KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.
Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas Rahmat dan Hidayah-Nya
kita dapat menyelesaikan tugas dan kewajiban di bidang Pengawasan Obat Tradisional
dan Suplemen Kesehatan .
Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan bertanggung jawab
terhadap pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan dalam rangka
pencapaian visi dan misi Badan Pengawas Obat dan Makanan agar Obat Tradisional dan
Suplemen Kesehatan yang beredar senantiasa memenuhi persyaratan keamanan,
manfaat, mutu atau khasiat.
Tugas dan tantangan di bidang pengawasan obat tradisional, semakin luas dan
kompleks. Keterbatasan sumber daya yang dimiliki oleh Direktorat Pengawasan Obat
Tradisional dan Suplemen Kesehatan

mendorong kita untuk terus meningkatkan

efisiensi dan efektifitas dalam kinerja.
Adanya keinginan sebagian masyarakat untuk mendapatkan efek yang

instan

mendorong munculnya beberapa pengusaha menambahkan bahan kimia obat pada
Obat Tradisional untuk mempercepat efek yang diinginkan.
Dalam Laporan Tahunan 2018 ini disampaikan hasil pengawasan obat tradisional dan
suplemen kesehatan yang dilakukan Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan
Suplemen Kesehatan yang mencakup penilaian sarana produksi dan distribusi Obat
Tradisional dan Suplemen Kesehatan, inspeksi sarana produksi dan distribusi Obat
Tradisional dan Suplemen Kesehatan, evaluasi informasi dan promosi obat tradisonal
dan suplemen kesehatan, pengawasan keamanan dan mutu obat tradisional dan
suplemen kesehatan serta tata operasional.
Layanan importasi dan eksportasi dilakukan secara cepat, transparan dan akurat
melalui sistem elektronik National Single Window. Dalam upaya reformasi birokrasi di
bidang layanan diharapkan implementasi ” PRIMA” dapat terwujud.
Penanganan Obat Tradisional mengandung Bahan Kimia Obat dilakukan melalui
pembinaan CPOTB, advokasi kepada lintas sektor dan Public Warning. Demikian halnya
dengan pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan dilakukan melalui
pemeriksaan sarana produksi dan distribusi, sampling dan pengujian untuk
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ditindaklanjuti sesuai dengan Prosedur Operasional Baku (POB) yang ditetapkan.
Diperlukan perkuatan legislasi untuk mengantisipasi permasalahan-permasalahan yang
terjadi di lapangan.
Demikian, diharapkan Laporan Tahunan 2018 ini mampu menggambarkan pelaksanaan
program di bidang pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan. Kepada
Team Work Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan kami
mengucapkan terima kasih dan penghargaan atas prestasi kerja dan kerjasama yang
baik selama menjalankan tugas, sehingga mampu mewujudkan team work yang solid.
Semoga kedepan dapat lebih ditingkatkan lagi, selamat meneruskan perjuangan dan
pengabdian kepada bangsa dan negara. Masukan guna perbaikan dan peningkatan
program sangat diharapkan dan semoga membawa manfaat.
Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

Jakarta, 1 Maret 2019
Direktur Pengawasan Obat Tradisional
dan Suplemen Kesehatan

Dra. Indriaty Tubagus, Apt, M.Kes
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HIGHTLIGHT 2019
FEBRUARI

Kunjungan Kepala Badan Pom Bersama Menko PMK di Industri di Industri
Obat Tradisional PadaTanggal 22 Februari 2019

MARET

Pencanangan Sukoharjo Sebagai Destinasi Wisata Jamu Di Indonesia
Dan Peresmian Café Jamu Pada Tanggal 18 Maret 2019

iii

JULI

Rapat Koordinasi Teknis Kedeputian Bidang Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan
Dan Kosmetik Pada Tanggal 24-26 Juli 2019

OKTOBER

Rapat Koordinasi Percepatan Pengembangan Dan Pemanfaatan Jamu Dan
Fitofarmaka Pada Tanggal 14 Oktober 2019

iv

NOVEMBER

Peresmian Kafe Jamu Oleh Kepala Badan Pom Dan Wakil Ketua Komisi Ix Dpr Ri Pada
Tanggal 17 November 2019
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum Organisasi
Sesuai dengan Peraturan Badan POM No. 26 tahun 2017 tentang organisasi
dan Tata Kerja Bada Pengawasan Obat dan Makanan.
Tugas Pokok Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen
kesehatan adalah:

Tugas
Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar,
prosedur, kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan
pelaporan di bidang pengawasan obat tradisional dan suplemen kesehatan.
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Fungsi
Dalam melaksanakan tugas tersebut, Direktorat Pengawasan Obat Tradisional
dan Suplemen Kesehatan menyelenggarakan fungsi:
Penyiapan penyusunan kebijakan di bidang pengawasan sarana/fasilitas
produksi dan/atau distribusi, informasi, promosi, keamanan, dan mutu obat
tradisional dan suplemen kesehatan;
Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan sarana/fasilitas
produksi dan/atau distribusi, informasi, promosi, keamanan, dan mutu obat
tradisional dan suplemen kesehatan;
Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, serta kriteria di bidang
pengawasan sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi, informasi, promosi,
keamanan, dan mutu obat tradisional dan suplemen kesehatan;
Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengawasan
sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi, informasi, promosi, keamanan,
dan mutu obat tradisional dan suplemen kesehatan;
Pelaksanaan inspeksi dan penilaian sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi obat tradisional dan suplemen kesehatan;
Pengambilan contoh (sampling) di sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi obat tradisional dan suplemen kesehatan;
Pelaksanaan pengawasan informasi dan promosi obat tradisional dan suplemen kesehatan;
Pelaksanaan surveilan obat tradisional dan suplemen kesehatan;
Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi, informasi, promosi, keamanan,
dan mutu obat tradisional dan suplemen kesehatan; dan
Pelaksanaan urusan tata operasional Direktorat.

PROGRAM
Untuk mewujudkan visi, misi dan tujuan seperti tersebut di atas, program
Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan yang
merupakan bagian dari pengawasan sehingga mengacu pada rencana
strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan :

Program Pengawasan Obat dan Makanan
KEGIATAN UTAMA
Untuk mendukung terwujudnya program Direktorat Pengawasan Obat
Tradisional dan Suplemen Kesehatan ditetapkan kegiatan utama Direktorat
Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen yaitu :
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a. Jumlah keputusan hasil pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen
Kesehatan yang diselesaikan tepat waktu (1.300 Keputusan)
b. Jumlah permohonan penilaian sarana dan produk Obat Tradisional dan
Suplemen Kesehatan yang diselesaikan tepat waktu ( 7.293 Permohonan).
B. Struktur Organisasi
Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor
26 Tahun 2017 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat
Dan Makanan Pasal 211, Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan
Suplemen Kesehatan terdiri dari 3 (tiga) Sub Direktorat yang terdiri dari 3
(tiga) Sub Direktorat yang terdiri dari :
1. Subdirektorat Pengawasan Sarana Obat Tradisional dan Suplemen
Kesehatan;
2. Subdirektorat Pengawasan Informasi dan Promosi Obat Tradisional dan
Suplemen Kesehatan;
3. Subdirektorat Pengawasan Keamanan dan Mutu Obat Tradisional dan
Suplemen Kesehatan dan;
4. Kelompok Jabatan Fungsional.
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C. Aspek Strategis Organisasi
Indonesia memiliki pasar pengobatan tradisional yang cukup besar. Penerapan CPOTB merupakan persyaratan kelayakan dasar untuk menerapkan sistem jaminan mutu dan keamanan yang diakui dunia internasional. Terlebih
lagi untuk mengantisipasi pasar bebas di era globalisasi, maka penerapan
CPOTB merupakan nilai tambah bagi produk obat tradisional Indonesia.
Besarnya potensi dan permasalahan yang dihadapi Indonesia, maka
pemerintah harus selalu mendukung IOT dan UMKM Obat Tradisional dalam
menghasilkan produk yang bermutu, aman dan berkhasiat agar dapat bersaing dengan produk sejenis dari negara lain di pasar dalam negeri maupun
global.
Dengan menggunakan teknologi modern, industri-industri kini juga mampu
memproduksi dalam skala yang sangat besar mencakup berbagai produk
dengan "range" yang sangat luas. Disamping itu, dengan meningkatnya
perkembangan teknologi informasi saat ini, maka segala informasi kesehatan
produk terkait produk obat tradisional dan suplemen kesehatan akan
dengan mudah diperoleh, bahkan cara pembeliannya pun cukup dengan
menggunakan komputer dan perangkat seluler saja. Direktorat Pengawasan
Obat dan Suplemen Kesehatan memiliki pelayanan publik yang berupa pelayanan sertifikasi dan penerbitan Surat Keterangan Ekspor, Impor maupun
SAS (Special Acces Scheme) obat tradisional dan suplemen kesehatan. Seiring dengan perkembangan teknologi tersebut diatas, Direktorat Pengawasan
Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan telah menerapkan pelayanan
secara online untuk memudahkan akses dan jangkauan masyarakat yang ada
di Indonesia.
Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan menyadari dalam pengawasan obat tradisional dan suplemen kesehatan tidak
dapat menjadi single player. Untuk itu Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan mengembangkan kerjasama dengan lembaga-lembaga, baik di pusat, daerah, maupun internasional. Beberapa jejaring kerja yang sudah dimiliki, Satgas Pemberantasan Obat dan Makanan Ile-
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gal (Pusat dan Daerah). Di tingkat regional maupun internasional BPOM
memiliki jejaring kerja dengan World Health Organization (WHO), Pharmaceutical Inspection Convention and Pharmaceutical Inspection Co-operation
Scheme (PIC/S).
Perubahan tata niaga impor untuk pemasukan Suplemen Kesehatan dan
Obat Kuasi yang semula Border kini menjadi Post Border berdampak pada
pengawasan yang sebelumnya dilakukan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
(DJBC) beralih ke Kementerian/Lembaga (K/L). Pada Perka BPOM No 30
Tahun 2017 tentang Pengawasan Pemasukan Obat dan Makanan ke Wiayah
Indonesia belum ditetapkan batas waktu pengurusan SKI untuk komoditi
Post Border sehingga berpotensi pemasukan Suplemen Kesehatan dan Obat
Kuasi tanpa melalui mekanisme SKI. Untuk mengatasi kendala tersebut perlu
dilakukan review peraturan sehingga ditetapkan batas waktu pengurusan
SKI untuk komoditi Post Border dan dilakukan penyusunan petunjuk teknis
pengawasan Post Border untuk meningkatkan efektivitas pengawasan Post
Border.
Maraknya pembelian secara online oleh masyarakat luas, disisi lain menyebabkan peningkatan pemasukan Obat Tradisional dan Suplemen
Kesehatan ilegal ke wilayah Indonesia melalui jasa pengiriman dan berdampak meningkatnya peredaran OT dan SK ilegal. Oleh karena hal itu perlu
disusun batasan jumlah pemasukan Obat Tradisional dan Suplemen
Kesehatan untuk keperluan pribadi yang dikirim melalu jasa pengiriman sebagai salah satu langkah pencegahan peredaran Obat Tradisional dan
Suplemen Kesehatan impor ilegal.
Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan
melakukan evaluasi dan analisis manfaat-resiko dari laporan efek samping
Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan yang diterima. Kondisi saat ini,
pelaporan efek samping Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan masih
underreporting antara lain disebabkan karena pelaporan oleh pelaku usaha
masih bersifat sukarela, awareness tenaga kesehatan dalam melaporkan efek
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samping Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan masih rendah maupun
masyarakat masih banyak yang belum mengetahui tentang mekanisme
pelaporan efek samping Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan.

D. Permasalahan Utama (Strategic Issue)
Permasalahan utama dalam pengawasan obat tradisional dan suplemen
kesehatan pada periode tahun 2019 yaitu:
1. Pelaku usaha tidak seluruhnya memahami dan mematuhi peraturan
yang berlaku di bidang obat tradisional dan suplemen kesehatan
2. Belum efektifnya pemberdayaan masyarakat dan pelaku usaha dalam
rangka meningkatkan efektivitas pengawasan Obat Tradisional dan
Suplemen Kesehatan melalui Komunikasi Informasi dan Edukasi serta
bimbingan.
3. Kurangnya kemandirian pelaku usaha dalam memberikan jaminan
keamanan, mutu dan manfaat pada produk yang dihasilkan.
4. Jumlah inspektur yang belum memadai (dikarenakan mutasi dan promosi) dibandingkan dengan cakupan tugas pengawasan dan beban
kerja serta Kompetensi inspektur yang belum merata untuk melakukan
pengawasan
5. Pengawasan Post Border Suplemen Kesehatan dan Obat Kuasi terkait
batas waktu pengurusan SKI
6. Belum ditetapkan batasan jumlah pemasukan Obat Tradisional dan
Suplemen Kesehatan untuk keperluan pribadi yang dikirim melalu jasa
pengiriman
7. Jumlah pelaporan efek samping Obat Tradisional dan Suplemen
Kesehatan masih underreporting
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BAB II
PENGELOLAAN SUMBER DAYA
A. Sumber Daya Manusia
a. Data Kepegawaian
Sampai dengan Desember 2019, jumlah pegawai Direktorat Pengawasan
Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan seluruhnya adalah 50 (lima
puluh) orang terdiri dari 37 (tiga puluh tujuh) orang PNS dan 13 (tiga
belas) orang pramubakti. Berdasarkan Analisa Beban Kerja tahun 2019
yang disusun jumlah PNS di Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan
Suplemen Kesehatan idealnya berjumlah 80 (delapan puluh) orang, sehingga masih ada kekurangan PNS sekitar 43 (empat puluh tiga) orang
lagi. Dalam pengajuan CPNS untuk tahun 2018, dipenuhi sejumlah 7
(tujuh) orang CPNS, yang sudah bergabung di Direktorat Pengawasan
Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan per bulan Mei 2019.
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b. Kebutuhan Pegawai
Berdasarkan penghitungan Analisis Beban Kerja (ABK) Direktorat
Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan tahun 2019 sebagaimana terdapat dalam Tabel 1….

c. Peningkatan Kompetensi
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Pada tahun 2019 Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen
Kesehatan akan melakukan peningkatan kompetensi bagi pegawai melalui Bimtek, training dan Capacity Building terdapat dalam Tabel 2….

