
1.Permohonan Pemasukan Obat untuk Penelitian dan Pengembangan Produk
   a.Dokumen Administratif

     1)Surat permohonan
     2)Surat pernyataan (bermaterai)

     3)Sertifikat CPOB produsen/surat pernyataan pengganti Sertifikat CPOB Produsen
     4)Invoice

   b.Dokumen Teknis
     1)Certificate of Analysis/Justifikasi pengganti CoA

     2)Protokol penelitian atau pengembangan produk dan rincian penggunaan obat
     3)Justifikasi jumlah kebutuhan

     4)Rincian penggunaan produk hasil trial (untuk bahan baku obat)
     5)Sertifikat lot release dari laboratorium yang berwenang di negara asal (untuk produk biologi/vaksin).

 2.Permohonan Pemasukan Produk Biologi/Vaksin Untuk Penggunaan Pribadi atau Donasi
   a.Dokumen Administratif

     1)Surat permohonan
     2)Surat pernyataan (bermaterai)

     3)Surat rekomendasi program (untuk program)
     4)Surat rekomendasi/justifikasi dari dokter penanggung jawab (untuk penggunaan pribadi)

     5)Sertifikat CPOB produsen
     6)Invoice

     7)Informed consent (untuk penggunaan pribadi)
   b.Dokumen Teknis

     1)Informasi mengenai produk (untuk penggunaan pribadi)
     2)Status peredaran produk biologi/vaksin (untuk penggunaan pribadi)

     3)Certificate of Analysis
     4)Summary batch protocol of production and testing (dari 3 bets berturut-turut)

     5)Sertifikat lot release dari laboratorium yang berwenang di negara asal
 3.Permohonan Pemasukan Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Untuk Sampel Registrasi,

Riset dan Pameran
   a.Dokumen Administratif

     1)Surat permohonan dari importir/produsen
     2)Surat pernyataan dari pemohon untuk tidak diperjualbelikan

     3)Faktur (invoice)
     4)packing list

   b.Dokumen Teknis
     1)Sertifikat Analisa;

     2)Protokol penelitian atau pengembangan produk untuk tujuanriset;
     3)Surat dukungan penyelenggara pameran untuk tujuan pameran;

     4)proposal untuk tujuan pameran; dan
     5)Justifikasi jumlah kebutuhan.

   c.Untuk Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, Obat Kuasi dan Kosmetik, dilarang melakukan riset yang
dimaksud untuk mengetahui pasar.

 4.Permohonan Pemasukan Pangan Olahan Untuk Pameran, Riset dan Sampel Registrasi
   a.Dokumen Administratif

     1)Surat Permohonan
     2)Bukti pembayaran PNBP sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

     3)faktur (invoice)
     4)packing list

     5)Bill of Lading (B/L) atau Air Way Bill (AWB)
     6)Surat Pernyataan tidak akan diperjualbelikan

   b.Dokumen Teknis
     1)Sertifikat Analisa

     2)Spesifikasi Produk
     3)Sertifikat Kesehatan/sertifikat bebas jual



    4)Protokol penelitian atau pengembangan produk untuk tujuan riset
     5)Surat dukungan penyelenggara pameran untuk tujuan pameran

     6)Justifikasi jumlah kebutuhan
   c.Dilarang melakukan riset yang dimaksud untuk mengetahui pasar Pangan Olahan

 5.Permohonan Pemasukan Pangan Olahan untuk Penggunaan Sendiri/Pribadi
   a.Dokumen Administratif

     1)Surat permohonan oleh pemohon atau kuasa untuk pengeluaran barang tujuan penggunaan sendiri/pribadi.
     2)Surat pernyataan dari pemohon untuk tidak diperjual belikan

     3)KTP pemohon atau identitas lain yang sah (untuk WNI)
     4)Paspor pemohon (untuk WNA)

     5)Paspor pemohon dan KTP penerima kuasa (untuk WNA yang memberikan kuasa kepada WNI)
     6)Bill of Lading (B/L) atau Air Ways Bill (AWB)

   b.Dokumen Teknis
     1)Surat permohonan tindak lanjut sampel dari Kantor Pos/Jasa Pengiriman/Bea Cukai ke Badan POM disertai

sampel uji yang disegel untuk dilakukan pengujian narkotika dan psikotropika
     2)Kemasan/label produk yang jelas

     3)Surat Rekomendasi dan Data dukung dari dokter
     4)Justifikasi jumlah kebutuhan

  
 
Sumber : 
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