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DI UTD DAN PUSAT PLASMAFERESIS
PROGRES IMPLEMENTASI GMP DI UTD

PENUTUP

PENDAHULUAN

CPOB (Cara Pembuatan Obat yang Baik)
• Persyaratan yang bertujuan Risk Reduction selama pembuatan
• Wajib diimplementasikan ketika pembuatan suatu produk yang akan

digunakan sebagai obat (terapeutik), antara lain :
 Medicines, drugs

 Blood components
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Risk Reduction (1)
 Pencegahan:
•

Kontaminasi dan kontaminasi silang - konstruksi dan desain
bangunan

•

Penularan penyakit atau kejadian buruk lainnya  pemantauan
lingkungan dan pemgujian

•

Ketercampurbauran -- alur personal, alur material dan alur
proses

 Jaminan Kehandalan dari
•

Personil yang terlibat (pelatihan)

•

Proses (validasi)

•

bahan dan peralatan (kualifikasi)
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Risk Reduction (2)
 Meminimalkan kesalahan dengan:
•

SOPs

•

Penandaan (labeling)

 Perawatan fasilitas yang tepat:
•

Desain dan konstruksi

•

kebersihan, pengelolaan limbah dan sanitasi

•

Pengendalian lingkungan dan keamanan
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Risk Reduction (3)
 Dokumentasi yang baik:
•

Semua aktivitas

•

bahan

•

peralatan

•

staff/operator pelaksana

•

donor

•

Penerima donor, dll

 Ketersediaan bukti dan traceability (Recall)
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Perkembangan CPOB dan CPOB Darah di Indonesia
Pedoman CPOB di UTD dan Pusat
Plasmaferesis telah diberlakukan melalui
Perka Badan POM No. 10 tahun 2017
tentang Penerapan Pedoman CPOB di
UTD dan Pusat Plasmaferesis

Petunjuk Operasional
Penerapan Pedoman
(POPP) CPOB 2006
Suplemen Pedoman CPOB
2006

2017
2013
2012

Pedoman CPOB 2006
2009
2008

Pedoman
CPOB 2001

Pedoman CPOB di UTD
dan Pusat Plasmaferesis

2006
2005

WHO-GMP
voluntary

Pedoman
CPOB 2012

2001

Aneks 5
Pembuatan
Produk Darah

Petunjuk Operasional
Penerapan Pedoman
(POPP) CPOB 2012

1971
GMP for Human Blood
& Blood products,
addendum IV

diperbaharui sesuai dengan perkembangan IPTEK bidang produksi farmasi

POPP CPOB di UTD dan
Pusat Plasmaferesis

Pedoman CPOB berbeda dengan pedoman CPOB untuk UTD dan Pusat
Plasmaferesis
 Manajemen Mutu
 Personalia
 Dokumentasi
 Bangunan dan fasilitas

Persyaratan
umum (ada di
Pedoman CPOB)

 Peralatan
 Kualifikasi dan validasi
 Seleksi Donor
 Proses dan Screening Donor
 Process Control  look back

Persyaratan
khusus di
Pedoman CPOB
di UTD
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OVERVIEW
PEDOMAN CPOB DI
UTD DAN PUSAT
PLASMAFERESIS

Manufacturing Process
(Pembuatan)

Seleksi
Donor
Seleksi
supplier
&pengada
an

Blood
Collection

Pengolahan

Pengujian

Pelulusan

Distribusi

Pedoman CPOB di UTD dan Pusat
Plasmaferesis
Bertujuan untuk menghilangkan risiko terkait mutu dalam operasional
UTD dan Pusat Plasmaferesis, mencakup risiko kontaminasi silang,
penularan penyakit, maupun kejadian yang tidak diinginkan dari hasil
penggunaan produk darah.

Aspek Utama
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Manajemen Mutu
Personalia
Dokumentasi
Bangunan, Fasilitas, dan Peralatan
Kualifikasi dan Validasi
Penanganan Bahan dan Reagen
Pembuatan
Pembuatan, Analisis, dan Servis Berdasarkan Kontrak

Pemastian Mutu
Pemastian mutu merupakan bagian dari manajemen mutu yang bertujuan
untuk memastikan bahwa mutu produk yang dihasilkan sesuai dengan
tujuan pemakaiannya, dilaksanakan sesuai dengan prinsip CPOB dan
memenuhi regulasi yang tepat.
CPOB di UTD dan Pusat Plasmaferesis

Pemastian
Mutu
CPOB

Pengawasan
Mutu

Pengawasan Mutu

• Bagian dari pemastian mutu
• Memastikan produk darah diolah dan
diawasi secara konsisten untuk memenuhi
standar mutu
• Bertujuan menghilangkan risiko :
- kontaminasi (termasuk kontaminasi
silang),
- ketercampurbauran,
- transmisi penyakit
- efek tidak diinginkan yang berasal dari
penggunaan produk darah

