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PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat dan
karunia-Nya sehingga Petunjuk Operasional Penerapan (POP) Pedoman Cara
Pembuatan Obat yang Baik (CPOB) ini dapat diselesaikan dan diterbitkan.

POP Pedoman CPOB ini diterbitkan untuk melengkapi Pedoman CPOB
Ped-04/CPOB/2012 Tahun 2012 yang bertujuan untuk memudahkan interpretasi, baik
oleh industri farmasi dalam menerapkan persyaratan CPOB untuk seluruh aspek
pembuatan obat, inspektur CPOB Badan POM maupun kalangan lain yang
berkepentingan.

Dalam penyusunan POP Pedoman CPOB ini, acuan yang digunakan adalah Good
Manufacturing Practices for Medicinal Products PIC/S PE 009 – 2009, WHO Technical
Report Series (TRS) 902/2002, TRS 908/2003, TRS 929/2005, TRS 937/2006, TRS
961/2011 dan “international  codes of GMP” lain, serta Peraturan Kepala Badan
Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.03.1.23.10.11.08481 Tahun 2011 Tentang
Kriteria dan Tata Laksana Registrasi Obat beserta perubahannya sebagaimana
tercantum dalam Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik
Indonesia Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan
Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.03.1.23.10.11.08481 Tahun 2011 Tentang
Kriteria dan Tata Laksana Registrasi Obat.

Buku POP Pedoman CPOB ini memberi penjelasan yang lebih rinci tentang butir-butir
persyaratan yang ditetapkan dalam Pedoman CPOB Ped-04/CPOB/2012 Tahun 2012,
bila dianggap perlu, berupa penjabaran lebih lanjut dan/atau disertai contoh penerapan
dalam lampiran.  Contoh-contoh - diketik dengan karakter miring (Italic) - yang disertakan
dalam Buku ini,  bukanlah hal yang mutlak dalam bentuk rancang bangun atau isi
melainkan dapat dikembangkan dan disesuaikan dengan kondisi internal, sepanjang
masih mengikuti persyaratan dalam Pedoman CPOB Ped-04/CPOB/2012 Tahun 2012.
Butir-butir dan hal-hal lain yang dianggap telah jelas dalam Pedoman akan dinyatakan
“Cukup jelas”.

Buku POP Pedoman CPOB ini terdiri dari 2 (dua) jilid. Jilid I berisi penjelasan terhadap
Bab – bab Pedoman CPOB 2012 dan Jilid II berisi penjelasan terhadap Aneks – aneks
Pedoman CPOB 2012.

Selanjutnya kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak,
khususnya Tim Revisi Pedoman dan POP Pedoman CPOB yang telah mendukung dan
berperan dalam penyusunan dan penerbitan Buku Petunjuk Operasional ini.

Deputi Bidang Pengawasan
Produk Terapetik dan NAPZA,

Dra. A. Retno Tyas Utami, Apt., M.Epid.
NIP. 19540611 198303 2 001
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ANEKS 1

PRINSIP

Cukup jelas.

UMUM

1.
s/d
3. Cukup jelas.

4. Sistem udara laminar hendaklah mengalirkan udara dengan kecepatan merata
antara 0,36 – 0,54 m/detik (nilai acuan) pada posisi uji 15 – 30 cm di bawah filter
terminal. Kecepatan aliran udara di daerah kerja minimal 0,36 m/detik. Aliran udara
searah (unidirectional airflow / UDAF) dengan kecepatan yang lebih rendah dapat
digunakan pada isolator yang tertutup dan kotak bersarung tangan (Glove boxes).
Untuk mencapai kebersihan udara Kelas B, C dan D, perhitungan frekuensi
pertukaran udara hendaklah disesuaikan dengan ukuran ruangan, mesin yang
digunakan dan jumlah personil yang bekerja di dalam ruangan.
Hendaklah dilakukan tes integritas / kebocoran pada filter HEPA terpasang sesuai
dengan ISO 14644-3 dengan interval waktu tiap 6 bulan, atau tidak lebih dari 12
bulan. Tujuan pelaksanaan tes ini adalah untuk memastikan bahwa media filter,
bingkai dan semua segel (seal) pada filter yang terpasang bebas dari kebocoran.
Bahan aerosol yang dipilih untuk melakukan tes kebocoran hendaklah tidak
mendukung pertumbuhan mikroba, misal polyalphaolefine (PAO), dan terdiri dari
partikel aerosol dalam jumlah yang cukup besar.
Kelas kebersihan area seperti diuraikan di Pedoman CPOB Aneks 1 Butir 4
hendaklah ditetapkan oleh industri berdasarkan sifat kegiatan proses yang
dilakukan di dalam ruangan dan validasi yang dilakukan (misal media fill aseptis
atau jenis simulasi proses lain) untuk penentuan waktu tunggu dan waktu pengisian
maksimum. Penentuan lingkungan area proses yang sesuai dan batas waktu
hendaklah berdasarkan tingkat kontaminasi mikroba (bioburden) yang ditemukan.

KLASIFIKASI RUANG BERSIH  DAN SARANA UDARA BERSIH

Pedoman CPOB 2012 Aneks 1 secara jelas membedakan klasifikasi ruang bersih dan
sarana udara bersih yang dijabarkan pada Butir-butir 5 sampai dengan 8 dan
pemantauan ruang bersih dan sarana udara bersih yang dijabarkan pada Butir-butir 9
sampai dengan 20. Butir 4 menjelaskan kondisi nonoperasional dan operasional, industri
perlu menyediakan Protap yang mendefinisikan kondisi nonoperasional dan operasional
yang mungkin berbeda untuk tiap ruangan produksi. Protap ini hendaklah mencantumkan

PEMBUATAN PRODUK STERIL
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peralatan yang dipasang dan beroperasi serta jumlah karyawan yang bekerja di dalam
tiap ruangan.

Hendaklah dilakukan klasifikasi ruang bersih dan sarana udara bersih sesuai EN/ISO
14644 dengan batas jumlah partikel yang dipersyaratkan pada tabel dalam Pedoman
CPOB 2012, Butir 5. Hendaklah dipilih lokasi probe untuk dapat menunjukkan
homogenitas pada seluruh ruangan dan dibuat laporan klasifikasi sesuai dengan EN/ISO
14644-1 Butir 4.4 dan EN/ISO 14644-3 Butir B.1.4

Di sisi lain, pelaksanaan pemantauan tidak perlu dilakukan sesuai EN/ISO 14644-1.
Pemantauan dapat dilaksanakan dengan titik pengambilan sampel dan volume sampel
yang lebih sedikit. Studi analisis risiko formal berdasar percobaan dan analisis dari data
pemantauan (dengan interval minimal 6 bulan operasional) hendaklah memberikan dasar
untuk menetapkan frekuensi dan batas pemantauan. Frekuensi dan batas hendaklah
berdasarkan proses yang berlangsung dan hasil dari kualifikasi awal serta pemantauan
dan menjadi bahan pertimbangan saat menetapkan batas waspada dan batas bertindak.
Batas dan lokasi pengambilan sampel tersebut perlu dikaji secara berkala demi
keabsahan semua risiko yang dipertimbangkan sejak awal.

Klasifikasi ruangan adalah bagian dari kualifikasi awal fasilitas dan biasanya juga
dilakukan pada saat rekualifikasi rutin; artinya baik aktivitas klasifikasi maupun status
klasifikasi akhir yang harus dicapai untuk ruang bersih dan sarana udara bersih. Aneks 1
ini berkaitan langsung dengan klasifikasi ruang bersih dan sarana udara bersih sesuai
EN/ISO 14644. Untuk kualifikasi dan validasi serta rekualifikasi, lihat juga Pedoman
CPOB Bab 12. Kualifikasi dan Validasi.

5. Angka yang tercantum dalam kolom “> 0,5 μm“ adalah jumlah total semua partikel
berukuran sama dengan dan lebih besar dari 0,5 μm. Angka yang tercantum  dalam
kolom “> 5 μm” adalah jumlah total semua partikel yang berukuran sama dengan
dan lebih besar dari 5 μm.

Klasifikasi ruang bersih dan sarana udara bersih hendaklah sesuai ketentuan
EN/ISO 14644-1.

6. Untuk tujuan kualifikasi tidak ada angka permanen menentukan volume sampel dan
titik pengambilan sampel, semua tergantung dari luas ruangan. Jumlah lokasi
pengambilan sampel dan volume sampel minimum serta interpretasi hasil
pengukuran ditetapkan sesuai EN/ISO 14644-1 (confidence interval). Lihat juga
ketentuan untuk outliers pada appendix B6.2 EN/ISO 14644-1.

Pada WHO TRS 957-2010 dinyatakan bahwa untuk Kelas C operasional dan Kelas
D nonoperasional volume sampel hendaklah minimal 2 liter dan waktu pengambilan
sampel per lokasi pengambilan sampel hendaklah tidak  kurang dari 1 menit.

Untuk Kelas D tidak ditentukan batas kondisi operasional; industri hendaklah
menentukan batas operasional berdasarkan analisis risiko dan data historis yang
terkait.

Ruang bersih dan sarana udara bersih dinyatakan terkualifikasi setelah diperoleh
hasil yang stabil dan memenuhi persyaratan selama 5 hari berturut-turut pada
kondisi nonoperasional.
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EN/ISO 14644-1 Annex f mempunyai bagian informatif mengenai penggunaan
teknik sampling sekuensial untuk pemantauan partikel nonviabel. Teknik ini mungkin
bermanfaat untuk mengurangi waktu pengambilan sampel pada area ruang bersih
yang sangat besar pada kondisi nonoperasional. Metode ini tidak cocok untuk
dipakai saat melakukan klasifikasi operasional.

7. Alat penghitung sentral dengan probe yang disambungkan dengan selang panjang
tidak dapat lagi digunakan untuk klasifikasi ruang bersih, karena risiko terlalu
banyak partikel (terutama partikel 5 µm) melekat pada dinding selang. Oleh sebab
itu alat penghitung partikel portabel dengan selang pendek atau -lebih diutamakan,
bila memungkinkan tanpa selang- hendaklah digunakan untuk tujuan klasifikasi.
Sertifikat kalibrasi dari alat penghitung partikel hendaklah menyebutkan panjang
selang dan jenis bahan (inox / stainless steel atau polimer).

8. Industri dapat melakukan rekualifikasi ruang bersih sesuai dengan EN/ISO 14644-2
(termasuk frekuensi yang dianjurkan).

Untuk rekualifikasi area Kelas A, kegiatan berikut dianjurkan pada saat melakukan
rekualifikasi tiap 6 bulan:

 kecepatan aliran udara,
 integritas filter, dan
 perbedaan tekanan (tidak berlaku untuk area ruang bersih yang tidak

dapat tertutup rapat).

Frekuensi rekualifikasi untuk ruang Kelas B:
 kondisi nonoperasional tiap 6 bulan, dan
 kondisi operasional tiap 12 bulan.

Untuk ruang kelas lain: tiap tahun, dengan toleransi yang ditetapkan.

Pendekatan lain dapat diterapkan dengan justifikasi misal berdasarkan data
pemantauan.

PEMANTAUAN RUANG BERSIH DAN SARANA UDARA BERSIH

9. Frekuensi, lokasi dan jumlah lokasi pengambilan sampel hendaklah berdasarkan
analisis risiko dan tidak terpaku pada EN/ISO 14644-1. Data yang diperoleh selama
klasifikasi dan pemantauan terdahulu hendaklah dipertimbangkan. Lokasi kritis
hendaklah dicakup.

10. Pada area kritis di mana bahan atau produk terpapar ke lingkungan, hendaklah
dilakukan pemantauan kontinu selama proses berlangsung. Sistem pemantauan
hendaklah mampu mendeteksi potensi terjadi penyimpangan jumlah partikel di luar
yang biasa terjadi, termasuk kejadian yang hanya berjalan sesaat. Sistem manifold
mungkin tidak cocok untuk pemantauan zona Kelas A karena keterlambatan respon.
Pada saat melakukan pemantauan Kelas A, penting untuk juga mencakup perakitan
alat, karena dampak operator perakit terhadap jumlah partikel besar. Hendaklah
dibuat Protap yang menentukan batas waspada dan mendefinisikan tindakan
perbaikan dan intervensi yang diperlukan pada kasus waspada.
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11. Pemantauan berkesinambungan hendaklah dilakukan di zona Kelas B di mana
penanganan wadah belum tertutup utuh / belum tertutup sempurna, misal vial
setengah-tertutup dengan stopper di bawah unit aliran udara laminar bergerak
(mobile laminar air flow) sebelum diliofilisasi. Sistem manifold kemungkinan tidak
cocok untuk pemantauan zona Kelas B karena kurang responsif.

12. Pengendapan partikel ukuran 5 µm dalam sistem pemantauan partikel jarak jauh
dapat terjadi (sebagai contoh, selang melengkung berbentuk S dengan panjang 1,5
m dapat menyerap lebih kurang 30% partikel ukuran 5 µm). Industri hendaklah
melakukan kualifikasi alat pengambil sampel dan sistem pengambilan sampel
partikel untuk ukuran partikel 0,5 µm dan 5 µm.

13. Selama pemantauan hendaklah pengambilan sampel :
- dilakukan dengan cepat (terutama di area kritis),
- terhubung dengan pergerakan partikel pada saat ada kegiatan nyata, dan
- dapat memicu alarm sehingga operator segera mengetahui situasi.
Dengan demikian pengambilan 1 m3 sampel (yang biasanya membutuhkan waktu
30 menit) dapat menjadi tidak memadai selama pemantauan zona A pada saat
beroperasi.

14. Cukup jelas.

15. Jumlah partikulat yang ditunjukkan pada Tabel (Butir 5) untuk Kelas A “operasional”
hendaklah dijaga dalam zona sekitar produk pada setiap saat suatu produk atau
wadah terpapar ke lingkungan.

Uji waktu “pembersihan” atau “pemulihan” hendaklah memperlihatkan perubahan
konsentrasi partikel dengan faktor 100 dalam jangka waktu yang ditetapkan (ISO
14644-3 klausul B.12).

16. Jumlah titik pengambilan sampel dan frekuensi pengambilan sampel pada
pemantauan hendaklah ditentukan melalui penilaian risiko, termasuk identifikasi
risiko, analisis risiko dan evaluasi risiko (Lihat juga Pedoman CPOB Aneks 14.
Manajemen Risiko Mutu). Pemantauan berkesinambungan tidak perlu; namun,
frekuensi pengambilan sampel hendaklah lebih tinggi daripada yang dilakukan pada
kualifikasi ulang area tersebut.

17.
dan
18. Cukup jelas.

19. Keterangan tambahan pada Tabel (pada Butir 19) yang disarankan untuk
pemantauan area bersih selama kegiatan berlangsung: Cawan papar dapat
dipaparkan kurang dari 4 jam bila waktu pengisian ukuran bets kurang dari 4 jam
sehingga waktu paparan disesuaikan dengan waktu pengisian. Batas cfu untuk
cawan papar hendaklah ditetapkan sebagai ketentuan tambahan dan
diinterpretasikan sebagai batas untuk tiap cawan papar. Temuan mikroorganisme
pada lokasi pengambilan sampel kritis di area Kelas A di mana kegiatan aseptis
dilaksanakan hendaklah dilakukan investigasi mendalam; jenis mikroorganisme
hendaklah diidentifikasi dan dijadikan bahan pertimbangan pada pelulusan bets.
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Semua metode yang diindikasikan untuk kelas khusus dalam tabel Butir 19
hendaklah diterapkan pada pemantauan area kelas khusus tersebut. Penjelasan
hendaklah dibuat, bila salah satu metode tidak digunakan.
Lihat Contoh :
 Jadwal Pemantauan Partikel dan Parameter Mikrobiologis pada Area Pengisian

Aseptis, Lampiran Aneks 1.19a; dan
 Formulir Pemantauan Udara Sarana Steril, Lampiran Aneks 1.19b.

Hasil pemantauan jumlah mikroba yang dilakukan selama pengisian berlangsung
untuk area Kelas A dan B hendaklah dilampirkan pada Catatan Bets.

20. Batas waspada dan batas bertindak hendaklah ditetapkan berdasarkan
kecenderungan data temuan selama kurun waktu tertentu. Tingkat kemampuan
deteksi kontaminasi mikroba hendaklah ditetapkan untuk tujuan penentuan batas
waspada dan bertindak dan untuk memantau tren kebersihan lingkungan fasilitas.
Batas dinyatakan dalam satuan unit pembentuk koloni / UPK (colony-forming units /
CFU) untuk pemantauan bilangan mikroba pada lingkungan kelas bersih saat
operasional yang diberikan pada Butir 19.

TEKNOLOGI ISOLATOR

21.
s/d
25. Cukup jelas.

TEKNOLOGI PENIUPAN / PENGISIAN / PENYEGELAN

26.
s/d
28. Cukup jelas.

PRODUK YANG DISTERILISASI AKHIR

29.
dan
30. Cukup jelas.

31. Yang dimaksud dengan Zona Kelas A adalah proses pengisian dilakukan di bawah
aliran udara UDAF yang memberikan kondisi Kelas A dengan latar belakang
lingkungan Kelas C sebelum proses sterilisasi akhir.

PEMBUATAN SECARA ASEPTIS

Tujuan dari proses aseptis adalah untuk mempertahankan sterilitas produk yang dibuat
dari komponen-komponen yang masing-masing telah disterilisasi sebelumnya dengan
menggunakan salah satu cara dari metode yang ada.
Kondisi operasional hendaklah dapat mencegah kontaminasi mikroba.
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Untuk menjaga sterilitas komponen dan produk selama-proses aseptis, perhatian perlu
diberikan pada :
 lingkungan;
 personil;
 permukaan yang kritis;
 sterilisasi wadah / tutup dan prosedur pemindahannya;
 waktu tunggu maksimum bagi produk sebelum pengisian ke dalam wadah  akhir; dan
 filter untuk sterilisasi.

32. Untuk produk yang berisiko besar terhadap kontaminasi partikel selama proses,
misalnya infus bervolume > 100 ml, dan produk dalam wadah bermulut lebar maka
pembilasan akhir dan penanganan komponen setelah dicuci hendaklah dilakukan di
bawah LAF yang dipasang di lingkungan minimal Kelas D. Lihat Contoh Tata Letak
Ruang Produksi Steril dengan Proses Aseptis, Lampiran 3.6c.

33.
s/d
36. Cukup jelas.

PERSONALIA

37. Hendaklah disediakan dokumen, misal daftar personil yang diizinkan (dan sudah
dikualifikasi) dan buku log (untuk mencatat dan memantau personil yang memasuki
Area Bersih). Lihat Contoh:
 Daftar Personil yang Diizinkan Memasuki Area Bersih dan Steril, Lampiran

Aneks 1.37a; dan
 Buku Log Pemantauan Personil yang Diizinkan Memasuki Area Bersih dan

Steril, Lampiran Aneks 1.37b.

38.
s/d
40. Cukup jelas.

41. Cukup jelas. Lihat Contoh Protap Higiene Perorangan dan Tingkah Laku Higienis di
Kelas A dan B, Lampiran Aneks 1.41.

42. Pakaian kerja steril reguler termasuk sarung tangan untuk Kelas B dan C hendaklah
selalu diganti tiap kali karyawan memasuki / memasuki kembali ruang berkelas
tersebut. Lihat Contoh Protap Mengenakan Pakaian Untuk Pembuatan Produk
Steril, Lampiran Aneks 1.42.

43. Pencucian pakaian kerja untuk ruang steril hendaklah dipisahkan dari pencucian
pakaian kerja area lain. Hal ini dilakukan untuk menghindari terkontaminasi pakaian
steril dengan serat dari pakaian kerja lain.

44. Bagi karyawan wanita yang menggunakan kosmetika hendaklah membasuh wajah
untuk menghilangkan kosmetika antara lain bedak dan alas bedak, lipstik, perona
mata, dsb..
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45. Pakaian yang direkomendasikan untuk ruang bersih serta rancangan dan frekuensi
penggantian pakaian dan pelindung lain yang dianjurkan. Lihat Contoh Pakaian
Pelindung sesuai dengan Ruang Kelas Kebersihan, Lampiran 5.1b.

46. Cukup jelas.

47. Cukup jelas. Lihat Contoh:
 Protap Sterilisasi Pakaian Area Bersih dan Penanganannya, Lampiran Aneks

1.47a; dan
 Protap Sterilisasi Sarung Tangan, Lampiran Aneks 1.47b.

48. Cukup jelas.

BANGUNAN DAN FASILITAS

49.
dan
50. Cukup jelas.

51. Pintu hendaklah membuka ke arah ruang bertekanan udara lebih tinggi yang
dilengkapi dengan door-closer. Pengecualian diperbolehkan untuk pintu darurat dan
persyaratan K3 yang berlaku serta persyaratan sistem pengungkungan.

52.
s/d
55. Cukup jelas.

56. Tidak boleh ada perubahan lebih dari satu kelas kebersihan pada airlock atau jalan
masuk dan ruang ganti, Contoh: Jalan masuk dari Kelas D terhubung dengan
airlock Kelas C, yang kemudian menuju ke ruang ganti Kelas B untuk menuju ke
ruang bersih Kelas B.
Ruang ganti hendaklah mempunyai ukuran yang cukup untuk kenyamanan berganti
pakaian dan dilengkapi dengan cermin sehingga personil dapat memeriksa dan
memastikan pengenaan pakaian yang benar sebelum meninggalkan ruang ganti.
Lihat Contoh:
 Tata Letak Ruang Produksi Steril dengan Proses Aseptis, Lampiran 3.6c; dan
 Tata Letak Ruang Produksi Steril dengan Proses Sterilisasi Akhir, Lampiran

3.6d.

57. Cukup jelas.

58. Modifikasi biasanya dilakukan pada tekanan ruang antara atau ruang ganti dengan
sistem yang disebut ”sink airlock” dan ”bubble airlock”. Hal yang sama dapat juga
dipakai untuk mengurangi tekanan absolut dari ruang dengan kelas paling kritis
demi melindungi konstruksi ruang yang dapat berubah karena tekanan besar.
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Contoh dari “sink airlock” : Contoh dari “bubble airlock ” :

Bila ukuran ruang tidak memungkinkan untuk dibuat arah pembukaan pintu seperti
tersebut pada Butir 51, maka perlu dipertimbangkan strategi untuk menahan agar
pintu dapat selalu dalam keadaan tertutup.

59. Cukup jelas.

60. Sistem peringatan dapat berupa alarm yang akan berbunyi atau lampu yang akan
menyala jika batas perbedaan tekanan udara terlewati. Catatan perbedaan tekanan
dapat dilakukan secara manual dengan menuliskan pada buku log atau secara
otomatis jika menggunakan Building Automation System (BAS).

61. Suhu dan kelembaban udara hendaklah dijaga untuk mencegah pertumbuhan jamur
/ kapang.

62. Dapat digunakan sistem komunikasi elektris 2 arah, misalnya interkom (hands free).

63. Cukup jelas.

64. Contoh suatu barier fisik adalah tirai plastik yang dipasang pada LAF.

PERALATAN

65.
s/d
68. Cukup jelas.

69. Cukup jelas. Lihat Persyaratan Air untuk Produksi, Lampiran 6.107a.

70. Peralatan kritis yang harus dikualifikasi antara lain sterilisator misal otoklaf dan
oven.
Kualifikasi kinerja otoklaf hendaklah mencakup:
 Distribusi panas

Pengukuran hendaklah menggunakan probe / termokopel minimal 10 buah; 12
buah untuk 2 m3 dan tiap penambahan 1 m3 jumlah probe / termokopel
hendaklah ditambah 2, dengan perbedaan suhu antar probe / termokopel tidak
lebih dari 1°C sedangkan titik tertinggi dan terendah hasil pemeriksaan distribusi
panas hendaklah maksimal 5°C dalam keadaan kosong.

 Penetrasi panas
Penetrasi panas dilakukan menggunakan mikroba standar antara lain:
* Bacillus stearothermophilus
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Kualifikasi hendaklah dilakukan terhadap otoklaf dalam keadaan baik kosong
maupun terisi untuk tiap jenis muatan, misal: wadah terisi, wadah kosong, pakaian
dan sebagainya.

Untuk muatan yang berisi cairan lebih dari 100 ml (misalnya 250 ml, 500 ml dan
1000 ml) hendaklah dilakukan pemetaan suhu (container mapping). Pemetaan suhu
dapat dilakukan dengan ”bracketing method” bila mempunyai ketiga jenis kemasan
tersebut.

Untuk proses sterilisasi wadah yang besar, filter yang sudah dirakit dalam rumah
filter dan obat jadi dalam kemasan yang besar, termokopel dan bioindikator
hendaklah dimasukkan ke dalamnya.

Kualifikasi kinerja oven :
Kualifikasi hendaklah dilakukan terhadap oven dalam keadaan kosong maupun
terisi untuk tiap jenis muatan, misal: wadah kosong, nozzle dan sebagainya. Untuk
produk yang harus bebas pirogen, kualifikasi oven hendaklah mencakup validasi
proses depirogenisasi.
Penetrasi panas dilakukan menggunakan mikroba standar antara lain:
* Bacillus subtilis

Kualifikasi hendaklah dilakukan pada:
 alat baru dipasang, dimodifikasi, dipindahkan atau penggantian setiap

komponen yang kritis dari sterilisator;
 rekualifikasi periodik;
 tiap perubahan konfigurasi muatan (”loading pattern”); dan
 masalah kontaminasi.
Termokopel yang dipakai untuk melakukan kualifikasi baik otoklaf maupun oven
sterilisator hendaklah dikalibrasi sebelum dan sesudah kualifikasi.

Lihat Contoh:
 Protokol Kualifikasi Kinerja Otoklaf, Lampiran Aneks 1.70a; dan
 Protokol Kualifikasi Kinerja Oven, Lampiran Aneks 1.70b.

SANITASI

71. Cukup jelas. Lihat Contoh Protap Pembersihan dan Sanitasi Area Steril, Lampiran
Aneks 1.71.

72. Program disinfeksi hendaklah mencakup bahan bersifat sporosidal, untuk
membunuh spora. Efektivitas prosedur pembersihan dan disinfeksi hendaklah
dibuktikan. Lihat Daftar Bahan Disinfektan untuk Sanitasi, Lampiran 5.20b.

73. Cukup jelas. Lihat Contoh Protap Fumigasi di Area Steril, Lampiran Aneks 1.73.

74. Cukup jelas. Lihat Contoh Jadwal Pemantauan Partikel dan Parameter
Mikrobiologis pada Area Pengisian Aseptis, Lampiran Aneks 1.19a.

75. Cukup jelas.
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AIR

76. Cukup jelas.

77. Karena air merupakan bahan awal yang sangat penting, maka mutunya hendaklah
dikendalikan yang dimulai dengan kualifikasi kinerja Sistem Pengolahan Air,
program kualifikasi dapat dilihat pada Bab 12. Kualifilkasi dan Validasi, Butir 12.16,
hingga pengoperasian dan pemantauannya; lihat Pedoman CPOB 2012, Butir 80.

78.
s/d
80. Cukup jelas.

81. Cukup jelas. Lihat Contoh:
 Protap Pengambilan Sampel Air, Lampiran Aneks 1.81a dan
 Protap Pengujian Endotoksin dalam Air untuk Injeksi, Lampiran Aneks 1.81b.

82. Cukup jelas.

PENGOLAHAN

83.
dan
84. Cukup jelas.

Simulasi media (media fill)

85. Validasi proses aseptis dilakukan dalam kondisi produksi normal.
Uji simulasi aseptis hendaklah dilakukan semirip mungkin dengan proses aseptis
pada produksi rutin dan termasuk semua wadah dan peralatan yang digunakan.
Perlu dilakukan pada kombinasi yang diperlukan dari ukuran wadah (ampul, vial,
dsb.) termasuk lebar mulut wadah dan kecepatan pengisian (lebih dianjurkan
kombinasi ekstrim).
Bila proses produksi aseptis dimulai pada saat pencampuran bahan sampai dengan
pengisian, maka proses simulasi hendaklah mencakup seluruh proses, tangki dan
wadah yang digunakan.

Uji simulasi hendaklah menggambarkan semua kondisi pada kasus terburuk (worst
case) yang mungkin terjadi pada produksi normal, misal: pergantian personil,
frekuensi istirahat, lampu mati, mesin rusak dan teknisi masuk ke dalam ruang
aseptis, dan lain-lain.

Volume yang terbesar sering dianggap merupakan kondisi worst case karena mulut
wadah produk paling lebar, pengisian paling lambat sehingga produk makin lama
terpapar di lingkungan. Tetapi ada beberapa perkecualian dalam hal pengisian ke
dalam wadah yang kecil misal ampul 1 ml, pada kasus ini proses pengisian
membutuhkan waktu paling cepat dibandingkan dengan ampul volume lain
sehingga ada risiko wadah terguling atau tersendat yang menyebabkan intervensi
manual dilakukan lebih sering dari biasanya, di sini perlu dilakukan uji simulasi.
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Volume pengisian hendaklah cukup untuk memungkinkan media membasahi
seluruh permukaan wadah saat wadah dibalik dan memungkinkan pendeteksian
pertumbuhan mikroba dalam wadah.

Bila ukuran bets produksi lebih kecil dari atau sama dengan 3000 unit maka jumlah
minimal yang harus diisikan pada uji simulasi adalah sama dengan ukuran bets.

Simulasi proses dengan media pertumbuhan untuk validasi awal dan tiap kali terjadi
perubahan proses kritis (untuk proses produksi / pencampuran aseptis), ukuran
wadah baru, perubahan shift, penambahan personil, alat baru atau modifikasi alat
yang langsung kontak dengan produk, dan / atau modifikasi sistem tata udara,
hendaklah dilakukan 3 kali untuk tiap shift dan proses.

Sedangkan untuk revalidasi dapat dilakukan 1 kali untuk tiap shift dan proses tiap 6
bulan sekali.

Bila ada kegagalan atau pertumbuhan pada hasil media pertumbuhan, hendaklah
dilakukan identifikasi jenis cemaran dan dibandingkan cemaran yang mungkin
diperoleh dari pemantauan lingkungan dan personil.

Inkubasi hendaklah dilakukan pada 2 (dua) suhu yaitu:
 20°C – 25°C selama 7 hari pertama
 30°C – 35°C untuk 7 hari berikutnya
Suhu inkubasi lain hendaklah berdasarkan data pendukung yang tervalidasi.
Sebelum inkubasi diawali dan saat / setelah pengamatan pada hari ke-7 wadah
dibolak-balik agar larutan media dapat membasahi seluruh permukaan wadah.
Pengamatan hendaklah dilakukan pada hari ke-8 (setelah inkubasi pada suhu 20oC
– 25oC sebelum inkubasi suhu 30oC – 35oC), bila memungkinkan, dan setelah hari
ke-14.

Hendaklah dilakukan kontrol negatif dan kontrol positif minimal menggunakan 1
(satu) bakteri dan 1 (satu) kapang.

Media pertumbuhan yang dipakai hendaklah lulus Growth Promotion Test (GPT)
dengan menggunakan 10 – 100cfu mikroba gram positif, gram negatif, bakteri
anaerob, kapang, dan ragi seperti:
 Bacillus subtilis atau Clostridium sporogenes;
 Staphylococcus aureus;
 Pseudomonas aeroginosa;
 Candida albicans;
 Aspergillus niger.
Pemilihan media hendaklah juga mempertimbangkan kemampuannya
menumbuhkan mikroorganisme lingkungan, apabila ada riwayat penemuan
kontaminasi lingkungan.

Hendaklah dilakukan GPT pada media yang dipakai untuk uji simulasi pada akhir
masa inkubasi untuk membuktikan bahwa media akan dapat menumbuhkan
mikroba bila ada kontaminasi. Mikroba harus tumbuh dalam waktu 5 hari pada suhu
inkubasi yang dipakai.

Sediaan tetes mata atau telinga biasanya dikemas dalam wadah plastik. Wadah,
penetes, tutup dan overseal (bila dipakai) dicuci dan disterilkan sesuai pada
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produksi rutin. Sebagai pengganti sterilisasi dengan panas, dipakai sterilisasi
dengan radiasi atau Etilen Oksida untuk wadah dan perangkatnya.
Wadah plastik yang buram akan menghambat pendeteksian pertumbuhan, dalam
hal ini seluruh isi wadah hendaklah dituang ke dalam wadah jernih saat
pengamatan.

Lihat Contoh:
 Protap Validasi Proses Aseptis, Lampiran Aneks 1.85a; dan
 Protokol Validasi Proses Aseptis, Pengisian Serbuk Steril, Lampiran Aneks

1.85b.

86. Bila ditemukan pertumbuhan pada uji simulasi proses, perlu dilakukan kajian risiko
terhadap mutu produk, terutama pemastian sterilitas (sterility assurance) terhadap
bets yang dibuat di antara 2 media fill.

87.
dan
88. Cukup jelas.

89. Kandungan mikroba awal diperoleh dengan pemeriksaan bioburden yang dilakukan
antara lain sebelum proses penyaringan larutan, dan terhadap hasil pemeriksaan
tersebut dilakukan analisis tren.

90.
s/d
95. Cukup jelas.

96. Batas waktu yang sesuai setelah pembersihan, sterilisasi, penyimpanan dan
penggunaan komponen, wadah dan peralatan hendaklah ditetapkan melalui
validasi.

97. Tindakan penyimpanan khusus yaitu dalam wadah yang tertutup rapat dan berada
di bawah kondisi udara laminar. Untuk proses aseptis, hal ini hendaklah dibuktikan
dengan simulasi menggunakan validasi media fill. Larutan yang tersimpan dan
diisikan pada hari yang berbeda hendaklah dipisahkan dengan penandaan lot
tersendiri dan uji sterilitas terpisah.

98. Cukup jelas.

99. Filter gas hendaklah memakai filter hidrofob untuk menghindarkan pertumbuhan
mikroba.

100. Kontribusi bioburden berbagai bahan awal dan bahan pengemas serta proses
pembuatan sebelum sterilisasi hendaklah dipahami dan dikendalikan. Pemantauan
dan strategi pengendalian termasuk pemantauan berkala dan trending bioburden
sebelum langkah pengurangan apa pun dari bioburden hendaklah ditetapkan dan
dijustifikasi melalui proses analisis  risiko. Volume sampel hendaklah dijustifikasi
dengan memperhitungkan tingkat kontaminasi yang diperkirakan.

Bioburden produk hendaklah ditentukan paling sedikit sebelum proses sterilisasi
akhir. Penetapan kriteria keberterimaan untuk bioburden hendaklah  berdasarkan
tahap sterilisasi; tingkat pemastian sterilisasi (Sterility Assurance Level / SAL) 106
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harus dicapai. Hasil pemeriksaan bioburden hendaklah menjadi parameter
pelulusan produk jadi (kecuali apabila menggunakan siklus overkill untuk sterilisasi
akhir).

Pengkajian risiko hendaklah dilakukan untuk penetapan kebutuhan studi
endotoksin. Apabila diperlukan, endotoksin hendaklah ditentukan juga bagi unit
produk yang diisi terakhir.

Sterilisasi akhir : Untuk sterilisasi akhir, nilai F0 harus diperhitungkan. Pengambilan
sampel hendaklah dilakukan terhadap wadah yang sudah terisi sebelum sterilisasi.
Untuk proses sterilisasi overkill pada produk dengan sterilisasi akhir, industri
hendaklah menjelaskan interval yang dipilih untuk pengujian bioburden.
Proses aseptis : Untuk sterilisasi dengan filtrasi, studi efektifitas penyaring harus
diperhitungkan saat menentukan kriteria keberterimaan bioburden sebelum
penyaringan. Ini berarti jika digunakan dua penyaringan yang berurutan, maka
sampel produk hendaklah diambil sebelum penyaringan tahap akhir, bila
dimungkinkan secara teknis, contoh: penyaringan pertama ditampung dalam tangki
ruahan, penyaringan kedua terjadi segera sebelum pengisian. Namun, jika
digunakan sistem dua-tahap penyaringan (penyaring kedua dipakai sebagai
pengaman, jika penyaring pertama mengalami kegagalan maka persyaratan SAL
tetap dapat tercapai), pengambilan sampel hendaklah dilakukan sebelum masing-
masing proses penyaringan tanpa mengompromikan tahap penyaringan. Industri
hendaklah menjelaskan pendekatannya jika pengambilan sampel dilakukan
sebelum tahap penyaringan pertama.

101. Cukup jelas.

102. Peralatan dan bahan / barang lain hendaklah sedapat mungkin disterilkan melalui
sterilisator berpintu-ganda yang berhubungan langsung dengan area Kelas A. Bila
sterilisator tidak langsung berhubungan dengan lokasi di mana proses aseptis
berlangsung, peralatan dan bahan / barang lain hendaklah selalu secara kontinu
dijaga di bawah udara Kelas A selama transfer dari sterilisator sampai dengan
penyimpanan atau pemakaian. Bisa dipakai kereta (trolley) terlindung dengan aliran
udara aktif maupun pasif.  Saat  kereta otoklaf atau oven dikeluarkan dari sterilisator
ke dalam ruang Kelas B, hendaklah tersedia UDAF zona A di depan pintu sehingga
semua item selalu di bawah udara Kelas A sampai peralatan atau bahan dingin.

Bila perlindungan kelas A tidak dapat disediakan untuk komponen atau bahan yang
di otoklaf, maka hendaklah dilakukan pembungkusan berlapis, menggunakan bahan
pembungkus untuk otoklaf, yang memungkinkan penghilangan udara / penetrasi
uap panas dan penghilangan kondensat di samping dapat mempertahankan
sterilitas isinya.

Bahan yang disterilkan dengan metode lain misal radiasi sinar Gamma atau Etilen
Oksida hendaklah dilindungi dengan pembungkusan yang tepat untuk
mempertahankan integritas sterilitas di luar lingkungan Kelas A. Bahan ini
hendaklah dimasukkan ke area proses aseptis melalui rongga transfer (misal
passbox) dengan sistem interlock pada pintu-pintunya untuk menghindarkan
biokontaminasi lingkungan Kelas A.

Permukaan kemasan dan tangki hendaklah didisinfeksi (misal menggunakan lorong
UV, cairan disinfektan, VPHP atau elektron beam) yang tervalidasi untuk
menghindari biokontaminasi terhadap lingkungan kelas A.
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Transfer bahan terbungkus ke dalam ruang Kelas A hendaklah dilakukan
sedemikian rupa sehingga kemasan luar dapat dibuka tanpa mengontaminasi
lingkungan Kelas A pada saat produk, permukaan yang kontak dengan produk,
bahan pengemas / penutup terpapar ke lingkungan. Pada saat transfer, hendaklah
dihindarkan terpaparnya bahan yang terbuka bungkusnya ke lingkungan di luar
zona Kelas A.

103. Prosedur pengisian secara aseptis hendaklah diverifikasi ulang tiap 6 (enam) bulan
sekali melalui media fill atau bila dilakukan perubahan baik pada proses maupun
pada peralatan yang sudah tervalidasi.

STERILISASI

104. Kontaminasi mikroba pada bahan awal hendaklah dihindarkan dan bioburden-nya
hendaklah dipantau sebelum proses sterilisasi. Spesifikasi bahan awal hendaklah
mencakup persyaratan untuk mikroba bila kebutuhan ini ternyata terindikasi dari
pemantauan tersebut.

105.
s/d
107. Cukup jelas.

108. Semua pola dan konfigurasi muatan yang digunakan pada sterilisasi rutin hendaklah
divalidasi.

109. Cukup jelas. Lihat Butir 141.

110. Untuk membedakan lot yang sudah disterilkan atau belum sebagai contoh dapat
digunakan steritape.

111. Cukup jelas.

Sterilisasi Akhir

112. Sterilisasi produk tahan panas dalam wadah akhir diutamakan dilakukan dengan
cara panas basah pada suhu 121ºC selama 15 menit atau minimum angka F0 yang
menunjukkan proses sterilisasi overkill. Konsep F0 dapat juga diterapkan yaitu
sterilisasi yang dilakukan pada suhu dan waktu tertentu selain suhu 121ºC. F0 pada
suhu tertentu, selain suhu 121ºC, adalah waktu (dalam menit) yang diperlukan untuk
mendapatkan kesetaraan letalitas seperti pada suhu 121ºC selama 15 menit. Bila
tidak memungkinkan, karena bahan obat tidak tahan panas sterilisasi dapat
dilakukan dengan cara filtrasi yang diikuti dengan pengisian secara aseptis. Industri
diharapkan selalu berusaha mencari wadah yang dapat disterilisasi akhir.

Sterilisasi Cara Panas

113.
dan
114. Cukup jelas.

115. Hal ini harus tercakup dalam kualifikasi sterilisator.
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116. Cukup jelas.

Sterilisasi Cara Panas Basah

117.
dan
118. Cukup jelas.

119. Hal ini hendaklah tercakup dalam kualifikasi sterilisator.

120. Bahan yang memungkinkan penghilangan udara dan penetrasi uap, tapi dapat
mencegah rekontaminasi setelah sterilisasi dapat terbuat dari baja tahan karat dan
didesain secara spesifik untuk sterilisator dan / atau bahan pembungkus yang
memungkinkan penetrasi agen pensteril.

Yang dimaksud agen pensteril adalah uap air (clean steam) untuk otoklaf dan udara
kering untuk oven.

121. Spesifikasi uap air yang dipakai hendaklah sesuai dengan persyaratan Air untuk
Injeksi (persyaratan kimiawi, mikrobiologis dan endotoksin pada analisis kondensat)
dan tidak mengandung zat aditif dengan konsentrasi yang dapat mengontaminasi
produk atau peralatan. Pemeriksaan uap air yang dipakai untuk sterilisasi hendaklah
dilakukan secara berkala.

Sterilisasi Cara Panas Kering

122. Udara yang dimasukkan ke dalam oven hendaklah disaring melalui HEPA filter H14
dengan efisiensi 99,995%.

Sterilisasi Cara Radiasi

123. Cukup jelas.

124. Tahap sterilisasi cara radiasi oleh pihak luar hendaklah dikategorikan sebagai salah
satu tahap pembuatan berdasarkan kontrak, sehingga ketentuan dan rekomendasi
terkait yang dirumuskan pada Pedoman CPOB 2012, Bab 11. Pembuatan dan
Analisis Berdasarkan Kontrak berlaku.

125. Cukup jelas.

126. Indikator biologis yang dipakai untuk sterilisasi dengan radiasi adalah Bacillus
pumilus.

127.
dan
128. Cukup jelas.

Sterilisasi dengan Etilen Oksida

129.
s/d
134. Cukup jelas.
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FILTRASI PRODUK YANG TIDAK DAPAT DISTERILKAN DALAM
WADAH AKHIRNYA

135. Cukup jelas.

136. Dianjurkan dua kali filtrasi dengan menggunakan dua filter dengan ukuran pori
nominal 0,22 µm.

137. Cukup jelas.

138. Cukup jelas. Lihat Contoh Protap Pengujian Saringan Membran, Lampiran Aneks
1.138.

139.
dan
140. Cukup jelas.

INDIKATOR BIOLOGIS DAN KIMIAWI

141.
s/d
144. Cukup jelas.

PENYELESAIAN PRODUK STERIL

145. Ketentuan ini tidak hanya berlaku untuk vial yang dibeku-keringkan (diliofilisasi) tapi
untuk semua vial yang diisi secara aseptis. Jika pencengkeraman tutup aluminium
dilakukan sebagai “proses bersih” (lihat Butir 149) ketentuan ini menetapkan
persyaratan bagi lingkungan untuk vial dari saat mereka meninggalkan area
pengolahan aseptis sampai tutup aluminium telah dicengkeramkan pada vial yang
ditutup dengan stopper.
Pasokan udara Kelas A diperlukan untuk terowongan konveyor yang
menghubungkan daerah pengolahan aseptis dengan mesin pengcengkeram tutup
aluminium untuk sediaan cair dan serbuk, serta transportasi vial yang diliofilisasi
dari mesin liofilisasi ke mesin pencengkeram tutup aluminium dan mesin
pencengkeram tutup aluminium itu sendiri.

Klasifikasi Kelas D dianggap sebagai persyaratan minimal untuk ruang bersih di
mana mesin pencengkeram tutup aluminium berada. Industri hendaklah membuat
justifikasi pendekatannya dalam memilih kelas ruangan yang sesuai.
Untuk menghindarkan kontaminasi produk pada tahap di atas, hendaklah
diperhatikan beberapa faktor penting, seperti desain kombinasi tutup (stopper) vial,
sistem pendeteksi stopper salah posisi atau tidak terpasang yang tervalidasi secara
menyeluruh, pembatasan akses operator, pelatihan operator yang baik, prosedur
lengkap untuk intervensi manual, tindak lanjut dan kondisi lingkungan yang
memadai.

146. Pemeriksaan kebocoran ampul dilakukan pada seluruh ampul dari satu bets. Ampul
diletakkan pada posisi terbalik dalam otoklaf. Ampul yang tidak tertutup rapat
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(bocor) akan kosong dan akan terdeteksi pada saat pemeriksaan visual ampul.
Pemeriksaan dapat dilakukan dalam otoklaf dengan menggunakan fase vakum
tanpa pemanasan. Untuk otoklaf  yang belum dilengkapi sistem vakum, uji
kebocoran dapat dilakukan terpisah.

147. Pernyataan ini untuk digunakan sebagai definisi. Ini tidak berarti bahwa produk
dianggap terbuka sebelum tutup aluminium dicengkeramkan dan oleh karena itu
tidak dibutuhkan kondisi aseptis sampai pencengkeraman tutup aluminium. Namun,
untuk lebih rinci tentang persyaratan khusus, lihat Butir 149.

148. Cukup jelas.

149. Untuk produk liofilisasi: transfer produk dari mesin pengisi ke dalam mesin liofilisasi
hendaklah dilakukan dalam kondisi Kelas A (misal unit LAF bergerak) dalam
lingkungan ruang Kelas B. Transfer ke mesin pencengkram tutup aluminium
hendaklah dilakukan di bawah pasokan udara Kelas A.
Untuk sediaan cair dan serbuk: transfer dari daerah pengolahan aseptis ke mesin
pencengkram tutup aluminium hendaklah dilakukan di bawah pasokan udara
Kelas A.
Untuk semua produk: pencengkraman tutup aluminium hendaklah dilakukan di
bawah pasokan udara Kelas A. Sterilisasi tutup aluminium hanya wajib kalau
pencengekraman tutup aluminium dilakukan di dalam area utama aseptis.

Pedoman CPOB 2012 Aneks 1 menyebutkan istilah baru, pasokan udara Kelas A,
tetapi tidak diberikan definisi istilah baru ini dalam Aneks yang direvisi. Karena itu
inspektur dan industri memerlukan interpretasi dari istilah ini, terutama penyediaan
pasokan udara Kelas A adalah salah satu perubahan yang paling signifikan dalam
Aneks 1.
Istilah pasokan udara Kelas A khusus digunakan untuk menggambarkan pasokan
udara yang disaring melalui filter HEPA, dan saat diuji pada titik pasokan,
memenuhi persyaratan partikel nonviabel  untuk Kelas A, seperti yang didefinisikan
dalam revisi Butir 5 Aneks 1. Penting untuk membedakan istilah pasokan udara
Kelas A dan area  Kelas A. Pasokan udara Kelas A hendaklah dikualifikasi dan
dipantau sebagai berikut:

Persyaratan kualifikasi:
 Kualifikasi dilakukan hanya pada kondisi nonoperasional: Untuk mesin

pencengkram tutup aluminium kondisi nonoperasional dicapai ketika pasokan
udara dihidupkan, mesin pencengkram tutup aluminium beroperasi (pemasokan
vial dan tutup aluminium tidak dianggap perlu) dan tidak ada campur tangan
operator. Bagi terowongan konveyor untuk sediaan cair kondisi nonoperasional
dicapai saat pasokan udara diaktifkan, konveyor diaktifkan dan tidak ada campur
tangan operator.

 Partikel nonviabel hendaklah dihitung dan diharapkan memenuhi persyaratan
Kelas A. Probe hendaklah diletakkan pada titik pasokan udara yang disaring.

 Hendaklah dilakukan studi asap (smoke test). Sementara aliran udara searah
tidak diperlukan, perlindungan vial yang efisien hendaklah dibuktikan dan
ketidakadaan udara masuk dari ruang sekitarnya hendaklah dibuktikan.

 Hendaklah tersedia batas kecepatan aliran udara yang dijustifikasi.
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Persyaratan pemantauan:
Persyaratan pemantauan partikel nonviabel dan kontaminasi mikrobiologi hendaklah
ditentukan oleh industri setelah melakukan pengkajian risiko.

150. Adalah esensial bahwa tersedia suatu sistem yang handal, yang mampu
mendeteksi ketidakadaan stopper atau posisi stopper yang tidak sempurna sebelum
capping dengan tingkat probabilitas tinggi. Vial tanpa stopper atau stopper yang
posisinya tidak sempurna ini hendaklah disingkirkan sebelum berlanjut ke proses
capping.
Bagi sistem yang tervalidasi secara menyeluruh, penyingkiran vial yang ditolak
secara fisik setelah lokasi capping dapat diterima meskipun penyingkiran secara
fisik sebelum proses capping lebih diutamakan. Semakin baik pengendalian atas
ketepatan pengesetan stopper dan pembuktian integritas, semakin rendah
ketergantungan pada pemantauan lingkungan capping. Jika tidak tersedia sistem
pendeteksi dan sistem penyingkir  tersebut, proses capping hendaklah dilaksanakan
secara aseptis bukan sekedar sebagai proses bersih.

Hendaklah tersedia prosedur yang menjelaskan intervensi manual, tindakan
menghindarkan kontaminasi yang tidak perlu dan langkah-langkah yang diambil
untuk intervensi manual. Hal ini berlaku juga bagi penanganan terowongan
transportasi untuk sediaan cair.

151. Penggunaan RABS (Restricted Access Barrier Systems) atau isolator tidak
merupakan persyaratan langsung; dampak manusia dapat juga dikurangi dengan
cara lain.

152. Cukup jelas.

153. Lihat Contoh Protap Pemeriksaan Visual Larutan Steril, Lampiran Aneks 1.153.

154. Cukup jelas.

PENGAWASAN MUTU

155. Cukup jelas. Lihat Contoh Protokol Validasi Metode Uji Sterilitas, Lampiran Aneks
1.155.

156. Cukup jelas.

157. Metode lain dari yang tercantum dalam farmakope dapat digunakan bila telah
divalidasi, dijustifikasi dan diotorisasi.
Penggunaan metode uji mikrobiologi cepat untuk mendapatkan hasil yang  lebih
cepat dari metode biasa untuk penetapan mutu air, lingkungan atau bioburden,
dapat dipertimbangkan bila telah divalidasi dan bila pengkajian komparatif dari
metode uji mikrobiologi cepat yang diusulkan telah dilakukan terhadap metode
farmakope.

158. Cukup jelas.
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JADWAL PEMANTAUAN PARTIKEL DAN PARAMETER MIKROBIOLOGIS
PADA AREA PENGISIAN ASEPTIS

1) tambahan pemantauan minimal 6 bulan sekali diperiksa pada kondisi nonoperasional
2) tambahan pemantauan minimal 1 tahun sekali diperiksa pada kondisi nonoperasional (bersamaan dengan rekualifikasi tahunan Sistem Tata Udara)
3)  di masing-masing titik pemeriksaan
4)  minimal satu kali seminggu bila tidak ada aktivitas
5) minimal satu kali tiap bulan pada akhir shift

Ruang Tingkat /
Kelas

Bilangan Partikel Sampel Udara
Volumetris Cawan Kontak3) Cawan Papar3) Sarung Tangan

Lima Jari Pakaian Personil

Frekuensi Kondisi Frekuensi Kondisi Frekuensi Kondisi Frekuensi Kondisi Frekuensi Kondisi Frekuensi Kondisi

LAF A

Terus -
menerus
selama

pengisian4)

Operasional
dan

nonoperasional1)

Tiap kali
pengisian4) Operasional Tiap kali

pengisian4) Operasional Tiap kali
pengisian4) Operasional Tiap kali

pengisian4) Operasional Tiap kali
pengisian4) Operasional

Pengisian
B Tiap kali

pengisian4)

Operasional
dan

nonoperasional2)

Tiap kali
pengisian4) Operasional Tiap kali

pengisian4) Operasional Tiap kali
pengisian4) Operasional Tiap kali

pengisian4) Operasional Tiap kali
pengisian4) Operasional

Penyangga B - - Tiap minggu Operasional Tiap minggu Operasional Tiap minggu Operasional - - - -

Ganti C - - Tiap minggu Operasional Tiap minggu Operasional Tiap minggu Operasional - - - -

Pencampu-
ran

C Tiap
minggu

Operasional
dan

nonoperasional
Tiap minggu Operasional Tiap minggu Operasional Tiap minggu Operasional Tiap

bulan5) Operasional Tiap minggu Operasional

Koridor
C

Tiap
minggu

Operasional
dan

nonoperasional

Tiap minggu Operasional - - - - - - - -

Ruang
capping D Tiap

minggu

Operasional
dan

nonoperasional
Tiap minggu Operasional - - Tiap minggu Operasional - - - -
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(Contoh)

FORMULIR PEMANTAUAN UDARA SARANA STERIL

Nama produk : Sampling oleh :
No. Bets : Tgl. :
Tgl. Pengisian :

PEMANTAUAN MIKROBA

Kelas
Kebersihan

Sampel Udara Koloni/m3 Settle Plate (CFU/4 jam) Cawan Kontak 55 mm (koloni/cawan)
Sebelum Proses Selama Proses Batas Proses Batas Proses Batas
Jam Hasil Jam Hasil Waspada Bertindak Jam Hasil Waspada Bertindak Jam Hasil Waspada Bertindak

A (LAF)
Ruang Filling
Aseptik

< 1 < 1 < 1

B 5 10 3 5 3 5
C

Ruang Filling
Nonaseptik

60 100 30 50 15 25

D 120 200 60 100 30 50

PEMANTAUAN PARTIKEL

Kelas
Alat Penghitung Partikel

Sebelum Proses Batas/ft3 Selama Proses Batas/ft3

Jam Hasil Waspada Bertindak Jam Hasil Waspada Bertindak

A (LAF)

Ruang Filling
Aseptik

60 80

terus -
menerus
(setiap ...
menit)*

60 80

B 75 90 - - - -
C

Ruang Filling
Nonaseptik

6500 8500 - - - -

* : Lampirkan print out

-681
-



Lanjutan Lampiran Aneks 1.19b
(Contoh)

PEMANTAUAN KANDUNGAN MIKROBA PAKAIAN PERSONIL
(Menurut Protap No. .....)

Waktu Nama Personil Kegiatan Ruangan Hasil Batas untuk II
I II Waspada Bertindak

<1 5

PEMANTAUAN KANDUNGAN MIKROBA TANGAN PERSONIL
(Menurut Protap No. .....)

Waktu Nama Personil Kegiatan Ruangan Hasil Batas untuk II
I II Waspada Bertindak

<1 5

Diperiksa Supervisor : Pengkajian Pemastian Mutu :

Tanggal : Tanggal :

Note : I. Tanpa sarung tangan
II. Dengan sarung tangan

-682
-
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Lampiran Aneks 1.37a
(Contoh)

DAFTAR PERSONIL YANG DIIZINKAN MEMASUKI
AREA BERSIH DAN STERIL

No Nama Bagian Keterangan

1 Rusminah Parenteral Untuk proses

2 Dedi Suwandi Parenteral Untuk proses

3 Johny Siagian Parenteral Untuk proses aseptis

4 Udin Suyudi Parenteral Untuk proses aseptis

5 Ahmad Munawar Parenteral Untuk proses aseptis

6 Ari Munandar Parenteral Untuk proses

7 Ismiyati QC Untuk sampling

8 Sudarwanti QC Untuk sampling

9 Agus Sujatmiko QC Untuk sampling

10 Bambang Triyadi Teknik Untuk trouble shooting

11 Budi Ratnadi Teknik Untuk trouble shooting

12 Ihsan Kamil Teknik Untuk trouble shooting



Lampiran Aneks 1.37b
(Contoh)

BUKU LOG PEMANTAUAN PERSONIL YANG DIIZINKAN
MEMASUKI AREA BERSIH DAN STERIL

No. Tanggal Jam Nama Personil Dept. Kepentingan Paraf Keterangan*Masuk Keluar Personil Pemeriksa

* Tulis nama produk & no. bets jika ada kegiatan produksi

-684
-
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Lampiran Aneks 1.41
(Contoh)

PROTAP HIGIENE PERORANGAN DAN
TINGKAH LAKU HIGIENIS DI KELAS A DAN B

N A M A
PERUSAHAAN

Prosedur Tetap

HIGIENE PERORANGAN DAN TINGKAH
LAKU HIGIENIS DI KELAS A DAN B

Halaman 1 dari 3
Nomor ……….

