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KATA PENGANTAR
Kosmetika saat ini telah menjadi kebutuhan bagi seluruh lapisan
masyarakat tanpa memandang usia maupun jenis kelamin, sehingga
segala hal yang berkaitan dengan usaha di bidang kosmetika khususnya
terkait produksi dan peredaran kosmetika di Indonesia sangat menarik
perhatian pelaku usaha.
Besarnya permintaan akan kosmetika dan didorong dengan perubahan
tren yang bersifat dinamis, telah menarik animo pelaku usaha untuk
menggeluti usaha yang berkaitan dengan produksi dan peredaran
kosmetika. Namun besarnya animo tersebut belum diiringi
pemahaman yang utuh mengenai kosmetika. Di samping regulasi, para
pelaku usaha juga dituntut untuk memahami hal yang berkaitan
dengan keamanan, manfaat dan mutu kosmetika yang diedarkan.
Industri kosmetika, termasuk juga Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
(UMKM) kosmetika, merupakan salah satu sektor andalan nasional,
karena mempunyai peran penting dan strategis dalam pembangunan
ekonomi nasional. Perkembangan industri kosmetika Indonesia yang
cukup pesat saat ini menjadi jawaban untuk mengimbangi tingginya
minat masyarakat dalam penggunaan kosmetika khususnya kosmetika
produksi dalam negeri. Kosmetika dalam negeri kini dituntut untuk
dapat bersaing di pasar global dan memiliki kualitas yang bertaraf
internasional.
Badan POM sebagai instansi yang berwenang dalam melakukan
pengawasan obat dan makanan, termasuk di dalamnya adalah
kosmetika, selalu berupaya untuk memastikan kosmetika yang beredar
memenuhi persyaratan keamanan, manfaat dan mutu. Hal ini
diwujudkan dalam pengawasan kosmetika yang dilakukan secara
berkesinambungan dan pelayanan publik terkait perizinan sarana
produksi kosmetika dan notiﬁkasi kosmetika.

Hingga saat ini perkembangan industri kosmetika di Indonesia masih
menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah, mengingat berbagai
keterbatasan pemahaman dan permasalahan yang dihadapi oleh
pelaku usaha. Tidak sedikit pelaku usaha yang mengalami kendala
mulai dari awal memulai usaha, antara lain kendala perizinan terkait
produksi hingga perizinan untuk mengedarkan kosmetika.
Kehadiran buku FAQ Sertiﬁkasi Sarana Kosmetika diharapkan dapat
menjangkau keterbatasan pemahaman pelaku usaha khususnya terkait
hal yang harus disiapkan sebelum mendirikan sarana produksi
kosmetika dan melakukan peredaran kosmetika di Indonesia sesuai
dengan regulasi yang berlaku. Dengan begitu para pelaku usaha dapat
melakukan perencanaan yang lebih matang dalam membangun
usahanya di bidang kosmetika dan senantiasa mengedarkan kosmetika
yang sesuai dengan ketentuan.
Semoga buku FAQ Sertiﬁkasi Sarana Kosmetika ini dapat menjawab
berbagai kendala dan permasalahan yang dialami oleh pelaku usaha
kosmetika serta dapat memberikan kontribusi dalam menghasilkan
Obat dan Makanan yang aman, bermutu, dan berdaya saing untuk
mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan
berkepribadian.
Jakarta,
Desember 2020
Direktur Pengawasan Kosmetik

Drs. Arustiyono, Apt., M.P.H.
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UMUM

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS
UMUM

Apakah yang dimaksud
dengan kosmetika?
Kosmetika adalah bahan atau sediaan yang
dimaksudkan untuk digunakan pada bagian luar
tubuh manusia seperti epidermis, rambut, kuku,
bibir dan organ genital bagian luar, atau gigi dan
membran mukosa mulut terutama untuk
membersihkan, mewangikan, mengubah
penampilan dan/atau memperbaiki bau badan
atau melindungi atau memelihara tubuh pada
kondisi baik.

Apa persyaratan kosmetika
dapat diedarkan di Indonesia?
Persyaratan kosmetika yang akan diedarkan di
wilayah Indonesia adalah harus memiliki izin edar
berupa notiﬁkasi.
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FREQUENTLY ASKED QUESTIONS
UMUM

Siapa yang bisa menjadi
pemohon notiﬁkasi dan
apa yang dimaksud pemilik
nomor notiﬁkasi kosmetika?
Yang dapat menjadi pemohon notiﬁkasi
kosmetika adalah industri kosmetika yang
berada di wilayah Indonesia, usaha
perorangan/badan usaha di bidang
kosmetika yang melakukan kontrak
produksi dengan industri kosmetika yang
berada di wilayah Indonesia,dan/atau
importir yang bergerak di bidang kosmetika
sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.
Yang dimaksud sebagai pemilik notiﬁkasi
adalah pemohon notiﬁkasi yang telah
menerima pemberitahuan kosmetika telah
dinotiﬁkasi.
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FREQUENTLY ASKED QUESTIONS
UMUM

Apa yang dimaksud
dengan industri
kosmetika?
Industri kosmetika adalah industri yang
memproduksi kosmetika yang telah memiliki
Izin Usaha industri sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Ada berapa jenis
penggolongan industri
kosmetika?
Industri kosmetika dibagi menjadi 2 jenis yaitu:
- industri kosmetika golongan A
- industri kosmetika golongan B
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FREQUENTLY ASKED QUESTIONS
UMUM

Apa perbedaan
industri golongan A
dan golongan B?
Perbedaan antara industri kosmetika golongan
A dan Golongan B yaitu:
Industri Kosmetika Golongan A dapat membuat
semua bentuk dan jenis sediaan kosmetika dan
memiliki paling rendah 1 (satu) orang apoteker
berkewarganegaraan Indonesia sebagai
penanggung jawab teknis.
Sedangkan Industri Kosmetika Golongan B
hanya dapat membuat bentuk dan jenis sediaan
kosmetika tertentu dengan menggunakan
teknologi sederhana dan memiliki paling rendah
1 (satu) orang tenaga teknis kefarmasian
berkewarganegaraan Indonesia sebagai
penanggung jawab teknis.
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FREQUENTLY ASKED QUESTIONS
UMUM