B. Sarana dan Prasarana
Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan menempati
Gedung C lantai 2. Adanya renovasi ruang Aula di Gedung C lantai 1 sehingga
selama 3 (tiga) bulan yaitu bulan November, Desember 2018 hingga Januari
2019 sementara menempati lantai 6 Gedung Is Plaza di Jalan Pramuka. Per bulan Februari 2019 sudah kembali menempati Gedung C lantai
Dalam melaksanakan tugas telah didukung sarana dan prasarana antara lain:
1. Ruang kerja yang terdiri dari Ruang Direktur, Ruang Kasubdit dan Ruang
Pegawai
2. Peralatan, mebeulair dan kelengkapan lain dalam melaksanakan aktivitas
3. Perangkat dan sistem teknologi informasi yang mendukung pelaksanaan
pengawasan obat tradisional dan suplemen kesehatan serta administrasi
Kendala sarana prasarana:
1. Luas ruang kerja yang kurang memadai dengan jumlah pegawai yang ada
2. Tempat penyimpanan arsip yang terbatas
C. Anggaran
a. Realisasi Anggaran
Total anggaran Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen
Kesehatan pada tahun 2019 adalah Rp 12.366.155.000,- (Dua belas milyar tiga ratus juta enam puluh enam juta seratus lima puluh lima ribu rupiah) dengan realisasi sebesar Rp.12.365.996.900,- (Dua belas milyar tiga
ratus enam puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu
sembilan ratus rupiah) atau 99,9987%.
b. Penerimaan PNBP
-----Diisi-----
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BAB III
HASIL KEGIATAN
A. Sasaran 1 Meningkatnya Sarana Produksi dan Sarana Distribusi yang memenuhi ketentuan
1) Inspeksi Sarana Produksi OT dan SK
Sesuai Permenkes No. 006 tahun 2012 tentang Industri dan Usaha Obat
Tradisional Pasal 2, disebutkan bahwa obat tradisional hanya dapat dibuat
oleh industri dan usaha di bidang obat tradisional. Industri dan usaha di
bidang obat tradisional tersebut adalah Industri Obat Tradisional (IOT)
yang memproduksi semua bentuk sediaan produk jadi obat tradisional, Industri Ekstrak Bahan Alam (IEBA) yang menghasilkan ekstrak sebagai
produk akhir, Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT) yang dapat
memproduksi semua bentuk sediaan obat tradisional kecuali tablet, suppositoria dan kapsul lunak, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) hanya
dapat membuat sediaan obat tradisional dalam bentuk parem, tapel, pilis,
cairan obat luar dan rajangan. Khusus untuk usaha jamu racikan dan jamu
gendong, tidak perlu mendaftarkan produk obat tradisional ke Badan POM.
Sesuai Peraturan Badan POM No.26 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik sektor Obat dan Makanan
Pasal 7 disebutkan bahwa Industri Obat Tradisional (IOT) dan Industri
Ekstrak Badan Alam (IEBA) harus menerapkan CPOTB dalam pembuatan
obat tradisional, sedangkan UMKM OT (UKOT dan UMOT) harus menerapkan CPOTB; atau apabila UMKM tersebut belum dapat menerapkan CPOTB
secara keseluruhan, dapat menerapkannya secara bertahap. Pedoman
yang digunakan dalam rangka pengawasan sarana produksi obat tradisional adalah Pedoman CPOTB 2011 untuk Industri Obat Tradisional/ Petunjuk Penerapan CPOTB Bertahap Bagi UMKM OT. Pada tahap 1 penerapan CPOTB Bertahap, UMKM OT diharuskan memenuhi aspek hygiene &
sanitasi dan dokumentasi dalam pembuatan obat tradisional.
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Dasar hukum pengawasan sarana produksi suplemen kesehatan adalah
Keputusan Kepala Badan POM No.HK.00.05.23.3644 Tanggal 9 Agustus
2019 tentang Ketentuan Pokok Pengawasan Suplemen Kesehatan, sesuai
Pasal 6 regulasi tersebut suplemen kesehatan dapat dibuat oleh Industri
Farmasi (dengan menerapkan CPOB), Industri Obat Tradisional (dengan
menerapkan CPOTB), dan Industri Pangan (dengan menerapkan CPPB
yang diterbitkan oleh Kepala Badan POM). Industri pangan yang
memproduksi suplemen kesehatan hanya dapat memproduksi bentuk sediaan cair dan atau serbuk yang disajikan dalam bentuk cair. Berdasarkan
regulasi tersebut, maka pemeriksaan sarana produksi suplemen kesehatan
menggunakan pedoman CPOTB untuk industri pangan dan IOT; serta
CPOB untuk industri farmasi.
Data hasil pemeriksaan sarana produksi obat tradisional dan suplemen
kesehatan dalam 3 tahun terakhir sebagai berikut :

Gambar 4.44 Profil Pemeriksaan Sarana Produksi IOT Tahun 2019
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Profil Pemeriksaan Sarana Produksi IKOT,UKOT dan UMOT Tahun
2019Bimtek Inspektur CPOTB (Inspektur OT dan SK, dan TopikKhsus)
Dalam rangka pemeriksaan terhadap pemenuhan penerapan Cara Pembuatan
Obat Tradisional yang Baik (CPOTB), pada tahun 2019 telah dilakukan inspeksi terhadap 311 industri obat tradisional. Hasil inspeksi menunjukkan
bahwa 134 (43.08%) industri obat tradisional memenuhi ketentuan cara
pembuatan yang baik, sedangkan 154 (49.52%) sarana TMK dan 23 (7,4%)
sarana tutup.
Terhadap semua pelanggaran tersebut telah dilakukan tindak lanjut, antara
lain pemusnahan terhadap produk mengandung BKO, pengamanan produk
yang belum terdaftar dan disarankan untuk segera mendaftarkan produk tersebut, serta peringatan dan pembinaan.
2) Inspeksi Sarana Distribusi OT dan SK
Distribusi obat tradisional dan suplemen kesehatan hingga saat ini belum
mempunyai peraturan khusus yang mengaturnya. Hal tersebut mengakibatkan prioritas inspeksi sarana distribusi diarahkan pada pengawasan
produk yang diedarkan atau diperjualbelikan oleh sarana distribusi yang
bersangkutan. Pelanggaran yang sering dilakukan oleh sarana distribusi
adalah produk OT dan SK tidak disimpan sesuai persyaratan penyimpanan
produk, mengedarkan OT dan SK mengandung BKO; mengedarkan OT dan
SK tanpa izin edar, mengedarkan OT dan SK TMK penandaan serta
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mengedarkan OT dan SK kedaluwarsa. Hasil pemeriksaan sarana distribusi
OT dan SK dapat dilihat dalam tabel berikut:

Profil Hasil Pemeriksaan Sarana Distribusi Obat Tradisional Tahun 2019
Di tingkat distribusi, pada tahun 2019 telah dilakukan pemeriksaan terhadap 2.502 sarana distribusi obat tradisional. Hasil pemeriksaan menunjukkan 1.642 (65,63%) sarana MK dan 858 (34,29%)sarana TMK dan 2
(0.08%) sarana tutup. Terhadap pelanggaran tersebut telah dilakukan tindak lanjut pengamanan, pemusnahan produk, peringatan, peringatan
keras, dan pro-justisia.
Temuan obat tradisional yang ditindaklanjuti dengan pemusnahan
sebanyak 94.049 pieces dengan perkiraan nilai total Rp 3.588.628.213
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Profil Hasil Pemeriksaan Sarana Distribusi Suplemen Kesehatan Tahun
2019
Di tingkat distribusi, pada tahun 2019 telah dilakukan pemeriksaan terhadap 669 sarana distribusi suplemen kesehatan dan menunjukkan 54
(8.07%) sarana distribusi tidak memenuhi ketentuan (TMK) dan 0 (0%)
sarana tutup. Terhadap pelanggaran tersebut telah dilakukan tindak lanjut
pengamanan, pemusnahan produk, peringatan, peringatan keras dan projustisia.
Temuan suplemen kesehatan yang ditindaklanjuti dengan pemusnahan
sebanyak 3.522 pieces dengan perkiraan nilai total Rp 270.440.420
Berikut Kegiatan yang dilaksanakan untuk tercapainya Sasaran Kegiatan
a. Bimtek Inspektur CPOTB (Inspektur OT dan SK, dan TopikKhsus)
Masukan foto dan uraian singkat kegiatan
b. Join Inspection
Masukan foto dan uraian singkat kegiatan
c. Pembinaan UMKM OT
Masukan foto dan uraian singkat kegiatan
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d. Pemeriksaan Sarana dalam rangka Perizinan dan Sertifikasi CPOTB pada
Sarana Produksi OT
Masukan foto dan uraian singkat kegiatan

B. Sasaran 2 Meningkatnya Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan yang
Aman Bermanfaat dan Bermutu
Sampling dan pengujian Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan merupakan langkah penting untuk mengetahui apakah produk Obat Tradisional dan
Suplemen Kesehatan yang beredar memenuhi persyaratan keamanan,
manfaat dan mutu. Untuk memastikan bahwa sampling yang dilakukan dapat
mewakili produk (Obat tradisional dan Suplemen Kesehatan) yang beredar,
maka prioritas sampling disusun dengan mempertimbangkan beberapa hal
antara lain pola sebaran produk, temuan produk tidak memenuhi syarat
(TMS) tahun-tahun sebelumnya, dan tren penggunaan produk tertentu. Di
samping itu, sampling yang dilakukan juga diharapkan dapat mencerminkan
kepatuhan produsen dalam menerapkan Cara Pembuatan yang Baik.
Pada tahun 2018, metode sampling Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan
yang diterapkan adalah purposive sampling dan random sampling. Purposive
sampling memilki arti sampling yang dilakukan sudah diarahkan untuk mengidentifikasi dan menangkap risiko yang terdapat pada produk sehingga analisis risiko telah dilakukan untuk menetapkan sasaran sampling itu sendiri.
Sedangkan random sampling berarti pengambilan sampel dilakukan secara
acak/blind kemudian dilakukan skrining apakah produk memiliki izin edar,
rusak/kedaluwarsa dan dilakukan evaluasi penandaan, produk yang memiliki
izin edar dan tidak rusak/kedaluwarsa kemudian dilakukan pengujian dengan
parameter uji yang ditentukan Balai. Direktorat Pengawasan Obat Tradisional
dan Suplemen Kesehatan memfasilitasi penyusunan pedoman sampling untuk
menetapkan metode pengambilan sample, kriteria produk yang diprioritaskan
untuk disampling serta parameter uji yang dilakukan.
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Target sampling masing-masing komoditas produk telah ditetapkan dan disesuaikan dengan anggaran yang tersedia. Target sampling komoditi di
Kedeputian II ditetapkan 50% dari total sampling yang terdiri dari 30% sampel kosmetik, 15% sampel obat tradisional dan 5% sampling suplemen
kesehatan. Dari target sampel tersebut, 70 % dialokasikan untuk purposive
sampling, dan 30% untuk random sampling/ sampling acak.
Seperti halnya pedoman sampling 2017, pada pedoman sampling 2018 kategori sampel compliance berdasarkan bentuk sediaan. Metode kategorisasi ini
dinilai lebih relevan mengingat parameter uji wajib untuk sampel compliance
adalah mikrobiologi dan farmasetik yang risikonya tergantung pada bentuk
sediaan. Sedangkan untuk sampel surveilance, parameter uji yang dilakukan
adalah identifikasi bahan kimia obat yang risikonya tergantung pada klaim
khasiat yang tercantum sehingga kategorisasinya tetap berdasarkan klaim
khasiat.
Dalam 3 tahun terakhir, hasil sampling dan pengujian obat tradisional dan
suplemen kesehatan dapat dilihat pada tabel berikut :