Tanggal berlaku
………………..Departemen

…………………..
Seksi

………………………………
.

Disusun oleh
……………….
tanggal
………………..

Diperiksa oleh
……………….
tanggal
………………..

Disetujui oleh
……………….
tanggal
………………..

Mengganti
No.………….
tanggal
………………..

1. PENDAHULUAN
Untuk mencegah pencemaran pada pembuatan obat steril, tindakan  dan prosedur
khusus harus dilaksanakan sepenuhnya.
Petugas yang bekerja di daerah pengolahan obat steril berikut pakaiannya  dapat menjadi
sumber pencemaran bila mereka tidak memerhatikan hal-hal mengenai higiene, kebersihan
dan tingkah laku bekerja. Selain persyaratan umum mengenai higiene perorangan,
peraturan tambahan dan tindakan berikut ini harus dilaksanakan.

2. TUJUAN
Untuk mengurangi cemaran yang disebabkan oleh kesehatan, higiene perorangan dan
tingkah laku Karyawan pada saat bekerja di ruang steril.

3. RUANG LINGKUP
Protap ini mencakup: kesehatan, higiene perorangan dan tingkah laku Karyawan Produksi
Steril.

4. TANGGUNG JAWAB
4.1 Supervisor Produksi Steril

Memantau agar seluruh Karyawan Produksi Steril melaksanakan Protap dengan baik
dan benar dalam menjalankan tugas sehari-hari.

4.2 Manajer Produksi
Memastikan dan melatihkan Protap pada semua Karyawan Produksi Steril dan
Karyawan Bagian Teknik dan Pemastian Mutu yang terkait.

5. ALAT DAN BAHAN
5.1 Alat penyemprot disinfektan merek ………………….. Kapasitas …. ml
5.2 Disinfektan merek ……

6. KESEHATAN
6.1 Karyawan yang mengidap luka terbuka, ruam, bisul atau penyakit kulit lain tidak

boleh bertugas di daerah bersih dan daerah steril.
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N A M A
PERUSAHAAN

Prosedur Tetap

HIGIENE PERORANGAN DAN TINGKAH
LAKU HIGIENIS DI KELAS A DAN B

Halaman 2 dari 3
Nomor ……….

Tanggal berlaku
………………..

Departemen
………………

Seksi
………………………………

.
Disusun oleh
………………..
tanggal
………………..

Diperiksa oleh
………………..
tanggal
………………..

Disetujui oleh
………………..
tanggal
………………..

Mengganti
No. ………..
tanggal
………………..

6.2 Karyawan yang menderita infeksi saluran pernafasan bagian atas, influenza, batuk,
diare dan penyakit menular lain juga tidak boleh bertugas di daerah bersih dan
daerah steril.

6.3 Pemeriksaan kesehatan terhadap kondisi-kondisi tersebut di atas harus dilakukan
secara berkala menurut Protap Pemeriksaan Berkala Kesehatan Karyawan No……..

7. HIGIENE PERORANGAN
7.1 Kuku karyawan yang bertugas di daerah bersih dan daerah steril tidak boleh

lebih panjang dari …mm.
7.2 Karyawan harus berambut pendek (sehingga rambutnya tidak keluar dari penutup

kepala), tidak berkumis dan tidak berjambang demi mengurangi pencemaran udara
oleh rambut.

7.3 Kosmetik (perona wajah, perona bibir [lipstik], bedak muka, pewarna kelopak mata
dan pensil alis mata, maskara, penggaris mata [eye liner], bulu mata palsu, cat
kuku, semprot rambut dan deodoran aerosol berlebihan) tidak boleh dikenakan atau
dipakai dalam ruangan bersih.

7.4 Perhiasan seperti cincin, kalung, anting-anting, liontin (lockets), gelang tidak
boleh digunakan di ruang bersih.

7.5 Milik pribadi seperti kunci, dompet, uang, rokok, korek api, pensil, sapu tangan,
arloji, lap kertas dan sisir tidak boleh dibawa ke ruangan bersih.

7.6 Tangan dan kuku tangan harus disikat secara menyeluruh sebelum
memasuki ruangan bersih dengan sabun disinfektan yang telah disediakan.

7.7 Tangan harus dikeringkan dengan pengering udara panas.
7.8 Tidak boleh makan, mengunyah permen karet atau tembakau atau merokok di

daerah bersih.
7.9 Tidak boleh menggunakan lensa kontak.

8. TINGKAH LAKU HIGIENE
8.1 Karyawan yang sakit terutama yang menderita gangguan pencernaan atau

pernafasan tidak diperkenankan memasuki ruangan atau daerah steril.
8.2 Tutup kepala harus disisipkan sepenuhnya di dalam baju dan baju diritsleting

secara sempurna sampai ke leher.
8.3 Hindarkan menggaruk kepala atau menggosok tangan, muka atau bagian tubuh lain.
8.4 Gerakan tubuh yang tidak perlu harus dihindari di dalam ruang steril karena

hal tersebut akan meningkatkan penyebaran partikel dan mikroba secara signifikan.
8.5 Hindarkan gerakan cepat yang tidak perlu dan berjalan tergesa-gesa atau berlari.
8.6 Dilarang berteriak, tertawa, bersiul, bernyanyi, bercanda dan berbicara yang tidak

perlu karena akan menambah jumlah bakteri yang keluar dari mulut.
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N A M A
PERUSAHAAN

Prosedur Tetap

HIGIENE PERORANGAN DAN TINGKAH
LAKU HIGIENIS DI KELAS A DAN B

Halaman 3 dari 3
Nomor ……….

Tanggal berlaku
………………..

Departemen
………………

Seksi
………………………………

.Disusun oleh
………………..
tanggal
………………..

Diperiksa oleh
………………..
tanggal
………………..

Disetujui oleh
………………..
tanggal
………………..

Mengganti
No. …………..
tanggal
………………..

8.7 Karyawan tidak boleh bersandar atau menjangkau di atas wadah terbuka pada
jalur pengisian.

8.8 Karyawan harus menjauhkan tangannya dari bagian terbuka wadah. Wadah
harus dipegang pada bagian bawahnya.

8.9 Semprot tangan dengan larutan disinfektan segera setelah memegang atau
bersentuhan dengan bagian dari mesin atau alat.

8.10 Segera ganti bila sarung tangan robek atau tercemar. Mengganti sarung tangan
hanya boleh dilakukan di ruang ganti.

8.11 Bila bagian manapun dari baju ruang bersih rusak, robek atau kotor selama
melakukan kegiatan operasional, Karyawan bersangkutan harus segera mengganti
baju di Ruang Ganti Pakaian.

8.12 Semua rambut harus tertutup secara menyeluruh setiap saat.
8.13 Ritsleting pakaian terusan tidak boleh dibuka di ruang bersih.
8.14 Tidak boleh ada bagian kulit di antara sarung tangan dan pakaian terusan yang

terpapar.
8.15 Sekali sudah berada di dalam ruang steril, Karyawan yang bersangkutan

harus sedapat mungkin mencegah dirinya kembali ke ruang penyangga udara. Bila
seorang Karyawan harus pergi ke toilet, prosedur pergantian pakaian harus
dilakukan sebelum memasuki kembali Ruang Bersih.

8.16 Karyawan dari Bagian Perawatan Mesin atau mereka yang melakukan tugas lain
di Ruang Steril harus mematuhi peraturan tentang higiene perorangan yang berlaku
bagi Karyawan Bagian Produk Steril.

9. RIWAYAT PERUBAHAN
Versi No. Tanggal Alasan
1 Xxxxxxx 12.01.2012 Baru
2 ..................... ........................ ...................................
3 ..................... ........................ ....................................

10. DISTRIBUSI
Asli : Manajer Pemastian Mutu
Kopi No. 1 : Manajer Produksi

No. 2 : Supervisor Produksi Steril
No. 3 : Manajer Teknik
No. 4 : Manajer Pengawasan Mutu
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Lampiran Aneks 1.42
(Contoh)

PROTAP MENGENAKAN PAKAIAN UNTUK
PEMBUATAN PRODUK STERIL

N A M A
PERUSAHAAN

Prosedur Tetap

MENGENAKAN PAKAIAN UNTUK
PEMBUATAN PRODUK STERIL

Halaman 1 dari 3
Nomor ……….

Tanggal berlaku
………………..Departemen

……………………..
Seksi

………………….

Disusun oleh
………………..
Tanggal
………………..

Diperiksa oleh
………………..
Tanggal
………………..

Disetujui oleh
………………
Tanggal
………………..

Mengganti
No. …………..
Tanggal
………………..

1. Tujuan
Untuk mengurangi pencemaran mikroba dan partikel dalam Ruang Produksi Steril.

2. Ruang Lingkup
Protap ini mencakup tata cara pemakaian pakaian kerja untuk Ruang Produksi Steril.

3. Tanggung Jawab
3.1 Supervisor Produksi Steril

Memastikan dan memantau agar seluruh Karyawan Produksi Steril melaksanakan
Protap ini dengan benar dalam menjalankan tugas sehari-hari.

3.2 Manajer Produksi
Melatihkan Protap ini kepada semua Karyawan Produksi Steril dan Karyawan Bagian
Teknik dan Pengawasan Mutu yang bertugas di Ruang Produksi Steril.

3.3. Manajer Pemastian Mutu
Mengkaji dan menyetujui Protap ini.

4. Prosedur
4.1 Masuki Ruang Produksi Steril melalui Ruang Ganti Pakaian dengan urutan sbb.:

4.1.1  Lepaskan pakaian dan sepatu kerja di bagian pertama Ruang Ganti Pakaian dan
simpan di tempat yang telah disediakan.

4.1.2 Cuci tangan dan lengan sampai siku dengan deterjen yang tersedia dan air yang
banyak, keringkan tangan dan dengan alat pengering udara panas. Kemudian
desinfeksi dengan etanol 70%.

4.1.3 Setelah menginjak keset kaki yang mengandung disinfektan
…………………….., lanjutkan langkah ke bagian ke dua dari Ruang Ganti
Pakaian.

4.1.4 Ambil seperangkat pakaian steril dari bungkusan dan kenakan sesuai
Gambar 1* dengan urutan sebagai berikut:

• Kenakan baju.
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N A M A
PERUSAHAAN

Prosedur Tetap

MENGENAKAN PAKAIAN UNTUK
PEMBUATAN PRODUK STERIL

Halaman 2 dari 3
Nomor ……….

Tanggal berlaku
………………..Departemen

…………………….
Seksi

………………

Disusun oleh
………………..
Tanggal
………………..

Diperiksa oleh
………………..
Tanggal
………………..

Disetujui oleh
………………..
Tanggal
………………..

Mengganti
No. …………..
Tanggal
………………..

• Pakai penutup kepala sehingga menutupi seluruh rambut dan selipkan ke
dalam leher baju terusan.

• Pakai penutup mulut hingga menutupi janggut.
• Sarungkan penutup kaki sehingga menyelubungi sampai ujung kaki, ikat

kencang sehingga tidak turun waktu bekerja.
• Selipkan ujung bawah celana atau baju terusan ke dalam penutup kaki.
• Pakai sarung tangan.
• Selipkan ujung lengan baju ke dalam sarung tangan, kemudian desinfeksi

dengan etanol 70% atau larutan disinfektan lain.
• Pakai kacamata pelindung pada tahap akhir ganti pakaian.

4.1.5 Buka pintu Ruang Penyangga dan Ruang Steril dengan mendorongnya dengan
siku tangan.

4.2 Tiap kali meninggalkan Ruang Steril, lepaskan sarung tangan dan baju steril
dengan urutan yang berlawanan ketika memasuki Ruang Steril.

4.3 Tiap kali memasuki kembali Ruang Produksi Steril tersebut (dari istirahat minum,
makan, ke toilet, dll.), lakukan penggantian pakaian steril menurut Butir-butir
4.1.1 - 4.1.5.

4.4 Bila membuka dan menutup pintu lakukan dengan perlahan-lahan.

5. Riwayat Perubahan
Versi No. Tanggal Alasan
01 Xxxxxxx 12.01.2012 Baru

…………… ………………. ……………………………
…………… ………………. ……………………………

6. Distribusi
Asli : Kepala Bagian Pemastian Mutu
Kopi No. 1 : Kepala Bagian Produksi

No. 2 : Supervisor Produksi Steril
No. 3 : Kepala Bagian Teknik
No. 4 : Kepala Bagian Pengawasan Mutu
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N A M A
PERUSAHAAN

Prosedur Tetap

MENGENAKAN PAKAIAN UNTUK
PEMBUATAN PRODUK STERIL

Halaman 3 dari 3
Nomor ……….

Tanggal berlaku
………………..Departemen

…………………….
Seksi

………………

Disusun oleh
………………..
Tanggal
………………..

Diperiksa oleh
………………..
Tanggal
………………..

Disetujui oleh
……………….
Tanggal
………………..

Mengganti
No. …………..
Tanggal
………………..

Gambar 1

SUDAH LENGKAPKAH PAKAIAN STERIL ANDA ?
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Lampiran Aneks 1.47a
(Contoh)

PROTAP STERILISASI PAKAIAN AREA BERSIH
DAN PENANGANANNYA

N A M A
PERUSAHAAN

Prosedur Tetap

STERILISASI PAKAIAN AREA
BERSIH DAN PENANGANANNYA

Halaman 1 dari 2
Nomor ……….

Tanggal berlaku
………………..

Departemen
…………………

..

Seksi
………………

Disusun oleh
………………..
tanggal
………………..

Diperiksa oleh
………………..
tanggal
………………..

Disetujui oleh
………………..
tanggal
………………..

Mengganti
No.…………..
tanggal
………………..

1. Tujuan
Untuk mempersiapkan pakaian kerja di Ruang Steril sehingga pakaian tersebut
memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

2. Ruang Lingkup
Protap ini berlaku untuk penanganan pakaian yang akan disterilkan di Ruang Laundry
dan Sterilisasi Pakaian Steril.

3. Tanggung Jawab
3.1 Kepala Bagian Produksi

Menyiapkan, mengkaji kembali dan melatihkan Protap ini kepada karyawan
berkaitan.

3.2 Supervisor Produksi Steril
Bertanggung jawab atas pelaksanaan Protap ini secara konsisten.

4. Bahan dan Alat
4.1 Kantong pembungkus pakaian poliester merek …. ukuran … cm x … cm
4.2 Otoklaf merek …. tipe ...

5. Prosedur
5.1 Setelah selesai dicuci dan dikeringkan, periksa terhadap debu, pengotoran,

noda serta kerusakan.
5.2 Siapkan kantong pembungkus pakaian sesuai kebutuhan.
5.3 Masukkan ke dalam tiap kantong pembungkus komponen-komponen sebagai

berikut masing-masing satu (sepasang):
• baju terusan;
• penutup kepala;
• penutup mulut;
• penutup kaki; dan
• kaca mata pelindung.

5.4 Segel kantong; tempelkan Steritape pada segel dan cantumkan tanggal dan
waktu sterilisasi.

5.5 Masukkan kantong yang sudah diisi dan disegel ke dalam otoklaf sebanyak yang
ditentukan dalam Load No….
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N A M A
PERUSAHAAN

Prosedur Tetap

STERILISASI PAKAIAN AREA
BERSIH DAN PENANGANANNYA

Halaman 2 dari 2
Nomor ……….

Tanggal berlaku
………………..Departemen

………………….
.

Seksi
…………..…………

Disusun oleh
………………..
tanggal
………………..

Diperiksa oleh
………………..
tanggal
………………..

Disetujui oleh
………………..
tanggal
………………..

Mengganti
No.…………..
tanggal
………………..

5.6 Operasikan otoklaf sesuai dengan Protap Pengoperasian Otoklaf Merk …. No….
5.7 Periksa dan pastikan bahwa kemasan kantong pembungkus tidak rusak / sobek

serta Steritape berubah warna sebagai tanda bahwa pakaian dan komponen-
komponen lain sudah disterilisasi.

5.8 Keluarkan semua bahan yang telah disterilkan dan masukkan satu per satu
melalui passbox di bawah LAF ke bagian kedua Ruang Ganti Pakaian.

5.9 Simpan dengan rapi dalam lemari yang tersedia.
Pakaian steril harus digunakan dalam waktu 48 jam setelah disterilkan.
Bila tidak terpakai dalam jangka waktu tersebut, pakaian harus disterilkan
kembali sesuai Butir 5.5 - 5.9.

6. Riwayat Perubahan
Versi Tanggal Berlaku Riwayat Perubahan

01 ……………………. Pertama kali diberlakukan

7. Distribusi
Asli : Manajer Pemastian Mutu
Kopi No.1 : Manajer Produksi

No.2 : Supervisor Produksi Steril
No.3 : Manajer Pengawasan Mutu
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Lampiran Aneks 1.47b
(Contoh)

PROTAP STERILISASI SARUNG TANGAN

N A M A
PERUSAHAAN

Prosedur Tetap

STERILISASI SARUNG TANGAN
Halaman 1 dari 2
Nomor ……….

Tanggal berlaku
………………..

Departemen
……………….

Seksi
…………………

Disusun oleh
………………..
tanggal
………………..

Diperiksa oleh
………………..
tanggal
………………..

Disetujui oleh
……………..
tanggal
………………..

Mengganti
No.…………..
tanggal
………………..

1. Tujuan
Untuk mempersiapkan sarung tangan di Ruang Steril sehingga sarung tangan
tersebut memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

2. Ruang Lingkup
Protap ini berlaku untuk sterilisasi sarung tangan dan Sterilisasi Pakaian Steril.

3. Tanggung Jawab
3.1 Kepala Bagian Produksi:

Menyiapkan, mengkaji kembali dan melatihkan Protap ini kepada Karyawan
berkaitan.

3.2 Supervisor di area bersih dan area steril:
Bertanggung jawab atas pelaksanaan Protap ini secara konsisten.

4. Bahan dan Alat
4.1 Lembaran kertas perkamen ukuran … cm x … cm
4.2 Wadah sterilisasi (perforated)
4.3 Otoklaf merek …. tipe ...

5. Prosedur
5.1 Siapkan sarung tangan yang telah dinyatakan lulus.
5.2 Bungkus sarung tangan dalam kertas perkamen sebanyak …. pasang per

bungkus sesuai Gambar No. 2*.
5.3 Tempelkan Steritape pada bagian luarnya dan cantumkan tanggal dan waktu

sterilisasi.
5.4 Masukkan kantong pembungkus yang sudah bersegel ke dalam wadah sterilisasi

dan letakkan wadah sterilisasi ke dalam otoklaf sebanyak yang ditentukan dalam
Load No…. (Lubang wadah harus berada dalam barisan terbuka selama proses
sterilisasi).

5.5 Operasikan otoklaf sesuai dengan Protap Pengoperasian Otoklaf Merk ….…
No………..
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N A M A
PERUSAHAAN

Prosedur Tetap

STERILISASI SARUNG TANGAN
Halaman 2 dari 2
Nomor ……….

Tanggal berlaku
………………..

Departemen
……………….

Seksi
…………………

Disusun oleh
………………..
tanggal
………………..

Diperiksa oleh
………………..
tanggal
………………..

Disetujui oleh
………………..
tanggal
………………..

Mengganti
No.…………..
tanggal
………………..

5.6 Segera setelah otoklaf dibuka untuk mengeluarkan muatannya, barisan lubang
wadah harus dalam keadaan tertutup.

5.7 Periksa dan pastikan bahwa steritape berubah warna sebagai tanda bahwa
sarung tangan sudah disterilisasi.

5.8 Keluarkan semua wadah sterilisasi yang telah disterilkan dan masukkan satu per
satu melalui passbox di bawah LAF ke bagian kedua Ruang Ganti Pakaian.

5.9 Simpan dengan rapi dalam lemari yang tersedia.
5.10 Sarung tangan steril harus digunakan dalam waktu 48 jam setelah disterilkan.

Bila sarung tangan tersebut tidak terpakai dalam jangka waktu tersebut,
harus disterilkan kembali.

*(dalam Contoh Protap ini tidak dilampirkan)

7. Riwayat Perubahan
Versi No. Tanggal Berlaku Alasan

01 Xxxxxxxxxx …………………… Baru
……………. …………………… ………………………
……………. …………………… ………………………

8. Distribusi
Asli : Manajer Pemastian Mutu
Kopi No. 1 : Manajer Produksi

No. 2 : Supervisor Produksi Steril
No. 3 : Manajer Pengawasan Mutu
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Lampiran Aneks 1.70a
(Contoh)

PROTOKOL KUALIFIKASI KINERJA OTOKLAF

PROTOKOL KUALIFIKASI KINERJA OTOKLAF
(NAMA & TIPE ALAT)

PT XYZ

PROTOKOL NO.

TANGGAL

MENGGANTIKAN
PROTOKOL NO.

TOTAL HALAMAN

Halaman 1 dari 8
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LEMBAR PENGESAHAN PROTOKOL

Protokol Kualifikasi Kinerja Otoklaf Merek …………………. model ……. telah diperiksa dan disetujui

oleh :

Disusun oleh Tanda tangan Tanggal

Nama:
Kepala Bagian Validasi

Diperiksa oleh

Nama :
Manajer Produksi

Nama :
Manajer Teknik

Nama :
Manajer Pabrik

Disetujui oleh

Nama :
Manajer Pemastian Mutu

Halaman 2 dari 8
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DAFTAR ISI

Bab Isi Halaman

1 Tujuan 4

2 Ruang Lingkup 4

3 Referensi 4

4 Bahan dan Alat 4

5 Dokumen Terkait 4

6 Prosedur 4

6.1. Kalibrasi Termokopel Sebelum dan Sesudah Kualifikasi 4

6.2. Uji Kebocoran 5

6.3. Distribusi Panas pada Otoklaf dalam Keadaan Kosong 5

6.4. Distribusi Panas pada Otoklaf dengan Muatan Pakaian
Kerja Steril

6

6.5. Penetrasi Panas pada Otoklaf dengan Muatan Pakaian
Kerja Steril

7

Halaman 3 dari 8
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Halaman 5 dari  8

1. Tujuan
Untuk membuktikan bahwa otoklaf merek ... tipe ... yang terpasang di Gedung ... pada
Ruang ...................... menunjukkan kinerja yang sesuai dengan pengoperasian alat yang
konsisten.

2. Ruang Lingkup
Kualifikasi kinerja ini khusus untuk otoklaf dengan muatan pakaian kerja steril.

3. Referensi
 Farmakope ........................
 Manual otoklaf merek …………….. tipe ...

4. Bahan dan Alat
 Spore strips Bacillus stearothermophilus ATCC 7953 (>1 x 106)
 Steritape
 Thermocontrol yang dilengkapi dengan 12 sensor termokopel
 Plat pemanas merek……………………  tipe ………………
 Pengaduk otomatis merek …………….. tipe ……………
 Gelas Beker ……ml berisi minyak silikon … ml yang dilengkapi dengan termometer

standar
 .... set pakaian kerja steril yang digunakan di Area Aseptik
 Wadah larutan kosong ……………. L dengan satu set filter merek………. dilengkapi

filter membran Ø …… mm, ukuran pori ... µ yang digunakan untuk penyaringan.

5. Dokumen Terkait
 Protap Penyiapan Media No. …….
 Protap Uji Mikrobiologis No. …….
 Rencana Induk Validasi Fasilitas Produksi Steril No. …………
 Protap Pengoperasian Otoklaf merek ... tipe ... No. …………
 Protap Pencucian, Pengeringan dan Sterilisasi Pakaian Kerja Steril No. …………

6.   Prosedur
6.1 Kalibrasi Termokopel Sebelum dan Sesudah Kualifikasi

6.1.1 Kalibrasi dilakukan dengan cara memasukkan secara bersamaan semua
termokopel dalam gelas beker yang berisi minyak silikon yang dilengkapi
dengan termometer standar atau termokopel standar. Gelas beker
dipanaskan dengan menggunakan plat pemanas dan pengaduk otomatis
sampai suhu 121ºC.

6.1.2 Setelah 10 menit suhu yang diset 121ºC tercapai, catat hasil dari 5 kali
pengukuran pada waktu yang berbeda.

6.1.3 Tentukan suhu tertinggi dan terendah pada setiap pengukurannya.
6.1.4 Lakukan penghitungan perbedaan pada suhu tertinggi dan terendah dengan

menggunakan rumus sbb.
dT maks (1) = Maks dari (Tx(maks)-Ty(min)) ; termokopel x dan y

Halaman 4 dari 8
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6.1.5 Tentukan perbedaan terbesar antara termokopel yang sedang diukur dengan
termokopel standar sesuai dengan rumus :
dT maks (2) = Maks dari (Tstd(t)-Tx(min)), std = standar, x = termokopel

Kriteria Keberterimaan:
 Perbedaan tertinggi (maksimum) suhu antara semua termokopel (rata-rata dT

maks (1)) tidak boleh lebih dari 1,0 °C.
 Perbedaan tertinggi (maksimum) suhu antara sebuah termokopel dan termokopel

standar (rata-rata dT maks (2)) tidak boleh lebih dari 0,5 °C.

6.2 Uji Kebocoran
 Sebelum dan sesudah kualifikasi, lakukan pemeriksaan kebocoran pada otoklaf

dengan memulai program uji kebocoran yang ada di menu komputer otoklaf.
 Pada saat terakhir uji kebocoran, lakukan pembacaan tekanan absolut terakhir

vakum dari tampilan komputer di otoklaf dan catat pada hasil cetakan untuk setiap
uji.

 Tempelkan hasil cetakan komputer dari uji kebocoran otoklaf pada laporan
kualifikasi.

Kriteria Keberterimaan:
 Rata-rata kebocoran tidak boleh lebih dari 1.3 kPa/10 menit.
 Nilai absolut vakum  < 7 kPa.

6.3 Distribusi Panas pada Otoklaf dalam Keadaan Kosong
 Letakkan termokopel dalam otoklaf seperti yang terlihat pada Gambar 1.
 Letakkan termokopel 1,2 dan 3 pada bagian depan diagonal.
 Letakkan termokopel 4,5,6 dan 7 pada bagian tengah depan dan belakang

otoklaf.
 Letakkan termokopel 8,9 dan 10 pada bagian belakang diagonal.
 Letakkan termokopel 11 pada rak no. 2 di tengah, berdekatan dengan termokopel

dari otoklaf.
 Letakkan termokopel 12 di bagian pembuangan. Gunakan Steritape untuk

melekatkan termokopel.

Halaman 5 dari 8
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 Letakkan termokopel standar pada alat pemanas dan atur agar suhunya 121°C.
 Tanpa ada material lain di otoklaf, pilih menu sterilisasi pada siklus “porous load”,

suhu 121°C, 15 menit untuk uji waktu siklus.
 Catat suhu pada saat program tersebut dimulai sampai dengan siklus sterilisasi

otomatis dimulai.
 Pada saat siklus sterilisasi dimulai, catat suhu tiap 1-2 menit dari termokopel,

lanjutkan pencatatan sampai siklus sterilisasi berakhir.
 Buat rangkuman data dalam bentuk format tabel. Masukkan dalam tabel tersebut

suhu yang terukur oleh termokopel dari otoklaf (Lihat hasil cetakan printer
otoklaf). Juga masukkan dalam tabel tersebut tekanan di dalam otoklaf yang
diukur oleh alat pengukur tekanan di otoklaf (Lihat hasil cetakan printer otoklaf).
Tentukan titik terdingin / terendah & titik terpanas / tertinggi. Tentukan perbedaan
suhu masing-masing pada waktu tertentu.

Kriteria Keberterimaan:
 Perbedaan suhu antara suhu terpanas / tertinggi dengan suhu terendah / terdingin

tidak boleh melebihi 5 °C.

6.4 Distribusi Panas pada Otoklaf dengan Muatan Pakaian Kerja Steril
 Kemas ... set pakaian kerja steril dalam kantong untuk sterilisasi yang disegel

dengan Steritape. Masukkan ... set pakaian kerja steril pada rak no. 2, dan ... set
pakaian kerja steril pada rak no. 1 dalam otoklaf. Letakkan pakaian secara merata
pada rak yang disebut di atas.

70
cm

95
cm

67
cm

Rak
1

1

2

9

3

4

5

6

7

8

10

11

12

Rak 2

Depan area kelas C

Belakang area kelas A

Pembuangan
n

Gambar 1
1

Halaman 6 dari 8



- 701 -

 Letakkan  termokopel di dalam otoklaf pada posisi sesuai Gambar Butir 6.3.
Letakkan termokopel 2,3,5,7,9,10 dan 11 di dalam atau di antara pakaian kerja steril
tersebut. Jika dibutuhkan lekatkan termokopel dengan Steritape.

 Letakkan  termokopel standar pada alat pemanas dan atur agar suhunya 121°C.
 Pilih menu sterilisasi pada siklus “porous load”, suhu 121°C, 15 menit untuk uji waktu

siklus.
 Catat suhu pada saat program tersebut dimulai sampai dengan siklus sterilisasi

otomatis berjalan.
 Pada saat siklus sterilisasi dimulai, catat suhu tiap 1-2 menit dari termokopel,

lanjutkan pencatatan sampai siklus sterilisasi berakhir.
 Buat rangkuman data dalam bentuk format tabel. Masukkan dalam tabel tersebut

suhu yang terukur oleh termokopel dari otoklaf (lihat hasil cetakan printer otoklaf).
Juga masukkan dalam tabel tersebut tekanan di dalam otoklaf yang diukur oleh alat
pengukur tekanan di otoklaf (Lihat hasil cetakan printer otoklaf).

 Tentukan titik terdingin / terendah dan titik terpanas / tertinggi. Tentukan perbedaan
suhu masing masing pada waktu tertentu.

Kriteria Penerimaan:
 Perbedaan suhu antara suhu terpanas / tertinggi dengan suhu terendah/ terdingin

tidak boleh melebihi 5 °C (semua suhu harus berkisar 119-124°C).

6.5 Penetrasi Panas pada Otoklaf dengan Muatan Pakaian Kerja Steril
 Ulangi prosedur seperti distribusi panas pada Butir 6.4, tetapi letakkan 10-12 spore

strips  (Bacillus stearothermophilus, > 106 / strip) berdekatan dengan 12 termokopel.
 Setelah selesai proses sterilisasi, kumpulkan spore strips. Lakukan pembiakan

bersamaan dengan 2 spore strips yang tidak disterilkan dengan bets yang sama
sebagai kontrol positif.

 Hitung untuk titik terpanas / tertinggi dan titik terdingin / terendah nilai F0 untuk
selang waktu 2 menit dengan rumus sbb:

F0(121°C) = 2 x 10A (menit)

A : ((T(t=x) + T(t=x+2))/2 - 121)/nilai Z,
T(t=x) : suhu pada waktu x menit
T(t=x+2) : suhu pada waktu x+2 menit
Nilai Z : nilai Z (= 10) Bacillus stearothermophilus pada 121 °C.

 Hitung nilai F0 kumulatif untuk suhu terendah dan tertinggi selama 15 menit, dengan
menambahkan semua nilai F0.

Kriteria Keberterimaan:
 Suhu di dalam otoklaf  > 121 °C tidak boleh kurang dari 12 menit, untuk menjamin

bahwa nilai F0 > 12 (F0 lihat berikutnya).
 Nilai kumulatif F0 > 12 untuk titik terendah / terdingin.
 Semua spore strips yang mengalami proses sterilisasi tidak menunjukkan

pertumbuhan mikroba sedangkan kontrol positif menunjukkan pertumbuhan mikroba.
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7. Riwayat Perubahan

Tanggal No. Rev. Perubahan Penyusun

xxxxxxxxx Yang pertama

Xxxxxxx-02 Pada Butir … tambahan …………..

8. Distribusi
Asli : Kepala Bagian Pemastian Mutu
Kopi No. 1 : Kepala Bagian Pengawasan Mutu

No.2   : Kepala Bagian Produksi
No.3 : Kepala Bagian Teknik
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Lampiran Aneks 1.70b
(Contoh)

PROTOKOL KUALIFIKASI KINERJA OVEN

PT XYZ
PROTOKOL KUALIFIKASI KINERJA

OVEN STERILISATOR / DEPIROGENISASI

PROTOKOL NO.

TANGGAL

MENGGANTIKAN
PROTOKOL NO.

TOTAL HALAMAN

Halaman 1 dari 12



- 704 -

RIWAYAT REVISI

Tanggal No. Rev. Perubahan Penyusun

LEMBAR PENGESAHAN PROTOKOL

Protokol Kualifikasi Kinerja Oven Sterilisator / Depirogenisasi model ……. telah diperiksa dan
disetujui oleh :

Ditulis oleh

Nama :

Jabatan :

Tanda tangan Tanggal

Diperiksa oleh

Nama :

Jabatan :

Tanda tangan Tanggal

Diperiksa oleh

Nama :

Jabatan :

Tanda tangan Tanggal

Disetujui oleh

Nama :

Jabatan :

Tanda tangan Tanggal
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DAFTAR ISI

Bab Isi Halaman

1 Tujuan 4

2 Ruang Lingkup 4

3 Tanggung Jawab 4

4 Referensi 4

5 Alat dan Bahan Pendukung yang Diperlukan 4

6 Dokumen Terkait 4

7 Verifikasi Pelatihan 5

8 Pemeriksaan Jumlah Partikel dalam Oven 5

9 Verifikasi Kebocoran Oven 5

10 Kalibrasi Termokopel 5

11 Pengamatan Distribusi Panas dalam Keadaan Kosong 6

12 Pengamatan Distribusi Panas dengan Muatan 6

13 Pengamatan Penetrasi Panas dengan Muatan Maksimal 7

14 Uji Tantang Endotoksin 8

15 Lampiran 9

16 Distribusi 9
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1. Tujuan
Kualifikasi Kinerja Oven Sterilisator / Depirogenisasi model .......... adalah sebagai tindak lanjut
Kualifikasi Operasional bertujuan untuk menjamin bahwa parameter yang digunakan pada
proses sterilisasi dan depirogenisasi telah cukup efektif dan efisien yaitu mampu menunjukkan
sterility assurance level berupa penurunan endotoksin minimal 3 log dengan reference
standard endotoksin E. coli dan penurunan jumlah mikroba minimal 6 log (metode overkill)
pada konfigurasi muatan maksimum dalam wadah / barang yang paling sukar menerima
panas yang ditempatkan pada daerah terdingin.

2. Ruang Lingkup
Meliputi proses sterilisasi dan depirogenisasi pada Oven Sterilisator / Depirogenisasi model
....... untuk Konfigurasi Muatan 1 (Ampul 2 ml) dan Konfigurasi Muatan 2 (Tangki Baja dan
peralatan lain).

3. Tanggung Jawab
Semua Personil yang terlibat dalam pengujian dan dokumentasi yang dilakukan dalam
Protokol ini mempunyai tanggung jawab sebagai berikut:
 Memastikan bahwa seluruh prosedur diikuti dengan benar sesuai Protokol.
 Memastikan bahwa semua data yang diperlukan dicatat dengan benar dalam lembar

kerja.
 Memastikan raw data, isian pada lembar kerja, gambar dan diagram ditandatangani

serta dibubuhi tanggal.
 Bahwa laporan hasil pengujian dikerjakan sesuai Protokol, dan dokumentasi hasil uji

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Protokol ini (akan dilampirkan pada
laporan validasi).

4. Referensi
 Buku Manual Oven Merek .... Tipe ....
 Farmakope.....

5. Alat dan Bahan Pendukung yang Diperlukan
 Thermocontrol
 Termokopel
 Steritape
 LAL Standard, sensitivity 0,125 EU/ml
 LAL Reagent Water
 Beker Gelas berisi minyak silikon yang dilengkapi dengan termometer standar atau

Thermoblock
 Vortex mixer
 Airborne Particle Counter Merek .... Tipe .....
 Stopwatch

6. Dokumen Terkait
 Dokumen KI dan KO yang telah dilaksanakan dan disahkan.
 Dokumen Tindakan Perbaikan (Corrective Actions / CA) apabila ada, telah

diselesaikan)
 Protap LAL Test No................
 Protap Pengoperasian Oven Sterilisator / Depirogenisasi No................
 Protap Microbiological Control No................
 Konfigurasi Muatan dalam Oven Sterilisator / Depirogenisasi No. ..............
 Protap Perawatan Oven Sterilisator / Depirogenisasi No. ..............
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 Protap Pembersihan Oven Sterilisator / Depirogenisasi No................
 Protap Kalibrasi Termokopel No ...............

7. Verifikasi Pelatihan
Lakukan verifikasi pelatihan yang telah diperoleh Personil yang terlibat terhadap Protap-Protap
di atas dan catat hasil verifikasi pada Formulir Verifikasi Pelatihan Personil (Lampiran 5).

8. Pemeriksaan Jumlah Partikel dalam Oven
Prosedur :
 Hidupkan oven tanpa pemanasan.
 Ukur partikel pada tiga titik di depan masing-masing HEPA Filter (ada tiga HEPA

filter) dengan menggunakan Particle Counter.
 Lakukan 3 kali pengukuran.
 Lampirkan data yang diperoleh ke Dokumen Kualifikasi.

Kriteria keberterimaan: Jumlah partikel dalam oven harus memenuhi persyaratan untuk
kelas A.

9. Verifikasi Kebocoran Oven
Prosedur :
 Tutup pintu pada sisi steril maupun sisi nonsteril  dan pasang grendel pintu.
 Set oven pada temperatur rendah (40ºC) dan nyalakan oven dengan memutar tombol

oven-pressure fan.
 Uji kebocoran dengan menggunakan asap yang diciptakan dengan “smoke stick” merek

......................... di sepanjang sela-sela pintu. Kebocoran ditandai dengan hembusan
angin dari sela-sela pintu yang menghalau asap.

Kriteria keberterimaan: Tidak ada kebocoran dari dalam oven baik ke ruangan nonsteril
maupun ruangan steril yang ditunjukkan dengan tidak ada hembusan angin dari sela-sela
pintu yang menghalau asap baik pada sisi steril maupun sisi nonsteril.

10. Kalibrasi Termokopel
Kalibrasi Termokopel harus dilaksanakan segera sebelum dan sesudah Kualifikasi Kinerja
Oven.
 Kalibrasi dilakukan dengan cara memasukkan secara bersamaan semua termokopel ke

dalam Beker Gelas yang berisi minyak silikon yang dilengkapi dengan termometer
standar dipanaskan dengan menggunakan pelat pemanas dan pengaduk otomatis
sampai temperatur 230 ºC.

 Setelah temperatur 230 ºC tercapai selama 10 menit, catat hasil dari 5 kali pengukuran
pada waktu berbeda.

 Tentukan temperatur tertinggi dan terendah pada tiap pengukuran.
 Lakukan penghitungan perbedaan antara temperatur tertinggi dan temperatur terendah

dengan menggunakan rumus sbb:

dT maks (1) = Maks dari (Tx(maks)-Ty(min)); Termokopel x dan y
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 Tentukan juga perbedaan hasil pengukuran terbesar antara termokopel yang sedang
diukur dan termokopel standar sesuai dengan rumus :

dT maks (2) = Maks dari (Tstd(t)-Tx(min)), std = standar, x = termokopel

Kriteria keberterimaan:
 Perbedaan terbesar (maksimum) temperatur antara semua termokopel (rata-rata dT

maks (1)) tidak boleh lebih dari 1,0 °C.
 Perbedaan terbesar (maksimum) temperatur antara sebuah termokopel dan

termokopel standar (rata-rata dT maks (2)) tidak boleh lebih dari 0,5 °C.

11. Pengamatan Distribusi Panas dalam Keadaan Kosong
Tujuan : Untuk mengetahui distribusi panas atau keseragaman panas di dalam oven kosong.

Prosedur :
1. Pasang minimal 10 - 12 buah termokopel dalam chamber secara horizontal, vertikal dan

lateral pada titik-titik yang ditunjuk pada Lampiran 1. Gambar Titik Penempatan
Termokopel).

2. Hubungkan termokopel dengan recorder.
3. Mulai siklus pemanasan.
4. Catat hasil pada Lembar Kerja (Lampiran 2. Hasil Pengamatan dan Perhitungan).
5. Lampirkan hasil rekam grafik sterilisasi.

Perhitungan :
1. Rata-rata temperatur dari masing-masing termokopel

T rata-rata = T1 + T2 + T3+ ….TN/N

T =  Bacaan temperatur dari masing-masing termokopel
N = Jumlah termokopel yang digunakan pada Temperatur Distribusi

2. Perbedaan temperatur daerah tertinggi dan daerah terendah dari masing-masing
termokopel.

T = T hot - T cold

T = Perbedaan temperatur yang terbesar
T hot = Temperatur yang tertinggi
T cold = Temperatur yang terendah

3. Perbedaan temperatur terendah dan temperatur setting pada tiap termokopel

T =  T cold - T set point.

T = Perbedaan temperatur yang terkecil
T cold = Temperatur yang terendah
T set point = Temperature Setting yang diatur pada alat

Lakukan 3 kali pengamatan.
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Kriteria keberterimaan:
Perbedaan antara temperatur yang tertinggi (hottest point) dan temperatur yang terendah
(coldest point) : Maksimal 5 oC.

12. Pengamatan Distribusi Panas dengan Muatan
Tujuan   : Untuk menentukan daerah dengan temperatur terendah pada tiap jenis muatan

oven / peralatan yang disterilkan.

Prosedur :
1. Masukkan ampul 2 ml kosong ke dalam oven sampai penuh (Konfigurasi Muatan 1) atau

tangki baja serta peralatan (Konfigurasi Muatan 2).
2. Pasang termokopel pada oven pada posisi yang sama dengan yang digambarkan pada

Lampiran 1. Gambar Titik Penempatan Termokopel.
3. Jalankan oven dan mulai sterilisasi / depirogenisasi pada setting 230oC selama 90 menit.
4. Catat temperatur pada saat program tersebut dimulai sampai dengan siklus sterilisasi

otomatis dimulai. (Lihat Pedoman CPOB 2012, Butir 115)
5. Pada saat siklus sterilisasi dimulai, catat temperatur pada lembar kerja (Lampiran 2. Hasil

Pengamatan dan Perhitungan), lanjutkan pencatatan sampai siklus sterilisasi berakhir.
6. Lampirkan hasil rekam grafik sterilisasi.
7. Tentukan titik terendah dan titik tertinggi. Tentukan perbedaan temperatur masing-masing

pada waktu tertentu.

Lakukan minimal 3 kali pengamatan.

Kriteria keberterimaan:
 Perbedaan temperatur antara temperatur tertinggi dengan temperatur terendah tidak boleh

melebihi 15°C pada siklus depirogenisasi.
 Perbedaan temperatur terendah dengan temperature setting tidak boleh lebih dari 2°C.

13. Pengamatan Penetrasi Panas dengan Muatan Maksimal

Percobaan ini dapat dilakukan bersamaan dengan Uji Tantang Endotoksin
Prosedur :
 Lakukan percobaan ini pada peralatan yang disterilkan.
 Letakkan peralatan / vial / ampul / tangki yang akan disterilkan dalam oven yang

dikualilfikasi.
 Masukkan probe thermocouple ke dalam masing-masing perlengkapan / alat / vial / ampul

atau bahan yang disterilkan.
 Jalankan oven dan mulai sterilisasi pada setting 230°C selama 90 menit.
 Catat temperatur pada saat program tersebut dimulai sampai dengan siklus sterilisasi

otomatis dimulai.
 Setelah tercapai temperatur sterilisasi / depirogenisasi (230oC), catat temperatur tiap 5

menit pada tabulasi.
 Lampirkan hasil rekam grafik sterilisasi.
 Tentutan titik terendah dan titik tertinggi.
 Hitung L dari tiap termokopel.
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Perhitungan :
1. Hitung lethal rate (L) dari temperatur terendah dan tertinggi dari tiap termokopel.

L = 10 (t- 170)/Z

t = Temperatur yang dibaca
170o C = Temperatur dasar

Z = Temperatur incremental untuk oven (20)

2. Hitung acumulative lethality (Fh)

Fh = ∆ T  x ∑ L
L =  Lethal rate dari tiap waktu pengamatan
∆ T =  Interval waktu pengamatan

Lakukan 3 kali pengamatan

Kriteria keberterimaan :
1. Temperatur dalam oven 220oC – 235oC selama minimal 60 menit.
2. Perbedaan temperatur tertinggi dan terendah tidak boleh lebih dari 10oC
3. Fh (170 °C) > 40 menit.
(Berdasarkan  Bacillus subtilis, D(160°C) 10 menit, prinsip overkill, lebih dari pengurangan 12
log , Fh(160°C) = D(160°C) x (Log N(o) - Log N(t) = 120 menit. Dengan nilai Z = 20, dapat
dihitung bahwa D(170°C) = 10 exp 0.5 = 3.3 maka Fh(170°C) = 3.3 x 12 = 40 menit).

14. Uji Tantang Endotoksin
Uji ini dapat dilakukan bersamaan dengan pengamatan penetrasi panas dengan menempatkan
endotoksin di dekat semua termokopel, atau bila dilakukan setelah pengamatan penetrasi
panas, endotoksin ditempatkan dekat dengan 50% jumlah termokopel dan pada daerah
temperatur terendah.

Prosedur :
1. Gunakan minimal 10 buah indikator biologi endotoksin untuk masing-masing pola

pengujian.
2. Tentukan kadar endotoksin sebelum digunakan untuk Uji Tantang Endotoksin.
3. Letakkan minimal 50 % endotoksin pada daerah yang diketahui temperaturnya terendah

dan letakkan endotoksin berdekatan dengan ujung termokopel pada bagian dalam alat
yang disterilkan.

4. Catat hasil pada lembar kerja (Lampiran 2. Hasil Pengamatan dan Perhitungan).

Lakukan 3 kali pengamatan

Kriteria keberterimaan :
 Penurunan jumlah endotoksin tidak kurang dari 3log atau 1000 EU pada tiap lokasi.
 Kontrol positif endotoksin menunjukkan jumlah minimal 1000 EU.
 Kontrol negatif endotoksin tidak  menunjukkan adanya endotoksin.

Catatan: Bila oven hanya digunakan untuk proses sterilisasi (tanpa depirogenisasi) lakukan
seluruh tahap kualifikasi pada temperatur 180ºC selama 1 jam.
Uji Tantang Sterilisasi hanya menggunakan mikroba Bacillus subtilis yang
ditempatkan berdekatan dengan seluruh termokopel.
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15. Lampiran
1. Gambar Titik Penempatan Termokopel*
2. Hasil Pengamatan dan Perhitungan
3. Hasil Pengamatan Uji Tantang Endotoksin dan Mikroba
4. Laporan Penyimpangan dan Tindakan Perbaikan
5. Verifikasi Pelatihan Personil*
*Dalam Contoh ini, tidak dilengkapi.

16. Distribusi
Asli             : Kepala Bagian Pemastian Mutu
Kopi No. 1  : Kepala Bagian Pengawasan Mutu
Kopi No.2   : Kepala Bagian Produksi
Kopi No.3   : Kepala Bagian Teknik
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Lampiran 2
HASIL PENGAMATAN DAN PERHITUNGAN

WAKTU PENGAMATAN  I PENGAMATAN  II PENGAMATAN  III

Rata-rata
Standard Deviation

SUHU

TABEL NILAI  F T  BERDASARKAN LOKASI TERMOKOPEL

NOMOR  TERMOKOPEL RATA- STANDARD

1 2 3 4 5 6 7 8 RATA DEVIATION
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Lampiran 3

HASIL PENGAMATAN UJI TANTANG ENDOTOKSIN DAN MIKROBA

KONTROL POSITIF - NEGATIF

MIKROBA ENDOTOKSIN
PERCOBAAN  I
KONTROL NEGATIF
KONTROL POSITIF
PERCOBAAN  II
KONTROL NEGATIF
KONTROL POSITIF
PERCOBAAN  III
KONTROL NEGATIF
KONTROL POSITIF

UJI TANTANG ENDOTOKSIN DAN MIKROBA

LOKASI JUMLAH  ENDOTOKSIN MIKROBA
X Y Z AWAL AKHIR TUMBUH TIDAK

TUMBUH
PERCOBAAN I

PERCOBAAN II

PERCOBAAN III
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Lampiran 4

LAPORAN PENYIMPANGAN DAN TINDAKAN PERBAIKAN

PENYIMPANGAN NO: ______

Uraian Penyimpangan:

Dilaporkan oleh:
Jabatan:

Tanggal:

TINDAKAN PERBAIKAN

Tindak lanjut perbaikan yang akan dilakukan:

Dilaporkan oleh:
Jabatan:

Tanggal:

Disetujui oleh:
Jabatan:

Tanggal:
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Lampiran Aneks 1.71
(Contoh)

PROTAP PEMBERSIHAN DAN SANITASI AREA STERIL

N A M A
PERUSAHAAN

Prosedur Tetap
PEMBERSIHAN DAN SANITASI

AREA STERIL

Halaman 1 dari 4
Nomor ……….

Tanggal berlaku
………………..Departemen

……………….
Seksi

…………………
Disusun oleh
……………..
tanggal
………………..

Diperiksa oleh
………………..
tanggal
………………..

Disetujui oleh
………………..
tanggal
………………..

Mengganti
No.…………..
tanggal
………………..

1. Tujuan
Untuk menjelaskan cara pembersihan dan sanitasi Area Steril agar kebersihan tiap
ruangan selalu terjamin sesuai kriteria tingkat kebersihannya.

2. Ruang Lingkup
Pembersihan dan sanitasi meliputi seluruh Area Steril kelas-kelas kebersihan A, B, C
dan D termasuk airlock-airlocknya.

3. Tanggung Jawab
3.1 Kepala Bagian Pemastian Mutu:

Mengkaji dan mengesahkan  Protap ini.
3.2 Kepala Bagian Produksi:

Menyiapkan, mengkaji kembali dan melatihkan Protap ini kepada Personil
terkait.

3.3 Supervisor Produksi Steril:
Memastikan dan memantau agar seluruh Karyawan Bagian Steril melaksanakan
Protap dengan baik dan benar dalam menjalankan tugas sehari-hari.

3.4 Operator Bagian Steril dan Petugas Sanitasi (Bagian Pembersihan):
Melaksanakan pembersihan sesuai jadwal dan prosedur yang ditetapkan.

4. Alat dan Bahan
4.1 Alat
 Alat penghisap debu merek ........ tipe ..........  No. .......... untuk Area  ...........
 Lap khusus untuk ruang steril merek …............  steril
 Lap merek ………….(biasa, steril)
 Sikat ......................
 Garukan air ……………..
 Spons ……………..
 Kain pel  merek ………..
 Alat fumigasi merek…………….
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N A M A
PERUSAHAAN

Prosedur Tetap

PEMBERSIHAN DAN SANITASI
AREA STERIL

Halaman 2 dari 4
Nomor ……….

Tanggal berlaku
………………..Departemen

……………….
Seksi

…………………
Disusun oleh
……………..
tanggal
………………..

Diperiksa oleh
………………..
tanggal
………………..

Disetujui oleh
………………..
tanggal
………………..

Mengganti
No.…………..
tanggal
………………..

4.2 Bahan
 Air PAM
 Air Murni Steril ( disiapkan sesuai Protap Penyediaan Air Sanitasi Steril No.

...............)
 Serbuk pembersih merek …….
 Disinfektan:

a) Larutan disinfektan...... steril (disiapkan sesuai Protap Penyediaan
Larutan Disinfektan No. .....)
Larutan Disinfektan tidak boleh disimpan lebih dari 5 hari setelah sterilisasi.

b) Etanol 70% Steril (disiapkan sesuai Protap Penyediaan  Etanol Steril No.
….....).
Etanol 70% Steril tidak boleh disimpan lebih dari 5 hari setelah disterilisasi.

c)  Bahan untuk fumigasi…………….merek………

5. Prosedur
Laksanakan Pembersihan dan Sanitasi sesuai dengan Program Pembersihan dan
Sanitasi, Lampiran 1.
5.1 Urutan Pembersihan dan Sanitasi

5.1.1 LAF
- Lap meja LAF, mesin pengisi, permukaan penutup HEPA filter, tirai LAF

dengan Air Murni steril
- Lap lagi dengan Disinfektan, tunggu sampai 15 menit
- Semprotkan Etanol 70% Steril, usap dengan lap

5.1.2 Kaca jendela, pintu, meja, masing-masing menurut urutan:
-Lap dengan larutan Disinfektan
-Setelah 15 menit lap lagi dengan Air Murni Steril

5.1.3 Timbangan
-Lap dengan larutan Disinfektan
-Setelah 15 menit lap lagi dengan Air Murni Steril dan Etanol 70%

5.1.4 Lantai:
-Pel dengan larutan Disinfektan
-Setelah 15 menit pel lagi dengan Air Murni Steril

5.1.5 Air Return Duct / Wall:
-Lap dengan larutan Disinfektan
-Setelah 15 menit lap lagi dengan Air Murni Steril

5.1.6 Udara Ruangan:
-Lakukan sesuai dengan Protap Fumigasi di Area Parenteral No.....
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N A M A
PERUSAHAAN

Prosedur Tetap

PEMBERSIHAN DAN SANITASI
AREA STERIL

Halaman 3 dari 4
Nomor ……….

Tanggal berlaku
………………..Departemen

……………….
Seksi

…………………
Disusun oleh
……………..
tanggal
………………..

Diperiksa oleh
………………..
tanggal
………………..

Disetujui oleh
………………..
tanggal
………………..

Mengganti
No.…………..
tanggal
………………..

5.2 Pelaksana
 Operator membersihkan ruangan tempat ia bekerja, koridor dan ruang ganti

pakaian steril serta air shower tiap selesai pekerjaan.
 Petugas Sanitasi membersihkan koridor, ruang penyimpanan, ruang ganti,

airlock, ruang Supervisor, toilet, ruang mesin sesuai program.

5.3 Proses Pembersihan dan Sanitasi
Ruang Filling

PERHATIAN: Bila sedang tidak ada proses produksi, lakukan sanitasi sehari
sebelum proses pengisian vial.

5.3.1. Bersihkan pengotor / noda yang menempel dengan larutan
pembersih sebelum melakukan sanitasi dengan larutan disinfektan.

5.3.2. Geser meja-meja yang berada di bawah LAF ke …………...
5.3.3. Sanitasi saluran pembuangan menurut Protap Sanitasi Saluran

Pembuangan No. ........
5.3.4. Sanitasi Air Return Duct / Wall menurut Protap Sanitasi Air Return

Duct / Wall di Area Steril No. …………….
5.3.5. Bila ada lampu yang kotor atau kondensat, lapor ke Atasan menurut

Protap Penanganan Penyimpangan No. .............

6. Pelaporan
 Segera setelah sanitasi, isi Daftar Periksa Sanitasi, Lampiran 2, dan serahkan:

- kepada Supervisor setiap hari dan
- kepada Manager Produksi setiap bulan
untuk diperiksa dan ditandatangani.

 Simpan Daftar Periksa Sanitasi dalam folder di  ................

7. Lampiran
 Lampiran 1. Program Pembersihan dan Sanitasi
 Lampiran 2. Daftar Periksa Sanitasi *

* Dalam contoh ini, tidak dilengkapi.
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N A M A
PERUSAHAAN

Prosedur Tetap

PEMBERSIHAN DAN SANITASI
AREA STERIL

Halaman 4 dari 4
Nomor ……….

Tanggal berlaku
………………..Departemen

……………….
Seksi

…………………
Disusun oleh
……………..
tanggal
………………..

Diperiksa oleh
………………..
tanggal
………………..

Disetujui oleh
………………..
tanggal
………………..

