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Kata Pengantar
Puji dan Sukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan karuniaNya kami dapat melaksanakan tugas dan kegiatan Direktorat Registrasi Obat
Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik selama tahun 2019. Perbaikan secara
terus menerus dan berkelanjutan harus menjadi prioritas dalam mengambil langkah
pencapaian pelayanan prima. Penyusunan Laporan Tahunan (LAPTAH) 2019 ini sebagai
bagian dari upaya penyelenggaraan administrasi negara yang akuntabel dan dapat di
pertanggung jawabkan demi perbaikan kedepan.
Pengembangan e-registration senantiasa menjadi prioritas utama dalam pelayanan
pendaftaran produk obat tradisional suplemen kesehatan dan kosmetik.sampai
dengan tahun 2019, Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan
Kosmetiktelah memiliki beberapa sistem elektrinik antara lain, Sistem Notifikasi
Kosmetika, Aplikasi Sistem Registrasi Obat Tradisional (ASROT), Aplikasi Iklan Sireka
( Sisitem Elektronik Registrasi Iklan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan).
Secara keseluruhan, peningkatan infrasrtruktur di bidang pendaftaran obat tradisional,
suplemen kesehatan dan notifikasi kosmetika adalah untuk memberikan pelayanan
yang baik bagi masyarakat serta meningkatkan keampuan, mutu dan kemanfaatan dari
produk obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetika bagi masyarakat.
Akhir kata, kami bersyukur telah menyelesaikan Laporan Tahunan (Laptah) 2019
selanjutnya akan jadi baseline bagi Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen
Kesehatan dan Kosmetik dalam meningkatkan kinerjanya pada masa mendatang.
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BAB I
PENDAHULUAN
1.1. LATAR BELAKANG
Dalam

memberikan

kontribusi

yang

signifikan

bagi

keberhasilan

pelaksanaan RPJMN 2015-2019 dan RKP Tahunan, Direktorat Registrasi Obat
Tradisional, Suplemen kesehatan dan Kosmetik harus mendukung Badan
Pengawas Obat dan Makanan melalui penyusunan rencana strategis dan rencana
tahunan (Renja K/L) yang berkualitas serta optimalisasi pengendalian dan
monitoring evaluasi atas pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan
khususnya Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik secara efektif
serta efisien.
Untuk mendukung pencapaian visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden
terpilih dalam RPJMN 2015-2019 tersebut, maka Direktorat Registrasi Obat
Tradisional, Suplemen kesehatan dan Kosmetik harus mendukung Visi BPOM
2015-2019: ”Obat dan Makanan Aman dalam Meningkatkan Kesehatan
Masyarakat dan Daya Saing Bangsa” melalui pengawasan pre-market Obat
Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik.
Dalam rangka memperkuat sistem regulatori pengawasan obat dan
makanan, Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen kesehatan dan
Kosmetik melakukan pengawasan pre market Obat Tradisional, Suplemen
Kesehatan dan Kosmetik dengan melakukan penilaian/evaluasi terhadap mutu,
keamanan dan manfaat dari produk Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan
Kosmetik yang akan beredar.
Kegiatan evaluasi pre market ini dilakukan untuk meningkatkan efektifitas
pengawasan pre market obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik
agar produk obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik di pasaran
selalu terdaftar. Untuk mencapai hal tersebut diperlukan tahapan kegiatan agar
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jumlah keputusan penilaian obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik
yang diselesaikan dapat tercapai.
1.2. TUJUAN
Penyusunan laporan tahunan 2019 ini bertujuan untuk memberikan
gambaran secara menyeluruh terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah
diselesaikan oleh Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen kesehatan
dan Kosmetik.
Laporan ini dapat memberikan informasi sebagai berikut :
1. Pertanggungjawaban secara administratif seluruh pelaksanaan kegiatan
anggaran tahun 2019
2. Hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan selama tahun 2019
3. Inventarisasi permasalahan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan
kegiatan sekaligus alternatif pemecahan dalam merencanakan kegiatan
tahun berikutnya.

1.3. KEGIATAN UTAMA
Berdasarkan hasil capaian kinerja tahun 2019 yang diperoleh, menunjukkan
bahwa Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen kesehatan dan Kosmetik
telah memenuhi sasaran strategisnya melalui kegiatan-kegiatan yang
mendukung indikator kinerja utama yaitu :

Tabel 1.1 Sasaran Strategis, Indikator dan Target Kinerja Tahun 2019
Kode
Sasaran

Sasaran Kegiatan

Indikator Kinerja

Target

Satuan

% Keputusan regitrasi Obat
Tradisional (OT) yang
diselesaikan tepat waktu

75

%

% Keputusan regitrasi
Suplemen Kesehatan (SK)
yang diselesaikan tepat waktu

65

%

INDIKATOR KINERJA UTAMA
SK 1

2 0 1 9

Tersedianya Obat
Tradisional,
Suplemen Kesehatan
dan Kosmetik yang
memenuhi
persyaratan
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Kode
Sasaran

SK 2

SK 7

SK 8

SK 3

Sasaran Kegiatan
keamanan, manfaat
dan mutu sebelum
diedarkan
Meningkatnya
kepuasan pelaku
usaha terhadap
layanan publik di
bidang registrasi OT,
SK, Notifikasi
Kosmetik dan
Penilaian Uji Pra
Klinik/ klinik dan DIP

Indikator Kinerja

Target

Satuan

% Keputusan notifikasi
Kosmetik yang diselesaikan
tepat waktu
Indeks kepuasan pelayanan
publik di bidang registrasi
Obat Tradisional
Indeks kepuasan pelayanan
publik di bidang registrasi
Suplemen Kesehatan

82

%

75

Nilai

75

Nilai

`pelayanan publik di bidang
notifikasi Kosmetik

75

Nilai

Indeks kepuasan pelayanan
publik di bidang Penilaian Uji
Pra Klinik/ Klinik dan DIP

75

Nilai

70.5

%

81

Nilai

88

%

Terlaksananya
%
tindak lanjut
pengaduan/keluhan/masukan
pengaduan/
terkait registrasi OT, SK,
keluhan/ masukan
notifikasi Kosmetik dan
terkait registrasi OT, Penilaian Uji Pra Klinik/ klinik
SK, notifikasi
dan DIP yang ditindaklanjuti
Kosmetik dan
Penilaian Uji Pra
Klinik/ klinik dan DIP
Terwujudnya RB
Nilai AKIP Direktorat
Direktorat Registrasi Registrasi OT, SK dan
OT, SK dan Kosmetik Kosmetik
sesuai roadmap RB
BPOM 2015-2019
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN
Meningkatnya
pemahaman pelaku
usaha terhadap
persyaratan
keamanan, manfaat
dan mutu OT, SK dan
Kosmetik sebelum
diedarkan

% kesesuaian dokumen
registrasi OT, SK dan
notifikasi Kosmetik terhadap
persyaratan yang ditetapkan
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Kode
Sasaran
SK 4

SK 5

SK 6

2 0 1 9

Sasaran Kegiatan

Indikator Kinerja

Target

Satuan

7

Dokumen

69

Nilai

Rasio ketepatan waktu
yanblik di bidang registrasi
Suplemen Kesehatan

69

Nilai

Rasio ketepatan waktu
yanblik di bidang notifikasi
Kosmetik
Rasio ketepatan waktu
yanblik di bidang penilaian Uji
PraKlinik / Klinik dan DIP

69

Nilai

69

Nilai

Tingkat efektivitas
pendampingan (indeks
kepuasan pelaku usaha
terhadap pemberian
pendampingan/ bimbingan/
pembinaan)

75

Nilai

Tersedianya
identifikasi
kebutuhan standar
registrasi OT, SK,
notifikasi Kosmetik
dan Penilaian Uji Pra
Klinik/ klinik dan DIP

Jumlah dokumen identifikasi
registrasi OT, SK, notifikasi
Kosmetik dan Penilaian Uji
Pra Klinik/ klinik dan DIP

Meningkatnya
ketepatan waktu
pelayanan publik di
bidang registrasi OT,
SK, notifikasi
Kosmetik dan
Penilaian Uji Pra
Klinik/ klinik dan DIP

Rasio ketepatan waktu
yanblik di bidang registrasi
Obat Tradisional

Pendampingan yang
efektif dibidang
registrasi OT, SK,
notifikasi Kosmetik
dan Penilaian Uji Pra
Klinik/ klinik dan DIP
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BAB II
PROFIL DIREKTORAT REGISTRASI OBAT
TRADISIONAL, SUPLEMEN KESEHATAN
DAN KOSMETIK
2.1. PENDAHULUAN
Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen kesehatan dan Kosmetik
berada di bawah Kedeputian Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Kosmetik dan
Produk Komplemen. Dilihat dari fungsinya, Direktorat Registrasi Obat Tradisional,
Suplemen Kesehatan dan Kosmetik secara garis besar melakukan salah satu pilar
lembaga BPOM yaitu kegiatan penapisan produk dalam rangka pengawasan Obat
Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik sebelum beredar (pre-market)
melalui mekanisme registrasi/penilaian.
2.2. VISI DAN MISI
Visi
Untuk mendukung pencapaian visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden
terpilih dalam RPJMN 2015-2019 tersebut, maka Direktorat Registrasi Obat
Tradisional, Suplemen kesehatan dan Kosmetik harus mendukung Visi BPOM
2015-2019: ”Obat dan Makanan Aman dalam Meningkatkan Kesehatan
Masyarakat dan Daya Saing Bangsa” melalui pengawasan pre-market Obat
Tradisional, Suplemen kesehatan dan Kosmetik.
Mengacu kepada Visi BPOM tahun 2015-2019 tersebut maka sudah menjadi
suatu keharusan bagi Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen kesehatan
dan Kosmetik untuk mengadopsi Visi BPOM tersebut, melalui pengawasan premarket Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik.
Penjelasan Visi:
Proses penjaminan pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan
Kosmetik harus melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan serta
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dilaksanakan

secara

akuntabel

serta

diarahkan

untuk

menyelesaikan

permasalahan kesehatan yang lebih baik. Sejalan dengan itu, maka pengertian
kata Aman dan Daya Saing adalah sebagai berikut:
Aman:

Kemungkinan risiko yang timbul pada penggunaan Obat

Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik telah melalui analisa dan kajian
sehingga risiko yang mungkin masih timbul adalah seminimal mungkin/ dapat
ditoleransi/ tidak membahayakan saat digunakan pada manusia. Dapat juga
diartikan bahwa khasiat/ manfaat obat tradisional, suplemen kesehatan dan
kosmetik meyakinkan, keamanan memadai, dan mutunya terjamin.
Daya Saing: Kemampuan menghasilkan produk barang dan jasa yang telah
memenuhi standar, baik standar nasional maupun internasional, sehingga
adanya kesiapan suatu produk bangsa untuk interaksi di masa depan.
MISI
Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, diperlukan suatu misi yang
merupakan tindakan nyata dalam pelaksanaannya.
Dalam pelaksanaan pengawasan pre-market, Direktorat Registrasi Obat
Tradisional, Suplemen kesehatan dan Kosmetik harus mendukung Misi BPOM
berikut:
1. Meningkatkan sistem pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko
untuk melindungi masyarakat
Pengawasan obat dan makanan dalam hal ini adalah pengawasan
terhadap Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik merupakan
satu-kesatuan fungsi (full spectrum) yaitu standardisasi, penilaian produk
sebelum beredar, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi, sampling dan
pengujian produk serta penegakan hukum. Direktorat Registrasi Obat
Tradisional,

Suplemen

kesehatan

dan

Kosmetik

berperan

dalam

pengawasan penilaian produk obat tradisional, suplemen kesehatan dan
kosmetik sebelum beredar.
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2. Mendorong kemandirian pelaku usaha dalam memberikan jaminan
keamanan obat dan makanan serta memperkuat kemitraan dengan
pemangku kepentingan
Sebagai salah satu pilar Sistem Pengawasan Obat dan Makanan
(SISPOM), pelaku usaha mempunyai peran yang sangat strategis dalam
menjamin produk obat dan makanan aman. Pelaku usaha merupakan
pemangku kepentingan yang mampu memberikan jaminan produk yang
memenuhi standar dengan memenuhi ketentuan yang berlaku terkait
dengan produksi dan distribusi obat dan makanan.
BPOM melalui Direktorat Registrasi Obat Tradisonal, Suplemen
Kesehatan dan Kosmetik harus mampu membina dan mendorong pelaku
usaha untuk dapat memberikan produk yang aman, bermanfaat/berkhasiat
dan bermutu melalui serangkaian kegiatan penilaian, bimbingan teknis dan
forum komunikasi bagi pelaku usaha. Dengan pembinaan secara
berkelanjutan, diharapkan pelaku usaha mempunyai kemandirian dalam
memberikan jaminan keamanan obat dan makanan.
Kemajuan industri obat dan makanan termasuk obat tradisonal,
suplemen kesehatan dan kosmetik secara tidak langsung juga dipengaruhi
dari sistem serta dukungan regulatory yang mampu diberikan oleh BPOM,
sehingga BPOM melalui Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen
kesehatan dan Kosmetik berkomitmen untuk mendukung peningkatan daya
saing, yaitu melalui jaminan keamanan, manfaat dan mutu obat tradisional,
suplemen kesehatan dan kosmetik.
3. Meningkatkan kapasitas kelembagaan BPOM
Misi BPOM merupakan langkah utama yang disesuaikan dengan tugas
pokok dan fungsi BPOM. Pengawasan pre-market obat tradisional, suplemen
kesehatan dan kosmetik yang berstandar internasional diterapkan dalam
rangka memperkuat BPOM menghadapi tantangan globalisasi. Dengan
penjaminan mutu produk obat tradisional, suplemen kesehatan dan
kosmetik

yang

konsisten,
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berkhasiat/bermanfaat dan bermutu, diharapkan BPOM mampu melindungi
masyarakat dengan optimal.
2.3. STRUKTUR ORGANISASI

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Direktorat Registrasi Obat Tradisional,
Suplemen Kesehatan dan Kosmetik
2.4. DATA KEPEGAWAIAN
Untuk mendukung tugas-tugas Direktorat Registrasi Obat Tradisional,
Suplemen Kesehatan dan Kosmetik sesuai dengan peran dan fungsinya, diperlukan
sejumlah SDM yang memiliki keahlian dan kompetensi yang baik. Jumlah SDM
(Struktural dan staf) yang dimiliki Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen
Kesehatan dan Kosmetik untuk melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan premarket Obat Tradisional, Suplemen kesehatan dan Kosmetik per Desember tahun 2019
adalah sejumlah 105 pegawai yang terdiri dari 69 pegawai PNS/Aparatur Sipil Negara
(ASN) dan 36 pegawai Pramubakti. Jumlah SDM tersebut belum memadai dan belum
dapat mendukung pelaksanaan tugas pengawasan pre-market Obat Tradisional,
Suplemen Kesehatan dan Kosmetik secara optimal. Kebutuhan pegawai tahun 2019
berdasarkan Analisis Beban Kerja sebagaimana Tabel 2.1. dibawah ini.
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Tabel 2.1 Kebutuhan SDM Staff Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen
Kesehatan dan Kosmetik Berdasarkan Beban Kerja
P1

P2

UKDIP& TOP

Standar Kebutuhan
SDM

100

53

58

Jumlah pegawai saat
ini

25

14

19

Kekurangan SDM

75

39

39

*) ABK = 213 Orang; Bazzeting = 69 Orang; Kekurangan Staff SDM = 153 Orang
Keterangan : data Analisis Beban Kinerja per Februari 2020

Sebagai upaya untuk meningkatkan kinerja pengawasan Obat dan Makanan,
BPOM telah melakukan proses restrukturisasi Organisasi yang berdampak pada
peningkatan beban kerja di Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen
Kesehatan dan Kosmetik. Berdasarkan Tabel 1 di atas dapat diketahui bahwa untuk
mengakomodir beban kerja terkait restrukturisasi organisasi tersebut dibutuhkan
pegawai sebanyak 213 orang, sedangkan jumlah SDM Staff yang tersedia saat ini hanya
sejumlah 69 orang. Untuk itu, masih dibutuhkan tambahan staff pegawai sejumlah 153
orang.
Adapun jumlah pegawai Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen
Kesehatan dan Kosmetik berdasarkan tingkat pendidikan tahun 2019 sebagaimana
pada Tabel 2.2 di bawah ini :

Tabel 2.2 Profil Pendidikan SDM (Struktural dan Staff) Direktorat Registrasi Obat
Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik Tahun 2019

Tingkat Pendidikan

Jumlah

Persentase

Non Sarjana

15

21.73%

S1

6

8.69%

Profesi / Apoteker

38

55.07%

S2

10

14.49%

Total

69

100%

L A P O R A N

T A H U N A N

2 0 1 9

11
Tabel 2.3 Analisis Kebutuhan Staff Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen
Kesehatan dan Kosmetik Berdasarkan Kompetensi/Pendidikan Tahun 2019

60

Tingkat Pendidikan

Kebutuhan

Persentase

Non Sarjana
S1
Profesi / Apoteker
Total

25
26
76
127

19.68%
20.47%
59.85%
100%

55.07

50
40
30
21,73

20

14,49
8,69

10
0
Apoteker

Magister

Sarjana

Presentase SDM

Non Sarjana

Trend

Grafik 2.1 Komposisi Persentase SDM Direktorat Registrasi Obat Tradisional,
Suplemen Kesehatan dan KosmetikMenurut Pendidikan.

