
 
KEPUTUSAN 

DIREKTUR JENDERAL PERIKANAN BUDIDAYA 
NOMOR KEP 11/KEP-DJPB/2015 

TENTANG 

TATA CARA PENILAIAN DAN PEMERIKSAAN LAPANG  
DALAM RANGKA PENERBITAN SERTIFIKAT  
CARA PEMBUATAN OBAT IKAN YANG BAIK 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

DIREKTUR JENDERAL PERIKANAN BUDIDAYA, 
 
 
Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut Pasal 9 ayat (6) Peraturan 

Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 24/PERMEN-
KP/2014 tentang Cara Pembuatan Obat Ikan yang 
Baik, maka dalam rangka penerbitan/perpanjangan 
Sertifikat Cara Pembuatan Obat Ikan yang Baik 
diperlukan penilaian penerapan Cara Pembuatan Obat 
Ikan yang Baik melalui pemeriksaan lapang; 

b. bahwa untuk itu perlu ditetapkan Keputusan Direktur 
Jenderal Perikanan Budidaya tentang Tata Cara 
Penilaian dan Pemeriksaan Lapang Dalam Rangka 
Penerbitan Sertifikat Cara Pembuatan Obat Ikan Yang 
Baik; 

 
Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor  31 Tahun 

2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009; 

2. Peraturan Pemerintah Nomor  54 Tahun 2002 tentang 
Usaha Perikanan; 

3. Peraturan Presiden Nomor  47 Tahun 2009 tentang 
Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, 
sebagaimana telah diubah dengan peraturan Presiden 
Nomor 13 Tahun 2014; 

4. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang 
Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara 
Serta Susunan Organisasi dan Tugas Eselon I 
Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah dengan 
Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 2014; 

5. Keputusan Presiden Nomor 27 M Tahun 2012 dan 
Nomor 28 M Tahun 2012; 

6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 
PER.15/MEN/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja 
Kementerian Kelautan dan Perikanan; 

7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 
PER.04/MEN/2012 tentang Obat Ikan, sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan 
Perikanan Nomor 14/PERMEN-KP/2013; 

 
 
 
 
 
 
8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 

25/MEN/2012 tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-undangan di Lingkungan Kementerian 
Kelautan dan Perikanan; 

9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 
24/PERMEN-KP/2014 tentang Cara Pembuatan Obat 
Ikan yang Baik; 

10. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 
52/KEPMEN-KP/2014 tentang Klasifikasi Obat Ikan. 



 
MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR   JENDERAL PERIKANAN 
BUDIDAYA TENTANG TATA CARA PENILAIAN DAN 
PEMERIKSAAN LAPANG DALAM RANGKA PENERBITAN 
SERTIFIKAT CARA PEMBUATAN OBAT IKAN YANG BAIK. 
 

KESATU : Menetapkan Tata Cara Penilaian dan Pemeriksaan Lapang 
dalam Rangka Penerbitan Sertifikat Cara Pembuatan Obat 
Ikan yang Baik sebagaimana tersebut dalam Lampiran 
yang tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur 
Jenderal ini.  
 

KEDUA : Tata cara penilaian Penilaian dan Pemeriksaan Lapang 
dalam Rangka Penerbitan Sertifikat Cara Pembuatan Obat 
Ikan yang Baik sebagaimana dimaksud pada Diktum 
KESATU, merupakan acuan bagi Pemerintah dalam rangka 
penerbitan/perpanjangan Sertifikat Cara Pembuatan Obat 
Ikan Yang Baik.  
 

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. 

              
Ditetapkan di Jakarta 

                                pada tanggal 29 Januari 2015 
 

    DIREKTUR JENDERAL PERIKANAN  BUDIDAYA, 
        

                             Ttd 

                      SLAMET SOEBJAKTO 

            
 
           Disalin sesuai dengan aslinya 
Kepala Bagian Hukum, Organisasi dan Humas 
 
 
 
                  Agung Witjaksono 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LAMPIRAN 
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL 
PERIKANAN BUDIDAYA 
NOMOR 11/KEP-DJPB/2014 
TENTANG 
TATA CARA PENILAIAN DAN 
PEMERIKSAAN LAPANG DALAM RANGKA 



PENERBITAN SERTIFIKAT CARA 
PEMBUATAN OBAT IKAN YANG BAIK 

 
BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang  

Kesadaran masyarakat dunia akan kesehatan dan keamanan 
pangan termasuk  produk perikanan budidaya yang semakin meningkat 
menuntut semua pihak yang terkait dengan kegiatan produksi pangan 
tersebut harus mengutamakan jaminan mutu (quality assurance) dan 
keamanan pangan (food safety) baik untuk produk ekspor maupun 
konsumsi domestik. 