Profil Sampling dan Pengujian Laboratorium Obat Tradisional Tahun 2019
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Profil Sampling dan Pengujian Laboratorium Obat Tradisional Impor Tahun
2019

Profil Sampling dan Pengujian Laboratorium Obat Tradisional Tradisional Tahun 2019

Obat tradisional impor yang tidak memenuhi syarat (TMS) untuk produk yang
mengandung BKO sebanyak 5 (0,52%) sampel. Sedangkan Obat tradisional lokal yang TMS untuk produk mengandung BKO sebanyak 39 (0,34%) sampel.
Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa total sampel obat tradisional
impor dan lokal yang mengandung BKO adalah sejumlah 44 sampel obat
tradisional terdaftar dan tidak terdaftar. Terhadap temuan ini telah dilakukan
pengamanan dengan penarikan produk tersebut dari peredaran dan
pemusnahan produk. Meskipun sanksi yang diberikan oleh pengadilan relatif
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sangat ringan, BPOM terus berupaya untuk meningkatkan

operasi

pengawasan obat tradisional yang mengandung BKO.
BPOM meningkatkan kerjasama dengan Ditjen Bea dan Cukai untuk memperketat masuknya produk obat tradisional asing yang tidak terdaftar ke Indonesia ke Indonesia.

Sumber Data : SIPT (Sistem Informasi Pelaporan Terpadu)
Gambar 4.47 Profil Hasil Sampling dan Pengujian Laboratorium Produk
Suplemen Kesehatan Tahun 2019
Selama tahun 2019, telah dilakukan pengambilan sampel dan pengujian laboratorium terhadap 4185 sampel suplemen kesehatan dari peredaran. Hasil
pengujian laboratorium menunjukkan 95 (2,27%) sampel tidak memenuhi
syarat (TMS). Tindak lanjut yang dilakukan yaitu peringatan keras, pembersihan dan pemusnahan.
Berikut Kegiatan yang dilaksanakan untuk tercapainya Sasaran Kegiatan
1. Rapat Koordinasi Pusat dan Balai dalam Manajemen Sampling
Sampling dan pengujian obat tradisional dan suplemen kesehatan merupakan langkah awal untuk mengetahui apakah produk obat tradisional
dan suplemen kesehatan yang beredar di pasaran memenuhi persyaratan
keamanan, mutu dan khasiat. Mengingat keterbatasan kemampuan sumber daya yang ada seperti sarana dan prasarana laboratorium, baku pem19

banding, metoda analisa, anggaran, Sumber Daya Manusia, dan lain-lain
dibanding obat tradisional dan suplemen kesehatan yang beredar, maka
untuk memantapkan sampling dan pengujian obat tradisional dan suplemen kesehatan sehingga berdaya guna dan berhasil guna perlu dilakukan
kegiatan Rapat Koordinasi Pusat dan Balai Dalam Manajemen Sampling.
Evaluasi sampling tahun 2018 dilakukan untuk melihat apakah sampling
dan uji yang dilakukan telah sesuai dengan arah kebijakan pengawasan
sedangkan rencana sampling tahun 2019 dibuat agar sampling yang dilaksanakan efektif, efisien dan tepat sasaran. Rencana sampling harus berdasarkan analisa risiko dengan memperhatikan trend penggunaan dan
pelanggaran produk; keberagaman jenis produk yang diawasi; perbedaan
kemampuan laboratorium Balai Besar/Balai POM baik menyangkut
peralatan, kemampuan tenaga penguji dan ketersediaan baku pembanding; perbedaan keadaan tiap-tiap daerah termasuk jumlah sarana
produksi dan distribusi obat tradisional dan suplemen kesehatan; dan
terbatasnya anggaran pemerintah yang ada.
Dengan mempertimbangkan keterbatasan-keterbatasan seperti yang telah diuraikan di atas, maka penyusunan rencana sampling tahun 2019
akan didasarkan pada kriteria sebagai berikut:
a) Produk tersebut mempunyai probabilitas risiko efek yang tidak diinginkan, baik karena sifat zat aktif dan formulasi maupun karena
iklannya yang berlebihan dan menyesatkan.
b) Produk tersebut banyak diminati, penggunaannya luas dan digunakan
masyarakat baik dalam skala propinsi maupun skala nasional.
c) Produk yang diproduksi/diimpor oleh perusahaan yang pernah ditindaklanjuti tahun sebelumnya karena tidak memenuhi persyaratan
berdasarkan hasil pengujian.
d) Produk yang kemungkinan besar dipalsukan
e) Produk obat tradisional dan suplemen kesehatan berdasarkan proporsi bentuk sediaan yang beredar di masyarakat
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f) Produk obat tradisional dan suplemen kesehatan yang diproduksi /
diimpor oleh perusahaan yang Persetujuan Pendaftaran produknya
pertama kali dikeluarkan tahun 2017 dan 2018.
g) Produk tersebut produksi oleh industri yang berada di wilayah Balai
Besar/ Balai POM yang bersangkutan.
Masukan foto dan uraian kegiatan dilakukan dimana

C. Sasaran 3 Meningkatnya Kepuasan Pelaku Usaha Terhadap Layanan Publik di
Bidang Pengawasan OT dan SK
1. Pelayanan Publik Sertifikasi CPOTB dan Desk CAPA
Masukan foto dan uraian kegiatan dilakukan dimana
2. Peningkatan Kompetensi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Publik di
Bidang OT dan SK
Masukan foto dan uraian kegiatan dilakukan dimana

D. Sasaran 4 Meningkatnya Kepatuhan Pelaku Usaha OT dan SK
1. Farmakovigilans bagi Pelaku Usaha OT dan SKDesk CAPA (Tindak Lanjut)
Masukan foto dan uraian kegiatan dilakukan dimana
2. Pembekalan bagi Industri di Bidang OT dalam rangka Percepatan Penerapan Sertifikasi CPOTB
Masukan foto dan uraian kegiatan dilakukan dimana
3. FGD Percepatan Pengembangan dan Pemanfaatan Jamu
Masukan foto dan uraian kegiatan dilakukan dimana
4. Pembekalan bagi Industri di Bidang OT dalam rangka Percepatan Penerapan Sertifikasi CPOTB
Masukan foto dan uraian kegiatan dilakukan dimana
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5. Komunikasi Implementasi Kebijakan SKI Post Border Suplemen Kesehatan
dengan Pelaku Usaha
Masukan foto dan uraian kegiatan dilakukan dimana

E. Sasaran 5 Meningkatnya Ketepatan Waktu Pelayanan Publik di Bidang
Pengawasan OT dan SK
Penerapan sistem manajemen pelayanan publik harus mampu mendorong
peningkatan kualitas pelayanan, yang lebih cepat, murah, berkekuatan hukum,
nyaman, aman, jelas, dan terjangkau serta menjaga profesionalisme para
petugas pelayanan. Karena itu, perlu dilakukan penguatan terhadap sistem
manajemen pelayanan publik agar mampu mendorong perubahan profesionalisme para penyedia pelayanan serta peningkatan kualitas pelayanan.
Beberapa layanan publik yang dilakukan oleh Sub Direktorat Pengawasan
Keamanan dan Mutu Obat Tradisional Suplemen Kesehatan adalah:
1. Penerbitan Surat Keterangan Impor (SKI) dan Surat Keterangan Ekspor
(SKE) Obat Tradisional
Dalam rangka mendorong ekspor obat quasi, selama tahun 2019 BPOM telah mengeluarkan 109 Surat Keterangan Ekspor (SKE) yang meliputi 38
SKE Certificate of Free Sale, 68 SKE Certificate of Pharmaceutical Product,
dan 3 SKE Health Certificate.

