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Pendahuluan



KEAMANAN, KHASIAT, 
MUTU OBAT

PRE-MARKET

POST-MARKET

Balai/Balai Besar POM, Loka POM

STANDAR MUTU 
QA REGULASI

QC

STANDAR MUTU

     Pengujian Mutu

Sejak awal proses, mutu obat harus 
dibentuk ke dalam produk 

Peran Badan POM dalam Pengawasan Mutu Obat



01 Melaksanakan penyusunan & pelaksanaan kebijakan

02 Penyusunan Norma, Standar, Prosedur, Kriteria

03 Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi

04
Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang 
standardisasi obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, 
prekursor, dan zat adiktif

Tugas & Fungsi Direktorat Standardisasi ONPPZA

Peraturan Badan POM No. 21 Tahun 
2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja 
Badan Pengawas Obat dan Makanan 
pasal 42 dan 43 sebagaimana telah 
diubah dengan PerBPOM No. 13 Tahun 
2022 tentang Perubahan atas PerBPOM 
No. 21 Tahun 2020

Peran strategis Direktorat 
Standardisasi ONPPZA dalam 

mendukung tugas pokok dan fungsi 
BPOM untuk melindungi kesehatan 

masyarakat Penyusunan 
standar dan 

regulasi di bidang 
obat

Pelayanan Konsultasi 
untuk stakeholders di 

Bidang NSPK 

Aplikasi Sisobat



Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan

Perencanaan

Pelaksanaan kajian dalam 
rangka penyusunan 

standar/regulasi

Penyusunan dan 
Pembahasan

Penyusunan draf 
rancangan 

standar/regulasi dan 
pembahasan

. 

Konsultasi Publik

Komunikasi 2 arah terkait 
rancangan 

standar/regulasi kepada 
stakeholders terkait

Harmonisasi

Penyelarasan PerUU yang 
sedang disusun, agar 

peraturan PerUU yang 
dihasilkan sesuai prinsip 
hukum dan PerUU yang 

baik

Penetapan & 
Pengundangan

Penetapan 
standar/regulasi oleh 

pejabat yang berwenang

Sosialisasi

Memberikan informasi 
kepada stakeholders 

terhadap suatu peraturan 
PerUU

1 2 3 4 5 6

Stakeholders dapat 
memberikan masukan 
usulan peraturan yang 
perlu disusun/direvisi  
melalui  SISOBAT 

UPT dapat 
berpartisipasi pada 
pembahasan draf 
rancangan peraturan 

Stakeholders dapat 
memberikan masukan 
terhadap rancangan 
peraturan yang telah 
disusun

Sosialisasi sebagai 
upaya meningkatkan 
implementasi terhadap 
regulasi yang telah 
ditetapkan



Digitalisasi proses penyusunan Perundang-undangan melalui SISOBAT

standarobat.pom.go.id

Perencanaan

Penyusunan dan 
Pembahasan

Konsultasi Publik

Sosialisasi

Konsultasi 

•Stakeholders dapat memberikan 
masukan usulan NSPKyang perlu 
disusun atau direvisi

•Stakeholders dapat memonitoring 
penyusunan NSPK 

•Stakeholders dapat memberikan 
masukan terhadap rancangan 
peraturan yang telah disusun

•Stakeholders dapat mengunduh 
seluruh peraturan yang telah 
diundangkan melalui SISOBAT

•Stakeholders dapat mengajukan 
pertanyaan/konsultasi agar 
semakin #PahamAturanObat



Standar dan/atau 
persyaratan untuk obat 
dan bahan obat meliputi 
keamanan, khasiat, dan 
mutu serta informasi 
produk yang ditetapkan.

Standar dan/atau 
persyaratan berupa 
farmakope Indonesia 
disusun oleh tim 
penyusun dan 
ditetapkan oleh menteri 
yang menyelenggarakan 
urusan pemerintahan di 
bidang kesehatan.

Ketentuan lebih lanjut 
mengenai standar 
dan/atau persyaratan 
obat dan bahan obat 
selain farmakope 
Indonesia diatur dengan 
peraturan kepala 
lembaga yang 
menyelenggarakan 
urusan pemerintahan di 
bidang pengawasan 
obat dan makanan. 

Standar dan/atau 
persyaratan 
sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) terdiri dari 
farmakope Indonesia, 
metode analisis, 
standar, dan/atau 
persyaratan lainnya.