Mengganti
No.…………..
tanggal
………………..

8. Referensi
________

9. Riwayat Perubahan
Versi No. Tanggal Alasan
1 Xxxxxx 12.01.2006 Baru
2 --------- --------- -------

10. Distribusi Protap
Asli              : Kepala Bagian Pemastian Mutu
Kopi No.  1 : Manajer Produksi

No.  2 : Supervisor Produksi Steril
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Lampiran 1. Program Pembersihan dan Sanitasi

Program Pembersihan dan Sanitasi

Obyek Jadwal Cara Alat # 4.1 Bahan # 4.2

RUANG
PENGISIAN:
Kelas A dan B
-Lantai Selesai

proses dan
tiap minggu

Dilap Lap khusus
steril

Air steril, Disinfektan
steril

-Meja, pintu, tirai
bagian luar, kursi

Selesai
proses dan
tiap minggu

Dilap Lap khusus
steril

Air steril, Disinfektan
steril, Etanol 70%
steril

-Tirai, LAF vial
tunggu, LAF,
jendela, timbangan

Selesai
proses & tiap
minggu

Dilap Lap khusus
steril

Air steril, Disinfektan
steril, Etanol 70%
steril

-Dinding, langit-
langit, kaca

Selesai
proses & tiap
minggu

Dilap Lap khusus
steril

Disinfektan steril

-Mesin pengisi Selesai
proses

Dilap Lap khusus
steril

Air steril, Etanol 70%
steril

-Saluran udara Selesai
proses dan
tiap minggu

Dilap Lap khusus
steril

Disinfektan steril

-Ruangan Tiap minggu Fumigasi
(Protap
Fumigasi di
Area Steril
No.
………..)

Alat fumigasi Bahan Fumigasi

RUANG
PENCAMPURAN
Kelas C
- Lantai, meja pintu Selesai

proses, dan
tiap minggu

Dilap Lap khusus
steril

Air steril, Disinfektan
steril
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Obyek Jadwal Cara Alat # 4.1 Bahan # 4.2

- Dinding, langit-
langit, jendela.

- Mesin capping

Selesai
proses, dan
tiap minggu

Dilap Lap khusus
steril

Air steril, Disinfektan
steril, Etanol 70%
steril

RUANG CUCI VIAL
Kelas D
-Jendela, pintu,
lemari, rak

Tiap hari Dilap Lap, garukan
air

Disinfektan, Etanol
70% steril

- Lantai Tiap hari Dipel Alat pel,
garukan air

Air PAM, Disinfektan

- Wastafel Tiap hari Digosok Sikat 4.1,
spons 4.1

Serbuk pembersih
# 4.2, Disinfektan, Air
PAM # 4.2

- Saluran
Pembuangan Air

Tiap hari (Protap
Sanitasi
Saluran
Pembuang-
an Air di
Area Steril
No.
…………….

Sikat,
garukan air

Serbuk pembersih,
Air PAM, Disinfektan

- Mesin cuci vial,
oven, otoklaf,
mesin press

Tiap hari Dilap Lap Air PAM, Disinfektan

- Dinding, langit-
langit dan difuser
grill

Tiap minggu Dilap Lap Air PAM,
Disinfektan
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Lampiran Aneks 1.73
(Contoh)

PROTAP FUMIGASI DI AREA STERIL

NAMA
PERUSAHAAN

Prosedur Tetap

FUMIGASI DI AREA STERIL

Halaman 1 dari 3
No ……………….

Tanggal berlaku
…………………..

Departemen
……………………

Seksi
…………………….

Disusun oleh
……………........
Tanggal ............

Diperiksa oleh :
……………............
Tanggal …………..

Disetujui oleh
………………………
Tanggal ……………

Mengganti
No ………………
Tanggal………….

1. Tujuan
Protap ini menerangkan tata cara pelaksanaan fumigasi di Area Steril dengan
menggunakan uap asam perasetat-H2O2.

2. Ruang lingkup
Prosedur ini  dilakukan untuk Area Steril kelas-kelas  A, B dan C apabila
 ditemukan kontaminasi yang tidak memenuhi persyaratan,
 secara berkala sesuai Protap pembersihan dan Sanitasi Area Steril, dan
 setelah libur  panjang.

3. Tanggung jawab
3.1 Kepala Bagian Produksi bertanggung jawab menyiapkan, mengkaji kembali dan

melatihkan Protap ini kepada Personil  terkait.
3.2 Operator Departemen Steril bertanggung jawab pada pelaksanaan fumigasi

sesuai yang diterapkan dalam Protap ini.
3.3 Supervisor Departemen Steril bertanggung jawab untuk mengawasi proses

fumigasi sesuai dengan Protap ini.
3.4 Kepala Bagian Pengawasan Mutu bertanggung jawab untuk memonitor kualitas

mikrobiologi ruangan seperti Protap Monitoring Ruang Area Steril.
3.5 Personil Bagian Teknik bertanggung jawab untuk mematikan dan menyalakan

Sistem Tata Udara untuk ruang yang menjadi target fumigasi.

4. Bahan dan Alat
4.1 Alat dan fasilitas
 Alat Pengabut merek...............beserta perangkat lunak untuk penghitungan
 Labu ukur
 Udara bertekanan
 Saringan udara 0,22 µm
 Stop kontak dengan kabel yang panjang

4.2 Bahan
 Campuran asam perasetat dan H2O2 merek .................
 Air untuk Injeksi (WFI)
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NAMA
PERUSAHAAN

Prosedur Tetap

FUMIGASI DI AREA STERIL

Halaman 2 dari 3
No ……………….

Tanggal berlaku
…………………..

Departemen
……………………

Seksi
…………………….

Disusun oleh
……………........
Tanggal ............

Diperiksa oleh :
……………............
Tanggal …………..

Disetujui oleh
………………………
Tanggal ……………

Mengganti
No ………………
Tanggal………….

4.3 Alat / Pakaian Pelindung
 Kaca mata pelindung merek ............ tipe ..............
 Sarung tangan merek
 Masker merek .......tipe ...... yang dilengkapi cartridge vapour organik merek…….
 Pakaian Kerja Area Steril

5. Prosedur
5.1 Aspek HSE / K3L

5.1.1 Pada saat proses fumigasi dimulai  operator harus berada di luar Area
Steril (Kabut asam perasetat dapat menyebabkan kerusakan mata dan
mengiritasi kulit).

5.1.2 Proses fumigasi harus dilakukan pada ruangan yang tidak ada aktifitas.
5.2 Sebelum proses fumigasi, bersihkan semua ruang yang akan menjadi obyek

fumigasi, cabut semua kabel.
5.3 Masukkan daya ruangan yang akan difumigasi sesuai Lampiran 1.

(Lihat pada Lampiran 1 Gambar dan Volume Ruang Steril)
5.4 Letakkan mesin pengabut pada posisi yang telah ditentukan saat pelaksanaan

validasi (Lampiran 1).
5.5 Prosedur fumigasi

5.5.1 Kosongkan seluruh ruangan yang akan difumigasi dari benda-benda yang
tidak berhubungan dengan proses fumigasi.

5.5.2 Matikan Sistem Tata Udara ruangan yang akan difumigasi.
5.5.3 Buka pintu dari tiap ruangan agar kabut asam perasetat dapat mengalir

dengan merata ke dalam tiap ruangan.
Tutup pintu terluar yang berhubungan dengan ruangan yang tidak akan
difumigasi  dengan seal tape untuk mencegah kabut keluar.

5.5.4 Hubungkan alat pengabut dengan sumber udara tekan melalui saringan
udara 0,22 µm

5.5.5 Lakukan uji fungsi alat pengabut menggunakan Air untuk Injeksi (WFI)
sebagai berikut :
 Isi tangki alat pengabut dengan Air untuk Injeksi (WFI) ± 200 ml,
 buka valve “air intake connection (CA)” selama ± 3 menit untuk melihat

bentuk semburan kabut. Jika bentuk semburan kurang baik, lakukan
pembersihan nozzle dengan alat pembersih yang tersedia sampai
diperoleh bentuk semburan yang baik dan arah yang sesuai

 Tutup kembali valve CA dan buang sisa tekanan dalam tangki.
5.5.6 Menggunakan labu ukur, ukur sejumlah volume Air untuk Injeksi (WFI)

dan asam perasetat sesuai hasil kalkulasi, masukkan ke dalam tanki alat
pengabut.



- 723 -

NAMA
PERUSAHAAN

Prosedur Tetap

FUMIGASI DI AREA STERIL

Halaman 3 dari 3
No ……………….

Tanggal berlaku
…………………..

Departemen
……………………

Seksi
…………………….

Disusun oleh
……………........
Tanggal ............

Diperiksa oleh :
……………............
Tanggal …………..

Disetujui oleh
………………………
Tanggal ……………

Mengganti
No ………………
Tanggal………….

5.5.7 Buka valve CA untuk memulai proses pengabutan sampai semburan
habis (estimasi waktu semburan sesuai dengan waktu yang didapat dari
program perangkat lunak).

5.5.8 Setelah semburan habis, tutup valve CA dan biarkan terjadi kontak
selama 90 menit.

5.5.9 Selama proses pengabutan perhatikan kenaikan RH, jika > 95% maka
sementara tutup valve CA untuk menghindari adanya kondensasi.
Lanjutkan kembali proses pengabutan setelah RH < 90%.

5.5.10 Lakukan proses venting minimal selama 1 Jam setelah waktu kontak
selesai dengan mengaktifkan semua Sistem Tata Udara ruang steril.

5.5.11 Setelah proses pengabutan selesai, tutup semua pintu yang terbuka, buka
drain valve pada dasar tanki dan ukur sisa larutan yang keluar dengan
gelas ukur.

5.5.12 Lepaskan selang-selang koneksi dan bawa keluar alat pengabut,
bersihkan sesuai Prosedur Pembersihan Alat Pengabut.

6. Pelaporan dan Dokumentasi
Segera setelah selesai proses fumigasi,
 Lengkapi Catatan Pelaksanaan  Fumigasi (lihat Lampiran 2) dan serahkan kepada

Supervisor dan
 Simpan Daftar Periksa Sanitasi dalam folder

7. Lampiran
7.1 Lampiran 1 : Persiapan Proses Fumigasi
7.2 Lampiran 2: Catatan Pelaksanaan  Fumigasi

8.  Riwayat Perubahan

Versi No. Tanggal Alasan
1 xxxxxx 12.01.2006 Baru
2 xxxxxy 12.12.2012 Penggantian bahan fumigasi dari

formalin menjadi asam
perasetat–H2O2 dan alat terkait

9.   Distribusi Protap
Asli :   Kepala Bagian Pemastian Mutu
Kopi    No.  1 :   Kepala Bagian Produksi

No.  2 :   Kepala Bagian Pengawasan Mutu
No.  3 :   Supervisor Produksi Steril
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Lampiran 1 Protap Fumigasi Ruang Steril
Persiapan Fumigasi

Pengamatan Oleh Spv
1.

2.

3.

4.

5.

Volume ruang yang difumigasi

Pemantauan ruang sebelum fumigasi:
2.1. RH
2.2. Suhu
2.3. Ruang dalam keadaan bersih

Pengaturan alat pengabut
3.1 Jumlah nozzle
3.2 residual volume
3.3 asam perasetat/m3 ruang

Hasil perhitungan :
4.1 Volume asam perasetat-H 2 O 2

4.2 Volume WFI
4.3 lama waktu difusi

Gambar ruang :

m 3

%
o C

buah
ml
ml

ml
ml

menit
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Lampiran 2 Protap Fumigasi Ruang Steril
Catatan Pelaksanaan Fumigasi

Lokasi :
Tanggal :

Pengamatan Oleh Spv
1.
2.

3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Jumlah nozzle yang dipasang
Pengujian alat pengabut, hasil :
a. baik
b. perlu pembersihan nozzle

setelah pembersihan, hasil
Volume asam perasetik
Volume WFI
Total volume asam perasetik dan WFI
RH ruang selama proses fumigasi
Suhu ruang selama proses fumigasi
Jumlah nozzle yang dipasang
Tekanan tangki
Tekanan difusion head
HVAC dimatikan jam :
Pengabutan mulai jam
Pengabutan selesai jam
Lama waktu difusi
HVAC dinyalakan jam :
Total waktu venting / flushing
Sisa larutan pengabut

Diperiksa oleh :

Kepala Bagian Produksi

ml
ml

%
o C

buah
bar
bar

menit

menit
ml



- 726 -

PROTAP PENGAMBILAN SAMPEL AIR

N A M A
PERUSAHAAN

Prosedur Tetap

PENGAMBILAN SAMPEL AIR

Halaman 1 dari 3
Nomor ……….

Tanggal berlaku
………………..Departemen

……………….
Seksi

…………………
Disusun oleh
………………..
tanggal
………………..

Diperiksa oleh
………………..
tanggal
………………..

Disetujui oleh
………………..
tanggal
………………..

Mengganti
No.…………..
tanggal
………………..

1. Tujuan
1.1 Memberikan petunjuk cara pengambilan sampel-sampel Air Baku (Raw Water), Air

Murni (Purified Water) dan Air untuk Injeksi (Water for Injection) yang benar, sehingga
mendukung kebenaran analisis air yang akan dipakai untuk produksi.

1.2 Memberikan jadwal dan lokasi pengambilan sampel.

2. Ruang Lingkup
Protap ini berlaku untuk pengambilan sampel
- Air Baku yakni air yang belum melalui tahap pemurnian;
- Air Murni yakni air yang sudah melalui proses pemurnian dan sampelnya diambil di

lokasi-lokasi Sistem Pemurnian, Produksi Steril, Produksi Nonsteril dan Laboratorium
Pengawasan Mutu; dan

- Air untuk Injeksi yakni Air Murni yang telah melalui proses pemurnian lebih lanjut dengan
cara distilasi dan sampelnya diambil di lokasi Sistem Distilasi dan Produksi Steril di PT
ABC.

3. Tanggung jawab
3.1 Kepala Bagian Pemastian Mutu bertanggung jawab mengkaji dan mengesahkan

Protap ini.
3.2 Kepala Bagian Pengawasan Mutu bertanggung jawab menyiapkan, mengkaji

kembali dan melatihkan Protap ini kepada Personil terkait serta mengkaji hasil
analisis secara keseluruhan.

3.3 Supervisor Bagian Pengambilan Sampel memastikan bahwa pengambilan sampel
dilakukan sesuai Protap ini.

3.4 Supervisor Laboratorium Kimia dan Mikrobiologi:
- memastikan bahwa sampel dianalisis sesuai metode-metode analisis berkaitan yang

berlaku dan
- memeriksa laporan hasil analisis.

3.5 Petugas pengambilan sampel yang ditunjuk:
melaksanakan pengambilan sampel sesuai Protap ini serta mengirimkan sampel
tersebut ke Laboratorium untuk dianalisis.

3.6 Analis:
- melaksanakan analisis sampel sesuai dengan prosedur,
- membuat laporan hasil analisis sesuai dengan jadwal, dan
- memasukkan data hasil analisis pada lembar laporan hasil analisis bulanan.

Lampiran Aneks 1.81a
(Contoh)
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N A M A
PERUSAHAAN

Prosedur Tetap

PENGAMBILAN SAMPEL AIR

Halaman 2 dari 3
Nomor ……….

Tanggal berlaku
………………..Departemen

……………….
Seksi

…………………
Disusun oleh
………………..
tanggal
………………..

Diperiksa oleh
………………..
tanggal
………………..

Disetujui oleh
………………..
tanggal
………………..

Mengganti
No.…………..
tanggal
………………..

4. Bahan dan Alat
4.1 Bahan

--------
4.2 Alat
 ...... buah wadah sampel gelas ... ml
 ...... buah wadah sampel gelas ... ml, steril
 ...... buah wadah sampel gelas ... ml, bebas pirogen

5. Prosedur
5.1 Ambil sampel air dari pipa / kran pengambilan sampel yang berada di lokasi pabrik

yaitu pada Sistem Pemurnian, Produksi Steril, Produksi Nonsteril dan Laboratorium
Pengawasan Mutu pada lokasi-lokasi pengambilan sampel yang ditunjukkan pada
Diagram Jaringan Sistem Air (Lampiran 1) menurut Jadwal Pengambilan Sampel Air
(Lampiran 2).

5.2 Cara pengambilan :
5.2.1 Pada tiap Lokasi Pengambilan Sampel, buka kran air dan biarkan air mengalir

selama 30 detik.
5.2.2 Buka wadah hanya  pada saat membilas dan mengambil sampel.
5.2.3 Bilas wadah dan tutupnya tiga kali dengan sampel air.
5.2.4 Untuk pemeriksaan mikrobiologi, setelah air mengalir selama 30 detik,  segera

ambil sampel tanpa membilas wadah.
5.2.5 Isi wadah sejumlah 250 ml dan segera tutup.

5.3 Pengambilan sampel Air untuk Injeksi :
 Air untuk Injeksi yang sudah ditampung dalam mixing tank di Ruang ....

Pemeriksaan air dilakukan sebelum proses mixing dilakukan.
 Air untuk Injeksi yang digunakan untuk mencuci peralatan di Bagian Steril (contoh:

untuk membilas kolf, dll.).
 Lokasi sistem distilasi.

5.4 Beri label dan keterangan pada masing-masing wadah  sampel dengan menggunakan
label standar ( Lampiran 3).
Beri keterangan pada ”Catatan”, bila diperlukan, mis : setelah regenerasi atau sanitasi.

5.5 Bawa sampel ke Laboratorium untuk analisis.
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N A M A
PERUSAHAAN

Prosedur Tetap

PENGAMBILAN SAMPEL AIR

Halaman 3 dari 3
Nomor ……….

Tanggal berlaku
………………..Departemen

……………….
Seksi

…………………

Disusun oleh
………………..
tanggal
………………..

Diperiksa oleh
………………..
tanggal
………………..

Disetujui oleh
………………..
tanggal
………………..

Mengganti
No.…………..
tanggal
………………..

6.   Lampiran
Lampiran 1 :    Diagram Jaringan Sistem Air*
Lampiran 2 :    Jadwal Pengambilan Sampel Air*
Lampiran 3 :    Label Sampel

* Dalam Contoh ini  tidak dilengkapi.

7.  Riwayat Perubahan
Versi No. Tanggal Alasan
1 xxxxxx 02.03.2006 Baru
2 --------- --------- ---------------------------------------
3 --------- --------- -------------------------------------

8.  Distribusi
Asli : Kepala Bagian Pemastian Mutu
Kopi    No.  1 : Kepala Bagian Pengawasan Mutu

No.  2 : Supervisor Laboratorium Kimia

Material              :
Control /Lab no. :
Wadah no. :
Oleh :                         Tanggal : ../. ./.
Untuk test          :
Catatan :
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NAMA
PERUSAHAAN

Prosedur Tetap

PENGUJIAN ENDOTOKSIN DALAM
AIR UNTUK INJEKSI

Halaman 1 dari 3
No ……………….

Tanggal berlaku
…………………..Departemen

……………………
Seksi

…………………….

Disusun oleh
……………........
Tanggal ............

Diperiksa oleh
……………............
Tanggal …………..

Disetujui oleh
………………………
Tanggal ……………

Mengganti
No ………………
Tanggal………….

1. Tujuan
Sebagai petunjuk untuk melakukan pengujian endotoksin dengan metode LAL yang
benar sehingga diperoleh hasil yang dapat dipercaya.

2. Ruang Lingkup
Protap ini berlaku untuk pengujian (endotoksin) dalam sampel Air untuk Injeksi (Water for
Injection / WFI) di PT ABC.

3. Tanggung Jawab
3.1 Kepala Bagian Pemastian Mutu bertanggung jawab mengkaji dan mengesahkan

Protap ini.
3.2 Kepala Bagian Pengawasan Mutu bertanggung jawab menyiapkan, mengkaji

kembali dan melatihkan Protap ini kepada Personil  terkait serta mengkaji hasil
analisis  secara keseluruhan dan meluluskan / menolak hasil pengujian,

3.3 Analis bertanggung jawab untuk melakukan pengujian endotoksin dengan metode
LAL sesuai dengan Protap ini, dan melakukan penyelidikan apabila ada hasil uji di
luar spesifikasi sesuai Protap Penanganan Hasil Uji di Luar Spesifikasi (HULS) no.
....................

3.4 Supervisor Lab. Mikrobiologi bertanggung jawab untuk mengkaji hasil pengujian
endotoksin dengan metode LAL.

4. Alat dan Bahan
4.1  Alat

 ..... buah botol steril bebas pirogen … ml
 Inkubator dengan rentang suhu antara 36 - 38 °C
 ..... buah pipet ukur bebas pirogen
 ..... buah siring  bebas pirogen

4.2 Bahan
 3 buah vial Limulus Amebocyte Lysate (LAL) 0,125 EU/ml merek .....

(yang disimpan dalam refrigerator pada suhu -20 hingga +8 °C).
 1 buah vial kontrol Standar Endotoksin 5000 EU/vial (yang disimpan dalam

refrigerator pada suhu 2 - 8 °C).
 Larutan Endotoksin berkonsentrasi 1000 EU/ml (= ”Larutan A”, hasil

pengenceran Kontrol Standar Endotoksin 5000 EU/vial dengan 5 ml LAL Reagent
Water; disimpan pada suhu 2 - 8ºC tidak lebih dari  4 minggu)

 LAL Reagent Water …. ml

Lampiran Aneks 1.81b
(Contoh)

PROTAP PENGUJIAN ENDOTOKSIN DALAM AIR UNTUK INJEKSI
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NAMA
PERUSAHAAN

Prosedur Tetap

PENGUJIAN ENDOTOKSIN DALAM
AIR UNTUK INJEKSI

Halaman 2 dari 3
No ……………….

Tanggal berlaku
…………………..Departemen

……………………
Seksi

…………………….
Disusun oleh
……………........
Tanggal ............

Diperiksa oleh
……………............
Tanggal …………..

Disetujui oleh
………………………
Tanggal ……………

Mengganti
No ………………
Tanggal………….

5. Prosedur
5.1 Aturan umum

 Untuk mencegah kontaminasi mikroba, seluruh tahap pengujian harus dilakukan
secara aseptis.
 Pada saat pengujian harus diusahakan agar area bebas dari getaran.

5.2 Persiapan Larutan Endotoksin
 Encerkan vial Control Standard Endotoksin (5000 EU/vial) dengan 5 ml LAL

Reagent Water sehingga diperoleh konsentrasi 1000 EU/ml (Larutan A, lihat
Butir 5.2).
 Pipet 1,0 ml Larutan A dan encerkan dengan LAL Reagent Water hingga 10 ml

(Larutan B).
 Pipet 1,0 ml Larutan B dan encerkan dengan LAL Reagent Water hingga 10 ml

(Larutan C).
 Pipet 0,25 ml Larutan C dan encerkan dengan LAL Reagent Water hingga 10 ml

(larutan D = Larutan stok 0,25 EU/ml).

5.3 Prosedur Kerja
5.3.1 Keluarkan 3 buah tabung Limulus Amebocyte Lysate 0,125 EU/ml, LAL

Reagent Water dan Larutan  Endotoksin  berkonsentrasi 1000 EU/ml dari
lemari pendingin.

5.3.2 Diamkan 30 menit hingga temperaturnya sama dengan temperatur kamar
(25 - 30°C).

5.3.3 Tambahkan ke dalam tabung Limulus Amebocyte Lysate 0,125 EU/ml
masing-masing:

- 0,2 ml sampel WFI
- 0,2 ml LAL reagent water (sebagai kontrol negatif)
- 0,2 ml Larutan Endotoksin  berkonsentrasi1000 EU/ml 0,25 EU/ml

(sebagai kontrol positif)
secara aseptis di bawah LAF.

5.3.4 Goyang tabung selama 20 hingga 30 detik agar tercampur homogen.
5.3.5 Masukkan tabung ke dalam inkubator atau penangas air bersuhu 37 ±1°C.
5.3.6 Inkubasi atau pertahankan suhu  tsb. pada  selama 1 jam.
5.3.7 Amati tabung yang berisi sampel, kontrol positif dan negatif. (Lihat cara

penafsiran hasil pada Butir 5.4). Catat hasilnya pada buku Log Pengujian
Endotoksin (Lampiran 1).
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NAMA
PERUSAHAAN

Prosedur Tetap

PENGUJIAN ENDOTOKSIN DALAM
AIR UNTUK INJEKSI

Halaman 3 dari 3
No ……………….

Tanggal berlaku
…………………..Departemen

……………………
Seksi

…………………….
Disusun oleh
……………........
Tanggal ............

Diperiksa oleh :
……………............
Tanggal …………..

Disetujui oleh
………………………
Tanggal ……………

Mengganti
No ………………
Tanggal………….

5.4 Penafsiran Hasil
5.4.1 Apabila pada tabung berisi sampel terbentuk gel dan jika vial diputar 180°

dan gel tetap tertinggal pada dasar vial maka hasil pengujian LAL dinyatakan
positif.

5.4.2 Hasil pengujian LAL dinyatakan negatif apabila tidak terbentuk secara
perlahan-lahan gel dan cairan mengalir apabila vial diputar hingga 180°.

5.4.3 Kontrol positif harus memberikan hasil yang positif terhadap LAL.
5.4.4 Kontrol negatif harus memberikan hasil yang negatif terhadap LAL.
5.4.5 Catat hasil pengujian LAL.

Apabila hasil pengujian LAL tidak memenuhi syarat (HULS) ambil langkah
sesuai Protap Penanganan HULS.

5.5 Aspek K3L (Kesehatan, Keselamatan Kerja dan Lingkungan)
Kumpulkan LAL dan Kontrol Standar Endotoksin yang sudah digunakan di dalam
kantong yang telah ditandai LIMBAH dan serahkan kepada Bagian K3L untuk
penanganan selanjutnya.

6. Dokumen Rujukan
USP

7. Lampiran
Lampiran 1 : Buku Log Pengujian Endotoksin

8. Riwayat Perubahan

Versi No. Tanggal Alasan
1 Xxxxxx 02.03.2012 Baru
2 ................ ................ ....................................................
3 ............... ................ ...................................................

..................................................

9. Distribusi
Asli : Kepala Bagian Pemastian Mutu
Kopi    No.  1 : Kepala Bagian Pengawasan Mutu

No.  2 : Supervisor Mikrobiologi



Lampiran 1

BUKU LOG PENGUJIAN ENDOTOKSIN

Tgl. Nama produk /
bets

No. Bets Sensitivitas T (oC)
Water-
bath

Hasil
Analisis oleh Diperiksa oleh

LAL CSE LAL CSE Sampel Kontrol
positif

Kontrol
negatif

-732
-



NAMA
PERUSAHAAN

Prosedur Tetap

VALIDASI PROSES ASEPTIS

Halaman 1 dari 6
No ……………….

Tanggal berlaku
…………………..

Departemen
……………………

Seksi
…………………….

Disusun oleh
……………........
Tanggal ............

Diperiksa oleh :
……………............
Tanggal …………..

Disetujui oleh
………………………
Tanggal ……………

Mengganti
No ………………
Tanggal………….
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1. Tujuan
Untuk menjelaskan cara dan frekuensi pelaksanaan validasi proses aseptis dengan
metode  media fill.

2. Ruang Lingkup
Protap ini berlaku untuk proses pengisian produk cair secara aseptis di Bagian Steril.

3. Tanggung jawab
3.1 Manajer Pemastian Mutu bertanggung jawab untuk mengkaji dan mengesahkan

Protap ini serta untuk memeriksa dan menyetujui Protokol dan Laporan Validasi.
3.2 Manajer Produksi bertanggung jawab untuk menyiapkan, mengkaji kembali dan

melatihkan Protap ini kepada Personil terkait serta menetapkan jadwal
pelaksanaan validasi proses aseptis, memonitor kesiapan pelaksanaannya  serta
ikut memeriksa dan menyetujui Protokol dan Laporan Validasi.

3.3 Kepala Bagian Validasi bertanggung jawab untuk menyusun Protokol dan
menyusun pelaksanaan pengisian pada validasi proses aseptis serta membuat
Laporan Validasi.

3.4 Supervisor dan Operator Bagian Steril bertanggung jawab untuk melaksanakan
dan mendokumentasikan produksi validasi proses aseptis sesuai dengan protokol
yang telah disetujui dan jadwal yang telah ditetapkan oleh Kepala Bagian Produksi
dan prosedur yang dijelaskan di protap ini.

3.5 Manajer Teknik bertanggung jawab untuk memastikan bahwa Petugas Bagian
Teknik yang bertugas di Ruang Pengisian sudah terkualifikasi melaksanakan
prosedur terkait sesuai Protap ini.

3.6 Supervisor Laboratorium Mikrobiologi bertanggung jawab untuk pengambilan
sampel Air untuk Injeksi (WFI) dan larutan TSB, pemeriksaan mikrobiologi sesuai
Protap ini.

3.7 Manajer Pengawasan Mutu bertanggung jawab untuk memeriksa, meluluskan/
menolak hasil pengujian yang diperlukan dalam  validasi proses aseptis.

4. Bahan dan Alat
4.1 Bahan

 Mesin pengisi ampul merek ............................ tipe .....................
 Filter cartridge for sterile filtration merek ............ tipe .............. (ukuran pori

0,2 m)
4.2 Alat

 ...... Trypticase Soy Broth (TSB) steril : ……... L (Lihat Protap Pembuatan
Larutan Trypcase Soy Broth No............)

 Ampul kosong (validated ampoules), 1 ml:……………….. buah

Lampiran Aneks 1.85a
(Contoh)

PROTAP VALIDASI PROSES ASEPTIS



NAMA
PERUSAHAAN

Prosedur Tetap

VALIDASI PROSES ASEPTIS

Halaman 2 dari 6
No ……………….

Tanggal berlaku
…………………..

Departemen
……………………

Seksi
…………………….

Disusun oleh
……………........
Tanggal ............

Diperiksa oleh :
……………............
Tanggal …………..

Disetujui oleh
………………………
Tanggal ……………

Mengganti
No ………………
Tanggal………….
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 Air untuk Injeksi (WFI) dalam.........: ................

5. Ketentuan Umum
5.1 Frekuensi

5.1.1 Validasi Awal  (Initial Validation)
 Validasi Awal terdiri dari 3 bets validasi proses aseptis berurutan

dengan jumlah minimum 5000 ampul.
 Validasi Awal harus dilakukan apabila:

- ada proses baru
- ada mesin baru
- setelah perubahan kritis pada proses atau peralatan
- setelah modifikasi kritis pada Sistem Tata Udara atau LAF filling

hood

5.1.2 Revalidasi Periodik (Periodic Revalidation )
 Revalidasi Periodik dilakukan tiap 6 bulan dengan 1 bets (jumlah

ampul minimum 5000).

5.1.3 Keadaan Khusus
Setelah kegiatan perawatan ruangan yang besar risikonya terhadap
sterilitas ruangan (contoh: pengecatan ruangan) atau overhol mesin:
”Validasi Awal” (dengan 3 bets berurutan) sebelum fasilitas digunakan
kembali

5.2 Kualifikasi Personil (Personnel Qualification)
5.2.1 Awal

Seorang Operator Pengisian harus memperoleh  pelatihan menurut
Program Pelatihan untuk Personil Produksi Steril No. …………… dan
pelatihan dalam pengisian validasi proses aseptis sebanyak 3 bets
berturut-turut.

5.2.2 Rekualifikasi
 Tiap Operator Pengisian harus melakukan proses pengisian dalam

Validasi  Proses Aseptis  minimum 1 kali per tahun.
 Operator Pengisian harus melakukan proses pengisian dalam

Validasi Proses Aseptis tiap kali setelah intervensi perbaikan mesin
oleh Operator Teknik.

5.2.3 Tindakan pada Kegagalan Kualifikasi Personil
Apabila hasil dari yang dilakukan oleh seorang Operator tidak memenuhi
persyaratan, maka Operator tersebut harus mengulang 1 kali pengisian
validasi proses aseptis lagi. Apabila hasil Validasi Proses Aseptis yang
kedua juga tidak memenuhi persyaratan maka Operator tersebut tidak
diperbolehkan melakukan proses pengisian dan harus diberi pelatihan



NAMA
PERUSAHAAN

Prosedur Tetap

VALIDASI PROSES ASEPTIS

Halaman 3 dari 6
No ……………….

Tanggal berlaku
…………………..

Departemen
……………………

Seksi
…………………….

Disusun oleh
……………........
Tanggal ............

Diperiksa oleh :
……………............
Tanggal …………..

Disetujui oleh
………………………
Tanggal ……………

Mengganti
No ………………
Tanggal………….
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kembali. Setelah pelatihan ulang, Operator melakukan kembali pengisian
Validasi Proses Aseptis  dan setelah hasilnya memenuhi syarat, Operator
tersebut baru diperbolehkan untuk melakukan kegiatan pengisian kembali.

5.2.4 Catatan Kualifikasi Personil
Kegiatan kualifikasi personil dicatat dalam formulir di Lampiran 3 Catatan
Kualifikasi Personil Pengisian oleh Kepala Bagian Validasi.

6. Prosedur
6.1 Perintah untuk melaksanakan Validasi Proses Aseptis diturunkan ke Bagian

Produksi menggunakan Manufacturing Order sesuai Penerbitan Manufacturing
Order No. .....................

6.2 Larutan steril TSB yang sudah dibuat diinkubasikan pada suhu 20 - 30°C selama
minimal  5 hari di dalam inkubator. Catat  suhu inkubasi setiap hari. Setelah  5
hari inkubasi amati apakah larutan tetap jernih.

6.3 Bila larutan tetap  jernih, lakukan pengisian sesuai ”Catatan Pengolahan Bets”
yang telah disiapkan untuk Validasi  Proses Aseptis.

6.4 Selama proses pengisian Kepala Bagian Validasi mencatat aktivitas Operator
Pengisian melalui jendela Ruang Pengisian di koridor (Kelas D).

6.5 Gunakan udara tekan yang dilewatkan melalui filter 0,2 µm sebagai pengganti
penggunaan gas N2 karena dapat menghambat pertumbuhan mikroba.

6.6 Lakukan inkubasi larutan sisa pengisian (100 ml). Masukkan larutan yang tersisa
pada tubing ke dalam kolf dan inkubasikan kolf selama 14 hari pada suhu 20 -
30°C di dalam inkubator. Catat suhu inkubasi tiap hari.

6.7 Setelah semua ampul diisi, inkubasikan ampul  selama 14 hari:
 sebelum inkubasi semua ampul dibalik balik agar seluruh permukaan

terbasahi larutan media
 inkubasi 7 hari pada suhu 20 - 25°C,
 amati apakah terjadi kekeruhan, catat, balik balikkan ampul dan
 inkubasikan selama 7 hari berikutnya pada suhu 30 - 35°C
Lakukan monitoring suhu inkubasi secara kontinu dengan data logger.
Lampirkan hasil monitoring pada Catatan Pengolahan Bets.

6.8 Lakukan inspeksi visual terhadap semua ampul hasil pengisian pada hari ke-7
dan hari ke-14 inkubasi. Amati dan catat jumlah ampul yang keruh.

6.9 Setelah seluruh ampul diinspeksi oleh Operator Inspeksi Visual, Inspektur
Pengawasan Mutu melakukan pemeriksaan AQL pada ampul hasil inspeksi
tersebut pada hari ke-7 dan hari ke-14.
6.9.1 Lakukan terhadap ampul yang keruh (yang terinfeksi) pemeriksaan

identitas bakteri / jamur yang tumbuh pada ampul sesuai Metode
Identifikasi Bakteri & Jamur No. ..................

6.9.2 Lakukan Growth Promotion Test dan catat hasilnya (gunakan 300 ampul
steril yang telah diinkubasi selama 14 hari) sesuai Protap Growth
Promotion Test  No. ……………..



NAMA
PERUSAHAAN

Prosedur Tetap

VALIDASI PROSES ASEPTIS

Halaman 4 dari 6
No ……………….

Tanggal berlaku
…………………..

Departemen
……………………

Seksi
…………………….

Disusun oleh
……………........
Tanggal ............

Diperiksa oleh :
……………............
Tanggal …………..

Disetujui oleh
………………………
Tanggal ……………

Mengganti
No ………………
Tanggal………….
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6.9.3 Susun  Laporan Validasi Proses Aseptis.

6.10 Intervensi dari Bagian Teknik
6.10.1 Intervensi pada proses simulasi yang dilakukan selama proses  pengisian

meliputi kegiatan sbb:
 membuka tutup samping bagian bawah mesin;
 simulasi perbaikan kelistrikan (dengan cara memeriksa kekencangan

koneksi kabel beberapa komponen) di dalam panel mesin selama
lebih kurang 15 menit;

 pembersihan mekanisme mesin (hanya bagian bawah) dari sisa
pelumas dengan menggunakan lap bebas serat;

 menutup kembali;
 simulasi running test mesin setelah perbaikan selama lebih kurang 5

menit;
 mengumpulkan dan menyimpan kembali perangkat dan suku cadang;
 meninggalkan ruangan;
 operator membersihkan mesin.

6.10.2 Dokumentasikan tiap kegiatan intervensi pada simulasi proses aseptis
dalam Catatan Pengolahan Bets.

6.10.3 Setelah intervensi, bersihkan dan sanitasi mesin pengisi dan ruangan
menurut Protap Pembersihan dan Sanitasi Ruang Steril No. .............
Biarkan ruangan tanpa kegiatan selama 30 menit untuk pembersihan
udara. Ganti jarum dan pompa mesin pengisi dengan yang baru dan steril.

6.11 Evaluasi Hasil Validasi Proses Aseptis
6.11.1 Target hendaklah dengan pertumbuhan nol dan ketentuan berikut

hendaklah diterapkan:
a) Bila mengisi kurang dari 5.000 unit, tidak boleh ditemukan  unit
tercemar;
b) Bila mengisi  5.000 sampai dengan 10.000 unit:

 Batas Waspada : Satu (1) unit tercemar  hendaklah diikuti dengan
investigasi dan pertimbangan untuk mengulang media fill;

 Batas Bertindak : Dua (2) unit tercemar merupakan pertimbangan
untuk  dilakukan validasi ulang setelah investigasi;

c) Bila mengisikan lebih dari 10.000 unit:
 Batas Waspada : Satu (1) unit tercemar hendaklah dinvestigasi;
 Batas Bertindak : Dua (2) unit tercemar merupakan pertimbangan

untuk  dilakukan validasi ulang setelah investigasi.
6.11.2 Hasil validasi proses aseptis melewati Batas Bertindak dan Batas

Waspada :
Segera lakukan investigasi yang meliputi: evaluasi Catatan Pengolahan
Bets, data  monitoring ruangan, data Personnel Monitoring (termasuk



NAMA
PERUSAHAAN

Prosedur Tetap

VALIDASI PROSES ASEPTIS

Halaman 5 dari 6
No ……………….

Tanggal berlaku
…………………..

Departemen
……………………

Seksi
…………………….

Disusun oleh
……………........
Tanggal ............

Diperiksa oleh :
……………............
Tanggal …………..

Disetujui oleh
………………………
Tanggal ……………

Mengganti
No ………………
Tanggal………….
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sarung tangan, dll.), sistem kritis: Sistem Tata Udara, filter HEPA,
compressed air / gas, air, steam, sterilization cycle dari media, ampul, dan
alat, dll.

6.11.3 Hasil validasi proses aseptis  dianggap “ invalid” apabila:
 Ada kegagalan pada Growth Promotion Test;
 Alasan yang lain yang dapat menyebabkan penghentian produksi.

6.11.4 Rekapitulasi hasil Validasi Proses Aseptis (Lampiran 2).

6.12 Tindakan Perbaikan
6.12.1 Validasi Awal

 Apabila ampul yang tercemar dari 1 bets melebihi Batas Waspada,
segera lakukan investigasi. Bila tidak ditemukan penyimpangan
lakukan tambahan 1 bets.

 Apabila ampul yang tercemar dari 1 bets melebihi Batas Bertindak,
langsung hentikan kegiatan validasi. Setelah penyebab cemaran
diketahui, ulangi kembali “Kualifikasi Awal”.

6.12.2 Revalidasi Periodik
 Apabila jumlah ampul yang tercemar melebihi Batas Waspada, dan

penyebab dari cemaran diketahui, segera lakukan perbaikan. Lakukan
1 bets tambahan.

 Apabila penyebab dari cemaran tidak diketahui atau hasil dari Validasi
Proses Aseptis yang kedua di atas Batas Waspada, lakukan kembali
Validasi Awal (Initial Validation) (3 bets).

6.13 Hasil Produksi dan Validasi Proses Aseptis yang Tidak Memenuhi Syarat
Apabila hasil validasi proses aseptis  tidak memenuhi persyaratan, harus
dilakukan pengkajian (assessment) terhadap pengaruh dari hasil validasi pada
sterilitas hasil produksi (dimulai dari setelah Validasi Proses Aseptis terakhir yang
memenuhi persyaratan).

7. Dokumen Rujukan
ISO No. 13408-1 “Aseptic Processing of Health Care Products Part 1 : General
Requirements”

8. Lampiran
Lampiran 1 : Jadwal Kualifikasi Operator
Lampiran 2 : Rekapitulasi Hasil Validasi Proses Aseptis
Lampiran 3 : Catatan Kualifikasi Personil Pengisian*

* Dalam contoh ini, tidak dilengkapi.
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PERUSAHAAN

Prosedur Tetap

VALIDASI PROSES ASEPTIS

Halaman 6 dari 6
No ……………….

Tanggal berlaku
…………………..

Departemen
……………………

Seksi
…………………….

Disusun oleh
……………........
Tanggal ............

Diperiksa oleh :
……………............
Tanggal …………..

Disetujui oleh
………………………
Tanggal ……………

Mengganti
No ………………
Tanggal………….
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9. Riwayat Perubahan

10.Distribusi
Asli             : Manajer Pemastian Mutu
Kopi No. 1 : Manajer Pengawasan Mutu

No. 2 : Manajer Produksi
No. 3 : Supervisor Produksi Steril
No. 4 : Manajer Teknik
No. 5 : Supervisor Lab.Mikrobiologi

Versi No. Tanggal Alasan
1 xxxxxx 10.04.2010 Baru
2 ................ ................ ....................................................
3 ............... ................ ...................................................

..................................................



Lampiran 1

Jadwal Rekualifikasi Operator Pengisian, Operator Teknik, dan Operator Mikrobiologi

No. Operator
VALIDASI PROSES ASEPTIS

CatatanQ-1 Q-2 Q-3 Q-4
1 Operator Pengisian

Operator A X X X

Operator B X X

Operator C X Operator Cadangan

2 Operator Bagian Teknik

Operator A X

Operator B X

3 Analis Mikrobiologi

Analis Mikrobiologi A X X X

Analis Mikrobiologi B X X X

Lampiran Aneks 1.73a
(Contoh)

PROTAP VALIDASI PROSES ASEPTIS

-739
-



Lampiran 2

Rekapitulasi Hasil Validasi Proses Aseptis
Tahun: ………………..

No. Bets

Nama
Jumlah
ampul

Jumlah
ampul

terinfeksi

Tingkat
Pencemaran Mikroorganisme CatatanOperator

Pengisian
Operator
Bagian
Teknik

Mikrobiologis

-740
-
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N A M A
PERUSAHAAN

Prosedur Tetap

PENGUJIAN SARINGAN MEMBRAN

Halaman 1 dari 3
Nomor ……….

Tanggal berlaku
………………..Departemen

……………….
Seksi

…………………
Disusun oleh
……………..
tanggal
………………..

Diperiksa oleh
………………..
tanggal
………………..

Disetujui oleh
……………..
tanggal
………………..

Mengganti
No.………….
tanggal
………………..

1. Tujuan
Untuk mendeteksi  kebocoran pada sistem / rakitan saringan / filter sterilisasi.

2. Ruang Lingkup
Protap ini berlaku untuk saringan membran yang digunakan untuk menyaring larutan
produk-produk steril.

3. Tanggung Jawab
3.1 Kepala Bagian Produksi bertanggung jawab menyiapkan, mengkaji kembali

dan  melatihkan Protap ini kepada Personil  terkait.
3.2 Operator Departemen Steril  bertanggung jawab pada pelaksanaan  Protap ini.

Supervisor Departemen Steril bertanggung jawab untuk mengawasi proses
pengujian saringan membran sesuai dengan Protap ini.

4. Bahan dan Alat
4.1 Bahan

 Gas Nitrogen yang disaring melalui filter gas Ø 0,22 µm merek………..
tipe …………..

 Air untuk Injeksi (WFI)

4.2 Alat
 Alat uji integritas merek.................tipe............................;
 2 buah selang steril, Ø ….mm, panjang … m;
 1 lembar  aluminium foil steril, tebal … µm;
 1 buah botol gelas steril bertutup karet  5 L dengan Ø mulut … mm.

5. Prosedur
5.1 Secara aseptis, di atas meja dalam Ruang Steril No. ..,dibawah LAF, basahi

(rendam) Filter yang akan di uji dengan Air untuk Injeksi (WFI) sampai semua
bagian filter terbasahi selama 1 jam.

5.2 Hubungkan kabel power alat uji integritas (No. 10) dengan stop kontak.
5.3 Hubungkan selang gas N2 dengan sumber gas N2 (No.1) dan sambungkan

ujung konektor selang gas N2 (no.2) ke alat uji (No. 4)
5.4 Pasang Filter yang akan di test di Filter Housing (dibawah LAF).
5.5 Tutup Filter Housing, pasang Triclamp pada Filter Housing dan kencangkan.
5.6 Pasang External Vent Valve pada Filter Housing (No. 11).

Lampiran Aneks 1.138
(Contoh)

PROTAP PENGUJIAN SARINGAN MEMBRAN
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N A M A
PERUSAHAAN

Prosedur Tetap

PENGUJIAN SARINGAN MEMBRAN

Halaman 2 dari 3
Nomor ……….

Tanggal berlaku
………………..Departemen

……………….
Seksi

…………………
Disusun oleh
……………..
tanggal
………………..

Diperiksa oleh
………………..
tanggal
………………..

Disetujui oleh
…………..
tanggal
………………..

Mengganti
No.…………
tanggal
………………..

5.7 Hubungkan selang Filter Housing (No. 7) dengan Integrity Tester melalui
konektor (No. 3), dengan konfigurasi  sebagai berikut :

Keterangan :
1. Selang nitrogen
2. Koneksi selang nitrogen ke instrument
3. Koneksi ke “filter housing”
4. Koneksi selang nitrogen ke alat
5. Vent
6. Koneksi selang ke alat uji

7. Selang sambungan dari filter
housing ke alat uji

8. Koneksi standar “filter housing”
9. “Filter housing”
10. Kabel listrik
11. Vent valve eksternal
12. Pressure gauge

5.8 Buka valve sumber gas N2.
5.9 Aktifkan Power switch, dan tunggu mesin melakukan Self Test sampai selesai.

Bila Self Test gagal akan tampak tampilan “Service” pada layar, maka lakukan
perbaikan sesuai Protap Pemeliharaan dan Perbaikan Alat Uji Intergitas
Saringan.

5.10 Pada Main Menu pilih Metode Testing.
5.11 Pilih Test Program untuk memilih program yang sesuai (pastikan menu yang

dipilih telah sesuai dengan Nama Filter dan Nama Produk yang akan di test).
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N A M A
PERUSAHAAN

Prosedur Tetap

PENGUJIAN SARINGAN MEMBRAN

Halaman 3 dari 3
Nomor ……….

Tanggal berlaku
………………..Departemen

……………….
Seksi

…………………
Disusun oleh
……………..
tanggal
………………..

Diperiksa oleh
………………..
tanggal
………………..

Disetujui oleh
………………
tanggal
………………..

Mengganti
No.………….
tanggal
………………..

5.12 Tekan tombol Input, kemudian isi Field kelengkapan produk, berupa Nama
Operator, Nama Produk dan Nomor Bets produk yang akan di test, dan tekan
tombol OK.

5.13 Tekan tombol Start untuk memulai pengoperasian Filter Integrity Test.
5.14 Tunggu Proses Testing sampai selesai.
5.15 Bila filter memenuhi syarat uji integritas, akan muncul : ”Flow Within Limit”, filter

dapat dipakai untuk menyaring, bila tidak memenuhi syarat akan tampil “Flow
Outside Limit”.

5.16 Cetak Hasil Integrity Test, dan lampirkan pada Batch Record.

6. Riwayat Perubahan
Versi No. Tanggal Alasan

1 Xxxxxx/01 25.02.2006 Baru
2 Xxxxxx/02 25.11.2012 Perubahan alat uji
3 -------------- --------------- -----------------------------------------------------

7. Distribusi
Asli : Kepala Bagian Pemastian Mutu
Kopi No.  1 : Kepala Bagian Produksi

No.  2 : Penyelia Produksi Steril
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NAMA
PERUSAHAAN

Prosedur Tetap

PEMERIKSAAN VISUAL
LARUTAN STERIL

Halaman 1 dari 3
Nomor …………….

Tanggal Berlaku
……………………..Departemen

……………………
Seksi

…………………….
Disusun oleh
…………………
Tanggal
…………………

Diperiksa oleh
…………………..
Tanggal
…………………..

Disetujui oleh
……………………..
Tanggal
……………………..

Mengganti
No………………….
Tanggal
……………………..

1. Tujuan
Memberikan rincian pemeriksaan visual larutan  injeksi  dan  tetes mata terhadap
partikel asing yang dapat dilihat dengan mata telanjang  dan  atau dengan bantuan
kaca pembesar.

2. Ruang Lingkup
Protap ini berlaku untuk pemeriksaan sediaan steril berupa larutan (dalam ampul dan
botol / vial transparan) di Ruang Inspeksi Visual.

3. Tanggung Jawab
3.1 Kepala Bagian Pemastian Mutu bertanggung jawab mengkaji dan mengesahkan

Protap ini.
3.2 Kepala Bagian Produksi bertanggung jawab menyiapkan, mengkaji kembali dan

melatihkan Protap ini kepada Personil terkait serta memastikan bahwa Operator
yang melakukan pemeriksaan visual memenuhi kualifikasi yang diperlukan.

3.3 Supervisor Produksi Steril bertanggung jawab memastikan dan memantau agar
seluruh Operator Pemeriksa Visual melaksanakan Protap dengan benar dan
meja visual (lux lampu) sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan.

3.4 Operator Pemeriksa Visual bertanggung jawab pada pelaksanaan Protap ini.

4. Alat dan Bahan
4.1 Alat

 Meja Inspeksi Visual dengan kaca pembesar (magnifier) 3 x;
 Penjepit (klem) ampul / vial.

4.2 Bahan
---------
 Dummy Produk Reject  sejumlah ....

5. Prosedur
5.1 Petugas tidak diijinkan memeriksa lebih dari satu jam tanpa istirahat. Mereka

harus mendapat “istirahat mata” di luar ruang pemeriksaan selama 10 menit
dalam tiap jam.

5.2 Periksa kesiapan meja inspeksi visual: lampu menyala dengan lux yang sesuai.

Lampiran Aneks 1.153
(Contoh)

PROTAP PEMERIKSAAN VISUAL LARUTAN STERIL
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NAMA
PERUSAHAAN

Prosedur Tetap

PEMERIKSAAN VISUAL
LARUTAN STERIL

Halaman 2 dari 3
Nomor …………….

Tanggal Berlaku
……………………..Departemen

……………………
Seksi

…………………….
Disusun oleh
…………………
Tanggal
…………………

Diperiksa oleh
…………………..
Tanggal
…………………..

Disetujui oleh
……………………..
Tanggal
……………………..

Mengganti
No………………….
Tanggal
……………………..

5.3 Ambil dengan klem ……. buah vial / ampul (yang belum diberi label dan
permukaannya  telah dibersihkan) dari tray-nya, dengan cara menjepit  lehernya
dan balikkan perlahan-lahan untuk mencegah  gelembung udara terjadi; setelah
itu  putar  sedikit  untuk memutar  isi larutan di dalamnya.

5.4 Posisikan vial / ampul secara horizontal kira-kira 10 cm di bawah bagian depan
sumber cahaya (di belakang kaca pembesar pada jarak fokus kira-kira 9cm).
Periksa larutan dalam wadah terhadap latar belakang hitam dan putih dengan
selang-seling, dalam waktu ...... detik untuk tiap latar belakang.

5.5 Amati apakah ada
 partikel dan serat dalam vial;
 kesesuaian organoleptis dengan standar (warna); dan
 kerusakan vial / ampul (misal : pecah, retak).

5.6 Kumpulkan vial / ampul yang ditolak (rusak, mengandung partikel dan serat)
dalam suatu wadah terpisah yang diberi label reject; sedangkan yang lulus
disimpan dalam wadah yang telah diberi label diterima.

5.7 Lakukan pemeriksaan pada semua wadah produk vial / ampul sesuai Butir 5.2
s/d 5.4.

5.8 Ambil sampel secara acak, dari vial / ampul yang diterima, mengikuti tabel di
bawah ini, dan lakukan “pemeriksaan tandingan” oleh Operator lain.

Jumlah Wadah Jumlah Sampel
Jumlah maksimum

wadah tercemar
yang diperkenankan

151 – 280
281 – 500
501 – 1200
1201 – 3200
3201 – 10000
10001 – 35000
35001 – 150000

32
50
80
125
200
315
500

1
2
3
5
7

10
14

5.9 Ulang kembali pemeriksaan bila Operator kedua menemukan jumlah wadah
yang tercemar melebihi jumlah maksimum wadah tercemar yang   diperkenankan
pada  tabel di atas. Setelah diperiksa ulang, lakukan kembali seperti pada Butir
5.6.

5.10 Catat semua kegiatan di atas pada Tabel Rekapitulasi Pemeriksaan Visual
(Lampiran 1) dan lampirkan pada Catatan Pengolahan Bets berkaitan.

6. Dokumen Rujukan
-------
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NAMA
PERUSAHAAN

Prosedur Tetap

PEMERIKSAAN VISUAL
LARUTAN STERIL

Halaman 3 dari 3
Nomor …………….

Tanggal Berlaku
……………………..Departemen

……………………
Seksi

…………………….
Disusun oleh
…………………
Tanggal
…………………

Diperiksa oleh
…………………..
Tanggal
…………………..

Disetujui oleh
……………………..
Tanggal
……………………..

Mengganti
No………………….
Tanggal
……………………..

7. Lampiran
Lampiran 1:Tabel Rekapitulasi Pemeriksaan Visual
Lampiran 2: Spesimen Label Wadah Pengumpulan Vial / Ampul Ditolak *
Lampiran 3: Spesimen Label Wadah Pengumpulan Vial / Ampul Diterima *

* Dalam contoh ini, tidak dilengkapi.

8. Riwayat Perubahan
Versi No. Tanggal Alasan

1 xxxxxx 28.04.2006 Baru
2 -------------- --------------- ---------------------------------------------------------
3 -------------- --------------- ---------------------------------------------------------

9. Distribusi Protap
Asli : Kepala Bagian Pemastian Mutu
Kopi No.  1 : Kepala Bagian Produksi

No.  2 : Supervisor Produksi Steril
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Lampiran 1

Tabel Rekapitulasi Pemeriksaan Visual

Nama Produk       :……………………………..
Kode Produk        :……………………………..
Ukuran Bets         :……………………………..
Jumlah Wadah (vial / ampul)
yang diterima       : ……………..
Jumlah
Wadah
yang
diterima

Wadah
dengan
Partikel

(a)

Wadah
dengan
Serat

(b)

Wadah
Rusak

(c)

Total yang
ditolak

(a+b+c)

Penolakan
pada
Pemeriksaan
Tandingan

Operator Supervisor Catatan

[buah] [buah] [buah] [buah] [buah] [%] [buah]
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PT ABC

PROTOKOL VALIDASI METODE UJI STERILITAS
UNTUK

SEDIAAN STERIL

Lampiran Aneks 1.155
(Contoh)

PROTOKOL VALIDASI METODE
UJI STERILITAS
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LEMBAR PENGESAHAN

Protokol Validasi Uji Sterilitas untuk sediaan Larutan Injeksi Vitamin B12 dalam ampul 2 ml
disusun oleh :

______________________________________ _______________________
SUPERVISOR MIKROBIOLOGI TANGGAL

dikaji dan disetujui untuk dilaksanakan :

QUALITY CONTROL MANAGER TANGGAL

QUALITY ASSURANCE MANAGER TANGGAL
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1. LATAR BELAKANG
Uji sterilitas pada sediaan steril di PT ABC sangat penting karena sediaan steril merupakan
sediaan yang sangat kritis dari segi pemakaian yaitu melalui injeksi. Karena itu uji sterilitas
perlu dilakukan pada semua sediaan steril yang diproduksi. Karena sediaan steril diproduksi
dalam fasilitas yang terkendali, kontaminasi yang mungkin terjadi adalah pada kadar yang
sangat rendah. Oleh karena itu diperlukan metode, media dan bahan ”rinsing” yang tepat,
sensitif dan mendukung pertumbuhan mikroba kontaminan.

