
Surat Keterangan Ekspor Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik 

Surat Keterangan Ekspor Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik berupa: 
     a.certificate of pharmaceutical product; 

     b.certificate of free sale; 
     c.certificate of health; dan 

     d.surat keterangan sertifikat CPOTB/CPKB. 
 Persyaratan 

     a.dokumen administratif meliputi: 
             1.surat permohonan; dan 

             2.bukti pembayaran penerimaan negara bukan pajak 
     b.dokumen teknis meliputi: 

1. sertifikat CPOB, sertikat CPOTB, atau sertifikat CPKB; 
2. sertifikat atau izin produksi kosmetik, sertifikat atau izin produksi Industri Obat Tradisional atau sertifikat

atau izin ekstrak bahan alam, izin industri dan usaha Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan; 
3. persetujuan izin edar; 
4. komposisi yang disetujui oleh Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik

untuk certificate of pharmaceutical product; 
5. penandaan yang disetujui oleh Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik

untuk certificate of pharmaceutical product Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan; 
6. sertifikat analisa/hasil pengujian yang mencantumkan parameter uji mutu dan metode pengujian dari

laboratorium yang sudah terakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk
certificate of health; dan 

7. berita acara pemeriksaan/tindak lanjut Corrective Action Preventive Action inspeksi rutin/sertifikasi
CPOB/CPOTB/CPKB dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau Balai Besar/Balai Pengawas Obat
dan Makanan minimal 2 (dua) tahun terakhir untuk certificate of pharmaceutical product dan Surat
Keterangan Sertifikat CPOTB/CPKB. 

Surat Keterangan Ekspor Pangan dan Kemasan Pangan 
 1)Surat Keterangan Ekspor Pangan berupa: 

     a.certificate of health; dan 
     b.certificate of free sale. 

 2)Surat Keterangan Ekspor Kemasan Pangan berupa Surat Notifikasi Ekspor Kemasan Pangan (Export
Notification for Food Packaging). 

 3)Surat Keterangan Ekspor Pangan 
     a.dokumen administratif meliputi: 

             1.surat permohonan; 
             2.bukti pembayaran penerimaan negara bukan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan; 
             3.perjanjian kerja sama antara produsen dan eksportir; dan 

                 Dikecualikan dari ketentuan untuk produk pangan ekspor yang: 
                     a)telah memiliki izin edar dari Badan POM; 

                     b)tidak terdapat perubahan komposisi produk; dan 
                     c)tidak terdapat penambahan klaim pada label kemasan. 

             4.faktur/invoice (dalam US Dollar). 
     b.dokumen teknis meliputi: 

             1.persetujuan pendaftaran produk pangan; 
             2.surat pernyataan perbedaan produk lokal dan ekspor; 

             3.hasil analisa dari laboratorium terakreditasi; 
             4.izin pencantuman logo halal, jika mencantumkan logo halal pada label/kemasan produk; dan 

             5.contoh sampel produk lokal dan ekspor yang ditunjukkan pada saat pertama kali ekspor. 
 4)Pangan olahan yang diekspor belum memiliki Izin Edar dari Badan, untuk memperoleh Surat Keterangan

Ekspor Pangan maka persyaratan: 



    a.dokumen administratif meliputi: 
             1.Surat permohonan; 

             2.bukti pembayaran penerimaan negara bukan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan; 

             3.perjanjian kerja sama antara produsen dan eksportir; dan 
             4.faktur/invoice (dalam US Dollar). 

     b.dokumen teknis meliputi: 
             1.spesifikasi produk; 

             2.surat pernyataan perbedaan produk lokal dan ekspor; 
             3.hasil analisa dari laboratorium terakreditasi; 

             4.hasil pemeriksaan sarana produksi; 
             5.contoh sampel produk lokal dan ekspor (ditunjukkan pada saat pertama kali ekspor); dan 

             6.purchase order/invoice yang didistribusikan lokal untuk pengajuan sertifikat bebas jual/free sale. 
 5)Surat Keterangan Ekspor Kemasan Pangan 

     a.Dokumen administratif meliputi: 

1. surat permohonan; 
2. surat pernyataan tentang produk di atas materai Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) yang menyatakan bahwa

produk yang diekspor memenuhi persyaratan keamanan kemasan pangan sesuai ketentuan yang berlaku di
Indonesia (jika produk beredar di Indonesia) atau peraturan negara pengimpor; 

3. bukti pembayaran penerimaan negara bukan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan; dan 

4. dokumen penunjang meliputi invoice, packing list, bill of landing atau air waybill, dan/atau sertifikat ISO
22000. 

    b.Dokumen teknis meliputi: 
             1.deskripsi produk yang memuat spesifikasi lengkap dari Kemasan pangan yaitu bahan penyusun

kemasan pangan dapat berupa: 
                     a)bahan kontak pangan dapat berupa kaca, resin penukar ion, logam dan paduan logam, kertas dan

karton, plastik, selulosa teregenerasi, silikon, kain, lilin, kayu; dan/atau 
                     b)zat kontak pangan dapat berupa pewarna, pemlastis, pengisi, perekat, curing agent, antioksidan,

dan pensanitasi. 
             2.sertifikat analisa dapat berupa certificate of analysis dan hasil uji migrasi yang berlaku paling lama 2

(dua) tahun sejak diterbitkan dan berasal dari laboratorium terakreditasi; 
             3.contoh scan produk kemasan pangan; 

             4.certificate of compliance/self declaration; 
             5.material safety data sheet; dan 

             6.certificate of origin jika produk re-ekspor atau yang produsennya berasal dari negara lain. 

Surat Keterangan Impor Obat dan Makanan 
     a.dokumen administratif meliputi: 

             1.surat pernyataan; 
             2.faktur/invoice; dan 

             3.bukti pembayaran penerimaan negara bukan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan. 

     b.dokumen teknis berupa: 

1. sertifikat analisis; 
2. persetujuan izin edar/pendaftaran untuk produk jadi; 
3. nama obat tradisional, suplemen kesehatan, serta kemasan produk yang tercantum pada faktur/invoice

harus sama dengan nama dan kemasan produk yang tercantum pada izin edar; 
4. material safety data sheet untuk bahan baku; 
5. khusus bahan baku kosmetik berupa bahan parfum; 



                a)surat pernyataan yang diterbitkan oleh produsen bahan parfum bahwa parfum dibuat sesuai dengan
pedoman International Fragrance Association (IFRA); 

                 b)pelaporan pendistribusian bahan parfum yang diimpor sebelumnya; dan/atau 
                 c)sertifikat/surat keterangan lain yang dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan 

Dalam hal nama produk pada dokumen impor tidak sama dengan yang tercantum pada Izin Edar, selain
harus memenuhi persyaratan, Pelaku Usaha juga harus memenuhi persyaratan berupa surat keterangan
dari produsen. 
Sumber data: Peraturan Badan POM Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi
Secara Elektronik Sektor Obat dan Makanan 

 

 