 Penggunaan obat ikan dalam kegiataan permbudidayaan ikan 
apbila dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan dapat mengakibat 
dampak negatif bagi ikan, lingkungan dan manusia yang 
mengkonsumsi. Hal ini bertentangan dengan prinsip dasar kegiatan 
pembudidayaan ikan, dimana jaminan mutu dan keamanan produk 
telah menjadi keharusan. 

Dalam rangka meminimalkan dampak negatif yang ditimbulkan 
akibat aplikasi obat ikan pada pembudidayaan ikan, maka dalam 
penyediaan obat ikan ada 3 komponen yang dipersyaratkan yaitu aman, 
bermutu dan berkhasiat. Oleh karena itu dalam setiap proses produksi 
diperlukan tahapan poses produksi obat ikan yang pembuatannya 
menerapkan Cara Pembuatan Obat Ikan Yang Baik (CPOIB) sehingga 
obat yang dihasilkan memenuhi standard yang dipersyaratkan.  

Cara Pembuatan Obat Ikan Yang Baik (CPOIB) merupakan 
pedoman untuk mengatur seluruh proses produksi yang meliputi 
kegiatan mengolah bahan baku, produk antara, dan/atau produk 
ruahan (bulk) dan pengawasan mutu guna menghasilkan obat ikan 
yang aman, bermutu, dan berkhasiat. Bagi produsen obat ikan yang 
telah menerapkan CPOIB akan diberikan sertifikat CPOIB dengan 
terlebih dahulu  dilakukan  penilaian dan pemeriksaan lapang untuk 
melihat seluruh proses produksi  yang dilakukan.  Untuk itu diperlukan 
pedoman penilaan dan pemeriksaan lapang sebagai pedoman bagi tim 
sertifikasi dalam rangka penerbitan sertifikat CPOIB. 

 

1.2. Maksud dan Tujuan 

Pedoman penilaian dan pemeriksaan lapang dimaksudkan 
untuk : 

1) Pedoman Tim Penilai CPOIB dalam melakukan penilaian dan 
pemeriksaan lapang terhadap penerapan CPOIB oleh produsen 
obat ikan.  

 
 
 
 
2) Pedoman bagi produsen obat ikan dalam melakukan permohonan 

penerbitan sertifikat CPOIB. 

Sedangkan tujuan pedoman ini adalah agar obat ikan yang 
dihasilkan oleh produsen dengan menerapkan CPOIB memberi 
jaminan konsistensi mutu dan juga memenuhi persyaratan lain yaitu 
aman dan berkhasiat.  



 
BAB II 

PENGERTIAN UMUM 
 

1. Cara Pembuatan Obat Ikan yang Baik, yang selanjutnya disingkat CPOIB 
adalah pedoman untuk mengatur seluruh proses produksi yang meliputi 
kegiatan mengolah bahan baku, produk antara, dan/atau produk 
ruahan (bulk) dan pengawasan mutu guna menghasilkan obat ikan yang 
aman, bermutu, dan berkhasiat. 

2. Sertifikat Cara Pembuatan Obat Ikan yang Baik, yang selanjutnya 
disebut Sertifikat CPOIB adalah surat keterangan yang menyatakan 
bahwa produsen obat ikan telah menerapkan persyaratan CPOIB. 

3. Obat ikan adalah sediaan yang dapat digunakan untuk mencegah 
dan/atau mengobati penyakit ikan, membebaskan gejala penyakit, atau 
memodifikasi proses kimia dalam tubuh yang meliputi sediaan biologik, 
farmasetik, premiks, probiotik, dan obat alami. 

4. Bahan awal adalah semua bahan atau zat kimia yang berupa bahan 
aktif, bahan tambahan dan/atau bahan penolong baik dalam bentuk 
komponen tunggal, ruahan/setengah jadi yang digunakan untuk 
membuat obat ikan. 

5. Produk antara adalah tiap bahan atau campuran bahan yang masih 
memerlukan satu atau lebih tahap pengolahan lebih lanjut untuk 
menjadi produk ruahan (bulk). 

6. Produk ruahan (bulk) adalah campuran bahan baku obat ikan yang telah 
selesai diolah yang masih memerlukan tahap pengemasan untuk menjadi 
produk jadi. 