2. Penerbitan Surat Keterangan Impor (SKI) dan Surat Keterangan Ekspor
(SKE) Suplemen Kesehatan
Dalam rangka mendorong ekspor produk suplemen kesehatan, selama tahun 2019 BPOM telah mengeluarkan 353 SKE produk ( 132 SKE Certificate
of Free Sale, 108 SKE Certificate of Pharmaceutical Product, 95 SKE Health
Certificate dan 18 SKE Surat Keterangan GMP).
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Terhadap suplemen kesehatan impor, BPOM telah mengeluarkan 3.442 Surat Keterangan Impor (SKI) melalui jalur NSW yang meliputi 1.266 SKI
produk serta 2.176 SKI bahan baku.

Terhadap obat quasi impor, BPOM telah mengeluarkan 125 Surat Keterangan Impor (SKI) produk jadi melalui jalur NSW.
Setelah diberlakukannya Peraturan Presiden No. 32 Tahun 2017 tentang
Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berilaku
Pada Badan Pengawas Obat dan Makanan pada tanggal 11 Oktober 2017
maka pengajuan SKI Produk Jadi dikenakan tarif PNBP.

Kegitan yang mendukung tercapainya sasaran kegiatan adalah:
a) Penguatan Koordinasi Lintas Sektor dalam Pengawasan dan Pelayanan
Ekspor Impor OT dan SK
Pelayanan publik yang dilakukan oleh Direktorat Pengawasan Obat
Tradisional dan Suplemen Kesehatan adalah SKI dan SKE produk dan bahan baku obat tradisional, suplemen kesehatan, dan obat kuasi. Badan
POM senantiasa meningkatkan pelayanannya diantaranya melalui sistem
online untuk berbagai pelayanan publiknya, diantaranya SKI online dan
SKE online.
Dalam rangka reformasi birokrasi dimana salah satu tolak ukurnya adalah
area perubahan di bidang pelayanan publik, diperlukan adanya sosialisasi
standar pelayanan publik kepada pengguna layanan. Pada kegiatan ini
dilakukan sosialisasi pelayanan publik ke pelaku usaha tentang aplikasi
online SKI/SKE terutama dalam rangka implementasi penuh SKE online
demi kebutuhan masyarakat untuk meningkatkan pelayanan publik.
Tambahkan foto
b) Sertifikasi CPOTB
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Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik (CPOTB) merupakan salah
satu faktor penting untuk dapat menghasilkan produk obat tradisional
yang memenuhi standard mutu dan keamanan. Mengingat pentingnya hal
tersebut maka pemerintah secara terus menerus memfasilitasi industri
obat tradisional baik skala besar maupun kecil untuk dapat menerapkan
CPOTB melalui langkah-langkah dan pentahapan yang terprogram.
Penerapan CPOTB untuk industri di bidang obat tradisional, yaitu IOT dan
IEBA wajib dibuktikan dengan sertifikat CPOTB. Penilaian sertifikasi
CPOTB dilakukan dengan audit di lapangan terhadap penerapan 11 aspek
CPOTB. Sertifikat CPOTB berlaku selama 5 tahun dan diperpanjang dalam
waktu 6 bulan sebelum masa berlakunya habis.
Selama tahun 2018, terdapat 26 industri di bidang obat tradisional yang
mengajukan permohonan dalam rangka sertifikasi atau resertifikasi
CPOTB.
Tabel 4. Data Sertifikasi CPOTB pada Sarana Produksi Obat Tradisional
Tahun 2019
No

Nama daerah

1

Berdasarkan Jenis Industri

Total

IOT

IEBA

UKOT

Banten

3

0

0

3

2

DKI Jakarta

4

0

0

4

3

Jawa Barat

10

1

0

11

4

Jawa Tengah

1

1

2

4

5

Jawa Timur

3

2

0

5

6

Gorontalo

1

0

0

1

22

4

2

28

Total

Sejumlah 28 sertifikat CPOTB terbit pada tahun 2018, terdiri dari 22 Sertifikat untuk IOT, 4 Sertifikat untuk IEBA dan 2 Sertifikat untuk UKOT
yang tersebar di 6 propinsi di Indonesia. Sertifikat CPOTB ini terdiri dari
23 sertifikat baru (termasuk penambahan bentuk sediaan) dan 5 sertifikat CPOTB perpanjangan per 5 (lima) tahun.
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Tabel 5. Data Sarana Produksi Obat Tradisional (IOT dan IEBA) yang
Mendapat Sertifikat CPOTB tahun ke tahun
No

Propinsi

1

Jumlah Penerbitan Sertifikat untuk IOT/IEBA
2014

2015

2016

2017

2018

Total

Banten

1

1

1

8

3

14

2

DIY

0

0

1

0

0

1

3

DKI Jakarta

5

4

3

1

4

17

4

Jawa Barat

4

13

6

5

11

39

5

Jawa Tengah

0

1

9

2

2

14

6

Jawa Timur

1

3

5

1

5

15

7

Kalimantan Selatan

0

0

0

1

0

1

8

Sulawesi Selatan

0

0

1

0

0

1

9

Sumatera Selatan

1

0

0

0

0

1

10

Gorontalo

0

0

0

0

1

1

12

22

26

18

26

103

Total

Selain industri di bidang obat tradisional, terdapat beberapa UKOT yang
mendapatkan sertifikat CPOTB. Sebagian besar UKOT mendapatkan sertifikat CPOTB untuk keperluan eksportasi ataupun sebagai persyaratan
dalam menerima tol manufacturing.
Tabel 6. Data Sarana Produksi Obat Tradisional (UKOT) yang Mendapat
Sertifikat CPOTB tahun ke tahun
No

Propinsi

1

Jumlah Penerbitan Sertifikat untuk UKOT

Total

2014

2015

2016

2017

2018

Banten

0

0

1

0

0

1

2

DKI Jakarta

0

0

1

2

0

3

3

Jawa Barat

1

0

1

0

0

2

4

Jawa Tengah

0

0

1

0

2

1

5

Jawa Timur

0

0

0

1

0

1

1

0

4

3

2

8

Total

Keterangan : Sertifikat CPOTB berlaku selama 5 tahun
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c) Sertifikasi Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik (CPOTB) Bertahap
bagi UMKM di Bidang Obat Tradisional
Berdasarkan Permenkes 006 tahun 2012, untuk perizinan, UMKM Obat
Tradisional (UMOT dan UKOT) memerlukan Rekomendasi pemenuhan
CPOTB. Pemeriksaan sarana dilakukan oleh Balai Besar dan Balai POM.
Aspek CPOTB yang diperiksa dalam rangka rekomendasi adalah aspek
Sanitasi Higiene dan Dokumentasi. Berdasarkan Rekomendasi tersebut,
Badan POM menerbitkan Surat Keterangan Pemenuhan Aspek (SKPA)
CPOTB.
Tabel 1. Data UKOT yang Mendapat SKPA tahun ke tahun