Unit Kerja

S3

S2

Apoteker/
Profesi

S1

NON sarjana

Jumlah

Persentase

Tabel 2.4 Profil Pegawai Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan
dan Kosmetik Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2019 Pada Unit Kerja

Subdirektorat Registrasi Produk
dan Iklan Obat Tradisional dan
Suplemen Kesehatan
Subdirektorat Registrasi Kosmetik

0

3

19

1

5

28

41.17

0

1

12

1

3

17

25

SubDirektorat Registrasi Uji Pra
Klinik/Klinik Obat Tradisional,
Suplemen Kesehatan, Kosmetik,
dan Dokumen Informasi Produk
Kosmetik
Tata Operasional

0

4

7

1

1

13

19.11

0

1

0

3

6

10

14.70

No

1
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Dari Tabel 2.dan Grafik 1. di atas dapat diketahui bahwa sebanyak 55.07%
pegawai Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik
berpendidikan profesi (apoteker), 8.69% berpendidikan S1, 14.49% berpendidikan
Magister dan, 21.73% non Sarjana. Tidak ada satupun yang berpendidikan S3. BPOM
sebagai organisasi yang scientific based seharusnya didukung oleh SDM dengan
pendidikan S2 dan S3 yang lebih banyak dari saat ini. Pegawai dengan pendidikan non
sarjana masih relatif besar yaitu sebanyak 15 orang (21.73%). Dengan tantangan yang
semakin kompleks, Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan
Kosmetik harus melakukan peningkatan kompetensi SDM dan memprediksikan
kebutuhan SDM untuk memperkuat pengawasan pre-market dengan lingkungan
strategis yang semakin dinamis.
Strategi manajemen SDM yang tepat harus dimiliki Direktorat Registrasi Obat
Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik untuk menjamin ketersediaan SDM
sesuai dengan kebutuhan pada semua jenis dan jenjang jabatan. Pembinaan karir dan
kompetensi pegawai harus dilakukan secara transparan, terarah, adil dan konsisten.
Pembinaan kinerja pegawai melalui penilaian prestasi kerja pegawai yang obyektif, adil
dan transparan harus dilakukan untuk menjamin peningkatan kinerja Direktorat, yang
pada akhirnya juga berkontribusi pada peningkatan kerja organisasi BPOM dalam
mewujudkan visi dan misi BPOM.
2.5. ANGGARAN
Selama tahun 2019 pelaksanaan anggaran Direktorat Registrasi Obat Tradisional,
Suplemen Kesehatan dan Kosmetik telah mengupayakan prinsip-prinsip akuntansi
instansi pemerintah dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku. Alokasi anggaran untuk Direktorat
Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik pada tahun 2019
adalah sebesar Rp.11.334.528.000,, alokasi tersebut dituangkan dalam Daftar Isian
Pelaksanaan Anggaran tahun 2019 nomor SP DIPA- 063.01.1.445161/2019 tanggal 5
Desember 2018.

L A P O R A N

T A H U N A N

2 0 1 9

13
Tabel 2.5 Pagu Anggaran Direktorat Registrasi Obat Tradisional,
Suplemen Kesehatan dan Kosmetik 2019
Kegiatan
1.
2.
3.
4.
5.

Keputusan Penilaian Obat Tradisional
yang diterbitkan tepat waktu
Keputusan Penilaian Suplemen
Kesehatan yang diterbitkan tepat waktu
Keputusan Penilaian Kosmetik yang
diterbitkan tepat waktu
Dokumen Informasi Produk yang
dieselesaikan
Layanan Internal
TOTAL

Anggaran

Persentase

Rp.

4.598.483.000,-

39.07

Rp.

2.771.092.000,-

24,45

Rp.

3.133.151.000,-

27,64

Rp.

831.802.000,-

7,34

Rp.
Rp.

170.000.000,11.334.528.000,-

1,50
100

Penyerapan anggaran Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen
Kesehatan dan Kosmetik tahun 2019 untuk program Dukungan Manajemen dan
Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada 2019 sebesar 99,71 % dari jumlah keseluruhan
pagu (Rp11.301.258.601,00), dengan rincian yang dapat dilihat pada lampiran.
Mapping anggaran Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan
Kosmetik dibagi pada 6 sasaran kegiatan dari 8 sasaran yang ada, 2 sasaran kegiatan
tidak mendapatkan anggaran dikarenakan indikator kegiatan pada sasaran tersebut
mendapatkan nilai indikator dari unit penilai sehingga unit tidak menganggarkan
sasaran tersebut.
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BAB III
TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Dalam melaksanakan ketentuan Pasal 53 Peraturan Presiden Nomor 80 tahun
2017, BPOM menetapkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 26
Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPOM yang merubah Direktorat
Penilaian Obat Tradisional, Suplemen Makanan dan Kosmetik menjadi Direktorat
Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik. Dilihat dari fungsinya,
Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik secara garis
besar melakukan salah satu pilar lembaga BPOM yaitu kegiatan penapisan produk
dalam rangka pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik
sebelum beredar (pre-market) melalui mekanisme registrasi/ penilaian.
Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 26 Tahun
2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan bahwa
Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik mempunyai
tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma,
standar, prosedur, kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi
dan pelaporan di bidang registrasi obat tradisional, suplemen kesehatan, dan
kosmetik.

Fungsi
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 167, Direktorat
Registrasi Obat Tradisional, Suplemen kesehatan dan Kosmetik menyelenggarakan
fungsi :
A. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan pedoman, standar,
kriteria dan prosedur, serta pelaksanaan pengendalian, pemantauan,
pemberian bimbingan dan pembinaan di bidang penilaian produk obat
tradisional dan suplemen kesehatan.
B. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan pedoman, standar,
kriteria, dan prosedur, serta pelaksanaan pengendalian, pemantauan,
pemberian bimbingan dan pembinaan dibidang penilaian produk kosmetik.
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C. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan pedoman, standar,
kriteria dan prosedur, serta pelaksanaan pengendalian, pemantauan,
pemberian bimbingan dan pembinaan di bidang surveilan keamanan obat
tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik.
D. Penyusunan rencana dan program penilaian obat tradisional, suplemen
kesehatan dan kosmetik.
E. Koordinasi kegiatan fungsional pelaksanaan kebijakan teknis di bidang
penilaian obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik.
F. Evaluasi dan penyusunan laporan penilaian obat tradisional, suplemen
kesehatan dan kosmetik.
G. Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Deputi
Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplemen.
Dalam melaksanakan ketentuan Pasal 53 Peraturan Presiden Nomor 80 tahun 2017
BPOM menetapkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 26 Tahun
2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPOM yang merubah Direktorat Registrasi
Obat Tradisional, Suplemen kesehatan dan Kosmetik menjadi Direktorat Registrasi
Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik. Dilihat dari fungsinya, Direktorat
Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik secara garis besar
melakukan salah satu pilar lembaga BPOM yaitu kegiatan penapisan produk dalam
rangka pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, Kosmetik sebelum
beredar (pre-market) melalui mekanisme registrasi/penilaian.
Kondisi umum Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan
Kosmetik pada saat ini berdasarkan peran, tupoksi dan pencapaian kinerja adalah
sebagai berikut:

Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik
Untuk memperkuat sistem regulatori pengawasan obat dan makanan di bidang
obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik,Direktorat Registrasi Obat
Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetikmelakukan pengawasan obat
tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetika sebelum beredar/Pre market
evaluation dengan melakukan penilaian/ evaluasi terhadap mutu, khasiat/manfaat
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dan keamanan dari produk obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetika yang
akan beredar. Dalam melaksanakan penilaian/evaluasi tersebut Direktorat Registrasi
Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik juga melibatkan tenaga ahli di
bidang obat tradisional suplemen kesehatan dan kosmetika baik di dalam maupun di
luar Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik.
Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 26 Tahun
2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan bahwa
Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik mempunyai
tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma,
standar, prosedur, kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi
dan pelaporan di bidang registrasi obat tradisional, suplemen kesehatan, dan
kosmetik.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 196, Direktorat
Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik menyelenggarakan
fungsi :
a.

penyiapan penyusunan kebijakan di bidang registrasi produk dan iklan obat
tradisional dan suplemen kesehatan, registrasi kosmetik, dan penilaian uji pra
klinik/klinik obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, dan dokumen
informasi produk kosmetik;

b.

penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang registrasi produk dan iklan obat
tradisional dan suplemen kesehatan, registrasi kosmetik, dan penilaian uji pra
klinik/klinik obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, dan dokumen
informasi produk kosmetik;

c.

penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang registrasi
produk dan iklan obat tradisional dan suplemen kesehatan, registrasi kosmetik,
dan penilaian uji pra klinik/klinik obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik,
dan dokumen informasi produk kosmetik;

d.

penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang registrasi produk
dan iklan obat tradisional dan suplemen kesehatan, registrasi kosmetik, dan
penilaian uji pra klinik/klinik obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, dan
dokumen informasi produk kosmetik;
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e.

pelaksanaan registrasi produk dan iklan obat tradisional dan suplemen kesehatan,
dan registrasi kosmetik;

f.

pelaksanaan penilaian uji pra klinik/klinik obat tradisional, suplemen kesehatan,
kosmetik, dan dokumen informasi produk kosmetik;

g.

pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang registrasi produk dan
iklan obat tradisional dan suplemen kesehatan, registrasi kosmetik, dan penilaian
uji pra klinik/klinik obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, dan dokumen
informasi produk kosmetik; dan

h.

pelaksanaan urusan tata operasional Direktorat.

Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik terdiri atas:
a.

Subdirektorat Registrasi Produk dan Iklan Obat Tradisional dan Suplemen
Kesehatan;

b.

Subdirektorat Registrasi Kosmetik;

c.

SubDirektorat Registrasi Uji Pra Klinik/Klinik Obat Tradisional, Suplemen
Kesehatan, Kosmetik, dan Dokumen Informasi Produk Kosmetik; dan

d.

Kelompok Jabatan Fungsional.

Subdirektorat Registrasi Produk dan Iklan Obat Tradisional dan Suplemen
Kesehatan;
Subdirektorat Registrasi Produk dan Iklan Obat Tradisional dan Suplemen
Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan
kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, pelaksanaan bimbingan
teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang registrasi produk dan iklan
obat tradisional dan suplemen kesehatan.
Dalam melaksanakan tugas, Subdirektorat Registrasi Produk dan Iklan Obat
Tradisional dan Suplemen Kesehatan; menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
a.

penyiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang registrasi produk dan iklan obat
tradisional dan suplemen kesehatan;

b.

penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang registrasi produk dan iklan obat
tradisional dan suplemen kesehatan;

2 0 1 9

L A P O R A N

T A H U N A N

18
c.

penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang
registrasi produk dan iklan obat tradisional dan suplemen kesehatan;

d.

penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang registrasi
produk dan iklan obat tradisional dan suplemen kesehatan; dan

e.

pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang registrasi produk dan
iklan obat tradisional dan suplemen kesehatan.

Subdirektorat Registrasi Produk dan Iklan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan
terdiri atas:
a.

Seksi Registrasi Obat Tradisional;

b. Seksi Registrasi Suplemen Kesehatan; dan
c.

Seksi Registrasi Iklan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan.

Seksi Registrasi Obat Tradisional mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan
penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur,
kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan
pelaporan pelaksanaan registrasi obat tradisional.
Seksi Registrasi Suplemen Kesehatan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan
penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur,
kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan
pelaporan pelaksanaan registrasi suplemen kesehatan.
Seksi Registrasi Iklan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan mempunyai tugas
melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan
norma, standar, prosedur, kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta
pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan registrasi iklan obat tradisional dan
suplemen kesehatan.

Subdirektorat Registrasi Kosmetik
Subdirektorat Registrasi Kosmetik mempunyai tugas melaksanakan penyiapan
penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur,

L A P O R A N

T A H U N A N

2 0 1 9

19
kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di
bidang registrasi kosmetik.
Dalam

melaksanakan

tugas

Subdirektorat

Registrasi

Kosmetik

menyelenggarakan fungsi:
a.

penyiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang registrasi kosmetik dekoratif
dan perawatan;

b.

penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang registrasi kosmetik dekoratif
dan perawatan;

c.

penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang
registrasi kosmetik dekoratif dan perawatan;

d.

penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang registrasi
kosmetik dekoratif dan perawatan; dan

e.

pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang registrasi kosmetik
dekoratif dan perawatan.

Subdirektorat Registrasi Kosmetik terdiri atas:
a.

Seksi Registrasi Kosmetik Dekoratif; dan

b. Seksi Registrasi Kosmetik Perawatan.

Seksi Registrasi Kosmetik Dekoratif mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan
penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur,
kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan
pelaporan pelaksanaan registrasi registrasi kosmetik dekoratif.
Seksi Registrasi Kosmetik Perawatan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan
penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur,
kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan
pelaporan pelaksanaan registrasi registrasi kosmetik perawatan.