Produk kosmetika apa saja
yang boleh diproduksi oleh
industri kosmetika Golongan B
dan apakah ada jenis sediaan
yang tidak boleh diproduksi
oleh Industri Kosmetika
Golongan B?
Bentuk dan jenis sediaan kosmetika yang
dapat diproduksi Industri kosmetika
Golongan B diatur dalam Peraturan Kepala
Badan POM No. HK.03.1.23.12.11.10689
Tahun 2011 tentang Bentuk dan Jenis
Sediaan Kosmetika Tertentu yang Dapat
Diproduksi oleh Industri Kosmetika yang
Memiliki Izin Produksi Golongan B (lampiran
1).
Jenis sediaan yang dilarang diproduksi oleh
Industri kosmetika Golongan B adalah:
a. jenis sediaan untuk bayi;
b. mengandung bahan antiseptik, anti
ketombe, pencerah kulit, dan tabir surya.
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FREQUENTLY ASKED QUESTIONS
UMUM

Apa saja bentuk sediaan
kosmetika yang berlaku saat ini?
Bentuk sediaan kosmetika saat ini sesuai
K e p u t u s a n K e p a l a B a d a n P O M N o.
HK.02.02.1.2.20.428 tahun 2020 tentang
Penetapan Bentuk Sediaan Kosmetika, yaitu:
a. padat;
b. serbuk;
c. setengah padat;
d. cairan; dan
e. aerosol.

Persyaratan apa yang harus
dipenuhi oleh industri kosmetika
agar dapat menotiﬁkasikan
kosmetikanya?
Industri kosmetika yang akan menotiﬁkasikan
kosmetikanya harus memiliki Sertiﬁkat
Pemenuhan Aspek CPKB atau Sertiﬁkat CPKB
sebagai bukti bahwa industri tersebut sudah
menerapkan CPKB dalam proses
produksinya.
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FREQUENTLY ASKED QUESTIONS
UMUM

Sebelum mengurus
Sertiﬁkat Pemenuhan Aspek
CPKB atau sertiﬁkat CPKB,
apakah ada persyaratan lain
yang harus dipenuhi?
Sebelum mengurus Sertiﬁkat Pemenuhan Aspek
CPKB atau sertiﬁkat CPKB, industri harus sudah
memiliki persetujuan denah bangunan industri
kosmetika.

Jadi apa saja urutan
perizinan yang harus dimiliki
industri kosmetika sebelum
melakukan notiﬁkasi?
Jadi, alur pengurusan perizinan yang harus dimiliki
industri kosmetika sebelum melakukan notiﬁkasi
yaitu:
a. Persetujuan denah bangunan industri kosmetika;
b. Sertiﬁkat CPKB; dan/atau
c. Sertiﬁkat Pemenuhan Aspek CPKB.
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FREQUENTLY ASKED QUESTIONS
UMUM

Apakah industri kosmetika
harus memiliki Sertiﬁkat
Pemenuhan Aspek CPKB dan
sertiﬁkat CPKB atau boleh
memilih salah satu?
Untuk melakukan notiﬁkasi kosmetika,
industri dapat memilih salah satu antara
Sertiﬁkat Pemenuhan Aspek CPKB atau
Sertiﬁkat CPKB. Apabila industri kosmetika
tersebut akan menerima kontrak
produksi/toll manufacturing, maka wajib
memiliki sertiﬁkat CPKB. Selain itu, sertiﬁkat
CPKB juga diperlukan apabila akan
melakukan ekspor ke negara tujuan yang
mempersyaratkan sertiﬁkat Good
Manufacturing Practices (GMP).
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FREQUENTLY ASKED QUESTIONS
UMUM

Apakah industri obat atau
obat tradisional dapat menggunakan
sarana dan peralatan yang sama
sebagai industri kosmetika?
Industri obat atau obat tradisional juga dapat
menggunakan fasilitas yang sama sebagai
industri kosmetika dengan mengajukan
persetujuan penggunaan fasilitas bersama
(fasber) obat dan kosmetika ke Kedeputian I
Badan POM atau persetujuan fasber obat
tradisional dan kosmetika ke Direktorat
Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen
Kesehatan Badan POM.
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FREQUENTLY ASKED QUESTIONS
UMUM

Apakah industri kosmetika
dapat memproduksi perbekalan
kesehatan rumah tangga (PKRT)
dengan menggunakan fasilitas
yang sama dengan kosmetika?
Industri kosmetika dapat memproduksi PKRT
dengan menggunakan fasilitas yang sama,
s e l a m a P K RT y a n g d i p r o d u k s i t i d a k
mengandung bahan yang dilarang dalam
kosmetika dan selalu dipastikan dilakukan
pembersihan dan perawatan untuk mencegah
kontaminasi silang dan risiko campur baur
antara kosmetika dan PKRT.
Untuk itu, Industri kosmetika harus mengurus
Persetujuan Penggunaan Fasilitas Produksi
Kosmetika Bersama Perbekalan Kesehatan
R u m a h Ta n g g a ( P K RT ) a p a b i l a a k a n
memproduksi PKRT menggunakan sarana dan
peralatan yang sama dengan kosmetika.
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FREQUENTLY ASKED QUESTIONS
UMUM

Apakah ada perizinan
terkait sarana importir dan/
atau usaha perorangan/
badan usaha yang melakukan
kontrak produksi kosmetika
yang harus diajukan sebelum dapat
menotiﬁkasikan kosmetika?
Importir dan/atau usaha perorangan/badan
usaha yang melakukan kontrak produksi
kosmetika yang akan melakukan notiﬁkasi
kosmetika harus memiliki surat rekomendasi
sebagai pemohon notiﬁkasi dari Kepala Unit
Pelaksana Teknis (UPT) BPOM setempat.
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FREQUENTLY ASKED QUESTIONS
UMUM

