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Persyaratan impor kosmetik (BPOM) 

1. NIB RBA dengan KBLI 46443. 

A. Akta SK Perusahaan yang sudah tercantum KBLI 46443 
B. Akun OSS 
C. Formulir Pengajuan NIB RBA 

2. Rekomendasi sebagai pemohon Notifikasi Kosmetika 

a. Bukti bayar PNBP 
b. Catatan persediaan/kartu stok Kosmetika 
c. Prosedur tertulis dan catatan penanganan keluhan 
d. Prosedur tertulis dan catatan penanganan sampel pertinggal 
e. Prosedur tertulis dan catatan penarikan dan pemusnahan Kosmetika 
f. Prosedur tertulis dan catatan pengadaan, penerimaan, penyimpanan 

dan pengeluaran Kosmetika 
g. Memiliki penanggung jawab teknis, dibuktikan dengan fotokopi Kartu 

Tanda Penduduk (KTP), ijazah dan surat perjanjian kerja sama antara 
penanggung jawab teknis dan pimpinan perusahaan 

h. Khusus untuk Perubahan Administrasi :  
i. Dokumen legal yang menyatakan perubahan nama badan 

usaha/badan hukum (akta notaris). 
ii. Dokumen dari Pemerintah Daerah setempat yang menyatakan 

perubahan alamat tanpa perubahan lokasi (Khusus untuk 
perubahan alamat perusahaan dan/atau alamat gudang tanpa 
perubahan lokasi) 

iii. Dokumen legal yang menyatakan perubahan nama 
pimpinan/direktur perusahaan (akta notaris) (Khusus untuk 
perubahan pimpinan/direktur perusahaan); dan/atau 

iv. Dokumen legal yang menyatakan perubahan nama penanggung 
jawab teknis dan dokumen kontrak kerja sama penanggung jawab 
teknis baru dengan pimpinan/direktur perusahaan 

i. Formulir data teknis Rekomendasi Sebagai Pemohon Notifikasi 
Kosmetika. 
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3. Aktivasi badan usaha di BPOM 

a. Nomor Induk Berusaha (NIB) sesuai bidang 
b. Surat pernyataan direksi dan/atau pimpinan perusahaan harus tidak 

terlibat dalam tindak pidana di bidang Kosmetika  
c. KTP/ identitas direksi dan/atau pimpinan Perusahaan  
d. Surat rekomendasi sebagai pemohon notifikasi dari Kepala UPT BPOM 
e. Izin usaha  
f. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)  
g. Surat penunjukan keagenan yang masih berlaku  
h. Surat perjanjian kerjasama kontrak antara pemohon notifikasi dengan 

industri Kosmetika di luar wilayah Indonesia yang disahkan oleh Notaris. 
i. Certificate of Free Sale (CFS) (khusus impor dari luar negara ASEAN) 

dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang atau lembaga yang diakui di 
negara asal dan dilegalisir oleh Kedutaan Besar/Konsulat Jendral 
Republik Indonesia setempat, kecuali untuk kosmetika kontrak  

j. Sertifikat good manufacturing practice (GMP) dilegalisir KBRI atau surat 
pernyataan penerapan good manufacturing practice untuk industry 
Kosmetika yang berlokasi di ASEAN  

k. Sertifikat merek (jika ada)  
l. Perjanjian lisensi merek (jika penerima lisensi merek)  
m. Surat pernyataan hak atas merek 

4. Izin Edar Kosmetika (notifikasi) 

a. NIB RBA sesuai bidang 
b. Denah Sarana Kosmetik 
c. Surat Pemenuhan Aspek 
d. Sertifikasi CPKB (Cara Produksi Kosmetik yang Baik) 

i. Persetujuan denah bangunan industry kosmetika; 
ii. Dokumen penerapan 12 (dua belas) aspek system mutu sesuai 

dengan Peraturan Badan POM yang mengatur mengenai CPKB 
iii. Persetujuan penggunaan fasilitas bersama yang masih berlaku 

dengan bentuk sediaan sesuai dengan permohonan untuk sarana 
produksi yang menggunakan fasilitas bersama dengan obat atau 
obat tradisional; dan 

iv. Memiliki penanggung jawab teknis sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

e. Sertifikat SKI (Surat Keterangan Impor) 