Pasal 124 ayat (1)

Obat dan makanan yang 
dibuat dan atau 
diedarkan wajib 
memenuhi standar 
dan/atau persyaratan

Pasal 125 ayat (1) Pasal 125 ayat (2) Pasal 125 ayat (3) Pasal 125 ayat (3)

memberi kewenangan Badan POM untuk menyusun peraturan terkait Standar dan/atau Persyaratan obat 
dan bahan obat selain Farmakope Indonesia

Peraturan Pemerintah No. 5 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 

Dasar Hukum



Obat Beredar lebih banyak jenisnya dibanding 
standar mutu obat dan bahan obat yang 
tersedia (di FI dan kompendial internasional 
lainnya) 

Ketersediaan Standar Mutu 
Obat dan Bahan Obat 

0
5

Obat beredar di Indonesia banyak 
dari segi jenis maupun jumlah

Latar Belakang Penyusunan Peraturan

Diperlukan penyusunan standar mutu obat 
dan bahan obat selain FI untuk 
menjembatani gap 

Disusun Peraturan Badan 
POM tentang Standar 
dan/atau Persyaratan 
Mutu Obat dan Bahan 
Obat

Dari data cekbpom: 24.395 produk obat terdaftar

Total standar mutu obat dan bahan obat di FI VI 
dan Suplemen I FI VI: 1529



S is temat ika  Peraturan



Icebreaker

Add your  
idea here

Pemberlakuan Peraturan

Peraturan BPOM no. 23 tahun 2022 tentang Standar 
dan/atau Persyaratan Mutu Obat dan Bahan Obat
• Peraturan baru yang diundangkan pada 12 Oktober 

2022 pada Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2022 Nomor 1048.

• Telah melalui tahap konsultasi publik:
àTahap 1: 27 September – 15 Oktober 2021
àTahap 2: 24 – 29 November 2021

• Telah melalui tahap harmonisasi dengan 
Kemkumham:
  à Harmonisasi 1 : 14 April 2022
  à Harmonisasi 2: 23 Juni 2022

Pe rat u ra n  d a p at  d i u n d u h  p a d a  J D I H  B a d a n  P O M 
(jdih.pom.go.id) dan SISOBAT (standarobat.pom.go.id). 



Sistematika Peraturan

Batang Tubuh Lampiran

• Terdiri dari 8 Pasal
• Pasal 1: Ketentuan Umum
• Pasal 2: Jenis standar dan/atau persyaratan 

mutu obat dan bahan obat
• Pasal 3: Penggunaan Farmakope Indonesia, 

Lampiran Peraturan Badan
• Pasal 4: Penggunaan standar dan/atau 

persyaratan mutu obat dan bahan obat selain 
FI dan Lampiran PerBadan

• Pasal 5: Penggunaan inhouse method
• Pasal 6: Sanksi
• Pasal7: Ketentuan peralihan
• Pasal 8: Penutup

• Terdiri dari 3  Lampiran
• Lampiran 1

• Metode analisis untuk pengujian obat dan 
bahan obat

• Lampiran 2
• Monografi obat dan bahan obat serta 

farmakope referensi
• Lampiran 3

• Metode analisis yang dikembangkan dan 
ditetapkan berdasarkan farmakope



Standar  dan/atau 
Persyaratan  Mutu Obat  
dan Bahan Obat



Persyaratan Obat dan Bahan Obat

Obat dan Bahan Obat yang dibuat dan/atau diedarkan oleh 
Pemilik Izin wajib memenuhi standar dan/atau persyaratan 
keamanan, khasiat dan mutu serta informasi produk.

Metode AnalisisFarmakope 
Indonesia

Standar dan/atau 
persyaratan mutu lain
Salah satunya dapat 
berupa monografi

Standar dan/atau persyaratan  mutu Obat dan Bahan Obat

Pasal 2 ayat (1)

Pasal 2 ayat (2)



Obat dan Bahan 
Obat wajib 
memenuhi 
standar 
dan/atau 
persyaratan 
mutu

Pasal 3 ayat (1)

Farmakope 
Indonesia (FI)

Jika standar 
dan/atau 
persyaratan mutu 
tidak tercantum di 
FI , Pendaftar 
dan/atau Pemilik 
Izin wajib 
menggunakan
. 