Jumlah Penerbitan SKPA dan Sertifikat
No

Propinsi

CPOTB untuk UKOT Tahap I

Total

2014

2015

2016

2017

2018

1

Aceh

0

0

0

2

0

2

2

Sumatera Utara

0

0

0

0

4

4

3

Riau

0

0

0

0

1

1

4

Sumatera Selatan

0

1

0

0

1

2

5

Banten

2

1

2

0

4

9

6

Jawa Barat

1

1

4

5

13

24

7

Jakarta

0

0

2

2

3

7

8

Jawa Tengah

1

4

1

4

24

34

9

Yogyakarta

0

0

1

2

7

10

10

Jawa Timur

0

0

1

0

25

26

11

Bali

1

0

0

0

4

5

5

7

11

15

86

124

Jumlah

Pemerintah secara terus menerus memfasilitasi UMKM di Bidang Obat
Tradisional agar mampu memenuhi standar mutu dan keamanan. Bentuk
fasilitasi UMKM dalam penerapan CPOTB berupa pembekalan dan pembinaan
yang dilakukan oleh Balai Besar dan Balai POM kepada pelaku usaha UMKM
Obat Tradisional dalam menerapkan aspek CPOTB secara bertahap.
Pada tahun 2018 terjadi peningkatan jumlah sertifikat CPOTB Tahap bagi
UMKM OT yang diterbitkan oleh Badan POM, hal ini antara lain disebabkan
adanya program terpadu UMKM Berdaya Saing. Melalui kegiatan tersebut
Badan POM bersama lintas sektor melakukan pendampingan terhadap UMKM
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jamu dalam penerapan CPOTB; melalui program tersebut diterbitkan 34 Sertifikat CPOTB Tahap I bagi UMKM OT
Sejak diterbitkannya Permenkes No. 26 Tahun 2018 tentang Pelayanan
Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Kesehatan pada
bulan Agustus, rekomendasi pemenuhan CPOTB tidak diperlukan dalam
perizinan, namun menjadi salah satu persyaratan untuk mendapatkan izin
edar dengan nama Sertifikat CPOTB Bertahap.
Untuk UKOT, CPOTB dapat diterapkan dalam 3 Tahapan, sebagai berikut:
Tahap 1:


Sanitasi dan higiene



Dokumentasi

Tahap 2:


Pengawasan Mutu



Produksi



Cara Penyimpanan dan Pengiriman



Manajemen Mutu

Tahap 3:


Inspeksi Diri



Personalia



Bangunan, Fasilitas dan Peralatan



Penanganan Keluhan Terhadap Produk, Penarikan Kembali dan Penanganan Produk Kembalian
Tabel 8. Data UKOT yang Mendapat Sertifikat CPOTB Bertahap

No

Propinsi

1

Sertifikat CPOTB Bertahap

Total

Tahap 1

Tahap 2

Tahap 3

Bali

4

0

0

4

2

Banten

4

0

0

4

3

DI Yogyakarta

7

1

1

9

4

Jakarta

3

0

0

3

5

Jawa Barat

13

0

0

13

6

Jawa Tengah

24

0

0

24

7

Jawa Timur

25

2

0

27

8

Riau

1

0

0

1

9

Sumatera Selatan

1

0

0

1

27

Sertifikat CPOTB Bertahap

No

Propinsi

10

Sumatera Utara

Jumlah

Total

Tahap 1

Tahap 2

Tahap 3

4

0

0

4

86

3

1

90

Untuk UMOT, CPOTB dapat diterapkan dalam 2 Tahapan,
sebagai berikut:
Tahap 1 :
• Sanitasi dan higiene
Tahap 2 :
• Dokumentasi

Data UMOT yang Mendapat SKPA tahun ke tahun
Jumlah Penerbitan SKPA dan Sertifikat CPOTB untuk UMOT
No

1

Propinsi

Sumatera
Utara

2015

2016

2017

2018

Thp

Thp

Thp

Thp

Thp

Thp

Thp

Thp

1

2

1

2

1

2

1

2

0

0

1

1

0

0

2

2

2

Jawa Tengah

0

0

1

1

0

0

1

1

3

Yogyakarta

0

0

2

2

0

0

0

0

4

Bali

1

1

2

2

0

0

0

0

0

0

1

1

0

0

0

0

1

1

7

7

0

0

3

3

5

Kalimantan
Timur

Jumlah

F. Sasaran 6 Meningkatnya Kualitas Pembinaan Terkait OT dan SK
Berikut program penunjang Sasaran kegiatan
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1. Forum Komunikasi Inspektur CPOTB
Masukan uraian dan foto kegiatan
2. Bimbingan Teknis dalam rangka Percepatan Tindak Lanjut Hasil
Pengawasan Informasi dan Promosi Obat Tradisional dan Suplemen
Kesehatan
Masukan uraian dan foto kegiatan
3. Mengikuti Meeting / Seminar / Workshop / Pelatihan bagi Petugas
Direktorat Pengawasan OT dan SK
Masukan uraian dan foto kegiatan

4. Penyusunan Pedoman Farmakovigilans bagi Tenaga Kesehatan dan
Pelaku Usaha
Masukan uraian dan foto kegiatan

G. Sasaran 7 Meningkatnya Efektivitas Pengawasan OT dan SK Berbasis Risiko
1) Pengawasan Informasi Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan
Pengawasan informasi / penandaan Obat Tradisional dan Suplemen
Kesehatan dilakukan melalui pengawasan pre-market dan post-market.
Pengawasan pre-market (sebelum produk beredar) dilakukan pada saat
evaluasi dokumen pendaftaran produk, salah satunya dokumen informasi
/ penandaan produk. Berdasarkan Diktum Kedua dalam Keputusan Kepala
Badan POM pada Persetujuan Pendaftaran dinyatakan bahwa informasi
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Persetujuan Izin Edar. Dalam
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 007 Tahun 2012 tentang Registrasi
Obat

Tradisional

dan

Peraturan

Kepala

Badan

POM

Nomor

HK.00.05.23.3644 tentang Ketentuan Pokok Pengawasan Suplemen Makanan, dinyatakan bahwa informasi obat tradisional dan suplemen
kesehatan harus sesuai persetujuan izin edar. Data pengawasan informasi
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obat tradisional dan suplemen kesehatan dalam 3 tahun terakhir dapat
dilihat pada grafik berikut :
Berdasarkan data pengawasan informasi selama 3 tahun terakhir pelanggaran di bidang informasi obat tradisional masih relatif lebih tinggi
dibanding suplemen kesehatan. Kondisi ini bisa jadi disebabkan karena
tingkat kemandirian produsen suplemen kesehatan dalam memenuhi ketentuan dan persyaratan lebih tinggi dibandingkan produsen obat tradisional yang sebagian besar merupakan UMKM. Rendahnya tingkat pendidikan pelaku usaha terutama UMKM Obat Tradisional menyebabkan
minimnya kesadaran untuk mematuhi peraturan yang berlaku. Oleh sebab
itu, pembinaan terhadap UMKM Obat Tradisional perlu juga mencakup
pemberian pemahaman terhadap regulasi yang berlaku di bidang obat
tradisional termasuk yang berkaitan dengan informasi produk.
Pengawasan informasi produk Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan
dilakukan terhadap seluruh produk, baik hasil pengawasan informasi
produk di sarana produksi, distribusi dan atau sampling khusus, maupun
hasil pengawasan informasi bulanan / rutin dari Balai Besar / Balai POM di
seluruh Indonesia sebagaimana yang telah diatur dalam Pedoman Sampling Obat dan Makanan Tahun 2018
Sesuai dengan Permenkes Nomor 007 Tahun 2012 tentang Registrasi Obat
Tradisional dan Peraturan Kepala Badan POM Nomor HK.00.05.23.3644
tentang Ketentuan Pokok Pengawasan Suplemen Makanan, informasi obat
tradisional dan suplemen kesehatan yang dapat diberikan izin edar harus
lengkap, objektif dan tidak menyesatkan. Kelengkapan informasi mencakup nama produk, nama produsen / importir, alamat produsen / importir (minimal kota dan negara), nomor registrasi, kode produksi, tanggal
kadaluarsa, ukuran kemasan (bobot/isi), komposisi, cara penggunaan,
kegunaan, cara penyimpanan, serta peringatan (jika ada).
Pelanggaran – pelanggaran yang ditemukan dalam pengawasan informasi
Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan dapat dilihat secara rinci pada
grafik berikut:
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Gambar 10. Rincian TMK Informasi Obat Tradisional Tahun 2016-2018