Peraturan apa saja yang
digunakan sebagai acuan dalam
proses pengajuan Sertiﬁkat CPKB,
Sertiﬁkat Pemenuhan Aspek CPKB
dan rekomendasi sebagai
pemohon notiﬁkasi kosmetika?
Peraturan yang dapat digunakan sebagai acuan pengajuan sertiﬁkat
CPKB, surat keterangan penerapan CPKB, dan rekomendasi kosmetika
adalah:
a. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan
Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
b. Peraturan Menteri Kesehatan No. 1175 Tahun 2010 tentang Industri
Kosmetik;
c. Peraturan Menteri Kesehatan No. 26 Tahun 2018 tentang Pelayanan
Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Sektor Kesehatan;
d. Peraturan Badan POM No. 26 Tahun 2018 tentang Pelayanan
Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Sektor Obat dan
Makanan;
e. Peraturan Badan POM No. 27 Tahun 2018 tentang Standar
Pelayanan Publik di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan
Makanan;
f. Peraturan Badan POM No. 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Cara
Pembuatan Kosmetik yang Baik;
g. Peraturan Badan POM No. 2 Tahun 2020 tentang Pengawasan
Produksi dan Peredaran Kosmetik;
h. Peraturan Badan POM No. 12 Tahun 2020 tentang Tata Cara
Pengajuan Notiﬁkasi Kosmetik;
Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 25 Tahun
2019 tentang Pedoman Cara Pembuatan Kosmetika yang Baik
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PEMBUATAN AKUN
E-SERTIFIKASI

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS
Pembuatan Akun e-Sertiﬁkasi

Apakah yang dimaksud
sistem e-sertiﬁkasi.pom.go.id?
Sistem e-sertiﬁkasi.pom.go.id adalah website
yang digunakan untuk pengajuan layanan
Sertiﬁkat Cara Pembuatan yang Baik di Badan
POM, mencakup Cara Pembuatan Obat yang
Baik, Cara Distribusi Obat yang Baik, Cara
Pembuatan Obat Tradisional yang Baik, Cara
Pembuatan Kosmetika yang Baik dan Cara
Pembuatan Pangan Olahan yang Baik.

Apakah pengajuan perizinan
sarana industri kosmetika harus
dilakukan melalui sistem
e-sertiﬁkasi.pom.go.id?
Ya, semua pelayanan terkait perizinan sarana
industri kosmetika harus dilakukan melalui
sistem e-sertiﬁkasi.pom.go.id.
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FREQUENTLY ASKED QUESTIONS
Pembuatan Akun e-Sertiﬁkasi

Pengajuan apa saja yang
dilakukan melalui sistem
e-sertiﬁkasi.pom.go.id yang
berkaitan dengan perizinan
sarana industri kosmetika?
Pengajuan terkait sarana industri kosmetika
melalui sistem e-sertiﬁkasi.pom.go.id yaitu:
a. pengajuan persetujuan denah bangunan
industri kosmetika, baik baru maupun
perubahan; dan
b. pengajuan sertiﬁkat CPKB, baik baru,
perubahan maupun perpanjangan.
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FREQUENTLY ASKED QUESTIONS
Pembuatan Akun e-Sertiﬁkasi

Data/dokumen apa yang perlu
disiapkan sebelum melakukan
registrasi akun sistem
e-sertiﬁkasi.pom.go.id?
Data/dokumen yang perlu disiapkan sebelum
melakukan registrasi akun sistem esertiﬁkasi.pom.go.id, yaitu:
a. Nomor Induk Berusaha (NIB);
b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
c. data aset perusahaan (aset selain tanah dan
bangunan, aset tanah, aset seluruh, dan
investasi); dan
d. akta pendirian perusahaan.
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FREQUENTLY ASKED QUESTIONS
Pembuatan Akun e-Sertiﬁkasi

Bagaimana cara melakukan
registrasi akun perusahaan pada
sistem e-sertiﬁkasi.pom.go.id?
Untuk industri kosmetika yang belum memiliki akun
perusahaan pada sistem e-sertiﬁkasi.pom.go.id,
dapat mengajukan permohonan pembuatan akun
perusahaan melalui website https://esertiﬁkasi.pom.go.id dengan cara:
a. buka menu utama;
b. pilih menu pendaftaran;
c. isikan nomor NIB;
d. klik daftar;
e. lengkapi data industri sesuai dengan dokumen
yang telah disiapkan di antaranya: jenis badan
hukum/badan usaha, nama industri, NPWP,
bidang usaha, nama pimpinan, jumlah karyawan,
nomor akta pendirian perusahaan, data
pendukung (status industri, nilai aset), data diri
penanggung jawab;
f. beri tanda √ (centang) pada tempat yang
terdapat kalimat “Dengan ini saya menyatakan
bahwa data yang ada dapat divalidasi”;
g. masukkan kode Captcha;
h. klik daftar sekarang;
Setelah pelaku usaha mengajukan registrasi akun,
akan dilakukan veriﬁkasi oleh Admin.
Bila hasil veriﬁkasi sudah sesuai, maka pelaku
usaha dapat melakukan pengajuan sertiﬁkasi
sarana industri kosmetika.
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FREQUENTLY ASKED QUESTIONS
PEMBUATAN AKUN E-SERTIFIKASI

Berapa lama
dari pendaftaran akun hingga
mendapatkan veriﬁkasi
dari Badan POM?
Setelah pengajuan pendaftaran akun dari pelaku
usaha, paling lama 3 (tiga) hari kerja (HK) pelaku usaha
akan mendapatkan email notiﬁkasi dari admin.
Email notiﬁkasi berisi bahwa pendaftaran akun telah
disetujui atau berisi informasi apabila terdapat
kekurangan dalam pengajuan pendaftaran.
Untuk itu pelaku usaha agar selalu melihat email yang
sudah didaftarkan di sistem e-sertiﬁkasi.pom.go.id.

Bagaimana jika saat
memasukkan NIB, namun
tidak terdeteksi di sistem
e-sertiﬁkasi.pom.go.id?
Apabila NIB tidak terdeteksi pada sistem esertiﬁkasi.pom.go.id, pelaku usaha agar memastikan
bahwa KBLI yang didaftarkan pada Online Single
Submission (OSS) sudah termasuk KBLI 20232
(industri kosmetika untuk manusia termasuk pasta
gigi) dan izin komersial/operasional yang dipilih
dalam OSS meliputi sertiﬁkat CPKB.
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FREQUENTLY ASKED QUESTIONS
Pembuatan Akun e-Sertiﬁkasi

Bagaimana jika pemilik
akun lupa
sistem
e-sertiﬁkasi.pom.go.id
yang dimilikinya?
Jika terjadi lupa password, maka pemilik akun
dapat melakukan reset password dengan cara:
a. pada halaman utama, klik “lupa password
anda?”, maka akan muncul laman reset
password
b. isikan email yang digunakan saat pendaftaran
c. isikan kode keamanan yang tertera
d. klik reset
e. cek email dan lakukan penggantian password
baru sesuai yang diinginkan.
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FREQUENTLY ASKED QUESTIONS
Pembuatan Akun e-Sertiﬁkasi

Bagaimana jika pelaku usaha
lupa
dan
akun
sistem e-sertiﬁkasi.pom.go.id?
Pelaku usaha yang lupa username dan password akun
sistem e-sertiﬁkasi.pom.go.id dapat mengirimkan surat
resmi yang ditandatangani oleh pimpinan perusahaan
untuk mengetahui username yang pernah digunakan
kepada Direktur Pengawasan Kosmetik melalui email
sarana.kosmetik.bpom@gmail.com atau diserahkan
langsung ke Direktorat Pengawasan Kosmetik, Gedung
C Lantai 3 Badan POM.