Jika MA terdapat di FI 
namun  hasil pengujian 
menggunakan MA yang 
dikembangkan dan 
ditetapkan berdasarkan  
farmakope diperoleh hasil 
lebih spesifik dan/atau 
akurat, Pendaftar dan/atau 
Pemilik Izin wajib 
menggunakan

Ketentuan mengenai 
perubahan MA, 
monografi, serta 
farmakope referensi, 
dan/atau MA yang 
dikembangkan dan 
ditetapkan berdasarkan 
farmakope ditetapkan 
dengan 

Jika Metode 
Analisis tidak 
tercantum di FI, 
Pendaftar 
dan/atau Pemilik 
Izin wajib 
menggunakan

Pasal 3 ayat (4), (5) Pasal 3 ayat (6), (7) Pasal 3 ayat (8)Pasal 3 ayat (2) , (3)

MA untuk 
pengujian Obat 
dan Bahan Obat 

(Lampiran I 
PerBPOM)

Monografi Obat 
dan Bahan Obat 
serta farmakope 

referensi (Lampiran 
II PerBPOM)

MA yang 
dikembangkan dan 

ditetapkan 
berdasarkan 
farmakope 

(Lampiran III 
PerBPOM)

Keputusan 
Kepala Badan

Standar dan/atau Persyaratan Mutu Obat dan Bahan Obat



• Terdiri dari 37 Metode Analisis Untuk Pengujian Obat dan 
Bahan Obat 

• MA merupakan hasil pengembangan laboratorium PPPOMN 
BPOM yang telah dilakukan validasi.

Lampiran I Peraturan

• Terdiri dari 97 monografi Obat dan Bahan Obat serta 
penetapan farmakope referensi

• Termasuk monografi obat kimia, produk biologi, 
radiofarmaka

Lampiran II Peraturan 

• Terdiri dari 18 Metode Analisis yang dikembangkan oleh 
Badan POM dan disesuaikan dengan farmakope referensi

• Parameter lain yang tidak tercantum pada Lampiran ini 
mengacu pada FI edisi VI atau Suplemen I FI edisi VI

Lampiran III Peraturan 

Lampiran Peraturan Badan

Standar mutu obat dan bahan obat 
terkini yang berlaku di Indonesia à 
Farmakope Indonesia Edisi VI dan 

Suplemen I FI Edisi VI sebagai 
pelengkap FI VI



Lampiran I Peraturan

Untuk MA tidak 
tercantum di FI terkini, 
IF wajib mengacu pada 
MA di Lampiran I 

Sebagian besar MA 
yang dikembangkan 
adalah MA untuk obat 
dengan kombinasi 
bahan aktif obat



g

Lampiran II Peraturan

• Jika standar dan/atau persyaratan 
mutu obat dan bahan obat belum 
terdapat di FI, wajib mengacu pada 
Lampiran II.

• Lampiran ini dapat berupa 
monografi obat atau standar mutu 
berupa penetapan farmakope 
referensi.

• Sebagai contoh, Tablet Ambroksol 
HCl mengacu pada China Ph. 2015, 
terdapat monografi  baru untuk 
favipiravir dan tablet favipiravir.



Lampiran III Peraturan

Industri wajib mengik
uti MA pada Lampira
n ini yang merupakan 
MA yang terdapat  pa
da FI yang dikembang
kan dan disesuaikan 

dengan farmakope re
ferensi dan diperoleh 
hasil lebih spesifik da

n/atau akurat.



FI edisi VI

Acuan: USP

Metode KCKT

Fase gerak: butil klorida-butil klorida jenu
h air-tetrahydrofuran-methanol-asam aset
at glasial (475:475:70:35:30)

Larutan baku internal: larutan prednison 
dalam campuran asam asetat glasial-klorof
orom (3:100)

Sistem kromatografi: kolom L3, 4 mm x 25 
cm

Detektor: UV panjang gelombang 254 nm

PerBPOM 23 th 2022

MA hasil pengembangan PPP
OMN

Metode KCKT

Fase ferak: air-asetonitril (50:50)

Tidak menggunakan larutan baku internal

Sistem kromatografi: kolom L1, 4,6 mm x 
25 cm, ukuran partikel 5 um

Detektor: UV panjang gelombang 254 nm

Contoh Lampiran III: Penetapan Kadar Tablet Metilprednisolon

menjadi

Terdapat beberapa 
laporan kendala 
penggunaan metode 
PK pada FI, salah 
satunya terkait 
penggunaan reagen 
fase normal, larutan 
baku internal, dan 
kolom yang digunakan.