Subdirektorat Penilaian Uji Pra Klinik/Klinik Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan,
Kosmetik, dan Dokumen Informasi Produk Kosmetik
Subdirektorat Penilaian Uji Pra Klinik/Klinik Obat Tradisional, Suplemen
Kesehatan, Kosmetik, dan Dokumen Informasi Produk Kosmetik mempunyai tugas
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melaksanakan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma,
standar, prosedur, kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi
dan pelaporan di bidang penilaian uji pra klinik/klinik obat tradisional, suplemen
kesehatan, kosmetik, dan dokumen informasi produk kosmetik.
Dalam melaksanakan tugas, Subdirektorat Penilaian Uji Pra Klinik/Klinik Obat
Tradisional, Suplemen Kesehatan, Kosmetik, dan Dokumen Informasi Produk Kosmetik
menyelenggarakan fungsi:
a.

penyiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang penilaian uji pra klinik/klinik
obat tradisional, suplemen kesehatan, dan dokumen informasi produk kosmetik;

b.

penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang penilaian uji pra klinik/klinik
obat tradisional, suplemen kesehatan, dan dokumen informasi produk kosmetik;

c.

penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang
penilaian uji pra klinik/klinik obat tradisional, suplemen kesehatan, dan dokumen
informasi produk kosmetik;

d.

penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penilaian
uji pra klinik/klinik obat tradisional, suplemen kesehatan, dan dokumen informasi
produk kosmetik;

e.

pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penilaian uji pra
klinik/klinik obat tradisional, suplemen kesehatan, dan dokumen informasi produk
kosmetik; dan

f.

pelaksanaan urusan tata operasional Direktorat.

Subdirektorat Penilaian Uji Pra Klinik/Klinik Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan,
Kosmetik, dan Dokumen Informasi Produk Kosmetik terdiri atas:
a. Seksi Penilaian Uji Pra Klinik/Klinik Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan;
b. Seksi Penilaian Uji Pra Klinik/Klinik dan Dokumen Informasi Produk Kosmetik; dan
c. Seksi Tata Operasional.

Seksi Penilaian Uji Pra Klinik/Klinik Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan
mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan
kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, pelaksanaan bimbingan
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teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan penilaian
uji pra klinik/klinik obat tradisional dan suplemen kesehatan.
Seksi Penilaian Uji Pra Klinik/Klinik dan Dokumen Informasi Produk Kosmetik
mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan
kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur,
kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan
pelaporan pelaksanaan penilaian uji pra klinik/klinik dan dokumen informasi produk
kosmetik.
Seksi Tata Operasional mempunyai tugas melakukan urusan tata operasional
registrasi obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik.
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BAB IV
HASIL KEGIATAN DIREKTORAT
REGISTRASI OBAT TRADISIONAL,
SUPLEMEN KESEHATAN DAN KOSMETIK
TAHUN 2019
Sumber dana untuk pelaksanaan kegiatan di Direktorat Registrasi Obat
Tradisional, Suplemen kesehatan dan Kosmetik pada tahun 2019 berasal dari DIPA
2019 (APBN & PNBP). Hingga akhir tahun 2019, Direktorat Registrasi Obat Tradisional,
Suplemen Kesehatan dan Kosmetik telah melaksanakan seluruh kegiatan yang menjadi
tanggung jawabnya.
Dalam melaksanakan setiap kegiatannya, Direktorat Registrasi Obat
Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik berdasarkan pada sasaran kegiatan
dan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Direktorat Registrasi Obat Tradisional,
Suplemen Kesehatan dan Kosmetik memiliki 8 (delapan) sasaran dengan 16 (enam
belas) indikator kinerja sebagai nilai keberhasilan pencapaian sasaran kegiatan
tersebut.
SK1. Tersedianya Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang
memenuhi persyaratan keamanan, manfaat dan mutu sebelum diedarkan
Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik memiliki
peran penting untuk tersedianya obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik
di pasaran yang memenuhi persyaratan keamanan, manfaat dan mutu. Indikator yang
ditetapkan untuk dapat mengukur keberhasilan sasaran tersebut adalah persentase
keputusan regitrasi Obat Tradisional (OT), Suplemen Kesehatan (SK) dan Kosmetik
yang diselesaikan tepat waktu. Kegiatan yang dilakukan untuk tercapainya sasaran
kegiatan tersebut diantaranya adalah diantaranya adalah:
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1. Intensifikasi Evaluasi Data Pendaftaran Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan
dan Permohonan Notifikasi Kosmetik
A. Pendaftaran Obat Tradisional
Registrasi obat tradisional meliputi pendaftaran produk obat tradisional
dan pendaftaran iklan obat tradisional. Pada tahun 2019 Direktorat Registrasi Obat
Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik telah menerima 7.898 berkas
registrasi obat tradisional. Sebanyak 7.286 berkas (92,25%) telah selesai
dilakukan evaluasi, sedangkan 612 berkas (7,75%) masih dalam proses evaluasi.
Dari 7.286 berkas yang telah selesai dievaluasi tersebut, 6.635 berkas (91,07%)
disetujui permohonannya, 253 berkas (3,47%) diberikan tambahan data dan 398
berkas (5,46%) ditolak permohonannya.
Ketepatan waktu keputusan obat tradisional dihitung berdasarkan waktu
penyelesaian berkas yang telah selesai dievaluasi hingga diberikan keputusan,
dibandingkan dengan waktu yang ditentukan. Sebanyak 4.992 berkas (68.51%)
telah diselesaikan tepat waktu (memenuhi time line yang ditentukan) dan 2.224
berkas (31.49%) diselesaikan tidak tepat waktu.
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Dari grafik 4.1 terlihat bahwa pendaftaran obat tradisional menunjukkan
trend peningkatan sejak tahun 2012, dari 1.953 berkas yang diterima pada tahun
2012, menjadi 7.898 berkas pada tahun 2019. Dibandingkan dengan tahun 2018
(7226 berkas), berkas yang diterima pada tahun 2019 (7898 berkas) mengalami
kenaikan sebesar 9,30%.
Pada tahun 2019 Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen
Kesehatan dan Kosmetik telah menerima 504 berkas permohonan pre-review
iklan obat tradisional. Sebanyak 499 berkas (99,01%) telah selesai dilakukan
evaluasi sedangkan 5 berkas permohonan (0,99%) masih dalam proses evaluasi.
Dari 504 berkas yang telah dievaluasi tersebut, 391 berkas disetujui
permohonannya, 26 berkas tambahan data dan 82 berkas ditolak permohonannya.
Seluruh keputusan pre review iklan obat tradisional yang dikeluarkan telah
diselesaikan tepat waktu (memenuhi time line yang ditentukan).
Pada tahun 2019, terkait pendaftaran obat herbal terstandar, telah
dievaluasi sejumlah 55 protokol uji praklinik dan 17 data hasil uji praklinik. Terkait
pendaftaran fitofarmaka, telah dievaluasi sejumlah 13 protokol uji klinik dan 9
data hasil uji klinik.

B. Pendaftaran Suplemen Kesehatan
Pada tahun 2019 Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen
Kesehatan dan Kosmetik telah menerima 3.256 berkas pendaftaran suplemen
kesehatan. Sebanyak 3.029 berkas (93.03 %) telah selesai dilakukan evaluasi,
sedangkan 227 berkas (6,97 %) masih dalam proses evaluasi. Dari 3.029 berkas
yang telah dievaluasi tersebut, sebanyak 2.542 berkas (83,92 %) dinyatakan
disetujui, 197 berkas (6,50 %) tambahan data dan 290 berkas (9,58 %) ditolak
permohonannya.
Bila dihitung berdasarkan ketepatan waktu penyelesaian berkas yang telah
dievaluasi, maka sebanyak 2.061 berkas (68,04 %) telah diselesaikan tepat waktu
(memenuhi time line yang ditentukan) dan 968 berkas (31.96%) diselesaikan tidak
tepat waktu.

L A P O R A N

T A H U N A N

2 0 1 9

25
4000
3500
3000

2018

2019

2187

2000

1000

3256
3029

2561

2500

1500

3337
3085

1029
790

1632
1437

1393
1064

1128
972

2013

2014

1814
1577

500
0

2012

2015

Berkas Diterima

2016

2017

Berkas selesai dievaluasi

Trend

Grafik 4.2 Profil Jumlah Keputusan Penilaian Produk Suplemen Kesehatan

Dari grafik 4.2 terlihat bahwa pendaftaran produk suplemen kesehatan
menunjukkan trend peningkatan sejak tahun 2012, dari 1.029 berkas yang diterima
pada tahun 2012, menjadi 3.256 berkas pada tahun 2019. Namun demikian, berkas
yang diterima pada tahun 2019 (3256 berkas) mengalami penurunan sebesar -2,43
% jika dibandingkan dengan tahun 2018 (3337 berkas).
Pada tahun 2019, Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen
Kesehatan dan Kosmetik telah menerima 419 berkas permohonan pre-review
iklan suplemen kesehatan. Sebanyak 416 berkas (99,28 %) telah selesai dilakukan
evaluasi, sedangkan 3 berkas permohonan (0,72%) masih dalam proses evaluasi.
Dari 416 berkas yang telah dievaluasi tersebut, 301 berkas (72,36%) disetujui
permohonannya, 48 berkas (15,95%) tambahan data dan 67 berkas (11,69%)
permohonan ditolak permohonannya. Seluruh keputusan pre review iklan
suplemen kesehatan yang dikeluarkan telah diselesaikan tepat waktu (memenuhi
time line yang ditentukan).

C. Notifikasi Kosmetika
Pada tahun 2019 Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen
Kesehatan dan Kosmetik telah menerima 76.927 berkas permohonan notifkasi
kosmetika, dari jumlah tersebut sebanyak 74.738 permohonan (97,15%) telah
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selesai dilakukan evaluasi sementara 2.189 permohonan (2.85%) masih dalam
proses evaluasi. Dari 74.738 berkas yang telah dievaluasi tersebut, 73.806
permohonan dinyatakan disetujui permohonannya dan 932 permohonan ditolak
permohonannya.
Ketepatan waktu pada proses evaluasi berkas permohonan notifkasi
kosmetika dengan kategori selain Sediaan Wangi-wangian dilakukan dalam waktu
14 (empat belas) hari kerja sejak pelaku usaha menyelesaikan Surat Perintah Bayar
(SPB) berkas permohonan notifkasi kosmetika hingga proses evaluasi yang
diselesaikan pada level Direktur /Eselon 2. Sedangkan untuk kategori Sediaan
Wangi-wangian, ketepatan waktu pada proses evaluasi berkas permohonan
notifkasi kosmetika dilakukan dalam waktu 3 (tiga) hari kerja sejak pelaku usaha
menyelesaikan Surat Perintah Bayar (SPB) berkas permohonan notifkasi kosmetika
hingga proses evaluasi yang diselesaikan pada level Direktur /Eselon 2.
Bila dihitung berdasarkan ketepatan waktunya, maka sebanyak 60.186
berkas (80,53%) telah diselesaikan tepat waktu (memenuhi time line yang
ditentukan) 14.552 permohonan (19.47%) diselesaikan tidak tepat waktu. Berikut
adalah grafik tren penerimaan berkas permohonan kosmetik terhadap berkas yang
diselesaikan sejak tahun 2012 hingga 2019:
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Dari grafik 4.3 terlihat bahwa Notifikasi Kosmetika menunjukkan tren
peningkatan sejak tahun 2012, dari 23.573 berkas yang diterima pada tahun 2012,
menjadi 76.927 berkas pada tahun 2019. Terjadi kenaikan sebesar 25,25% jumlah
berkas yang diterima pada tahun 2019 (76.927 berkas) dibanding tahun 2018
(61.421 berkas). Dengan hasil tersebut maka nilai pencapaian kinerja Direktorat
Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik pada tahun 2019
untuk indikator kinerja keputusan notifikasi kosmetik yang diselesaikan tepat
waktu sebesar 80,53%. Sementara target yang ditetapkan dalam Renstra dan
Rencana Kerja Pemerintah adalah sebesar 82%, sehingga Nilai Pencapaian Target
pada tahun ini adalah sebesar 98,21%, dengan kriteria cukup.
Realisasi capaian kinerja ketepatan waktu tahun 2019 bila dibandingkan
dengan realisasi pada tahun 2018 adalah sebesar 98,21%, dengan kriteria cukup.
Penurunan capaian kinerja disebabkan:
a. Terjadinya kenaikan jumlah berkas yang diterima sebesar 25,25% pada tahun
2019 dibanding tahun 2018 dan penerapan integrasi E-Payment Badan POM
MPN G2 Kemenkeu menyebabkan kenaikan jumlah produk yang masuk, karena
dalam sistem ini pembayaran dapat dilakukan melalui Teller, ATM, E-banking
(khusus Bank Mandiri) dan EDC, sehingga semua perusahaan bisa melakukan
pembayaran dalam waktu bersamaan yang menyebabkan jumlah produk yang
dibayarkan meningkat dan berimbas pada meningkatnya jumlah berkas
pendaftaran serta menurunnya ketepatan waktu notifikasinya
b. Perampingan organisasi untuk Sub Direktorat Registrasi Kosmetik sehingga
jumlah evaluator berkurang dan mengakibatkan beban kerja untuk evaluator
existing meningkat
c. Adanya temuan dari pengawasan mengenai beberapa perusahaan terkait
dengan produk ataupun dokumen administrasi sehingga menyebabkan
penundaan proses notifikasi
d. Adanya pendaftaran produk yang memerlukan kajian lebih mendalam terkait
aspek keamanan, kemanfaatan dan klaim dari produk tersebut, sehingga
membutuhkan waktu lebih lama karena harus dibahas dalam KOMNAS
kosmetika
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Dalam rangka memperbaiki capaian terhadap target yang ditetapkan, maka
strategi perbaikan yang dilakukan adalah sebagai berikut:
a. Evaluasi bisnis proses
b. Pengembangan sistem clustering pelaku usaha bidang kosmetik
c. Penambahan jumlah SDM/ evaluator
d. Intensifikasi data permohonan notifikasi.
e. Desk consultation
f. Peningkatan pengetahuan dan kompetensi pemohon notifikasi melalui
kegiatan coaching clinic
Sebagai bentuk pengawasan yang menyeluruh terhadap kosmetik,
Direktorat melaksanakan tugas pengawasan dengan melakukan evaluasi Dokumen
Informasi Produk di sarana dengan capaian sebanyak 874 dokumen, dengan nilai
capaian sebesar 121,34 %. Realisasi Penilaian DIP tahun 2019 bila dibandingkan
dengan realisasi pada tahun 2018 adalah sebesar 115,45%, dengan kriteria
memuaskan.
2. Pengembangan Aplikasi Notifikasi Kosmetika
Dalam rangka mendukung good governance dalam hal pelayanan
pendaftaran yang transparan dan mudah, telah dibuat sistem Notifkos. Sistem
aplikasi NOTIFKOS (Aplikasi Sistem Notifikasi Kosmetik Online) adalah sistem
aplikasi pendaftaran produk kosmetik secara online. Aplikasi Notifkos merupakan
tulang punggung Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia (BPOM
RI) dan stake holders/pemangku kepentingan untuk akses permohonan notifikasi
kosmetik. Pengembangan sistem Notifkos merupakan suatu kebutuhan agar
sistem yang telah dibangun dapat terus melayani pengguna di tengah perubahan
yag cepat, bugs yang muncul, serta kebutuhan pengguna yang berubah secara
cepat.