7. Batch adalah sejumlah obat ikan yang berasal dari satu produksi dalam 
waktu yang sama. 

8. Lot adalah bagian tertentu dari suatu batch yang memiliki sifat dan 
mutu yang seragam dalam batas yang telah ditetapkan. 

9. Karantina adalah pemisahan bahan atau produk secara fisik atau 
dengan sistem tertentu untuk menunggu keputusan hasil pemeriksaan 
apakah suatu bahan atau produk dapat atau tidak dapat digunakan 
untuk pengolahan, pengemasan dan/atau distribusi obat ikan. 

10. Dokumentasi adalah seluruh prosedur, instruksi, dan catatan tertulis 
yang berhubungan dengan pembuatan obat ikan. 

11. Produsen obat ikan adalah setiap orang yang memproduksi obat ikan 
dari bahan baku sampai menjadi obat ikan. 

12. Perusahaan obat ikan adalah perusahaan yang melakukan usaha di 
bidang obat ikan baik merupakan badan hukum maupun bukan badan 
hukum. 

13. Tim Penilai CPOIB adalah tenaga ahli di bidang obat ikan dan staf 
Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya  yang ditunjuk oleh Direktur 
Jenderal Perikanan Budidaya untuk melakukan penilaian penerapan 
CPOIB.  



 
BAB III 

KRITERIA DAN MEKANISME  
 
3.1. Kriteria 
 

Penilaian dan pemeriksaan lapang penerapan CPOIB dapat dilakukan 
terhadap produsen obat ikan apabila:  
a. Telah memiliki Surat Izin Penyediaan Obat Ikan yang diterbitkan 

oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan; 
b. Memiliki pabrik sendiri; 
c. Sudah berproduksi minimal selama 2 tahun; 
d. Obat ikan yang diproduksi sudah memiliki nomor pendaftaran dari 

KKP.  
e. Telah habis masa berlaku CPOIB yang dimiliki (untuk perpanjangan 

sertifikat). 
 
 

3.2. Mekanisme 
a. Pemohon membuat Surat Permohonan Penerbitan Sertifikat CPOIB 

kepada Direktur Jenderal Perikanan Budidaya dengan format 
sebagaimana tercantum pada Lampiran 1 Surat Keputusan ini 
beserta kelengkapan persyaratan  yaitu : 
1. fotocopi Surat Ijin Penyediaan Obat Ikan; 
2. gambar tata letak (layout) ruangan;  
3. formulir data persyaratan CPOIB, sesuai dalam Lampiran 2; 
4. surat pernyataan bermeterai cukup yang menyatakan memiliki 

tenaga profesonal (dokter hewan dan apoteker). 
5. Fotokopi sertifikat CPOIB yang akan berakhir masa berlakunya 

(untuk perpanjangan sertifikat). 
6. Surat pernyataan kebenaran data dan iinformasi yang 

disampaikan (untuk perpanjangan sertifikat). 
b. Formulir data persyaratan CPOIB diisi berdasarkan jenis sediaan 

yang diajukan yaitu : 
1. Untuk sediaan farmasetik dan premiks dapat diisi dalam satu 

formulir. 
2. Untuk sediaan biologik diisi dalam formulir berbeda. 

c. Penyerahan Surat Permohonan Penerbitan Sertifikat CPOIB beserta 
dokumen yang dipersyaratkan sebagaimana tersebut pada point b 
kepada Subdit Obat Ikan, Kimia dan Bahan Biologi (sekretariat 
penilaian CPOIB), Direktorat Kesehatan Ikan dan Lingkungan; 

d. Evaluasi kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan 
dilakukan untuk menentukan materi kritis (critical point) yang akan 
diutamakan dalam proses pemeriksaan lapang; 

e. Berdasarkan evaluasi yang dilakukan apabila tidak memenuhi 
persyaratan penilaian CPOIB maka Direktur Jenderal Perikanan 
Budidaya paling lama 3 (tiga) hari kerja membuat surat persetujuan 
atau penolakan disertai alasan dan mengembalikan dokumen 
persyaratan kepada pemohon untuk dilengkapi; 

f.  Pelaksanaan penilaian dan pemeriksaan lapang paling lama 7 
(tujuh) hari kerja sejak dokumen persyaratan dinyatakan disetujui.  

g. Pelaksanaan penilaian dan pemeriksaan lapang dilakukan dengan 
alur proses : 
1. Pertemuan pendahuluan yang mencakup perkenalan, maksud 

kunjungan  dan konfirmasi dokumen persyaratan; 
2. Pelaksanaan penilaian dan pemeriksaan lapang didampingi oleh 

penanggung jawab teknis perusahaan dengan menggunakan 
formulir penilaian dan pemeriksaan lapang sebagaimana 
Lampiran 3 surat keputusan ini; 