2. TUJUAN
Untuk memastikan bahwa metode yang dipakai tidak dipengaruhi oleh bahan-bahan yang
ada dalam sediaan yang mungkin dapat menghambat pertumbuhan mikroba yang
mengkontaminasi sediaan.

3. REFERENSI
TGA Guideline for Sterility Testing for Therapeutic Goods 2006.

4. PENANGGUNG JAWAB
4.1 Analis Lab. Mikrobiologi

Melaksanakan validasi dan semua tahap yang disebutkan pada protokol ini
Sudah mendapat pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan validasi ini. (catat pada
lembar kerja, tabel 1)

4.2 Supervisor Lab. Mikrobiologi
Menyiapkan Protokol Validasi, mensupervisi pelaksanaan validasi agar sesuai dengan
Protokol dan menyusun Laporan Validasi.

4.3 Quality Control (QC) Manager
Memastikan bahwa semua kegiatan telah sesuai dengan Protokol, mengevaluasi,
mengkaji ulang dan menyetujui Protokol, semua catatan dan Laporan Validasi.

4.4 Quality Assurance (QA) Manager
Mengevaluasi, mengkaji ulang dan menyetujui Protokol dan Laporan Validasi.

5. ALAT DAN BAHAN
5.1 Alat:
 Hot plate
 Otoklaf
 Incubator
 LAF
 Cawan Petri steril
 Tabung reaksi
 Pipet skala steril
 Beaker glass
 Filter membrane 0,45 μm steril
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5.2 Bahan:
 Media Fluid Thioglycolate (FTM)
 Media Soybean Casein Digest (SCDM), atau dikenal juga sebagai Trypticase Soy

Broth (TSB)
 Larutan Pepton
 Inokulum dari bakteri aerobe

o Staphylococcus aureus ATCC 6538
o Pseudomonas aeruginosa ATCC 9027
o Bacillus subtilis ATCC 6633

 Inokulum bakteri anaerobe : Clostridium sporogenes ATCC 19404
 Inokulum jamur :

o Candida albicans ATCC 10231
o Aspergillus niger ATCC 16404

6. PROSEDUR
6.1 Verifikasi Dokumen

Lakukan verifikasi terhadap dokumen-dokumen yang digunakan dalam pelaksanaan
validasi uji sterilitas yakni:
 Protap Pembuatan Medium Fluid Thioglycolate No. ……
 Protap Pembuatan Medium Soybean Casein Digest No. ……
 Protap Pembuatan Larutan Pepton No. ……
 Metode Uji Sterilitas No. ……

6.2 Verifikasi Pelatihan Personil
Lakukan verifikasi pelatihan petugas yang berhubungan dengan uji sterilitas, yakni
dalam:
 ……………………………………….
 ……………………………………….
 ……………………………………….
 ……………………………………….

6.3 Verifikasi Kualifikasi Lingkungan Kerja
Lakukan verifikasi kualifikasi/ kalibrasi sarana pendukung yaitu :
 Kualifikasi Ruang dan LAF Uji Sterilitas
 Kalibrasi alat ukur .................. merek ...............
 Kalibrasi alat ukur .................. merek ...............
 Sertifikat mikroba standar

6.4 Verifikasi uji GPT pada media yang digunakan:
 Media Fluid Thioglycolate;
 Media Soybean Casein Digest.

6.5 Prosedur Kerja
6.5.1 Lakukan semua prosedur sesuai dengan Metode Uji Sterilitas No…… sampai

pada tahap pencucian terakhir (Butir ………….).
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6.5.2 Ke dalam Larutan Pepton yang akan dipakai untuk pembilasan akhir
tambahkan tidak lebih dari 100 sel mikroba S. aureus, P. aeruginosa, B.
subtilis, C. albicans, A. niger,  dan C. sporogenes.

6.5.3 Gunakan larutan di atas untuk pembilasan akhir saringan membran.
6.5.4 Catat kecepatan penyaringan dan pembilasan (ml/menit).
6.5.5 Potong saringan membran menjadi 2 bagian. Masukkan 1 bagian ke dalam

media Fluid Thioglycollate dan bagian lain ke dalam media Soybean Casein
Digest.

6.5.6 Inkubasikan media Fluid Thioglycolate ke dalam inkubator suhu 30 – 35oC dan
medium Soybean Casein Digest dalam inkubator suhu 20 – 25oC.

6.5.7 Amati kedua medium tiap hari selama 5 hari dan catat hasil pengamatan pada
lembar kerja.

6.5.8 Pertumbuhan yang ditandai dengan kekeruhan sudah harus bisa dideteksi
dalam 48 jam.

6.5.9 Lakukan identifikasi untuk konfirmasi bahwa mikroba yang tumbuh adalah
mikroba strain yang diinokulasi sesuai Protap Cara Identifikasi Mikroba No. ....

6.5.10 Bila dalam 5 hari tidak tampak kekeruhan pada kedua media maka test
dinyatakan “invalid” dan harus dimodifikasi misalnya dengan modifikasi atau
penambahan pembilasan atau menambahkan bahan penetral antimikroba yang
ada pada sediaan.

6.5.11 Lakukan pemantauan lingkungan ruang dan LAF uji sterilitas.
6.5.12 Lakukan kontrol positif dan kontrol negatif dari kedua larutan medium.
6.5.13 Catat semua pengamatan pada Lembar kerja yang tersedia.

7. KRITERIA KEBERTERIMAAN
Metode dinyatakan ”valid” apabila terjadi pertumbuhan yang ditandai dengan kekeruhan
yang sudah harus bisa dideteksi dalam 48 jam dan identifikasi mikroba menyatakan bahwa
mikroba yang tumbuh adalah jenis mikroba yang diinokulasikan.

8. LAPORAN VALIDASI
Susun Laporan Validasi  sesuai Protap Penyusunan Laporan Validasi No. .....

9. LAMPIRAN
Lembar Kerja Validasi Metode Uji Sterilitas

10. RIWAYAT PERUBAHAN

11. DISTRIBUSI
Asli              :  Kepala Bagian Pemastian Mutu
Kopi No.  1 : Kepala Bagian Pengawasan Mutu

No.  2 : Supervisor Lab.Mikrobiologi

Versi No. Tanggal Alasan
1 xxxxxx 10.06.2006 Baru
2 ................ ................ ....................................................
3 ............... ................ ...................................................

..................................................
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1. Verifikasi Pelatihan Analis

Nama
Analis Jenis Pelatihan / No. Protap Verifikasi

2. Verifikasi Dokumen

No. Dokumen Judul Dokumen Verifikasi

3. Verifikasi Kualifikasi / Kalibrasi / Fasilitas/ Alat / Alat Ukur

Nama Fasilitas / Alat Kualifikasi
Terakhir

Kualifikasi Ulang
Berikut

Verifikasi

Ruang Steril No….........
dan LAF Merek ……….,
Tipe ……......................
- Air flow dan air change
- Pola alir udara

Otoklaf Merek ………., Tipe
………………………….
.......................................
Merek ………., Tipe …….

4. Verifikasi Sertifikat Kalibrasi

Nama Alat Kalibrasi
Terakhir

Kalibrasi Ulang
Berikut

Verifikasi

MAS 100
Particle Counter HIAC Royco 425 A
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5. Verifikasi Mikroba Standar

Nama Mikroba No. CoA Tingkat Pasase
mikroba yang

digunakan

Exp. Date
mikroba yang

digunakan

6. Growth Promotion Test (Uji Fertilitas Media)

6.1 Media Soybean Casein Digest
Kontrol Positif
Lot No media :
Tgl. pembuatan media :
Inkubator :
Suhu Inkubasi : 20 – 25oC
Lama inkubasi : 5 hari
Dilakukan Oleh :
Tgl. inkubasi :

Inokulum Tanggal
Pengamatan

Pengamatan
(+/-)

Paraf
Pemeriksa

Keterangan

B. subtillis (ATCC 6633)
C. albicans (ATCC 10231)

Kontrol Negatif
Suhu inkubasi : 20 – 25oC
Lama inkubasi            : 7 hari

Tanggal
Pengamatan

Hari ke - Pertumbuhan Paraf Pemeriksa

1
2
3
4
5
6
7



PT ABC
LEMBAR KERJA  VALIDASI METODE UJI STERILITAS

- 755 -

6.2  Media Fluid Thioglycolate :
Kontrol Positif
Lot No media :
Tgl. pembuatan media :
Inkubator :
Suhu Inkubasi : 30 – 35oC
Lama inkubasi : 5 hari
Dilakukan Oleh :
Tgl. inkubasi :

Inokulum Tanggal
Pengamatan

Pengamatan
(+/-)

Paraf
Pemeriksa

Keterangan

S. aureus (ATCC 6538)
P. aeruginosa (ATCC
9027)

Kontrol Negatif
Tanggal pembuatan media :
Inkubator :
Suhu inkubasi : 30 – 35oC
Lama inkubasi : 7 hari

Tanggal
Pengamatan

Hari ke - Pertumbuhan Paraf

1
2
3
4
5
6
7

7. Hasil Identifikasi Mikroba :

Inokulum Tanggal
Pengamatan

Pengamatan
(+/-)

Paraf
Pemeriksa

Keterangan

B. subtilis (ATCC 6633)
C. albicans (ATCC 10231)
S. aureus (ATCC 6538)
P. aeruginosa (ATCC 9027)
A. niger (ATCC 16404)
C. sporogenes (ATCC 19404)
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8. Penyiapan Media

8.1 Media Soybean Casein Digest :

Nama Media Soybean Casein Digest
Merk
Cat no.
Pembuatan sesuai Protap …………… No.
Prakualifikasi sesuai Validasi No.

Pengamatan Pertumbuhan Media Perbenihan Selama Masa Pra-inkubasi

Tanggal pembuatan media :
Inkubator :
Suhu inkubasi : 20 – 25oC
Lama inkubasi : 5 hari

Tanggal
Pengamatan Hari ke - Pertumbuhan Paraf

1
2
3
4
5

8.2  Media Fluid Thioglycolate :

Nama Media Fluid Thioglycolate
Merk
Cat. No.
Pembuatan  sesuai Protap ……… No.
Prakualifikasi sesuai Validasi No.

Tanggal pembuatan media :
Inkubator :
Suhu inkubasi : 30 – 35oC
Lama inkubasi : 7 hari

Tanggal
Pengamatan Hari ke - Pertumbuhan Paraf

1
2
3
4
5
6
7
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9. Pemantauan Kebersihan Ruang

Pemantauan mulai : Selesai :
Dilakukan oleh : Tanggal :

Ruangan Settle Plate (CFU/4jam) Slit to Agar (CFU/m3) Rata-rata
1 2 3 1 2 3

Ruang uji sterilitas
LAF uji sterilitas

10.  Kecepatan penyaringan dan pembilasan

11. Hasil Pengamatan

Media Fluid Thioglycolate

Tanggal
Pengamatan Hari ke - Pertumbuhan Paraf

1
2
3
4
5

Media Soybean Casein Digest

Tanggal
Pengamatan Hari ke - Pertumbuhan Paraf

1
2
3
4
5
6
7
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ANEKS 2

PRINSIP

Produk biologi seperti allergen, antigen, vaksin, hormon, sitokinin, enzim, imunosera,
imunoglobulin, produk fermentasi dan bahan diagnostika untuk penggunaan secara in
vitro hendaklah memenuhi prinsip CPOB pada semua tahap produksi termasuk bahan
awal.
Pembuatan produk biologi mempunyai variabilitas lebih tinggi, namun demikian
konsistensi proses dan hasil dapat dilihat dari data akumulasi hasil tahun sebelumnya.
Dengan metode statistik dapat ditetapkan rentang batas pengendalian untuk memantau
konsistensi yang merupakan prinsip penting CPOB.

UMUM

Cukup jelas.

PERSONALIA

1. Semua personil hendaklah mendapat pelatihan yang memadai tentang teori dan
pelaksanaan CPOB, di samping itu tiap personil baru diterima hendaklah
memperoleh pelatihan tentang tugas yang menjadi tanggung jawabnya.

Tiap personil hendaklah ditentukan jenis pelatihan yang dibutuhkan. Beberapa topik
yang dapat diberikan antara lain: dokumentasi, mikrobiologi dasar, tata cara
mengenakan pakaian kerja, sumber penyebab kontaminasi, tata cara bekerja
secara steril dan lain-lain.
Kepada personil dari luar yang belum menerima pelatihan seperti disebutkan di atas
(misal: personil dari kontraktor bangunan atau pemeliharaan) tetapi diperlukan
untuk masuk ke area produksi hendaklah diberikan penjelasan / instruksi yang jelas
dan hendaklah dilakukan pengawasan.
Pelatihan tambahan spesifik yang dibutuhkan untuk produk biologi termasuk:
 pengendalian kontaminasi (penanganan secara aman terhadap bahan

penyebab infeksi, identifikasi bahan berbahaya yang ada di pabrik, peragaan
tata cara penanganan yang benar, pembersihan dan pengamanan, peragaan
pemakaian pakaian pelindung dan  peralatan yang benar);

 tata cara bekerja secara aseptis (prinsip dasar tata cara bekerja aseptis,
termasuk penggunaan lemari aliran udara laminar yang benar);

 tata cara berpakaian untuk proses aseptis;
 tata cara pembersihan, desinfeksi dan deaktivasi;
 penanganan bahan buangan yang berbahaya;
 tata cara penanganan tanggap darurat, dan sebagainya.

PEMBUATAN OBAT PRODUK BIOLOGI
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Pelatihan yang berkelanjutan hendaklah diberikan dan efektivitas tiap pelatihan
hendaklah dikaji secara periodik. Catatan pelatihan hendaklah disimpan untuk tiap
topik yang diberikan, termasuk transparansi, bahan pelatihan, kuis dan lain-lain.
Tiap pelaksanaan pelatihan hendaklah dicatat pada catatan pelatihan personil yang
bersangkutan sehingga seluruh pelatihan yang telah diberikan, sejak karyawan
diterima bekerja  terdokumentasi.

2. Produksi dan laboratorium pengujian mutu hendaklah dipimpin oleh personil yang
memiliki kompetensi dengan pengalaman yang memadai mengenai standar yang
berlaku dan analisis produk biologi serta memiliki kemampuan manajemen
pengendalian mutu.
Untuk mendapatkan pengalaman yang memadai, dibutuhkan waktu yang cukup di
mana yang bersangkutan telah melaksanakan tugasnya secara profesional. Bekal
pendidikan saintifik dan pengalaman praktis, hendaklah menjadikannya mampu
mengambil keputusan yang profesional secara mandiri berdasarkan penerapan
prinsip saintifik dan pemahaman akan persoalan praktis yang dihadapi dalam
pembuatan dan pengujian mutu produk biologi.
Hal di atas hendaklah tergambar dalam Daftar Riwayat Pekerjaan dan Pendidikan,
Catatan Pelatihan serta Kualifikasi Personil.

3. Semua personil, termasuk inspektur, hendaklah dalam kondisi kesehatan yang baik
dan hendaklah telah diimunisasi atau terbukti telah memiliki kekebalan alamiah
terhadap mikroba yang dapat menimbulkan infeksi yang akan ditanganinya. Mereka
hendaklah tidak sedang mengidap penyakit tuberkulosis, saluran pernafasan lain
atau diare. Personil yang menderita luka hendaklah dilarang memasuki daerah
produksi.
Personil teknis yang membiakkan hewan atau memelihara hewan percobaan
hendaklah dalam kondisi sehat dan tidak mengidap infeksi yang laten.
Personil yang tidak secara langsung berhubungan dengan proses produksi
hendaklah tidak diperkenankan memasuki daerah produksi tanpa alasan kuat dan
otorisasi spesifik.
Hendaklah dibatasi jumlah personil yang berada di daerah bersih dan daerah
aseptis pada saat pekerjaan sedang berlangsung. Prosedur inspeksi dan
pengawasan hendaklah dilakukan dari luar daerah tersebut sejauh hal itu
memungkinkan.

4. Vaksin BCG hendaklah diproduksi oleh personil yang sehat dan tidak bekerja
dengan bahan infektif lain; khususnya mereka tidak bekerja dengan Mycobacterium
tuberculosis galur ganas dan tidak mengidap infeksi tuberkulosis. Hendaklah
diperhatikan juga bahwa tidak ada personil yang boleh bekerja dalam penyiapan
vaksin BCG sebelum dibuktikan melalui pemeriksaan medis bahwa yang
bersangkutan bebas dari tuberkulosis. Pemeriksaan medis termasuk pemeriksaan
radiologi dan imunologi hendaklah diulang secara berkala atau apabila ada alasan
terhadap dugaan ke arah  penyakit tersebut. Disarankan untuk melakukan
pemeriksaan radiologi dengan frekuensi satu atau dua kali dalam setahun untuk
mendeteksi adanya tuberkulosis aktif secara dini.
Bila dari hasil pemeriksaan seorang personil menunjukkan tanda atau diduga
mengidap tuberkulosis, hendaklah dia tidak diperkenankan lagi bekerja di daerah
produksi dan seluruh pekerja lain hendaklah diperiksa untuk mengetahui
kemungkinan terinfeksi tuberkulosis. Selain itu seluruh biakan hendaklah dibuang
dan daerah produksi didekontaminasi. Jika pekerja tersebut dipastikan mengidap
tuberkulosis seluruh vaksin yang dibuat selama pekerja tersebut bekerja di daerah
produksi hendaklah dimusnahkan.
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5. Personil yang sebelumnya telah menangani hewan atau mikroba lain hendaklah
tidak memasuki daerah produksi.
Jika hal tersebut tidak dapat dihindari, personil harus mandi, ganti baju dan sepatu.
Prosedur dekontaminasi hendaklah dipatuhi dan tertulis pada Protap.

6. Penerapan higiene perorangan dan tingkat kebersihan yang tinggi sangat
dibutuhkan. Pemeriksaan kesehatan hendaklah dilakukan baik sebelum diterima
bekerja dan dilakukan secara periodik setelah diterima bekerja. Selain itu,
supervisor hendaklah secara aktif memeriksa status kesehatan personil. Tiap
perubahan status kesehatan yang dapat merugikan mutu produk hendaklah
melarang personil tersebut bekerja di daerah produksi.

7. Jika tidak bisa dihindari, di mana personil harus bekerja di daerah produksi dan
hewan pada hari yang sama, hendaklah personil tersebut bekerja di daerah
produksi dulu kemudian baru bekerja dengan hewan dan jangan sebaliknya.

BANGUNAN, FASILITAS DAN PERALATAN

8. Pemantauan lingkungan dengan pengukuran partikel dan mikroba hendaklah
dilakukan secara periodik dan / atau pada tiap bets produk, tergantung tahapan
produksi berdasarkan tingkat risiko kontaminasinya. Jenis pemantauan, frekuensi,
titik pengukuran, dan cara pengukuran hendaklah dituangkan dalam Protap dan
program. Penentuan letak titik dan jumlah pengukuran hendaklah ditentukan
berdasarkan pertimbangan kajian risiko. Lihat Contoh Tabel Program Pemantauan
Lingkungan untuk Produksi Produk Biologi, Lampiran Aneks 2.8.

9. Ada tahap proses pembuatan produk biologi di mana bahan infektif didetoksifikasi
menjadi bahan noninfektif dan organisme hidup diinaktifasi menjadi organisme mati.
Disarankan untuk menggunakan sarana dan peralatan tersendiri untuk tiap produk
biologi pada tahap proses pembuatan bahan infektif atau di mana digunakan
organisme hidup. Penggunaan bersama hendaklah dibuktikan dengan validasi
pembersihan dan penerapan pemeriksaan kesiapan jalur (line clearance check)
yang ketat sehingga tidak ada risiko pencemaran silang antar produk biologi.
Apabila kegiatan produksi dilakukan pada satu fasilitas yang sama hendaklah di
dalam ruangan hanya ada satu jenis produk yang  diproses pada saat itu dan area
produksi sebelum digunakan hendaklah didekontaminasi dengan metode yang telah
divalidasi keefektifannya dalam menghilangkan sisa produk sebelumnya. Lihat
Contoh Protap Fumigasi di Area Steril, Lampiran Aneks 1.73.

10. Produksi vaksin BCG hendaklah ditempatkan dalam daerah yang terpisah dan
memakai peralatan yang tersendiri. Proses produksi vaksin yang hendaknya
dilakukan dalam fasilitas tertutup adalah semua operasinya termasuk penutupan
(seal)  vaksin dalam wadah akhir.
Untuk produksi tuberkulin seluruh proses pembuatan hingga tahap inaktivasi
mikobakteria hendaklah berlangsung di tempat terpisah dan menggunakan
peralatan tersendiri.

11. Bacillus anthracis, Clostridium botulinum dan Clostridium tetani adalah
mikroorganisme patogen pembentuk spora, oleh karena itu penanganannya
hendaklah dilakukan dalam bangunan terpisah secara vertikal atau horizontal.
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Seluruh proses produksi termasuk proses inaktivasi hendaklah dilakukan dalam
area terpisah dan menggunakan peralatan tersendiri untuk masing-masing produk.
Penanganan produk yang sudah diinaktivasi dapat dilakukan pada sarana dan
peralatan bersama setelah dilakukan validasi pembersihan dan penerapan
pemeriksaan kesiapan jalur yang ketat.

12.
s/d
15. Cukup jelas.

16. Indikator perbedaan tekanan udara hendaklah dipasang di antara area di mana
perbedaan tekanan diperlukan. Perbedaan tekanan antar ruang hendaklah dipantau
dan dicatat secara teratur (misal: tiap pagi dan sore) serta didokumentasikan. Suatu
sistem peringatan hendaklah dibuat untuk mengindikasikan kegagalan dalam
sistem perbedaan tekanan udara.

17. Unit pengendali udara hendaklah tersendiri untuk sarana yang menangani bahan
infektif, terpisah dari unit pengendali udara bahan noninfektif, walaupun untuk satu
produk biologi yang sama.

Udara yang keluar hendaklah disaring dengan filter kualitas HEPA H-13.

Sistem dekontaminasi spesifik hendaklah diterapkan untuk limbah udara dari ruang
produksi yang bekerja dengan bahan infektif atau bahan yang berpotensi infektif.
Lihat Contoh :
 Sistem Dekontaminasi Limbah Udara dari Fermentor dengan Penambahan Zat

Kimia, Lampiran Aneks 2.17a; dan
 Sistem Dekontaminasi Limbah Udara dari Fermentor dengan Pemanasan,

Lampiran Aneks 2.17b.

18. Area produksi hendaklah bersih dengan permukaan lantai, dinding dan atap halus,
kedap air dan tidak retak serta membatasi seminimal mungkin penempatan rak,
lemari dan peralatan agar dapat meminimalisasi pelepasan atau penumpukan
partikel atau mikroba serta terdapat sesedikit mungkin lekukan agar mudah
dibersihkan dan didesinfeksi.

19. Peralatan hendaklah mudah dibersihkan dan terbuat dari baja anti karat minimal
tipe SS 316 L, kaca, atau  bahan  inert lain yang tidak melepas partikel. Peralatan
hendaklah ditempatkan di ruang bersih yang dimonitor secara rutin tingkat
kebersihannya.

20. Cukup jelas.

21. Hendaklah dibuat program rutin untuk memeriksa kebocoran pengungkung primer.
Pemeriksaan kebocoran hendaklah dilakukan setelah penggantian suku cadang
yang berpotensi menyebabkan kebocoran. Lihat Contoh Uji Kebocoran Fermentor,
Lampiran Aneks 2.21.

22. Selain limbah cair yang keluar dari fasilitas pengolahan bahan patogen, limbah
padat dan udara hendaklah didekontaminasi dahulu sebelum dibuang.
Dekontaminasi yang efektif dapat dilakukan dengan penambahan zat kimia atau
dengan pemanasan. Lihat Contoh Protap Dekontaminasi Limbah Cair, Lampiran
Aneks 2.22.



Aneks 2 - Pembuatan Obat Produk Biologi

- 762 -

23. Cukup jelas.

SARANA PEMELIHARAAN DAN PENANGANAN HEWAN

24. Cukup jelas.

25. Cukup jelas. Lihat Contoh Protap Pemantauan Kesehatan Hewan, Lampiran Aneks
2.25.

26. Cukup jelas.

27. Baju terusan (coveralls), pakaian atau seragam hendaklah digunakan saat bekerja.
Pakaian ini tidak boleh digunakan di luar sarana seperti di kantor, perpustakaan,
ruang personil dan kantin. Sepatu terbuka tidak boleh digunakan. Baju kerja tidak
boleh disimpan di loker atau lemari yang sama dengan pakaian sehari-hari.

28. Kera yang digunakan untuk pembuatan produk biologi hendaklah berasal dari koloni
tertutup, bebas dari virus tertentu, dan dimonitor kesehatannya secara intensif dan
reguler sesuai persyaratan WHO terkini.

29. Hendaklah tersedia alat cuci untuk membersihkan, mencuci dan mendesinfeksi
kandang hewan yang dilengkapi dengan penyemprot bertekanan tinggi, uap serta
desinfektan dan jalur pembuangan di lantai. Sebagai alternatif dapat digunakan bak
pencuci besar untuk mencuci kandang dan perlengkapan asesorisnya untuk
kemudian disanitasi dengan desinfektan.
Bangkai hewan, tempat tidur hewan yang telah kotor dan sampah lain hendaklah
dimusnahkan dengan insinerator jika mengandung bahan infektif. Ukuran dan
desain insinerator hendaklah memadai sehingga produk hasil pembakaran tidak
mencemari lingkungan. Tempat penyimpanan sampah dan fasilitas pembuangan
hendaklah dipisahkan dari daerah lain.
Hendaklah digunakan wadah yang anti bocor dan tertutup untuk membawa bangkai
hewan ke insinerator.
Lihat Contoh Gambar dan Prinsip Kerja Insinerator, Lampiran Aneks 2.29.

DOKUMENTASI

30. Spesifikasi bahan hendaklah selalu diperbaharui namun tetap dapat ditelusuri
terhadap versi sebelumnya. Spesifikasi hendaklah berdasarkan pada data ilmiah,
perkembangan teknologi, persyaratan peraturan dan farmakope.
Spesifikasi bahan awal yang berasal dari hewan hendaklah dilengkapi dengan
informasi asal hewan, asal negara, bebas Bovine Spongiform Encephalopathy
(BSE) / Transmissible Spongiform Encephalopathy (TSE) jika diperlukan.

31. Spesifikasi bahan awal biologi, produk antara dan produk jadi. Lihat Contoh:
 untuk bahan awal: Spesifikasi Benih Corynebacterium Diphtheriae Galur PW8

CN 2000, Lampiran Aneks 2.31a;
 untuk produk antara: Spesifikasi Tetanus Toksoid Murni, Lampiran Aneks

2.31b; dan
 untuk produk jadi: Spesifikasi Vaksin Jerap Tetanus, Lampiran Aneks 2.31c.
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32. Galur mikroorganisme yang digunakan untuk produksi hendaklah diidentifikasi
berdasarkan catatan riwayatnya yang meliputi informasi asal galur dan semua uji
yang dilakukan secara periodik untuk menguji sifat galur. Catatan hendaklah
memungkinkan untuk menelusuri semua langkah dalam pembuatan dan pengujian
lot.

PRODUKSI

Bahan Awal

33. Penggunaan bahan sebelum diverifikasi (memperoleh hasil pengujian) hendaklah
tidak dilakukan. Jika verifikasi belum selesai, tetapi bahan tersebut akan segera
digunakan, maka dibutuhkan kemampuan penelusuran secara menyeluruh. Produk
akhir hendaklah disimpan dengan status karantina dan tidak boleh dikeluarkan
sampai seluruh hasil pengujian yang ditetapkan termasuk uji bahan awal memenuhi
spesifikasi yang ditetapkan.

34. Banyak tahapan dalam pembuatan produk biologi dilakukan secara aseptis. Bahan
yang digunakan hendaklah dalam kondisi steril. Bahan yang tahan panas
hendaklah disterilisasi pada suhu 121oC; sedangkan larutan yang tidak tahan panas
dapat disterilisasi melalui filter 0,2 mikron. Uji integritas filter hendaklah dilakukan
sebelum dan sesudah dipakai.
Bahan steril dengan cara radiasi yang diterima dari pemasok hendaklah dilengkapi
sertifikat radiasi dengan indikator radiasi tertempel pada kemasan.

Lot Benih dan Sistem Bank Sel

35. Jumlah subkultur dan penggandaan benih induk / bank sel induk menjadi lot benih
kerja / bank sel kerja hendaklah ditetapkan dan dituangkan dalam protap
berdasarkan hasil studi yang menjamin keamanan produk biologi yang dihasilkan.
Riwayat subkultur dan penggandaan hendaklah dicatat dan didokumentasikan.
Lihat Contoh Alur Proses Penggandaan Lot Benih Kerja Clostridium tetani,
Lampiran Aneks 2.35.

36. Cukup jelas. Lihat Butir 35.

37. Lot benih dan bank sel hendaklah diuji secara regular untuk memantau kualitas,
keamanan dan adanya cemaran. Produk biologi yang dihasilkan diuji dari bets ke
bets untuk memantau konsistensi. Data ini hendaklah dianalisis kecenderungannya.
Lot benih dan bank sel hendaklah disimpan dalam wadah tertutup rapat dan
disimpan pada suhu yang direkomendasikan.

38. Pembuatan lot benih dan bank sel hendaklah dilakukan di bawah aliran udara
laminar bio-hazard (kelas A) dengan latar belakang minimal kelas C. Lihat Aliran
Udara Laminar Bio-hazard, Lampiran Aneks 2.38.
Hendaklah dilakukan pemantauan lingkungan terhadap partikel dan mikroba pada
saat pembuatan.

39. Lot benih dan biakan sel hendaklah disimpan pada dua tempat berbeda dengan
dua sumber listrik berbeda pula. Suhu hendaklah dicatat secara terus-menerus,
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ditetapkan rentang suhu yang diperbolehkan, dan dilengkapi dengan sistem
peringatan (alarm system).

40. Ruang penyimpanan hendaklah selalu terkunci. Keluar-masuk personil dan barang
hendaklah tercatat. Kunci hanya dipegang oleh personil yang diberikan wewenang.
Sistem penyimpanan lihat Butir 39.

41. Cukup jelas.

Prinsip Kerja

42. Media yang disimpan sebagai stok hendaklah ditetapkan masa daluwarsanya
dengan mengacu pada data stabilitas dari sifat kemampuan memacu pertumbuhan.

43. Pemindahan bahan awal atau kultur ke dan dari fermentor adalah salah satu
sumber kontaminasi yang paling potensial. Hendaklah diberikan perhatian untuk
memastikan bahwa tangki telah dihubungkan secara benar dan aseptis ketika
bahan awal atau kultur dimasukkan. Untuk mencegah pencemaran maka proses
hendaklah dilakukan di bawah aliran udara laminar dengan pasokan udara yang
memenuhi persyaratan kelas A atau dilakukan proses sterilisasi-di-tempat
(Sterilization-in-Place / SIP) dengan uap pada tempat penyambungan.

44. Sentrifugasi dan pencampuran produk yang mengandung mikroba hidup hendaklah
dilakukan secara tertutup dalam ruang bersih yang memenuhi tingkat biosafety
tertentu sesuai risiko mikroba yang ditangani. Proses dekontaminasi hendaklah
dilakukan untuk mencegah penyebaran mikroba hidup ke lingkungan luar. Lihat
Klasifikasi Mikroorganisme Infektif Berdasarkan Kelompok Risiko, Lampiran Aneks
2.44.

45. Media biakan hendaklah disterilisasi langsung di fermentor dengan
menggunakan tehnik SIP. Beberapa prinsip sterilisasi pada otoklaf berlaku pula
pada sistem SIP seperti suhu, tekanan, penghilangan udara dan pembuangan air
kondensat. SIP memerlukan pengendalian proses dan pencatatan parameter kritis
seperti halnya pada otoklaf.

46.
dan
47. Untuk mencegah pencampuran produk yang sudah diinaktivasi atau yang sudah

tidak infektif dengan yang masih aktif atau infektif, proses inaktivasi hendaklah
dilakukan di ruang terpisah dengan unit pengendali udara terpisah dan diberi
penandaan yang jelas.

48. Cukup jelas.

PENGAWASAN MUTU

49. Pengawasan selama-proses dilakukan pada tiap tahap produksi yang penting dan
hasilnya akan menjadi dasar keputusan untuk proses selanjutnya. Lihat Contoh Alur
Produksi dan Pengawasan selama-proses Vaksin Tetanus, Lampiran Aneks 2.49.
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50. Selain sampel produk jadi, sampel produk antara hendaklah disimpan dalam jumlah
yang memadai dan pada kondisi penyimpanan yang sesuai. Jumlah sampel
pertinggal hendaklah memenuhi sekurang-kurangnya dua kali jumlah yang
diperlukan untuk melakukan pengujian sesuai spesifikasi.
Sampel produk antara hendaklah disimpan minimal satu tahun setelah tanggal
daluwarsa produk jadi terakhir yang dibuat dari produk antara tersebut. Sampel
produk jadi hendaklah disimpan minimal satu tahun setelah tanggal daluwarsa.

51. Pemantauan proses produksi dilakukan untuk mempertahankan konsistensi proses
dari bets ke bets. Parameter dan frekuensi pengecekan tergantung pada
karakteristik produk yang diuji, misal: pH, konsentrasi bakteri, konsentrasi toksin,
kadar oksigen dan suhu. Hendaklah dibuat analisis tren dari data tersebut.

52. Hendaklah ditetapkan parameter pengujian menurut spesifikasi yang ditetapkan
untuk memonitor kualitas dan keamanan biakan kontinu (continuous culture).
Hendaklah dibuat analisis tren dari data pengujian tersebut.
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Lampiran Aneks 2.8
(Contoh)

TABEL PROGRAM PEMANTAUAN LINGKUNGAN UNTUK PRODUKSI PRODUK BIOLOGI

Kelas
Kebersihan

Area Kerja Frekuensi Jumlah
Partikel

Sampel
Udara

Cawan
Papar

Cawan
Kontak

Sarung
Tangan

Lima
Jari

Perbedaan
Tekanan

Suhu /
Kelembaban

Kecepatan
Aliran
Udara

Pertukaran
Udara

Uji
Integritas

Filter

A Formulasi,
Pengisian
&
Bulk
Dispensing
Area

Tiap bets
produk

ya ya ya ya ya harian harian Minimal
2 kali per
tahun

Minimal
2 kali per
tahun

Tiap
2 tahun*

B Formulasi
&
Pengisian
& Bulk
Area

Tiap bets
produk

ya ya ya ya ya harian harian Minimal
1 kali per
tahun

Minimal
1 kali per
tahun

Tiap
2 tahun*

C Bulk Area Periodik -/-/K/S M/B/K/S M/B/K/S M/B/K/S - harian harian Minimal
1 kali per
tahun

Minimal
1 kali per
tahun

Tiap
2 tahun*

D Bulk Area Periodik -/-/K/S B/K/S B/K/S B/K/S - harian harian Minimal
1 kali per
tahun

Minimal
1 kali per
tahun

Tiap
2 tahun*

Catatan:
M: mingguan ; B : bulanan; K : tiap 3 bulan; S : tiap 6 bulan
* dilakukan tiap penggantian HEPA Filter atau ditentukan berdasarkan hasil analisa tren
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Lampiran Aneks 2.17a
(Contoh)

SISTEM DEKONTAMINASI LIMBAH UDARA DARI FERMENTOR
DENGAN PENAMBAHAN ZAT KIMIA

Catatan :
- Sistem dekontaminasi dengan cara di atas memiliki risiko aliran balik zat kimia yang

dapat mengkontaminasi kultur di dalam fermentor.

- Zat kimia yang digunakan harus diuji efektifitasnya.
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Lampiran Aneks 2.17b
(Contoh)

SISTEM DEKONTAMINASI LIMBAH UDARA
DARI FERMENTOR DENGAN PEMANASAN

Insinerator

Pemanas pengaman

gas dari panel

Gas buangan
yang  keluar

dari fermentor

Karbon filter
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Lampiran Aneks 2.21
(Contoh)

UJI KEBOCORAN FERMENTOR

Uji kebocoran dilakukan setelah fermentor disterilisasi untuk memeriksa apakah ada
kebocoran (misal: pada gasket, O-ring, selang silikon dan sebagainya) akibat paparan
panas dan  pemasangan  yang tidak benar.
Uji kebocoran selain dilakukan pada fermentor dalam keadaan kosong, hendaklah
dilakukan pula pada tahap di mana fermentor yang sudah diisi media steril.

Cara menggunakan:
 tutup semua saluran udara keluar;
 naikkan tekanan di dalam fermentor dengan memasukkan udara yang telah disaring

hingga  tercapai tekanan 0,5 bar;
 diamkan beberapa saat, bila tekanan turun maka dinaikkan hingga mencapai

tekanan yang stabil (0,5 bar);
 tutup saluran udara masuk;
 biarkan fermentor  dalam keadaan bertekanan  selama waktu tertentu;
 setelah selesai, periksa manometer untuk melihat kemungkinan ada penurunan

tekanan di dalam fermentor; dan
 jika tidak terjadi penurunan tekanan, fermentor dapat dipakai untuk membiakkan

mikroba.

Saringan
Udara
0,22  µm

Udara bertekanan

Manometer
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1. Tujuan
Protap ini dibuat untuk dekontaminasi limbah cair yang mengandung mikroba
patogen.

2. Ruang Lingkup
Penanganan limbah meliputi pengelolaan limbah cair yang berasal dari produksi,
laboratorium pengawasan mutu dan proses pengujian pada hewan.

3. Tanggung Jawab
3.1 Kepala Bagian Pemastian Mutu bertanggung jawab memastikan bahwa

proses dekontaminasi limbah cair dilaksanakan.
3.2 Kepala Bagian Produksi bertanggung jawab mendekontaminasi limbah cair

yang berasal dari produksi.
3.3 Kepala Bagian Pengawasan Mutu mendekontaminasi limbah cair yang

berasal dari laboratorium pengawasan mutu dan proses pengujian pada
hewan.

3.4 Bagian Umum dan Sarana bertanggung jawab menangani lebih lanjut limbah
hasil dekontaminasi.

4. Alat dan Bahan
4.1 Bahan

-----
4.2 Alat

a. Killing Tank merek ....... ukuran ...............
b. Otoklaf No. Identitas ............. merek ............. tipe………….
c. Wadah penampung limbah  merek ……….. volume ….... L

5. Prosedur
5.1 Dekontaminasi dengan Killing Tank

Limbah cair yang dihasilkan dari proses produksi, laboratorium pengawasan
mutu dan proses pengujian pada hewan yang mengandung mikroorganisme
(seperti Clostridium tetani, Corynebacterium diphtheriae, Bordetella pertussis)
harus didisinfeksi terlebih dahulu dalam Killing Tank (jika jumlah lebih dari ….
L) atau diotoklaf (jika jumlah kurang dari …… L), untuk membunuh
mikroorganisme yang terlibat dalam proses produksi, laboratorium
pengawasan mutu dan proses pengujian pada hewan dengan waktu …..
menit dan suhu …. °C.

Lampiran Aneks 2.22
(Contoh)

PROTAP DEKONTAMINASI LIMBAH CAIR
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5.1.1 Masukkan limbah cair ke dalam Killing Tank yang terletak di Ruang
........

5.1.2 Tutup rapat Killing Tank.
5.1.3 Buka katup pemasukan uap air biarkan uap keluar dari katup

pengeluaran uap .... menit, kemudian tutup katup pengeluaran dan
panaskan limbah cair hingga mencapai suhu  …. °C dan tekanan .....
bar. Biarkan kondisi ini selama ........... menit.

5.1.4 Tutup katup pemasukan uap dan buka katup pengeluaran uap.
5.1.5 Dinginkan limbah cair dengan membuka katup air pendingin hingga

mencapai suhu ......  °C.
5.1.6 Alirkan limbah cair ke Instalasi Pengolah Air Limbah.

5.2 Dekontaminasi dengan Otoklaf
5.2.1 Masukkan limbah cair dalam wadahnya ke  dalam Otoklaf yang

terletak di Ruang .........Tutup rapat Otoklaf.
5.2.2 Buka katup pemasukan uap air, biarkan uap keluar dari katup

pengeluaran uap .... menit, kemudian tutup katup pengeluaran dan
panaskan limbah cair hingga mencapai suhu  …. °C dan tekanan .....
bar.

5.2.3 Biarkan kondisi ini selama ........... menit.
5.2.4 Tutup katup pemasukan uap dan buka katup pengeluaran uap.
5.2.5 Biarkan isi Otoklaf mendingin hingga mencapai suhu ......  °C.
5.2.6 Buka tutup Otoklaf dan keluarkan wadah berisi limbah cair dan beri

label sesuai dengan Protap Penandaan No. ............. Lihat Lampiran 7
dari Lampiran 6.13, Label Limbah atau Sampah Farmasi.

5.2.7 Buang limbah cair yang sudah didekontaminasi ke Instalasi Pengolah
Air Limbah.

6. Dokumen Rujukan
-----------------

7. Riwayat Perubahan
Versi Tanggal Berlaku Alasan Perubahan

01 04 Agustus 2010 Pertama kali diberlakukan
02 19 Juli 2013 Penambahan instalasi pipa

dari killing tank ke Instalasi
Pengolah Air Limbah
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8. Distribusi
Asli : Kepala Bagian Pemastian Mutu

Kopi No. 1 : Kepala Bagian Pengawasan Mutu

No. 2 : Kepala Bagian Produksi

No. 3 : Kepala Bagian Umum dan Sarana
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1. Tujuan
Protap ini dibuat untuk melaksanakan pemantauan kesehatan hewan yang digunakan
untuk pembuatan dan pengujian produk biologi.

2. Ruang Lingkup
Protap ini berlaku untuk pemantauan kesehatan hewan yang digunakan untuk
pembuatan dan pengujian produk biologi.

3. Definisi
3.1 Hewan Laboratorium adalah hewan yang diperoleh dari breeding colony dengan

status mikrobiologi yang telah ditetapkan dan digolongkan ke dalam Hewan
Pengujian.

3.2 Ayam SPF (Specific Pathogen Free) adalah ayam yang bebas dari agen patogen
spesifik dan dipelihara dengan perlakuan khusus dalam ruangan isolator.

3.3 Pemantauan Status Kesehatan (Health Monitoring) adalah pemeriksaan hewan
terhadap mikroba tertentu secara berkala untuk mengetahui status mikrobiologi
hewan tersebut.

3.4 Pemeriksaan Fisiologi-Klinis Hewan adalah pemeriksaan berkala terhadap fungsi
organ vital hewan (hati dan / atau ginjal) melalui pemeriksaan laboratorium atas
sampel darah, urin, tinja dan pemeriksaan lain yang dikehendaki.

3.5 Zoonosis adalah penyakit yang dapat dengan mudah menular dari hewan ke
manusia, disebabkan oleh suatu bakteri atau virus berbahaya yang berasal dari
hewan dan menyebabkan gejala sakit bahkan kematian.

4. Tanggung Jawab
4.1 Kepala Bagian Pemastian Mutu bertanggung jawab memastikan bahwa proses

pemantauan kesehatan hewan dilaksanakan sesuai Protap ini.
4.2 Kepala Bagian Pemeliharaan Hewan bertanggung jawab melakukan tinjauan

terhadap analisis data dan menjamin bahwa Protap ini telah dilaksanakan dengan
sesuai.

4.3 Kepala Seksi Pemeliharaan Hewan melakukan supervisi dan bimbingan teknis
terhadap pelaksanaan Protap ini.

4.4 Seksi Patologi melakukan pemeriksaan mikrobiologi, patologi, fisiologi-klinis,
sesuai jadwal yang telah ditentukan.

4.5 Seksi Ayam SPF bertugas mengambil sampel darah sesuai jadwal yang telah
ditentukan dan mengirimkannya ke Bagian Pengawasan Mutu.

Lampiran Aneks 2.25
(Contoh)

PROTAP PEMANTAUAN KESEHATAN HEWAN
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5. Prosedur
5.1 Pemantauan Mencit, Marmut (Cavia) dan Kelinci.

5.1.1 Alat dan bahan
- Timbangan elektronis.
- Kandang transpor hewan (animal transport cage).
- Alat Pelindung Diri (APD: Baju Laboratorium, tutup kepala, sarung tangan,

masker, dan sepatu).

5.1.2 Frekuensi Pemantauan
Lakukan pemeriksaan status mikrobiologi dan patologi-klinis pada koloni
Mencit, Marmut (Cavia) dan Kelinci yang digunakan sebagai hewan uji atau
eksperimen in-vivo dengan frekuensi sesuai yang dinyatakan pada Lampiran 1,
Jumlah Sampel dan Frekuensi Pemantauan Kesehatan Hewan Laboratorium.

5.1.3 Prosedur Pemantauan
5.1.3.1 Siapkan kandang hewan 1 hari sebelum tanggal pengambilan sampel

dan beri identitas dengan label / stiker yang berisi keterangan: nama
spesies hewan, jumlah hewan, keterangan status / kegunaan hewan
dan tanggal pengambilan.

5.1.3.2 Siapkan formulir permohonan pemeriksaan.
5.1.3.3 Ambil sampel sejumlah yang sesuai dengan yang dinyatakan pada

Lampiran 1, Jumlah Sampel dan Frekuensi Pemantauan Kesehatan
Hewan Laboratorium.

5.1.3.4 Tempatkan sampel dalam ruangan, tiap satu Kamar Hewan berisi
......... rak dan masing-masing rak berisi ........... kandang yang
menampung spesies hewan laboratorium sejenis serta catat sebagai
satu koloni hewan.

5.1.3.5 Untuk menggambarkan status mikrobiologis hewan yang terdapat
dalam satu koloni, lakukan pengambilan sampel hewan dari setiap
koloni hewan secara acak yaitu dari tiap rak diambil hewan sampel dari
kandang yang berbeda.

5.1.3.6 Timbang dan catat berat tiap hewan.
5.1.3.7 Tempatkan hewan sampel, yang berasal dari koloni yang berbeda,

dalam kandang transpor hewan yang berbeda dan lengkapi dengan
identitas label yang jelas.

5.1.3.8 Kirim hewan sampel ke Bagian Pemantauan Hewan untuk:
- pemeriksaan bakteri, virus, protozoa dan parasit patogen di

Laboratorium Mikrobiologi. Lihat Lampiran 2, Daftar Mikroorganisme
yang Dimonitor pada Hewan Laboratorium.
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- pemeriksaan Patologi Anatomi (PA) dan Histopatologi (HP) di
Laboratorium Patologi, apabila ditemukan perubahan / kelainan pada
jaringan tubuh / organ tubuh.

5.1.3.9 Catat hasil pemeriksaan laboratorium dalam formulir data untuk
kemudian dievaluasi oleh Bagian Pemantauan Hewan.
Kirimkan hasil evaluasi ke Bagian Pemastian Mutu dan kopi hasil ke
Bagian lain yang terkait untuk dilakukan tindakan perbaikan bila
diperlukan.

5.2 Pemantauan Kuda dan Domba
5.2.1 Alat dan bahan

- Disposable Syringe (alat suntik sekali pakai) ukuran 50 ml dan 10 ml 1,
- Kapas beralkohol dan larutan jodium tincture,
- Tabung sampel darah yang berisi zat anti koagulan (Vecuette / venoject),
- Gunting bengkok SS,
- Media transfer untuk sampel swab / usap,
- Botol urin dan tinja hewan,
- Kotak Pembawa yang bersih / steril untuk mengirimkan sampel, dan
- Baju kerja kandang lengkap dengan masker, sarung tangan, tutup kepala,

sepatu boot, pelindung muka.

5.2.2 Frekuensi Pemantauan
Lakukan pemeriksaan status mikrobiologi dan patologi-klinis pada kuda dan
domba dengan frekuensi sesuai yang dinyatakan pada Lampiran 1, Jumlah
Sampel dan Frekuensi Pemantauan Kesehatan Hewan Laboratorium.

5.2.3 Prosedur Pemantauan
5.2.3.1 Siapkan semua alat dan bahan yang akan digunakan untuk mengambil

sampel dan masukkan ke dalam kotak pembawa yang bersih dan steril.
5.2.3.2 Siapkan formulir permohonan pemeriksaan serta label / stiker yang

berisi keterangan tentang nama: spesies hewan, nomor registrasi
hewan, status / kegunaan hewan, tanggal pengambilan sampel, dan
tempelkan pada tabung pengambilan sampel sesuai peruntukannya.

5.2.3.3 Pengambilan Sampel.
5.2.3.3.1 Sampel darah

a) Kuasai (Restraint) hewan yang akan diambil sampel.
b) Sebelum pengambilan darah, bersihkan kulit pada leher

hewan di sekitar daerah pembuluh darah leher (Vena
Jugularis) dengan mencukur rambut / bulu, memakai
gunting bengkok SS.
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c) Disinfeksi daerah yang telah dicukur tadi dengan larutan
Jodium Tincture kemudian dengan kapas beretanol 70%.

d) Ambil darah hewan melalui Vena Jugularis, sebanyak 25 -
30 ml dengan menggunakan disposable syringe 50 ml.

e) Disinfeksi luka bekas tusukan jarum dengan kapas
beretanol 70%.

f) Untuk darah Domba (Ruminansia)
Masukkan darah segar ke dalam tabung reaksi 50 ml
secara perlahan untuk menghindarkan terjadinya lisis,
tutup tabung, dan kemudian letakkan tabung yang sudah
berisi darah dalam posisi miring (sudut kemiringan ± 700)
dan biarkan pada suhu kamar selama 1 jam.

g) Untuk darah Kuda
- Masukkan 9 ml darah segar ke dalam tabung “Venoject

/ Vacuette” berisi antikoagulan Heparin dengan cara
menusukkan jarum disposable syringe ke karet penutup
tabung “Venoject / Vacuette”.

- Tuangkan 1 tetes darah dari disposable syringe di atas
permukaan 2 (dua) deck-glass yang baru dan bersih,
kemudian buat preparat ulas darah.

- Masukkan sisa darah dalam disposable syringe ke
tabung reaksi 50 ml secara perlahan untuk
menghindarkan lisis, tutup tabung dan kemudian
letakkan tabung yang sudah berisi darah dalam posisi
miring (sudut kemiringan ± 700) dan biarkan pada suhu
kamar selama 1 jam.

h) Segera kirim sampel darah segar (darah dalam tabung
“Venoject / Vacuette”) dan preparat ulas darah, ke Bagian
Pengujian terkait untuk dilakukan pengujian penyakit
Surra (Trypanosoma evansi), karena untuk pengujian ini
sampel tidak boleh disimpan lebih dari 18 jam setelah
dilakukan pengambilan sampel.

i) Setelah dibiarkan selama 1 jam pada suhu kamar, simpan
selanjutnya tabung reaksi yang berisi darah beku, dalam
inkubator 370C selama 5 jam atau lebih.

j) Pindahkan tabung reaksi yang berisi serum dan darah
beku dan simpan dalam refrigerator 5-80C selama 2-3
jam.

k) Sentrifugasi tabung reaksi yang berisi serum dan darah
beku pada kecepatan 3000 rpm selama 15 menit.
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l) Dengan menggunakan pipet, pindahkan cairan serum ke
dalam tabung steril dan simpan dalam freezer (suhu ≥ -
50C) sampai siap untuk dilakukan pengujian.

5.2.3.3.2 Sampel usap (swab) pada kuda
a) Lakukan ulasan dengan menggunakan 2 (dua) buah

Cotton swab steril, pertama pada selaput mukosa rongga
hidung kuda dan kedua pada selaput mukosa vagina
untuk kuda betina atau mukosa preputium untuk kuda
jantan.

b) Masukkan cotton swab segera dan tusukkan ke media
transfer yang terdapat dalam tabung media.

5.2.3.3.3 Sampel urin dan tinja
a) Ambil sampel urin sebanyak 25 - 50 ml dan sampel tinja

secukupnya kemudian tampung masing-masing dalam
botol pengambilan sampel yang telah dipersiapkan.

5.2.3.4 Masukkan semua bahan uji (sampel darah / serum, preparat ulas /
swab, sampel urin / tinja ke dalam kotak pembawa dan kirim ke
Laboratorium untuk selanjutnya dilakukan pengujian. Lihat Lampiran 2,
Daftar Mikroorganisme yang Dimonitor pada Hewan Laboratorium.

5.2.3.5 Catat hasil pemeriksaan laboratorium dalam formulir Data Status
Mikrobiologi Hewan Laboratorium Lampiran 3.1, Status Mikrobiologi
Hewan Laboratorium (Mencit / Marmut (Cavia) / Rabit); Lampiran 3.2,
Status Mikrobiologi Hewan Laboratorium (Kuda / Ruminansia); dan
Lampiran 3.3, Pemeriksaan Patologi-klinik Hewan Laboratorium untuk
kemudian dievaluasi oleh Bagian Pemantauan Hewan.

5.2.3.6 Kirimkan hasil evaluasi ke Bagian Pemastian Mutu dan kopi hasil ke
Bagian lain yang terkait untuk dilakukan tindakan perbaikan bila
diperlukan.

5.3 Pemantauan Ayam SPF (Specific Pathogen Free)
5.3.1 Alat dan Bahan

- Sampel darah ayam SPF,
- Disposable Syringe (alat suntik sekali pakai) 5 ml,
- Kapas beretanol 70%,
- Kantung plastik bening ukuran 10 x 20 cm,
- Pensil dan Spidol tahan air (water proof),
- Aluminium  foil,
- Label stiker,
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- Transport Box (wadah) untuk mengirimkan sampel darah, dan
- Seragam kandang ayam SPF.

5.3.2 Frekuensi Pemantauan
Lakukan pemeriksaan ayam SPF dengan frekuensi sesuai yang dinyatakan
pada Lampiran 1, Jumlah Sampel dan Frekuensi Pemantauan Kesehatan
Hewan Laboratorium.

5.3.3 Prosedur Pemantauan
Pastikan bahwa bahan asal hewan tersebut yang digunakan untuk produksi
dan pengawasan mutu vaksin campak sesuai dengan persyaratan Badan
Kesehatan Dunia (WHO).
5.3.3.1 Persiapan Pengambilan Darah Ayam

a) Siapkan formulir data untuk mencatat nomor ayam yang akan
diambil darahnya.

b) Setiap kali periode pengambilan sampel darah pada isolator yang
sama, harus berasal dari individu ayam yang berbeda.

c) Buat label / stiker berisi keterangan nomor ayam, nomor isolator
asal ayam dan tanggal pengambilan sampel darah.

d) Siapkan semua alat dan bahan yang akan digunakan untuk masing-
masing isolator di dalam kantung plastik bening.

