7. panduan mutu/dokumen setara yang menguraikan dengan lengkap proses bisnis, untuk menjamin

pembuatan obat sesuai dengan ketentuan CPOB
8. surat pernyataan dari apoteker penanggung jawab pemastian mutu yang menyatakan telah tersedia

dokumen sebagai berikut:

sistem mutu dan sistem dokumentasi, spesifikasi bahan awal dan produk jadi, prosedur transfer teknologi
dari Penelitian dan Pengembangan (Research and Development/R&D) ke Produksi, prosedur pengolahan,
pembersihan, dan pengujian yang terkait dengan aktivitas yang akan dilakukan; 
daftar personil kunci yang mempunyai kompetensi sesuai dengan tugas dan tanggung jawab tercantum
dalam struktur organisasi;
uraian tugas sampai dengan tingkat penyelia; 
dokumen kualifikasi instalasi dan operasional peralatan produksi dan pengujian, khusus untuk sterilisator
termasuk kualifikasi kinerja; 
dokumen protokol validasi proses aseptis jika akan memproduksi sediaan steril secara aseptis; dan
dokumen validasi metode analisis, protokol kualifikasi kinerja alat/validasi proses, dan protokol validasi
pembersihan.

2)Perpanjangan sertifikat CPOB harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: 
         a.Dokumen administratif 

                 1.surat permohonan; 
                 2.bukti pembayaran penerimaan negara bukan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan

perundangundangan. 
         b.Dokumen teknis meliputi: 

                 1.daftar perubahan bermakna sejak inspeksi CPOB terakhir; 
                 2.daftar penyimpangan sejak inspeksi CPOB terakhir; 

                 3.pengkajian mutu produk periode terakhir untuk tiga produk yang paling banyak diproduksi pada
fasilitas yang akan diresertifikasi CPOB.

         c.Pelaku Usaha yang melakukan perpanjangan dan melakukan perubahan administratif harus dilengkapi
dengan:  

                 1.dokumen administratif meliputi: 
                         a)surat permohonan; dan 

                         b)bukti pembayaran penerimaan negara bukan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan. 

                 2.dokumen teknis berupa dokumen pendukung terkait perubahan administratif. 

3)Perubahan terhadap sertifikat CPOB 
         a.perubahan fasilitas; dan/atau 

         b.perubahan administratif. 



Pelaku Usaha untuk melakukan perubahan sertifikat CPOB memenuhi persyaratan sebagai berikut: 
         a.dokumen administratif meliputi: 

                 1.surat permohonan; dan 
                 2.bukti pembayaran penerimaan negara bukan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 
         b.dokumen teknis meliputi: 

                 1.daftar perubahan fasilitas; 
                 2.dokumen pengendalian perubahan; dan 

                 3.dokumen kualifikasi/validasi terkait perubahan. 

Sumber:
 Pasal 17, 18, dan 19 dalam Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan  Nomor 26 Tahun 2018  tentang

Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Obat dan Makanan

SERTIFIKAT CPOTB 

1)IOT, IEBA atau UKOT harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: 
 a.dokumen administratif 

 1.surat permohonan; 
 2.bukti pembayaran penerimaan negara bukan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

dan 
 3.surat pernyataan komitmen untuk permohonan sertifikat CPOTB. 

b.dokumen teknis meliputi: 
 1.dokumen denah tata ruang bangunan sesuai dengan persyaratan CPOTB; dan 

 2.dokumen sistem mutu sesuai dengan persyaratan CPOTB. 
 -UKOT atau UMOT belum dapat memenuhi persyaratan CPOTB secara menyeluruh, UKOT atau UMOT dapat

mengajukan sertifikasi CPOTB Bertahap. 
 -UKOT atau UMOT untuk memperoleh sertifikasi CPOTB harus memenuhi persyaratan 

 a.dokumen administratif berupa surat permohonan; dan 
 b.dokumen teknis berupa dokumen denah tata ruang bangunan sesuai dengan persyaratan CPOTB. 

2)    Perpanjangan sertifikat CPOTB oleh IOT, IEBA, UKOT, atau UMOT harus memenuhi persyaratan 
 a.dokumen administratif meliputi: 

 1.surat permohonan; dan 
 2.bukti pembayaran penerimaan negara bukan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 b.dokumen teknis meliputi: 
 1.dokumen denah tata ruang bangunan sesuai dengan persyaratan CPOTB; 

 2.dokumen sistem mutu sesuai dengan persyaratan CPOTB; 
 3.sertifikat CPOTB; dan 

 4.dokumen sistem mutu sesuai dengan persyaratan CPOTB; dan 
 5.perkembangan Corrective Action and Preventive Action CAPA inspeksi terakhir. 

-    UKOT atau UMOT untuk melakukan perpanjangan sertifikasi CPOTB Bertahap harus memenuhi
persyaratan sebagai berikut: 

 a.dokumen administratif berupa surat permohonan; dan 
 b.dokumen teknis meliputi: 

 1.dokumen denah tata ruang bangunan sesuai dengan persyaratan CPOTB; dan 
 2.sertifikat CPOTB Bertahap. 

