
1.Dokumen Administratif
     a. Surat permohonan pengkajian keamanan, mutu, gizi, manfaat dan label Pangan Olahan.

     b. Data pemohon
 2.Dokumen Teknis

     a. BTP
             1) Nama kimia, komposisi, spesifikasi atau mutu bahan, sifat fisika dan kimia, rumus kimia dan rumus

bangun
             2) Metode produksi, metode analisis yang sesuai digunakanuntuk penetapan kadar dan kemurnian BTP

             3) Fungsi/tujuan penggunaan, anjuran dan petunjuk cara penggunaan, efek fisik, teknik dan cara
penggunaan BTP serta jenis Pangan dan jumlah maksimum penggunaannya dalam Pangan

             4) Pengujian keamanan BTP dan batas maksimum BTP pada produk Pangan
     b. Bahan Penolong

             1) Data umum Bahan Penolong (nama kimia, kode internasional, rumus kimia, komposisi Bahan
Penolong, spesifikasi mutu bahan, cara pembuatan Bahan Penolong).

             2) Aplikasi Bahan Penolong dalam Pangan (komposisi produk Pangan, jumlah penggunaan Bahan
Penolong pada proses produksi Pangan, fungsi/tujuan penggunaan Bahan Penolong, mekanisme kerja Bahan
Penolong sehingga efek yang dikehendaki dalam produk         Pangan dapat dicapai, hasil analisa Bahan
Penolong pada produk Pangan, alur produksi produk Pangan, cara menghilangkan keberadaan Bahan Penolong
tersebut pada produk akhir).

     c. Kategori Pangan dan Label Pangan
           1)Data produk dan peruntukan

             2)Ingredien yang digunakan
             3)Jenis permohonan kajian yang diajukan (Kategori Pangan/Label*)

             4)Deskripsi Permohonan yang Diajukan
             5)Bukti Penerimaan Kelengkapan Dokumen

             *) pilih salah satu
     d. Bahan Baku

             1)Nama bahan baku
             2)Jumlah bahan baku

             3)Komposisi bahan baku
             4)Alur proses produksi bahan baku

             5)Spesifikasi mutu bahan baku
             6)Hasil analisis (Certificate of Analysis/ CoA)

             7)Metode analisa kadar bahan aktif
             8)Toksisitas akut

             9)Toksisitas kronis
            10)Karsinogenik

            11)Mutagenik
            12)Toksisitas terhadap reproduksi

            13)Iritasi
            14)Sejarah penggunaan sebagai pangan

            15)Jenis pangan
            16)Komposisi produk pangan

            17)Proses produksi pangan olahan
     e. Klaim Gizi / Klaim Kesehatan /Zat Gizi/ Zat Non Gizi

             1)Spesifikasi produk dan data produk.
             2)Nama komponen yang ditambahkan dengan/tanpa struktur kimia

             3)Tujuan penambahan
             4)Klaim yang diajukan
             5)Jumlah asupan komponen pangan sehari

             6)Proses produksi
             7)Metoda dan hasil analisa zat gizi dan komponen lain padaproduk akhir

             8)Sejarah penggunaan sebagai pangan
     f. Pangan Olahan untuk Keperluan Gizi Khusus (PKGK)



            1)Informasi umum produk
             2)Informasi khusus

             a)Komposisi produk
             b)Target konsumen

             c)Nama zat gizi/ zat non gizi yang ditambahkan dengan/tanpa struktur kimia (Jika dilakukan
penambahan zat gizi/zat non gizi baru)

             d)Tujuan penambahan zat gizi/ zat non gizi
             e)Jumlah zat gizi/ zat non gizi yang ditambahkan

             f)Jumlah asupan Pangan Olahan/ zat gizi/ zat non gizi sehari
             g)Informasi label yang diajukan (dilengkapi dengan contoh label)

             h)Proses produksi pangan olahan/zat gizi/zat non gizi
             i)Sejarah penggunaan sebagai pangan (khusus penggunaan herbal)

             j)Metode dan hasil analisis pangan olahan/zat gizi /zat non gizi
     g. Kemasan Pangan

         1)Spesifikasi kemasan pangan
         2)Referensi ilmiah mengenai kajian keamanan dan status regulasi di negara lain (minimal 3)

         3)Hasil analisis migrasi dari laboratorium pemerintah atau laboratorium yang terakreditasi
         4)Sertifikat yang menyatakan sudah dijual di negara tersebut (Free Sale) untuk kemasan pangan impor

         5)Contoh kemasan/ bahan/ zat kontak pangan (jika diperlukan)
         6)Contoh produk

 3.    Referensi pendukung berupa:
     a. Bahan Tambahan Pangan

         1)Regulasi negara lain minimal 5 negara atau organisasi internasional
         2)Data dukung kajian keamanan

     b.Kemasan Pangan
         Status regulasi di berbagai negara

     c. Bahan Penolong, Bahan Baku, Zat Gizi, dan Zat Non Gizi
         1)Bukti dan atau referensi ilmiah terkait (minimal 1)

         2)Regulasi negara lain (minimal 3)
         3)Data dukung kajian keamanan (hasil uji toksisitas, status keamanan internasional, misal: JECFA,

JEMNU, GRAS)
         4)Data dukung manfaat pangan olahan/zat gizi/zat non gizi baru (hasil penelitian yang telah dipublikasi,

textbook)
     d. Label, Klaim

         1)Bukti dan atau referensi ilmiah terkait (minimal 3)
         2)Contoh rancangan label produk, rancangan pencantuman klaim pada label yang diajukan

     e. Kategori Pangan
         Bukti dan/ atau referensi ilmiah terkait (minimal 3)
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