Bagaimana alur untuk
melakukan perubahan jika
terdapat perubahan data industri
atau data penanggung jawab pada
sistem e-sertiﬁkasi.pom.go.id?
Perubahan data industri dapat dilakukan dengan
cara:
a. setelah login, pilih menu “akun saya”
b. klik proﬁl perusahaan
c. lakukan pengisian data sesuai perubahan yang
diinginkan
d. klik simpan perubahan
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FREQUENTLY ASKED QUESTIONS
Pembuatan Akun e-Sertiﬁkasi

Apakah untuk 1 (satu) akun
pada sistem e-sertiﬁkasi.pom.go.id
bisa untuk beberapa komoditi,
seperti obat, kosmetika?
Satu akun pada sistem e-sertiﬁkasi.pom.go.id
dapat digunakan untuk beberapa komoditi,
seperti obat, obat tradisional dan kosmetika.

Bagaimana alur untuk
menambah komoditi?
Apabila ingin menambah jenis komoditi dapat
dilakukan dengan cara:
a. setelah login, pilih menu Akun Saya;
b. klik Proﬁl Perusahaan;
c. klik Data Industri ;
d. pilih komoditi yang akan ditambah;
e. klik Simpan Perubahan;
f. centang disclaimer dan isikan kode keamanan;
g. klik mengajukan perubahan;
h. kemudian akan dilakukan veriﬁkasi kembali oleh
admin.
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TATA CARA
PENGAJUAN

Pengajuan Persetujuan
Denah Bangunan
Industri Kosme ka

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS
Pengajuan Persetujuan Denah Bangunan Industri Kosmetika

Apakah denah
bangunan itu?
Denah bangunan adalah gambar
penampang horizontal bangunan gedung
atau rumah tinggal dalam bidang datar
sehingga akan terlihat bagian-bagian dalam
bangunan berikut komponen-komponen
yang menempel pada bangunan tersebut.

Apa keuntungan mengurus
persetujuan denah bangunan
industri kosmetika?
Keuntungan mengurus persetujuan denah
bangunan adalah sebagai aspek kepastian
dan panduan dalam mendirikan bangunan
sesuai dengan prinsip CPKB.
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FREQUENTLY ASKED QUESTIONS
Pengajuan Persetujuan Denah Bangunan Industri Kosmetika

Apa saja hal-hal yang perlu
diperhatikan ketika membuat denah
bangunan industri kosmetika?
Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam
membuat denah bangunan industri kosmetika
antara lain:
a. bentuk sediaan yang akan diproduksi
b. akses barang dan orang yang akan
digunakan dan terlibat
c. jalan/koridor untuk akses ke masingmasing ruangan produksi
d. akses dari pengolahan ke non-pengolahan
dan sebaiknya melalui ruang antara
e. luas ruangan yang akan digunakan dengan
mempertimbangkan kapasitas produksi,
peralatan, bahan, dan karyawan yang
bekerja

22

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS
Pengajuan Persetujuan Denah Bangunan Industri Kosmetika

Apakah terdapat kemudahan
persyaratan denah bangunan
untuk UMKM kosmetika?
Badan POM melakukan penyederhanaan
(simpliﬁkasi) terkait tata letak bangunan
industri kosmetika golongan B (UMKM)
dengan satu bentuk sediaan, yaitu dengan
minimal 3 (tiga) ruangan yang disediakan,
yaitu ruang pengolahan, ruang non
pengolahan dan ruang ganti.

Apakah diperbolehkan
bangunan yang digunakan untuk
produksi/industri kosmetika
bergabung dengan rumah tinggal?
Tata letak tempat produksi dan rumah tinggal
yang menyatu dalam 1 (satu) bangunan
diperbolehkan dengan ketentuan bahwa akses
masuk-keluar baik karyawan maupun barang
terpisah antara rumah dan produksi/industri
kosmetika.
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FREQUENTLY ASKED QUESTIONS
Pengajuan Persetujuan Denah Bangunan Industri Kosmetika

Apakah diperbolehkan
kosmetika dengan bentuk
sediaan yang berbeda diproduksi
dalam ruang yang sama?
Produksi bentuk sediaan kosmetika yang
berbeda dapat dilakukan dalam ruang yang
sama, misalnya untuk sediaan cairan dan
setengah padat dengan catatan, dilakukan
penjadwalan waktu produksi.
Sehingga pada saat pengajuan persetujuan
denah agar disebutkan bentuk sediaan yang
akan diproduksi di ruangan tersebut.
Dikecualikan untuk sediaan serbuk (kering)
dengan cairan, karena diperlukan penanganan
khusus untuk produksi sediaan serbuk
(kering).
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FREQUENTLY ASKED QUESTIONS
Pengajuan Persetujuan Denah Bangunan Industri Kosmetika

Apa saja persyaratan pengajuan
persetujuan denah bangunan
industri kosmetika baru?
Untuk industri kosmetika baru yang belum
memiliki persetujuan denah bangunan
sebelumnya, maka dokumen yang
dipersyaratkan yaitu:
a. surat permohonan, dengan contoh pada
lampiran 2; dan
b. denah yang akan diajukan persetujuannya.