5.3.3.2 Proses Pengambilan Darah Ayam
a) Segel rapat kantung plastik berisi syringe dan peralatannya,

masukkan ke dalam ruangan isolator melalui bak berisi cairan
desinfektan.

b) Buka kantung plastik, eratkan sambungan antara jarum dan batang
syringe sebelum dipakai dan kendurkan tutupnya.

c) Buka pintu kurungan ayam perlahan dan tangkap ayam sesuai
dengan nomor yang telah ditentukan.

d) Keluarkan ayam dari kurungan dan satukan kedua sayapnya untuk
pegangan agar tidak meronta.

e) Tempatkan ayam pada posisi miring pada salah satu sisinya (di
atas kurungan atau tempat pakan sesuai dengan posisi yang paling
nyaman).

f) Cabut dan bersihkan bulu di sekitar tempat pengambilan darah
sehingga posisi pembuluh darah di daerah lipatan ketiak di bawah
sayap ayam terlihat dengan jelas dan disinfeksi dengan kapas
beretanol 70%.

g) Lakukan orientasi tempat pengambilan darah terlebih dahulu,
kemudian arahkan jarum dan tusukkan pada pembuluh darah balik.
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h) Tarik penghisap secara perlahan.
i) Hentikan pengambilan darah setelah volume yang didapat dari

setiap ekor ayam sesuai dengan kebutuhan pengujian (minimal 1,5
ml).

j) Cabut dan hentikan perdarahan pada ayam dengan jalan
menekannya.

k) Masukkan kembali ayam ke dalam kurungannya setelah
perdarahan berhenti.

l) Keraskan penutup jarum dan masukkan syringe berisi sampel
darah ke dalam kantung plastik dan segel rapat.

m) Keluarkan kantung plastik melalui bak tempat keluar masuk barang
bersih dan kumpulkan semua sampel darah ayam.

n) Tempelkan label sesuai nomor ayam, nomor asal isolator dan
tanggal pengambilan sampel.

o) Masukkan syringe yang berisi sampel darah ayam tersebut ke
dalam kantung plastik baru dan tempatkan pada kotak pembawa,
dan lapisi permukaan dalam kotak dengan aluminium foil.

p) Kirimkan sampel darah dan formulir permohonan pemeriksaan ke
bagian pengujian. Lihat Lampiran 2, Daftar Mikroorganisme yang
Dimonitor pada Hewan Laboratorium.

q) Catat hasil pemeriksaan laboratorium dalam formulir data untuk
kemudian dievaluasi oleh Bagian Pemantauan Hewan.

r) Kirimkan hasil evaluasi ke Bagian Pemastian Mutu dan kopi hasil
ke Bagian lain yang terkait untuk dilakukan tindakan perbaikan bila
diperlukan.

6. Daftar Lampiran
Lampiran 1: Jumlah Sampel dan Frekuensi Pemantauan Kesehatan Hewan

Laboratorium
Lampiran 2: Daftar Mikroorganisme yang Dimonitor pada Hewan Laboratorium
Lampiran 3: Laporan Status Mikrobiologi Hewan Laboratorium (Mencit / Marmut

(Cavia) / Rabit)
Lampiran 4: Laporan Status Mikrobiologi Hewan Laboratorium (Kuda / Ruminansia)
Lampiran 5: Pemeriksaan Patologi-klinik Hewan Laboratorium



NAMA
PERUSAHAAN

Prosedur Tetap

PEMANTAUAN KESEHATAN HEWAN

Halaman 8 dari 8
No……………

Tanggal berlaku
………………………Departemen

…………………….
Seksi

……………………..
Disusun Oleh

……………………
Tanggal…………..

Diperiksa oleh

…………………....
Tanggal…………..

Disetujui oleh

…………………....
Tanggal…………..

Mengganti No. ......

Tanggal ..........

- 780 -

7. Dokumen Rujukan
1 Fujikura, T. et. al.  1993.  Guidelines for Breeding and Care of Laboratory Animal.
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No. 3 : Kepala Seksi Pemeliharaan Hewan
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Lampiran 1

Jumlah Sampel dan Frekuensi Pemantauan Kesehatan Hewan Laboratorium

Spesies Total jumlah Umur hewan dan                  Frekuensi  Pemantauan
hewan sampel (ekor) jumlah sampel (ekor)

Mencit 20 Sapihan : 4 Setiap 3 Bulan

(Dan sejenisnya) Dewasa muda : 8
(Umur 10-14 minggu)
Breeder tua : 8
(Umur ≥ 6 Bulan)

Marmut (Cavia) 10 Sapihan : 2 Setiap 3 Bulan

Dewasa muda : 4
(Umur 10-14 minggu)
Breeder tua : 4
(Umur ≥ 6 Bulan)

Kelinci 10 Dewasa muda : 5 Setiap 3 Bulan
(Umur 12-14 minggu)
Breeder tua : 5
Umur ≥ 6 Bulan)

Ayam SPF Minimal, 10% Dewasa : Minimal Setiap 3 Bulan
∑ ayam / isolator 1 / isolator

Ruminansia 10 Dewasa : 10 Setiap 3 Bulan
(Domba)

Kuda 10 Dewasa : 10 Setiap 3 Bulan

Catatan :
Pemeriksaan Gross patologi Post-Mortem, Mencit / Marmut (Cavia) / Kelinci: setiap 1
minggu
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Lampiran 2

Daftar Mikroorganisme yang Dimonitor pada Hewan Laboratorium

1. Mencit (Tikus).

1.1 Virus (Viruses).
1.   Parainfluenza virus type 3
2. Sendai virus

1.2 Bakteri (Bacteria).
1.   Pasteurella multocida.
2.   Salmonella spp.
3.   Leptospira spp.
4.   Staphylococcus aureus
5.   Streptococcus B-haemoliticus
6.   Corynebacterium kutscheri
7.   Citobacter freundii
8.   Clostridium perfringens A.
9.   Klebsiella pneumoniae
10. Klebsiella oxytoca
11. Yersinia enterolitica
12. Yersinia pseudotuberculosis
13. Pseudomonas aeruginosa
14. Mycoplasma

1.3 Endoparasit.
1.  Cacing / helmint.
2. Protozoa: Coccidia sp.

2. Marmut (Cavia) (Guinea Pig).

2.1 Virus (Viruses).
1.   Parainfluenza virus type 3
2. Sendai virus

2.2 Bakteri (Bacteria).
1.   Pasteurella multocida.
2.   Salmonella sp.
3.   Clostridium perfringens A.
4.   Streptococcus B-haemoliticus
5.   Staphylococcus aureus
6.   Klebsiella pneumoniae
7.   Klebsiella oxytoca
8.   Pseudomonas aeruginosa
9.   Mycoplasma sp.
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2.3 Endoparasit.
1.  Cacing
2.  Protozoa: Coccidia sp.

3. Kelinci (Rabbit).

3.1 Virus (Viruses).
1 Parainfluenza virus type 3
2. Sendai virus

3.2 Bakteri (Bacteria).
1.   Pasteurella multocida.
2.   Salmonella sp.
3.   Clostridium perfringens A.
4.   Streptococcus B-haemoliticus
5.   Staphylococcus aureus
6.   Klebsiella Pneumoniae
7.   Klebsiella oxytoca
8.   Pseudomonas aeruginosa
9.   Mycoplasma sp.

3.3 Endoparasit.
1.  Cacing
2.  Protozoa: Coccidia sp.

4. Ayam SPF (Specific Patogen Free).

4.1 Virus (Viruses).
1.   Avian Leucosis virus (ALV)
2. Avian Adeno virus (ADV)
3.   Avian Reo virus (Reo V)
4. Fowl pox sp.
5. Infectious Laryngotracheitis virus (ILTV)
6.   Infectious Bronchitis virus (IBV)
7.   Reticulo Endotheliosis virus (REV)
8.   Infectious Bursal disease (IBD)
9.   Marek’s disease (MD)
10. Avian Nephritis virus
11. Avian Encephalomyelitis virus
12. Newcastle Disease virus (ND)
13. Influenza virus (IFV)
14. Para Influenza virus (PIFV)
15. Egg Drop syndrome-76 virus (EDS-76)



- 784 -

4.2 Mycoplasma sp.
1. Mycoplasma synoviae (MS)
2. Mycoplasma gallisepticum (MG)

4.3 Bakteri (Bacteria).
1. Salmonella pullorum (SP)
2. Mycobacterium avium (MA)
3. Haemophillus paragallinarum (HPG)

5. Domba.

5.1 Virus (Viruses).
1.   Sendai virus
2. Akabane virus
3.   Bluetongue / EHD virus
4.   Caprine Arthritis Encephalitis
5.   Pestivirus / BVD
6.   Rabies virus
7.   Para Influenza virus type 3

5.2 Bakteri (Bacteria).
1. Anthrax
2. Brucella militensis
3. Contagious Caprine Pleuropneumonia

(Mycoplasma, Mycoides var Capri)

6. Kuda.

6.1 Virus (Viruses).
1. Equine Infectious Anemia virus
2.   Para Influenza virus tipe 3
3.   Sendai virus
4.   Rabies virus
5.   Pestivirus/BVD
6.   EBL virus

6.2 Bakteri (Bacteria).
1. Contagious Equine Metritis
2. Glanders / Maleus

6.3 Parasit (Parasites)
1. Surra (Trypanosoma evansi)
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Lampiran 3

Laporan Status Mikrobiologi Hewan Laboratorium
(Mencit / Marmut (Cavia) / Rabit)

Jenis Hewan (Spesies): Mencit / Marmut (Cavia) Bagian : ……………….
/ Rabit

Galur / Strain : …………………. Tanggal Pemeriksaan: ……………….
Asal koloni / No.Isolator: …………………. Operator : ……………….
Status Hewan : …………………. Paraf : ……………….

Jenis Mikrobiologi

Sejarah Status Mikrobiologi
( ∑ hewan terinfeksi / ∑ total hewan

diperiksa ) Metode uji
Januari … April … Juli … Okt. …

Virus :
Parainfluenza virus tipe 3 SN / HI
Sendai virus SN / HI
…………..
…………..
…………..
Bakteria :
Pasteurella multocida ELISA
Salmonella sp. Aglutinasi cepat
Clostridium perfringens-A ELISA
Streptococcus B-
haemoliticus

Isolasi&Identif.

Klebsiella pneumonia Isolasi & Identif.
Klebsiella oxytoca Isolasi & Identif.
Pseudomonas aeruginosa Isolasi & Identif.
Staphylococcus aureus Isolasi & Identif.
Yersinia enterocolitica Isolasi & Identif.
Yersinia pseudotuberculosis Isolasi & Identif.
Corynebacterium kutscheri Isolasi & Identif.
Citrobacter freundii Isolasi & Identif.
Leptospira spp. Isolasi & Identif.
Mycoplasma sp. Isolasi & Identif.
…………..
…………..
…………..
Endoparasit :
Cacing   : ………………… Mikroskopik

…………………
…………………

Coccidia  ………………… Mikroskopik
…………………



- 786 -

Indikasi patologis adanya penyakit menular :

Patologi Anatomi :

Histopatologi :

……, ……………...
Mengetahui,

( …………………………..) ( …………..……….… )
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Lampiran 4

Laporan Status Mikrobiologi Hewan Laboratorium
(Kuda / Ruminansia)

Jenis Hewan (Spesies) : Kuda / Ruminansia Bagian : …………………..
Galur / Strain : …………………. Tanggal Pemeriksaan: …………………..
Asal koloni / No.Isolator : …………………. Operator : …………………..
Status Hewan : …………………. Paraf : …………………..

Kuda (Horse)

Jenis Mikrobiologi Metode uji

Virus :
Equine Infectious Anemia
virus

AGP

Para Influenza virus tipe 3 HI
Sendai virus HI
Rabies virus ELISA
EBL AGP
Pestivirus / BVD AGP
………………
………………
Bakteri :
Contagious Equine Metritis Isolasi &

Identif.
Glanders / Maleus Isolasi &

Identif.
.......................

Status Mikrobiologi
( Nomor Hewan )
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Parasit : HCT
Surra (Trypanosoma evansi) Ulas darah

Mice Inoc.
………………

-788
-
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Domba (Sheep)

Jenis Mikrobiologi Metode uji

Virus :
Sendai virus HI
Akabane virus SN
Bluetongue / EHD virus SN
Caprine Arthritis
Enchepalitis

SN / ELISA

Pestivirus / BVD SN
Rabies ELISA
Para Influenza tipe 3 HI
……………….
……………….
Bakteria :
Anthrax(*) ELISA
Brucella militensis RBT & CFT
Contagious Caprine Pleuro-
Pneumonia
………………..

Keterangan (*) : Mempunyai titer Anti Bodi terhadap penyakit Anthrax

…………..,…………………
Mengetahui,

( …………………………..) ( ……………………… )

Status Mikrobiologi
( Nomor hewan )
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Lampiran 5

Pemeriksaan Patologi-klinik Hewan Laboratorium

Jenis Hewan (Spesies): Kuda / Ruminansia Bagian : ……………….
/ ………

Galur / Strain : …………………. Tanggal Pemeriksaan: ……………….
Asal koloni / No.Isolator: …………………. Operator : ……………….
Status Hewan : …………………. Paraf : ……………….

Bahan dan Jenis
Pemeriksaan

Nomor Hewan dan Hasil Pemeriksaan Nilai Normal

Urin :
Warna
BD
Protein
Bilirubin
Sedimen

Eritrosit
Lekosit
Kristal

Kreatinin     …….   mg/dl
mg/dl

Ureum         ……    mg/dl mg/dl
Urea BUN   …...     mg/dl mg/dl
Amylase      .……    mg/dl mg/dl

Tinja:
Warna
Konsistensi
Lendir
Eritrosit
Lekosit
Identifikasi parasit

Cacing  …………
………………..

Coccidia  ……………….

……………….
Darah :
Hb               …….    gr/dl gr/dl
Lekosit         ……..  / mm3 / mm3

Eritrosit        ……..  / mm3 / mm3

Hitung jenis
Bas. . ……. % %

Eos.     ……... % %
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Bahan dan Jenis
Pemeriksaan

Nomor Hewan dan Hasil Pemeriksaan Nilai Normal

Lym    ……… % %
Mon    ……… % %

Hematokrit       …….     % %
Eosinophil       …..  / mm3 / mm3

Bilirubin Total……  mg/dl mg/dl
Bilirubin Direct..…  mg/dl mg/dl
SGOT        ………     U/L U/L
SGPT         ………    U/L U/L

Mengetahui,

( ……………………..………..) ( …………………………… )
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Lampiran Aneks 2.29
(Contoh)

GAMBAR DAN PRINSIP KERJA INSINERATOR

Insinerasi adalah proses pemusnahan material organik melalui proses pembakaran
dalam suatu sistem yang terkontrol dan terisolasi terhadap lingkungannya.
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Proses insinerasi digambarkan dalam skema berikut :

Insinerator di atas memiliki dua buah ruang bakar, yaitu: Ruang Bakar Pertama (First
Chamber) dan Ruang Bakar Kedua (Second Chamber), satu unit Alat Pengendali Polusi
Udara (Water Scrubber) dan satu unit Cerobong Asap (Exhaust Stack).

No. Komponen Fungsi Keluaran (Output)
1 Ruang Bakar

Pertama,
suhu 400 -
600 ºC.

Tempat proses
pirolisa berlangsung

metana (CH4), etana (C2H6),
dan karbon monoksida (CO)
selain padatan tidak terbakar
(logam, kaca), abu (berupa
mineral) maupun karbon.

2 Ruang Bakar
Kedua, suhu
700 - 900 ºC.

Pembakaran gas
hasil proses pirolisa

karbondioksida (CO2) dan uap
air (H2O)

3 Alat
Pengendali
Polusi Udara

Menangkap partikel
yang terbawa oleh
aliran gas yang
keluar dari Ruang
Bakar Kedua

karbondioksida (CO2) dan uap
air (H2O) yang bebas dari
partikulat

4 Cerobong
Asap

Mengeluarkan gas
yang sudah terpisah
dari partikulatnya

karbondioksida (CO2) dan uap
air (H2O) yang bebas dari
partikulat

SUPLAI ENERGI
TERKONTROL

UDARA BAKAR
TERKONTROL

I N S I N E R A T O RSAMPAH

KALOR PADATAN SISA GAS BUANG
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SPESIFIKASI BENIH
CORYNEBACTERIUM DIPTHERIAE GALUR PW8 CN 2000

Nama Bahan : Master seed Corynebacterium diptheriae PW 8 CN 2000
Nama Pabrik / Manufacturer : ...................
Pemerian / Karakteristik : Serbuk kering, berwarna agak putih
Kemasan : Ampul 1 ml
Tampilan Kemasan : Baik, tidak ada kerusakan pada label / kemasan
Penyimpanan : Dalam wadah tertutup rapat
Kondisi Penyimpanan : Pada suhu 2-8 ºC
Rujukan :

1. Principles of Fermentation of Fermentation Technology, Stanbury, P. F. dan
Whittaker, A. 1987

2. Preparation of Vaccines, Dr. Ir. Van Hemert et al, Bilthoven, The Nehterlands, Mei,
1983

3. TRS 800, 4th report, Geneva, 1983

Jenis Uji & Persyaratan :

Jenis Uji Persyaratan

Identifikasi Pewarnaan Gram:

- Bentuk batang Gram positif, ujung sedikit agak tebal

- Susunan tidak beraturan, bergerombol hampir seperti

huruf Cina

Kemurnian Murni Corynebacterium diphtheriae, tidak ada kontaminan dari

mikroorganisme lain

Sifat Biokimia Cepat bereaksi dengan glukosa, jika direaksikan dengan amilum

bereaksi lambat dan tidak bereaksi terhadap sukrosa

Toksigenesitas Toksin hasil kultivasi tidak kurang dari 50 Lf/mL

Vakum Tidak ada kebocoran ampul

Kriteria Keberterimaan :
1. Lulus Uji Identifikasi
2. Lulus Uji Kemurnian
3. Lulus Uji Sifat Biokimia
4. Lulus Uji Toksignesitas
5. Lulus Uji Vakum

Riwayat Perubahan

Revisi Tgl. Efektif Uraian Perubahan
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SPESIFIKASI TETANUS TOKSOID MURNI

Nama Bahan : Toksoid Tetanus Murni
Rumus Kimia : -
No. Catalog / Art. No. / Grade : -
Nama Pabrik / Manufacturer : ................................................
Pemerian : Cairan berwarna kecoklatan bening, bau khas
Titer : 1800-2200 Lf/ml
Kemasan : Botol PP
Tampilan Kemasan : -
Penyimpanan : Dalam wadah tertutup rapat
Kondisi Penyimpanan : Pada suhu 2-8oC
Lama Penyimpanan : 3 tahun dari tanggal produksi
Nama Bagian Pemakai : ................................................
Rujukan : WHO Expert Committee on Biological

Standardization, Technical Report Series No. 800,
Geneva, 1990, page 109-126

Monografi / Pengujian:
Jenis Uji Persyaratan

Uji Kemurnian Tidak kurang dari 1000 Lf/mg PN
Uji Toksisitas Spesifik 1. Tidak ada tanda-tanda hewan sakit

dan tidak ada hewan mati yang
disebabkan oleh intoksikasi tetanus
selama 3 minggu masa pengamatan.

2. Tidak kurang dari 80% hewan
percobaan bertahan hidup sampai
akhir pengujian

Uji Irreversibilitas 1. Tidak ada tanda-tanda hewan sakit
dan atau mati yang disebabkan oleh
intoksikasi tetanus selama 4 minggu
masa pengamatan.

2. Tidak kurang dari 80% hewan
percobaan bertahan hidup sampai
akhir pengujian

Uji Kandungan Formaldehid Bebas Tidak lebih dari 0,02%
Uji Kadar Thimerosal Mengandung Thimerosal 0,005% -

0,02% b/v
Uji Sterilitas Tidak ada pertumbuhan mikroorganisme
Uji pH 6,0 – 7,0

Kriteria Keberterimaan :
1. Lulus uji Kemurnian
2. Lulus uji Toksisitas Spesifik Tetanus
3. Lulus uji Irreversibilitas
4. Lulus uji Kandungan Formaldehid Bebas
5. Lulus uji Kadar Thimerosal
6. Lulus uji Sterilitas
7. Lulus uji pH

Lampiran Aneks 2.31b
(Contoh)
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Uji tambahan (tidak termasuk kriteria keberterimaan) :
1. Uji Flokulasi
2. Uji Potensi
3. Uji Endotoksin

Riwayat Perubahan
Revisi Tgl. Efektif Uraian Perubahan
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SPESIFIKASI VAKSIN JERAP TETANUS

Nama Produk : Vaksin TT
Deskripsi : Suspensi putih, homogen setelah dikocok
Volume *) : 5,3 ± 0,2 mL
Formula : tiap dosis (0,5 mL) terdiri dari :

- Toksoid Tetanus murni 10 Lf
- Aluminium Fosfat 1,5 mg
- Thimerosal 0,05 mg

Kemasan : Dus @ 10 vial @ 5 mL (10 dosis)
Tampilan kemasan : Bahan Kemasan

- Vial 5 mL
- Rubber stopper 13 mm merah
- Alumunium cap 13 mm merah
- Label TT 5 mL
- Leaflet TT
- Box TT 5 mL

Penyimpanan : Dalam wadah tertutup rapat
Kondisi Penyimpanan / ED : Antara 2 s/d 8 C, Jangan dibekukan / 3 tahun
Rujukan :

1. WHO Expert Committee on Biological Standardization, Technical Report Series
No. 800, Geneva, 1990

2. USP XXVII – 2004 page 1794; page 2583

Jenis Uji & Persyaratan:
Jenis Uji Persyaratan

Identitas :
- Tetanus - - Berflokulasi dengan anti tetanus
Sterilitas Tidak ada pertumbuhan mikroorganisme
Toksisitas Abnormal Hewan hidup minimal 7 hari tanpa

menunjukkan gejala toksisitas abnormal
Uji pH 6,0 – 7,0
Kadar Alumunium Tidak lebih dari 1,25 mg/dosis

Keterangan : Inspeksi visual dilakukan pada setiap wadah produk
Kriteria Keberterimaan :

1. Lulus uji Identitas
2. Lulus uji Sterilitas
3. Lulus uji Toksisitas Abnormal
4. Lulus uji pH
5. Lulus uji Kadar Alumunium

Riwayat Perubahan :
Revisi Tgl. Efektif Uraian Perubahan

*) dilihat selama proses filling



Lampiran Aneks 2.35
(Contoh)

ALUR PROSES PENGGANDAAN LOT BENIH KERJA
Clostridium tetani
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Keterangan:

: Substansi / Hasil

: Proses
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A. Lemari Pengaman Biologi Kelas I (Gambar 1a dan 1b)

Lemari pengaman biologi jenis ini memiliki sistem aliran udara yang tidak disirkulasi
kembali tetapi langsung dibuang ke atmosfir setelah melewati filter HEPA.  Lemari ini
dapat melindungi operator dengan sangat baik tetapi tidak dapat melindungi produk
yang ada dalam lemari terhadap kontaminasi.

Gambar 1a. LEMARI PENGAMAN BIOLOGI KELAS I TIPE A

Gambar 1b. LEMARI PENGAMAN BIOLOGI KELAS I TIPE B

Lampiran Aneks 2.38

ALIRAN UDARA LAMINAR BIO-HAZARD
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B. Lemari Pengaman Biologi Kelas II (Gambar 2 - 5)

Lemari Pengaman Biologi Kelas II didesain untuk melindungi operator, produk dan
lingkungan. Lemari ini didesain untuk pekerjaan yang melibatkan mikroorganisme
dalam containment laboratory tingkat 2, 3 dan 4. Lemari ini dibagi dalam dua tipe (A
dan B) berdasarkan tipe konstruksinya, kecepatan dan pola aliran udara, serta sistem
pengeluaran udaranya.

Pada tipe A terdapat dua sub-tipe A1 dan A3 sedangkan tipe B terbagi menjadi dua
sub-tipe B1 dan B2. Lemari ini merupakan jenis lemari yang paling umum digunakan
dalam laboratorium penelitian biomedis karena karakteristik yang dimilikinya.

Gambar 2. LEMARI PENGAMAN BIOLOGI KELAS II TIPE A1

Udara dalam lemari  bisa disirkulasi ulang ke dalam laboratorium atau keluar dari
gedung melalui suatu sambungan thimble (lubang kecil di sekitar rumah filter) di mana
keseimbangan tekanan udara tidak akan terpengaruh oleh fluktuasi sistem
pembuangan udara gedung / ruangan. Sambungan ini harus didesain sedemikian
rupa sehingga tidak akan mengganggu proses uji fungsi lemari (tersedia akses untuk
melakukan uji kebocoran HEPA) dan menjaga agar rata-rata kecepatan aliran udara
pada permukaan (face velocity) sebesar minimum 0,38 m/dtk. Biasanya memiliki
saluran udara dan plenum yang bertekanan positif.
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Gambar 3. LEMARI PENGAMAN BIOLOGI KELAS II TIPE A3

Udara dalam lemari  bisa disirkulasi ulang ke dalam laboratorium atau keluar dari
gedung melalui suatu sambungan thimble (lubang kecil di sekitar rumah filter) dimana
keseimbangan di dalam lemari  tidak akan terpengaruh oleh fluktuasi sistem
pembuangan udara gedung / ruangan. Sambungan ini harus didesain sedemikian
rupa sehingga tidak akan mengganggu proses uji fungsi lemari (tersedia akses untuk
melakukan uji kebocoran HEPA) dan menjaga agar rata-rata kecepatan aliran udara
pada permukaan (face velocity) sebesar minimum 0,5 m/dtk. Memiliki saluran udara
dan plenum yang bertekanan negatif.
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Gambar 4. LEMARI PENGAMAN BIOLOGI KELAS II TIPE B1

Dilengkapi dengan sistem saluran udara tersendiri (Hard-Duct) yang membuang
udara ke atmosfir setelah melewati proses filtrasi oleh HEPA filter.
Memiliki plenum yang bertekanan negatif.
Menjaga minimum rata-rata kecepatan aliran udara pada permukaan sebesar 0,5
m/dtk dan 30% udara disirkulasi kembali ke dalam lemari.
Digunakan untuk bahan kimia toksis ringan dan mudah menguap (low levels volatile
toxic chemicals) dan radionuklida dalam jumlah sedikit (trace amounts of
radionuclides).
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Gambar 5. LEMARI PENGAMAN BIOLOGI KELAS II TIPE B2

Tidak ada udara yang disirkulasi kembali ke dalam lemari.
Menjaga minimum kecepatan aliran udara pada permukaan sebesar 0,5 m/dtk.
Dilengkapi dengan sistem saluran udara tersendiri (Hard-Duct) yang membuang
100% udara ke atmosfir setelah melewati proses filtrasi dengan filter HEPA.
Memiliki plenum yang bertekanan negatif.
Digunakan untuk bahan kimia toksis ringan dan mudah menguap (low levels volatile
toxic chemicals) dan radionuklida (radionuclides).
Kanopi saluran udara pembuangan harus didesain untuk memungkinkan melakukan
uji fungsi lemari. Alarm harus tersedia dan dapat terdengar di dalam lemari untuk
mengindikasikan kehilangan atau penurunan aliran udara pembuangan yang berasal
dari sistem pembuangan udara gedung / ruangan. Kipas internal lemari harus bersifat
interlocked agar berhenti jika sistem pembuangan udara gedung / ruangan mengalami
kerusakan.  Hal ini untuk mencegah peningkatan tekanan udara (pressurization)
dalam lemari.

C.  Lemari Pengaman Biologi Kelas III (Gambar 6)

Lemari Pengaman Biologi Kelas III bersifat tertutup penuh dengan aliran udara yang
terlokalisasi melalui sistem pasokan dan pengeluaran udara yang dilengkapi dengan
filter HEPA. Aktivitas dalam lemari dilakukan dengan menggunakan sarung tangan
yang terpasang dalam lemari.  Lemari dijaga dalam kondisi bertekanan negatif
minimal 120 Pa, dan aliran udara (airflow) dijaga oleh sistem pengeluaran udara
tersendiri yang terpasang di luar lemari.

Lemari Pengaman Biologi Kelas III dapat melindungi operator dan produk. Lemari  ini
didesain untuk melakukan aktivitas yang terkait dengan patogen tingkat 4. Udara
keluar disaring dua kali dengan menggunakan filter HEPA dan diinsinerasi.
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Pengeluaran barang dari dalam lemari harus melewati kotak khusus (dunk tank),
otoklaf dua pintu atau pass room airlock yang dibuat khusus untuk dekontaminasi.

Gambar 6. LEMARI PENGAMAN BIOLOGI KELAS III

Rujukan :
Public Health of Canada, Laboratory Bio Safety Guidelines, 3rd Edition 2004, Chapter 9 :
Biological Safety Cabinets
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Lampiran Aneks 2.44

KLASIFIKASI MIKROORGANISME INFEKTIF
BERDASARKAN KELOMPOK RISIKO

Kelompok Risiko 1 (tidak berisiko atau berisiko rendah terhadap individu dan
masyarakat)
Mikroorganisme tidak menyebabkan penyakit pada manusia atau hewan.
Contoh mikroorganisme: Bacillus subtilis, Vibrio harveyi, E.coli, Saccaromyces cerevisiae.

Kelompok Risiko 2 (berisiko sedang terhadap individu, berisiko rendah terhadap
masyarakat)
Mikroorganisme patogen yang dapat menyebabkan penyakit pada manusia atau hewan,
tapi tidak menyebabkan bahaya serius terhadap operator, masyarakat, kelompok hewan
atau lingkungan. Paparan oleh mikroorganisme di laboratorium dapat menyebabkan
infeksi serius, namun demikian tersedia pengobatan dan tindakan pencegahan yang
efektif, sedangkan risiko penyebaran infeksi terbatas.
Contoh mikroorganisme: Salmonella spp, Toxoplasma spp, Hepatitis B, HIV.

Kelompok Risiko 3 (berisiko tinggi terhadap individu, berisiko rendah terhadap
masyarakat)
Mikroorganisme patogen yang biasanya dapat menyebabkan penyakit serius pada
manusia atau hewan, tapi biasanya tidak menular dari orang ke orang. Mungkin tidak
tersedia pengobatan dan tindakan pencegahan yang efektif.
Contoh mikroorganisme: Bartonella, Brucella termasuk B. abortus, B. canis, B. suis,
Mycobacterium bovis, M. tuberculosis, Rickettsia sp, Yersinia pestis, Coccidioides
immitis, Histoplasma capsulatum, St. Louis encephalitis virus, Venezuelan equine
Encephalomyelitis virus, Japanese encephalitis virus, Yellow fever virus, Monkeypox
virus, Spongioform encephalopathies, Human Immunodeficiency Virus (HIV) tipe 1 and 2,
Human T cell Lymphotropic Virus (HTLV) tipe 1 and 2, Simian Immunodeficiency Virus
(SIV).

Kelompok Risiko 4 (berisiko tinggi terhadap individu dan masyarakat)
Mikroorganisme patogen yang biasanya menyebabkan penyakit serius pada manusia
atau hewan dan dapat menular antar manusia secara langsung ataupun tidak langsung.
Pada umumnya belum tersedia pengobatan dan tindakan pencegahan yang efektif.
Contoh mikroorganisme: Crimean-Congo hemorrhagic fever virus, Ebola virus, Marburg
virus, Herpesvirus simiae (Herpes B atau Monkey B virus), Equine morbillivirus.

Catatan: Contoh lengkap mikroorganisme lihat publikasi WHO.
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Lampiran Aneks 2.49
(Contoh)

ALUR PRODUKSI DAN PENGAWASAN SELAMA-PROSES
VAKSIN TETANUS

Pengawasan Selama-Proses

pH

pH

pH

pH

pH

pH, Sterilitas, Potensi,
Toksisitas Spesifik

Alur Produksi

Tampung WFI ke dalam tangki kemudian
sterilkan pada suhu 121 oC selama 20 menit

Tambahkan larutan AlCl3

Tambahkan Toksoid Tetanus murni

Tambahkan larutan Na3PO4 , atur  pH

Lakukan proses pencampuran selama 2 jam
tambahkan larutan Na3PO4 untuk mengatur pH

Tambahkan larutan Thimerosal dan NaCl

pH, Thimerosal, Aluminium,
Formaldehid, Sterilitas,

Identitas, Toksisitas Abnormal,
Adsorpsi, Pemeriksaan Visual

Lakukan pengaturan pH dengan penambahan  larutan
Na2CO3

Tambahkan WFI sampai mencapai volume yang
ditetapkan

Aduk selama 2 jam

Produk Antara

Produk Jadi

Proses Pengisian Volume Pengisian

Volume
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ANEKS 3

PRINSIP

Gas untuk pengobatan diklasifikasikan sebagai obat. Oleh karena itu cara pembuatannya
hendaklah memenuhi persyaratan Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB).
Gas untuk pengobatan yang diisi tidak sesuai persyaratan CPOB akan sangat  merugikan
kesehatan dan / atau menyebabkan kematian bagi pasien yang diberikan gas tersebut
(misal: pemberian gas yang tercemar atau tertukar).

PERSONALIA

1. Cukup jelas.

2. Personil yang terlibat dalam pembuatan gas medisinal hendaklah terlebih dahulu
diberikan pelatihan kemudian dikualifikasi.

BANGUNAN, FASILITAS DAN PERALATAN

Bangunan dan Fasilitas

3. Tindakan khusus untuk mencegah kontaminasi silang dan pencampurbauran antara
gas medisinal dengan gas nonmedisinal antara lain dengan penggunaan sistem
pengisian terpisah, menempatkan tabung secara terpisah cukup jauh, memberikan
penandaan pada tabung yang jelas berbeda (misal: pemberian tanda dengan warna
berbeda).
Untuk mencegah kontaminasi silang pada pengisian secara kampanye hendaklah
tersedia Protap tentang pemasangan alat, produksi, pengisian dan pembersihan.

4. Cukup jelas.

5. Cukup jelas. Lihat Contoh Tata Letak Pabrik Gas Medisinal, Lampiran Aneks 3.5.

Peralatan

6. Cukup jelas.

7. Hendaklah dibuat Protap Pengisian Gas dengan mempertimbangkan kemungkinan
kontaminasi silang terjadi. Lihat Pedoman CPOB 2012, Butir 24.

8. Cukup jelas.

PEMBUATAN GAS MEDISINAL
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9. Hendaklah tersedia protap untuk perbaikan dan pemeliharaan peralatan guna
menghindarkan risiko mutu dari gas. Setiap perbaikan dan pemeliharaan peralatan
hendaklah dicatat dalam buku log.

10. Untuk mencegah aliran balik hendaklah dipasang misal katup satu arah (non-return
valve) pada pipa penyalur gas.

11.
dan
12. Cukup jelas.

DOKUMENTASI

13. Setiap langkah pengisian gas hendaklah selalu dipantau dan dicatat dalam catatan
bets. Semua pemeriksaan selama-proses juga harus dimasukkan atau dicatat
dalam catatan bets.
Spesifikasi gas hendaklah dirujuk kepada kompendia resmi (misal: European
Pharmacopeia)
Parameter kunci pengisian antara lain tekanan gas dan laju alir gas.

PRODUKSI

14. Cukup jelas. Lihat Bab 12 Kualifikasi dan Validasi.

Produksi Produk Ruahan

15. Cukup jelas.

16. Cukup jelas. Lihat Contoh Diagram Pembuatan Gas Medisinal, Lampiran Aneks
3.16.

17. Cukup jelas.

18. Cukup jelas. Lihat Bab 12 Kualifikasi dan Validasi.

19. Cukup jelas.

20. Cukup jelas. Lihat Aneks 7 Sistem Komputerisasi.

21. Penetapan bets dalam proses produksi gas secara kontinu ditentukan berdasarkan
waktu atau shift kerja.

22. Cukup jelas.

23. Air yang digunakan, lihat Pedoman CPOB 2012, Butir 41.

24. Cukup jelas. Lihat Contoh Protap Pengisian Gas, Lampiran Aneks 3.24.
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25.
dan
26. Cukup jelas.

Pengisian dan Pelabelan

27. Cukup jelas.

28. Lihat Contoh Protap Pengisian Gas, Lampiran Aneks 3.24 tentang pengisian gas
dan penyemburan alat pengisi. Setiap kegiatan pengisian gas hendaklah dicatat
dan diperiksa oleh orang kedua untuk memastikan.

29. Tabung gas hendaklah memenuhi spesifikasi teknis sesuai Standar Nasional
Indonesia (SNI).

30. Untuk setiap jenis gas hendaklah tersedia alat penghubung pengisian (penyambung
ke manifold) yang dirancang khusus sesuai dengan peraturan nasional (SNI) atau
internasional untuk menghindarkan salah sambung dengan gas lain.

31. Cukup jelas. Lihat Contoh Protap Pembersihan Tabung Gas, Lampiran Aneks 3.31.

32. Cukup jelas. Lihat Contoh Label Uji Tekanan, Lampiran Aneks 3.32. Pemberian
label dapat juga langsung dicetak pada tabung.

33.
s/d
39. Cukup jelas.

40. Tiap tabung gas hendaklah diberi kode warna sesuai dengan peraturan nasional
(SNI) atau internasional mengenai  kode warna pada tabung gas.

PENGAWASAN MUTU

41. Cukup jelas.

42. Hendaklah tersedia Protap Pengujian Gas Medisinal yang antara lain memuat
frekuensi pengujian ulang sesuai dengan yang ditetapkan oleh pabrik pembuat gas.

43.
s/d
46. Cukup jelas.

47. Analisis campuran gas secara in-line dilakukan dalam interval waktu tertentu.

48. Homogenitas dari campuran ditunjukkan dengan proporsi kadar dari tiap gas yang
tetap.

49.
s/d
52. Cukup jelas.
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PENYIMPANAN DAN PELULUSAN

53.
s/d
56. Cukup jelas.



Lampiran Aneks 3.5
(Contoh)

TATA LETAK PABRIK GAS MEDISINAL
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Penerimaan
tabung gas

Penerimaan
tabung gas

Pembersihan Pembersihan

Pengisian Pembuatan
Gas B

Pengisian

Karantina Karantina

Pelulusan Pelulusan

Penerimaan
tabung gas

Penerimaan
tabung gas

Penerimaaan
tabung gas

Penerimaan
tabung gas

Pembersihan Pembersihan Pembersihan Pembersihan

Pengisian Pembuatan
Gas A

Pengisian Pengisian Pembuatan
Gas C

Pengisian

Karantina Karantina Karantina Karantina

Pelulusan Pelulusan Pelulusan Pelulusan

Penerimaan
tabung gas

Pengawasan
Mutu

Pembersihan

Pengisian Penyimpanan
gas campuran

Karantina

Pelulusan

Kantor

Gas NonmedisinalGas Medisinal

Gas Nonmedisinal Gas Medisinal Gas Medisinal Gas Nonmedisinal

Pengisian Gas Medisinal Campuran
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Lampiran Aneks 3.16
(Contoh)

DIAGRAM PEMBUATAN GAS MEDISINAL

.



NAMA
PERUSAHAAN

Prosedur Tetap

PENGISIAN GAS

Halaman 1 dari 2
No: ……………

Departemen
…………………….

Seksi
…………………….

Tgl berlaku
…………………

Disusun Oleh

Nama …………....
Jabatan ………….

Diperiksa oleh

Nama …………..
Jabatan...............

Disetujui oleh

Nama ……….......
Jabatan …………

Pengganti No. ........
Tertanggal ............
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1. Tujuan
Untuk memperoleh hasil pengisian yang benar dan konsisten.

2. Ruang Lingkup
Protap ini berlaku untuk Departemen Produksi  Gas Medisinal di Area ........

3. Tanggung Jawab
3.1 Kepala Bagian Produksi

Menyiapkan, mengkaji ulang dan melatihkan serta memastikan bahwa
pengisian gas medisinal sesuai dengan Protap ini.

3.2 Kepala Bagian Pemastian Mutu
Mengkaji dan menyetujui Protap ini.

3.3 Supervisor  Produksi
Melakukan supervisi  pengisian gas medisinal sesuai dengan Protap ini.

3.4 Operator
Melaksanakan pengisian gas sesuai dengan Protap ini.

4. Prosedur
4.1 Periksa kondisi tabung, harus bersih, tidak penyok dan belum melewati waktu

uji ulang tekanan tabung (lihat Label Uji Tekanan yang dilekatkan pada
tabung).

4.2 Periksa katup tabung sesuai dengan Protap Pemeriksaan Kebocoran Katup
Tabung No. ................., harus masih berfungsi dan tidak bocor.

4.3 Pastikan bahwa tabung gas masih berisi sisa gas, (periksa indikator tekanan
minimum ...... bar), apabila tabung sudah tidak berisi sisa gas maka tabung
harus dibersihkan dahulu sesuai Protap Pembersihan Tabung Gas No.
............. dan diperiksa fungsi katupnya.

4.4 Pastikan katup tabung dalam keadaan tertutup.
4.5 Tautkan katup tabung dengan sambungan katup manifold alat pengisi gas

dengan erat (katup tabung harus cocok dengan katup manifold).
4.6 Buka sedikit katup manifold dan katup pembuangan gas tabung serta biarkan

gas mengalir keluar beberapa saat (3 – 5 detik), kemudian tutup katup
pembuangan gas dan buka katup pengisian tabung gas. Isi gas hingga
tekanan gas yang diisikan ke dalam tabung tercapai.

Lampiran Aneks 3.24
(Contoh)

PROTAP PENGISIAN GAS



NAMA
PERUSAHAAN

Prosedur Tetap

PENGISIAN GAS

Halaman 2 dari 2
No: ……………

Departemen
…………………….

Seksi
…………………….

Tgl berlaku
…………………

Disusun Oleh

Nama …………....
Jabatan ………….

Diperiksa oleh

Nama …………..
Jabatan...............

Disetujui oleh

Nama ……….......
Jabatan …………

Pengganti No. ........
Tertanggal ............
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4.7 Tutup katup manifold dan katup pengisian tabung. Lepaskan sambungan
katup manifold dari katup pengisian tabung.

4.8 Beri label identitas pada tabung gas sesuai Protap Penandaan No. ......... dan
simpan tabung di ruang karantina.

5. Dokumentasi
Catat semua kegiatan di Catatan Pengisian Gas (Lampiran 1).
Supervisor Produksi menyerahkan Catatan Pengisian Gas kepada Kepala Bagian
Produksi untuk dievaluasi, dan Kepala Bagian Pengawasan Mutu untuk pengujian.

6. Lampiran
Lampiran 1 Catatan Pengisian Gas

7. Riwayat Perubahan
Versi Tanggal Berlaku Alasan Perubahan
01 30 April 2005 Pertama kali diberlakukan
02 09 November 2013 Tinjauan berkala

8. Distribusi
Asli : Kepala Bagian Pemastian Mutu
Kopi No. 1 : Kepala Bagian Produksi

No. 2 : Supervisor Produksi
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Lampiran 1
(Contoh)

CATATAN PENGISIAN GAS

Lokasi pengisian _______________________________ Diisi oleh _________________________
Shift _______________________________ Diperiksa oleh _________________________

Tanggal _________________________

No. Lot Pemeriksaan sebelum-pengisian Pemeriksaan selama-
pengisian

Pemeriksaan oleh
Pengawasan Mutu

U
ji hidrostatik

P
em

eriksaan
visual

U
ji bau

V
enting

U
ji  pukul

P
enandaan

P
em

eriksaan
katup

V
akum

W
arna

S
uhu kom

presi

U
ji tekanan

S
uhu

U
ji kebocoran

U
ji kem

urnian

U
ji identitas

U
ji bau

U
ji kebocoran

Jumlah label yang diterima __________________
Jumlah label yang digunakan __________________
Jumlah label yang dikembalikan __________________
Jumlah label yang dimusnahkan __________________

CATATAN PENGISIAN GAS



NAMA
PERUSAHAAN

3 Prosedur Tetap

PEMBERSIHAN TABUNG GAS

Halaman 1 dari 3

No. …………..

Tanggal
………………….

Departemen
………………….

Bagian
………………….

Dibuat oleh

………………….

Tanggal

…………………….

Diperiksa oleh

………………….

Tanggal

…………………….

Disetujui oleh

………………….

Tanggal

…………………….

Mengganti No.

…………….

Tanggal

…………………….
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1. Tujuan
Untuk mencegah kontaminasi silang terjadi pada tabung gas.

2. Ruang Lingkup
Protap ini berlaku untuk Departemen Produksi Gas Medisinal di Area .....

3. Tanggung Jawab
3.1 Kepala Bagian Produksi

Menyiapkan, mengkaji ulang dan melatihkan Protap ini serta memastikan
bahwa pembersihan tabung gas sesuai dengan Protap ini.

3.2 Kepala Bagian Pemastian Mutu
Mengkaji dan menyetujui Protap ini.

3.3 Supervisor  Produksi
Melakukan supervisi pembersihan tabung gas sesuai dengan Protap ini.

3.4 Operator
Melaksanakan pembersihan tabung gas sesuai dengan Protap ini.

4. Alat dan Bahan
4.1 Lap katun
4.2 Sikat kawat
4.3 Deterjen
4.4 Air PAM

Lampiran Aneks 3.31
(Contoh)

PROTAP PEMBERSIHAN TABUNG GAS



NAMA
PERUSAHAAN

3 Prosedur Tetap

PEMBERSIHAN TABUNG GAS

Halaman 2 dari 3

No. …………..

Tanggal
………………….

Departemen
………………….

Bagian
………………….

Dibuat oleh

………………….

Tanggal

…………………….

Diperiksa oleh

………………….

Tanggal

…………………….

Disetujui oleh

………………….

Tanggal

…………………….

Mengganti No.

…………….

Tanggal

…………………….
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sambungan ke
pompa vakum

5. Prosedur

Tabung gas yang dikembalikan dari pelanggan untuk diisi ulang harus dibersihkan
dengan cara sebagai berikut:
5.1 lepaskan  semua label yang melekat pada tabung gas sampai bersih / tidak ada

sisa; letakkan tabung gas di tempat tabung yang ditentukan dan ikat dengan
kuat;

5.2 telungkupkan tabung gas dengan alat pemutar yang tersedia;
5.3 buka katup  tabung untuk membuang cairan pencemar sampai tidak ada

tetesan cairan;
5.4 tutup  katup tabung;
5.5 tegakkan  kembali  tabung seperti semula;
5.6 sambungkan katup tabung ke pipa pasokan gas dan pipa pompa vakum;
5.7 buka katup utama tabung dan katup yang tersambung dengan pipa pompa

vakum;

pengikat tabung

pasokan gas

pengikat tabung

pipa pasokan gas

katup pasokan gas

katup utama
penghubung

katup vakum
ke pompa vakum

pipa pompa vakum



NAMA
PERUSAHAAN

3 Prosedur Tetap

PEMBERSIHAN TABUNG GAS

Halaman 3 dari 3

No. …………..

Tanggal
………………….

Departemen
………………….

Bagian
………………….

Dibuat oleh

………………….

Tanggal

…………………….

Diperiksa oleh

………………….

Tanggal

…………………….

Disetujui oleh

………………….

Tanggal

…………………….

Mengganti No.

…………….

Tanggal

…………………….
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5.8 keluarkan udara dari tabung gas minimal sampai tekanan absolut di bawah
150 mBar;

5.9 tutup katup vakum;
5.10 sembur tabung gas selama 3 – 5 detik dengan gas yang akan diisikan dengan

membuka katup yang tersambung ke pipa pasokan gas;
5.11 tutup katup utama dan katup pipa pasokan gas;
5.12 lepaskan sambungan pipa pasokan gas dan pipa vakum;
5.13 bersihkan bagian luar dari tabung dengan lap basah dan deterjen; dan
5.14 beri label pada tabung gas dengan tulisan “siap isi” dan pindahkan tabung  gas

ke ruang pengisian.

6. Dokumentasi
Catat semua kegiatan di Catatan Pembersihan Tabung Gas.

7. Riwayat Perubahan

Versi Tanggal Berlaku Alasan Perubahan
01 04 Agustus 2005 Pertama kali diberlakukan
02 19 Juli 2013 Tinjauan Berkala

8. Distribusi
Asli : Kepala Bagian Pemastian Mutu
Kopi   No. 1 : Kepala Bagian Produksi

No. 2 : Supervisor Produksi
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Lampiran Aneks 3.32
(Contoh)

LABEL UJI TEKANAN

Perusahaan
Uji Tekanan

No. tabung : ……………………..…..….

Tanggal uji : …………………………….

Dilakukan oleh : …………………………….

Hasil : …………………………….

Tekanan  maksimum
yang diizinkan

: ……………………………. Bar

Tanggal uji ulang : …………………………….
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ANEKS 4

PRINSIP

Aerosol mempunyai sifat khusus oleh karena itu pembuatan aerosol hendaklah dilakukan
di dalam ruang yang kondisinya terkendali, terutama suhu ruangan (misal: tidak lebih
tinggi dari 23º C untuk mencegah penguapan propelan) dan kelembaban relatif (misal:
tidak lebih tinggi dari 50% untuk mencegah pengembunan dan pembekuan air yang
terkandung di dalam udara yang dapat menyumbat katup aerosol).

Sistem pengisian ganda (Gambar 1) dan sistem pengisian tunggal (Gambar 2)
digambarkan sebagai berikut:

PEMBUATAN INHALASI DOSIS TERUKUR
BERTEKANAN (AEROSOL)

(a) Proses Pengisian G anda (Pengisian dengan Tekanan)

pengisian suspensi
bahan  berkhasiat

tim bangan
Injeksi cam puran propelan

bertitik  didih rendah
pem asangan
katup

pem eriksaan
bobot

crimping
katup

pem eriksaan
bobot

wadah berisi
cam puran propelan
bertitik  didih rendah

pom pa propelan

katup  dengan
pengatur w aktu
pengisian

pengaduk  dengan
gerakan turun -naik

wadah berisi bahan
berkhasiat dalam
propelan  bertitik didih
tinggi

crim ping katup

tabung
aerosol

N 2 kering/ udara kering

jarum  pengisi

katup pengatur waktu pengisian

N 2 kering/ udara
kering

penutup katup

(b) Pengisian  Tunggal (Pengisian D ingin)

jarum  pengisi

pengisian suspensi zat berkhasiat penutupan katup

tim bangan
pem eriksaan
bobot

katup  dengan
pengatur waktu
pengisian

bejana berisi suspensi bahan
ber-khasiat dalam  cam puran
propelan yang bertitik  didih
rendah

bejana berjaket
ganda untuk m enjaga
suspensi berada pada
suhu rendah (kira-kira
- 45 0C) pengaduk  dengan

gerakan turun - naiik

Katup dengan
pengatur waktu
pengisian

N2 kering / udara kering

bejana berisi suspensi bahan
berkhasiat dalam campitan
propelan yang bertitik didih
rendah

Gambar 1. Proses Pengisian Ganda (Pengisian dengan Tekanan)

Gambar 2. Pengisian Tunggal (Pengisian Dingin)
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BANGUNAN, FASILITAS DAN PERALATAN

1. Cukup jelas.

2. Pengolahan dan pengisian produk aerosol hendaklah dilakukan di ruang kelas
kebersihan D atau yang lebih tinggi.

3. Cukup jelas.

4. Tujuan penghisap udara yang diletakkan di dekat lantai adalah untuk
menghilangkan atau mengurangi akumulasi propelan di dalam ruangan.

5. Propelan yang mudah terbakar misal: gas butana.

PRODUKSI DAN PENGAWASAN MUTU

6. Cukup jelas.

7. Katup hendaklah divalidasi terhadap volume / bobot tiap semprotan serta besar
partikel yang diukur dengan alat pengukur partikel aerosol (misal: dengan metode
light scattering).

8. Hendaklah dipastikan bahwa wadah dan katup aerosol yang diterima dari pemasok
telah bebas dari sisa pelumas atau cemaran mikroba. Pemastian ini dapat diperoleh
dari sertifikat analisis.

9. Hendaklah dilakukan pembersihan wadah apabila diduga ada debu atau cemaran
dengan metode peniupan (dengan udara yang telah disaring melalui filter 0,2
mikron) dan penghisapan. Katup kotor tidak boleh digunakan karena sukar
dibersihkan.

10. Cukup jelas.

11. Selama proses pengisian campuran hendaklah selalu diaduk dengan pengaduk
yang sesuai (diutamakan pengaduk dengan gerakan turun-naik daripada yang
berputar untuk mengurangi pembentukan gelembung udara).

12. Hendaklah dilakukan peniupan dengan gas nitrogen kering atau udara kering pada
ujung alat pengisi (nozzle) untuk mengusir udara lembab di sekitarnya dan untuk
menghindarkan kontak antara udara dengan propelan cair yang dapat
menyebabkan pengembunan, lihat Gambar 3.
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Gambar 3. Sistem Pencegahan Terhadap Pemasukan Udara Lembab

Ujung nozzle juga hendaklah dibersihkan secara teratur untuk menghilangkan
padatan suspensi yang dapat memengaruhi bobot / volume pengisian.

13. Cukup jelas. Lihat Contoh Protap Pembersihan Tangki Pengisian Aerosol, Lampiran
Aneks 4.13.

14. Hasil pemeriksaan kebersihan hendaklah dicatat dalam Catatan Bets.

15. Karena berat dari tiap “stasiun pengisian” pada sistem pengisian ganda
kemungkinan dapat terganggu selama proses pengisian, hendaklah dilakukan
pemeriksaan berat tiap wadah yang sudah diisi pada tiap tahap  pengisian.
Wadah yang isinya di luar batas berat yang ditetapkan hendaklah dipisah dan
dimusnahkan.

16. Salah satu metode uji kebocoran yang dapat digunakan adalah dengan cara
mencelupkan tiap wadah ke dalam penangas air yang berisi Air Murni pada suhu
50o – 55°C selama 3 – 5 menit (untuk menaikkan tekanan di dalam wadah) untuk
mendeteksi kebocoran dengan pembentukan gelembung udara.
Penggunaan Air Murni adalah untuk menghindari noda terbentuk pada permukaan
wadah aluminium.

17. Untuk mencegah kemungkinan terjadi cemaran mikroba dan untuk menghilangkan
sisa kelembaban hendaklah ujung katup ditiup dengan udara bertekanan yang
sudah dilewatkan melalui filter 0,45 mikron.

18. Wadah yang telah diisi hendaklah disimpan dalam jangka waktu yang cukup  (tidak
kurang dari 2 minggu) sebelum dilakukan uji  fungsi katup. Uji fungsi katup dapat
dilakukan dengan tes audio. Ketika diaktifkan, katup yang berfungsi baik akan
mengeluarkan bunyi pendek, sedangkan katup yang tidak berfungsi baik tidak
mengeluarkan bunyi sama sekali atau mengeluarkan bunyi terus-menerus. Wadah
yang katupnya tidak berfungsi baik hendaklah dipisahkan dan dimusnahkan.

suspensi

tabung aerosol

jarum pengisi

 N 2 kering/ udara kering



NAMA
PERUSAHAAN

Prosedur Tetap

PEMBERSIHAN TANGKI
PENGISIAN AEROSOL

Halaman 1 dari 2

No: ……………

Departemen
…………………….

Seksi
……………………..

Tgl berlaku
…………………………….

Disusun Oleh

Nama …………....
Jabatan ………….

Diperiksa oleh

Nama …………..
Jabatan...............

Disetujui oleh

Nama ……….......
Jabatan …………

Mengganti No. ........

Tertanggal ............
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1. Tujuan
Untuk mencegah kontaminasi pada Tangki Pengisian Aerosol.

2. Ruang Lingkup
Protap ini berlaku di Ruang ....................... Departemen Produksi.

3. Tanggung Jawab
3.1 Kepala Bagian Produksi bertanggung jawab menyiapkan, mengkaji kembali,

dan melatihkan serta memastikan Protap ini dilaksanakan.
3.2 Kepala Bagian Pemastian Mutu bertanggung jawab memastikan pematuhan

terhadap Protap ini sebelum dan selama proses pengolahan.
3.3 Supervisor Produksi bertanggung jawab mengawasi terlaksananya Protap ini

dengan benar.
3.4 Petugas (Operator) Produksi bertanggung jawab melaksanakan Protap ini.

4. Bahan dan Alat
4.1 Alat

 Sikat Botol ukuran ...........
 Lap merek ...............
 Filter Udara 0,45 μm merek ............