 
 
 
 
 
 



3. Diskusi dan konfirmasi hasil sementara penilaian dan 
pemeriksaan lapang; 

4. Penandatanganan hasil sementara penilaian dan pemeriksaan 
lapang dalam format Berita Acara Penilaian dan Pemeriksaan 
Lapang dengan format sebagaimana Lampiran 4 Surat 
Keputusan ini; 

h. Pemohon harus melakukan tindakan perbaikan terhadap hasil 
penilaian dengan kriteria minor dan mayor dalam waktu paling 
lama 12  (dua belas) hari kerja.  

i.  Tim penilai menyerahkan rekomendasi hasil penilaian dan 
pemeriksaan lapang kepada Direktur Jenderal setelah dokumen 
tindakan perbaikan diterima; 

j.  Direktur Jenderal dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari 
kerja sejak menerima rekomendasi menerbitkan : 
1. Sertifikat CPOIB, bagi yang memenuhi persyaratan; 
2. Surat penolakan disertai alasan.   

k. Terhadap surat permohonan pengajuan penerbitan sertifikat CPOIB 
yang ditolak, berkas permohonan dikembalikan kepada pemohon 
dan pemohon dapat mengajukan penerbitan sertifikat CPOIB 
kembali.  
 

 
 

   DIREKTUR JENDERAL PERIKANAN  BUDIDAYA, 
        

                      Ttd             

                      SLAMET SOEBJAKTO 

  
 
         Disalin sesuai dengan aslinya 
Kepala Bagian Hukum, Organisasi dan Humas 
 
 
 
                  Agung Witjaksono 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FORMAT 1. SURAT PERMOHONAN PENERBITAN SERTIFIKAT CARA    
PEMBUATAN OBAT IKAN YANG BAIK (CPOIB) 

  

 KOP PERUSAHAAN 

Tanggal, bulan, tahun 

 

Nomor : 
Lampiran : 
Perihal : Surat Permohonan  
                     Penerbitan Sertifikat CPOIB 
 
 
Yth; 
Direktur Jenderal Perikanan Budidaya 
c.q. Direktur Kesehatan Ikan dan Lingkungan 
Di- 
    Jakarta 
 

 Bersama ini kami selaku produsen obat ikan mengajukan 
permohonan penerbitan sertifikat CPOIB dengan keterangan sebagai berikut: 
 

1. Nama Perusahaan    :  
2. Nomor Ijin Penyediaan Obat ikan :  
3. Alamat Kantor :  
4. Telp./Faks./e-mail :  
5. Alamat Pabrik :  

Telp./Faks./e-mail :  
6. Jenis /Bentuk Sediaan Obat 

ikan yang dinilai 
: a. 

b. 
c. 
 

 
Surat permohonan penerbitan sertifikat CPOIB ini kami lengkapi 

dengan dokumen lain yang dipersyaratkan sebagaimana terlampir. 
Demikian permohonan ini kami buat untuk dapat dipergunakan 

sebagaimana mestinya. 
 
 

 Penanggung Jawab Teknis                                    Pimpinan Perusahaan 
 
 
(Tanda tangan & nama jelas)                            (Tanda tangan & nama jelas) 



 
FORMAT 2: FORMULIR DATA PERSYARATAN CPOIB 
 
I. IDENTITAS PEMOHON 
1. Nama   :  
2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) :  
3. Nomor Akte Pendirian Perusahaan :  
4. Nama Penanggung Jawab 

Perusahaan 
:  

5 Alamat pabrik :  

 
II. PERSYARATAN CPOIB 
1 Manajemen Mutu   
 a. Jaminan Mutu : ada/tidak ada 
 b. Pengkajian Ulang Mutu Produk : ada/tidak ada 
2 Personalia 
 a. Struktur Organisasi : ada/tidak ada 
 b. Uraian tugas masing-masing 

manager dan  penyelia/supervisor 
   

: ada/tidak ada 

 c. Jabatan Manager Pengawasan 
Mutu 
dan Pemastian Mutu 

 ada/tidak 
ada/dirangkap 

 d. Jabatan Manager Produksi : ada/tidak 
ada/dirangkap 

 e. Jabatan penyelia/supervisor 
pengawasan mutu   

: ada/tidak 
ada/dirangkap 

 f. Jabatan penyelia/supervisor 
produksi 

: ada/tidak 
ada/dirangkap 

 g. Jabatan Teknisi : ada/tidak ada 
 h. Riwayat Kesehatan Karyawan : ada/tidak ada 
  Program Latihan CPOIB atau yang 