Apa saja persyaratan
pengajuan perubahan
persetujuan denah bangunan
industri kosmetika?
Apabila industri yang sudah memiliki
persetujuan denah bangunan ingin mengajukan
perubahan denah bangunan, maka selain
dokumen di atas, juga perlu dilampirkan
persetujuan denah bangunan sebelumnya.
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FREQUENTLY ASKED QUESTIONS
Pengajuan Persetujuan Denah Bangunan Industri Kosmetika

Apakah bisa mengajukan
persetujuan denah, apabila
sedang mengurus NIB?
Permohonan pengajuan denah bangunan
industri kosmetika dapat dilakukan apabila
perusahaan sudah memiliki NIB, sehingga
perusahaan harus menyelesaikan
pembuatan NIB dulu dan memilih izin
komersial/operasional berupa sertiﬁkat
CPKB untuk dapat mengajukan pengurusan
izin sarana kosmetika di Badan POM.
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FREQUENTLY ASKED QUESTIONS
Pengajuan Persetujuan Denah Bangunan Industri Kosmetika

Bagaimana proses pengajuan
persetujuan denah bangunan
industri kosmetika?
Setelah memiliki akun perusahaan di sistem eser tiﬁkasi.pom.go.id, proses pengajuan
persetujuan denah bangunan industri kosmetika
dilakukan dengan cara:
a. lakukan login akun perusahaan;
b. pilih menu pengajuan denah;
c. pilih lokasi pabrik yang akan diajukan
persetujuan denahnya;
d. isikan nomor dan tanggal surat permohonan;
e. pilih tujuan permohonan denah "baru" untuk
pengajuan baru atau pilih "perubahan" jika
akan mengajukan perubahan persetujuan
denah bangunan sebelumnya;
f. upload ﬁle surat permohonan serta denah
yang akan dievaluasi.
Jika mengajukan perubahan denah, upload
pula ﬁle persetujuan denah sebelumnya.
g. klik kirim surat permohonan.
h. apabila sudah muncul kalimat data
pengajuan denah telah terkirim, maka
permohonan sudah diterima oleh sistem.
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FREQUENTLY ASKED QUESTIONS
Pengajuan Persetujuan Denah Bangunan Industri Kosmetika

Apabila surat permohonan
telah terkirim, lalu apa yang
dilakukan oleh pemohon?
Setelah surat permohonan terkirim, maka
pemohon menunggu surat perintah bayar
(SPB) yang akan dikeluarkan oleh sistem esertiﬁkasi.pom.go.id.

Berapa biaya pengajuan
persetujuan denah bangunan
industri kosmetika di Badan POM?
Biaya pengajuan persetujuan denah bangunan
industri kosmetika sesuai dengan golongan
industri kosmetika yaitu:
a. Golongan A:
- Untuk permohonan baru sebesar
Rp 500.000,- Sedangkan untuk perubahan sebesar
Rp 250.000,b. Golongan B:
- Untuk permohonan baru sebesar
Rp 250.000,- Sedangkan untuk perubahan sebesar
Rp 100.000,-
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FREQUENTLY ASKED QUESTIONS
Pengajuan Persetujuan Denah Bangunan Industri Kosmetika

Setelah melakukan
pembayaran SPB, apakah pelaku
usaha perlu menyerahkan bukti
bayar ke Badan POM atau perlu
menggunggah bukti pembayaran?
Setelah melakukan pembayaran SPB, pelaku
usaha tidak perlu menyerahkan atau
mengunggah bukti pembayaran. Status pada
sistem e-sertiﬁkasi.pom.go.id akan langsung
berubah menjadi “sudah bayar” ketika billing id
telah dibayarkan.

Berapa lama
pengajuan
denah bangunan industri
kosmetika dimulai dari pengajuan
denah hingga denah disetujui?
Timeline dari permohonan hingga denah
disetujui oleh pemohon adalah 14 HK sejak
dilakukan pembayaran.
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FREQUENTLY ASKED QUESTIONS
Pengajuan Persetujuan Denah Bangunan Industri Kosmetika

Bagaimana cara mengetahui
pengajuan persetujuan
denah yang sedang diajukan
pada sistem e-sertiﬁkasi.pom.go.id?
Untuk melihat progress pengajuan persetujuan
denah di sistem e-sertiﬁkasi.pom.go.id dapat
dilakukan dengan cara:
a. setelah login, pilih menu akun saya;
b. pilih menu pengajuan denah;
c. lihat kolom status permohonan;
d. status permohonan akan berubah sesuai
dengan posisi proses pengajuan.
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FREQUENTLY ASKED QUESTIONS
Pengajuan Persetujuan Denah Bangunan Industri Kosmetika

Apakah denah bangunan
yang telah disetujui dan
ditandatangi perlu diambil
ke Badan POM atau
dapat dikirimkan?
Hasil evaluasi denah akan disampaikan
melalui sistem e-sertiﬁkasi.pom.go.id. Untuk
surat persetujuan denah dan lampiran denah
yang telah disetujui akan disampaikan melalui
email. Jika pihak industri menginginkan hard
copy, dapat mengambil ke Direktorat
Pengawasan Kosmetik Badan POM dengan
mengajukan perjanjian sebelumnya.
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FREQUENTLY ASKED QUESTIONS
Pengajuan Persetujuan Denah Bangunan Industri Kosmetika

Berapa banyak jumlah
rangkap denah yang akan dikirimkan
ke Badan POM untuk dimintakan
tanda tangan persetujuan denah?
Apabila pihak industri menginginkan hard copy
persetujuan denah setelah disetujui melalui
s i s t e m e - s e r t i ﬁ k a s i . p o m . g o. i d, d a p a t
mengirimkan denah ke Badan POM sebanyak 4
(empat) rangkap yaitu untuk Badan POM, UPT
BPOM, dan industri 2 (dua) rangkap.