Sistem Notifkos dituntut dinamis dan cepat berubah, mengikuti

perkembangan peraturan maupun teknologi.
Untuk menjawab kebutuhan tersebut, Direktorat Registrasi Obat
Tradisional,

Suplemen

Kesehatan

dan

Kosmetik

melakukan

kegiatan

Pengembangan Aplikasi Notifikasi Kosmetik yang terdiri dari:
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a. Pengembangan Aplikasi Notifkos
Sistem Notifikasi Kosmetika dapat berjalan dengan lancar dan stabil
sehingga dapat mendukung tugas pokok dan fungsi dari BPOM RI pada
umumnya dan Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan
Kosmetik pada khususnya yang meliputi :


Penyempurnaan fitur 2D-Barcode



Penyempurnaan fitur Tanda Tangan Elektronik



Integrasi data dengan OSS



Pembuatan fitur geo-tagging



Penyelesaian migrasi data notifkos ke notifkos baru



Pembuatan Isian data SPT



Penyempurnaan Integrasi dengan aplikasi BPOM Command Center



Penyempurnaan fitur reporting engine



Optimalisasi Fitur



Instalasi dan Pemasangan Sistem



Pelaporan

b. Pengembangan Aplikasi Clustering Notifikasi Kosmetika
Kegiatan Pengembangan Aplikasi Clustering Notifikasi Kosmetika,
bertujuan untuk mempermudah pelaku usaha dalam memperoleh izin edar.
Pengembangan juga dilakukan dengan tujuan dalam rangka simplifikasi proses
notifikasi, meliputi:


Pembuatan template pendaftaran sistem clustering untuk akun
perusahaan;



Pembuatan template form evaluasi pengajuan pendaftaran clustering
pada level evaluator;



Pembuatan checklist persyaratan / kriteria dan flaging untuk pendaftaran
clustering;



Pembuatan print out Surat Keputusan berisi nama perusahaan yang
terpilih dalam sistem clustering;
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Pembuatan otomatisasi flaging akun perusahaan dan pendaftaran produk
khusus mekanisme clustering;



Penyederhanaan alur pendaftaran khusus sistem clustering



Pembuatan master data sediaan kategori untuk pendaftaran produk
dengan mekanisme clustering



Penambahan sub menu evaluasi produk clustering pada semua role
evaluator



Pembuatan laporan akhir pekerjaan

c. Pemeliharaan Sistem Aplikasi Notifkos
Kegiatan ini adalah bertujuan untuk memastikan aplikasi dapat berjalan
dengan lancar, membantu kegiatan operasional internal user

dan

meminimalisir bug dari aplikasi Notifkos sehingga dapat meningkatkan
performance aplikasi Notifkos, meliputi:


Monitoring rutin aplikasi yang meliputi status web server dan db server



Melakukan back up data terhadap database



Melakukan checklist pemeliharaan aplikasi dan database

Pelaksanaan pengembangan Notifikasi dilakukan selama 3 bulan dari bulan
Agustus – Oktober 2019.

Gambar 4.1 Rapat Tim IT dengan Pengembang dalam rangka Pengembangan
Aplikasi Notifikasi Kosmetika
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3. Pembahasan Aspek Keamanan dan Klaim Kosmetik oleh Ahli Kosmetik
Semakin cepatnya kemajuan ilmu dan teknologi dibidang kosmetik,
membuat semakin beragamnya produk – produk yang dinotifikasi ke Badan POM.
Kegiatan ini dilaksanakan dengan melakukan rapat pembahasan dengan ahli
kosmetik yang sudah kompeten di bidangnya terhadap hasil penilaian yang
dilakukan terhadap kosmetik sebelum beredar dan juga terhadap bahan baku baru
yang belum pernah digunakan di dalam produk kosmetik menyangkut aspek
persyaratan mutu, keamanan dan kemanfaaan. Rapat pembahasan ini melibatkan
seluruh evaluator dan rapat dilakukan sebanyak 4 kali pertemuan pertahun,
dimana kegiatan dilakukan di Jakarta dan Bekasi. Kegiatan ini mulai dilaksanakan
pada bulan Agustus sampai Desember 2019.
Tahapan pelaksanaan kegiatan adalah:


Membuat Surat Keputusan Tim Ahli Kosmetik.



Mengadakan rapat pembahasan dengan tim ahli kosmetik.



Membuat laporan hasil pembahasan untuk selanjutnya menjadi rekomendasi
dalam pengambilan kebijakan

Gambar 4.2 Pembahasan Aspek Keamanan dan Klaim kosmetik
oleh Tim Ahli Kosmetik
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4. Penilaian Keamanan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan bersama Tim Ahli
Penggunaan jamu di masyarakat semakin berkembang seiring dengan
perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Perkembangan obat tradisional
saat ini dapat terlihat dari meningkatnya industri yang memproduksi obat
tradisional secara modern dimana adanya perubahan konsep penggunaannya yang
semula untuk swa-pengobatan menjadi pengobatan dalam pelayanan kesehatan
yang dapat disejajarkan dengan obat modern, hal tersebut terlihat dengan
meningkatnya pengajuan permohonan nomor izin edar untuk produk obat
tradisional yang berupa jamu, obat herbal terstandar dan fitofarmaka, terkait
banyaknya penelitian yang masuk dalam kelompok obat herbal terstandar dan
fitofarmaka.
Untuk mengantisipasi hal tersebut maka dibuatlah pembahasan awal
sebelum pertemuan Komnas yang bertujuan agar evaluasi data uji pra klinis dan uji
klinis untuk produk-produk terjamin mutunya dan optimal. Kegiatan yang
dilaksanakan antara lain : Membentuk Komite Nasional Penilaian Pendaftaran Obat
Tradisional dan Suplemen Kesehatan, melakukan pertemuan dan pembahasan
serta re-evaluasi data pendaftaran obat tradisional dan suplemen kesehatan, dan
memberikan rekomendasi tentang hasil penilaian kepada Kepala Badan POM. Pada
tahun 2019 telah dilakukan pembahasan terhadap kajian OT dan SK risiko tinggi
yang dinilai sejumlah 8 kajian.
5. Representasi di Sidang Harmonisasi ASEAN di Bidang Kosmetik
Pertemuan rutin negara – negara ASEAN dalam rangka melakukan
pembahasan mengenai harmonisasi regulasi di bidang Kosmetik. Harmonisasi
regulasi ASEAN di bidang Kosmetik dimaksudkan untuk menyeragamkan regulasi
diantara negara – negara anggota ASEAN, sehingga kosmetika yang beredar di
negara – negara anggota ASEAN terjamin mutu, keamanan dan kemanfaatannya
dan beredar lebih cepat di pasaran.
Metode pelaksanaan kegiatan ini adalah dengan pertemuan anggota dari
negara – negara ASEAN yang membahas regulasi, perkembangan bahan baku
kosmetika, permasalahan kosmetik yang ada saat ini, perkembangan implementasi
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ASEAN harmonisasi masing – masing negara. Sidang harmonisasi ASEAN di bidang
kosmetik ini setiap tahunnya dilaksanakan sebanyak dua kali.
Tahapan pelaksanaan kegiatan adalah :


Membentuk anggota Delegasi



Melakukan pertemuan dan pembahasan terhadap regulasi, bahan baku
kosmetika, permasalahan kosmetik yang ada saat ini, perkembangan
implementasi ASEAN harmonisasi masing – masing negara.



Berkoordinasi dengan Direktorat Standardisasi OT, SK dan Kosmetik tentang
hasil pertemuan.

Representasi perwakilan/delegasi Indonesia pada sidang harmonisasi ASEAN
dibidang kosmetik tahun 2019 pada:
 Myanmar, pada tanggal 18 – 21 Juni 2019
 Filipina, pada tanggal 12 – 15 November 2019

6. Pembuatan Aplikasi Sistem Pengajuan Uji Praklinik/Klinik Secara Online
Sebelum pelaksanaan uji praklinik/klinik protokol uji diajukan ke Direktorat
Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik. Satu upaya dalam
memberikan pelayanan terkait pengajuan pelaksanaan uji klinik atau uji praklinik
yang transparan dan mudah adalah dengan menggunakan sistem pengajuan Uji
Klinik/Praklinik obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik secara
elektronik atau disingkat aplikasi SIPUKO (Sistem Pengajuan Uji Klinik/Praklinik
secara Online). Sistem pendaftaran secara elektronik ini digunakan untuk
melakukan pengajuan pelaksanaan uji klinik atau uji praklinik. Untuk itu Direktorat
Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik melaksanakan
kegiatan “Pembuatan Aplikasi SIPUKO” sehingga dapat mempercepat dan
mempermudah proses pengajuan pelaksanaan uji klinik/praklinik secara
elektronik.
Pada tahun 2019 telah dilakukan 5 (lima) kali rapat koordinasi dengan
pengembang aplikasi dan juga Pusdatin BPOM yaitu tanggal 29 April 2019, 8
Agustus 2019, 21 Oktober 2019, 23 Desember 2019 dan 27 Desember 2019.
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Gambar 4.3 Rapat pembahasan pembuatan aplikasi SIPUKO

SK2. Meningkatnya kepuasan pelaku usaha terhadap layanan publik di bidang
registrasi OT, SK, Notifikasi Kosmetik dan Penilaian Uji Pra Klinik/ klinik dan DIP
Pelayanan publik yang diberikan secara prima oleh Direktorat Registrasi Obat
Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik merupakan salah satu fungsi yang
harus dilaksanakan oleh direktorat. Demi tercapainya kepuasan atas pelayanan yang
diberikan maka direktorat melaksanakan berbagai kegiatan termasuk melakukan
pemantauan terhadap pelayanan yang telah diberikan. Keberhasilan dari pencapaian
sasaran kegiatan tersebut sangat ditentukan oleh kegiatan – kegiatan yang dilakukan
oleh direktorat, meskipun penilaian kepuasan dilakukan unit penanggung jawabnya.

SK.3 Meningkatnya pemahaman pelaku usaha terhadap persyaratan keamanan,
manfaat dan mutu Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik sebelum
diedarkan
Pemahaman pelaku usaha terhadap persyaratan keamanan, manfaat dan mutu Obat
Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik merupakan hal yang penting karena
dapat berdampak pada jaminan keamanan, khasiat/manfaat dan mutu produk Obat
dan Makanan yang diproduksi dan diedarkan. Pelaku usaha wajib mematuhi
ketentuan/peraturan yang telah ditetapkan pemerintah sebagai regulator dalam
rangka perlindungan masyarakat. Dalam rangka meningkatkan pemahaman setiap
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pelaku usaha terhadap peraturan yang ditetapkan, maka direktorat perlu melakukan
berbagai kegiatan yaitu:
1. Bimbingan Teknis dan Advokasi Untuk UMKM Obat Tradisional dalam rangka
Memperoleh Izin Edar
Kegiatan ini merupakan kegiatan terpadu antara Direktorat Registrasi Obat
Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik dengan Direktorat Pengawasan
Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan tentang bimbingan teknis dan advokasi
kepada pelaku usaha khususnya Usaha Mikro Kecil Menegah (UMKM) obat
tradisional. Dalam kegiatan ini akan disampaikan perkembangan terbaru mengenai
regulasi obat tradisional serta pelaksanaan kegiatan pelayanan publik.
Selain itu, pada kegiatan ini, pelaku usaha dapat berdiskusi langsung untuk
menyampaikan saran dan masukan untuk perbaikan layanan dalam rangka
memperoleh izin edar. Kegiatan dilaksanakan selama 1 hari di Sukoharjo pada
bulan Maret 2019 dengan mengundang sebanyak 750 peserta di wilayah Sukoharjo
dan sekitarnya, kegiatan ini merupakan kegiatan bersama untuk seluruh unit di
kedeputian II.
2. Komunikasi Informasi Edukasi Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan
bersama Tokoh Masyarakat
Kegiatan Informasi Edukasi Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan
bersama Tokoh Masyarakat merupakan kegiatan penyuluhan kepada masyarakat
agar menjadi konsulen cerdas dalam menggunaan obat tradisional dan suplemen
kesehatan yang aman dan bermanfaat dengan melibatkan tokoh masyarakat.
Dengan adanya kegiatan ini diharapkan memberi manfaat yaitu antara lain dapat
memberikan saran dan masukan untuk perbaikan pengawasan obat tradisional dan
suplemen kesehatan dan dapat memahami tentang sistem pengawasan obat
tradisional dan suplemen kesehatan serta penyuluhan umum terkait obat
tradisional dan suplemen kesehatan.
Kegiatan telah dilaksanakan dengan jumlah peserta 220 orang di tiap
daerah dan telah dilaksanakan di 4 daerah yaitu Jambi, Toli-toli, Bekasi dan Depok
pada bulan April – Desember 2019.
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3. In House Training Dermato-Cosmeto Science
Kosmetik merupakan salah satu kebutuhan terbesar yang digunakan oleh
masyarakat, dimana dapat digunakan oleh siapa saja untuk merawat kulit dan
untuk merias wajah. Badan POM sebagai regulator yang melakukan pengawasan
harus mempunyai pengetahuan mengenai mutu, keamanan dan kemanfaatan
produk kosmetika. Pengetahuan tersebut sangat diperlukan karena adanya
verifikasi produk sebelum beredar dan adanya penilaian Dokumen Informasi
Produk setelah produk beredar. Oleh karena itu diperlukan suatu in house training
dermato-cosmetics science dalam rangka meningkatkan kompetensi evaluator dan
up date informasi terbaru dalam ilmu dan teknologi di bidang kosmetologi,
khususnya bagi staf Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan
dan Kosmetik dalam melakukan verifikasi produk kosmetik dan penilaian Dokumen
Informasi Produk.
Workshop yang diberikan kepada evaluator untuk tahun 2019 ini
ditetapkan untuk 5 materi terkait keamanan dan kemanfaatan kosmetika yang
disampaikan oleh 5 narasumber berbeda yang terdiri dari professional maupun
akademisi di bidang kosmetik. Workshop dilaksanakan di Jakarta selama 2 hari
dengan peserta sebanyak 32 orang evaluator pada tanggal 5 – 6 September 2019.