• Bagian dari CPOB yang berhubungan dengan spesifikasi, pengambilan
sampel, dan pengujian.
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Personalia
• Jumlah Personil memadai
• Struktur Organisasi dan Uraian Tugas yang
jelas.
• memiliki kualifikasi yang tepat dan
berpengalaman

Pelatihan awal dan berkesinambungan
untuk menjamin mutu dan keamanan
darah dan komponen darah.
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Dokumentasi
• Setiap aktifitas yang dapat memengaruhi mutu darah
dan komponen darah dilaksanakan sesuai prosedur
tetap
• Didokumentasikan dan dicatat pada saat kejadian
• Dokumen disusun dengan format yang ditetapkan,
dengan judul unik, nomor referensi, versi dan
tanggal berlaku.
• Catatan dan dokumen disimpan di tempat penyimpanan
yang aman sesuai peraturan nasional, atau sedikitnya
selama 5 tahun
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Bangunan
• Mudah dibersihkan, pencahayaan, pengaturan suhu dan kelembaban
memadai
• Area donor, area pengolahan, dan area pengujian terpisah
• Pakaian kerja yang sesuai
• Area pengolahan
– Bersih dan higienis
– Monitoring lingkungan dan peralatan yang kritis
• Area Penyimpanan : ruang cukup untuk menyimpan bahan dalam
kondisi kering dan tersusun rapi, pemeriksaan suhu, pemisahan yang
efektif untuk karantina dan diluluskan, serta area terpisah untuk bahan
dan komponen yang ditolak, pest control
• Laboratorium didesain sehingga dapat mengurangi risiko kesalahan
dan kontaminasi, serta terpisah dari area pengolahan dan area
penyimpanan produk jadi
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Peralatan
•

Didesain dan dipasang sesuai dengan tujuan penggunaan

•

Sedapat mungkin menggunakan sistem tertutup (Closed System) dengan
perangkat penghubung steril (sterile connecting device) yang telah divalidasi

•

Program pemeliharaan, pembersihan dan kalibrasi hendaklah
dilaksanakan secara teratur dan dicatat
Pembersihan hendaklah ditetapkan dan dijelaskan dalam prosedur tetap
Alat ukur dan sistem pengukuran yang digunakan untuk pengambilan
dan pemisahan darah, dan untuk pengujian mutu hendaklah dikalibrasi
secara rutin sesuai petunjuk dari pabrik pembuat.

•
•

Sistem Komputerisasi
•
•
•
•

Akses terbatas hanya oleh personil yang berwenang
Sistem komputerisasi dan barcode hendaklah divalidasi sebelum digunakan
Pemeriksaan barcode reader secara berkala
Audit trail hendaklah terjamin
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Kualifikasi dan Validasi
• Semua peralatan yang bersifat kritis dan berdampak langsung pada
mutu produk, hendaklah dikualifikasi dan digunakan sesuai dengan
prosedur yang ditetapkan.

• Seluruh proses kritis dalam pengolahan dan rantai dingin
hendaklah divalidasi sesuai dengan protokol yg telah disiapkan
berdasarkan pendekatan risiko dan memenuhi kriteria
keberterimaan sebelum proses diterapkan.
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Penanganan Bahan dan Reagen
Bahan dan reagen yang digunakan hendaklah hanya
berasal dari pemasok yang telah disetujui dan memenuhi
persyaratan dan spesifikasi yang ditetapkan

Prosedur penanganan bahan, reagen, dan perlengkapan
hendaklah menjabarkan kriteria keberterimaan dari
semua unsur yang mungkin dapat memengaruhi mutu
produk akhir
• Bahan dan reagen hendaklah disimpan pada kondisi seperti
yang ditetapkan pabrik pembuat.
• Penyimpanan dan penggunaan hendaklah mengikuti prinsip
FEFO/FIFO
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Pembuatan
Penyiapan komponen

Metode Pengolahan

Bahan Awal:
Donasi Darah
•
•

Pemastian mutu dengan
mengawasi setiap tahap
produksi
Prosedur dengan spesifikasi
bahan yang detail untuk
mejamin mutu produk akhir

Sentrifugasi
(centrifugation)

Iradiasi
(irradiation)

Pemisahan
(separation)

Peralatan dan
Metode
TERVALIDASI

Komponen Darah

Pengambilan, pengolahan, dan pengujian
darah dan komponen darah hendaklah
dilakukan di area terpisah.

Pengurangan
Leukosit
(leukocyte
reduction)

Pembekuan
(freezing)
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Pembekuan (Freezing)
Merupakan tahap pengolahan penting yg berdampak terhadap mutu.
Dua parameter penting:
- kecepatan pembekuan - mengurangi kehilangan konstituen yang
penting (seperti factor VIII pada plasma beku) .
- suhu inti
Hal yg memengaruhi :
- jenis kantong plasma
- peralatan pembekuan
- volume plasa
- pola penataan plasma dalam lemari pembeku.

