
PENGUMUMAN 

 

Sehubungan akan dilaksanakannya desk konsultasi obat Copy terhadap dokumen registrasi ulang obat Copy 

yang sedang proses di Badan POM, bersama ini kami beritahukan hal-hal sebagai berikut : 

1. Jadwal pelaksanaan desk terdiri dari 3 gelombang sebagai berikut:  

 

Status CPOB  Jumlah IF Jadwal tentatif 

Sudah resertifikasi  88 IF Gelombang I  : 7, 10-13 Juni 2013 

Gelombang II : 24-28 Juni 2013 

Gelombang III: 8-12 Juli 2013 

Sudah perbaikan fisik namun 

CAPA belum closed  

48 IF Akan dijadwalkan kemudian 
Sedang melakukan perbaikan 

fisik  

Yang tidak ada progress 

perbaikan  

 

Jam  : 08.30 – 16.00 WIB 

Tempat  :  Aula Gedung C 

   Badan Pengawas Obat dan Makanan 

Jadwal industri : Terlampir 

 

2. Ketentuan : 

Produk masih aktif diproduksi dan memenuhi standar persyaratan yang ditetapkan, serta NIE 

belum pernah dikembalikan. 

 

3. Registration officer (RO) pendaftar yang ditunjuk untuk melakukan desk, diharapkan : 

- memahami dokumen, baik yang bersifat administrasi maupun substansi. Jika perlu dapat 

didampingi petugas dari bagian QA / QC / Produksi. 

- membawa daftar berkas yang masih dalam proses evaluasi. 

- mempersiapkan pembayaran biaya pra-registrasi untuk registrasi variasi major pada saat 

desk dan menyerahkan bukti bayar paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah SPB diterbitkan. 

 

4. Prosedur pelaksanaan : 

• Registration officer (RO) pendaftar mengisi daftar hadir. 

• Registration officer (RO) pendaftar menuju meja evaluator yang ditunjuk.  

• Untuk perubahan major yang belum didaftakan pra-registrasinya, agar mengajukan pra-

registrasi di tempat.  

• Apabila terdapat kekurangan tambahan data, diberi kesempatan untuk melengkapi sampai 

hari terakhir tiap jadwal desk yang ditetapkan, sbb : 

Gelombang I   � TD. terakhir Kamis, 13 Juni 2013  

Gelombang II  � TD. terakhir Jumat, 28 Juni 2013  

Gelombang III � TD. terakhir Jumat, 12 Juli 2013 

 

 

 

 

 



5. Kelengkapan dokumen administrasi dan mutu yang perlu diperhatikan : 

• Contoh kemasan beredar dengan penandaan lengkap termasuk no bets, tanggal daluarsa, 

tanggal produksi, HET (termasuk yang sudah di-coding) 

• Untuk obat bebas dan bebas terbatas harus memenuhi ketentuan pencantuman informasi 

obat pada kemasan terkecil. Apabila belum dapat memenuhi, agar diberikan surat 

pernyataan dan penjelasan kemasan terkecil (dengan informasi produk) yang digunakan 

sehingga menjamin informasi produk akan sampai kepada konsumen. 

• Batas daluarsa obat yang diajukan disesuaikan dengan data stabilitas yang tersedia pada 

saat dilakukan desk. 

 

6. Dengan adanya desk konsultasi obat Copy yang diadakan di Aula Gedung C Badan POM RI, maka 

untuk penerimaan berkas obat Copy di loket selama desk konsultasi akan dilayani sebagai berikut : 

• 1 (satu) petugas untuk loket obat Copy (pra-registrasi dan registrasi) dan  

• 1 (satu) petugas untuk variasi obat Copy (pra-registrasi, registrasi dan registrasi ulang) 

selama jam kerja loket pendaftaran obat. 

 

7. Untuk pendaftaran registrasi ulang obat Copy, sampai saat ini tetap dilayani di loket pendaftaran 

obat sebagaimana yang sudah berjalan, tanpa antrian email, sampai ada pengumuman selanjutnya. 

 

 

Demikian agar maklum. 

 

 

 

                   

                  Direktorat Penilaian Obat dan Produk Biologi 

 