Gambar 4.4 In-House Training Dermato-Cosmetic Science bagi Evaluator Kosmetik
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4. Advokasi dan Penilaian Sentra Uji Klinik
Kegiatan advokasi dan penilaian sentra uji klinik merupakan kegiatan yang
ditujukan untuk pendampingan sentra uji klinik. Kegiatan dilaksanakan dengan
mengundang peneliti, CRO (Organisasi Riset Kontrak), Industri (sponsor). Kegiatan
ini dilaksanakan dalam bentuk diskusi dengan bahasan terkait langkah strategis
dalam upaya untuk mengatasi beberapa kendala dalam penelitian, seperti :


Kesulitan dalam memperoleh subjek yang sesuai dengan kriteria inklusi



Kendala dalam fasilitas uji klinik



Kesulitan dalam penyiapan dokumen uji klinik yang sesuai dengan Cara Uji
Klinik yang Baik (CUKB)



Kurangnya koordinasi serta komitmen antara pihak peneliti, sponsor, BPOM,
Komite etik serta pimpinan pada sentra uji klinik

Dengan kegiatan ini diharapkan penelitian dapat berjalan lancar dan hasil uji klinik
yang diperoleh bersifat kredibel dan valid.
Selama tahun 2019, Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen
Kesehatan dan Kosmetik, melakukan kegiatan ini pada beberapa sentra uji klinik
yaitu :


Tanggal 11 Maret 2019 di Fakultas Kedokteran Universitas Padjajaran Bandung,



Tanggal 27- 28 November 2019 di Puskesmas Ciledug Tangerang,



Tanggal 4 Desember 2019 di Rumah Sakit Universitas Airlangga di Surabaya,



Tanggal 11 – 12 Desember 2019 di Puskesmas Jetis Yogyakarta

Pada tanggal 23 September 2019 dilakukan advokasi di Palangkaraya mengundang
peneliti, lintas sektor terkait pengembangan Bajakah sebagai komplementer
kanker, RS setempat, Perguruan Tinggi setempat dan siswa SMA peneliti awal
bajakah beserta guru pembimbingnya.
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Gambar 4.5 Advokasi dan Penilaian di Salah Satu Sentra Uji Klinik
5. Penilaian Pelaksanaan Uji Pra Klinik dan Klinik Obat Bahan Alam dan Suplemen
Kesehatan
Penilaian Pelaksanaan Uji Pra Klinik dan Klinik Obat Bahan Alam dan
Kosmetik dilakukan untuk memastikan bahwa pelaksanaan uji klinik oleh site telah
sesuai dengan protokol yang sudah disetujui oleh Badan POM dan menerapkan
kaidah-kaidah Cara Uji Klinik yang Baik. Kegiatan ini dihadir oleh peneliti dan
sponsor. Penilaian/Inspeksi dilakukan sebanyak 1 (satu) kali di site uji klinik yaitu
pada tanggal 8-9 Oktober 2019 di site Clinical Research Supporting Unit FKUI Jakarta
untuk uji klinik berjudul “Dermatological Irritation Test and Sensitization Test of
Telon Lang Plus Cream, Telon Lang Plus Oil, Telon Lang Panda and Telon Lang Ceria”
Version Januari 2019.
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Gambar 4.6 Penilaian Pelaksanaan Uji Pra Klinik dan Klinik OBA dan SK
6. Evaluasi Dokumen dan Data Uji Pra Klinik/Klinik OT dan SK
Dokumen uji praklinik/klinik produk obat bahan alam dan suplemen
kesehatan yang diajukan ke Badan POM akan dievaluasi terlebih dahulu oleh tim
evaluator Badan POM. Apabila diperlukan, dapat dilakukan evaluasi dengan
melibatkan narasumber ahli di bidangnya. Evaluasi dilakukan mengacu pada
Peraturan Kepala Badan POM No. 21 Tahun 2015 tentang Tata Laksana Persetujuan
Uji Klinik dan Peraturan Kepala Badan POM No. 7 Tahun 2014 tentang Pedoman Uji
Toksisitas Nonklinik secara In Vivo. Setelah dokumen dinyatakan memenuhi
ketentuan yang dipersyaratkan, maka akan diterbitkan Surat Persetujuan
Pelaksanaan Uji Praklinik/Klinik yang menandakan bahwa uji praklinik atau uji klinik
sudah dapat dilaksanakan.
Pada tahun 2019, Direktorat Registrasi OT, SK dan Kosmetik telah
melakukan rapat evaluasi Dokumen Uji Pra Klinik/Klinik Obat Bahan Alam sebanyak
4 (empat) kali, rapat evaluasi Data Uji Pra Klinik/Klinik Obat Bahan Alam sebanyak
3 (tiga) kali dan rapat evaluasi Dokumen Uji Pra Klinik/Klinik Suplemen Kesehatan
sebanyak 5 (lima) kali dengan total dokumen yang dievaluasi pada rapat tim ahli
sebanyak 69 (enam puluh sembilan) dokumen.
Keterlibatan tim ahli dalam pembahasan dokumen uji praklinik dan uji klinik
di Dit. Registrasi OT, SK dan Kos diperlukan sebagai bahan pertimbangan sebelum
dikeluarkannya Surat Persetujuan Pelaksanaan Uji Praklinik dan Surat Persetujuan
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Pelaksanaan Uji Klinik terutama pada untuk hal-hal yang bersifat spesifik ataupun
dengan tingkat kesulitan yang tinggi. Tim ahli yang dilibatkan sesuai dengan
kepakaran yang dimiliki antara lain ahli di bidang uji praklinik maupun uji klinik dari
berbagai perguruan tinggi maupun praktisi.

Gambar 4.7 Evaluasi Dokumen dan Data Uji Pra Klinik/Klinik OT dan SK
7. Penilaian Dokumen Informasi Produk
Untuk menjamin keamanan, kemanfaatan, dan mutu produk yang beredar
di pasaran dalam rangka pelaksanaan ASEAN HARMONISASI di bidang kosmetik
maka dilakukan pengawasan terhadap Dokumen Informasi Produk (DIP) yang wajib
disimpan oleh produsen dan/atau pihak yang bertanggung jawab terhadap
peredaran Kosmetika. Untuk menunjang hal tersebut maka perlu dilakukan suatu
kegiatan Penilaian DIP ke sarana produsen/distributor kosmetik baik di Jakarta
maupun di daerah. Pelaksanaan Penilaian DIP di Jakarta maupun di daerah juga
melibatkan petugas Balai / Balai Besar POM setempat. Penilaian dilakukan
terhadap DIP yang telah dipersiapkan oleh produsen dan petugas melakukan
penilaian terhadap DIP tersebut. Dari kegiatan penilaian DIP tersebut, temuan
dicatat dalam Berita Acara Penilaian (BAP) dan ditandatangani oleh petugas dan
pihak pelaku usaha. Temuan dicatat sebagai suatu penyimpangan atau
ketidaksesuaian atau temuan yang tidak memenuhi persyaratan dan peraturan
yang berlaku.
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Tahapan pelaksanaan kegiatan adalah:


Membentuk Tim Penilaian DIP



Mengadakan Penilaian DIP terhadap produsen dan distributor / pihak yang
bertanggung jawab terhadap peredaran produk kosmetik

Pelaksanaan kegiatan Januari - Desember 2019 dengan capaian dokumen yang
dinilai sebanyak 874 DIP
Pelaksanaan di:


Jakarta

: 35 perusahaan



Bodetabek

: 20 perusahaan



Luar Kota

: 13 perusahaan

8. Evaluasi Hasil Audit Dokumen Informasi Produk kosmetik
Dengan diterapkannya Notifikasi Kosmetik maka seluruh produk-produk
kosmetik yang beredar dan sudah ternotifikasi perlu dilakukan penilaian Dokumen
Informasi Produk (DIP) dimana Penilaian DIP tersebut merupakan salah satu
Dokumen yang yang sangat penting pada pelaksanaan ASEAN HARMONISASI
dibidang kosmetik. Tujuan dari kegiatan ini adalah melakukan evaluasi terhadap
hasil – hasil penilaian DIP yang sudah dilaksanakan pada tahun sebelumnya untuk
kemudian di tetapkan tindak lanjut dari masing – masing hasil penilaian.
Kegiatan dilaksanakan melalui rapat pembahasan di luar jam kantor dengan
Tim Penilai DIP, orang yang kompeten, handal di bidang kosmetik sehingga dapat
diperoleh data temuan peredaran produk kosmetik yang tidak memenuhi
persyaratan yang dilakukan oleh produsen/distributor kosmetik dan administrator
sebanyak 20 orang.
Tahapan pelaksanaan kegiatan adalah:


Melakukan kegiatan rapat diluar jam kantor sebanyak 12 kali



Membuat laporan hasil evaluasi penilaian DIP

Waktu pelaksanaan pada bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni,
September, Oktober dan November
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SK4. Tersedianya identifikasi kebutuhan standar Registrasi Obat Tradisional,
Suplemen Kesehatan, Notifikasi Kosmetik dan Penilaian Uji PraKlinik/ Klinik DIP
Sebagai lembaga pemerintah yang memiliki peran sebagai regulator di bidang
pengawasan pre-market obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik,
Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik dituntut
untuk mampu menciptakan berbagai kebijakan yang efektif dalam rangka
perlindungan masyarakat serta peningkatan daya saing bangsa. Untuk menciptakan
regulasi, kebijakan, pedoman teknis, petunjuk teknis atau pengembangan aplikasi
dalam rangka simplifikasi maka perlu dilakukan kegiatan-kegiatan yang mendukung,
diantaranya adalah:
1. Pertemuan dengan Stakeholder Dalam Rangka Pembahasan Notifikasi Kosmetik
Sehubungan telah diberlakukannya pasar bebas ASEAN pada tahun 2015
seperti Harmonisasi Association of South East Asean Nation (ASEAN), ASEAN Free
Trade Area (AFTA), dan ASEAN China Free Trade Area (ACFTA) banyak produkproduk obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik dengan mudah masuk
dan keluar dari satu negara ke negara lainnya tanpa hambatan (barrier) yang
berarti sehingga banyak produk obat tradisional, suplemen kesehatan dan
kosmetik yang beredar di pasaran.
Dalam rangka meningkatkan Sistem Pengawasan Obat dan Makanan
(SISPOM) utamanya produk-produk kosmetik melalui pengawasan pre-market
system yang digunakan adalah notifikasi kosmetik. Produk-produk kosmetik yang
masuk ke wilayah Indonesia harus dinotifikasikan lebih dahulu. Dengan
diberlakukannya sistem Notifikasi Kosmetik, dimana produsen/distributor memliki
tanggung jawab lebih besar, realisasi dari tanggung jawab mereka terhadap
keamanan produknya antara lain dengan melakukan evaluasi keamanan produk
kosmetik berdasarkan seluruh informasi tentang produk kosmetik yang
diproduksinya. Sehubungan dengan hal tersebut maka stakeholder, dalam hal ini
produsen, distributor, dan importir kosmetik perlu memahami dan mengerti
tentang tata cara Notifikasi Kosmetik sehingga menghasilkan produk kosmetika
yang berkualitas dan dijamin keamanan dan kemanfaatannya. Untuk mendukung
hal tersebut diatas perlu diadakan suatu kegiatan dalam rangka meningkatkan
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pengetahuan dan kemampuan stakehoulder dalam hal ini produsen, distributor,
dan importir kosmetik dalam hal Notifikasi Kosmetik
Tahapan pelaksanaan kegiatan adalah :
 Melakukan penyusunan makalah dan/atau materi
 Melaksanakan pertemuan dengan stakeholder
 Melakukan evaluasi terhadap kegiatan Pertemuan dengan stakeholder dalam
rangka Pembahasan Notifikasi Kosmetik
Kegiatan dilaksanakan 3 kali pada bulan Februari, April dan Juni tahun 2019.

SK.5 Meningkatnya ketepatan waktu pelayanan publik di bidang Registrasi Obat
Tradisional, Suplemen Kesehatan, Notifikasi Kosmetik dan Penilaian Uji
PraKlinik/Klinik DIP
Ketepatan waktu pelayanan publik merupakan salah satu unsur yang mempengaruhi
indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan direktorat. Ketepatan waktu dalam
memberikan pelayanan dipengaruhi oleh berbagai hal, antara lain kompetensi dan
jumlah SDM, proses layanan, fasilitas dan persyaratan layanan. Sama halnya dengan
penilaian terhadap kepuasan pelayanan publik, maka ketepatan waktu pelayanan
publik dicapai berdasarkan pada penilaian oleh unit penanggung jawabnya.

SK6. Pendampingan yang efektif di bidang Registrasi Obat Tradisional, Suplemen
Kesehatan, Notifikasi Kosmetik dan Penilaian Uji PraKlinik/ Klinik DIP
Adanya peningkatan kapasitas dan komitmen pelaku usaha terhadap pemenuhan
persyaratan yang telah ditetapkan merupakan tingkat keberhasilan pada sasaran
kinerja ini. Demi tercapainya sasaran tersebut maka Direktorat selalu memberikan
pendampingan kepada pelaku usaha melalui kegiatan – kegiatan diantaranya:
1. Forum Advokasi dan Komunikasi tentang Implementasi E-Reg dan Kriteria dan
Tata Cara Pendaftaran OT dan SK OT untuk UMKM
Forum Komonikasi dan Advokasi Kriteria Tata Cara Pendaftaran Obat
Tradisional, dan Suplemen Kesehatan adalah suatu forum/pertemuan antara
petugas pusat Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen kesehatan dan
Kosmetik sebagai narasumber untuk menyampaikan informasi dan pengetahuan
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bagaimana melakukan tata cara pendaftaran obat tradisional dan suplemen
kesehatan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku
kepada Industri kecil Obat Tradisional (IKOT), Usaha Menengah Obat Tradisional
(UMOT) dan importir obat tradisional maupun suplemen kesehatan maupun
petugas Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.
Dalam melaksanakan kegiatan ini Balai POM sebagai panitia penyelenggara
pertemuan. Selain itu juga akan dilakukan coaching kepada UMKM mengenai
penggunaan sistem aplikasi ASROT. Volume kegiatan satu kali pertahun dengan
mengundang peserta 80 orang dari produsen. Panitia daerah sebanyak 3 orang dan
petugas pusat sebagai narasumber sebanyak 10 orang. Kegiatan dilaksanakan di
Semarang tanggal 26-28 Februari 2019

Gambar 4.8 Forkom tentang Implementasi E-Reg dan Kriteria dan Tata Cara
Pendaftaran OT dan SK OT untuk UMKM
2. Pelaksanaan Pelayanan Prima dalam rangka Pendaftaran Obat Tradisional dan
Suplemen Kesehatan di Daerah
Dewasa ini penggunaan produk obat tradisional dan suplemen kesehatan
semakin meningkat serta cenderung merupakan kebutuhan yang sulit dihindari
oleh masyarakat baik pria maupun wanita dewasa ataupun anak - anak. Dalam
rangka melindungi masyarakat dari penggunaan obat tradisional dan suplemen
kesehatan yang dapat merugikan dan membahayakan kesehatan, pemerintah
melaksanakan langkah-langkah pengamanan melalui sistem pendaftaran dan
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penilaian terhadap obat tradisional dan suplemen kesehatan sebelum beredar.
Untuk mendapatkan izin edar, obat tradisional dan suplemen kesehatan harus
didaftarkan

dan

dilakukan

penilaian

terhadap

mutu,

keamanan

dan

kemanfaatannya. Oleh karena itu untuk meningkatkan ketersediaan obat
tradisional dan suplemen kesehatan yang memenuhi syarat keamanan, manfaat
dan mutu obat tradisional dan suplemen kesehatan di pasaran dan meningkatkan
kompetensi pelaku usaha di bidang registrasi obat tradisional, suplemen kesehatan
maka perlu dilakukan pembinaan pendaftaran obat tradisional dan suplemen
kesehatan kepada pelaku usaha berupa pelatihan pengisian formulir pendaftaran
obat tradisional dan suplemen kesehatan, penerimaan berkas pendaftaran di
daerah dan proses evaluasi pra-registrasi di daerah.
Tahapan Pelaksanaan Kegiatan
Melaksanakan penerimaan berkas pendaftaran baru dan daftar ulang obat
tradisional dan suplemen kesehatan di 4 daerah sebagai salah satu bentuk
implementasi pelaksanaan program pelayanan prima terkait perndaftaran obat
tradisional dan suplemen kesehatan.
Kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2019 pada bulan :
•

Solo (19-21 Maret 2019)