Standar dan/atau 
persyaratan mutu Obat 
dan Bahan Obat tidak 

terdapat  di FI dan 
PerBadan

Pendaftar dan/atau Pemilik Izin wajib menggunakan 
Standar dan/atau persyaratan mutu Obat dan Bahan 
Obat:
• Dalam farmakope yang diterapkan di negara lain
• Pedoman/ketentuan yang berlaku secara internasional

Pasal 4 ayat (1)

Standar dan/atau persyaratan mutu Obat dan Bahan Obat 
terdapat pada lebih dari 1 farmakope atau pedoman, 
Pendaftar dan/atau Pemilik Izin memilih standar dan/atau 
persyaratan mutu dengan ketentuan:

Pasal 4 ayat (2)

Penggunaan Standar Mutu Selain FI dan PerBadan

1. Memiliki parameter uji lebih lengkap, dan

2. Menggunakan metode yang lebih unggul dalam ketepatan, kepekaan, 
presisi, selektivitas/spesifisitas, dan/atau otomatisasi

Pasal 4 ayat (3)

Standar dan/atau 
persyaratan mutu 
Obat dan Bahan Obat 
yang telah dipilih 
wajib diacu secara 
keseluruhan



Dalam penggunaan farmakope referensi yang ditetapkan 
dalam Peraturan Badan ini maupun penggunaan standar 
mutu pada farmakope yang diterapkan di negara lain, perlu 
menjadi perhatian bahwa industri tidak hanya mengacu pada 
standar mutu yang tercantum pada monografi obat atau 
bahan obat, namun juga pada ketentuan umum dan general 
chapter yang berlaku pada kompendial tersebut.

Pada USP, British Ph, 
Eropa Ph., uji elemental 
impurities pada produk 
obat menggantikan uji 

logam berat 

Elemental Impurities

Pada USP terdapat 
persyaratan residual 

solvents untuk produk obat

Residual Solvents

Pada USP terdapat lampiran 
prosedur analis fisikokimia 

terhadap produk insulin 

Physicochemical Analytical 
Procedures for Insulin

A. Penggunaan Farmakope Negara Lain/Pedoman Internasional



Content  Here

Content  Here

B. Penggunaan Inhouse Method

Jika Standar 
dan/atau 

persyaratan 
mutu Obat dan 

Bahan Obat tidak 
terdapat di:

Pedoman/ketentuan 
yang berlaku secara 
internasional

Peraturan 
BPOM no. 
23 tahun 

2022

Farmakope 
Indonesia terkini

Farmakope yang 
diterapkan di 
negara lain

• Pemilik Izin dapat 
menggunakan metode 
analisis yang dikembangkan 
secara mandiri sepanjang 
memenuhi ketentuan 
umum dalam FI.

• Inhouse method hanya 
dapat digunakan sampai 
diterbitkannya standar 
dan/atau persyaratan mutu 
Obat dan Bahan Obat 
dalam:
• Farmakope Indonesia
• PerBadan
• Farmakope di negara 

lain atau 
pedoman/ketentuan 
yang berlaku secara 
internasional

Pasal 5 ayat (1)

Pasal 5 ayat (1) dan (2)



Sanks i ,  Ketentuan 
Pera l ihan,  dan 
Ketentuan Penutup



Sanksi Administratif

Dalam hal standar dan/atau persyaratan mutu 
tidak tercantum dalam farmakope Indonesia, 
Pendaftar dan/atau Pemilik Izin wajib 
menggunakan Monografi Obat dan Bahan Obat 
serta farmakope referensi. 

Pasal 3 ayat (4)

Pendaftar dan/atau Pemilik Izin wajib 
menggunakan Metode Analisis yang 
dikembangkan dan ditetapkan berdasarkan 
farmakope. 

Pasal 3 ayat (6)

Pendaftar dan/atau Pemilik Izin wajib 
menggunakan standar dan/atau persyaratan 
mutu Obat dan Bahan Obat dalam farmakope 
yang diterapkan di negara lain atau 
pedoman/ketentuan yang berlaku secara 
internasional , secara keseluruhan.