Validasi Proses Pembekuan
Mempertimbangkan:
- Skenario terburuk mencakup beban maksimum dan
minimum dan posisi lemari dalam lemari pembeku
Studi validasi harus tersedia
Bukti yang terdokumentasi bahwa suhu pembekuan produk
dapat mencapai suhu penyimpanan yang dipersyaratkan
Shelf life tergantung suhu penyimpanan, misalnya:
- 36 bulan pada suhu dibawah 25⁰C Didukung data validasi
- 3 bulan pada suhu -18⁰C s/d -25⁰C

Kantong Darah & Perlengkapannya
• Syarat :
• sterile
• single used
• bebas pyrogen
• non toxic
Spesifikasi dibuktikan dengan Certifikat of Analyses (CoA)
sari pabrik pembuat - absah

Terdaftar di Kemkes
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Pengujian Laboratorium
• Pengujian dilakukan minimal sesuai peraturan yg berlaku :
• HbSAg
• Anti-HIV1 /HIV2
• Anti-HCV
• Sifilis

Pengujian menggunakan NAT (Nucleic Acid
Amplification Techniques) membutuhkan lingkungan
laboratorium dan peralatan khusus, serta tenaga
laboratorium yang terlatih.
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Pembuatan, Analisis, dan Servis
Berdasarkan Kontrak
• Kegiatan terkait mutu yang dilakukan secara eksternal oleh
pihak lain, hendaklah disebutkan secara spesifik dalam
kontrak.
• Pemberi Kontrak hendaklah menyediakan semua informasi
yang diperlukan kepada Penerima Kontrak untuk
melaksanakan pekerjaan kontrak secara benar.
• Kontrak hendaklah disetujui dan ditandatangani oleh
perwakilan pemastian mutu kedua belah pihak dan
hendaklah dijaga agar senantiasa mutakhir.
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PROGRES
IMPLEMENTASI GMP
DI UTD

Roadmap Pengembangan Produk Darah (BPOM)
2013 - 2014

 Capacity building
(Inspektur CPOB dan
personil UTD) oleh
tim WHO
 Asistensi regulatori
Penerapan CPOB di
UTD PMI

2017 – 2019

2015 - 2016

•
•

•

Revisi Pedoman
CPOB terkait
Produk Darah
Capacity building
(Inspektur CPOB
dan personil UTD)
Asistensi
Regulatori
Penerapan CPOB di
UTD (lanjutan)

•
•

•
•
•
•

Penerbitan Pedoman
CPOB di UTD dan
Pusat Plasmaferesis
Capacity building
inspektur CPOB
Asistensi Regulatori
Penerapan CPOB di
UTD (lanjutan)
Pra-sertifikasi CPOB
di UTD
Sertifikasi CPOB di
UTD
Peningkatan kerja
sama (forum
komunikasi) lintas
sektor

2020 - 2025

•

Pengembangan
fraksionator plasma
lokal

Progres Pelaksanaan Roadmap
2013

2014

2015

2016

2017

Kajian Regulasi
• Kajian regulasi pedoman
produk darah
• Konsultasi publik Pedoman

• Finalisasi Pedoman CPOB
darah
• Komunikasi publik
pedoman CPOB di UTD
dan Pusat Plasmaferesis
(Surabaya & Bandung)

• Komunikasi Publik Pedoman
CPOB di UTD dan Pusat
Plasmaferesis (Makassar)
• Penerbitan pedoman CPOB di
UTD dan Pusat Plasmaferesis

Asistensi Regulatori Penerapan CPOB
Asistensi regulatori 5 UTD:
UTDP, Bandung, DKI Jakarta,
Surakarta, Surabaya

Asistensi regulatori 6 UTD:
DKI Jakarta, Bandung,
Surakarta, Surabaya,
Semarang, Prov. Bali

• Asistensi regulatori 7 UTD :
Kota Cirebon, Kab. Bekasi,
Makassar, Lampung,
Pekanbaru, UTDP PMI, Kota
Bandung
• Sertifikasi UTD Kota
Surakarta (dalam proses)

• Asistensi 4 UTD :
Padang, Sidoarjo, Banyumas,
Malang
• Prasertifikasi : Semarang,
Surabaya, Bandung
• Sertifikasi (rencana) :
Surabaya (dalam proses),

Capacity Building
• Seminar on Blood and
Regulation Control

• Blood Testing and Risk
Assessment as Part of GMP in
Blood Establishment (WHO)
• Enforcement and
Implementation of Good
Manufacturing Practices for
Blood Establishments (WHO)

• Pelatihan CPOB dasar

• Pelatihan CPOB Dasar

• Assesment of GMP
Implementation UTD PMI
Surabaya

• Pelatihan CPOB Lanjutan

• Training on Blood

• Pelatihan CPOB Dasar
(executive)
• Pelatihan teknik inspeksi
CPOB di UTD

PENUTUP

PENUTUP
Penerapan CPOB di UTD dan Pusat Plasmaferesis membantu
meningkatkan mutu dan keamanan produk darah, serta menjadi
salah satu kunci keberhasilan program fraksionasi plasma yang
pada akhirnya mendukung ketersediaan obat produk darah.