• Serang (7-9 Agustus 2019)

•

Semarang (22-24 Juli 2019)

• Yogyakarta (11-13 September 2019)

Gambar 4.9 Pelaksanaan Pelayanan Prima dalam rangka Pendaftaran Obat Tradisional dan
Suplemen Kesehatan di Jogja
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3. Coaching Clinic dalam rangka E-reg Obat Tradisional dan Suplemen kesehatan
Pelaksanaan kegiatan ini dilaksanakan dengan mengadakan coaching clinic
kepada registration officer obat tradisional dan suplemen kesehatan berupa
informasi tentang tata cara e-registration obat tradisional dan suplemen
kesehatan. Kegiatan dilaksanakan di Direktorat Registrasi Obat Tradisional,
Suplemen kesehatan dan Kosmetik. Jumlah peserta yang diundang sebanyak 35
peserta setiap kali dilaksanakan coaching clinic. Pada tahun 2019, kegiatan ini telah
dilaksanakan sebanyak 9 kali di kantor selama bulan Februari – Desember 2019.
Tahapan pelaksanaan kegiatan adalah :


Melakukan penyusunan makalah



Membentuk tim coaching clinic



Melaksanakan coaching clinic



Melakukan evaluasi kegiatan Coaching Clinic pada setiap akhir kegiatan

4. Coaching Clinic dalam rangka Notifikasi Kosmetik
Pelaksanaan kegiatan ini adalah dengan mengadakan coaching clinic
kepada pelaku usaha kosmetik dalam memberikan informasi yang berkaitan
dengan prosedur dan proses notifikasi kosmetik, termasuk kategori kosmetik dan
peraturan – peraturan yang terkait di bidang kosmetik, serta memahami dan
mengerti langkah – langkah bagaimana menotifikasikan produknya. Dengan
adanya kegiatan ini diharapkan para pelaku usaha juga dapat menyampaikan
hambatan yang ada dalam proses pelaksanaan pengurusan notifikasi kosmetik,
sehingga menjadi masukan untuk perbaikan pelayanan notifikasi secara online.
Kegiatan dilaksanakan di ruang Bimbingan Teknis notifikasi kosmetik. Kegiatan ini
dilaksanakan sebanyak 18 kali selama bulan Maret – Desember 2019.
Tahapan pelaksanaan kegiatan adalah:


Melakukan penyusunan makalah dan materi yang akan disampaikan



Membentuk tim Coaching Clinic



Melakukan penentuan narasumber



Melaksanakan Coaching Clinic dalam rangka Notifikasi Kosmetik



Melakukan evaluasi kegiatan Coaching Clinic pada setiap akhir kegiatan
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Gambar 4.10 Coaching clinic dengan Pelaku Usaha Kosmetik
5. Joint Inspection Sarana Produksi Dalam Rangka Registrasi Obat Tradisional dan
Suplemen Kesehatan
Dalam tugasnya Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen
Kesehatan dan Kosmetik antara lain melaksanakan evaluasi pre market terhadap
produk obat tradisional dan suplemen kesehatan sebelum beredar ke pasaran
untuk menjamin bahwa produk yang beredar memenuhi persyaratan baik
keamanan, kemanfaatan dan mutu produk. Evaluasi yang dilakukan meliputi
persyaratan administrasi maupun teknis dari produsen dan juga produk baik untuk
produk yang diproduksi dalam negeri maupun di luar negeri.
Salah satu lingkup pemeriksaan persyaratan adminsitrasi adalah terkait
cara produksi yang baik yang dibuktikan dengan sertifikat GMP. Evaluasi dokumen
registrasi produk impor adalah terkait penerapan aspek Cara Pembuatan yang Baik
(Good Manufacturing Practices/GMP) yang dibuktikan melalui sertifikat GMP
sebagai salah satu persyaratan dokumen administrasi. Kegiatan joint inspection ini
merupakan kerjasama antara Direktorat Registrasi OT, SK dan Kos dan Direktorat
Pengawasan OT dan SK untuk melakukan pembuktian produksi dari Obat
Tradisional dan Suplemen Kesehatan dilakukan sesuai dengan kaidah – kaidah
GMP. Oleh sebab itu dilakukan pemeriksaan gabungan terhadap sarana diluar
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negeri terhadap produk impor pada tanggal 11-13 Desember 2019 di Auckland,
Selandia Baru dengan melakukan inspeksi pada 2 pabrik di Selandia Baru.
6. Forum Komunikasi, Advokasi dan Coaching Clinic Notifikasi Kosmetik bagi Pelaku
Usaha Kosmetika
Dalam rangka pelaksanaan ASEAN HARMONISASI di bidang kosmetik
dimana pemohon notifikasi (produsen/distributor) memiliki tanggung jawab lebih
besar, realisasi dari tanggung jawab mereka terhadap keamanan produknya. Setiap
pemohon notifikasi wajib memiliki Dokumen Informasi Produk (DIP) dan DIP
tersebut wajib disimpan oleh produsen dan atau pihak yang bertanggung jawab
terhadap peredaran produk kosmetik tersebut di Indonesia dan mudah / siap
diakses oleh pejabat pemerintah yang berwenang. Dalam rangka meningkatkan
daya saing produk dalam negeri yang diproduksi oleh UMKM, maka Badan POM
melalui Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik
melakukan bimbingan kepada UMKM Kosmetika untuk dapat menghasilkan
produk yang bermutu, aman dan bermanfaat.
Keamanan produk kosmetik menjadi tanggung jawab bersama antara
pemerintah dan produsen dalam hal ini UMKM. Oleh karena itu untuk
meningkatkan pengetahuan dalam melakukan analisa dan penilaian terhadap
keamanan produk kosmetik perlu diselenggarakan kegiatan Forum Komunikasi,
Advokasi dan Coaching Clinic Notifikasi Kosmetik dalam bentuk pelatihan bagi
UMKM Kosmetik dengan narasumber praktisi di bidang kosmetik. Dengan
diadakannya pelatihan ini diharapkan UMKM kosmetik dapat menghasilkan produk
yang berkualitas sehingga terjamin mutu, keamanan dan kemanfaatannya.
Tahapan pelaksanaan kegiatan adalah :


Melakukan penyusunan makalah



Melaksanakan Forum Komunikasi, Advokasi dan Coaching Clinic Notifikasi
Kosmetik bagi pelaku usaha.



Melakukan evaluasi Forum Komunikasi, Advokasi dan Coaching Clinic
Notifikasi Kosmetik
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Kegiatan dilaksanakan pada tanggal:


24 – 25 Juni 2019 di Bali



9 – 12 September 2019 di Bandung

Gambar 4.11 Forum Komunikasi, Advokasi dan Coaching Clinic Notifikasi Kosmetik
bagi Pelaku Usaha Kosmetika
7. Pelaksanaan Pelayanan Prima dalam rangka Notifikasi Kosmetik
Notifikasi merupakan suatu proses pemberitahuan kepada pihak otoritas
negara sesuai persyaratan dan tata cara yang ditentukan, yang harus dilakukan
oleh perusahaan sebelum mengedarkan produknya di wilayah Republik Indonesia.
Dengan sistem notifikasi ini, maka tanggung jawab produsen terhadap keamanan
dan mutu produk kosmetika yang akan diedarkan semakin besar dan Badan POM
sebagai pihak otoritas tetap melakukan pengawasan produk di peredaran.
Dalam pelaksanaan sistem notifikasi ini masih banyak hambatan –
hambatan yang terjadi, salah satunya adalah kesalahan pengisian template
notifikasi kosmetik dan data pendukung yang tidak sesuai dengan yang dibutuhkan,
oleh karena itu diperlukan kegiatan Pelayanan Prima Notifikasi Kosmetik, sehingga
dapat meminimalisir kesalahan yang terjadi. Dalam kegiatan ini akan disampaikan,
peraturan terbaru, tata cara permohonan notifikasi dan penyiapan data
pendukung dalam rangka notifikasi kosmetik, serta kosultasi langsung untuk
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menyelesaikan masalah - masalah permohonan produk kosmetik yang
membutuhkan data pendukung.
Tahapan Pelaksanaan Kegiatan
Melaksanakan penyelesaian berkas permohonan notifikasi kosmetika dan
penyelesaian produk – produk yang masih memerlukan tambahan data di 3
provinsi sebagai salah satu bentuk implementasi pelaksanaan program pelayanan
prima terkait notifikasi kosmetika.
Kegiatan dilaksanakan pada tahun 2019 pada bulan:
 Bekasi (4 – 5 Maret 2019)
 Bali (26 – 27 Juni 2019)
 Surabaya (4 – 6 Agustus 2019)

Gambar 4.12 Pelayanan Prima Notifikasi Kosmetik
8. Bimbingan Teknis Cara Uji Klinik yang Baik
Kegiatan dilaksanakan untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan
mengenai uji klinik dan mutu pelaksanaannya sesuai standar GCP (Good Clinical
Practice) serta untuk menunjang ketentuan adanya sertifikat GCP bagi Peneliti
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sebagaimana pada Peraturan Kepala Badan POM Nomor 21 Tahun 2015 tentang
Tata Laksana Persetujuan Uji Klinik.
Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik
mengadakan Bimbingan Teknis Cara Uji Klinik yang Baik (CUKB) di Bidang Obat
Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplemen. Pelatihan ini dilakukan sebanyak 1
(satu) kali di Yogyakarta tanggal 5 - 6 September 2019 dengan melibatkan Peneliti
yang terlibat dalam pengembangan obat bahan alam menjadi kandidat
Fitofarmaka yang akan didampingi Satuan Tugas Percepatan Pengembangan dan
Pemanfaatan Fitofarmaka, seperti peneliti uji klinik (dari perguruan tinggi dan
Rumah sakit), perwakilan Dinas Kesehatan/puskesmas Tangerang, Komisi Etik, dan
sponsor uji klinik. Pelatihan dilakukan selama 2 (dua) hari dengan metode
presentasi menggunakan powerpoint dan flipchart disertai dengan exercise.

Gambar 4.13 Bimbingan Teknis Cara Uji Klinik yang Baik
9. Bimbingan Teknis Penilaian Dokumen Informasi Produk (DIP)
Kosmetik adalah bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan
pada bagian luar tubuh manusia (epidermis, rambut, kuku, bibir dan organ genital
bagian luar) atau gigi dan mukosa mulut terutama untuk membersihkan,
mewangikan mengubah penampilan dan /atau memelihara tubuh pada kondisi
baik.
Setiap kosmetik yang beredar di seluruh wilayah Indonesia wajib memenuhi
standar dan atau persyaratan mutu, keamanan serta kemanfaatan sesuai dengan
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ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Setiap kosmetik yang
beredar di seluruh wilayah Indonesia harus mempunyai izin edar.
Mulai 1 Januari 2011 diberlakukan sistem notifikasi. Sistem ini hanya
melakukan pencatatan untuk kosmetik yang akan diedarkan di wilayah Indonesia.
Sebelum melakukan notifikasi, pemohon/pendaftar harus memiliki Dokumen
Informasi Produk (DIP). DIP tersebut harus disimpan oleh pendaftar dan sewaktuwaktu dapat diperiksa atau diaudit oleh pihak otoritas (Badan POM). Pemohon
atau perusahaan kosmetik harus bertanggung jawab terhadap keamanan, mutu
dan kemanfaatan produk yang dinotifikasikan.
Pada tahun 2019, Badan POM membentuk Sistem Organisasi dan Tata
Kinerja baru sehingga terjadi banyak perubahan baik secara struktur maupun
sumber daya manusia maka untuk memperkuat dan meningkatkan sistem Post
Market Control melalui Product Safety Evaluation oleh Badan POM dalam rangka
Notifikasi Kosmetik, maka diperlukan perkuatan standar dan kompetensi di setiap
komponen sistem yang terlibat baik sumber daya manusia maupun fasilitas
pendukungnya. Untuk mendukung upaya tersebut, para petugas Balai / Balai Besar
POM serta petugas Pusat Badan POM perlu peningkatan kompetensi dalam rangka
Penilaian Dokumen Informasi Produk (DIP). Untuk itu, perlu diadakan Bimbingan
Teknis Penilaian Dokumen Informasi Produk (DIP) bagi Petugas Pusat dan Daerah.
Pelatihan dilaksanakan selama 3 hari dengan target peserta adalah petugas
Balai Besar/Balai POM dan Badan POM Pusat yang pernah mengikuti pelatihan
penyusunan atau penilaian DIP tingkat dasar. Peserta diutamakan berlatar
belakang Pendidikan Apoteker, Kedokteran, atau Sarjana Farmasi dan menguasai
peraturan di bidang kosmetik dan DIP. Kegiatan ini diikuti oleh petugas pusat
sebanyak 24 orang dan petugas daerah berjumlah 15 orang yang terdapat cukup
banyak produsen kosmetik. Peserta diundang untuk melakukan pelatihan yang
diadakan secara konsinyasi di Jakarta. Narasumber yang mengisi berasal dari tim
ahli kosmetik yang kompeten pada bidangnya dan mengetahui betul tentang
keamanan dan kemanfaatan kosmetik. Kegiatan dilaksanakan di Jakarta tanggal 2830 Agustus 2019.
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Gambar 4.14 Bimbingan Teknis Penilaian
Dokumen Informasi Produk (DIP) Tingkat Dasar
10. Bimbingan Teknis Penyusunan DIP bagi Petugas
Untuk memperkuat dan meningkatkan sistem pengawasan produk
kosmetik melalui Product Safety Evaluation oleh Badan POM, maka diperlukan
perkuatan standar dan kompetensi di setiap komponen sistem yang terlibat baik
sumber daya manusia maupun fasilitas pendukungnya. Untuk mendukung upaya
tersebut, para petugas Badan POM perlu peningkatan kompetensi dalam rangka
penyusunan dan penilaian Dokumen Informasi Produk (DIP). Untuk itu, perlu
diadakan pelatihan Penyusunan DIP bagi petugas. Pelatihan dilaksanakan selama 2
hari pada tanggal 13-14 Agustus 2019 dengan target peserta adalah ASN baru dan
petugas dengan jenjang jabatan PFM Madya di Kedeputian 2. Kegiatan ini diikuti
oleh petugas pusat sebanyak 32 orang. Materi yang diberikan, yaitu:
a. Kebijakan dalam sistem Pengawasan Kosmetik
b. Regulasi di Bidang Kosmetik
c. Anatomi dan Fisiologi Kulit, Rambut, Kuku, dan Membran Mukosa
d. Pengantar Kosmetologi
e. Pengawasan Penandaan Produk Kosmetik
f. Kinetic and Dynamic of Cosmetics
g. Kosmetik Perawatan

2 0 1 9

L A P O R A N

T A H U N A N

54
h. Prinsip Dasar Penilaian Keamanan Produk Kosmetik
Dalam pelatihan ini juga diajarkan bagaimana menyusun DIP yang terdiri dari 4
bagian yaitu:


Dokumen Administrasi dan Ringkasan Produk



Data Mutu dan Keamanan Bahan Kosmetik



Data Mutu Kosmetik



Data Keamanan dan Kemanfaatan Kosmetika.