4.2 Bahan
 Deterjen Cair merek ...........
 Alkohol 95 % FI
 Air Murni
 Udara Kering Bertekanan
 Propelan

5. Prosedur
5.1 Lepaskan tutup tangki dan seluruh komponen peralatan yang bersentuhan

langsung dengan produk.
5.2 Bersihkan dinding bagian dalam tangki dan seluruh komponen peralatan

dengan alkohol untuk menghilangkan seluruh sisa bahan yang melekat

Lampiran Aneks 4.13
(Contoh)

PROTAP PEMBERSIHAN TANGKI PENGISIAN  AEROSOL
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kemudian cuci dengan cara berurutan sebagai berikut :
 cuci dengan deterjen cair;
 bilas dengan air kran hingga bersih;
 bilas dengan Air Murni; dan
 biarkan kering sendiri dalam Ruangan atau bila diperlukan segera

keringkan dengan cara disembur dengan udara kering bertekanan yang
dilewatkan melalui saringan dengan ukuran pori 0,45 μm.

5.3 Sebelum dipasang kembali, semprot dinding bagian dalam tangki dan
komponen peralatan yang bersentuhan dengan produk dengan propelan yang
akan dipakai untuk produksi.

5.4 Beri label status kebersihan ruangan / mesin / alat*). Label Status Kebersihan
Ruangan / Mesin / Alat, lihat Contoh Protap Penandaan, Lampiran 6.13.

6. Dokumentasi
---------

7. Riwayat Perubahan
Versi Tanggal Berlaku Alasan Perubahan

01 04 Agustus 2006 Pertama kali diberlakukan
02 19 Juli 2013 Tinjauan berkala

8. Distribusi
Asli : Kepala Bagian Pemastian Mutu

Kopi  No. 1 : Kepala Bagian Produksi

No. 2 : Supervisor Produksi

*) : Coret yang tidak perlu
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ANEKS 5

Cukup jelas.

PEMBUATAN PRODUK DARI DARAH
ATAU PLASMA MANUSIA
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ANEKS 6

PRINSIP

Cukup jelas.

MANAJEMEN MUTU

1. Semua informasi tertulis mengenai Sistem Mutu dan status fasilitas pembuat obat
investigasi hendaklah tersedia yang tiap saat dapat diakses oleh sponsor. Fasilitas
pembuat obat investigasi harus menerapkan CPOB dalam setiap aktivitas
pembuatan obat.

2. Proses produksi obat investigasi yang belum mendapatkan izin edar dimungkinkan
untuk belum dilakukan validasi proses seperti halnya obat untuk produksi rutin
(yang mempunyai izin edar) kecuali untuk proses sterilisasi yang selalu divalidasi.

3. Cukup jelas.

PERSONALIA

4. Personil yang bertanggung jawab terhadap pelulusan obat investigasi, selain harus
memahami Sistem Mutu dan CPOB, juga harus memahami Cara Uji Klinis yang
Baik (CUKB).

BANGUNAN, FASILITAS DAN PERALATAN

5. Untuk pembuatan produk yang berbeda pada waktu yang sama hendaklah ada
segregasi ruangan yang jelas. Lihat Bab 6. Produksi, Butir 6.122.

6. Yang dimaksud dengan pembuatan beberapa produk secara berurutan (campaign
working) adalah produksi suatu produk secara bergantian dengan produk lain yang
masih satu golongan misal obat investigasi turunan hormon seks di tempat fasilitas
hormon seks.

7. Untuk ukuran bets yang kecil seringkali pengisian dan penutupan wadah dilakukan
secara manual, oleh karena itu pemantauan lingkungan hendaklah dilakukan
selama proses berlangsung (batch related).

PEMBUATAN OBAT
INVESTIGASI UNTUK UJI KLINIS
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DOKUMENTASI

Spesifikasi dan Instruksi

8.
dan
9. Cukup jelas.

10. Semua alasan perubahan hendaklah dicatat dan konsekuensi perubahan terhadap
mutu produk dan uji klinis yang sedang berjalan hendaklah diinvestigasi dan
didokumentasikan.

11. Pemberhentian uji klinis yang dimaksud adalah pemberhentian yang diinstruksikan
oleh Badan POM.

Order

12. Cukup jelas. Lihat Formulir Permintaan Obat Investigasi untuk Uji Klinis pada
contoh Protap Pembuatan Obat  Investigasi untuk Uji Klinis, Lampiran Aneks 6.14.

Dokumentasi Spesifikasi Produk

13. Cukup jelas.

Prosedur Pengolahan Induk dan Prosedur Pengemasan Induk

14. Obat Investigasi untuk Uji Klinis umumnya terdiri atas obat milik sendiri dan
pembanding. Obat tersebut akan diberikan dan dikonsumsi oleh subyek, oleh
karena itu aturan pengemasan dan labelnya harus memenuhi persyaratan CPOB
sehingga keselamatan dan efektifitas uji klinis dapat terjaga. Obat investigasi dapat
diperoleh dari proses pengolahan atau proses pengemasan saja. Lihat Contoh
Protap Pembuatan Obat  Investigasi untuk Uji Klinis, Lampiran Aneks 6.14.

15.
s/d
17. Cukup jelas.

Catatan Bets

18. Catatan bets dimaksud hendaklah mencakup semua hal yang relevan dan memuat
justifikasi prosedur dan semua perubahan yang dilakukan. Lihat Contoh Protap
Pembuatan Obat  Investigasi untuk Uji Klinis, Lampiran Aneks 6.14.

PRODUKSI

Bahan Awal

19.
dan
20. Cukup jelas.
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Bahan Pengemas

21. Cukup jelas.

Kegiatan Pembuatan

22. Cukup jelas.

23. Validasi proses produksi obat investigasi untuk uji klinis tidak dapat dilakukan
seperti untuk produksi rutin karena pada umumnya obat tersebut diproduksi tidak
dalam skala produksi, sehingga tidak dimungkinkan untuk memvalidasi tiap
parameter misalnya jumlah sampel untuk homogenitas kadar tidak seketat validasi
untuk produksi rutin.

24.
s/d
26. Cukup jelas.

Prinsip Produk Pembanding

27.
dan
28. Cukup jelas.

29. Penentuan tanggal daluwarsa untuk produk yang dikemas ulang adalah 25% sisa
waktu antara tanggal pengemasan ulang dan tanggal daluwarsa pada wadah
kemasan asli. Apabila 25% dari sisa waktu adalah lebih dari 6 bulan, maka tanggal
daluwarsa ditetapkan paling lama 6 bulan.

Kegiatan Penyamaran (Blinding)

30. Kegiatan penyamaran produk uji termasuk pemberian nomor bets hendaklah
diuraikan dengan jelas dalam Catatan Pengemasan Bets.

31. Cukup jelas.

Pengacakan Kode

32. Kode pengacakan uji minimal hendaklah dicantumkan pada Catatan Pengemasan
Bets.
Mekanisme pengacakan kode uji termasuk pemecahan (pembukaan) kode
hendaklah dicakup dalam Protap Uji Klinis.

Pengemasan

33. Cukup jelas. Lihat Contoh Protap Pembuatan Obat Investigasi untuk Uji Klinis,
Lampiran Aneks 6.14.

34.
dan
35. Cukup jelas.
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Pelabelan

36.
s/d
43. Cukup jelas.

PENGAWASAN MUTU

44.
dan
45. Cukup jelas.

46. Kondisi stres adalah kondisi yang digunakan untuk uji stabilitas, umumnya suhu
yang lebih tinggi misalnya pada suhu 45°C, 50°C, atau dengan kondisi kelembaban
lebih rendah / lebih tinggi apabila menggunakan bahan pengemas permeabel.

47.
dan
48. Cukup jelas.

49. Cukup jelas. Lihat Contoh Protap Pembuatan Obat Investigasi untuk Uji Klinis,
Lampiran Aneks 6.14.

PELULUSAN BETS

50. Cukup jelas. Lihat Contoh Protap Pembuatan Obat Investigasi untuk Uji Klinis,
Lampiran Aneks 6.14.

51. Produk yang belum mempunyai izin edar minimal hendaklah dilengkapi dengan
sertifikat CPOB yang sesuai dengan bentuk sediaan. Produk impor hendaklah
dilengkapi juga dengan faktur / invoice (yang juga mencantumkan nama importir,
eksportir dan tujuan penggunaan produk) serta sertifikat analisis.

52.
s/d
55. Cukup jelas.

PENGIRIMAN

56. Cukup jelas. Lihat Formulir Permintaan Obat Investigasi untuk Uji Klinis pada
Contoh Protap Pembuatan Obat  Investigasi untuk Uji Klinis, Lampiran Aneks 6.14.

57.
dan
58. Cukup jelas. Lihat Contoh Protap Pembuatan Obat Investigasi untuk Uji Klinis,

Lampiran Aneks 6.14.
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59.
s/d
61. Cukup jelas.

62. Cukup jelas. Lihat Contoh Protap Pembuatan Obat Investigasi untuk Uji Klinis,
Lampiran Aneks 6.14.

KELUHAN

63. Cukup jelas.

PENARIKAN DAN PENGEMBALIAN

Penarikan

64. Cukup jelas. Lihat Contoh Protap Pembuatan Obat Investigasi untuk Uji Klinis,
Lampiran Aneks 6.14.

65. Cukup jelas.

Pengembalian

66. Cukup jelas. Lihat Contoh Protap Pembuatan Obat Investigasi untuk Uji Klinis,
Lampiran Aneks 6.14.

67. Cukup jelas.

PEMUSNAHAN

68.
dan
69. Cukup jelas.

70. Cukup jelas. Lihat Contoh Protap Pembuatan Obat Investigasi untuk Uji Klinis,
Lampiran Aneks 6.14.
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Lampiran Aneks 6.14
(Contoh)

PROTAP PEMBUATAN OBAT INVESTIGASI UNTUK UJI KLINIS

1. Tujuan
Untuk menjaga agar obat investigasi yang diproduksi dari awal atau hanya dikemas
terjaga mutunya sehingga dapat dipertanggungjawabkan baik dari segi penggunaan
maupun tujuan studi yang dilakukan.

2. Ruang Lingkup
Protap ini diterapkan di Bagian Gudang saat penerimaan dan pengiriman, Bagian
Produksi saat pengolahan dan pengemasan, Bagian Pengawasan Mutu saat
pengujian, Bagian Medical Affairs saat penyiapan dan penanganan Permintaan
Obat Investigasi dan Bagian Pemastian Mutu saat memastikan proses mulai dari
pengkajian sampai pelulusan akhir.

3. Tanggung Jawab
3.1 Manajer Pemastian Mutu bertanggung jawab atas:
 penyediaan, pengkajian kembali, dan pelatihan Protap ini kepada Personil

terkait;
 pengkajian parameter kritis pengolahan dan pengemasan;
 pengkajian dan pengesahan prosedur pengolahan dan pengemasan; dan
 pelulusan akhir.

3.2 Manajer Produksi bertanggung jawab atas penyiapan Prosedur Pengolahan
Induk dan Prosedur Pengemasan Induk.

3.3 Manajer Pengawasan Mutu bertanggung jawab atas pengujian produk.

3.4 Manajer Medical Affairs bertanggung jawab atas penyiapan Permintaan Obat
Investigasi.

3.5 Kepala Gudang bertanggung jawab atas:
 penerimaan dari pemasok,
 penyimpanan dan penyiapan bahan awal, bahan pengemas, produk ruahan

dan produk jadi sesuai dengan kondisi yang dipersyaratkan,
 penyerahannya masing-masing ke Bagian Pengolahan dan Bagian

Pengemasan,
 penerimaan produk jadi, produk ruahan, komponen-komponen sisa dari

Bagian Pengolahan atau Bagian Pengemasan untuk disimpan sesuai dengan
kondisi yang dipersyaratkan, dan
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 pengiriman produk jadi ke alamat-alamat yang ditentukan Perusahaan sesuai
kondisi yang dipersyaratkan.

4. Prosedur
4.1 Produksi

4.1.1 Sebelum memproduksi obat investigasi baru atau yang mengandung
bahan aktif baru untuk Perusahaan, pastikan bahwa pengkajian
parameter kritisnya sudah disiapkan sesuai Protap Penilaian
Risiko No. ………..

4.1.2 Siapkan Prosedur Pengolahan dan / atau Prosedur Pengemasan,
menurut Protap Pembuatan Prosedur Pengolahan Induk dan Prosedur
Pengemasan Induk No. …………………….. sesuai dengan Formulir
Permintaan Obat Investigasi untuk Uji Klinis, lihat Lampiran 5.4.
4.1.2.1 Prosedur ini harus mencantumkan:

 Asal-usul pemesanan;
 Jumlah yang diterima;
 Jenis kemasan yang diingini; dan
 Pemberian label yang  jelas  pada  kemasan  luar obat

investigasi tersebut yang minimal mencakup:
- Nama, alamat dan no. telepon sponsor (Medical Affairs);
- Organisasi peneliti (rumah sakit, distributor);
- Bentuk sediaan, cara pemberian;
- Kode uji klinis;
- Nomor identifikasi, subjek uji / kode perlakuan;
- Nomor kunjungan;
- Nomor peneliti;
- Petunjuk penggunaan;
- Pencantuman frasa seperti:
 Hanya untuk Uji Klinis;
 Jauhkan dari Jangkauan Anak;
 Tidak Boleh Dibawa Pulang;

- Kondisi Penyimpanan; dan
- Tanggal daluwarsa.
termasuk cara melengkapi informasi tsb. di atas.

4.1.2.2 Bila obat akan dikirimkan tanpa kemasan luar, Prosedur ini
harus mencantumkan bahwa pada label atau wadah / kemasan
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terkecil minimal harus tertera:
- Nama sponsor / organisasi;
- Nama obat, cara pemberian;
- Tanggal daluwarsa;
- Nomor bets;
- Nomor identifikasi…….... dan nomor kunjungan;
- "HANYA UNTUK UJI KLINIS",
termasuk cara melengkapi informasi tsb. di atas.

4.1.3 Lakukan pembersihan terhadap alat / mesin  yang digunakan, bila obat
tersebut menggunakan bahan aktif baru atau belum pernah diproduksi
menurut Protap Pembersihan untuk Peralatan …………………..…………
No. ………………….

4.1.4 Simpan baik produk ruahan yang dibuat maupun produk pembanding
(sebagai produk jadinya) sesuai Protap Penyimpanan Produk Ruahan
No. ………………….

4.2 Pengemasan
4.2.1 Bila dilakukan proses pengemasan terhadap produk investigasi dan

produk pembandingnya dalam satu jalur, ambil tindakan yang
menciptakan pemisahan yaitu memberi penandaan yang dapat
membedakan antara obat investigasi, produk pembanding dan plasebo
dengan menempatkan label (lihat standar penandaan pada Lampiran-
lampiran 5.1, 5.2 dan 5.3) pada bagian ………………..

4.2.2 Lakukan pembersihan terhadap alat / mesin  yang digunakan, bila obat
tersebut menggunakan bahan aktif baru atau belum pernah diproduksi
menurut Protap Pembersihan untuk Peralatan …………………………
No. ………………….

4.3 Pengawasan Selama-Proses Pembuatan dan Pengemasan Produk Investigasi
4.3.1 Lakukan pengawasan selama-proses sesuai dengan Protap

Pengawasan Selama-Proses Produksi No.…….
4.3.2 Lakukan pemeriksaan kesiapan jalur pengemasan sesuai dengan

Protap Pengawasan Selama-Proses Produksi No. ………
4.3.3 Bila produk investigasi menggunakan produk Perusahaan dan

pembanding dibuat dalam jalur yang sama, untuk menghindarkan
kecampurbauran lakukan pemisahan dan penandaan yang jelas seperti
diuraikan pada Butir 4.2.1.
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4.4  Bila terjadi pengerjaan ulang terhadap obat investigasi yang telah dikemas,
lakukan sesuai dengan Protap Pengerjaan Ulang No. .........

4.5 Simpan Catatan Pengolahan dan Catatan Pengemasan Bets selama minimal
5 tahun setelah uji klinis selesai.

4.6 Terhadap obat investigasi yang diproduksi dari awal, lakukan pengujian sesuai
dengan spesifikasi dan metode analisis yang ditetapkan / tervalidasi.

4.7 Simpan sampel pertinggal obat investigasi sesuai Protap Penyimpanan Sampel
Pertinggal No. .........................
Sampel pertinggal harus disimpan minimal 6 tahun sejak tanggal pembuatan
atau pengemasan.

4.8 Pelulusan Obat Investigasi
Dengan menggunakan Daftar Periksa untuk Pelulusan Obat Investigasi
lakukan pemeriksaan terhadap:
 Hasil pengujian produk ruahan, catatan hasil pengujian produk (bila produk

dibuat dari awal);
 Data pengawasan selama-proses;
 Catatan Pengolahan dan / atau Pengemasan Bets;
 Asal-usul dan keterangan Permintaan;
 Protokol Uji Klinis;
 Kode Pengacakan;
 Nomor bets Produksi dan / atau Pengemasan.

5. Lampiran
5.1 Penandaan Tempat Pengemasan Obat Investigasi*

5.2 Penandaan Tempat Pengemasan Produk Pembanding*

5.3 Penandaan Tempat Pengemasan Plasebo*

5.4 Formulir Permintaan Obat Investigasi untuk Uji Klinis

* Dalam contoh ini, tidak dilengkapi.
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6. Riwayat Perubahan
Versi No Tanggal Alasan

1 xxxxx ............ Baru
2 yyyyy ............ Tambahan..................................................

7. Rujukan
-----

8. Distribusi
Asli              : Kepala Bagian Pemastian Mutu
Kopi No. 1. : Kepala Bagian Medical Affairs

No. 2. : Kepala Bagian Produksi
No. 3. : Kepala Bagian Pengawasan Mutu
No. 4. : Kepala Gudang
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Kode dan Nama Uji Klinis:
Negara Tempat Uji Klinis:
No. Permintaan :

Nama Produk:

Tanggal :

Diminta oleh : Disetujui oleh: Kepada : Perwakilan Sponsor
Nama :
Jabatan:
Alamat:

Tel. :
Faks :
E-mail:
Tanggal: _ _ / _ _ / _ _ _ _

Tanda tangan:

Nama:
Jabatan:
Alamat:

Tel. :
Faks :
E-mail:
Tanggal: _ _ / _ _ / _ _ _ _

Tanda tangan :

Nama:
Jabatan:
Alamat:

Tel. :
Faks :
E-mail:
Tanggal: _ _ / _ _ / _ _ _ _

Tanda tangan:

PRODUK YANG DIUJI  Ya  TB (Lengkapi tabel di samping ini bila perlu)

PLASEBO  Ya  TB (Lengkapi tabel di samping ini bila perlu)

PEMBANDING  Ya  TB (Lengkapi tabel di samping ini bila perlu)

PRODUK TERKAIT  Ya  TB (Lengkapi tabel di samping ini bila perlu)

Ket: TB = tidak berlaku
Tabel ini harus diisi oleh lembaga yang melakukan uji klinis

Lampiran 5.4

Formulir Permintaan Obat Investigasi untuk Uji Klinis
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Produk
[International

Non-proprietary
Nomenclatur–

(INN)]

Bentuk
Sediaan Kekuatan Jumlah yang

Diminta
Tanggal

Ketersediaan
Produk

Masa
Simpan

A:

B:

C:

D:

E:

F:

G:

Spesifikasi dan komentar : [misal : instruksi, deskripsi dari produk akhir misal kemasan lokal, kemasan ASEAN,
kemasan internasional, “matching placebo”, tablet tanpa embos yang akan digunakan di negara tersebut.…]

Bagian ini harus diisi oleh lembaga yang melakukan uji klinis
Alamat pengiriman jika ada :



PT ……………………..
Bagian Pemastian Mutu

Lampiran ..... terhadap PROTAP No. ..................................

Formulir Permintaan Obat Investigasi untuk Uji Klinis
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PERMINTAAN OBAT INVESTIGASI UNTUK UJI KLINIS
HANYA UNTUK PERWAKILAN SPONSOR

(untuk dikirim ke Pemohon)

Produk Jumlah yang Diminta Tanggal Daluwarsa Tanggal
Ketersediaan Produk

A:

B:

C:

D:

E:

F:

G:

Faktur :  Ya  Tidak
Tanggal Faktur :
No. Faktur :

Komentar:

Nama :
Jabatan:
Alamat:

Tel :
Fax :
E-mail:

Tanggal: _ _ / _ _ / _ _ _ _

Tanda tangan :
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ANEKS 7

PRINSIP

Cukup jelas.

PERSONALIA

1. Cukup jelas.

VALIDASI

2. Siklus sistem komputerisasi terdiri dari:
a) Fase Ruang Lingkup yang mencakup antara lain:

Rencana  proyek, penyusunan Rencana Induk Validasi (RIV) sistem
komputerisasi dapat dibuat terpisah atau sebagai bagian / suplemen dari RIV
utama.
Lihat Contoh:
 Rencana Induk Validasi (RIV) – Validasi Sistem Komputerisasi, Lampiran

Aneks 7.2a1;
 Pengkajian Risiko Validasi Sistem Komputerisasi, Lampiran Aneks 7.2a2.

termasuk jadwal validasi, penentuan / penetapan validasi, penentuan Spesifikasi
Kebutuhan Pengguna, Penilaian Risiko (Risk Assessment) dan Penilaian
Pemasok (Supplier Assessment);

b) Fase Desain yang mencakup antara lain:
Penentuan Spesifikasi Fungsi dan Spesifikasi Desain yang disiapkan dengan
mempertimbangkan pemenuhan ketentuan pada Pedoman CPOB 2012, Aneks
7. Sistem Komputerisasi, Butir-butir 3 sampai dengan 19;

c) Fase Konstruksi (Build Phase) yang mencakup antara lain:
Pengembangan peranti lunak, pengujian dan pengembangan, instalasi teknis
dan komisi (commissioning);

d) Fase Pengujian yang mencakup antara lain:
Kualifikasi Instalasi, Kualifikasi Operasional dan Kualifikasi Kinerja.
Lihat Contoh :
 Protokol Kualifikasi Instalasi Sistem Komputerisasi, Lampiran Aneks 7.2d1;
 Laporan Kualifikasi Instalasi Sistem Komputerisasi, Lampiran Aneks 7.2d2;
 Protokol Kualifikasi Operasional Sistem Komputerisasi, Lampiran Aneks

7.2d3; dan
 Laporan Kualifikasi Operasional Sistem Komputerisasi, Lampiran Aneks

7.2d4.
e) Fase Mobilisasi (Deploy Phase) yang mencakup antara lain:

Penyiapan dan penyelesaian Laporan Rangkuman Validasi yang menetapkan
pelulusan sistem komputerisasi untuk digunakan;

SISTEM KOMPUTERISASI
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f) Fase Penggunaan yang mencakup antara lain:
Manajemen konfigurasi, pengendalian perubahan, penanganan insiden,
kesalahan dan penyimpangan, pemantauan dan pemeriksaan secara periodis;
dan

g) Fase Dekomisi (Decommissioning Phase) yang mencakup antara lain:
Rencana Dekomisi, migrasi data, Laporan Dekomisi, peranti aplikasi dan
pengarsipan dokumentasi.

Protap Penggunaan Operasional

Protap Validasi Sistem Komputerisasi

Protap Desain dan Instalasi

Protap Pengembangan Perangkat Lunak

Gambar 1. Siklus Validasi Sistem Terkomputerisasi

Rencana Induk Validasi, sebagai titik awal dari Fase Ruang Lingkup sistem
komputerisasi, hendaklah disusun. Lihat Contoh: Rencana Induk Validasi (RIV) –
Validasi Sistem Komputerisasi, Lampiran Aneks 7.2a.

SISTEM

3.
s/d
12. Cukup jelas.

Kualifikasi Instalasi (KI) &
Konfigurasi Instalasi Teknikal

Migrasi Data

Desain Sistem

Pengujian Operasional/
Kualifikasi Operasional (KO)

Kualifikasi Pemasok

Manajemen Resiko

Traceability
Spesifikasi Pengguna
Spesifikasi Konfigurasi

Pengujian Persyaratan/
Kualifikasi Kinerja (KK)Kebutuhan Pengguna

Rencana Validasi Laporan Ringkasan Validasi

Penetapan Validasi

Kendali Perubahan

Kualifikasi di Pihak
Pengguna

Pemensiunan

Operasional

Pengujian Pengembangan
Perangkat Lunak

Spesifikasi Desain Perangkat
Lunak

Pengembangan Perangkat
Lunak
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13. Perubahan terhadap sistem komputerisasi hendaklah melalui prosedur
pengendalian perubahan dan juga harus dilakukan pengkajian ulang risiko sesuai
Butir 2a.

14.
s/d
20.   Cukup jelas.

21. Perlu dipertimbangkan uji tantang untuk memastikan tingkatan kewenangan yang
telah ditetapkan berfungsi sesuai spesifikasi pengguna.
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Halaman 1 dari 5

RENCANA INDUK VALIDASI (RIV)
SISTEM KOMPUTERISASI

No. Dokumen:
………………….
Tanggal Berlaku:

Distribusi Kopi:
Asli : QA Dept.
Fotokopi No. 1: Prod. Dep

No. 2: MM Dept.
No. 3: Eng. Dept.
No. 4: Pur. Dept.
No. 5: IT Dept.
No. 6: Senter Dok.

Dokumen ini diterbitkan
QA Dept.

Pemeriksaan Berikut:

Persetujuan         Nama / Jabatan Tanda Tangan
Tanggal
Disusun oleh    : …………………………. …………………..

Diperiksa oleh  : ………………………… …………………..

Diperiksa oleh  : ………………………… …………………..

Diperiksa oleh  : ………………………… …………………..

Disetujui  oleh  : ……………… / QA Head …………………..

1. PENDAHULUAN
Dokumen ini merupakan bagian dari Rencana Induk Validasi (RIV) Utama.

2. TUJUAN
Untuk:
 menyiapkan dan merencanakan validasi perangkat lunak (software) dari mesin /

peralatan yang digunakan dalam pembuatan dan pengujian produk serta pengendalian
penerimaan, penyimpanan, dan penyerahan bahan dan produk agar dapat bekerja dan
memberikan hasil yang konsisten; serta

 memberikan arahan mengenai Peranan, Tanggung Jawab, Tugas dan Perolehan
berkaitan dengan aktivitas dalam Validasi Sistem Komputerisasi & Pemenuhan (VSK&P).

3. RUANG LINGKUP
Berlaku untuk semua sistem komputerisasi di Pabrik ........................... yang diatur dalam
CPOB dan peraturan-peraturan lain.

4. KEBIJAKAN
 Validasi sistem komputerisasi adalah suatu persyaratan umum CPOB. Oleh sebab itu

kebijakan tentang Pemenuhan / Kepatuhan terhadap Validasi Sistem Komputerisasi
Perusahaan menyatakan bahwa sistem-sistem komputerisasi untuk kebutuhan spesifik
harus divalidasi sesuai kegunaannya. Dalam kegiatan operasional Perusahaan hal ini
adalah sangat penting bagi sistem-sistem yang digunakan dalam aktivitas-aktivitas yang
berkaitan dengan CPOB.

 Penentuan validasi dari sistem-sistem komputerisasi dilakukan berdasarkan pada tingkat
kekritisannya yakni berdasarkan pada tingkat risiko dan prioritas.

Lampiran Aneks 7.2a1
(Contoh)

RENCANA INDUK VALIDASI (RIV) SISTEM KOMPUTERISASI
RENCANA
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Halaman 2 dari 5

RENCANA INDUK VALIDASI (RIV)
SISTEM KOMPUTERISASI

No. Dokumen:
…………………
Tanggal Berlaku:

5. PENDEKATAN VALIDASI
Validasi sistem komputerisasi dengan pendekatan prospektif dilakukan terhadap
penggunaan / instalasi baru dan pendekatan konkuren terhadap perbaikan / modifikasi /
rekonfigurasi pada sistem dan peralatan yang telah terpasang.

6. PELAKSANAAN VALIDASI
1. Dalam rangka melaksanakan Validasi Sistem Komputerisasi, program yang jelas dan

sistematis harus disiapkan dan diikuti. Program validasi meliputi:
 Persiapan dan pemeriksaan perangkat keras / perangkat lunak yang akan divalidasi;
 Persiapan Spesifikasi Kebutuhan Pengguna (User Requirement Spesifications /  URS);
 Persiapan Penilaian Risiko;
 Persiapan, pemeriksaan dan persetujuan protokol validasi;
 Penyusunan jadwal kegiatan validasi yang menjadi Lampiran dokumen ini;
 Koordinasi pelaksanaan Validasi Sistem Komputerisasi sesuai protokol-protokol; dan
 Pemeriksaan data yang telah diperoleh dan persiapan Laporan Validasi.

2. Program / jadwal Validasi Sistem Komputerisasi untuk tahun ……….harus dijaga agar
sejalan dengan program validasi proses di tahun tersebut.

3. Untuk mencegah akumulasi muatan pekerjaan dan peningkatan kebutuhan akan dana,
program harus dikaji ulang bersama antara Pengguna Sistem dan Bagian Teknologi
Informasi (TI).

7. TANGGUNG  JAWAB
PERANAN DAN TANGGUNG JAWAB

Tugas Tanggung Jawab Pemangku
Tugas

Pemilik
Sistem

Pemilik Sistem dari sistem komputerisasi memiliki
akuntabilitas keseluruhan tanggung jawab atas
Validasi Sistem Komputerisasi dan pematuhan /
pemenuhan terhadap peraturan-peraturan yang
berkaitan dengan sistem komputer.

Kepala
Departemen dari
Sistem
Komputerisasi
masing-masing

Pemimpin
Proyek Bisnis
(PPBi)

PPBi adalah anggota Kelompok Pengguna dan
memantau serta mengawasi pengembangan proyek
bersama dengan Pemimpin Proyek TI.

Kepala Unit /
Seksi dari Pemilik
Sistem dan / atau
Kepala Unit /
Seksi TI
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Halaman 3 dari 5

RENCANA INDUK VALIDASI (RIV)
SISTEM KOMPUTERISASI

No. Dokumen: …………………
Tanggal Berlaku:

Tugas Tanggung Jawab Pemangku
Tugas

PPBi ditunjuk oleh Pemilik Sistem dan bertanggung
jawab pada Pemilik Sistem dan atas kegiatan-
kegiatan validasi, isi dokumen validasi, batas waktu
dan bujet keseluruhan. Pada kasus-kasus tertentu
PPBi dan Koordinator Validasi (KoVal) dapat
dipangku oleh orang yang sama.

Tim Validasi Tim Validasi harus dibentuk yang terdiri dari  PPBi,
KoVal, Pengguna Utama, TI, Bagian Teknik dan
Bagian QA

Koordinator
Validasi
(KoVal)

KoVal ditunjuk oleh Pemilik Sistem dan melapor
kepada PPBi. KoVal adalah pelaksana kegiatan-
kegiatan validasi sebelum penggunaan, sesuai
prosedur lokal dan template / formulir serta
selanjutnya mengambil tanggung jawab menjaga
status sistem tervalidasi dan tanggung jawab
memastikan bahwa semua Protap yang khusus
berkaitan dengan sistem telah tersedia sebelum
penggunaan sistem tersebut.

Kepala Seksi /
Unit atau
Power User
(Pengguna
Pengendali) atau
Key User
(Pengguna
Utama)

Bagian TI
danTeknik

Bagian TI danTeknik menyediakan dukungan untuk
sistem validasi tervalidasi. Mereka bertanggung jawab
menyediakan lingkungan yang mendukung operasi
sistem dan memberi keahlian teknis yang diperlukan.

Spesialis TI dan
Teknik

Quality
Assurance
(QA)

Kepala Bagian QA atau wakil yang ditunjuk akan
mengawasi proses validasi dan:
- memastikan bahwa Kebijakan Validasi Sistem

Komputerisasi Korporat dan prosedur-prosedur
lokal memenuhi persyaratan Pemerintah yang
berlaku,

- memastikan mutu dan kelengkapan dokumentasi
validasi,

- memastikan penggunaan / penerapan perangkat
yang benar,

Kepala Bagian
QA atau wakil
yang ditunjuknya
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Halaman 4  dari 5

RENCANA INDUK VALIDASI (RIV)
SISTEM KOMPUTERISASI

No. Dokumen: ………………
Tanggal Berlaku:

Tugas Tanggung Jawab Pemangku
Tugas

- memastikan tujuan validasi dipenuhi / tercapai,
serta

- bersama PPBi, membuat penilaian dan laporan
risiko   kepada Pemilik Sistem untuk mengevaluasi
risiko bisnis berkaitan dengan Validasi Sistem
Komputerisasi.

Administrator
Sistem &
Keamanan

- Peran Administrator (Pengatur) Sistem untuk tiap
sistem harus dijabarkan dengan jelas. Pemeran ini
mengemban tanggung jawab untuk semua kegiatan
teknis yang berhubungan langsung dengan sistem
(yakni pemantauan, penyediaan cadangan dan
perbaikan, pemulihan dari bencana, pemeliharaan
database [bank data] dan dekomisi).

- Peran Administrator (Pengatur) Keamanan
memastikan tingkat-tingkat keamanan yang sesuai
tersedia untuk melindungi sistem dan memastikan
bahwa Pengguna mendapat akses sesuai dengan
fungsinya.

Bagian TI

8. LAMPIRAN
1. Daftar Peralatan  dan  Perangkat Lunak (Software) yang akan Divalidasi*
2. Jadwal Validasi Peralatan dan  Perangkat  Lunak (Software)*
3. Protap Kualifikasi / Validasi Sistem Komputerisasi No. ……………….*
4. Protap Tugas dan Tanggung Jawab No. ……………….*
5. Protap Penetapan Validasi No. ……………….*
6. Protap Penetapan Kebutuhan Pengguna No. ……………….*
7. Protap Penilaian Risiko No. ……………….*
8. Protap Kualifikasi Instalasi No. ……………….*
9. Protap Kualifikasi Operasional No. ……………*

10. Protap Kualifikasi Kinerja No. ……………….*
11. Protap Penyusunan Laporan Validasi No. ……………….*

* : dalam contoh ini, tidak dilengkapi
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Halaman  5 dari  5

9. RUJUKAN
_

10.RIWAYAT

Versi No Tanggal Alasan

1 xxxxx ........... Baru

2 yyyyy ............ Tambahan.......................................................................
........................................................................................
................................................................................. .......
..............................

RENCANA INDUK VALIDASI (RIV)
SISTEM KOMPUTERISASI

No. Dokumen:
…………………….
Tanggal Berlaku:



PT ……………….………………
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Do No. Dokumen : ……………….. Halaman : 1 dari 5
Nama Sistem : KCKT Tipe ................... No. Metode Analisis : ……
Nama Perangkat Lunak: .......... versi ............. No. Revisi : ........
Riwayat Perubahan : .........................

PENGKAJIAN RISIKO SISTEM KOMPUTERISASI
…………………………………………….

Disusun oleh

Nama Jabatan / Fungsi / Bagian
Tanda

Tangan
Tanggal

Supervisor Pengawasan Mutu

Diperiksa oleh

Nama Jabatan / Fungsi / Bagian
Tanda

Tangan
Tanggal

Kepala Pengawasan Mutu

Kepala Teknologi Informasi

Disetujui oleh

Nama Jabatan / Fungsi / Bagian
Tanda

Tangan
Tanggal

Kepala Pemastian Mutu

Lampiran 7.2a2
(Contoh)

PENGKAJIAN RISIKO SISTEM KOMPUTERISASI
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Do No. Dokumen : ……………….. Halaman : 2 dari 5
Nama Sistem : KCKT Tipe ................... No. Metode Analisis : ……
Nama Perangkat Lunak: .......... versi ............. No. Revisi : ........
Riwayat Perubahan : .........................

Maksud / Tujuan:
Dokumen pengkajian risiko ini  dibuat untuk menentukan tindakan validasi yang diperlukan.
Dokumen ini dapat digunakan untuk :
 mengidentifikasi parameter kritis dari proses penggunaan instrumen memenuhi

persyaratan.
 memilih persyaratan sesuai dengan desain dari sistem.
 mengidentifikasi prosedur kontrol yang dibutuhkan.
 mengidentifikasi data elektronis yang kritis.

Kajian ini digunakan untuk menentukan tindakan kualifikasi.

Ruang Lingkup
Dokumen ini mencakup kajian risiko yang dibuat untuk sistem yang dipasang di alat KCKT
....................... di PT. ……………

Dokumen Terkait
Dokumen Spesifikasi Kebutuhan Pengguna.

Metode
1. Identifikasi prosedur pengoperasian sistem dan langkah kritisnya.
2. Identifikasi risiko yang ada pada tiap tahapan proses. Skenario risiko ini bersumber pada

penyimpangan yang mungkin terjadi.
3. Tentukan risiko dari setiap skenario penyimpangan baik dari sisi kualitas atau

“compliance”.
4. Tentukan tingkat risiko dari masing-masing skenario penyimpangan.
5. Tentukan tindakan yang dapat dilakukan untuk mengurangi risiko.

Klasifikasi Tingkat Risiko

Tingkat risiko Konsekuensi Contoh
Kritis (K) Pelanggaran terhadap aturan GxP dan

memiliki dampak terhadap kesehatan
pasien.

Personil yang tidak
berwenang dapat masuk ke
dalam sistem

“Mayor” (M) Pelanggaran terhadap aturan GxP yang
tidak terdeteksi, tidak memiliki dampak
terhadap kesehatan pasien.

Tidak ada prosedur untuk
menentukan “access level”

Minor (m) Pelanggaran tidak langsung terhadap
aturan GxP, tidak berdampak terhadap
kesehatan pasien.

Sistem tidak membatasi
kekeliruan kata sandi
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Do No. Dokumen : ……………….. Halaman : 3 dari 5
Nama Sistem : KCKT Tipe ................... No. Metode Analisis : ……
Nama Perangkat Lunak: .......... versi ............. No. Revisi : ........
Riwayat Perubahan : .........................

Tingkat risiko Konsekuensi Contoh

“Not
applicable”
(N/A)

Tidak ada pelanggaran terhadap aturan
GxP.

Analis tidak menggunakan jas
laboratorium

Uraian Sistem

Perangkat lunak ....... adalah sistem komputerisasi yang digunakan untuk mengoperasikan,
mengolah dan mengeluarkan data dari KCKT.

Sistem komputerisasi ini dilengkapi dengan kontrol akses, di mana setiap pengguna
memiliki kewenangan spesifik dan juga dilengkapi dengan audit trails untuk mencatat
setiap perubahan yang terjadi.

 Persiapan Analisis
- Nyalakan KCKT dan program..............
- Masuk ke dalam program......... dengan mengunakan akses level yang sesuai
- Masukkan parameter metode
- Simpan parameter dengan nama / identifikasi metode ...........

 Analisis
- Melakukan analisis

o Panggil nama metode.
o Masukan identitas sampel yang sesuai.
o Masukkan nomor vial yang sesuai

 Analisis data
 Mencetak data analisis

Alur Proses Analisis:

Persiapan Analisis
o Nyalakan KCKT dan program
o Masuk ke dalam program .... dengan

menggunakan akses level yang sesuai
o Masukkan parameter mesin (metode)
o Simpan parameter dengan nama /

identifikasi metode ...........
Simpan parameter.

Analisis
- melakukan analisis

Analisis DataMencetak data
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Do No. Dokumen : ……………….. Halaman : 4 dari 5
Nama Sistem : KCKT Tipe ................... No. Metode Analisis : ……
Nama Perangkat Lunak: .......... versi ............. No. Revisi : ........
Riwayat Perubahan : .........................

Tabel Kajian Risiko
Proses

No. Tahapan
Proses

Potensi Risiko Dampak Klasifikasi
Risiko

Tindakan yang
dibutuhkan

1. Persiapan
analisis

Sistem tidak
melindungi
metode analisis

Produk yang
tidak memenuhi
persyaratan
dapat diluluskan

K KO : Pengujian untuk
membuktikan bahwa
metode hanya dapat diubah
oleh karyawan yang
diberikan akses. Setiap
perubahan metode akan
tercatat.

2. Metode pada
instrumen dapat
diubah oleh
karyawan yang
tidak
berwenang

Produk yang
tidak memenuhi
persyaratan
dapat diluluskan

K KO : Pengujian untuk
membuktikan bahwa
metode hanya dapat diubah
oleh karyawan yang
diberikan akses.

3. Metode tidak
dapat dibuat

Analisis tidak
dapat dilakukan

M KO : Pengujian untuk
membuktikan bahwa
metode dapat dibuat.

4. Terjadi
perubahan
metode pada
saat
penyimpanan

Produk yang
tidak memenuhi
persyaratan
dapat diluluskan

K KO : Pengujian metode
dapat dibuat, disimpan dan
dibuka kembali dengan
hasil parameter yang sama.

5. dst. ………………… ………………… …………… ………………………….

6. Analisis Salah memilih
metode

Produk yang
tidak memenuhi
persyaratan
dapat diluluskan

K KI : Prosedur
pengoperasian alat dan
identifikasi metode analisis
dalam sistem
Melakukan pelatihan
kepada analis

7. Analisis sampel
tidak mengikuti
metode analisis

Produk yang
tidak memenuhi
persyaratan
dapat diluluskan

K KO : Lakukan pengujian
sesuai metode yang sudah
dibuat, bandingkan proses
analisis  dengan metode.

8. Pengolahan
data

Sistem tidak
dapat
melakukan
perhitungan
sesuai dengan
ketentuan

Produk yang
tidak memenuhi
persyaratan
dapat diluluskan

K KO : Bandingkan hasil
dengan perhitungan data
manual.
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Do No. Dokumen : ……………….. Halaman : 5 dari 5
Nama Sistem : KCKT Tipe ................... No. Metode Analisis : ……
Nama Perangkat Lunak: .......... versi ............. No. Revisi : ........
Riwayat Perubahan : .........................

No. Tahapan
Proses

Potensi Risiko Dampak Klasifikasi
Risiko

Tindakan yang
dibutuhkan

9. dst. ………………… ………………… …………… ………………………….

10. Mencetak
data

Personil yang
tidak
berwenang
dapat
memodifikasi
data sebelum
dicetak.

Produk yang
tidak memenuhi
persyaratan
dapat diluluskan

K KO : Lakukan pengujian
dengan mencoba untuk
mengubah informasi pada
laporan dengan
menggunakan akses yang
sesuai dan yang tidak
sesuai. Perubahan terekam
dalam “audit trail”.

11. Tidak dapat
mencetak
informasi yang
akurat.

Dokumentasi
tidak lengkap

M KO : Cetak laporan,
bandingkan dengan data
yang tertera di layar.

12. dst. ………………… ………………… …………… ………………………….
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Do No. Dokumen            : ……………….. Halaman : 1 dari 9
Nama Sistem : “Excel Spreadsheet” No. Metode Analisis : ……

KUALIFIKASI INSTALASI
…………………………………………….

Disusun oleh

Nama Jabatan / Fungsi / Bagian Tanda Tangan Tanggal

Supervisor Pengawasan

Mutu

Diperiksa oleh

Nama Jabatan / Fungsi / Bagian Tanda Tangan Tanggal

Kepala Bagian Pengawasan

Mutu

Kepala Bagian Teknologi

Informasi

Disetujui oleh

Nama Jabatan / Fungsi / Bagian Tanda Tangan Tanggal

Kepala Bagian Pemastian

Mutu

Lampiran 7.2d1
(Contoh)

PROTOKOL KUALIFIKASI INSTALASI
SISTEM KOMPUTERISASI
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Do No. Dokumen            : ……………….. Halaman : 2 dari 9
Nama Sistem : “Excel Spreadsheet” No. Metode Analisis : ……

Kebutuhan Pengguna (User Requirements / UR): Tersedia / Tidak Tersedia

Maksud / Tujuan:
Dokumen ini disusun untuk memastikan bahwa “Excel Spreadsheet” __________ telah
dipasang sesuai spesifikasinya.
Ruang Lingkup
Dokumen ini berlaku untuk kualifikasi dari “Excel Spreadsheet” di komputer _______ sesuai
metode analisis No. _____________________
Tanggung Jawab :

- Kepala Bagian Pengawasan Mutu
Bagian Pengawasan Mutu bertanggung jawab untuk menyediakan dan mengkaji kajian
risiko, protokol KI  untuk perangkat lunak.

- Kepala Bagian Pemastian Mutu
Bagian Pemastian Mutu bertanggung jawab untuk menyetujui kajian risiko, protokol KI
yang disiapkan oleh Pemastian Mutu. Bertanggung jawab juga untuk melakukan
kualifikasi bersama dengan bagian Pengawasan Mutu.

- Kepala Bagian Teknologi Informasi
Bagian Teknologi Informasi bertanggung jawab untuk mengkaji kajian risiko, protokol KI,
yang dikeluarkan bagian Pengawasan Mutu.

Uraian Perangkat Lunak

"Excel Spreadsheet” adalah suatu program yang dibuat sedemikian rupa untuk keperluan
perhitungan data analisis.

Prosedur:
1. Siapkan daftar periksa dari perangkat lunak.

2. Catat setiap penyimpangan yang terjadi pada perangkat lunak dan perangkat keras.

3. Siapkan laporan kualifikasi instalasi yang terdiri dari rangkuman hasil pengujian, laporan
penyimpangan yang ditemukan dan kajian dampak dari penyimpangan beserta
kesimpulan akhir aktivitas kualifikasi



No. Dokumen            : ……………….. Halaman : 3 dari 9

Nama Sistem : “Excel Spreadsheet” No. Metode Analisis : ……

PROTOKOL KUALIFIKASI INSTALASI

PT ……………….
………………………………………..

854

Prosedur Pengujian:
I. Verifikasi Prosedur

No. Pengujian Kriteria Penerimaan Hasil Tanda tangan
dan tanggal

1. Verifikasi “Excel Spreadsheet” telah dibuat
sesuai dengan spesifikasi pembuatan dan
metode analisisnya.

‘Excel Spreasheet” dibuat sesuai kebutuhan
pengguna

2. Verifikasi telah tersedia prosedur yang mengatur
penggunaan sistem “Excel Spreadsheet “
…………….

Prosedur telah tersedia dan disetujui. Prosedur…………….
Tanggal berlaku…….

3. Verifikasi bahwa telah tersedia prosedur untuk
manajemen pengguna (“access level”) dari
“Excel Spreadsheet” .

Telah tersedia prosedur yang mengatur
manajemen pengguna. Prosedur telah disetujui
dan berlaku.

Prosedur……....…..
Tanggal berlaku..…

-854
-



No. Dokumen            : ……………….. Halaman : 4 dari 9

Nama Sistem : “Excel Spreadsheet” No. Metode Analisis : ……

PROTOKOL KUALIFIKASI INSTALASI

PT ……………….
………………………………………..

855

No. Pengujian Kriteria Penerimaan Hasil Tanda Tangan
dan Tanggal

4. Verifikasi telah tersedia prosedur yang mengatur mengenai
perubahan terhadap “Excel Spreadsheet”.

Perubahan pada sistem
komputerisasi telah tercakup
dalam cakupan Protap
Penanganan Perubahan.

Prosedur…………..
Tanggal berlaku…..

5. Verifikasi telah tersedia prosedur yang mangatur sistem
dokumentasi hasil perhitungan “Excel Spreadsheet” ……………

Prosedur telah tersedia dan
disetujui.

Prosedur…………….
Tanggal berlaku……

6. Verifikasi telah tersedia prosedur yang mengatur “back up” dan
“restore” dari “Excel Spreadsheet” ……………

Prosedur telah tersedia dan
disetujui.

Prosedur…………….
Tanggal berlaku…….

7. Verifikasi telah tersedia prosedur yang mengatur “contingency
operation” saat “Excel Spreadsheet” tidak dapat berfungsi.

Prosedur telah tersedia dan
disetujui.

Prosedur…………….
Tanggal berlaku…….

-855
-



No. Dokumen            : ……………….. Halaman : 5 dari 9

Nama Sistem : “Excel Spreadsheet” No. Metode Analisis : ……

PROTOKOL KUALIFIKASI INSTALASI

PT ……………….
………………………………………..

856

No.
Pengujian Kriteria Pengiriman Hasil Tanda tangan

dan tanggal
8. Verifikasi telah tersedia prosedur untuk perawatan “Excel

Spreadsheet” ……..
Prosedur telah tersedia dan
disetujui.

Prosedur…………….
Tanggal berlaku……

Bukti Pengujian terdapat pada lampiran …………………………………,

Penyimpangan ……………………………………………………….

-856
-



No. Dokumen            : ……………….. Halaman : 6 dari 9

Nama Sistem : “Excel Spreadsheet” No. Metode Analisis : ……

PROTOKOL KUALIFIKASI INSTALASI

PT ……………….
………………………………………..

857

II. Aplikasi terpasang

No. Pengujian Kriteria Penerimaan Hasil Tanda
tangan dan
tanggal

1. Identifikasi versi aplikasi excel....................yang dipasang. Aplikasi yan dipasang adalah aplikasi
excel versi 2010

2. Catat identitas dari “Excel Spreadsheet” ......................... Detail “Excel Spreadsheet” terdapat
pada “windows explorer “ (berikan “print
screen”)
Nama
“spreadsheet”_____________________
Ukuran “file”: ________________KB
Tanggal modifikasi terakhir :
_________________
Waktu modifikasi:
____________________

-857
-



No. Dokumen            : ……………….. Halaman : 7 dari 9

Nama Sistem : “Excel Spreadsheet” No. Metode Analisis : ……

PROTOKOL KUALIFIKASI INSTALASI

PT ……………….
………………………………………..

858

No. Pengujian Kriteria Penerimaan Hasil Tanda
Tangan

3. Verifikasi “Excel Spreadsheet” terdiri dari ___ halaman
sesuai Spesifikasi Kebutuhan Pengguna (SKP).

“Excel Spreadsheet” terdiri dari
____ halaman .

4. Verifikasi “Excel Spreadsheet” telah diberikan warna
yang berbeda untuk setiap selnya.

Sel diberikan identitas warna
berbeda untuk membedakan
antara sel yang harus diisi dan
sel yang dikunci.

5. Verifikasi “Excel Spreadsheet” telah memiliki halaman
yang menjelaskan formula, unit pelaporan, aturan
pembulatan.

“Excel Spreadsheet” memiliki
memiliki halaman yang
menjelaskan formula, unit
pelaporan, aturan pembulatan.

6. Verifikasi “Excel Spreadsheet” telah memiliki informasi
“complete path” bahwa telah diprint dari folder yang telah
ditentukan (misal D:\serverQC\excel perhitungan).

“Excel Spreadsheet” telah memiliki
informasi “complete path” bahwa
telah dicetak dari folder yang telah
ditentukan.

-858
-



No. Dokumen            : ……………….. Halaman : 8 dari 9

Nama Sistem : “Excel Spreadsheet” No. Metode Analisis : ……

PROTOKOL KUALIFIKASI INSTALASI

PT ……………….
………………………………………..

859

III. Workstation installation

1. Verifikasi perangkat keras yang dipasang telah sesuai dengan
rekomendasi dari pemasok

a. Prosesor Minimal ...... GHz

b. Random Access Memory (RAM) Minimal ...... GHz

c. Hard Disk Space Minimal .....GB

d. Free Hard Disk Space Minimal ...... GB

e. Bus architecture Minimal ..........

f. Floppy ............................

g. CD-ROM drive ......................................

h. Virtual memory ......................................

Bukti Pengujian terdapat pada lampiran …………………………………,
Penyimpanan ……………………………………………………….

-205
-

-859
-



No. Dokumen            : ……………….. Halaman : 9 dari 9

Nama Sistem : “Excel Spreadsheet” No. Metode Analisis : ……

PROTOKOL KUALIFIKASI INSTALASI

PT ……………….
………………………………………..

860

Penyimpangan yang ditemukan. Tindak perbaikan Justifikasi penerimaan / Dampak terhadap alat

Kesimpulan akhir  : _________________________________________

Diuji oleh               :  _________________________________________

Diperiksa oleh      :  _________________________________________
Disetujui               : __________________________________________

-860
-



PT ……………….
………………………………………..
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Do No. Dokumen            : ……………….. Halaman : 1 dari 2
Nama Sistem : “Excel Spreadsheet” No. Metode Analisis : ……

LAPORAN KUALIFIKASI INSTALASI SISTEM KOMPUTERISASI
…………………………………………….

Disusun oleh

Nama Jabatan / Fungsi / Bagian Tanda Tangan Tanggal

Supervisor Pengawasan

Mutu

Diperiksa oleh

Nama Jabatan / Fungsi / Bagian Tanda Tangan Tanggal

Kepala Bagian Pengawasan

Mutu

Kepala Bagian Teknologi

Informasi

Disetujui oleh

Nama Jabatan / Fungsi / Bagian Tanda Tangan Tanggal

Kepala Bagian Pemastian

Mutu

Lampiran 7.2d2
(Contoh)

LAPORAN KUALIFIKASI INSTALASI
SISTEM KOMPUTERISASI



PT ……………….
………………………………………..

- 862 -

Do No. Dokumen            : ……………….. Halaman : 2 dari 2
Nama Sistem : “Excel Spreadsheet” No. Metode Analisis : ……

Laporan kualifikasi instalasi

Hasil

Kesimpulan

Distribusi
Asli : Kepala Bagian Pemastian Mutu
Kopi No. 1 : Kepala Bagian Teknik

No. 2 : Kepala Bagian Produksi

LAPORAN KUALIFIKASI INSTALASI
SISTEM KOMPUTERISASI



Do No. Dokumen            : ……………….. Halaman : 1 dari 5
Nama Sistem : “Excel Spreadsheet” No. Metode Analisis : ……

PT ……………….
………………………………………..

- 863 -

KUALIFIKASI OPERASIONAL SISTEM KOMPUTERISASI
…………………………………………….

Disusun oleh

Nama Jabatan / Fungsi / Bagian Tanda Tangan Tanggal

Supervisor Pengawasan

Mutu

Diperiksa oleh

Nama Jabatan / Fungsi / Bagian Tanda Tangan Tanggal

Kepala Bagian Pengawasan

Mutu

Kepala Bagian Teknologi

Informasi

Disetujui oleh

Nama Jabatan / Fungsi / Bagian Tanda Tangan Tanggal

Kepala Bagian Pemastian

Mutu

Lampiran 7.2d3
(Contoh)

PROTOKOL KUALIFIKASI OPERASIONAL
SISTEM KOMPUTERISASI



Do No. Dokumen            : ……………….. Halaman : 2 dari 5
Nama Sistem : “Excel Spreadsheet” No. Metode Analisis : ……

PT ……………….
………………………………………..
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Kebutuhan Pengguna (“User Requirements” / UR): Tersedia / Tidak Tersedia

Maksud / Tujuan:
Dokumen ini disusun untuk memastikan bahwa “Excel Spreadsheet” __________ telah
berfungsi sesuai spesifikasinya.
Ruang Lingkup
Dokumen ini berlaku untuk kualifikasi dari “Excel Spreadsheet” di komputer_______ sesuai
metode analisis no. _____________________
Tanggung Jawab :

- Kepala Bagian Pengawasan Mutu
Bagian Pengawasan Mutu bertanggung jawab untuk menyediakan dan mengkaji kajian
risiko, protokol KO untuk perangkat lunak.

- Kepala Bagian Pemastian Mutu
Bagian Pemastian Mutu bertanggung jawab untuk menyetujui kajian risiko, protokol KO
yang disiapkan oleh Pemastian Mutu. Bertanggung jawab juga untuk melakukan
kualifikasi bersama dengan bagian Pengawasan Mutu.

- Kepala Bagian Teknologi Informasi
Bagian Teknologi Informasi bertanggung jawab untuk mengkaji kajian risiko, protokol
KO,  yang dikeluarkan bagian Pengawasan Mutu.

Prosedur:
1. Siapkan daftar periksa dari perangkat lunak.

2. Catat setiap penyimpangan yang terjadi pada perangkat lunak dan perangkat keras.

3. Siapkan laporan kualifikasi operasional yang terdiri dari rangkuman hasil pengujian,
laporan penyimpangan yang ditemukan dan kajian dampak dari penyimpangan beserta
kesimpulan akhir aktivitas kualifikasi.



Do No. Dokumen            : ……………….. Halaman : 3 dari 5

Nama Sistem : “Excel Spreadsheet” No. Metode Analisis : ……

PT ……………….
………………………………………..

865

-75
-

Prosedur Pengujian:

No. Pengujian Kriteria Penerimaan Hasil Tanda tangan
dan tanggal

1. Verifikasi “Excel Spreadsheet” telah dilengkapi dengan kata
sandi.

‘Excel Spreadheet” dibuat dan
dilengkapi dengan kata sandi.