Gambar 11. Rincian TMK Informasi Suplemen Kesehatan Tahun 20162018
Berdasarkan rincian data temuan informasi tersebut pelanggaran yang
paling banyak ditemukan adalah klaim yang tidak sesuai persetujuan untuk komoditi obat tradisional maupun suplemen kesehatan. Hal ini
kemungkinan disebabkan oleh strategi pelaku usaha untuk meningkatkan
daya jual produk, salah satunya dengan mencantumkan klaim yang tidak
sesuai dengan persetujuan (over claim) pada label produk. Hal ini tentu
saja tidak sesuai dengan konsep objektivitas dalam informasi berarti klaim
yang tercantum pada kemasan / brosur produk harus didukung dengan
bukti ilmiah yang telah dievaluasi ketika proses registrasi sehingga tidak
menimbulkan salah persepsi (miss leading) bagi konsumen yang membacanya.
Dari data pelanggaran diatas masih ditemukan produk yang tidak mencantumkan bahasa Indonesia meskipun jumlahnya sudah jauh berkurang
dibandingkan tahun sebelumnya. Pelanggaran ini paling banyak terjadi
pada produk impor yang belum disesuaikan informasinya dengan
persetujuan izin edar produk tersebut.
Tren pelanggaran informasi tahun 2018, baik Obat Tradisional maupun
Suplemen Kesehatan menunjukkan bahwa persentase produk impor yang
melanggar jauh lebih tinggi dibanding produk lokal. Hal tersebut dapat diamati pada data sebagai berikut:
Tabel 12. Data Perbandingan Hasil Pengawasan Informasi Produk Lokal
dan Impor

Data tersebut menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan importir obat tradisional dan suplemen kesehatan terhadap ketentuan informasi penandaan
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produk masih rendah. Oleh sebab itu, pengawasan informasi terhadap
produk impor perlu diintensifkan.
Berbagai pelanggaran di bidang informasi produk sebagaimana dijelaskan
di atas ditindaklanjuti dengan pemberian sanksi administratif secara bertahap kepada produsen/importir berupa peringatan/perintah penarikan
produk, pemusnahan penandaan/label yang tidak sesuai ketentuan,
penghentian sementara kegiatan hingga pembatalan izin edar. Pada tahun
2019, sanksi peringatan/perintah penarikan produk diberikan kepada
pemegang NIE produk sebagai tindak lanjut terhadap 235 obat tradisional
dan 26 suplemen kesehatan yang melanggar ketentuan. Pemusnahan informasi/penandaan dilakukan terhadap 90.336 lembar informasi obat
tradisional (78 produk obat tradisional) dan 1.299.987 lembar informasi
suplemen kesehatan (17 produk suplemen kesehatan). Sedangkan pengamanan informasi/penandaan dilakukan terhadap 1.106.609 lembar informasi obat tradisional (44 produk obat tradisional) dan 59.210 lembar informasi suplemen kesehatan (4 produk suplemen kesehatan).
2) Pengawasan Promosi Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan
Selain melakukan pengawasan informasi, Badan POM juga melakukan
pengawasan promosi Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan. Sejalan
dengan pengawasan informasi, pengawasan promosi juga dilakukan melalui pengawasan pre-market dan post-market.
Ketentuan mengenai promosi Obat Tradisional juga diatur dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 386/MENKES/SK/IV/1994 tentang Pedoman Periklanan Obat Bebas, Obat Tradisional, Alat Kesehatan, Kosmetika, Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga dan Makanan Minuman. Dalam
melakukan promosi pelaku usaha harus dapat menjamin bahwa promosi
Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan yang dibuat memberikan informasi yang lengkap, objektif, dan tidak menyesatkan. Salah satu usaha
dalam menjamin terpenuhinya hal tersebut, Badan POM melakukan evaluasi terhadap promosi / iklan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan
dimana promosi / iklan sebelum beredar di masyarakat harus mendapat
persetujuan dari Badan POM. Namun demikian pengawasan post-market
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memiliki peranan yang tinggi karena pelaku usaha cenderung tidak patuh
dan melakukan promosi/iklan tidak sesuai dengan persetujuan yang telah
diberikan oleh Badan POM.
Hasil pengawasan iklan obat tradisional dan suplemen kesehatan tahun
2016 – 2018 dapat dilihat pada grafik berikut :

Gambar 13. Hasil Pengawasan Promosi / Iklan Obat Tradisional Tahun
2016-2018

Gambar 14. Hasil Pengawasan Promosi / Iklan Suplemen Kesehatan Tahun
2016-2018
Pelanggaran iklan obat tradisional dan suplemen kesehatan dikelompokkan ke dalam 5 kategori, yaitu : iklan produk tidak terdaftar; iklan yang belum disetujui; mencantumkan testimoni; mencantumkan penawaran hadiah; serta mencantumkan klaim berlebihan. Rincian TMK iklan 3 tahun terakhir dapat dilihat pada grafik berikut :

Gambar 15. Rincian TMK Iklan Obat Tradisional Tahun 2016-2018

Gambar 16. Rincian TMK Iklan Suplemen Kesehatan Tahun 2016-2018
Berdasarkan data di atas pelanggaran iklan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan terbesar adalah iklan yang belum mendapat persetujuan
Badan POM. Dari hasil telaah data temuan iklan diketahui bahwa masih
banyak pelaku usaha yang belum memahami bahwa seluruh iklan obat
tradisional dan suplemen kesehatan wajib didaftarkan ke Badan POM.
Berbagai pelanggaran di bidang iklan sebagaimana dijelaskan di atas
ditindaklanjut dengan pemberian sanksi administratif secara bertahap
kepada produsen/importir berupa peringatan/peringatan keras/perintah
penarikan materi iklan/penghentian iklan (untuk iklan media elektronik),
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pemusnahan materi iklan, penghentian sementara kegiatan, hingga pembatalan izin edar. Pada tahun 2018, sanksi peringatan/ perintah penarikan/penghentian iklan diberikan sebagai tindak lanjut terhadap 591 iklan
obat tradisional dan 243 iklan suplemen kesehatan yang melanggar ketentuan. Sedangkan pemusnahan materi iklan dilakukan terhadap 114.869
lembar iklan obat tradisional (184 produk obat tradisional) dan 54.429
lembar iklan suplemen kesehatan (90 produk obat tradisional).
Pada tahun 2017 - 2018, terdapat perbedaaan cara perhitungan jumlah
iklan yang diawasi yaitu pengawasan iklan OT dan SK yang berasal dari
media elektronik (TV dan radio) tidak dihitung lagi berdasarkan frekuensi
penayangan iklan, namun berdasarkan jumlah versi produk yang ditayangkan. Hal tersebut menyebabkan jumlah iklan yang diawasi selama tahun 2017 - 2018 menurun dibanding tahun-tahun sebelumnya.

3) Pelaporan Efek Samping Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan
Farmakovigilans dalam definisi World Health Organization dinyatakan sebagai ilmu dan aktivitas yang berhubungan dengan pendeteksian,
penilaian, pemahaman dan pencegahan kejadian tidak diinginkan atau kejadian lainnya yang terkait dengan penggunaan obat. Termasuk dalam
kegiatan farmakovigilans adalah pengumpulan laporan dugaan efek
samping/efek yang tidak diinginkan (adverse reaction). Secara khusus
farmakovigilans