Pasal 4 ayat (1) dan (3)

Obat dan Bahan Obat yang dibuat dan/atau 
diedarkan oleh Pemilik Izin wajib memenuhi 
standar dan/atau persyaratan keamanan, 
khasiat, dan mutu serta informasi produk. 

Pasal  2 ayat (1)

Obat dan Bahan Obat sebagaimana wajib 
memenuhi standar dan/atau persyaratan mutu 
sebagaimana diatur dalam farmakope 
Indonesia. 

Pasal 3 ayat (1)

Dalam hal metode analisis tidak tercantum 
dalam farmakope Indonesia, Pendaftar dan/atau 
Pemilik Izin wajib menggunakan Metode 
Analisis untuk pengujian Obat dan Bahan Obat. 

Pasal 3 ayat (2)

Berdasarkan hasil 
pengawasan, 

pelanggaran oleh 
Pemilik Izin, 

dikenai sanksi 
administratif 

sesuai dengan 
ketentuan 

perundang-
undangan oleh 
Kepala Badan

Pasal 6 ayat (1) 
dan (2)



Ketentuan 
Peralihan

Ketentuan 
Penutup

Izin Edar atau EUA yang telah 
diterbitkan sebelum 
berlakunya Peraturan Badan 
ini dinyatakan tetap berlaku 
dan wajib menyesuaikan 
dengan ketentuan dalam 
Peraturan Badan ini paling 
lambat 24 (dua puluh 
empat) bulan terhitung sejak 
Peraturan Badan ini 
diundangkan. 

Peraturan Badan ini mulai 
berlaku pada tanggal 
diundangkan.

Diundangkan pada 12 
Oktober 2022.

Ketentuan Peralihan dan Penutup



I su  Aktua l  terka i t  
Pengawasan Mutu 
Obat



Informasi WHO terkait sirup 
obat  untuk anak yang 

terkontaminasi EG dan DEG 
di Gambia, Afrika 

5 Oktober 2022
Sirup obat tercemar EG DEG 

kemungkinan berasal dari eksipien 
propilen glikol, polietilen glikol, 

sorbitol, dan gliserin 

Oktober 2022

BPOM: Sirup obat yang 
ditarik di Gambia tidak 
terdaftar di Indonesia

15 Oktober 2022

BPOM melakukan penelusuran 
berbasis risiko, sampling, dan 

pengujian sampel secara 
bertahap terhadap produk sirup 

yang berpotensi tercemar EG DEG

Oktober 2022

IDAI: terjadi peningkatan 
kasus gagal ginjal akut pada 
anak di Indonesia dengan 
penyebab belum diketahui 

Oktober 2022
Hasil pengujian, intensifikasi 

pemeriksaan, dan penelusuran 
sumber bahan baku pelarut pada 
sirup, terdapat 12 produk sirup 
dengan kadar EG DEG melebihi 

ambang batas aman

November 2022

Kasus Cemaran Etilen Glikol dan Dietilen Glikol



Klarifikasi Badan POM terkait Cemaran EG DEG



Pada beberapa kompendial termasuk 
Farmakope Indonesia, kadar EG DEG pada 
bahan tambahan obat dibatasi  

EG dan DEG tidak boleh digunakan dalam 
produk obat à bersifat racun jika tertelan 
melebihi ambang batas yang diperbolehkan

Sesuai dengan Surat dari Deputi Bidang Pengawasan ONPPPZA à 
Industri direkomendasikan untuk melakukan uji batas EG DEG pada 

bahan baku eksipien PG, PEG, gliserin, dan larutan sorbitol (tidak 
hanya berdasarkan data uji dari CoA produsen bahan baku)

Pengujian EG DEG pada Bahan Baku Eksipien

• Mengacu pada Farmakope Indonesia untuk Propilen Glikol, 
Polietilen Glikol BM <1000, dan Gliserin. 

• Larutan sorbitol mengacu pada USP 2022. 
• PEG 1500, 4000, 6000 mengacu pada China Ph. 2015.  

Metode Pengujian EG DEG pada Bahan Baku Eksipien

Sesuai Surat Edaran terkait MA Uji Cemaran EG dan DEG, 
industri direkomendasikan untuk melakukan pengujian mandiri  

batas EG DEG pada sediaan sirup dengan metode GC-MS  

Pengujian EG DEG pada Produk Jadi

Jika tidak memiliki GC-MS, Industri dapat menyesuaikan 
dengan kondisi alat yang dimiliki, missal dengan GC-FID, 

namun harus memperhatikan LOD, LOQ, dan telah divalidasi. 