2. Verifikasi “Excel Spreadsheet”  hanya dapat dimodifikasi dengan
akses yang sesuai.

“Excel Spreadsheet” hanya
dapat dimodifikasi dengan
dengan akses tertentu.

3. Verifikasi sel yang dikunci, yatu sel berwarna___________ di
“Excel Spreadsheet”  tidak dapat diisi oleh analis.

Sel yang dikunci tidak dapat
diisi.

4. Verifikasi sel yang dikunci, tidak dapat dimodifikasi dengan
akses analis.

Sel yang dikunci tidak dapat
diisi.

-865
-



Do No. Dokumen            : ……………….. Halaman : 4 dari 5

Nama Sistem : “Excel Spreadsheet” No. Metode Analisis : ……

PT ……………….
………………………………………..

866

-75
-

No. Pengujian Kriteria Penerimaan Hasil Tanda tangan
dan tanggal

5. Verifikasi “Excel Spreadsheet”  telah memiliki formula
perhitungan sesuai dengan metode analisis no. ................

Lakukan perhitungan dengan cara manual, bandingkan hasilnya
dengan perhitungan dari “Excel Spreadsheet”

Formula telah disusun sesuai
metode analisis no. ............

Hasil analisis antara
perhitungan manual dan “Excel
Spreadsheet” memiliki hasil
yang sama, nilai, pembulatan
dan unit.

6. Verifikasi “Excel Spreadsheet”  tidak dapat disimpan bila data
perhitungan tidak dikehendaki sebagai data elektronis

“Excel Spreadsheet” tidak
dapat disimpan.

7. Verifikasi “Excel Spreadsheet”  yang dicetak telah dilengkapi
dengan tautan terhadap sumber “file”.

Tautan dapat muncul pada
cetakan.

Bukti Pengujian terdapat pada lampiran …………………………………,
Penyimpangan ……………………………………………………….

-866
-



Do No. Dokumen            : ……………….. Halaman : 5 dari 5

Nama Sistem : “Excel Spreadsheet” No. Metode Analisis : ……

PT ……………….
………………………………………..

867

-75
-

Penyimpangan yang ditemukan Tindak perbaikan Justifikasi penerimaan / Dampak terhadap alat

Kesimpulan akhir  : …………………………………

Diuji oleh               : …………………………………

Diperiksa oleh      : …………………………………
Disetujui               : ………………………………….

-867
-



PT ……………….
………………………………………..

- 868 -

Do No. Dokumen            : ……………….. Halaman : 1 dari 2
Nama Sistem : “Excel Spreadsheet” No. Metode Analisis : ……

KUALIFIKASI OPERASIONAL SISTEM KOMPUTERISASI
…………………………………………….

Disusun oleh

Nama Jabatan / Fungsi / Bagian Tanda Tangan Tanggal

Supervisor Pengawasan

Mutu

Diperiksa oleh

Nama Jabatan / Fungsi / Bagian Tanda Tangan Tanggal

Kepala Bagian Pengawasan

Mutu

Kepala Bagian Teknologi

Informasi

Disetujui oleh

Nama Jabatan / Fungsi / Bagian Tanda Tangan Tanggal

Kepala Bagian Pemastian

Mutu

Lampiran 7.2d4
(Contoh)

LAPORAN KUALIFIKASI OPERASIONAL
SISTEM KOMPUTERISASI



PT ……………….
………………………………………..

- 869 -

Do No. Dokumen            : ……………….. Halaman : 2 dari 2
Nama Sistem : “Excel Spreadsheet” No. Metode Analisis : ……

Laporan kualifikasi operasional

Hasil

Kesimpulan

Distribusi
Asli : Kepala Bagian Pemastian Mutu
Kopi No. 1 : Kepala Bagian Teknik

No. 2 : Kepala Bagian Produksi

LAPORAN KUALIFIKASI OPERASIONAL
SISTEM KOMPUTERISASI
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ANEKS 8

Cukup jelas.

CARA PEMBUATAN BAHAN BAKU
AKTIF OBAT YANG BAIK
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ANEKS 9

Cukup jelas.

PEMBUATAN RADIOFARMAKA
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ANEKS 10

Cukup jelas.

PENGGUNAAN RADIASI PENGION
DALAM PEMBUATAN OBAT
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ANEKS 11

PRINSIP

1. Sampel pembanding antara lain diperlukan bila ditemukan kasus “Tidak Memenuhi
Syarat” (TMS) baik pada uji stabilitas maupun pada pengujian produk yang beredar;
hasil pengujiannya diverifikasi terhadap hasil pengujian sampel pembanding.
Sampel pertinggal antara lain diperlukan untuk mengonfirmasi keaslian produk yang
beredar, misal kasus produk palsu, terhadap sampel pertinggal.

2. Sampel disimpan di lokasi produk diluluskan. Jenis sampel pembanding di industri
farmasi antara lain sebagai berikut:
 bahan aktif obat;
 eksipien kecuali air dan bahan yang mudah menguap;
 bahan pengemas;
 sampel dari pemasok industri yang menerima contract manufacturing;
 produk yang dikemas dalam bahan pengemas primer;
 sampel pertinggal, dalam bahan pengemas sekunder lengkap dengan brosur dll.;
 sampel stabilitas; dan
 transportation sample, biasanya dalam bahan pengemas sekunder untuk

pengetesan kondisi selama transportasi.

Ruang lingkup sampel pertinggal meliputi:
 produk jadi yang dihasilkan oleh industri;
 produk jadi dari pemberi kontrak;
 produk jadi yang dibuat oleh penerima kontrak; dan
 produk ruahan impor atau produk jadi impor yang diedarkan.

3.
dan
4. Cukup jelas.

UMUM

5.
s/d
7. Cukup jelas.

SAMPEL  PEMBANDING DAN
SAMPEL  PERTINGGAL



Aneks 11 – Sampel Pembanding dan
Sampel Pertinggal
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DURASI PENYIMPANAN

8.
dan
9. Cukup jelas.

JUMLAH SAMPEL PERTINGGAL DAN SAMPEL PEMBANDING

10. Cukup jelas. Lihat Contoh Jumlah Pengambilan Sampel Produk Untuk Sampel
Pembanding dan Sampel Pertinggal, Lampiran Aneks 11.10.

11. Cukup jelas.

12. Perlu perhatian khusus untuk menetapkan proses kritis dan saat pengambilan
sampel. Sebagai contoh untuk produk steril sbb.:
 untuk sampel dari jalur pengisian ampul, sampel diambil setelah selesai uji

kebocoran dan inspeksi visual;
 untuk produk dengan sterilisasi akhir, sampel hendaklah diambil dari lokasi / area

alat sterilisasi berdasarkan kajian yang dilakukan pada saat kualifikasi alat
sterilisasi dan dari tiap siklus sterilisasi; dan

 sampel untuk uji pirogen / endotoksin hendaklah diambil mulai dari proses awal,
pertengahan dan akhir dari bets berjalan.

13. Cukup jelas.

KONDISI PENYIMPANAN

14. Cukup jelas.

KONTRAK TERTULIS

15.
s/d
17. Cukup jelas.

SAMPEL PEMBANDING – UMUM

18. Cukup jelas.

SAMPEL PERTINGGAL – UMUM

19. Biasanya sampel diperiksa pemeriannya secara periodis setiap 6 bulan.



Aneks 11 – Sampel Pembanding dan
Sampel Pertinggal
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20.
dan
21. Cukup jelas.

SAMPEL PEMBANDING DAN PERTINGGAL UNTUK PRODUK
IMPOR

22. Cukup jelas.

23. Apabila suatu produk impor dikemas ulang dalam rangka penyesuaian dengan
persyaratan izin edar lokal, hendaklah diambil sampel baik dari yang belum
dikemas ulang maupun yang sudah dikemas ulang, sesuai dengan Pedoman CPOB
2012, Bab 10. Dokumentasi, Butir 10.19.
Untuk proses di atas hendaklah disiapkan checklist, demi pencegahan
kecampurbauran, yang mencantumkan:
- nama produk ruahan / jadi;
- kode produk;
- no. analisis / no. bets;
- tanggal pembuatan produk ruahan / jadi;
- tanggal daluwarsa;
- manufacturer diisi dengan sumber atau pabrik produk ruahan / jadi; dan
- sampel pertinggal.
Checklist di atas melengkapi Catatan Pengemasan Bets produk impor yang
dikemas ulang.

SAMPEL PEMBANDING DAN PERTINGGAL BILA INDUSTRI
FARMASI DITUTUP

24.
dan
25. Cukup jelas.



Lampiran Aneks 11.10
(Contoh)

JUMLAH PENGAMBILAN SAMPEL PRODUK UNTUK SAMPEL PEMBANDING DAN SAMPEL PERTINGGAL

No. Nama
Produk

Kode
Produk

Bentuk
sediaan

Pencampuran
solid

Pencampuran
liquid

Pencampuran
semisolid Pencetakan Penyalutan Pengisian

kapsul Stripping Blistering Pengisian
sachet

Pengisian
Botol

Pengisian
suppo

Pengisian
tube

Produk Jadi;
(Sampel pembanding dan

Sampel pertinggal)

1 AT1 Tablet - - - 56 tab - - - - - - - - 4 inner = 8 strip @ 10 tab
2 AT2 Tablet - - - 56 tab - - - - - - - - 4 inner = 8 strip @ 10 tab
3 BT2 Tablet - - - 46 tab - - - - - - - - 6 strip @ 10 tab

4 BT3 Suspensi - 250 mL - - - - - - - 3 botol - - 8 botol

5 BT1 Tablet - - - 46 tab - - - - - - - - 6 strip @ 10 tab
6 BC2 Sirup - 250 mL - - - - - - - 3 botol - - 4 botol
7 CA1 Tablet 3 x 7 g - - 40 tab 20 tab - - - - - - - 2 botol

8 CE4 Tablet Salut 3 x 1 g - - 50 tab 20 tab - - - - - - - 6 inner = 12 strip @ 6 tab

9 CE1 Tablet Salut 3 x 1 g - - 50 tab 20 tab - - - - - - - 6 inner = 12 strip @ 6 tab

10 CL1 Sirup - 250 mL - - - - - - - 3 botol - - 6 botol
11 CB2 Sirup - 200 mL - - - - - - - 3 botol - -  4 botol
12 CB2 Tablet - - - 56 tab - - - - - - - - 8 strip @ 10 tab
13 CD1 Tablet 3 x 2 g - - 46 tab - - - - - - - - 2 inner = 10 strip @ 6 tab
14 CD2 Tablet 3 x 2 g - - 46 tab - - - - - - - - 2 inner = 10 strip @ 6 tab
15 CR1 Kapsul - - - - - 56 kaps - - - - - - 4 inner = 8 strip @ 10 tab

16 CT1 Kapsul - - - - - 36 kaps - - - - - - 3 inner = 6 strip @ 10 kapsul

17 CT3 Sirup kering 3 x 25 g - - - - - - - - 2 btl - - 2 botol

18 CS6 Kapsul 3 x 1 g - - - - 56 kaps - - - - - - 8 strip @ 10 kapsul
19 CS3;CS4 Sirup - 200 mL - - - - - - - 3 botol - - CTS3 = 4 botol

-876
-
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ANEKS 12

PRINSIP

Cukup jelas.

UMUM

1.
s/d
3. Cukup jelas.

PERSONALIA
4. Cukup jelas.

5. Personil kunci hendaklah mengikuti suatu program pelatihan yang meliputi antara
lain Cara Penyimpanan dan Pengiriman yang Baik.

6. Untuk menjaga mutu dan keabsahan transaksi diperlukan suatu sistem yang efektif
dan mencakup penggunaan buku log akses masuk ke gudang.

7. Cukup jelas.

ORGANISASI DAN MANAJEMEN

8.
s/d
12. Cukup jelas.

MANAJEMEN MUTU
13. Apabila transaksi dilakukan secara elektronis hendaklah dilakukan validasi

komputerisasi terhadap proses tersebut.

14. Untuk mendukung pemastian bahwa produk dijual dan didistribusikan oleh dan
kepada distributor dan / atau sarana yang berwenang hendaklah tersedia daftar
distributor yang disetujui oleh Pemastian Mutu.

CARA PENYIMPANAN DAN
PENGIRIMAN OBAT YANG BAIK



Aneks 12 – Cara Penyimpanan dan
Pengiriman Obat yang Baik
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15.
dan
16. Cukup jelas.

BANGUNAN DAN FASILITAS PENYIMPANAN

Area Penyimpanan

17. Cukup jelas. Khusus untuk pencegahan kecampurbauran Lihat Bab 6. Produksi,
Butir 6.177.

18. Cukup jelas. Lihat Rekomendasi Kekuatan Cahaya untuk Ruangan / Daerah
Kegiatan, Lampiran 3.5a.

Rotasi dan Pengendalian Stok

19.
dan
20. Cukup jelas.

PENERIMAAN

21. Cukup jelas.

22. Lihat Peraturan Kepala Badan POM Pedoman Pengelolaan Prekursor Farmasi dan
Obat Mengandung Prekursor Farmasi.

KONDISI PENYIMPANAN DAN TRANSPORTASI

Pemantauan Kondisi Penyimpanan dan Transportasi

23. Aspek kondisi penyimpanan dan transportasi yang harus diperhatikan hendaklah
tercakup dalam perjanjian antara industri farmasi dan distributor.

24.
s/d
26. Cukup jelas.

Kendaraan dan Perlengkapan

27.
s/d
32. Cukup jelas.

Wadah Pengiriman dan Pelabelan

33.
s/d
35. Cukup jelas.



Aneks 12 – Cara Penyimpanan dan
Pengiriman Obat yang Baik
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36. Contoh produk yang mempunyai potensi bahaya adalah produk betalaktam, onkologi
dan produk biologi.

Pengiriman

37.
s/d
40. Cukup jelas.

41. Untuk memastikan suhu produk yang dikirim dapat dipertahankan dalam rentang
suhu yang dipersyaratkan, maka diperlukan validasi terhadap cara pengemasan
produk untuk pengiriman yang dapat menjamin konsistensi suhu. Lihat Contoh
Protokol Validasi Pengemasan Vaksin Untuk Pengiriman, Lampiran Aneks 12.41.

42.
dan
43. Cukup jelas.

DOKUMENTASI

44.
s/d
48. Cukup jelas.

KELUHAN

49. Cukup jelas.

KEGIATAN KONTRAK

50. Apabila suatu kegiatan  didelegasikan kepada pihak lain hendaklah tersedia kontrak
yang rinci mencakup kondisi penyimpanan dan pengiriman yang pelaksanaannya
dipantau dengan ketat.

51.
dan
52. Cukup jelas.

53. Kontrak yang diuraikan dalam Butir 50 di atas, hendaklah mencakup restriksi bahwa
apabila penerima kontrak hendak mensubkontrakkan salah satu kegiatan karena
tidak mempunyai sarana yang memadai, misal sarana distribusi, perlu persetujuan
dari pemberi kontrak.

54. Cukup jelas.



- 880 -

Lampiran 12.41a
(Contoh)

PROTOKOL VALIDASI PENGEMASAN VAKSIN
UNTUK PENGIRIMAN

Nama : ………………….. No. Protokol :…………………..
No. Produk : ………………….. Tanggal Berlaku  : …………………..

Disusun oleh : Tanggal :

Diperiksa oleh : Tanggal :

Disetujui oleh : Tanggal :
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1. Tujuan :
Protokol ini dibuat sebagai penuntun dalam melaksanakan validasi pengemasan vaksin
untuk pengiriman dengan memerhatikan aspek mutu. Proses validasi ini bertujuan untuk
memastikan bahwa dengan metode pengepakan vaksin yang digunakan, suhu vaksin yang
dikirim dapat dipertahankan dalam rentang suhu yang disyaratkan.

2. Ruang Lingkup :
Validasi ini hanya berlaku untuk proses pengemasan vaksin untuk pengiriman di
................... Validasi dilakukan pada produk, bahan kemasan, atau bahan pendingin baru
dan validasi ulang hanya akan dilakukan apabila terdapat perubahan / modifikasi baik pada
material ataupun metode pengemasan vaksin untuk pengiriman.

3. Alat dan Bahan :
Alat :
1. Sensor suhu (Termokopel Type T) atau instrument lain yang sesuai.
2. Sensor suhu standar / pembanding (Pt100)
3. Sumber suhu (temperature bath)
4. Data Logger
5. Cold room -5oC atau Incubator room +43oC
6. Alat Pelindung Diri (sarung tangan, jacket)
Bahan :
1. Box polyurethane / styrofoam
2. Water pack ukuran ……… atau Ice pack / Dry Ice
3. Lembar styrofoam dengan tebal ukuran .......... mm
4. Vaksin atau simulasi produk lain

4. Prosedur Pelaksanaan
4.1. Kalibrasi Termokopel / Instrument lain yang sesuai :

4.1.1 Kalibrasi termokopel dilakukan sebelum dan sesudah pelaksanaan validasi
dengan pembandingan terhadap sensor suhu standar.

4.1.2 Kalibrasi termokopel harus dilakukan untuk mengoreksi kesalahan pembacaan
nilai suhu terhadap sensor suhu standar. Termokopel yang tidak memenuhi
kriteria tidak boleh digunakan untuk validasi.

4.1.3 Kalibrasi dilakukan pada sedikit tiga titik suhu kalibrasi, yaitu low calibration
setpoint, high calibration setpoint, dan check point calibration. Rentang antara
low calibration dengan high calibration setpoint harus mencakup suhu terendah
dan tertinggi yang akan divalidasi. Sementara check point calibration dilakukan
pada suhu tengah antara low dan high calibration setpoint.

4.1.4 Deviasi sensor termokopel setelah kalibrasi tidak boleh lebih dari + 0,5 oC
4.1.5 Lakukan kalibrasi termokopel setelah validasi (verifikasi) untuk meyakinkan

bahwa semua sensor yang digunakan masih berfungsi dengan baik.
4.1.6 Apabila ada sensor yang digunakan saat validasi kemudian tidak lulus

verifikasi, maka proses validasi harus diulang kembali.
4.2. Prosedur Validasi :

4.2.1. Siapkan spesifikasi material dan gambar konfigurasi, serta semua peralatan
dan material yang dibutuhkan.

4.2.2. Lakukan pengukuran dimensi luar dan dalam box yang akan digunakan.
Timbang berat box kosong dan catat pada formulir data terlampir.

4.2.3. Tentukan komposisi susunan pengemasan vaksin / produk dalam box, berikut
jumlah kemasan vaksin / produk, water pack / ice pack / dry ice, lembar
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styrofoam, dan alat bantu lain. Lihat Contoh Format Penggambaran Konfigurasi
Pengemasan untuk Pengiriman, Lampiran 1.

4.2.4. Catat spesifikasi dari semua peralatan dan bahan yang digunakan.
4.2.5. Siapkan paling sedikit 10 sensor termokopel yang terkalibrasi, 9 sensor untuk

ditempatkan di dalam box dan 1 sensor untuk mengukur suhu luar. Catat label
sensor yang dipakai, yang tidak digunakan , dan label sensor untuk suhu luar.

4.2.6. Untuk memasukan sensor termokopel ke dalam box harus dibuat lubang pada
tutup box dengan diameter sebesar diameter sensor termokopel tersebut
(masing-masing sensor melewati 1 lubang, kemudian lubang-lubang tersebut
disegel). Jangan melewatkan kabel sensor melalui pinggiran tutup box karena
akan berisiko terjadi kebocoran suhu.

4.2.7. Lakukan pengepakan sesuai dengan komposisi yang telah ditentukan. Catat
waktu mulai dan selesai pengepakan pada formulir data.

4.2.8. Tempatkan karton yang telah dipasangi sensor pada sudut-sudut box dan satu
sensor lagi ditempatkan di tengah-tengah box (di luar karton). Gunakan skema
pada Gambar 1 sebagai acuan.

4.2.9. Sertakan pula alat monitoring temperatur yang sesuai ke dalam box.
4.2.10. Setelah proses loading selesai, tutup box dengan benar dan segel setiap celah

antara tutup box dengan badan box.
4.2.11. Timbang berat box isi dan catat pada formulir data terlampir.
4.2.12. Kemudian masukan box ke dalam cold room -5oC atau incubator room +43oC

sesuai dengan suhu luar yang disyaratkan. Toleransi penyimpangan suhu luar
yang disyaratkan adalah +1oC.

4.2.13. Tempatkan satu sensor untuk mengukur suhu luar selama validasi.
4.2.14. Mulai proses perekaman data dan akhiri setelah miminal 48 jam.

Gambar 1. Skema Penempatan Sensor – Box Tampak Atas
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4.2.15. Keluarkan box dari cold room / incubator room.
4.2.16. Buka box dan periksa kondisi alat monitoring temperatur.
4.2.17. Evaluasi data yang terekam, apabila tidak memenuhi persyaratan maka

rencanakan konfigurasi baru sebelum divalidasi lagi.
4.2.18. Apabila telah memenuhi persyaratan, maka lakukan lagi validasi dengan

komposisi yang sama hingga sebanyak 3 kali.
4.2.19. Metode pengemasan untuk pengiriman dinyatakan lulus uji apabila dari ke tiga

validasi yang dilakukan semuanya memenuhi kriteria yang telah ditetapkan.

5. Pelaporan :
5.1 Catat semua data  pada formulir data dan lampirkan pada laporan.
5.2 Lampirkan semua data penunjang, seperti gambar konfigurasi pengemasan

untuk pengiriman, laporan kalibrasi sensor sebelum dan setelah validasi, raw
data validasi, dan formulir data shake test.

5.3 Jika selama proses ada penyimpangan, segera buat laporan sesuai dengan
Protap Penanganan Deviasi No. ………………..

5.4 Buat laporan validasi pengemasan untuk pengiriman.

6. Dokumen Rujukan :
Guidelines on The International Packaging and Shipping of Vaccine, WHO/IVB/05.23, World
Health Organization, December 2005

7. Lampiran :
Lampiran 1. Contoh Format Penggambaran Konfigurasi Pengemasan untuk Pengiriman

8. Riwayat Perubahan :
Versi Tanggal Berlaku Alasan Perubahan

01 04 Agustus 2010 Pertama kali diberlakukan
02 19 Juli 2013 Tinjauan Berkala

Gambar 2. Skema Penempatan Sensor – Box Tampak Samping

Tutup
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Lampiran 1. Contoh Format Penggambaran Konfigurasi Pengemasan untuk Pengiriman

Susunan vaksin di dalam Cold Box
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Lampiran Aneks 12.41b
(Contoh)

LAPORAN
VALIDASI PENGIRIMAN / TRANSPORTASI RANTAI DINGIN

Halaman 1 dari 2
LAPORAN VALIDASI PENGEPAKAN VAKSIN

Nama : Vaksin ------ No. Laporan :…………………..
No. Produk : ------ Tanggal : .....................

Disusun oleh : Tanggal. :

Diperiksa oleh : Tanggal. :

Disetujui oleh : Tanggal. :
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Halaman 2 dari 2

Hasil

Evaluasi

Kesimpulan

Rujukan:
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ANEKS 13

PRINSIP

Cukup jelas.

PELULUSAN PARAMETRIS

1. Cukup jelas.

2. Pengesahan suatu pelulusan parameter spesifik, misal uji sterilitas produk jadi,
hendaklah didukung oleh pengkajian risiko terlebih dahulu.

PELULUSAN PARAMETRIS UNTUK PRODUK STERIL

3. Kondisi proses sterilisasi yang tervalidasi adalah:
 sudah menghitung F0, Fh,
 ruangan terkualifikasi,
 sterilisator (oven, otoklaf) terkualifikasi,
 personil terkualifikasi,
 sanitasi tervalidasi
 higiene perorangan terkendali,
 proses sterilisasi produk tervalidasi,
 pengendalian cemaran mikroba sebelum proses sterilisasi tervalidasi,
 pengendalian dan pemantauan lingkungan tervalidasi, dan
 sistem penunjang (air, udara, udara tekan, gas) terkualifikasi termasuk alat

penunjangnya, misal perekam data proses sterilisasi.

4. Cukup jelas.

5. Kebenaran proses pengolahan bets hendaklah ditunjang dengan ketersediaan hasil
rekam data sterilisasi, proses uji integritas filter, pemantauan cemaran partikel dan
mikrobiologi.

6. Pelulusan parametris tidak bisa diberlakukan untuk produk yang dibuat secara
aseptis.

7.
dan
8. Cukup jelas.

PELULUSAN PARAMETRIS
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9. Hendaklah dilakukan pengkajian risiko terhadap proses mulai dari bahan baku
sampai obat jadi mengacu ke format yang diuraikan dalam Aneks 14 Manajemen
Risiko Mutu. Pemberian penandaan diperlukan untuk membedakan produk yang
sudah dan belum disterilkan.

10. Riwayat yang memuaskan adalah antara lain:
 hasil inspeksi untuk fasilitas produk terkait dari Badan POM yang selalu

memuaskan,
 tidak pernah menerima keluhan dan
 tidak pernah melakukan penarikan kembali produk.

11. Cukup jelas.

12. Teknisi yang harus terkualifikasi adalah operator produksi yang melaksanakan
proses pembuatan produk steril. Sedangkan ahli mikrobiologi yang harus
terkualifikasi adalah yang akan bekerja di laboratorium mikrobiologi pengawasan
mutu.

13. Sebelum mengajukan usul perubahan terhadap sistem / kondisi awal yang
diuraikan dalam Butir 3 hendaklah dilakukan pengkajian risiko.

14. Cukup jelas.

15. Sistem pengendalian cemaran mikroba - antara lain - dapat dilaksanakan dengan
melakukan pemeriksaan bioburden produk sebelum proses sterilisasi.

16. Cukup jelas. Lihat Butir 9.

17.
dan
18. Cukup jelas.

19. Ketidaksesuaian spesifikasi pelulusan parametris, misal terjadi penyimpangan
terhadap waktu sterilisasi yang sudah tervalidasi, tidak boleh dilakukan uji sterilitas
sebagai justifikasi pelulusan produk walaupun hasil uji sterilitas memenuhi syarat.
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ANEKS 14

PENDAHULUAN DAN RUANG LINGKUP APLIKASI

Situasi kritis yang berpengaruh terhadap mutu dapat berasal dari suatu kejadian /
peristiwa dan tingkat risiko yang ditimbulkan oleh kejadian tersebut. Pengkajian risiko
dapat diimplementasikan, namun tidak terbatas pada beberapa sistem di bawah ini:

 Implementasi sistem mutu
 Penyimpangan produk yang dapat menimbulkan risiko pada kesehatan pasien.
 Penyimpangan yang menyebabkan terjadinya penolakan bets karena tidak

memenuhi syarat.
 Usulan perubahan.

 Pengembangan produk
 Digunakan untuk menentukan parameter kritis dari produk, menentukan

spesifikasi produk.

 Penentuan desain mesin, bangunan
 Digunakan untuk menentukan alur material, alur barang, sistem penunjang, desain

mesin, dll..

 Perawatan dan kalibrasi
 Digunakan untuk menentukan interval perawatan dan kalibrasi dari suatu

peralatan.

 Validasi Proses, Validasi Pembersihan, Kualifikasi alat / perangkat lunak
 Digunakan untuk menentukan parameter kritis yang harus diamati selama proses

validasi, menentukan marker dari validasi pembersihan, menentukan parameter
kualifikasi, dll..

 Fungsi Pengawasan Badan POM
 Pemalsuan.
 Hal yang dianggap kritis oleh Badan POM sehingga dapat ditindaklanjuti dengan

mengaudit fasilitas / pabrik tersebut.

PENDAHULUAN

1.
s/d
6. Cukup jelas.

MANAJEMEN RISIKO MUTU
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RUANG LINGKUP

7. Cukup jelas.

PRINSIP MANAJEMEN RISIKO MUTU

8. Tingkat risiko harus ditetapkan oleh industri farmasi dengan menggunakan nilai
(scoring). Lihat Contoh: Contoh Tingkatan Risiko Lampiran Aneks 14.8.

PROSES UMUM MANAJEMEN RISIKO MUTU

9. Cukup jelas. Lihat Contoh Protap Pengkajian Risiko Produk, Lampiran Aneks 14.9.

Tanggung Jawab

10. Cukup jelas.

Memulai Proses Manajemen Risiko Mutu

11. Tools yang digunakan tidak hanya FMEA tapi juga bisa menggunakan tools yang
lain seperti diagram Ishikawa, 5W, dsb..

Penilaian Risiko

12.
s/d
17. Cukup jelas.

Pengendalian Risiko

18.
s/d
21. Cukup jelas.

Komunikasi Risiko

22. Cukup jelas.

Kajian Risiko

23.
dan
24. Cukup jelas.
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METODOLOGI MANAJEMEN RISIKO (MRM)

25.
s/d
29.     Cukup jelas.

INTEGRASI MANAJEMEN RISIKO MUTU KE DALAM KEGIATAN
INDUSTRI DAN BADAN POM

30.
dan
31. Cukup jelas.

32. Contoh integrasi manajemen risiko mutu pada Butir 32, merujuk pada Aneks 7.
Sistem Komputerisasi, Butir 2a.

33.
dan
34.    Cukup jelas.



Minor 1 Sedang 2 Mayor 3 Severe / Parah 4

Tingkat Keparahan
(Severity)

Kepatuhan dengan cGMP
namun peningkatan risiko

untuk keluhan

dan / atau

Cacat yang mengarah ke
produk yang tidak

menyebabkan reaksi
merugikan kesehatan.

Mereka dapat
menimbulkan kendala bagi

pengguna atau dapat
mengganggu citra  pasar

dari produk.

Ketidakpatuhan terhadap
cGMP, pengaruh tidak ada

atau kecil pada kualitas
produk (keamanan, khasiat)

dan / atau

Cacat, yang mungkin tidak
menimbulkan bahaya yang
signifikan untuk kesehatan
tetapi  dapat menyebabkan

penarikan kembali  obat
(mungkin tidak diperlukan

oleh otoritas yang
berwenang) untuk alasan
lain, tetapi tidak kelas 1

atau 2.

Situasi dimana penggunaan
atau paparan produk  tidak

mungkin menyebabkan
konsekuensi kesehatan

yang merugikan.

Ketidakpatuhan terhadap
cGMP, pengaruh besar pada
kualitas produk (keamanan,

khasiat)

dan / atau

Cacat yang dapat
menyebabkan penyakit atau

maltreatment, tetapi tidak
Kelas 1.

Situasi di mana penggunaan
atau paparan produk dapat

menyebabkan efek kesehatan
sementara atau reversibel

yang merugikan atau dimana
kemungkinan konsekuensi

kesehatan yang serius
merugikan.

Ketidakpatuhan terhadap
cGMP, pengaruh yang penting

pada kualitas produk
(keamanan, khasiat)

dan / atau

Cacat yang berpotensi
mengancam kehidupan atau
dapat menyebabkan risiko

kesehatan yang serius.

Situasi di mana ada
kemungkinan wajar bahwa
penggunaan atau paparan
produk akan menyebabkan

konsekuensi kesehatan yang
merugikan, yang serius, atau

bahkan kematian.

Tabel Rujukan Penentuan Tingkat Keparahan (Severity)

Lampiran Aneks 14.8
(Contoh)

CONTOH TINGKATAN RISIKO

-892
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Probabilitas Kejadian
(Occurence)

Sangat jarang /
Sangat tidak

mungkin

Langka Kadang-kadang
Kemungkinan,

jangan berharap
terulangnya

Mungkin terjadi Hampir Pasti

Sangat tidak
mungkin terjadi

Pertama kalinya
kejadian ini

diamati

Kemungkinan
kejadian langka

Terisolasi di bets
yang bersangkutan

Mungkin terjadi.
Kejadian dapat terjadi

0 hingga 1 kali per
bulan atau per bets

kampanye

dan / atau

Bagian terkecil pada
bets yang

bersangkutan

Mungkin terjadi.
Kejadian dapat terjadi

2 hingga 3 kali per
bulan atau per  bets

kampanye

dan / atau

Kejadian pada bets
bersangkutan tidak

bisa diperbaiki

Sering dengan kejadian
permanen atau bahkan

tidak diketahui
Kejadian dapat terjadi 4

hingga 5 kali per bulan atau
per  bets kampanye

dan / atau

Sebelumnya dan / atau bets
berikut yang berdampak

Tabel Rujukan Penentuan Tingkat Kejadian (Occurence)
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Kemampuan Deteksi
(Detectability)

Tinggi 1 Sedang 2 Rendah 3

Kontrol otomatis 100% dengan
tingkat deteksi 100%.

Probabilitas tinggi untuk
mendeteksi cacat.

Kontrol semiotomatis atau
inspeksi manusia 100%.

Probabilitas deteksi cacat
medium.

Paling mungkin terdeteksi
selama distribusi oleh pengguna
(Ahli dalam bidang Kesehatan)

atau oleh pasien

Pemeriksaan acak. Sulit
untuk dideteksi.

Mungkin tidak akan
terdeteksi sebelum

penggunaan

Tabel Rujukan Penentuan Tingkat Deteksi (Detectability)
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Prioritas penyelesaian tindakan perbaikan berdasarkan nilai RPN :

Risiko RPN Prioritas Penyelesaian Tindakan Perbaikan
Minor ≤ 4 Rendah
Mayor ≤ 8 Sedang
Kritikal ≥ 20 Tinggi

Tabel Rujukan Penentuan Risiko

Risiko (RPN) = Keparahan (Severity) x Kejadian (Occurence) x Kemampuan Deteksi (Detectability)

-895
-



NAMA
PERUSAHAAN

3 Prosedur Tetap

PROTAP PENGKAJIAN RISIKO
PRODUK

Halaman 1 dari 4

No. …………..

Tanggal
………………….Departemen

………………….
Bagian

………………….

Dibuat oleh

………………….

Tanggal

…………………….

Diperiksa oleh

………………….

Tanggal

…………………….

Disetujui oleh

………………….

Tanggal

…………………….

Mengganti No.

…………….

Tanggal

…………………….
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1. Pendahuluan
Proses pengembangan, pembuatan, distribusi, dan penggunaan produk obat
umumnya memiliki tingkat risiko tertentu. Risiko ini dapat diketahui saat
ditemukan penyimpangan dari suatu proses, temuan audit (internal dan
eksternal), dan keluhan terhadap produk dengan tingkat kekritisan tertentu.
Manajemen terhadap risiko harus memastikan bahwa risiko terhadap pasien,
konsumen, dan semua pihak yang kontak dengan produk, seperti perawat,
dokter, dll. telah dikendalikan dan diturunkan hingga tingkat yang dapat
diterima.

Selain deviasi, temuan audit, dan keluhan, manajemen risiko juga mencakup
pemenuhan terhadap CPOB dan regulasi yang berlaku, pembuatan dan analisis
berdasarkan kontrak, pengembangan obat, kondisi penyimpanan dan
pengiriman, validasi, pengendalian terhadap perubahan, kualifikasi mesin /
sistem komputerisasi dan produk transfer.

Manajemen risiko ini terdiri atas proses yang sistematis, mulai dari penilaian
hingga kajian terhadap risiko. Dalam penilaian, pengendalian, dan komunikasi
dampak dari suatu risiko, hal-hal yang harus dipertimbangkan mencakup
konsumen / pasien (termasuk pihak yang menangani produk) dan regulasi, serta
aspek bisnis (jika perlu).

2. Tujuan
Tujuan dari Protap ini adalah untuk menyusun secara sistematis proses
penilaian, pengendalian, komunikasi dampak, pengkajian, dan penyusunan
tindakan korektif dan preventif dari suatu risiko sesuai persyaratan tertentu,
sehingga dampak yang ditimbulkan dapat  ditekan seminimal mungkin.

3. Ruang Lingkup
Protap ini berlaku untuk PT ............... dalam melakukan pengkajian risiko mutu.

Lampiran Aneks 14.9
(Contoh)

PROTAP PENGKAJIAN RISIKO PRODUK



NAMA
PERUSAHAAN

3 Prosedur Tetap

PROTAP PENGKAJIAN RISIKO
PRODUK

Halaman 2 dari 4

No. …………..

Tanggal
………………….Departemen

………………….
Bagian

………………….

Dibuat oleh

………………….

Tanggal

…………………….

Diperiksa oleh

………………….

Tanggal

…………………….

Disetujui oleh

………………….

Tanggal

…………………….

Mengganti No.

…………….

Tanggal

…………………….
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4. Prosedur
4.1 Penyusunan dan Pelaksanaan Manajemen Risiko

4.1.1 Segera setelah menerima :
4.1.1.1 Penyimpangan kategori kritis atau temuan audit kritis.
4.1.1.2 Laporan Keluhan Produk dengan kategori kritis.
4.1.1.3 Penarikan kembali obat jadi (permintaan penarikan dari

yang berwenang dan penarikan sukarela).
atau ditemukan risiko berdasarkan pengkajian mutu produk, dll.
Bagian Pemastian Mutu segera mengundang Tim Penilaian Risiko
yang terdiri atas Unit / Departemen terkait. Khusus untuk penarikan
kembali produk, Kepala Pemastian Mutu akan mengundang pihak
lain yang terkait di luar Tim Penilaian Risiko, seperti bagian
Medical dan Registrasi.

4.1.2 Segera lakukan pengkajian risiko dan susun menjadi laporan
"Pengkajian Risiko" yang antara lain meliputi:
4.1.2.1 Kebijakan Pengkajian Risiko.
4.1.2.2 Ruang Lingkup.
4.1.2.3 Pengkajian Risiko yang mencakup :

 Identifikasi Risiko : (mengidentifikasi kesalahan yang
akan terjadi)
o Sumber Risiko
o Pihak lain yang terkait
o Tanggal kejadian
o Sistem yang terlibat
o Deskripsi ketidaksesuaian

 Analisis Risiko (mengkaji kemungkinan kesalahan itu
terjadi)
o Estimasi kaitan risiko yang ditimbulkan dengan

bahaya (hazard) yang diidentifikasi.
o Akar permasalahan dari bahaya yang teridentifikasi

 Evaluasi Risiko (mengkaji konsekuensi dari risiko)
Evaluasi untuk menentukan risiko yang dianalisis
terhadap kriteria risiko berdasarkan Severity (S),
Occurrence (O), and Detectability (D). Severity adalah
pengukuran tingkat konsekuensi dari suatu bahaya.



NAMA
PERUSAHAAN

3 Prosedur Tetap

PROTAP PENGKAJIAN RISIKO
PRODUK

Halaman 3 dari 4

No. …………..

Tanggal
………………….Departemen

………………….
Bagian

………………….

Dibuat oleh

………………….

Tanggal

…………………….

Diperiksa oleh

………………….

Tanggal

…………………….

Disetujui oleh

………………….

Tanggal

…………………….

Mengganti No.

…………….

Tanggal

…………………….
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Occurrence adalah kemungkinan terjadinya suatu
bahaya atau risiko. Detectability adalah kemampuan
untuk menemukan bahaya.

 Evaluasi menyeluruh dampak risiko terhadap pasien,
konsumen, dan pihak-pihak terkait yang menangani
produk dengan risiko terkait. Lakukan pengkajian dan
evaluasi yang mendalam sehingga didapatkan akar
permasalahan. Beberapa perangkat yang mungkin bisa
digunakan seperti diagram ishikawa, Failure Mode
Effects Analysis (FMEA), Hazard Analysis and Critical
Control Point (HACCP), dll..

4.1.2.4 Pengendalian Risiko, yang mencakup :
 Pengurangan Risiko yaitu tindakan yang dapat

dilakukan untuk menurunkan tingkat bahaya atau
meningkatkan tingkat deteksi dari suatu risiko hingga
tingkatan yang dapat diterima melalui tindakan korektif
dan preventif, termasuk menilai risiko baru yang
mungkin timbul dari tindakan tsb..

 Penerimaan Risiko yaitu pengambilan keputusan untuk
menerima risiko yang masih tersisa setelah tindakan
Pengurangan Risiko. Keputusan ini harus dibuat oleh
pihak yang sesuai dengan bidangnya dan level
penerimaan ditetapkan berdasarkan parameter spesifik
untuk setiap kasus.

4.1.2.5 Hambatan (jika ada).
4.1.2.6 Pengkajian Risiko merupakan kesimpulan akhir dari

tingkat keberterimaan akhir terhadap risiko. Pengkajian
Risiko dilakukan 2 (dua) kali dalam satu tahun untuk
menilai tren dan efektivitas dari CAPA.

4.1.2.7 Komunikasi Risiko yang merupakan pertukaran informasi
terkait Penilaian Risiko, Pengendalian Risiko dan
Pengkajian Risiko antara pembuat keputusan dan seluruh
pihak terkait. Jika pada komunikasi risiko ditemukan isu
risiko lain, maka dapat diusulkan pengkajian ulang.



NAMA
PERUSAHAAN

3 Prosedur Tetap

PROTAP PENGKAJIAN RISIKO
PRODUK

Halaman 4 dari 4

No. …………..

Tanggal
………………….Departemen

………………….
Bagian

………………….

Dibuat oleh

………………….

Tanggal

…………………….

Diperiksa oleh

………………….

Tanggal

…………………….

Disetujui oleh

………………….

Tanggal

…………………….

Mengganti No.

…………….

Tanggal

…………………….
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4.1.3 Beri tanggal dan nomor pada Laporan Penilaian Risiko sesuai
dengan kaidah penomoran yang tercantum dalam Protap
Penomoran Dokumen #..........
Distribusikan laporan pengkajian risiko kepada pihak yang terkait
untuk disetujui.

4.2 Penyusunan Tindakan Korektif dan Preventif / CAPA (Corrective Action and
Preventive Action)
4.2.1 Susun CAPA dan dokumentasikan nomor dokumen CAPA tersebut

di Laporan Pengkajian Risiko.
4.2.2 Dokumentasikan nomor dokumen Laporan Pengkajian Risiko di

laporan penyimpangan, keluhan produk, audit yang terkait hingga
kasus tersebut dinyatakan selesai.

4.2.3 Kelola status dan evaluasi perkembangan dari CAPA sesuai dengan
Protap CAPA #..........

5. Lampiran :
1. Formulir Evaluasi Risiko Mutu

6. Riwayat Perubahan

7. Distribusi
Asli : Kepala Bagian Pemastian Mutu
Kopi   No. 1 : Kepala Bagian Produksi

No. 2 : Supervisor Produksi

Versi Tanggal Berlaku Alasan Perubahan
01 04 Agustus 2005 Pertama kali diberlakukan
02 19 Juli 2013 Tinjauan Berkala



Lampiran 1. Formulir Evaluasi Risiko Mutu
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-

Penilaian Risiko Pengendalian Risiko
Nama
Proses /
Sistem /
Peralatan

Kemungkinan
Kesalahan

Dampak Dari
Kesalahan

Kontrol
Prosedur Saat
Ini

O S D RPN Tindakan yang
Direkomendasikan PJ Target

Penyelesaian O S D RPN

Penimba-
ngan

Manusia Personil
tak
terlatih

 Kesalahan
proses
penimbangan
(urutan, bahan
awal salah)
 Kesalahan

penggunaan
alat timbang

 Pelatihan
CPOB
terhadap
personil baru
 Penyegaran

pelatihan
secara
berkala
 Tahapan

penimbangan
tertera di
Catatan Bets

2 5 2 20  Kualifikasi secara
berkala
kompetensi
personil
penimbangan dan
mendokumentasi-
kannya.
 Membuat matriks

kompetensi

XXX 30-Juni-2014 1 2 2 4

Granulasi Mesin Kontrol
suhu
tak
terkalib-
rasi

 Granul terlalu
kering

 Termometer
dikalibrasi
secara
berkala
 Label kalibrasi

tercantum di
alat

4 3 3 24  Sebelum proses
dilakukan
pemeriksaan
status kalibrasi
(bagian dari
daftar periksa
kesiapan jalur)
 Informasi

kalibrasi
didokumentasika
n di Catatan Bets

XXX 30-Mei-2014 1 1 1 1
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Dalam Petunjuk Operasional Penerapan Pedoman CPOB ini digunakan definisi berikut;
dalam konteks lain terminologi ini  dapat mempunyai makna yang berbeda.

Aferesis (dalam Pembuatan Produk Darah)
Proses memperoleh secara selektif satu komponen atau lebih dari donor dengan cara
mengambil darah lengkap, memisahkannya dengan cara sentrifugasi atau filtrasi ke
masing-masing komponen dan mengembalikan yang tidak diperlukan kepada donor.

Aferesis Platelets (dalam Pembuatan Produk Darah)
Prosedur di mana darah diambil dari donor, kemudian fraksi platelet konsentrat
dipisahkan, dan komponen darah yang tersisa serta plasma residual diinfuskan kembali
ke donor yang sama.

Agens Biologi (dalam Pembuatan Produk Biologi)
Mikroorganisme, termasuk mikroorganisme yang direkayasa secara genetika, kultur sel
dan endoparasit, terlepas apakah patogenis atau tidak.

Akurasi
Kedekatan hasil yang diperoleh terhadap nilai sesungguhnya dari suatu pengukuran atau
analisis. Bias adalah penyimpangan sistematis dari nilai sesungguhnya.

Alat Penghubung Steril
Suatu alat yang menghubungkan dua tabung tanpa memengaruhi sterilitas bagian dalam
alat.

Analisis Risiko
Estimasi risiko yang berkaitan dengan bahaya yang sudah diidentifikasi.

Analisis Tren
suatu metode analisis statitiska yang hasilnya ditujukan untuk melakukan estimasi pada
masa yang akan datang.

Area Pendukung
Area pendukung dalam pabrik di luar area produksi, laboratorium pengawasan mutu,
penyimpanan dan kantor administrasi, misalnya kantin, fasilitas penyimpanan pakaian,
ruang ganti pakaian, bengkel, ruang pemeliharaan hewan dan pencucian pakaian.

Area Terkendali
Area yang dikonstruksi dan dioperasikan sedemikian rupa sehingga dapat diupayakan
pengendalian dari masuknya udara yang berpotensi mengakibatkan pencemaran dan
mikroba keluar secara tidak sengaja.

Area Terkungkung
Area yang dibangun dan dilengkapi peralatan pengendali dan saringan udara serta
dioperasikan sedemikian rupa untuk menghindarkan pencemaran ke lingkungan luar oleh
bahan aktif obat berbahaya, radiofarmaka atau agen biologi yang berasal dari dalam
area.

GLOSARIUM
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Arsip Spesifikasi Produk (dalam Pembuatan Obat Investigasi  untuk Uji Klinis)
Arsip referensi yang mengandung, atau merujuk pada arsip yang mengandung seluruh
informasi yang dibutuhkan dalam rangka penyusunan konsep rincian instruksi tertulis
untuk pengolahan, pengemasan, uji pengawasan mutu, pelulusan bets dan pengiriman
obat investigasi.

Audit Mutu
Suatu inspeksi dan penilaian independen terhadap seluruh atau sebagian dari sistem
mutu dengan tujuan tertentu untuk meningkatkan sistem mutu tersebut.

Bahan
Istilah umum yang dipakai untuk menunjukkan bahan awal (bahan aktif obat dan
eksipien), bahan pengemas, bahan pembantu proses, reagensia dan pelarut.

Bahan Awal
Semua bahan, baik bahan aktif obat dan eksipien, yang berubah atau tidak berubah,
yang digunakan dalam pengolahan obat walaupun tidak semua bahan tersebut akan
tertinggal di dalam produk ruahan.

Bahan / Produk yang Dipulihkan
Sebagian atau seluruh bahan / produk dari bets sebelumnya yang memenuhi persyaratan
mutu yang ditambahkan  ke dalam bets lain pada tahap produksi tertentu.

Bahan Pengemas
Tiap bahan, termasuk bahan kemas cetak, yang digunakan dalam proses pengemasan
produk jadi, tetapi tidak termasuk kemasan luar yang digunakan untuk transportasi atau
keperluan pengiriman ke luar pabrik. Bahan pengemas terdiri dari bahan pengemas
primer (bersentuhan langsung dengan produk) dan sekunder.

Bahan Aktif Obat (BAO)
Tiap bahan atau campuran bahan yang digunakan dalam pembuatan sediaan farmasi
dan apabila digunakan dalam pembuatan obat akan menjadi zat aktif obat tersebut.
Bahan tersebut bertujuan untuk menghasilkan khasiat farmakologi atau memberikan efek
langsung lain dalam diagnosis, penyembuhan, peredaan, pengobatan atau pencegahan
penyakit, atau untuk memengaruhi struktur dan fungsi tubuh.

Bahan Pembungkus (dalam Pembuatan Radiofarmaka)
Terdiri dari satu atau lebih wadah dan komponen lain yang penting sebagai pengungkung
wadah dan fungsi keselamatan lain.
Wadah sekali-pakai terbuat dari gelas atau bahan lain yang sesuai, sedangkan
komponen penunjang dapat terdiri dari wadah timbal untuk pelindung radiasi, stirofom,
kaleng dan boks atau drum.

Bahan Ruahan (dalam Pembuatan Produk Darah)
Plasma, serbuk, pasta atau bahan cairan yang dibuat dengan cara fraksionasi dari
kumpulan plasma.

Bahaya
Sumber yang berpotensi menimbulkan kerusakan (pada kesehatan atau produk).

Baku Kerja
Bahan aktif obat dengan kualitas dan kemurnian yang telah ditetapkan dan dibuktikan
dengan cara membandingkan terhadap Baku Pembanding Primer atau Sekunder,
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digunakan sebagai bahan pembanding untuk pengujian rutin di laboratorium misalnya
untuk analisis bets produksi bahan aktif obat.

Baku Pembanding
Suatu bahan seragam yang otentik untuk digunakan dalam pengujian kimia dan fisika
tertentu, di mana dibandingkan dengan sifat suatu produk yang diuji, dan memiliki tingkat
kemurnian yang sesuai dengan tujuan penggunaannya.
Baku Pembanding dikelompokkan menjadi Baku Pembanding Primer dan Baku
Pembanding Sekunder atau Baku Kerja.

Baku Pembanding Primer
Bahan yang diterima secara luas memiliki mutu yang tepat dalam suatu konteks yang
ditentukan, di mana nilainya dapat diterima tanpa harus membandingkan lagi dengan zat
kimia lain apabila digunakan sebagai baku penetapan kadar.

Baku Pembanding Sekunder
Suatu bahan yang karakteristiknya ditetapkan berdasarkan perbandingan dan/atau
dikalibrasi terhadap baku pembanding primer. Tingkat karakterisasi dan pengujian baku
pembanding sekunder mungkin lebih kecil dari baku pembanding primer. Definisi ini
berlaku juga untuk beberapa bahan yang dikategorikan sebagai baku kerja.

Bangunan dan Fasilitas
Bangunan dan fasilitas yang dibutuhkan untuk meningkatkan kinerja pembuatan obat.

Bank Sel Induk (dalam Pembuatan Produk Biologi)
Biakan sel dengan ciri lengkap yang diisikan ke wadah dalam suatu operasi tunggal
setelah diproses sedemikian rupa untuk memastikan homogenitasnya dan disimpan pada
kondisi yang tepat agar stabil. Bank sel induk lazimnya disimpan pada suhu minus 70oC
atau kurang.

Bank Sel Kerja (dalam Pembuatan Produk Biologi)
Biakan sel yang berasal dari Bank Sel Induk dan dimasukkan untuk penggunaan dalam
produksi biakan sel selanjutnya. Bank Sel Kerja lazimnya disimpan pada suhu - 70oC
atau kurang.

Bapeten
Badan Pengawas Tenaga Nuklir adalah suatu lembaga Pemerintah nonkementerian
(LPNK) yang bertugas melaksanakan pengawasan terhadap segala kegiatan
pemanfaatan tenaga nuklir di Indonesia melalui peraturan perundangan, perizinan dan
inspeksi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Batas Bertindak
Kriteria yang ditetapkan, yang apabila terlewati harus segera dilakukan tindakan korektif
dan tindak lanjut.

Batas Waspada
Kriteria yang ditetapkan, yang memberi peringatan dini terhadap  potensi kecenderungan
penyimpangan dari kondisi normal; tidak menjadi keharusan untuk mengambil tindakan
korektif tetapi memerlukan penyelidikan lebih lanjut.

Bejana Kriogenis (dalam Pembuatan Gas Medisinal)
Wadah statis atau bergerak yang diisolasi terhadap panas, didesain untuk menampung
gas cair atau gas kriogenis. Gas dipindahkan dalam bentuk gas atau cairan.
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Bets
Sejumlah obat yang mempunyai sifat dan mutu yang seragam yang dihasilkan dalam
satu siklus pembuatan atas suatu perintah pembuatan tertentu. Esensi suatu bets adalah
homogenitasnya.

Biogenerator (dalam Pembuatan Produk Biologi)
Suatu sistem tertutup seperti fermentator di mana bahan biologi dimasukkan bersama
bahan lain agar terjadi proses multiplikasi sel atau reaksi yang menghasilkan suatu
bahan lain. Biogenerator biasanya dilengkapi dengan peralatan asesori untuk
pengaturan, pengendalian, penyambungan, penambahan bahan dan pengeluaran bahan.

Bundel Silinder (dalam Pembuatan Gas Medisinal)
Rakitan dari sejumlah silinder yang disatukan dengan ketat dalam satu bingkai dan
dihubungkan satu sama  lain dengan manifold, diangkut dan digunakan sebagai satu unit.

Bungkusan (dalam Pembuatan Radiofarmaka)
Produk lengkap setelah proses pembungkusan. Bungkusan terdiri dari radiofarmaka,
bahan pembungkus dan bahan pelindung radiasi yang memenuhi standar keselamatan
pengangkutan dan siap untuk distribusi.

Catatan Sesi (dalam Pembuatan Produk Darah)
Catatan yang menghubungkan rincian pengumpulan atau sesi perolehan kembali yang
relevan langsung kepada nomor donasi. Catatan tersebut berisi informasi bahan kritis
yang digunakan pada donor.

CPOB
Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB) adalah bagian dari pemastian mutu yang
secara konsisten memastikan bahwa produk diproduksi dan dikendalikan untuk mencapai
standar mutu yang sesuai dengan tujuan penggunaan dan pemenuhan ketentuan izin
edar. Tujuan utama dari CPOB adalah menghilangkan risiko yang selalu ada pada saat
pembuatan produk.

Darah (dalam Pembuatan Produk Darah)
Darah utuh yang diambil dari seorang donor tunggal dan diproses untuk tujuan transfusi
atau pembuatan produk darah.

Detektabilitas (dalam Manajemen Risiko Mutu)
Kemampuan menemukan atau menentukan keadaan, keberadaan fakta bahaya.

Diluluskan atau Disetujui
Status bahan atau produk yang diizinkan untuk digunakan pada pengolahan,
pengemasan atau distribusi.

Dispensing
Kegiatan menimbang, menghitung dan menyerahkan bahan untuk digunakan dalam
produksi.

Ditolak
Status bahan atau produk yang tidak diizinkan untuk digunakan dalam pengolahan,
pengemasan atau distribusi.
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Dokumen Perintah (khusus dalam Pembuatan Obat investigasi untuk Uji Klinis)
Dokumen berisikan instruksi untuk membuat, mengemas dan/atau mengirim suatu jumlah
tertentu unit obat investigasi.

Dokumentasi
Seluruh prosedur, instruksi dan catatan tertulis yang berkaitan dengan  pembuatan obat.

Donor (dalam Pembuatan Produk Darah)
Seseorang  dengan kesehatan normal dan riwayat medis baik  yang dengan sukarela
memberikan darah atau plasma untuk tujuan terapi.

Eksipien
Suatu bahan, bukan berupa zat aktif, yang telah dievaluasi dengan benar keamanannya
dan termasuk dalam sistem pengantaran obat (drug delivery system) untuk:
 membantu dalam memroses sistem pengantaran obat selama pembuatan obat

tersebut;
 melindungi, mendukung atau meningkatkan stabilitas obat, ketersediaan hayati

(bioavailability), atau akseptabilitas pasien;
 membantu identifikasi produk; atau
 meningkatkan atribut lain yang berkaitan dengan keamanan dan efektifitas obat

selama  penyimpanan atau penggunaan.