setara 
: ada/tidak ada 

  Sertifikat Pelatihan CPOIB atau 
yang setara  : ada/tidak ada 

: ada/tidak ada 

3 Bangunan dan Fasilitas 
 a. Luas bangunan pabrik : …………m2 
 b. Tata ruang (kesesuaian kegiatan 

yang satu dengan yang lain)  
: sesuai/tidak sesuai 

 c. Permukaan dinding dan lantai 
ruangan sesuai dengan jenis 
produk     

: sesuai/tidak sesuai 

 d. Tata letak daerah penyimpanan/  
gudang 

: sesuai/tidak sesuai 

 e. Pencahayaan dalam ruang 
produksi 

: cukup/tidak cukup 

 f. Pengendalian udara dan ventilasi : cukup/tidak cukup 
 g. Program membersihkan ruangan : ada/tidak ada 
 h. Tata ruang produksi dan kontrol 

kualitas  (asepticalarea/clean 
area/grey area/black area/  lain-
lain)    

: ada/tidak ada 

 i. Program pemeliharaan dan 
perbaikan  
bangunan   

: ada/tidak ada 

4 Peralatan   
 a. Perlengkapan elektrik   : memadai/tidak 

memadai 
 b. Peneraan dan pemeriksaan alat : ada/tidak ada 
 

 

 



 c. Jadwal perawatan peralatan : ada/tidak ada 
 d. Pencatatan pemakaian dan 

pembersihan     peralatan    
: ada/tidak ada 

 e. Pencatatan pemeliharaan 
peralatan 

: ada/tidak ada 

 f. Pencatatan perbaikan dan 
kerusakan  
peralatan 

: ada/tidak ada 

 g. Program pemeliharaan dan 
perbaikan  
peralatan 

: ada/tidak ada 

 h. Instruksi kerja alat : ada/tidak ada 
5 Sanitasi dan Higiene 
 a. Program pemeriksaan kesehatan : ada/tidak ada 
 b. SOP penerapan higiene 

perorangan 
: ada/tidak ada 

 c. Jadwal pemakaian seragam 
pelindung tubuh sesuai dengan 
ruangan dan derajat kebersihan 

: ada/tidak ada 

 d. SOP mencuci tangan   : ada/tidak ada 
  Poster cuci tangan : ada/tidak ada 
 e. Daftar beberapa bahan pembersih 

berbagai sarana bangunan 
: ada/tidak ada 

 f. SOP sanitasi ruangan : ada/tidak ada 
 g. Bahan pembersih dan disinfektan 

ruangan produksi 
: ada/tidak ada 

 h. Alat pembersih ruangan produksi : ada/tidak ada 
 i. Label dan formulir inspeksi 

kebersihan peralatan sebelum 
penggunaan     

: ada/tidak ada 

6 Produksi 
 a. SOP Produksi Obat : ada/tidak ada 
 b. SOP dan pencatatan kalibrasi 

timbangan  
: ada/tidak ada 

 c. SOP dan pencatatan penimbangan : ada/tidak ada 
 d. Program dan pencatatan validasi : ada/tidak ada 
 e. Penandaan alat (telah 

dibersihkan, rusak, dsb) 
: ada/tidak ada 

 f. SOP dan pencatatan pemberian 
nomor batch 

: ada/tidak ada 

 g. OP dan pencatatan permintaan 
bahan baku 

: ada/tidak ada 

 h. SOP dan pencatatan permintaan 
bahan pengemas 

: ada/tidak ada 

 i. SOP dan pencatatan pengemasan : ada/tidak ada 
 j. SOP dan pencatatan pemusnahan 

bahan kemasan/produk ruahan 
dan obat ikan jadi yang tidak 
memenuhi syarat    
  

: ada/tidak ada 

 k. Label karantina obat ikan jadi   : ada/tidak ada 
 l. Formulir surat penyerahan obat 

ikan jadi 
: ada/tidak ada 

 
 m. SOP dan pencatatan penerimaan, 

pengeluaran, dan sisa bahan awal
    

: ada/tidak ada 

7 Pengawasan mutu 
 a. Gambar tata ruang laboratorium 

pengujian 
: ada/tidak ada 

 

 