Gambar 4.15 Bimbingan Teknis Penyusunan DIP bagi
Pelaku Usaha Kosmetika
11. Forum Komunikasi Tindak Lanjut tentang Penilaian DIP
Dengan diberlakukannya sistem notifikasi kosmetik maka keamanan, mutu
dan manfaat kosmetik beredar menjadi tanggung jawab pelaku usaha yang
diwujudkan dalam Dokumen Informasi Produk (DIP) yang sewaktu – waktu dapat
diperiksa oleh petugas Badan POM. dan tanggung jawab pelaku usaha terhadap
keamanan, mutu dan kemanfaatan kosmetika yang akan diedarkan di wilayah
Indonesia harus disusun oleh pelaku usaha sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Dokumen Informasi Produk yang telah dievaluasi oleh petugas harus
ditindaklanjuti oleh pelaku usaha. Oleh sebab itu diperlukan kegiatan Forum
Komunikasi Tentang Tindak Lanjut Penilaian Dokumen Informasi Produk (DIP)
untuk pemenuhan Corrective Action Preventive Action (CAPA).
L A P O R A N

T A H U N A N

2 0 1 9

55
Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk menindaklanjuti penilaian Dokumen
Informasi Produk (DIP) yang dilakukan tahun ini dari bulan Januari hingga
Desember terhadap 874 dokumen yang dimiliki oleh perusahaan area Jabodetabek
dan luar kota. Kagiatan ini telah dilaksanakan pada bulan September di Jakarta dan
Desember di Bekasi. Hasil dari tindak lanjut ini menjadi salah satu pertimbangan
BPOM dalam menilai tingkat kepatuhan pelaku usaha terhadap peraturan yang
berlaku khususnya persyaratan DIP.
Hasil penilaian CAPA DIP terhadap dokumen yang dimiliki oleh 68
perusahaan yang hadir sebagai berikut:


35 perusahaan telah memenuhi persyaratan pedoman DIP (status temuan
close)



33 perusahaan belum memenuhi persyaratan pedoman DIP

Gambar 4.16 Forum Komunikasi Tindak Lanjut tentang Penilaian DIP

SK 7. Terlaksananya tindak lanjut pengaduan/ keluhan/ masukan terkait registrasi
obat tradisional, suplemen kesehatan, notifikasi kosmetik dan Penilaian Uji
PraKlinik/Klinik DIP
Menindaklanjuti segala bentuk pengaduan/keluhan/masukan terkait registrasi obat
tradisional, suplemen kesehatan, notifikasi kosmetik dan penilaian uji praklinik/klinik
DIP merupakan salah satu pencapaian kepuasan terhadap pelayanan publik yang
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diberikan. Oleh sebab itu demi tercapainya sasaran kegiatan tersebut, Direktorat akan
secara optimal untuk mxelakukan perbaikan dan berkelanjutan melalui kegiatan –
kegiatan yang dilakukan yaitu:
1. Pertemuan Konsorsium Nasional untuk Pengembangan FITOFARMAKA
Badan POM menginisiasi pembentukan Satuan Tugas untuk Percepatan
Pengembangan dan Pemanfaatan Fitofarmaka dengan penetapan dalam SK
Kemenko PMK No 22 tahun 2019 tentang Satuan Tugas Percepatan Pengembangan
dan Pemanfaatan Fitofarmaka. Direktorat Registrasi OT, SK dan Kosmetik ditunjuk
menjadi anggota sekretariat Satuan Tugas tersebut dan anggota bidang III Uji Pra
Klinik dan Uji Klinik. Satuan tugas ini melibatkan Kementerian/Lembaga yaitu
Kemenko

Bidang

Pembangunan

Manusia

dan

Kebudayaan,

Kemenko

Perekonomian, Kementerian Kesehatan, Badan POM, Kementerian Pertanian,
Kementerian Ristek dikti, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan,
Kementerian

Kelautan

&

Perikanan,

Kementerian

BUMN,

Kementerian

Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Badan Koordinasi Penanaman Modal,
LIPI, BPPT. Selain itu melibatkan pula asosiasi seperti GP Farmasi, GP Jamu dan
Obat Tradisional Indonesia, IAI, IDI, APTFI, PERSI, Asosiasi Dinas Kesehatan, Konsil
Kedokteran Indonesia, Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia, Perkumpulan Profesi
Kesehatan Tradisional Komplementer Indonesia. Juga melibatkan Fakultas Farmasi
dan Fakultas Kedokteran dari Beberapa Perguruan Tinggi di Indonesia.
Pembentukan Satuan Tugas merupakan salah satu bentuk keseriusan
pemerintah dalam mendukung pengembangan industri farmasi di Indonesia yang
diturunkan menjadi sembilan agenda (nawa cita) yang merupakan program
prioritas pembangunan nasional. Sebagai tindak lanjut dari deregulasi kebijakan
ekonomi tersebut, Presiden mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2016
Tentang Percepatan Pengembangan Industri Farmasi dan Alat Kesehatan
merupakan perangkat yang dapat mendorong pengembangan fitofarmaka. Istilah
satuan tugas digunakan setelah diadakanya rapat pleno pada tanggal 11 April 2019,
sebelumnya kegiatan ini disebut sebagai Konsorsium untuk Percepatan
Pengembangan dan Pemanfaatan Fitofarmaka. Tujuan pembentukan satuan tugas
adalah membangun koordinasi yang intensif untuk hilirisasi/pemanfaatan hasil
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penelitian menjadi fitofarmaka yang siap dipasarkan untuk digunakan dalam
meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas hidup dengan optimalisasi
sinergi peran peneliti, industri dan dukungan fasilitasi dan kebijakan dari
pemerintah. Output yang diharapkan yaitu:


Terpenuhi kebutuhan dukungan bagi peneliti dan pelaku usaha



Rekomendasi kebijakan untuk percepatan hilirisasi hasil penelitian



Terbentuknya kolaborasi dan sinergi ABG mulai dari pengembangan produk



Menghasilkan produk fitofarmaka yang bermutu, berdaya saing dan
sustainable.
Bidang-bidang satuan tugas yang dibentuk yaitu bidang bahan baku, bidang

teknologi manufaktur dan standardisasi, bidang uji praklinik dan uji klinik, bidang
pengembangan pelayanan kesehatan tradisional, bidang produksi dan promosi
fitofarmaka. Direktorat Registrasi OT, SK dan Kosmetik telah mengadakan 3 (tiga)
kali rapat evaluasi kandidat penelitian yang akan dikembangkan menjadi
fitofarmaka yaitu:


20-21 Agustus 2019



17-19 September 2019



20 November 2019.
Kegiatan rapat Satuan Tugas dengan lintas sektor di Jakarta telah dilakukan

sebanyak 8 (delapan) kali yaitu pada tanggal 14 Januari 2019, 13 Februari 2019, 20
Februari 2019, 28 Februari-1 Maret 2019, 11 April 2019, 28 Juni 2019, 9 September
2019 dan 10 Desember 2019. Jumlah peserta pada setiap rapat berkisar antara 7090 orang. Kementerian/Lembaga yang terlibat dalam Satuan Tugas sangat antusias
untuk berperan aktif sesuai bidang Satgas masing-masing. Pada tanggal 14 Oktober
2019 telah dilakukan rapat pembahasan progress masing-masing bidang Satgas di
Jakarta. Kemudian pada tanggal 21 Oktober 2019, Bidang I mengundang rapat
peneliti dan pelaku usaha terkait bahan baku. Adapun kandidat penelitian yang
akan dikembangkan menjadi fitofarmaka terdiri dari uji klinik dan uji praklinik
antara lain untuk adjuvant lupus, peluruh batu ginjal, gangguan fungsi hati,
kesehatan saluran cerna, adjuvant thalassemia, anti anemia, adjuvant peningkat
trombosit, dan anti hiperurisemia.
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Gambar 4.17 Konsorsium Nasional Untuk Percepatan Pengembangan dan
Pemanfaatan Fitofarmaka
2. Survei Kepuasaan Pelanggan
Kualitas

pelayanan

publik

merupakan

indikator

utama

dalam

penyelenggaraan pemerintah yang baik, mulai pemerintah pusat hingga
pemerintah daerah. Untuk itu dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik
secara berkelanjutan, pemerintah menetapkan kebijakan untuk melaksanakan
evaluasi terhadap pelayanan publik yaitu melalui Survei Indeks Kepuasan
Masyarakat bagi instansi penyelenggara pelayanan publik, terutama pada unit
pelayanan publik/unit kerja/kantor pelayanan yang secara langsung maupun tidak
langsung memberikan pelayanan kepada masyarakat/penerima layanan.
Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik
sebagai salah satu unit teknis di Badan POM yang menyelenggarakan pelayanan
publik juga berupaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Untuk mengukur
kualitas pelayanan tersebut, maka Direktorat Registrasi Obat Tradisional,
Suplemen Kesehatan dan Kosmetik melakukan penilaian terhadap kinerja
pelayanannya secara independen. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 38 UU No. 25
Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang menyatakan bahwa setiap
penyelenggara pelayanan publik berkewajiban melakukan penilaian kinerja
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penyelenggaraan pelayanan publik secara berkala (secara rutin, teratur, dan dalam
jangka waktu tertentu sekurang – kurangnya satu kali dalam setahun) dengan
menggunakan indikator kinerja berdasarkan standar pelayanan.
Berdasarkan kegiatan survei kepuasan pelanggan yang dilakukan maka
Indeks Kepuasan Masyarakat Layanan Publik Direktorat Obat Tradisional,
Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik tahun 2019 adalah sebesar 3,12 (skala 4) atau
78,01 (skala 100) atau masuk dalam kategori BAIK karena berada pada interval
3,0644 – 3,5323. Parameter dengan indeks kepuasan tertinggi adalah Tarif/Biaya
Layanan sebesar 3,25, sementara parameter dengan indeks kepuasan terendah
dan masuk kedalam kategori KURANG BAIK adalah Penanganan Pengaduan, Saran,
dan Masukan sebesar 2,87.
Kegiatan utama Survei Kepuasan Pelanggan yang meliputi:
a. Indentifikasi unsur – unsur keinginan atau kebutuhan pelanggan terhadap
pelayanan yang diberikan oleh Direktorat Registrasi Obat Tradisional,
Suplemen Kesehatan dan Kosmetik
b. Menyusun instrumen survei kepuasan masyarakat
c. Menyusun rencana survei pengumpulan data
d. Melaksanakan survei pelayanan yang diberikan oleh Direktorat Registrasi Obat
Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik
e. Membuat laporan hasil kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat
f. Melakukan rekapitulasi masukan – masukan terhadap pelayanan dan
menyusun rencana tindak lanjut
Kegiatan survei kepuasaan pelanggan di Direktorat Registrasi Obat Tradisional,
Suplemen Kesehatan dan Kosmetik dilakukan pada Oktober – November 2019

SK 8. Terwujudnya Reformasi Birokrasi Direktorat Registrasi Obat Tradisional,
Suplemen Kesehatan dan Kosmetik sesuai roadmap Reformasi Birokrasi BPOM 20152019
Dalam rangka menciptakan birokrasi yang bermental melayani yang berkinerja tinggi
sehingga meningkatkan kualitas pelayanan publik, BPOM berupaya untuk terus
melaksanakan Reformasi Birokrasi (RB) di 8 (delapan) area perubahan. Penerapan tata
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kelola pemerintahan yang baik secara konsisten ditandai dengan berkembangnya
aspek keterbukaan, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, supremasi hukum, keadilan,
dan partisipasi masyarakat. Penetapan road map pelaksanaan reformasi birokrasi
harus secara konsisten dilaksanakan dan dipantau penerapannya. Oleh sebab itu perlu
dilakukan berbagai kegiatan yang mendukung konsisten penerapan RB di 8 area
tersebut, yaitu:
1. Workshop/ Seminar/ Training dalam Rangka Peningkatan Kompetensi Sumber
Daya Manusia Direktorat Registrasi OT, SM dan Kos
Pengawasan pre-market evaluation dilakukan oleh petugas penilai obat
tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik. Seorang penilai/ evaluator
bertugas melakukan evaluasi terhadap setiap berkas pendaftaran obat tradisional,
suplemen kesehatan dan kosmetik yang diajukan oleh pelaku usaha. Maka setiap
penilai/ evaluator harus mempunyai kompetensi sebagai penilai/ evaluator yang
sama baik evaluator senior maupun junior. Keberhasilan fungsi pengawasan pre
market obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik ditentukan oleh
kompetensi, pengetahuan dan pengalaman dari seorang penilai/ evaluator. Untuk
memenuhi deskrepansi/kesenjangan kompetensi yang dimiliki oleh setiap penilai/
evaluator serta meningkatkan pengetahuan dan kemampuan penilai/ evaluator
perlu dilakukan pelatihan baik di dalam dan luar negeri.
Pada tahun 2019, jumlah evaluator OT, SK dan Kos yang ditingkatkan
kompetensinya melalui Workshop/ Seminar/ Training Peningkatan Sumber Daya
Manusia Direktorat Registrasi OT, SM dan Kos sebanyak 40 orang.
2. In House Training Uji Praklinik, Uji Klinik dan Dokumen Informasi Produk
Bimbingan dan pengembangan sumber daya manusia (SDM) merupakan
hal yang utama dalam sebuah manajemen, terlebih bagi SubDirektorat Penilaian
Uji Klinik, Uji Praklinik dan DIP Kosmetik yang merupakan Sub Direktorat baru
terbentuk di tahun 2019.
Pelaksanaan serangkaian in house training yang telah dilaksanakan terkait
training uji klinik, in house training uji praklinik baik uji toksisitas maupun uji
farmakodinamik dan in house training terkait kosmetik beserta Dokumen Informasi
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Produk. Kegiatan ini dilakukan sebanyak 3 kali dalam satu tahun yang mencakup
materi tentang patofisiologi, penatalaksanaan beberapa penyakit serta metode uji
praklinik/klinik yang berhubungan dengan penyakit lupus, imunostimulant,
interpretasi data patologi klinik, cara penentuan jumlah subjek pada uji klinik dan
training kosmetik terkait data pendukung sebagai evaluasi kelengkapan dokumen
informasi produk kosmetik. Kegiatan ini telah dilaksanakan di Hotel Maxone,
Jakarta tanggal 30-31 Januari 2019. 4-5 Maret 2019 dan 10-11 Juli 2019. Pada
masing-masing pelatihan diikuti oleh 16 orang peserta.
Melalui training ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan,
keterampilan dan kemampuan para pegawai termasuk pegawai-pegawai baru,
sehingga dapat meningkatkan kompetensi dalam melakukan evaluasi protokol
maupun hasil uji praklinik, uji klinik obat tradisional, suplemen kesehatan dan
kosmetik maupun dalam mengevaluasi terkait DIP kosmetik.