Metode Pengujian EG DEG pada Produk Jadi

Implikasi pada Pengawasan Mutu Obat

• Jumlah EG DEG <0,25% 
(BM <450)

• Jumlah EG DEG <0,25% % 
(BM 450-1000)

• Dietilen glikol <0,1%
• Etilen glikol <0,1%

•  Dietilen glikol <0,1%
• Etilen glikol <0,1%

• Dietilen glikol <0,1%
• Etilen glikol <0,1%

Propilen Glikol Polietilen Glikol

Gliserin/gliserol Larutan sorbitol



Standar Mutu Cemaran EG dan DEG

Surat Edaran No. B-SD.01.02.31.311.10.22.96 tentang Metode Analisis (MA) 
Uji Cemaran Etilen Glikol (EG) dan Dietilen Glikol (DEG)

• Saat ini, uji batas EG DEG 
diprioritaskan pada 
produk jadi bentuk 
larutan oral (sirup)

• Metode analisis yang 
direkomendasikan à 
Kromatografi Gas-
Spektrometri Massa (GC-
MS)

• Saat ini, MA uji batas EG 
DEG pada sediaan sirup  
sedang dalam tahapan 
uji kolaborasi.

• Ke depan, MA uji batas 
EG DEG pada sediaan 
sirup direncanakan 
masuk ke dalam FI edisi 
selanjutnya. 



Penetapan syarat cemaran EG DEG 
pada produk jadi

• Batas cemaran EG DEG pada 
monografi di kompendial adalah 
untuk bahan baku eksipien

• Perhitungan batas cemaran dalam 
produk jadi à pendekatan 
dengan membandingkan 
terhadap nilai Tolerable Daily 
Intake (TDI) untuk EG dan DEG, 
yaitu 0,5 mg/kg berat badan/hari 
(EFSA, 2017)

• Perhitungan pada produk jadi 
mempertimbangkan:

1. hasil pengujian kadar EG dan 
DEG pada produk jadi

2. Aturan pakai maksimum
3. Berat badan

Hasil melebihi ambang 
batas/dibawah ambang batas 

• Hasil <100% nilai TDI : dibawah 
ambang batas à produk aman 
digunakan (tidak berisiko)

• Hasil >100% nilai TDI: diatas 
ambang batas aman à produk 
berisiko terhadap kesehatan

Syarat Cemaran EG dan DEG pada Produk Jadi



Peraturan BPOM No. 23 tahun 2022 diharapkan dapat menjembatani gap kebutuhan standar mutu obat dan b
ahan obat sehingga dapat memperluas cakupan pengawasan obat di Indonesia. Kedepannya, lampiran pada p
eraturan ini akan senantiasa diperbarui sesuai dengan kebutuhan pengawasan di Indonesia.

1

Stakeholders wajib untuk mengimplementasikan Peraturan BPOM No. 23 tahun 2022. Penerapan peraturan se
cara konsisten akan memberikan manfaat bagi semua pihak, utamanya terhadap jaminan mutu obat beredar 
di Indonesia. 

2

Mengingat mutu harus dibentuk ke dalam produk, dalam implementasi standar mutu Farmakope, stakeholders tid
ak hanya mengacu pada persyaratan dalam monografi untuk bahan baku dan produk jadi, namun juga perlu mem
enuhi persyaratan pada lampiran/General Chapters yang relevan.

3

Dengan adanya kasus cemaran EG dan DEG pada sediaan sirup, hal ini menjadi driving force bagi semua pihak untuk m
emperkuat jaminan mutu obat. Bagi pelaku usaha, lebih konsisten dalam hal pemenuhan standar mutu obat. Untuk re
gulator, lebih ketat melakukan pengawasan berbasis risiko dan menyediakan standar mutu yang diperlukan untuk pen
gawasan. 

4

5
Industri direkomendasikan untuk melakukan pengujian mandiri batas EG dan DEG pada bahan baku propilen g
likol, polietilen glikol, larutan sorbitol, dan gliserin, serta pada produk jadi bentuk sediaan larutan oral (sirup). 
Rencana ke depan, persyaratan uji batas EG DEG pada produk jadi akan dicantumkan pada FI edisi selanjutnya. 
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