 



 b. Program dan pencatatan validasi 
metoda analisis 

: ada/tidak ada 

 c. SOP dan pencatatan pengujian 
potensi/mikrobiologi 

: ada/tidak ada 

 d. SOP dan pencatatan pemantauan 
lingkungan dengan cawan media 
pembiakan   

: ada/tidak ada*) 

 f. SOP dan pencatatan pengambilan 
sampel 

: ada/tidak ada 

 g. SOP dan laporan penyelidikan 
kegagalan batch 

: ada/tidak ada 

 h. Program, SOP, dan laporan 
pengujian stabilitas 

: ada/tidak ada 

 i. SOP penilaian terhadap 
pemasok/penyalur bahan awal 

: ada/tidak ada 

8 Inspeksi Diri (Audit Internal) dan Audit Mutu 
 a. SOP dan laporan inspeksi diri : ada/tidak ada 
 b. SOP dan laporan audit mutu : ada/tidak ada 
9 Penanganan keluhan terhadap produk, penarikan kembali 

 produk, dan produk kembalian 
 a. SOP dan pencatatan distribusi 

obat ikan jadi   
: ada/tidak ada 

 b. SOP, catatan, dan laporan 
penarikan kembali obat ikan jadi 
   

: ada/tidak ada 

 c. SOP, catatan, dan laporan 
keluhan 

: ada/tidak ada 

 d. SOP dan catatan obat ikan 
kembalian 

: ada/tidak ada 

 e. SOP dan catatan pemusnahan 
bahan awal 

: ada/tidak ada 

 f. SOP dan catatan pemusnahan 
obat ikan jadi 

: ada/tidak ada 

 g. Berita acara pemusnahan bahan 
awal 

: ada/tidak ada 

  Berita acara pemusnahan obat 
ikan jadi 

: ada/tidak ada 

10 Dokumentasi 
 a. Formulir dokumen (batch record 

kosong 
: ada/tidak ada 

 b. Spesifikasi bahan awal : ada/tidak ada 
 c. Spesifikasi bahan pengemas : ada/tidak ada 
 d. Spesifikasi obat ikan jadi : ada/tidak ada 
  Dokumen obat ikan jadi : ada/tidak ada 
 e Dokumen produksi induk : ada/tidak ada 
 f.. SOP dan pencatatan pengolahan 

induk 
: ada/tidak ada 

 g. SOP dan pencatatan pengemasan 
induk 

: ada/tidak ada 

 h. Catatan pengolahan batch (dari 
penimbangan bahan awal s/d 
penyerahan obat ikan jadi ke 
gudang 

: ada/tidak ada 

 j. Metoda pengujian bahan baku : ada/tidak ada 
 k. Metoda pengujian produk ruahan : ada/tidak ada 
 l. Catatan pengambilan 

contoh/sampel (di formula induk) 
: ada/tidak ada 

 m Kartu persediaan/stok bahan 
baku   

: ada/tidak ada 

 

 

 



 n. Kartu persediaan/bahan 
pengemas 

: ada/tidak ada  

 o. Kartu persediaan produk ruahan 
  

: ada/tidak ada 

 p Kartu persediaan karantina  : ada/tidak ada  
 q. Kartu persediaan obat ikan jadi : ada/tidak ada 
 r. Sertifikat asli CPOIB atau yang 

setara 
: ada/tidak ada 

11 Kualifikasi dan Validasi 
 a. Rencana induk validasi   : ada/tidak ada 
 b. Kualifikasi desain dan instalasi : ada/tidak ada 
 c. Kualifikasi operasional : ada/tidak ada 
  Kualifikasi fasilitas, peralatan, 

dan sistem terpasang 
 yang telah operasional 

: ada/tidak ada 

 d. Validasi Proses : ada/tidak ada 
 e. Program validasi sistem 

penunjang peralatan 
: ada/tidak ada 

 f. Validasi prosedur sanitasi dan 
higienis  

: ada/tidak ada 

 
 

II. DATA OBAT IKAN YANG DIPRODUKSI 
 
No. Jenis Sediaan 

 
Bentuk 
sediaan 
(Serbuk, 
Cair, 
Tablet, Lain-
lain) 
 

Komposisi Nama Obat 
 

Kapasitas 
Produksi 
 

1. Biologik 
 

    

2. Farmasetik 
a.antibiotik 
b. non   
    antibiotik 

    

3. Premiks 
a. Feed 

additive 
b. Feed 

supplement 

    

4. Probiotik     
5. Obat Alami     
 
*) Jika tidak ada , jelaskan alasannya 



 
 
FORMAT 3.  FORMULIR  PENILAIAN DAN PEMERIKSAAN LAPANG CPOIB 

              
 