diharapkan

dapat

meningkatkan

keamanan

dan

kesehatan masyarakat terhadap risiko akibat penggunaan obat. Oleh karena itu, definisi, tujuan dan kegiatan farmakovigilans yang sama berlaku untuk obat tradisional dan suplemen kesehatan.
Melakukan farmakovigilans obat tradisional merupakan suatu tantangan
yang unik karena adanya mitos bahwa produk obat tradisional bersifat
aman. Padahal ada kemungkinan obat tradisional menyebabkan efek
samping/efek yang tidak diinginkan akibat interaksi dengan produk lain
yang digunakan secara bersamaan. Obat tradisional dan suplemen
kesehatan merupakan produk OTC (over the counter) sehingga dapat di-
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peroleh secara bebas dan tanpa resep dokter. Jika terjadi efek
samping/efek yang tidak diinginkan, konsumen tidak melaporkannya sehingga terjadi underreporting.
Informasi mengenai efek samping/efek yang tidak diinginkan dari
penggunaan produk obat tradisional dan suplemen kesehatan yang
dilaporkan ke Badan POM masih sangat minim. Sistem farmakovigilan
yang ada berupa pelaporan pasif dan sukarela yang diterima oleh Badan
POM dari berbagai sumber (seperti rumah sakit, sarana pelayanan
kesehatan lain, pelaku usaha dan masyarakat). Data efek samping obat
tradisional dan suplemen kesehatan yang diterima akan dievaluasi dan dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam pengawasan obat tradisional
dan suplemen kesehatan. Pada gambar dibawah ini menunjukkan trend
pelaporan efek samping obat tradisional dan suplemen kesehatan.
Trend Pelaporan Efek Samping Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan
Data tersebut menunjukkan pada tahun 2014 hingga 2015 pelaporan efek
samping OT dan SK mengalami kenaikan. Pelaporan efek samping OT pada
tahun 2017 dan 2018 mengalami penurunan, kemudian mengalami kenaikan pada tahun 2019. Pelaporan efek samping SK mengalami kenaikan
penurunan pada tahun 2016, dan mengalami kenaikan pada tahun 2017
dan 2018.
Pareto Media Pelaporan Efek Samping Obat Tradisional dan Suplemen
Kesehatan
Media pelaporan efek samping obat tradisional tahun 2018 yang paling
banyak adalah melalui Spimker. Spimker adalah Sistem Pelaporan Informasi Masyarakat yang dapat diakses melalui link spimker.pom.go.id. Data
dari Spimker merupakan data efek samping / keracunan yang dilaporkan
oleh tenaga kesehatan di rumah sakit. Media pelaporan efek samping
suplemen kesehatan tahun 2019 yang paling banyak adalah melalui surat
masuk dari industri suplemen kesehatan.
Program Penunjang capaian Sasaran Kegiatan
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a. Penguatan Jejaring Monitoring Efek Samping OT dan SK bagi Tenaga
Kesehatan
Masukan foto dan penjelasan singkat
b. Review Pola Tindak Lanjut Pengawasan OT dan SK
Masukan foto dan penjelasan singkat
c. Asistensi Penuntasan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan OT
dan SK
Masukan foto dan penjelasan singkat
d. Monitoring dan Koordinasi Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen
Kesehatan serta Peningkatan Kerjasama Lintas Sektor
Masukan foto dan penjelasan singkat
e. Pengawasan Keamanan dan Mutu OT dan SK
Masukan foto dan penjelasan singkat
f. Intensifikasi dan Tindak Lanjut Pengawasan Informasi dan Promosi Obat
Tradisional dan Suplemen Kesehatan
Masukan foto dan penjelasan singkat

H. Sasaran Terwujudnya RB Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan
Suplemen Kesehatan Sesuai Dengan Roadmap RB BPOM 2015-2019
1. Capacity Building dalam rangka Peningkatan Kinerja Direktorat

2. Operasional pengelolaan kegiatan pada satker kedeputian 2
Kegiatan penyusunan dan internalisasi kebijakan kedeputian II merupakan kegiatan yang bertujuan untuk mensosialisasikan nilai-nilai organisasi Badan POM dan arah kebijakan Kedeputian II, serta konsolidasi internal untuk meningkatkan koordinasi antar unit di Kedeputian II.
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Kegiatan ini melibatkan seluruh staf dan pejabat struktural di lingkungan
Kedeputian II.
e. Honorarium Pengelola Keuangan Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan Pengelola keuangan Satker adalah Tim yang
di tunjuk oleh Kuasa Pengguna Anggaran untuk melakukan pentaan
administrasi keuangan di Direktorat Pengawasan OT dan SK , terdiri dari
Pejabat Pembuat Komimen, Bendahara Pembantu Pengeluaran. Tim ini
melakukan pekerjaan diluar tupoksinya sehari-hari sehingga diberikan
honorarium, Honorariun pengelolan keuangan diberikan setiap bulan,
dan sudah terealisasi selama 12 bulan.
f.

Pemenuhan Keperluan Perkantoran
Keperluan sehari-hari perkantoran digunakan untuk

membiayai

keperluan sehari hari pada Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan
Suplemen Kesehatan yang menunjang penyelenggaraan operasional dan
untuk memenuhi kebutuhan minimal agar dapat memberikan pelayanan
secara optimal, seperti barang cetak, air minum pegawai, dll. Layanan
perkantoran dilaksanakan selama 12 (duabelas) bulan.
g.

Verifikasi DUPAK PFM Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan
Suplemen Kesehatan
Dalam rangka penilaian kinerja jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan
Makanan (PFM) maka perlu dibentuk Tim Penilai Jabatan Angka Kredit
untuk melakukan verifikasi DUPAK sehingga ditetapkannya angka kredit
pejabat Fungsional PFM.
Penilaian dilakukan pada ------- orang PFM dilingkungan Direktorat
Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan, yang terdiri dari -----) orang PFM Muda, ------- orang PFM Pertama, dan -------) orang PFM
Penyelia.
Tim Penilai PFM beranggotakan pejabat struktural yang merupakan
perwakilan dari masing-masing Sub Direktorat di Direktorat Pengawasan
OT dan SK.
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h.

Pemantapan Sistem Manajemen Mutu Direktorat Pengawasan OT dan SK
Dalam rangka mendukung kinerja Badan POM dalam program reformasi
birokrasi penataan dan penguatan tata laksana, sebagai salah satu unit
pelayanan publik di Badan POM, Direktorat Pengawasan Obat Tradisional
dan Suplemen Kesehatan menerapkan Sistem Manajemen Mutu ISO
9001:2015 yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas
sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas dan terukur demi
tercapainya birokrasi yang efektif dan efisien.
Sebagai upaya memastikan efektivitas sistem mutu maka dilakukan audit,
baik internal maupun eksternal, secara obyektif dan berkala. Tujuan audit
adalah : 1) Mengevaluasi kecukupan persyaratan mutu yang telah
dikembangkan, 2) Menentukan kesesuaian penerapan sistem mutu dengan
kriteria sistem informasi yang diterapkan, 3) Melihat apakah sistem telah
diterapkan dan dipelihara secara efektif, 4) Mengevaluasi pemenuhan
persyaratan mutu, 5) Mengevaluasi kinerja penerapan sistem mutu dan
melihat peluang perbaikan untuk kesempurnaan sistem mutu.
Audit internal Direktorat Pengawasan OT dan SK dilaksanakan pada
tanggal -------

dengan tim auditor yang berasal dari internal Direktorat

Pengawasan OT dan SK . Sedangkan audit eksternal diselenggarakan pada
tanggal ------

oleh auditor dari TUV SUD Indonesia.

Berdasarkan hasil audit internal telah dilakukan beberapa tindakan
perbaikan, sedangkan pada audit eksternal tidak ditemukan temuan yang
bersifat non conformities (NC) maupun minor, namun hanya saran untuk
perbaikan.
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BAB IV
PENUTUP
KESIMPULAN
Laporan Tahunan ini memberikan informasi mengenai perkembangan serta pencapaian di Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan
selama periode TA 2019. Laporan disusun berdasarkan hasil analisis kegiatan
secara objektif serta berdasarkan fakta dan informasi yang sebenarnya yang dilaksankan selama tahun 2019. Laporan Tahunan telah disusun dengan
melengkapi data-data statistik agar memudahkan para pengguna laporan untuk
mengetahui kondisi direktorat.
Secara keseluruhan baik realisasi kegiatan fisik maupun realisasi anggaran yang
dilaksanakan di Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen
Kesehatan telah terealisasi sesuai dengan target yang telah di tetapkan.
Kegiatan-kegiatan tersebut dilaksankan oleh tiga Subdirektorat yaitu Subdirektorat Pengawasan Sarana, Subdirektorat Pengawasan Informasi dan Promosi, serta Subdirektorat Pengawasan Keamanan dan Mutu.
Penyusunan Laporan Tahunan ini sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada
publik dan diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan acuan serta evaluasi untuk
pengambilan keputusan pada tahun berikutnya. Penyusunan Laporan Tahunan
ini masih memiliki kekurang dan bersifat terbuka untuk dilakukan penyesuaian
kembali dimasa mendatang.
SARAN
Secara keseluruhan pelaksanaan kegiatan pada Direktorat Pengawasan Obat
Tradisional dan Suplemen Kesehatan telah terlaksana sesuai dengan rencana
yang telah di tetapkan sebelumnya. Untuk mencapai hasil maksimal dibutuhkan
SDM yang yang profesional serta jumlah yang ideal. Berdasarkan hasil analis
beban kerja tahun 2019 yang mana masih terdapat kekurang jumlah SDM. Selanjut dalam pelaksanaan kegiatan diharapkan dapat menjangkau semua kalangan
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agar informasi mengenai Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan dapat dipahami oleh semua kalangan masyarakat serta pelaksaan kegiatan dapat dengan
cepat menyesuaikan dengan trend yang terjadi dikalangan masyarakat.
Diharapkan untuk TA 2019 semakin meminimalisir hambatan dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan dibidang Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan
serta dapat menemukan solusi atas hambatan yang ditemukan dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan pada TA 2019.
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