Berapa lama masa berlaku
persetujuan denah bangunan
industri kosmetika?
Persetujuan denah bangunan industri
kosmetika berlaku selama tidak terjadi
perubahan pada ruangan/fungsi bangunan
industri kosmetika tersebut.
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FREQUENTLY ASKED QUESTIONS
Pengajuan Persetujuan Denah Bangunan Industri Kosmetika

Apakah ada batas waktu
suatu sarana produksi
harus dibangun setelah
denah disetujui?
Tidak ada batas waktu dari Badan POM
mengenai berapa lama bangunan setelah
disetujui denahnya untuk dibangun. Untuk
pengajuan Sertiﬁkat Pemenuhan Aspek CPKB
atau sertiﬁkat CPKB akan dilakukan audit sarana
termasuk kesesuaian dengan denah bangunan,
maka pada saat dilakukan audit sarana, agar
bangunan sesuai dengan surat persetujuan
denah.
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FREQUENTLY ASKED QUESTIONS
Pengajuan Persetujuan Denah Bangunan Industri Kosmetika

Kondisi seperti apa yang
mengharuskan dilakukannya
perubahan denah bangunan industri
kosmetika yang sudah disetujui?
Perubahan denah harus diajukan apabila
terdapat perubahan antara lain :
a. penambahan ruangan yang digunakan
dalam proses produksi;
b. perubahan fungsi ruangan;
c. perluasan sarana yang berakibat pada
penambahan ruang/area yang digunakan
untuk proses produksi;
d. perubahan bentuk sediaan kosmetik;
e. perubahan nama perusahaan;
f. perubahan golongan industri; dan/atau
g. perubahan alamat industri tanpa
mengubah lokasi industri.
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FREQUENTLY ASKED QUESTIONS
Pengajuan Persetujuan Denah Bangunan Industri Kosmetika

Apabila sudah memiliki
persetujuan denah bangunan,
kemudian ingin pindah alamat
atau ingin memperluas industri
kosmetika di alamat yang berbeda,
bagaimana proses pengurusan
pengajuan denah bangunan di lokasi
yang berbeda/baru tersebut?
Untuk sarana produksi pada lokasi
berbeda/baru, maka pengajuan persetujuan
denah bangunan dilakukan sama seperti
pengajuan denah baru.
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FREQUENTLY ASKED QUESTIONS
Pengajuan Persetujuan Denah Bangunan Industri Kosmetika

Apa langkah selanjutnya
jika denah telah disetujui
oleh Badan POM?
Setelah mendapatkan persetujuan denah
bangunan, pihak industri kosmetika dapat
membangun atau merenovasi sarana
produksi sesuai dengan denah yang
disetujui.
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Pengajuan
Ser ﬁkat
Cara Pembuatan
Kosme ka yang
Baik (CPKB)

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS
Pengajuan Sertiﬁkat CPKB

Apa saja persyaratan
pengajuan sertiﬁkat CPKB baru?
Persyaratan pengajuan sertiﬁkat CPKB, yaitu:
a. surat permohonan dengan contoh seperti
pada lampiran 3;
b. persetujuan denah bangunan industri
kosmetika; dan
c. daftar dokumen sistem mutu CPKB,
dengan daftar pada lampiran 4.

Lalu apa saja persyaratan untuk
pengajuan perpanjangan
sertiﬁkat CPKB, apakah berbeda
dengan pengajuan sertiﬁkat CPKB baru?
Tidak ada perbedaan persyaratan untuk pengajuan
perpanjangan sertiﬁkat CPKB, sama dengan pengajuan
sertiﬁkat CPKB baru, yaitu:
a. surat permohonan seperti pada lampiran 3;
b. persetujuan denah bangunan industri kosmetika;
dan
c. daftar dokumen sistem mutu CPKB, dengan daftar
pada lampiran 4.
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FREQUENTLY ASKED QUESTIONS
Pengajuan Sertiﬁkat CPKB

Apakah pengajuan
sertiﬁkat CPKB harus per bentuk
sediaan kosmetika?
Pengajuan Sertiﬁkat CPKB dilakukan per
bentuk sediaan.
Pengajuan dapat dilakukan terhadap
seluruh bentuk sediaan yang diproduksi
atau sebagian sesuai dengan kebutuhan
dan kesiapan.
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FREQUENTLY ASKED QUESTIONS
Pengajuan Sertiﬁkat CPKB

Apa saja aspek
yang harus dipenuhi oleh
industri kosmetika golongan A
dan B jika ingin mengajukan
sertiﬁkat CPKB?
Baik industri kosmetika golongan A dan B
harus memenuhi 12 aspek CPKB untuk
mendapatkan sertiﬁkat CPKB, yaitu:
a. Sistem manajemen mutu;
b. Personalia;
c. Bangunan dan Fasilitas;
d. Peralatan;
e. Sanitasi dan Higiene;
f. Produksi;
g. Pengawasan Mutu;
h. Dokumentasi;
i. Audit Internal;
j. Penyimpanan;
k. Kontrak Produksi dan Pengujian; dan
l. Penanganan keluhan dan penarikan
produk.
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FREQUENTLY ASKED QUESTIONS
Pengajuan Sertiﬁkat CPKB

Bagaimana alur pengajuan
sertiﬁkat CPKB atau
perpanjangan sertiﬁkat CPKB?
Pengajuan sertiﬁkat CPKB atau perpanjangan
sertiﬁkat CPKB dilakukan melalui sistem esertiﬁkasi.pom.go.id dengan cara:
a. Login menggunakan akun perusahaan;
b. Pilih pengajuan sertiﬁkasi;
c. Isi data industri;
d. Pilih jenis permohonan yang akan diajukan,
apakah:
- sertiﬁkasi baru;
- re-sertiﬁkasi; atau
- perubahan sertiﬁkat sesuai dengan jenis
perubahan administrasi yang dilakukan.
e. Klik berikutnya;
f. Lalu pilih bentuk sediaan yang akan diajukan
sertiﬁkat CPKB-nya;
g. Klik berikutnya;
h. Lalu isikan nomor dan tanggal surat permohonan
serta nomor surat persetujuan denah bangunan
dan upload dokumen persyaratan yang telah
disiapkan;
i. Klik kirim surat permohonan maka permohonan
telah terkirim; dan
j. Untuk memastikan permohonan telah terkirim
dapat dicek pada menu akun saya dan pilih menu
pengajuan sertiﬁkasi maka akan tampil
pengajuan sertiﬁkasi yang telah terkirim.
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FREQUENTLY ASKED QUESTIONS
Pengajuan Sertiﬁkat CPKB

Setelah permohonan terkirim,
apa yang pelaku usaha lakukan?
Setelah permohonan terkirim, maka pelaku
usaha untuk menunggu, karena saat permohonan
sudah terkirim, petugas akan melakukan evaluasi
permohonan. Apabila hasil telah sesuai maka
akan dikirimkan Surat Perintah Bayar (SPB) ke
sistem e-sertiﬁkasi.pom.go.id dan email yang
didaftarkan.