I. DATA PRODUSEN OBAT IKAN 
 

1. Nama Perusahaan    :  

2. Alamat Pabrik :  

Telp./Faks./e-mail :  

3. Alamat Kantor :  

4. Nomor Ijin Penyediaan Obat Ikan :  

5. Nama Pimpinan Perusahaan    :  

6. Nama Penanggungjawab 

Perusahaan 
:  

7. Jenis Sediaan Obat ikan yang 

dinilai 
:  

8. Bentuk sediaan :  

9. Waktu penilaian :  

10. Petugas Penilai :  

   

   

   



II.PENILAIAN CPOIB 
 

No 
Persyaratan 

CPOIB 
Objek yang dinilai 

Kriteria Penilaian 
Temuan Tindakan Perbaikan 

Waktu 
Perbaikan 1 2 3 4 

1 Manajemen 
Mutu (2) 

Jaminan mutu     
Pengkajian mutu produk    

2 Personalia 
(10) 

Struktur Organisasi    

Uraian tugas masing-masing 
manager dan penyelia/ 
supervisor       

   

Jabatan Manager Pengawasan 
Mutu dan Pemastian Mutu 

   

Jabatan Manager Produksi    

Jabatan penyelia/supervisor  
pengawasan mutu 

   

Jabatan penyelia/supervisor  
produksi 

   

Jabatan Teknisi    

Riwayat Kesehatan Karyawan    

Program Latihan CPOIB atau 
yang setara 

   

Sertifikat Pelatihan CPOIB atau 
yang setara 

   



 

3 Bangunan 
dan Fasilitas 
(9) 

Luas bangunan pabrik    
Tata ruang (kesesuaian 
kegiatan yang satu dengan 
yang lain 

   

Permukaan dinding dan 
lantai ruangan sesuai 
dengan jenis produk 

   

Tata letak daerah 
penyimpanan/gudang 

   

Pencahayaan dalam ruang 
produksi 

   

Pengendalian udara dan 
ventilasi 

   

Program membersihkan 
ruangan 

   

Tata ruang produksi dan 
kontrol kualitas (aseptical 
area/clean area/grey 
area/black area/lain-lain) 

   

Program pemeliharaan dan 
perbaikan bangunan 

   



 
4 Peralatan (8) Perlengkapan elektrik    

Peneraan dan pemeriksaan alat    

Jadwal perawatan peralatan    

Pencatatan pemakaian dan 
pembersihan peralatan 

   

Pencatatan pemeliharaan 
peralatan 

   

Pencatatan perbaikan dan 
kerusakan peralatan 

   

Program pemeliharaan dan 
perbaikan peralatan 

   

Instruksi kerja alat    

5 Sanitasi dan 
Higiene (10) 

Program pemeriksaan kesehatan    
SOP penerapan higiene 
perorangan 

   

Jadwal pemakaian seragam 
pelindung tubuh sesuai dengan  
ruangan dan derajat kebersihan  

   

SOP mencuci tangan    
Poster cuci tangan    
Daftar beberapa bahan 
pembersih berbagai sarana 
bangunan 

   

SOP sanitasi ruangan    
Bahan pembersih dan 
disinfektan ruangan produksi 

   

Alat pembersih ruangan produksi    
Label & formulir inspeksi 
kebersihan peralatan sebelum 
penggunaan 

   



 
6 Produksi (13) SOP Produksi Obat    

SOP dan pencatatan kalibrasi 
timbangan 

   

SOP dan pencatatan 
penimbangan 

   

Program dan pencatatan 
validasi 

   

Penandaan alat (telah 
dibersihkan, rusak, dsb) 

   

SOP dan pencatatan pemberian 
nomor batch 

   

SOP dan pencatatan 
permintaan bahan baku 

   

SOP dan pencatatan 
permintaan bahan pengemas 

   

SOP dan pencatatan 
pengemasan 

   

SOP dan pencatatan 
pemusnahan bahan 
kemasan/produk ruahan dan 
obat ikan jadi yang tidak 
memenuhi syarat    

   

Label karantina obat ikan jadi    

Formulir surat penyerahan obat 
ikan jadi 

   

SOP dan pencatatan 
penerimaan, pengeluaran, dan 
sisa bahan awal 

   



 

7 Pengawasan 
Mutu (8) 

Gambar tata ruang 
laboratorium pengujian 

   

Program dan pencatatan 
validasi  metoda analisis 

   

SOP dan pencatatan 
pengujian 
potensi/mikrobiologi 

   

SOP dan pencatatan 
pemantauan lingkungan 
dengan cawan media 
pembiakan  

   