Eluat Generator Radionuklida (dalam Pembuatan Radiofarmaka)
Larutan yang mengandung radionuklida anak yang diperoleh dari elusi generator
radioisotop.

Elusi (dalam Pembuatan Radiofarmaka)
Suatu metode untuk mengeluarkan zat teradsorpsi dari bahan padat pengadsorpsi
(seperti resin penukar ion) dengan menggunakan cairan.

Enclosure (dalam Pembuatan Radiofarmaka; lihat juga Glove Box)
Suatu struktur yang terdiri dari ruangan yang dikungkung untuk maksud tertentu.

Endotoksin
Bagian dari membran luar dinding sel bakteri Gram negatif, dan suatu molekul kompleks
dengan berat molekul tinggi yang terdiri dari lipid A, inti polisakarida (lipopolisakarida) dan
rantai antigenik spesifik-O, yang menimbulkan demam apabila diinjeksikan ke dalam
tubuh manusia atau mamalia lain. Lihat juga Pirogen.

Evakuasi (dalam Pembuatan Gas Medisinal)
Menghilangkan sisa gas yang terdapat dalam wadah dengan cara memvakumkan.

Evaluasi Risiko (dalam Manajemen Risiko Mutu)
Perbandingan risiko yang diestimasi terhadap risiko yang diketahui kriteria risikonya
menggunakan skala kuantitatif atau kualitatif untuk menetapkan signifikansi risiko.

Faktor VIII yang Dikriopresipitasi (dalam Pembuatan Produk Darah)
Preparat mentah mengandung Faktor VIII yang diperoleh dari unit tunggal (atau
kumpulan kecil) plasma darah yang diperoleh dari darah utuh atau dengan cara
plasmaferesis, melalui proses yang melibatkan pembekuan, pencairan kembali dan
presipitasi.
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Fasilitas (dalam Pembuatan Produk Darah)
Semua area yang digunakan untuk mengoleksi, memproses, melakukan uji
kompatibilitas, penyimpanan atau distribusi darah dan komponen darah.

Fasilitas Fraksinasi (dalam Pembuatan Produk Darah)
Fasilitas ke mana plasma yang ditentukan untuk fraksinasi lanjut diangkut.

Fasilitas Terdedikasi
Ruang yang dilengkapi peralatan dan fasilitas penunjang yang diperlukan, termasuk
pengendali udara, yang digunakan untuk pembuatan hanya satu produk atau sekelompok
produk yang sejenis.

Fasilitas Tetap (dalam Pembuatan Produk Darah)
Fasilitas berizin, dengan alamat jalan – yang melakukan tahap (-tahap) pembuatan
produk darah.

F0 (Nilai Tingkat Letal)
Waktu yang dibutuhkan untuk membunuh mikroba pada suhu tertentu setara dengan
1210C dengan Z-value = 100C
 Z-value (koefisien suhu) adalah suhu yang dibutuhkan untuk menurunkan 1 log

siklus atau penurunan 90% dari D-value.
 D-value (penurunan desimal) adalah waktu dalam menit yang dibutuhkan untuk

penurunan 1 log siklus atau 90% populasi mikroba atau dalam kondisi letal yang
ditetapkan.

Gas (dalam Pembuatan Gas Medisinal)
Substansi atau campuran substansi yang secara sempurna berbentuk gas pada tekanan
1,013 bar (101,325 kPa) dan suhu plus 15°C atau mempunyai tekanan uap lebih dari 3
bar (300 kPa) pada suhu plus 50°C.

Gas Bertekanan (dalam Pembuatan Gas Medisinal)
Gas yang bila diisikan dengan tekanan akan seluruhnya berbentuk gas pada suhu minus
50°C.

Gas Cair (dalam Pembuatan Gas Medisinal)
Gas yang berubah sebagian menjadi fase cair (gas di atas cairan) pada suhu minus 50oC
apabila diisi di bawah tekanan.

Gas Kriogenis (dalam Pembuatan Gas Medisinal)
Gas yang menjadi cair pada tekanan 1,013 bar pada suhu di bawah minus 150°C.

Gas Medisinal
Gas atau campuran gas yang diberikan secara medis kepada pasien untuk kebutuhan
terapetis, diagnostis atau profilaksis melalui tindakan farmakologi dan diklasifikasikan
sebagai obat.

Gas Ruahan (dalam Pembuatan Gas Medisinal)
Gas yang ditujukan untuk penggunaan medisinal, yang telah melalui seluruh proses
kecuali pengemasan akhir.
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Gas Yang Dapat Dicairkan (dalam Pembuatan Gas Medisinal)
Gas yang tetap dalam kondisi cair di dalam tabung gas pada suhu dan tekanan pengisian
yang normal.

Generator Radionuklida (dalam Pembuatan Radiofarmaka)
Suatu sistem di mana radionuklida anak (yang memiliki waktu paruh pendek) dipisahkan
dengan cara elusi atau cara lain dari radionuklida induk (yang memiliki waktu paruh
panjang) dan kemudian digunakan untuk produksi sediaan radiofarmaka.

Glove Box (dalam Pembuatan Radiofarmaka)
(1) Boks kedap udara atau bertekanan negatif yang umumnya terbuat dari bahan

sintetis transparan di mana zat radioaktif, misal tritium atau plutonium, dapat
ditangani dengan aman menggunakan sarung tangan yang dapat masuk ke dalam
boks.

(2) Enclosure yang digunakan untuk mengungkung bahan berbahaya dan dapat diakses
operator melalui portal sarung tangan atau lubang terbatas lain.

Hasil Nyata
Jumlah sebenarnya yang dihasilkan pada tiap tahap produksi obat dari sejumlah tertentu
bahan awal yang digunakan.

Hasil Standar
Jumlah yang telah ditetapkan oleh produsen yang hendaknya dicapai pada tiap tahap
produksi suatu produk obat tertentu.

Hasil Teoritis
Jumlah yang seharusnya dihasilkan pada tiap tahap produksi obat tertentu, dihitung
berdasarkan jumlah komponen yang digunakan, apabila tidak terjadi kehilangan atau
kekeliruan selama produksi.

Hasil Uji di Luar Spesifikasi (HULS)
Hasil analisis / pengujian  yang berada di luar spesifikasi atau kriteria keberterimaan yang
ditetapkan.

Higiene Perorangan
Kewajiban tiap personil mengamati peraturan mengenai kesehatan kerja, pemeliharaan
dan perlindungan kesehatan personil, demikian pula pengawasan higiene terhadap
proses pembuatan obat yang harus diterapkan oleh personil.

Hot Cell (dalam Pembuatan Radiofarmaka)
Ruang yang terkungkung sangat ketat di mana zat beradioaktivitas tinggi dapat ditangani
dengan menggunakan manipulator dari jarak jauh. Keseluruhan proses dapat diamati
melalui jendela yang terbuat dari kaca timbal sehingga tidak membahayakan personalia.

Hot Laboratory (dalam Pembuatan Radiofarmaka)
Fasilitas yang didesain sedemikian rupa untuk penanganan zat dengan radioaktivitas
tinggi secara aman. Suatu hot lab biasanya berisi satu atau lebih hot cell.

Identifikasi Risiko (dalam Manajemen Risiko Mutu)
Penggunaan sistim informasi  untuk mengidentifikasi potensi sumber bahaya mengacu
kepada pertanyaan tentang risiko atau uraian masalah.
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Impuritas Residual Teoritis Maksimum (IRTM) (dalam Pembuatan Gas Medisinal)
Impuritas gas yang kemungkinan berasal dari retropolusi dan tertinggal sesudah tabung
(gas) mengalami perlakuan awal sebelum proses pengisian. Penghitungan IRTM hanya
relevan bagi gas bertekanan dan anggapan bahwa gas tersebut adalah benar-benar
murni.

Industri / Importir Obat Investigasi (dalam Pembuatan Obat Investigasi untuk Uji Klinis)
Industri atau importir yang mendapatkan otorisasi dari pemerintah untuk membuat atau
mengimpor obat investigasi untuk uji klinis.

Inspeksi Diri
Audit yang dilakukan oleh orang dalam organisasi sendiri untuk memastikan pemenuhan
terhadap CPOB dan peraturan pemerintah.

Investigator (dalam Pembuatan Obat Investigasi untuk Uji Klinis)
Personil yang bertangggung jawab terhadap pelaksanaan uji klinis di tempat uji. Apabila
uji dilakukan oleh suatu tim yang terdiri dari beberapa personil, maka investigator (atau
dapat disebut Kepala Investigator) adalah pimpinan tim tersebut.

Iradiasi (dalam Pembuatan Produk darah)
Proses untuk menghasilkan produk steril, atau penurunan tingkat probabilitas adanya
mikroorganisme viabel ke jumlah yang dapat diterima, atau yang digunakan untuk
pencegahan penyakit GVH melalui pengurangan jumlah limfosit T viabel dengan cara
radiasi pengionisasi.

Izin Edar
Bentuk persetujuan registrasi obat untuk dapat diedarkan di wilayah Indonesia.

Kalibrasi
Serangkaian  tindakan pada kondisi tertentu untuk menentukan tingkat kesamaan nilai
yang diperoleh dari sebuah alat atau sistem ukur, atau nilai yang direpresentasikan dari
pengukuran bahan dan membandingkannya dengan nilai yang telah diketahui dari suatu
acuan standar.

Karantina
Status bahan atau produk yang dipisahkan secara fisik atau dengan sistem tertentu,
sementara menunggu keputusan apakah bahan atau produk tersebut ditolak atau
disetujui penggunaannya untuk pengolahan, pengemasan atau distribusi.

Kasus Terburuk
1. Kemungkinan terburuk yang mungkin terjadi pada pembuatan produk jadi.

2. Suatu kondisi atau kesatuan kondisi yang di luar batas atas dan bawah dari proses
dan kondisi kerja, yang tertuang dalam prosedur tetap yang memberikan kemungkinan
kegagalan pada produk atau proses apabila dibandingkan dengan kondisi ideal.
Namun kondisi ini tidak harus mengakibatkan kegagalan produk atau proses.

Katup (dalam Pembuatan Gas Medisinal)
Alat untuk membuka dan menutup wadah.
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Katup Retensi Tekanan Minimum (dalam Pembuatan Gas Medisinal)
Katup yang dilengkapi sistem satu arah untuk mempertahankan tekanan yang ditentukan
(kira-kira 3 - 5 bar di atas tekanan atmosfir) sehingga mencegah pencemaran selama
pemakaian.

Katup Satu-Arah (dalam Pembuatan Gas Medisinal)
Katup yang didesain untuk aliran sistem satu arah saja.

Kegiatan Penyamaran (dalam Pembuatan Obat investigasi untuk Uji Klinis)
Prosedur di mana satu pihak atau lebih dalam proses uji klinis dijaga agar tidak
menyadari treatment assignment(s) yang diberikan. Kegiatan penyamaran tunggal
biasanya mengacu pada subyek  tidak menyadari dan kegiatan penyamaran ganda
apabila subyek, penyelidik, pemantau uji dan pada beberapa kasus analis data tidak
menyadari treatment assignment(s) yang diberikan.

Kemasan Langsung (dalam Pembuatan Obat investigasi untuk Uji Klinis)
Wadah atau bentuk kemasan lain yang bersentuhan langsung dengan produk obat atau
obat untuk investigasi.

Kemasan Luar
Kemasan yang di dalamnya terdapat wadah berisi obat (wadah primer).

Kepekaan (Sensitivitas)
Suatu istilah yang menjelaskan batas deteksi dari reaksi spesifik yang menggunakan
bahan pereaksi atau sistem tes. Dokumen menetapkan tingkat kepekaan yang harus
dicapai.

Kerusakan (dalam Manajemen Risiko Mutu)
Kerusakan bagi kesehatan, termasuk kerusakan yang dapat terjadi akibat penurunan
mutu atau ketersediaan produk.

Kit Radiofarmaka
Pada umumnya berupa suatu vial yang berisi komponen nonradionuklida dari sediaan
radiofarmaka, biasanya dalam bentuk produk steril tervalidasi dan kepada produk
tersebut ditambahkan radionuklida yang dikehendaki atau di mana radionuklida tersebut
diencerkan lebih dahulu sebelum digunakan secara medis.

Kode Randomisasi (dalam Pembuatan Obat Investigasi  untuk Uji Klinis)
Suatu daftar di mana perlakuan yang diberikan kepada masing-masing subyek dari
proses randomisasi teridentifikasi.

Komponen Darah (dalam Pembuatan Produk Darah)
Komponen darah terapetik (sel darah merah, sel darah putih, plasma, platelet) yang
disiapkan  dengan cara sentrifugasi, filtrasi dan pembekuan menggunakan metodologi
bank darah konvensional.

Komunikasi Risiko (dalam Manajemen Risiko Mutu)
Menyebarkan informasi tentang risiko dan manajemen risiko antara para pembuat
keputusan dan pemangku kepentingan lain.

Kontaminasi Silang
Pencemaran suatu bahan atau produk dengan bahan atau produk lain.
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Kualifikasi Desain (KD)
Dokumen yang memverifikasikan bahwa desain dari fasilitas, sistem dan peralatan
sesuai untuk tujuan yang diinginkan.

Kualifikasi Instalasi (KI)
Dokumentasi yang memverifikasikan bahwa seluruh aspek kunci dari instalasi peralatan
atau sistem telah sesuai dengan tujuan desainnya dan mengikuti rekomendasi yang
diberikan oleh industri pembuat.

Kualifikasi Kinerja (KK)
Dokumentasi yang memverifikasikan bahwa fasilitas, sistem dan peralatan, yang telah
terpasang dan difungsikan, dapat bekerja secara efektif dan memberi hasil yang dapat
terulang, berdasarkan metode proses dan spesifikasi yang disetujui.

Kualifikasi Operasional (KO)
Dokumentasi yang memverifikasikan bahwa seluruh fasilitas, sistem dan peralatan yang
telah diinstalasi atau dimodifikasi berfungsi sesuai rancangan pada rentang operasional
yang diantisipasi.

Kultur Sel (dalam Pembuatan Produk Biologi)
Hasil pertumbuhan sel in-vitro yang diisolasi dari mikroba multisel.

Leukaferesis (dalam Pembuatan Produk Darah)
Proses pengambilan darah dari donor, pemisahan leukosit konsentrat dari darah
tersebut, kemudian komponen darah yang tersisa dan plasma residual diinfuskan kembali
ke donor.

Leukosit (dalam Pembuatan Produk Darah)
Leukosit yang diperoleh dengan cara pemisahan dari darah utuh atau melalui aferesis
dan disuspensikan ke dalam sedikit volume plasma dari donasi darah yang sama.

Linearitas (metode analisis)
Kemampuan metode memberikan hasil (dalam batas rentang yang ditetapkan) yang
langsung atau tidak langsung sebanding dengan konsentrasi analit yang terdapat dalam
sampel.

Lot
Bagian tertentu dari suatu bets yang memiliki sifat dan mutu yang seragam dalam batas
yang telah ditetapkan. Apabila suatu produk diproduksi dengan proses terus-menerus, lot
berarti suatu bagian tertentu yang dihasilkan dalam suatu satuan waktu atau satuan
jumlah sedemikian rupa sehingga menjamin bagian ini memiliki sifat dan mutu yang
seragam dalam batas yang telah ditetapkan.

Lot Benih Induk (dalam Pembuatan Produk Biologi)
Biakan suatu mikroorganisme dari suatu ruahan yang dipindahkan sedemikian rupa ke
dalam wadah dalam suatu operasi tunggal untuk memastikan homogenitasnya,
mencegah pencemaran dan menjamin stabilitasnya. Sebuah lot benih induk dalam
bentuk cairan lazimnya disimpan pada suhu minus 70oC atau kurang. Lot benih induk
yang dikeringkan melalui pembekuan (freeze dried) disimpan pada suhu tertentu untuk
menjamin stabilitasnya.
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Lot Benih Kerja (dalam Pembuatan Produk Biologi)
Lot Benih Kerja yang berasal dari Lot Benih Induk dan dimaksudkan untuk penggunaan
dalam produksi rutin. Lot Benih Kerja didistribusikan dalam wadah-wadah dan disimpan
seperti halnya dengan Lot Benih Induk.

Lot Pengisian (Lot Akhir) (dalam Pembuatan Produk Biologi)
Sekumpulan produk akhir dalam wadah tertutup rapat, yang homogen dalam hal
komposisi dan risiko pencemaran selama proses pengisian dan, bila perlu, pengeringan
atau pengolahan lanjut lain seperti pemanasan. Dengan demikian suatu lot pengisian
adalah yang telah diisi dan yang perlu dikeringkan dalam satu sesi kerja.

Manajemen Mutu
Semua aktivitas dari keseluruhan fungsi manajemen yang menentukan kebijakan mutu,
sasaran, dan tanggung jawab serta penerapannya melalui antara lain perencanaan mutu,
pengendalian mutu, pemastian mutu, dan peningkatan mutu di dalam sistem mutu.

Manajemen Risiko
Aplikasi sistematis terhadap kebijakan manajemen mutu, prosedur, serta penerapan
sampai tugas penilaian, pengendalian, komunikasi, dan peninjauan risiko.

Manajemen Risiko Mutu
Proses sistematik untuk penilaian, pengendalian, komunikasi serta pengkajian risiko mutu
obat selama siklus-hidup produk.

Manifold (dalam Pembuatan Gas Medisinal)
Peralatan berbentuk pipa yang dirancang khusus sehingga memungkinkan satu atau
lebih wadah gas dapat diisi secara serempak dari satu sumber.

Mutu
1. Totalitas karakteristik suatu entitas yang menyatakan kemampuannya  memenuhi

persyaratan yang ditetapkan dan dibutuhkan. Kinerja yang handal dan konsisten dari
suatu produk atau layanan sesuai standar yang ditetapkan.

2. Derajat rangkaian sifat yang melekat pada produk, sistem atau proses yang
memenuhi persyaratan (lihat pengertian khusus untuk mutu bahan aktif obat dan
obat).

Nomor Bets / Nomor Lot
Penandaan yang terdiri dari angka atau huruf atau gabungan keduanya, yang merupakan
tanda pengenal suatu bets, yang memungkinkan penelusuran kembali riwayat lengkap
pembuatan bets tersebut, termasuk seluruh tahap produksi, pengawasan dan distribusi.

Obat
Semua sediaan untuk penggunaan manusia dengan tujuan memulihkan atau mengetahui
kondisi fisiologis atau patologis untuk kebaikan pengguna sediaan.

Obat Kembalian
Obat yang dikirimkan kembali ke gudang pabrik atau penyalur.

Obat Untuk Investigasi (dalam Pembuatan Obat Investigasi untuk Uji Klinis)
Bahan aktif atau plasebo dalam bentuk obat untuk pengujian atau penggunaan sebagai
pembanding  dalam suatu uji klinis, termasuk produk yang telah memperoleh izin edar
yang digunakan atau dibentuk (diformulasi atau dikemas) dengan cara berbeda dari
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bentuk yang telah diotorisasi, atau apabila digunakan untuk indikasi yang tidak diotorisasi
atau untuk mendapatkan informasi tambahan tentang bentuk yang telah diotorisasi.

Pabrik Pemisahan Komponen Udara (dalam Pembuatan Gas Medisinal)
Pabrik pemisahan komponen udara mengambil udara dari atmosfer dan melakukan
pemisahan komponen udara ke gas oksigen, nitrogen dan argon melalui proses
purifikasi, pembersihan, kompresi, pendinginan, pencairan dan distilasi.

Pelepasan Tekanan (dalam Pembuatan Gas Medisinal)
Melepaskan tekanan hingga mencapai tekanan atmosfer.

Pelulusan Produk
Proses yang memungkinkan suatu produk dikeluarkan dari status karantina dengan
menggunakan sistem dan prosedur untuk menjamin produk jadi tersebut memenuhi
spesifikasi pelulusannya.

Pemangku Kepentingan
Individu, kelompok, atau organisasi yang dapat memengaruhi, dipengaruhi atau
menerima risiko. Pembuat keputusan mungkin pemangku kepentingan juga. Pemangku
kepentingan utama yang dimaksud dalam pedoman ini adalah pasien, tenaga profesi
kesehatan, Badan POM, dan industri.

Pemantauan Mutu
Bagian dari program pemastian mutu yang berhubungan dengan pemeliharaan dan
peningkatan mutu khususnya mengenai pelaksanaan identifikasi dan penggunaan
indikator untuk mendeteksi variasi dari standar atau spesifikasi.

Pemasok
Agen, perantara, distributor, industri atau pedagang yang menyediakan obat dan bahan
atas permintaan. Apabila memungkinkan, para pemasok harus mempunyai izin dari
instansi yang berwenang.

Pemasok yang Disetujui
Pemasok bahan awal yang diketahui asal-usulnya, diakui dan dapat dipercaya
berdasarkan pengalaman dari pasokan yang seluruhnya memenuhi spesifikasi, dikemas
dengan benar serta utuh pada saat penerimaan dan bila mungkin  juga didasarkan pada
proses penilaian pemasok.

Pemastian Mutu
Seluruh kegiatan terencana dan sistematis yang dilakukan dalam sistem mutu dan
dilakukan sesuai kebutuhan untuk meyakinkan bahwa suatu barang akan memenuhi
persyaratan mutu yang ditetapkan.

Pembuangan Limbah (dalam Pembuatan Radiofarmaka)
Penempatan limbah zat radioaktif di dalam fasilitas yang sesuai tanpa tujuan untuk
digunakan kembali.

Pembuat Keputusan (dalam Manajemen Risiko Mutu)
Personil yang kompeten serta berwewenang untuk membuat keputusan Manajemen
Risiko Mutu yang tepat dan tepat waktu.
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Pembungkusan (dalam Pembuatan Radiofarmaka)
Kegiatan merakit komponen yang diperlukan untuk membungkus secara lengkap zat
radioaktif.

Pelulusan Parametris
Sistem pelulusan yang dapat memberikan kepastian bahwa mutu produk sudah sesuai
dengan yang diinginkan berdasarkan informasi yang terkumpul selama proses
pembuatan dan pemenuhan persyaratan CPOB yang khusus terkait dengan Pelulusan
Parametris.

Pembuatan
Seluruh rangkaian kegiatan dalam menghasilkan suatu obat, meliputi produksi dan
pengawasan mutu, mulai dari pengadaan bahan awal dan bahan pengemas, proses
pengolahan, pengemasan sampai obat jadi untuk didistribusi.

Pembuatan (dalam Pembuatan Produk Darah)
Seluruh proses kegiatan dalam pembuatan produk darah, mulai dari penerimaan darah
utuh, penerimaan komponen darah (sesudah pengambilan darah) sampai mendapatkan
produk akhir dari komponen darah.

Penandaan (dengan label)
Tindakan yang melibatkan penyeleksian label yang benar dengan informasi yang
dibutuhkan, disusul dengan pemeriksaan kesiapan jalur pengemasan dan aplikasi dari
label tersebut.

Penandaan Radioaktif
1. Inkorporasi unsur radioaktif ke dalam suatu senyawa dengan tujuan untuk meneliti

metabolisme, nasib dan pemanfaatannya.

2. Menandai (hormon, enzim atau zat lain) dengan perunut radioaktif (isotop radioaktif
digunakan sebagai perunut).

Penarikan Kembali Produk
Suatu proses penarikan kembali dari satu atau beberapa bets atau seluruh bets produk
tertentu dari peredaran.

Pencemaran
Kemasukan cemaran kimiawi atau mikrobiologis, atau benda asing yang tidak diinginkan
kepada atau terhadap bahan awal atau produk antara atau produk jadi selama produksi,
pengambilan sampel, pengemasan atau pengemasan ulang, penyimpanan atau
pengangkutan.

Pendonor Rutin (dalam Pembuatan Produk Darah)
Seseorang yang secara rutin menyumbangkan darah atau plasma (dalam dua tahun
terakhir), sesuai dengan interval waktu minimum, pada pusat donasi yang sama.

Pendonor Ulang (dalam Pembuatan Produk Darah)
Seseorang yang telah menyumbang darah atau plasma sebelumnya, namun tidak dalam
dua tahun terakhir pada pusat donasi yang sama.

Penerimaan Risiko (dalam Manajemen Risiko Mutu)
Keputusan untuk menerima risiko.
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Pengambilan Darah (dalam Pembuatan Produk Darah)
Prosedur di mana donasi darah tunggal ditampung di dalam larutan antikoagulan dan /
atau larutan stabilisasi.

Pengawasan Mutu
Semua upaya pengawasan yang dilakukan selama pembuatan produk dan dirancang
untuk menjamin agar produk senantiasa memenuhi spesifikasi, identitas, kekuatan,
kemurnian dan karakteristik lain yang telah ditetapkan.

Pengawasan Selama-Proses
Pemeriksaan dan pengujian yang ditetapkan dan dilaksanakan selama proses
pembuatan produk, termasuk pemeriksaan dan pengujian terhadap lingkungan dan
peralatan.

Pengelolaan Limbah Radioaktif
Semua kegiatan, administratif dan operasional, yang mencakup penanganan,
pengolahan, pengondisian, pengangkutan, penyimpanan dan/atau  pembuangan limbah
radioaktif.

Pengemasan
Bagian siklus produksi yang dilakukan terhadap produk ruahan untuk menghasilkan
produk jadi.
Catatan: Lazimnya proses pengisian steril tidak dianggap sebagai bagian dari
pengemasan. Dalam hal ini produk ruahan steril adalah produk yang sudah terisi dalam
kemasan primer sebelum dilanjutkan ke proses pengemasan akhir.

Pengendalian Perubahan
Sistem formal  yang digunakan untuk mengkaji suatu usul perubahan atau perubahan
yang terjadi yang mungkin memengaruhi status validasi suatu fasilitas, sistem, peralatan
atau proses. Tujuannya adalah untuk menetapkan tindakan yang akan memastikan dan
mendokumentasikan bahwa sistem tetap terjaga dalam keadaan tervalidasi.

Pengendalian Risiko (dalam Manajemen Risiko Mutu)
Tindakan pelaksanaan keputusan manajemen risiko.

Pengiriman (dalam Pembuatan Obat Investigasi untuk Uji Klinis)
Proses pengemasan untuk pengiriman dan  pengiriman produk yang dipesan untuk uji
klinis.

Pengolahan
Bagian dari siklus produksi mulai dari penimbangan bahan awal sampai menghasilkan
produk ruahan.

Pengolahan Darah (dalam Pembuatan Produk Darah)
Prosedur yang ditetapkan sesudah pengambilan darah dan sebelum uji kompatibilitas
darah, termasuk identifikasi unit dari darah yang didonasikan, pembuatan komponen dari
unit darah tersebut, uji serologi, pemberian label dan penyimpanan dokumentasi terkait
dengan kegiatan ini.

Pengolahan Ulang
Pengerjaan ulang seluruh  atau sebagian bets  produk yang tidak memenuhi kualitas
pada suatu langkah tertentu dari proses  produksi agar mutunya dapat diterima sesudah
melalui satu atau lebih proses tambahan.
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Pengujian Tambahan (dalam Pembuatan Produk Darah)
Pengujian tambahan yang dilakukan untuk untuk memperjelas status serologi sampel
yang reaktif berulang pada suatu pengujian penyaringan utama.

Pengungkung Primer (dalam Pembuatan Produk Biologi)
Sistem yang mencegah suatu bahan biologi terlepas ke lingkungan luar langsung. Sistem
ini menggunakan wadah atau tangki tertutup atau lemari aman biologi dan prosedur
untuk keamanan kerja.

Pengungkung Sekunder (dalam Pembuatan Produk Biologi)
Sistem yang mencegah suatu bahan biologi terlepas ke lingkungan luar langsung atau ke
daerah kerja lain.

Pengurangan Risiko (dalam Manajemen Risiko Mutu)
Tindakan yang diambil untuk mengurangi kemungkinan terjadinya bahaya kerugian dan
tingkat keparahan bahaya tersebut.

Penilaian Risiko (dalam Manajemen Risiko Mutu)
Proses sistematik yang mengelola informasi untuk menunjang pengambilan keputusan
risiko dalam proses manajemen risiko. Hal ini terdiri dari identifikasi bahaya serta analisis
dan evaluasi risiko terkait dengan paparan bahaya  tersebut.

Pengkajian Risiko (dalam Manajemen Risiko Mutu)
Pengkajian atau pemantauan hasil akhir proses manajemen risiko yang
mempertimbangkan (bila perlu) pengetahuan baru serta pengalaman tentang risiko.

Penyemburan dengan Gas (dalam Pembuatan Gas Medisinal)
Mengosongkan dan membersihkan tabung gas dengan cara:
 menyembur tabung gas dengan gas yang akan diisi dan evakuasi gas di dalam

tabung dengan cara vakum, atau

 menyembur tabung gas dengan gas yang akan diisi sehingga sedikit bertekanan,
setelah itu kelebihan tekanan gas dikeluarkan.

Penyimpanan
Penyimpanan obat dan bahan sampai pada saat digunakan.

Penyimpangan
Perubahan tidak terencana yang terjadi karena berbagai sebab selama kegiatan
berlangsung atau yang terdeteksi setelah kegiatan.

Penyimpangan Bets
Suatu penyimpangan dari proses yang dirinci dalam Catatan Pengolahan / Pengemasan
Bets.

Permukaan Bersih
Permukaan tertentu yang memerlukan pembersihan teratur dan digunakan selama
pembuatan produk.

Perolehan Kembali
Penambahan seluruh atau sebagian produk dari satu bets sebelumnya yang memenuhi
kualitas yang ditetapkan ke bets berikut pada suatu langkah tertentu dari proses
produksi.
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Personil Penanggung jawab
Seseorang yang mempunyai kualifikasi dan pengalaman yang relevan dengan ruang
lingkup aktivitas yang dilaksanakannya.

Persyaratan
Kebutuhan eksplisit atau implisit atau harapan pasien atau yang berkepentingan (misal,
tenaga profesi kesehatan, Badan POM dan Kemenkes). Dalam dokumen tersebut,
“persyaratan” tidak hanya mengacu ke undang-undang, peraturan atau persyaratan
pemerintah, tetapi juga kebutuhan dan harapan tersebut.

Perubahan
Tiap penambahan pada, atau modifikasi suatu formula, proses, bahan, produk, sistem
atau prosedur dsb..

Pirogen
Zat yang mengakibatkan reaksi demam apabila disuntikkan ke dalam tubuh manusia.
Sumber utama pirogen adalah endotoksin. Lihat juga Endotoksin.

Plasma (untuk produksi lanjut) (dalam Pembuatan Produk Darah)
Fraksi cair yang tertinggal sesudah pemisahan unsur seluler dari darah yang
dikumpulkan dalam wadah berisikan zat antikoagulan, atau yang dipisahkan melalui
proses penyaringan secara terus-menerus atau sentrifugasi darah yang telah diberikan
zat antikoagulan dalam suatu prosedur aferesis.

Plasma, beku (dalam Pembuatan Produk Darah)
Plasma yang diperoleh melalui proses pemisahan darah melebihi waktu 8 jam sesudah
donasi dan disimpan pada suhu di bawah minus 20oC.

Plasma beku-baru (dalam Pembuatan Produk Darah)
Plasma yang diperoleh melalui proses pemisahan darah dalam waktu 8 jam sesudah
donasi, dibekukan secara cepat dan disimpan pada suhu di bawah minus 20oC (lebih
baik di bawah minus 30oC)

Plasma, dikeringkan melalui pembekuan (dalam Pembuatan Produk Darah)
Bentuk plasma lain (dari yang disebutkan di atas) yang dibekukan melalui pengeringan
untuk diawetkan.

Plasma, kaya-platelet (dalam Pembuatan Produk Darah)
Plasma yang mengandung sedikitnya 70% platelet dari darah utuh aslinya.

Plasma, pulihan (dalam Pembuatan Produk Darah)
Plasma yang diperoleh kembali dari darah utuh yang didonasikan.

Plasmaferesis (dalam Pembuatan Produk Darah)
Prosedur di mana darah diambil dari donor, kemudian fraksi plasma dipisahkan dari
komponen darah yang terbentuk dan sedikitnya sel darah merah diinfuskan kembali ke
donor yang sama. Proses ini dapat diulang  sekali saja.

Platelets (dalam Pembuatan Produk Darah)
Unsur darah platelet yang diperoleh melalui pemisahan dari darah utuh atau dengan cara
aferesis dan disuspensikan dalam sedikit volume plasma dari donor yang sama.
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Presisi (dari metode analisis)
Tingkat variasi (atau kecocokan) antara hasil uji dari masing-masing sampel terpisah
yang diambil dari satu bets bahan atau produk yang homogen. Termasuk dalam hal ini
variasi antar analis, waktu analisis, antar pengujian terhadap ekstraksi yang sama dari
sampel yang diberikan, antar ekstraksi yang berbeda dan antar laboratorium yang
melaksanakan uji yang sama. Presisi lazimnya terdiri dari :
 Ripitabilitas (dalam laboratorium yang sama),
 Reprodusibilitas (antar laboratorium yang berbeda).

Produk Antara
Tiap bahan atau campuran bahan yang masih memerlukan satu atau lebih tahap
pengolahan lanjutan untuk menjadi produk ruahan.

Produk Darah (dalam Pembuatan Produk Darah)
Semua produk terapetik yang berasal dari darah dan plasma manusia, meliputi baik
komponen darah yang labil maupun plasma dan derivat sel yang stabil.

Produk Jadi
Produk (Obat) yang telah melalui  seluruh tahap proses pembuatan.

Produk Kembalian
Obat jadi yang telah beredar, yang kemudian dikembalikan ke industri farmasi karena
keluhan mengenai kerusakan, daluwarsa, atau alasan lain misalnya kondisi wadah atau
kemasan yang dapat menimbulkan keraguan akan identitas, mutu, jumlah dan keamanan
obat yang bersangkutan.

Produk Komparator (dalam Pembuatan Obat investigasi untuk Uji Klinis)
Obat investigasi atau yang telah dipasarkan (produk pembanding) atau plasebo, yang
digunakan dalam uji klinis.

Produk Ruahan
Bahan yang telah selesai diolah dan tinggal memerlukan kegiatan pengemasan untuk
menjadi obat jadi.

Produk Ruahan Akhir
Larutan steril dari produk ruahan dengan nomor bets yang sama, yang diisi dalam wadah
akhir.

Produk Simulasi
Bahan yang hampir sama secara fisik dan, apabila memungkinkan, karakteristik
kimiawinya (seperti viskositas, ukuran partikel, pH, dan lain-lain) dengan produk yang
sedang divalidasi. Dalam banyak kasus, karakteristik tersebut terpenuhi dengan cara
menggunakan suatu bets produk plasebo.

Produksi
Seluruh kegiatan dalam pembuatan obat, mulai dari penerimaan bahan, dilanjutkan
dengan pengolahan, pengemasan dan pengemasan ulang, penandaan dan penandaan
ulang sampai menghasilkan produk jadi.

Produksi Komponen Darah (dalam Pembuatan Produk darah)
Seluruh kegiatan dalam pembuatan komponen darah, mulai dari pengambilan darah atau
komponen darah, dilanjutkan dengan pengolahan sampai menghasilkan produk jadi
komponen darah.
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Prosedur
Uraian kegiatan yang harus dilakukan serta peringatan yang harus diperhatikan,  baik
yang langsung maupun tidak langsung berkaitan dengan pembuatan obat.

Randomisasi (dalam Pembuatan Obat investigasi untuk Uji Klinis)
Suatu proses yang menetapkan subyek percobaan menjadi kelompok yang mendapat
perlakuan atau kelompok yang dikendalikan (kontrol) dengan menggunakan suatu unsur
kesempatan dalam rangka menentukan perlakuan yang akan mengurangi bias.

Rekonsiliasi
Perbandingan nilai ketidakcocokan jumlah bahan-bahan masuk dan keluar sesudah
selesai suatu proses atau serangkaian proses produksi.

Revalidasi
Suatu pengulangan validasi proses untuk memastikan bahwa perubahan proses /
peralatan dilakukan sesuai prosedur pengendalian perubahan dan tidak memengaruhi
karakteristik proses dan mutu produk.

Risiko (dalam Manajemen Risiko Mutu)
Kombinasi kemungkinan  kejadian yang membahayakan dengan tingkat keparahan
kejadian.

Ruang Bersih
Ruang atau area di bawah pengawasan dan pengendalian lingkungan terhadap cemaran
partikulat dan mikroba pada tingkat yang telah ditetapkan. Konstruksi dan penggunaan
area ini dibuat sedemikian rupa untuk mengurangi masuknya, tumbuhnya dan
tertahannya cemaran dalam ruang atau area.

Ruang Penyangga Udara
Ruang tertutup berpintu dua atau lebih yang dihubungkan ke dua atau lebih ruang lain
yang berbeda kelas kebersihan dan dimaksudkan untuk mengendalikan aliran udara saat
pintu dari ruang lain terbuka.
Suatu ruang penyangga udara dapat digunakan sebagai tempat lewatnya personil atau
bahan yang akan digunakan produksi, dalam hal terakhir ini ruang penyangga udara
disebut juga “kotak penyangga”. Ruang penyangga udara dapat juga berfungsi sebagai
“ruang antara” menuju ruang bersih tempat penanganan barang steril.

Ruang Steril atau Daerah Steril
Lihat Ruang Bersih.

Sampel Representatif
Sampel yang menggambarkan secara tepat suatu lot atau bets atau sejumlah bahan
yang diambil sampel.

Sanitasi
Pengendalian higiene terhadap proses produksi, termasuk bangunan, peralatan dan
penanganan bahan.

Serum
Bagian cairan dari darah atau plasma yang dikoagulasi.
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Siklus-hidup Produk
Seluruh tahap dalam usia produk mulai dari pengembangan awal melalui pemasaran,
sampai produk tersebut tidak diedarkan lagi.

Silinder (dalam Pembuatan Gas Medisinal)
Wadah yang didesain untuk menyimpan gas pada tekanan tinggi.

Sistem
Suatu kelompok peralatan dengan suatu maksud / tujuan yang sama.

Sistem Bank Sel (dalam Pembuatan Produk Biologi)
Sistem di mana bets berurutan dari suatu produk dibuat dengan proses pembiakan sel
yang berasal dari satu bank sel induk yang memiliki identitas lengkap serta bebas
cemaran. Sejumlah wadah dari bank sel induk digunakan untuk mendapatkan sebuah
bank sel kerja. Sistem bank sel divalidasi tingkat pasasenya atau jumlah penggandaan
populasinya di luar jumlah yang diperoleh selama produksi rutin.

Sistem Lot Benih (dalam Cara Pembuatan Produk Biologi)
Sistem di mana pembuatan bets produk dari Lot Benih Induk yang sama dengan jumlah
pasase yang telah ditentukan.
Vaksin yang digunakan dalam uji klinik dibuat dari Lot Benih Kerja yang diperoleh dari
beberapa kali pasase Lot Benih Induk.
Produk akhir (vaksin dalam produksi rutin) dibuat dari Lot Benih Kerja yang diperoleh dari
beberapa kali pasase Lot Benih Induk yang sama. Jumlah pasase dari Lot Benih Induk
sampai menjadi produk akhir tidak boleh melebihi jumlah pasase untuk membuat vaksin
yang digunakan dalam uji klinis yang telah terbukti memuaskan baik dari aspek
keamanan dan kemanfaatan.
Asal dan riwayat pasase Lot Benih Induk dan Lot Benih Kerja dicatat.

Sistem Mutu
Gabungan  semua aspek dalam suatu sistem yang melaksanakan kebijakan mutu serta
memastikan sasaran mutu terpenuhi.

Sistem Pemastian Sterilitas
Totalitas semua pengaturan yang dibuat dengan tujuan untuk memastikan sterilitas bets
produk jadi.

Sistem Terbuka (dalam Pembuatan Produk Darah)
Sistem tertutup yang telah dilanggar namun seluruh upaya dilakukan untuk
mempertahankan sterilitas sistem dengan cara menggunakan bahan steril dan teknik
penanganan aseptik di dalam suatu area bersih.

Sistem Tertutup (dalam Pembuatan Produk Darah)
Suatu sistem (seperti sistem kemasan ganda) yang rakitannya sudah terdaftar, dibuat
dalam kondisi bersih, terlindung dari lingkungan luar dan disterilisasi dengan metode
yang disetujui. Di luar dari persyaratan pengambilan /pemulihan, seperti dalam
pelaksanaan venepuncture untuk mengambil darah, keutuhan rakitan tidak boleh
dilanggar. Apabila komponen sistem saling berhubungan (misalnya untuk melaksanakan
aferesis), maka hubungan tersebut dapat dikategorikan sebagai “sistem tertutup” selama
dapat ditunjukkan bahwa proses penyambungan dan penyegelan dua kemasan tidak
menimbulkan kemungkinan terjadinya pencemaran mikorba pada  produk dalam tiap
kemasan.
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Sistem Tertutup untuk Pengambilan dan Pemrosesan Darah (dalam Pembuatan
Produk Darah)
Sistem pengambilan dan pemrosesan darah dalam wadah yang telah dirakit oleh
pembuatnya sebelum sterilisasi, sehingga tidak ada kemungkinan terjadi cemaran bakteri
atau virus dari luar setelah pengambilan darah dari donor.

Spesifikasi Bahan
Deskripsi suatu bahan awal, produk antara, produk ruahan atau obat jadi mengenai sifat
kimiawi, fisis dan biologis jika ada. Spesifikasi tersebut menyatakan standar dan toleransi
yang diperbolehkan yang biasanya dinyatakan secara deskriptif dan numeris.

Spesifikasi Kebutuhan Pengguna (SKP)
Suatu dokumen yang menguraikan semua kebutuhan fungsional suatu sistem atau
peralatan yang akan diadakan.
(Biasanya dinyatakan dalam skala prioritas misalnya “harus ada”, “sebaiknya ada” dan
“baik bila ada”).

Spesifisitas (dari metode analisis)
Kemampuan untuk menilai dengan jelas analit di antara adanya komponen lain di dalam
suatu sampel. Komponen ini biasanya merupakan impuritas, hasil urai atau matriks
sampel dll.

Sponsor (dalam Pembuatan Obat Investigasi untuk Uji Klinis)
Perorangan, perusahaan, institusi atau organisasi yang mempunyai tanggung jawab
dalam melaksanakan, mengelola dan/atau membiayai suatu uji klinik.

Status
Penggolongan bahan atau produk  dalam hubungan dengan diterima (atau tidak diterima)
untuk penggunaan, pengolahan lanjut atau distribusi. Terminologi yang digunakan dapat
berupa " Karantina",  “Diluluskan",  “Ditahan”, atau " Ditolak".

Steril
Bebas dari mikroorganisme viabel.

Sterilitas
Konsep ketiadaan mutlak dari mikroorganisme hidup.

Sterilisasi
Inaktivasi atau pengurangan mikroba hidup sampai batas yang dapat diterima, yang
dilakukan dengan cara yang sesuai.

Studi Stabilitas
Serangkaian uji yang didesain untuk mendapatkan jaminan stabilitas suatu produk, yaitu
pemeliharaan spesifikasi suatu produk yang dikemas dalam bahan pengemas yang telah
ditentukan dan disimpan dalam kondisi penyimpanan yang telah ditetapkan pada rentang
waktu tertentu.

Tanggal Daluwarsa
Tanggal yang diberikan pada tiap wadah produk (umumnya pada label) yang
menyatakan sampai tanggal tersebut produk diharapkan masih tetap memenuhi
spesifikasinya, bila disimpan dengan benar. Ditetapkan untuk tiap bets dengan cara
menambahkan masa simpan pada tanggal pembuatan.
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Tanggal Pembuatan
Tanggal yang ditentukan untuk  suatu bets yang menunjukkan tanggal penyelesaian
pembuatannya.

Tanggal Uji Ulang
Tanggal pada saat suatu bahan harus diuji ulang untuk memastikan bahwa bahan
tersebut  masih dapat digunakan.

Tanki (dalam Pembuatan Gas Medisinal)
Wadah statis untuk penyimpanan gas cair atau kriogenis.

Tanker (dalam Pembuatan Gas Medisinal)
Wadah yang terpasang pada kendaraan untuk pengiriman gas cair atau kriogenis.

Teknik Aseptis
Rangkaian tindakan yang dilakukan untuk menghindarkan kontaminasi produk oleh
mikroorganisme.

Tempat Pengambilan Darah Berpindah-pindah (dalam Pembuatan Produk Darah)
Fasilitas yang ditentukan serta  diizinkan beroperasi di luar fasiltas tetap berizin. Produk
darah yang diambil disalurkan ke fasilitas tetap.

Terinfeksi (dalam Pembuatan Produk Biologi)
Kondisi tercemar oleh agens biologi selain dari bahan biologi yang seharusnya ada pada
produk sehingga dapat menyebabkan penyebaran infeksi.

Tindakan Korektif dan Tindakan Preventif (Corrective Action Preventive Action /
CAPA)
Tindakan untuk menghilangkan dan mencegah penyebab ketidaksesuaian atau situasi
yang potensial yang tidak diinginkan.

Tingkat Keparahan (dalam Manajemen Risiko Mutu)
Besaran kemungkinan  akibat dari bahaya.

Tren
Istilah statistika yang merujuk  kepada petunjuk atau nilai perubahan variabel.

Uji Klinis (dalam Pembuatan Obat Investigasi untuk Uji Klinis)
Pengujian pada subjek manusia yang bertujuan untuk menemukan atau memverifikasi
efek klinis, farmakologis dan/atau farmakodinamis dari suatu obat investigasi dan/atau
untuk mengidentifikasi reaksi merugikan dari produk  investigasi dan/atau  untuk
mempelajari absorpsi, distribusi, metabolisme dan ekskresi dari satu atau lebih obat
investigasi dengan tujuan untuk menentukan keamanan dan/atau khasiatnya.

Uji Kompatibilitas ( dalam Pembuatan Produk Darah)
Uji serologi in-vitro yang dilakukan terhadap donor dan penerima sampel darah untuk
menentukan kecocokan serologi darah atau komponen darah donor dengan calon
penerima.

Uji Konfirmasi (dalam Pembuatan Produk Darah)
Uji tambahan, menggunakan metode alternatif atau penanda (marker), yang
dilaksanakan pada sampel yang berulang kali reaktif pada skrining utama penentuan
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kadar, untuk mengonfirmasikan atau mengesampingkan keberadaan penanda viral (viral
marker) yang spesifik.

Uji Tekanan Hidrostatis (dalam Pembuatan Gas Medisinal)
Pengujian yang dilakukan untuk alasan keamanan sebagaimana dipersyaratkan oleh
peraturan nasional atau internasional untuk menjamin silinder atau tangki dapat bertahan
terhadap tekanan tinggi dari gas di dalamnya.

Unit (dalam Pembuatan Produk Darah)
Volume darah atau salah satu dari komponennya dalam suatu volume yang sesuai dari
antikoagulan yang diperoleh dari pengambilan darah tunggal dari satu donor.

Unit Gerak (dalam Pembuatan Produk Darah)
Unit pengambil darah yang beroperasi di luar pusat pengambilan darah yang mempunyai
kedudukan tetap.

Unit Pengambilan Darah (dalam Pembuatan Produk Darah)
Lembaga atau badan yang terlibat dalam semua aspek pengambilan dan pengujian
darah atau komponen darah manusia, terlepas dari tujuan penggunaannya, serta
pemrosesan, penyimpanan dan distribusi bila tujuannya untuk transfusi.

Validasi
Suatu tindakan pembuktian dengan cara yang sesuai bahwa tiap bahan, proses,
prosedur, kegiatan, sistem, perlengkapan atau mekanisme yang digunakan dalam
produksi dan pengawasan akan senantiasa mencapai hasil yang diinginkan.

Validasi Konkuren
Validasi yang dilakukan pada saat pembuatan rutin produk untuk dijual.

Validasi Pembersihan
Tindakan pembuktian yang didokumentasikan bahwa prosedur pembersihan yang
disetujui akan senantiasa menghasilkan peralatan bersih yang sesuai untuk pengolahan
obat.

Validasi Proses
Tindakan pembuktian yang didokumentasikan bahwa proses yang dilakukan dalam batas
parameter yang ditetapkan dapat bekerja secara efektif dan memberi hasil yang dapat
terulang untuk menghasilkan produk jadi yang memenuhi spesifikasi dan atribut mutu
yang ditetapkan sebelumnya.

Validasi Prospektif
Validasi yang dilakukan sebelum pelaksanaan produksi rutin dari produk yang akan
dipasarkan.

Validasi Retrospektif
Validasi dari suatu proses untuk suatu produk yang telah dipasarkan berdasarkan
akumulasi data produksi,  pengujian dan pengendalian bets.
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ANEKS 1 PEMBUATAN PRODUK STERIL
(Contoh) Jadwal Pemantauan Partikel dan

Parameter Mikrobiologis pada Area
Pengisian Aseptis

Aneks 1.19a 680

(Contoh) Formulir Pemantauan Udara Sarana
Steril

Aneks 1.19b 681

(Contoh) Daftar Personil yang Diizinkan
Memasuki Area Bersih dan Steril

Aneks 1.37a 683

(Contoh) Buku Log Pemantauan Personil yang
Diizinkan Memasuki Area Bersih dan
Steril

Aneks 1.37b 684

(Contoh) Protap Higiene Perorangan dan
Tingkah Laku Higienis di Kelas A dan B

Aneks 1.41 685

(Contoh) Protap Mengenakan Pakaian untuk
Pembuatan Produk Steril

Aneks 1.42 688

(Contoh) Protap Sterilisasi Pakaian Area Bersih
dan Penanganannya

Aneks 1.47a 691

(Contoh) Protap Sterilisasi Sarung Tangan Aneks 1.47b 693

(Contoh) Protokol Kualifikasi Kinerja Otoklaf Aneks 1.70a 695

(Contoh) Protokol Kualifikasi Kinerja Oven Aneks 1.70b 703

- Hasil Pengamatan dan Perhitungan 712

- Hasil Pengamatan Uji Tantang
Endotoksin dan Mikroba

713

- Laporan Penyimpangan dan
Tindakan Perbaikan

714

(Contoh) Protap Pembersihan dan Sanitasi Area
Steril

Aneks 1.71 715

- Program Pembersihan dan Sanitasi 719
(Contoh)   Protap Fumigasi di Area Steril Aneks 1.73 721

- Persiapan Fumigasi 724
- Catatan Pelaksanaan Fumigasi 725

(Contoh)   Protap Pengambilan Sampel Air Aneks 1.81a 726

(Contoh)   Protap Pengujian Endotoksin dalam Air
untuk Injeksi

Aneks 1.81b 729

- Buku Log Pengujian Endotoksin 732
(Contoh)   Protap Validasi Proses Aseptis Aneks 1.85a 733

- Jadwal Rekualifikasi Operator
Pengisian, Operator Teknik dan
Operator Mikrobiologi

739

INDEKS LAMPIRAN
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- Rekapitulasi Hasil Validasi Proses
Aseptis

740

(Contoh)   Protap Pengujian Saringan Membran Aneks 1.138 741
(Contoh)   Protap Pemeriksaan Visual Larutan

Steril
Aneks 1.153 744

- Tabel Rekapitulasi Pemeriksaan
Visual

747

(Contoh)   Protokol Validasi Metode Uji Sterilitas Aneks 1.155 748
- Lembar Kerja Validasi Metode Uji

Sterilitas
753

ANEKS 2 PEMBUATAN OBAT PRODUK BIOLOGI
(Contoh) Tabel Program Pemantauan Lingkungan

untuk Produksi Produk Biologi
Aneks 2.8 766

(Contoh) Sistem Dekontaminasi Limbah Udara
dari Fermentor dengan Penambahan
Zat Kimia

Aneks 2.17a 767

(Contoh) Sistem Dekontaminasi Limbah Udara
dari Fermentor dengan Pemanasan

Aneks 2.17b 768

(Contoh) Uji Kebocoran Fermentor Aneks 2.21 769
(Contoh) Protap Dekontaminasi Limbah Cair Aneks 2.22 770
(Contoh)   Protap Pemantauan Kesehatan Hewan Aneks 2.25 773

- Jumlah Sampel dan Frekuensi
Pemantauan Kesehatan Hewan
Laboratorium

781

- Daftar Mikroorganisme yang
Dimonitor pada Hewan
Laboratorium

782

- Laporan Status Mikrobiologi Hewan
Laboratorium (Mencit / Marmut
(Cavia) / Rabit)

785

- Laporan Status Mikrobiologi Hewan
Laboratorium (Kuda / Ruminansia)

787

- Pemeriksaan Patologi – Klinik
Hewan Laboratorium

790

(Contoh)   Gambar dan Prinsip Kerja Insinerator Aneks 2.29 792
(Contoh) Spesifikasi Benih Corynebacterium

Diptheriae Galur PW8 CN 2000
Aneks 2.31a 794

(Contoh) Spesifikasi Tetanus Toksoid Murni Aneks 2.31b 795

(Contoh) Spesifikasi Vaksin Jerap Tetanus Aneks 2.31c 797
(Contoh)   Alur Proses Penggandaan Lot Benih

Kerja Clostridium tetani
Aneks 2.35 798

Aliran Udara Laminar Bio-Hazard Aneks 2.38 799



Bab Judul Lampiran Nomor
Lampiran Halaman

- 925 -

Klasifikasi Mikroorganisme Infektif
Berdasarkan Kelompok Risiko

Aneks 2.44 805

(Contoh)   Alur Produksi dan Pengawasan
Selama-Proses Vaksin Tetanus

Aneks 2.49 806

ANEKS 3 PEMBUATAN GAS MEDISINAL
(Contoh) Tata Letak Pabrik Gas Medisinal Aneks 3.5 811
(Contoh) Diagram Pembuatan Gas Medisinal Aneks 3.16 812

(Contoh) Protap Pengisian Gas Aneks 3.24 813

- Catatan Pengisian Gas 815
(Contoh) Protap Pembersihan Tabung Gas Aneks 3.31 816
(Contoh) Label Uji Tekanan Aneks 3.32 819

ANEKS 4 PEMBUATAN INHALASI DOSIS TERUKUR
BERTEKANAN (AEROSOL)
(Contoh) Protap Pembersihan Tangki Pengisian

Aerosol
Aneks 4.13 823

ANEKS 6 PEMBUATAN OBAT INVESTIGASI UNTUK
UJI KLINIS
(Contoh) Protap Pembuatan Obat Investigasi

untuk Uji Klinis
Aneks 6.14 831

- Formulir Permintaan Obat
Investigasi untuk Uji Klinis

836

ANEKS 7 SISTEM KOMPUTERISASI
(Contoh) Rencana Induk Validasi (RIV) Sistem

Komputerisasi
Aneks 7.2a1 842

(Contoh) Pengkajian Risiko Sistem
Komputerisasi

Aneks 7.2a2 847

(Contoh) Protokol Kualifikasi Instalasi Sistem
Komputerisasi

Aneks 7.2d1 852

(Contoh) Laporan Kualifikasi Instalasi Sistem
Komputerisasi

Aneks 7.2d2 861

(Contoh) Protokol Kualifikasi Operasional Sistem
Komputerisasi

Aneks 7.2d3 863

(Contoh) Laporan Kualifikasi Operasional Sistem
Komputerisasi

Aneks 7.2d4 868
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ANEKS 11 SAMPEL PEMBANDING DAN SAMPEL
PERTINGGAL
(Contoh) Jumlah Pengambilan Sampel Produk

untuk Sampel Pembanding dan
Sampel Pertinggal

Aneks 11.10 876

ANEKS 12 PENANGANAN KELUHAN TERHADAP
PRODUK DAN PENARIKAN KEMBALI
PRODUK
(Contoh) Protokol Validasi Pengiriman /

Transportasi Produk Rantai Dingin
Aneks
12.41a

880

- Contoh Format Penggambaran
Konfigurasi Pengepakan

884

(Contoh) Laporan Validasi Pengiriman /
Transportasi Rantai Dingin

Aneks
12.41b

885

ANEKS 14 MANAJEMEN RISIKO MUTU

(Contoh) Contoh Tingkatan Risiko Aneks 14.8 892
(Contoh) Protap Pengkajian Risiko Produk Aneks 14.9 896

- Formulir Evaluasi Risiko Mutu 900

GLOSSA-
RIUM

901
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