Apa yang dilakukan oleh
pelaku usaha setelah menerima
Surat Perintah Bayar (SPB)?
Setelah menerima SPB, pelaku usaha
melakukan pembayaran sesuai SPB yang
ditentukan.
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FREQUENTLY ASKED QUESTIONS
Pengajuan Sertiﬁkat CPKB

Berapa biaya pengajuan
Sertiﬁkat CPKB baru?
Biaya PNBP yang harus dibayarkan pada
pengajuan Ser tiﬁkat CPKB dibedakan
berdasarkan jumlah aset (tidak termasuk tanah
dan bangunan tempat usaha), yaitu:
a. Industri besar (aset di luar tanah dan
bangunan > Rp10 Milyar): Rp 10.000.000,per bentuk sediaan
b. Industri menengah (aset di luar tanah dan
bangunan: > Rp500 juta - Rp10 Milyar): Rp
5.000.000,- per bentuk sediaan
c. Industri kecil (aset di luar tanah dan
bangunan > 50 juta – 500 juta): Rp
1.000.000,- per bentuk sediaan
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FREQUENTLY ASKED QUESTIONS
Pengajuan Sertiﬁkat CPKB

Setelah melakukan pembayaran,
apa proses selanjutnya dari
pengajuan sertiﬁkat CPKB?
Setelah melakukan pembayaran, maka
proses selanjutnya adalah evaluasi dokumen
dan pemeriksaan sarana oleh petugas.
Jika berdasarkan hasil evaluasi dokumen dan
pemeriksaan oleh petugas masih belum
memenuhi ketentuan, maka akan diberikan
surat pemberitahuan agar pelaku usaha
melakukan perbaikan dan pencegahan
berupa CAPA (Corrective Action and
Preventive Action).
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FREQUENTLY ASKED QUESTIONS
Pengajuan Sertiﬁkat CPKB

Apa yang harus dilakukan
oleh pelaku usaha setelah
menerima pemberitahuan CAPA?
Setelah menerima pemberitahuan CAPA,
pelaku usaha kemudian membuat CAPA,
untuk kemudian CAPA tersebut diupload
sistem e-sertiﬁkasi.pom.go.id.

Berapa lama waktu
yang diberikan kepada
pelaku usaha untuk
memperbaiki CAPA?
Pelaku usaha diberikan waktu untuk
memperbaiki CAPA paling lama 2 (dua) bulan
setelah tanggal surat pemberitahuan.
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FREQUENTLY ASKED QUESTIONS
Pengajuan Sertiﬁkat CPKB

Bagaimana pelaku usaha
mengetahui bahwa CAPA yang
pelaku usaha buat telah sesuai?
Jika hasil evaluasi petugas terhadap CAPA
yang diberikan oleh pelaku usaha telah sesuai,
maka akan diberikan surat pemberitahuan
CAPA selesai (closed CAPA).

Bagaimana cara mengetahui
pengajuan sertiﬁkasi CPKB
yang sedang diajukan pada
sistem e-sertiﬁkasi?
Status pengajuan sertiﬁkasi CPKB di sistem esertiﬁkasi dapat diketahui dengan cara:
- setelah login pilih menu akun saya;
- klik pengajuan sertiﬁkasi; dan
- lihat kolom status persetujuan.
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FREQUENTLY ASKED QUESTIONS
Pengajuan Sertiﬁkat CPKB

Berapa lama
pengajuan sertiﬁkat CPKB?
Timeline pengajuan Sertiﬁkat CPKB adalah
35 HK dihitung sejak pembayaran PNBP.

Apakah sertiﬁkat CPKB
yang sudah terbit harus diambil
ke Badan POM atau
dapat dikirimkan?
Sertiﬁkat CPKB yang telah terbit dapat diambil
di Direktorat Pengawasan Kosmetik BPOM
sesuai dengan informasi yang dikirimkan
melalui email. Apabila pelaku usaha
menghendaki untuk dikirim langsung, maka
dapat dikirimkan melalui jasa pengiriman.
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FREQUENTLY ASKED QUESTIONS
Pengajuan Sertiﬁkat CPKB

Berapa lama masa berlaku
sertiﬁkat CPKB ?
Masa berlaku Sertiﬁkat CPKB yaitu selama 5
(lima) tahun sejak tanggal terbit sertiﬁkat.

Berapa lama sebaiknya
perpanjangan sertiﬁkat CPKB
atau re-sertiﬁkasi CPKB dilakukan
sebelum masa berlakunya habis?
Pengajuan perpanjangan sertiﬁkat CPKB
atau re-sertiﬁkasi CPKB sebaiknya diajukan
6 (enam) bulan sebelum habis masa
berlakunya.
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FREQUENTLY ASKED QUESTIONS
Pengajuan Sertiﬁkat CPKB

Berapa biaya Perpanjangan
Sertiﬁkat CPKB atau
re-sertiﬁkasi CPKB?
Biaya PNBP yang harus dibayarkan pada
perpanjangan Sertiﬁkat CPKB atau resertiﬁkasi CPKB dibedakan berdasarkan
jumlah aset (tidak termasuk tanah dan
bangunan tempat usaha), yaitu:
a. Industri besar (aset di luar tanah dan
bangunan > Rp10 Milyar): Rp 5.000.000,per bentuk sediaan
b. Industri menengah (aset di luar tanah dan
bangunan: > Rp500 juta - Rp10 Milyar): Rp
3.000.000,- per bentuk sediaan
c. Industri kecil (aset di luar tanah dan
bangunan > 50 juta – 500 juta): Rp
500.000,- per bentuk sediaan.
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FREQUENTLY ASKED QUESTIONS
Pengajuan Sertiﬁkat CPKB

Apabila terjadi perubahan
pada sertiﬁkat CPKB, apakah
kita perlu melakukan pengajuan
untuk perubahannya?
Apabila terjadi perubahan pada sertiﬁkat CPKB,
maka harus diajukan perubahannya pada
sistem e-sertiﬁkasi.pom.go.id

Apa saja contoh perubahan
sertiﬁkat CPKB yang harus
diajukan permohonannya?
Contoh perubahan sertiﬁkat CPKB yang harus
diajukan permohonannya, yaitu:
a. perubahan nama perusahaan tanpa perubahan
kepemilikan;
b. perubahan bentuk badan hukum; dan/atau
c. perubahan alamat dengan lokasi sama.
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FREQUENTLY ASKED QUESTIONS
Pengajuan Sertiﬁkat CPKB