SOP dan pencatatan 
pengambilan sampel 

   

SOP dan laporan 
penyelidikan kegagalan batch 

   

Program, SOP, dan laporan 
pengujian stabilitas 

   

SOP penilaian terhadap 
pemasok/penyalur bahan 
awal 

   

8 Inspeksi Diri 
(Audit 
Internal) 
dan Audit 
Mutu (2) 

SOP dan laporan inspeksi 
diri 

   

SOP dan laporan audit mutu    



 

9 Penanganan 
keluhan 
terhadap 
produk,pena
rikan 
kembali 
produk,dan 
produk 
kembalian 
(8) 

SOP dan pencatatan 
distribusi obat ikan jadi 

   

SOP, catatan, dan laporan 
penarikan kembali obat ikan 
jadi   

   

SOP, catatan, dan laporan 
keluhan 

   

SOP dan catatan obat ikan 
kembalian  

   

SOP dan catatan 
pemusnahan bahan awal 

   

SOP dan catatan 
pemusnahan obat ikan jadi 

   

Berita acara pemusnahan 
bahan awal 

   

Berita acara pemusnahan 
obat ikan jadi 

   



 
10 Dokumentasi 

(18) 
 

Formulir dokumen (batch record 
kosong) 

   

Spesifikasi bahan awal    

Spesifikasi bahan pengemas    
Spesifikasi obat ikan jadi    

Dokumen obat ikan jadi    

Dokumen produksi induk    
SOP dan pencatatan pengolahan 
induk 

   

SOP dan pencatatan pengemasan 
induk 

   

Catatan pengolahan batch (dari 
penimbangan bahan awal s/d 
penyerahan obat ikan jadi ke 
gudang)     

   

Metoda pengujian bahan baku    
Metoda pengujian produk ruahan    

Catatan pengambilan contoh (di 
formula induk)  

   

Kartu persediaan/stok bahan 
baku 

   

Kartu persediaan/bahan 
pengemas 

   

Kartu persediaan produk ruahan    

Kartu persediaan karantina    

Kartu persediaan obat ikan jadi    
Sertifikat asli CPOIB atau yang 
setara 

   



 

11 Kualifikasi 
dan Validasi 
(7) 

Rencana induk validasi    
Kualifikasi desain dan 
instalasi 

   

Kualifikasi operasional    
Kualifikasi fasilitas, 
peralatan, dan sistem 
terpasang yang telah 
operasional 

   

Validasi Proses    
Program validasi sistem 
penunjang peralatan 

   

Validasi prosedur sanitasi 
dan higienis 

   

    
    

 
 
Keterangan: 
Kriteria Penilaian terdiri dari: 
1. Dapat diterima (Acceptable) 
2. Ketidaksesuaian minor (Minor non conformance) 
3. Ketidaksesuaian mayor (major non conformance) 
4. Tidak dinilai (Non audited) 

 



FORMAT 4.   BERITA  ACARA  PENILAIAN DAN PEMERIKSAAN  
                      LAPANG CPOIB 
 

 

Pada hari ……..tanggal ………… bulan ………tahun ………., sesuai Surat 

Tugas Direktur Kesehatan Ikan dan Lingkungan No. ………… tanggal ……, 

telah dilakukan penilaian dan pemeriksaan lapang terhadap Produsen 

Obat Ikan dalam rangka penerbitan sertifikat CPOIB, dengan hasil 

sebagai berikut : 

 

1. Data Perusahaan 
 
Nama Perusahaan :  

Alamat Pabrik :        

  Telp/Fax 

Email 

Luas Pabrik :                              m2 

Pemilik  :  

Penanggungjawab 

Perusahaan 

:  

 
2. Informasi Umum 

2.1. Izin Penyediaan Obat Ikan sebagai Produsen Obat Ikan No :  

2.2. Sertifikat CPOIB yang dimiliki: 

 

No Jenis sediaan No Sertifikat  Masa Berlaku 

    

    

    

 

 

    

 



 

 

3. Hasil Pemeriksaan dan Penilaian Lapang. 
 

No 
Persyaratan 

CPOIB 
Objek yang dinilai Temuan 

Waktu 
Perbaikan 

     

     

     

     

     

     

     

 

 Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenarnya. 

         

……., ……………… 

 

Nama Perusahaan      Tim Pemeriksa : 

   
No Nama Jabatan Ttd 

1   
 

2    
 

3   
 

No Nama Jabatan Ttd 

1    

2    

3    



 

 

 

 

 

 

 
 