 3) Perubahan terhadap sertifikat CPOTB 
 a.perubahan fasilitas yang memerlukan inspeksi; dan/atau 

 1.dokumen administratif meliputi: 
 a)surat permohonan; dan 

 b)bukti pembayaran penerimaan negara bukan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
 2.dokumen teknis meliputi: 



a)dokumen denah tata ruang bangunan sesuai dengan persyaratan CPOTB; 
 b)dokumen sistem mutu sesuai dengan persyaratan CPOTB; 

 c)dokumen rencana perubahan; dan 
 d)sertifikat CPOTB. 

b. perubahan administratif. 
 1.dokumen administratif meliputi: 

 a)surat permohonan; dan 

b)bukti pembayaran penerimaan negara bukan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
 2.dokumen teknis meliputi: 

 a)dokumen rencana perubahan; dan 
 b)sertifikat CPOTB. 

-Perubahan terhadap sertifikasi CPOTB Bertahap meliputi: 
 a.perubahan fasilitas yang memerlukan inspeksi; dan/atau 

 1.dokumen administratif berupa surat permohonan. 
 2.dokumen teknis meliputi: 

a)dokumen denah tata ruang bangunan sesuai dengan persyaratan CPOTB; 
 b)dokumen rencana perubahan; dan 

 c)sertifikat CPOTB Bertahap. 

b. perubahan administratif. 
  

 1.dokumen administratif berupa surat permohonan. 
 2.dokumen teknis meliputi: 

 a)dokumen rencana perubahan; dan 
 b)sertifikat CPOTB Bertahap. 

 
Sumber:

 Pasal 27,28,29, dan 30 dalam Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan  Nomor 26 Tahun 2018  tentang
Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Obat dan Makanan

 
Sertifikat CPKB 

Selain sertifikat CPKB, Industri Kosmetik) juga dapat mengajukan permohonan untuk memperoleh: 
     a.persetujuan denah bangunan industri kosmetik; dan/atau 

     b.persetujuan penggunaan fasilitas produksi Kosmetik bersama Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga. 

1)Untuk memperoleh sertifikat CPKB atau untuk melakukan perpanjangan sertifikat CPKB harus memenuhi
persyaratan sebagai berikut: 

     a.Dokumen administratif meliputi: 
             1.surat permohonan; 

             2.Sertifikat Produksi Kosmetika; dan 
             3.bukti pembayaran penerimaan negara bukan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 
     b.Dokumen teknis berupa dokumen sistem mutu sesuai dengan persyaratan CPKB. 

2)Untuk memperoleh persetujuan denah bangunan industri kosmetik harus memenuhi persyaratan sebagai
berikut: 

     a.dokumen administratif meliputi: 
             1.surat permohonan; dan 



            2.Tanda Daftar Industri (TDI)/Izin Usaha Industri (IUI)/Izin Usaha Mikro dan Kecil. 
     b.dokumen teknis berupa denah bangunan Industri Kosmetik. 

3)Untuk memperoleh persetujuan penggunaan fasilitas produksi Kosmetik bersama Perbekalan Kesehatan
Rumah Tangga harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: 

     a.dokumen administratif meliputi: 
             1.surat permohonan; dan 

             2.bukti pembayaran penerimaan negara bukan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan; 

     b.dokumen teknis berupa jadwal produksi Kosmetik dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga. 

4)Industri Kosmetik untuk melakukan perubahan sertifikasi CPKB harus memenuhi persyaratan sebagai
berikut: 

     a.dokumen administratif meliputi: 
             1.surat permohonan; dan 

             2.bukti pembayaran penerimaan negara bukan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan. 

     b.Dokumen teknis berupa dokumen rencana perubahan. 

Sumber:
 Pasal 31,32,33,dan 34 dalam Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan  Nomor 26 Tahun 2018  tentang

Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Obat dan Makanan

 

Sertifikat CPPOB
  

 1)untuk memperoleh sertifikat CPPOB harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: 
     a.dokumen administratif meliputi: 

             1.surat permohonan; 
             2.surat pernyataan di atas materai Rp6000,00 (enam ribu rupiah) yang menyatakan: 

                     a)sarana produksi tidak sedang direnovasi; 
                     b)sedang berlangsung proses produksi untuk produk yang disertifikasi pada saat pemeriksaan

dilaksanakan; 
                     c)dapat melakukan dokumentasi/foto pada saat pemeriksaan; dan 

                     d)bersedia memberikan data yang diperlukan auditor untuk pelaksanaan audit. 
             3.bukti pembayaran penerimaan negara bukan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 
     b.dokumen teknis meliputi: 

             1.denah bangunan (layout) sarana produksi; 
             2.skema proses produksi tiap jenis produk beserta penjelasannya; 

             3.daftar/matriks penggunaan bahan pangan dan bahan tambahan pangan yang digunakan; 
             4.panduan mutu/pedoman sistem keamanan pangan yaitu uraian lengkap tentang langkah-langkah dan

prosedur tetap untuk menjamin keamanan pangan olahan yang dihasilkan berdasarkan ketentuan Cara Produksi
Pangan Olahan yang Baik; 

             5.laporan/progress pelaksanaan Corrective Action Preventive Action hasil audit/pemeriksaan
sebelumnya; 

             6.persetujuan pendaftaran (MD), desain label yang disetujui beserta contoh label/kemasan produk yang
diproduksi untuk beredar lokal; dan 

             7.dokumen penunjang lainnya dapat berupa manual Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP),
sertifikat HACCP, dan izin cantum halal. 

 2)Untuk melakukan perpanjangan atau perubahan terhadap sertifikat CPPOB harus memenuhi persyaratan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Sumber:
 Pasal 36 dan 37 dalam Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan  Nomor 26 Tahun 2018  tentang

Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Obat dan Makanan
  