Berapakah biaya jika
mengajukan perubahan administrasi
pada sertiﬁkat CPKB?
Untuk perubahan administrasi pada sertiﬁkat CPKB,
dikenakan biaya PNBP sebagai berikut:
a. perubahan nama perusahaan tanpa perubahan
kepemilikan
- Industri besar : Rp 1.000.000,- per bentuk
sediaan
- Industri menengah: Rp 500.000,- per bentuk
sediaan
- Industri kecil: Rp. 100.000,- per bentuk
sediaan
b. perubahan bentuk badan hukum dan/atau
alamat dengan lokasi sama)
- Industri besar : Rp. 500.000,- per bentuk
sediaan
- Industri menengah: Rp. 250.000,- per bentuk
sediaan
- Industri kecil: Rp. 100.000,- per bentuk
sediaan
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FREQUENTLY ASKED QUESTIONS
Pengajuan Sertiﬁkat CPKB

Apakah industri kosmetika
Golongan B dapat mengajukan
sertiﬁkat CPKB?
Industri kosmetika Golongan B dapat
mengajukan permohonan sertiﬁkat CPKB
selama dapat memenuhi persyaratan
penerapan 12 aspek CPKB.

Apabila suatu industri sudah
memiliki Sertiﬁkat Pemenuhan
Aspek CPKB, apakah harus
mengurus sertiﬁkat CPKB?
Industri kosmetika yang sudah memiliki Sertiﬁkat
Pemenuhan Aspek CPKB saat ini tidak wajib
mengurus sertiﬁkat CPKB. Namun apabila
industri tersebut ingin menerima kontrak
produksi (toll manufacturing) atau melakukan
ekspor ke negara yang mewajibkan adanya
sertiﬁkat GMP, maka industri tersebut wajib
mengajukan sertiﬁkasi CPKB.
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FREQUENTLY ASKED QUESTIONS
Pengajuan Sertiﬁkat CPKB

Apabila industri kosmetika
sudah memiliki Sertiﬁkat Pemenuhan
Aspek CPKB secara Bertahap
Golongan A dan ingin mengajukan
permohonan sertiﬁkat CPKB,
apakah dilakukan pemeriksaan
sarana kembali?
Untuk industri kosmetika yang sudah
mendapatkan Sertiﬁkat Pemenuhan Aspek
CPKB secara Bertahap Golongan A dan ingin
mengajukan permohonan sertiﬁkat CPKB
tetap dilakukan pemeriksaan sarana setelah
mengajukan permohonan di sistem es e r t i ﬁ k a s i . p o m . g o. i d d a n m e l a k u k a n
p e m b a y a ra n P N B P. O l e h k a re n a i t u,
disarankan kepada industri kosmetika
golongan A yang mengajukan perizinan
sarana kosmetika untuk langsung mengurus
sertiﬁkat CPKB.
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FREQUENTLY ASKED QUESTIONS
Pengajuan Sertiﬁkat CPKB

Sehubungan dengan telah
berlakunya 5 (lima) bentuk
sediaan kosmetika, apa yang harus
dilakukan oleh industri kosmetika
yang sudah memiliki sertiﬁkat CPKB
yang masih menggunakan bentuk
sediaan kosmetika yang lama?
Industri kosmetika yang sudah memiliki sertiﬁkat
CPKB sebelum diterbitkan keputusan bentuk
sediaan kosmetika tahun 2020 maka persetujuan
tersebut masih tetap berlaku sesuai masa
berlakunya dan apabila hendak melakukan
pembaruan dapat dilakukan pengajuan ke Badan
POM.
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Pengajuan
Ser ﬁkat Pemenuhan
Aspek Cara Pembuatan
Kosme ka yang Baik (CPKB)

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS
Pengajuan Sertiﬁkat Pemenuhan Aspek Cara Pembuatan
Kosmetika yang Baik (CPKB)

Apa saja persyaratan untuk
mengajukan Sertiﬁkat
Pemenuhan Aspek CPKB?
Persyaratan pengajuan Sertiﬁkat Pemenuhan
Aspek CPKB:
a. NIB;
b. surat permohonan dengan contoh surat
pada lampiran 5;
c. persetujuan denah bangunan industri
kosmetika dari Badan POM; dan
d. d ok u m e n p e n e ra p a n C P K B s e s u a i
golongan industri dengan daftar dokumen
pada lampiran 6.
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FREQUENTLY ASKED QUESTIONS
Pengajuan Sertiﬁkat Pemenuhan Aspek Cara Pembuatan
Kosmetika yang Baik (CPKB)

Bagaimana alur pengajuan
Sertiﬁkat Pemenuhan Aspek CPKB?
Alur pengajuan Sertiﬁkat Pemenuhan Aspek CPKB yaitu:
a. pelaku usaha mengirimkan surat permohonan Sertiﬁkat
Pemenuhan Aspek CPKB melalui pos/email kepada Deputi
Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen
Kesehatan, dan Kosmetik dengan tembusan Direktur
Pengawasan Kosmetik dan Kepala UPT BPOM setempat;
b. pelaku usaha kemudian berkoordinasi dengan petugas
UPT BPOM setempat mengenai mekanisme pemeriksaan
sarana;
c. setelah disepakati waktu pemeriksaan sarana antara UPT
BPOM dan pelaku usaha, kemudian petugas UPT BPOM
setempat melakukan pemeriksaan sarana;
d. jika berdasarkan hasil pemeriksaan oleh petugas masih
belum memenuhi ketentuan, maka akan diberikan surat
pemberitahuan agar pelaku usaha melakukan perbaikan
dan pencegahan berupa CAPA (Corrective Action and
Preventive Action);
e. pelaku usaha diberikan waktu untuk memperbaiki CAPA
paling lama 2 (dua) bulan setelah tanggal surat
pemberitahuan;
f. jika hasil evaluasi petugas terhadap CAPA yang diberikan
oleh pelaku usaha telah sesuai, UPT mengirimkan hasil
pemeriksaan kepada Deputi Bidang Pengawasan Obat
Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik;
g. Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen
Kesehatan, dan Kosmetik menerbitkan Sertiﬁkat
Pemenuhan Aspek CPKB.
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