Gambar 4.18 In House Training Uji Praklinik, Uji Klinik dan
Dokumen Informasi Produk

3. Koordinasi Laporan Penerimaan PNBP Pendaftaran OT, SM, Notifikasi Kosmetik
dan Iklan OT dan SM
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) memiliki peran yang penting
sebagai salah satu penyumbang pendapatan Negara selain pajak dan cukai.
Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen kesehatan dan Kosmetik adalah
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salah satu Unit kerja di Badan Pengawasan Obat dan Makanan yang menghasilkan
PNBP. Kegiatan ini dilakukan dengan mengadakan pertemuan/ koordinasi dengan
bagian penerima PNBP masing-masing unit di lingkungan Direktorat Registrasi OT,
SM dan Kos dengan bendahara penerimaan dan bagian Keuangan.
4. Pengadaan Layanan Internal Menunjang Kinerja Direktorat
Dalam melaksanakan tupoksinya, Direktorat Registrasi Obat Tradisional,
Suplemen kesehatan dan Kosmetik selain harus didukung SDM yang handal, juga
harus didukung sarana penunjang berupa alat pengolah data untuk mempercepat
proses pelayanan pendaftaran Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan
Kosmetik. Untuk hal tersebut maka dilakukan penambahan alat pengolah data
untuk proses pendaftaran obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik
secara online. Di tahun 2019 telah dilaksanakan kegiatan pengadaan yang terdiri
dari 1 unit Laptop HP Spectre x360 , 2 Laptop Acer Swift 3, 4 unit printer Epson
L120 dan 2 unit printer portable Epson WF110.
5. Pengelolan Arsip di Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan
dan Kosmetik
Sesuai dengan amanat Undang-Undang No 43 tahun 2009 tentang
kearsipan, Direktorat Registrasi ikut melaksanakan pengelolaan kearsipan sesuai
standar yang telah ditetapkan. Ini merupakan bentuk komitmen Direktorat untuk
menjaga dan memelihara ketersediaan arsip yang dapat dipercaya. Arsip
Direktorat merupakan arsip Registrasi OT, SK dan Kos untuk mendapatkan Nomor
Izin

Edar,

sehingga memerlukan

perhatian

khusus

dalam

melakukan

pengelolaannya. Selain itu untuk mendukung Gerakan Nasional Sadar Tertib Arsip
yang telah dicanangkan BPOM dan ANRI dalam peningkatan pengelolaan
kearsipan di masing-masing unit kerja BPOM.Melalui kegiatan pengelolaan arsip
diharapkan dapat meningkatkan kredibilitas Direktorat dalam melakukan
pengelolaan arsip registrasi OT, SK dan Kos. Kegiatan ini telah dilakukan selama 12
kali pada tahun 2019 setiap bulannya dengan hasil yang cukup signifikan untuk
pengelolaan arsip substantif pada masing-masing Sub Direktorat.
bm
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POTENSI
Dalam rangka optimalisasi Sistem Pelayanan Publik Online Menuju Reformasi
Birokrasi untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik maka diperlukan
pengembangan aplikasi sistem registrasi baik untuk obat tradisional, suplemen
kesehatan maupun kosmetik sehingga dapat tercapai penyediaan layanan informasi
kepada publik secara terbuka harus dilaksanakan demi menggerakkan proses kerja
berbasis elektronik sehingga dapat meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi
dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.
Beberapa aplikasi yang telah berbasis elektronik yang telah dimiliki oleh
Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen kesehatan dan Kosmetik adalah
sebagai berikut :
1. Sistem Notifikasi Kosmetik : Sejak 1 Januari 2011, Indonesia menerapkan sistem
notifikasi dimana proses pendaftaran produk kosmetik dilakukan secara elektronik
(melalui website) sehingga waktu untuk mendapatkan persetujuan produk dapat
dipersingkat menjadi kurang dari 14 hari, saat ini system notifikasi sudah dapat
melayani semua kategori pendaftaran seperti pendaftaran baru, pendaftaran ulang
dan pendaftaran variasi. Sistem notifikasi merupakan konsekuensi dari
diterapkannya harmonisasi ASEAN di bidang kosmetik dimana pihak yang
mengedarkan kosmetik bertanggung jawab penuh atas kosmetik yang
diedarkannya. Pelaksanaan notifikasi telah dilakukan secara online penuh dan
dapat diakses dari mana saja.
2. Sistem registrasi online Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan ASROT (Aplikasi
Sistem Registrasi Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatanadalah suatu aplikasi
yang merupakan pioner bagi pendaftaran secara elektronik obat tradisional dan
suplemen kesehatan. Sistem e-Registrasi Obat Tradisional & Suplemen Kesehatan
(ASROT) merupakan sistem pendukung penerbitan izin edar produk Obat
Tradisional & Suplemen Kesehatan secara online yang mulai diimplementasikan
untuk produk kategori Low Risk pada Maret 2013.
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Dalam perkembangannya ASROT sudah mengalami banyak update fitur,
diantaranya adalah:


Pendaftaran akun



Pendaftaran Produk OT Lowrisk



Pendaftaran Ulang Produk



Pendaftaran Tracking System (Tracking Baru dan Tracking Variasi Mayor)



Pendaftaran Variasi e-Minor



Pendaftaran Produk e-Ekspor



Restrukturisasi aplikasi ASROT

ASROT dapat diakses melalui main website BPOM (http://www.pom.go.id) dan
memilih subsite “ASROT” atau dapat juga diakses langsung melalui alamat
http://asrot.pom.go.id/asrot
Fitur pada sistem aplikasi ASROT saat ini adalah:
1. Pendaftaran Akun Perusahaan
2. Permohonan Baru
3. Permohonan Daftar Ulang
4. Permohonan Variasi
5. Permohonan Produk Ekspor
6. Pembayaran melalui sistem SIMPONI
Dengan semakin meningkatnya teknologi dalam TI dan semakin berkembang
pesatnya fitur dan kebutuhan yang ada di aplikasi ASROT sehingga sering dilakukan
proses pengembangan fitur yang tambal sulam yang menyebabkan beberapa fitur
dan struktur database menjadi terpisah-pisah maka demi mengakomodir semua
kebutuhan juga meningkatkan kehandalan dan performance serta keamanan
sistem aplikasi ASROT maka pada tahun 2019 telah dilakukan Redesign Sistem
Asrot secara menyeluruh yaitu Aplikasi dan Database. Redesign Database meliputi
Struktur database sudah disesuaikan agar dapat memfasilitasi semua fitur yang ada
dan tidak terpisah - pisah, Penyeragaman penamaan design database sesua dengan
pedoman Managemen Data dan Informasi sehingga mudah dipahami dan
memudahkan dalam proses tracking data, Normalisasi dan cleansing database,
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serta Sudah terdapat log dan history untuk setiap role dan semua proses
pendaftaran.
Redesign Aplikasi meliputi kegiatan mengintegrasikan semua fitur yang ada antara
proses pendaftaran dengan sistem tracking data, menggunakan framework atau
teknologi yang terbaru sehingga memudahkan dalam penyusunan script coding
sistem dan security yang lebih baik, design layout aplikasi sudah sesuai dan full
support dengan versi mobile serta design yang user friendly, Sudah ada interface
untuk manajemen data webreg secara otomatis dan realtime, Sistem pelaporan
yang mudah dan akurat serta Sudah terintegrasi dengan sistem e-payment /
SIMPONI kemenkeu.
3. Pelaporan Efek Samping Obat Tradisional, Suplemen kesehatan dan Kosmetik (Ereporting OT, SM dan Kos):E-reporting merupakan penerapan dari Peraturan
Kepala Badan POM RI Nomor HK.03.1.23.12.11.10051 Tahun 2011 tentang
Mekanisme Monitoring Efek Samping Kosmetik dan Peraturan Kepala Badan POM
RI Nomor HK.03.1.23.12.11.10690 Tahun 2011 tentang Penerapan Farmakovigilan
Bagi Industri Farmasi. Selain itu pelaksanaan pelaporan efek samping OT, SM dan
Kos merupakan bagian dari amanat Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen. Pelaporan efek samping tersebut dapat dilakukan secara
online dari mana saja dan kapan saja.
4. Aplikasi e-payment notifikasi kosmetik : e-payment merupakan sistem pembayaran
tarif atas Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) secara online dengan tujuan
diperolehnya efektifitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas proses
pembayaran serta kemudahan tracking system dan real time. E-payment notifikasi
kosmetik merupakan salah satu quick wins Badan POM untuk peningkatan
transparansi,

efisiensi,

dan

efektifitas

pelayanan

notifikasi

kosmetik.

Pengembangan e-payment untuk notifikasi kosmetik ini merupakan pilot project
dan selanjutnya pada tahun 2014 akan dikembangkan e-payment untuk e-registrasi
dan e-bpom mekanisme NSW untuk Pusat dan Balai.Dengan e-payment. Proses
transaksi akan menjadi lebih cepat, tepat serta akurat dalam rekonsiliasi PNBP
sehingga akuntabilitas dapat terjaga dengan baik sebagai realisasi reformasi
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birokrasi yang berorientasi pada kepentingan publik menuju terwujudnya good
governance.
5. Aplikasi Iklan SIREKA (Sistem Elektronik Registrasi Iklan produk Obat Tradisional
dan Suplemen kesehatan) adalah untuk mempermudah dalam pendaftaran iklan
sehingga dapat tercapainya informasi yang baik bagi masyarakat. Dengan adanya
Sistem Elektronik Registrasi Iklan produk Obat Tradisional dan Suplemen kesehatan
(Sireka), maka proses pendaftaran iklan akan menjadi lebih cepat, efisien, murah
serta mengurangi kesalahan yang sering timbul jika dilakukan secara manual
selama ini. Pelaksanaan registrasi telah dilakukan secara online dan dapat diakses
dari mana saja.
6. Aplikasi e-Tracking Evaluasi dan Pembayaran Pendaftaran Produk Obat Tradisional,
Suplemen kesehatan dan Kosmetik : Pembuatan Aplikasi

e-Tracking Evaluasi

dan Pembayaran Produk Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen
kesehatan dan Kosmetik sehingga sistem lebih tertelusur dan data terjaga dengan
baik. Program ini dimaksudkan untuk membangun kepercayaan masyarakat (public
trust building) dan untuk mewujudkan clean government dan good governance.
Kemudahan dengan adanya sistem ini antara lain registrasi dapat dilakukan di
manapun dan kapanpun sehingga pendaftar tidak perlu datang ke Badan POM,
karena proses registrasi; dapat dipantau secara online; Tidak ada pembatasan
jumlah pendaftaran produk pada hari yang sama dan pembayaran dapat dilakukan
melalui bank di seluruh Indonesia dan dapat memangkas waktu pelayanan
registrasi obat tradisional seperti pendaftaran dengan kategori low risk dari semula
15 hari kerja menjadi 7 hari kerja sejak produsen menyerahkan bukti hasil
pembayaran Surat Perintah Bayar (SPB) registrasi.

PERMASALAHAN
Beberapa permasalahan yang perlu diperhatikan dalam rangka terlaksananya kegiatan
di Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen kesehatan dan Kosmetik adalah
sebagai berikut :
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1. Pemahaman pelaku usaha terhadap tata cara pendaftaran dan regulasi dalam
pendaftaran produk menjadi masalah yang cukup kompleks. Pelaku usaha sampai
dengan saat ini masih ada yang belum memahami beberapa aspek penting dalam
pendaftaran seperti kategori produk apa yang dapat didaftarkan, pemenuhan
persyaratan mutu dan administrasi yang harus dilengkapi dan prosedur
pendaftaran secara elektronik. Terkait dengan hal tersebut maka kegiatan sejenis
sosialisasi, forum komunikasi tata cara pendaftaran maupun coaching clinic harus
senatiasa ditingkatkan intensitasnya.
2. Saat ini masih ada produk obat tradisional yang terdaftar sebagai produk industri
rumah tangga (IRT). Terkait dengan masalah tersebut Direktorat Registrasi dituntut
untuk melakukan terobosan berupa peningkatan pelayanan/kemudahan registrasi,
serta sosialisasi tata cara pendaftaran sehingga tercipta pola pikir yang
mengedepankan legalitas sesuai tingkat resiko produk obat tradisional yang jelas
berbeda dari produk pangan.
3. Kerja sama dengan negara/regulator negara lain masih perlu ditingkatkan, terkait
masih diperlukannya pertukaran informasi mengenai : Informasi produk yang tidak
memenuhi syarat/product recall,

mekanisme evaluasi pre dan post market,

mekanisme persyaratan untuk mengekspor produk, Informasi terkait lembaga yang

menerbitkan Certificate of Free Sale dan Sertifikat Good Manufacturing Procedure
untuk dietary supplement dan traditional medicine, karena terdapat sertifikat GMP
yang dikeluarkan oleh lembaga pemerintah (Negara Bagian) dan Non Government/
Asosiasi/ Lembaga Sertifikasi Independen/ Swasta. Atau juga bisa dengan
berkoordinasi dengan lebih intensif dengan Kedubes atau Konjen Negara Lain
terkait hal tersebut seperti yang telah dilakukan selama ini.
4. Perlunya pedoman penilaian terkait obat tradisional, suplemen kesehatan,
kosmetik serta periklanan obat tradisional dan suplemen kesehatan yang dapat
mengakomodir perkembangan regulasi yang ada serta menjamin standarisasi
evaluasi serta transparansi proses pendaftaran.
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BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN
Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen kesehatan dan Kosmetik telah
mengemban semua sasaran kegiatannya dengan setiap indikator kegiatan yang
menjadi tolak ukur keberhasilan pencapaian kinerjanya. Namun Direktorat menyadari
bahwa demi tercapainya visi dan misi Badan Pengawas Obat dan Makanan bahwa
tetap perlu dilakukan beberapa tindakan korektif untuk mengatasi permasalahan
selama tahun 2019 sehingga Direktorat mampu meningkatkan kembali kinerjanya,
antara lain:
1. Refocussing anggaran terhadap kegiatan-kegiatan yang cukup dominan dalam
mendukung capaian kinerja seperti: Intensifikasi Evaluasi Data Pendaftaran,
Coaching Clinic dan Bimbingan Teknis, Peningkatan Kompetensi Staf serta
Pemeliharaan / Pengembangan Aplikasi.
2. Pada tahun 2019 Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan
Kosmetik menerima 73.360 berkas pendaftaran, dan telah selesai mengevaluasi
sebanyak 68.338 berkas (89.20%), sedangkan 5.022 berkas (6.85%) masih dalam
proses evaluasi.
3. Peningkatan pemahaman pelaku usaha terhadap persyaratan keamanan,
kemanfaatan dan mutu dari OT, SK dan Kosmetik sebesar 88,68%. Hal ini
menunjukkan bahwa Regulasi dan bisnis proses yang ditetapkan oleh Direktorat
cenderung mudah dipahami oleh para pelaku usaha. Direktorat Registrasi Obat
Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik, juga telah cukup banyak
memberikan pendekatan positif kepada pelaku usaha serta membangun sistem
aplikasi registrasi OT, SK dan Kosmetik yang mudah digunakan oleh pelaku usaha.
Capaian kinerja Direktorat dimonitor dan dilaporkan secara berkala ke
beberapa unit/instansi, baik secara langsung maupun menggunakan aplikasi berbasis
web. Hal tersebut bertujuan untuk memantau progres kinerja dan evaluasi terhadap
capaian yang diraih, sehingga hasil akhir yang didapat menjadi lebih baik.
Pemantauan capaian kinerja dilakukan dengan melakukan penarikan data dari
aplikasi pendaftaran online untuk kemudian diolah menjadi laporan triwulan, dan
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dilaporkan ke beberapa unit Biro Perencanaan dan Keuangan, Bappenas, Direktur
Jenderal Anggaran - Kementerian Keuangan.
Akhir kata, kami berharap LAPTAH 2019 Direktorat Registrasi Obat Tradisional,
Suplemen kesehatan dan Kosmetik ini dapat menjadi sumber informasi dan bahan
pertimbangan dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja di masa
mendatang.
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