Persyaratan umum
SAS Donasi

PEMASUKAN
ALAT KESEHATAN

A

Alkes Baru
a) Pelayanan Kesehatan :

MELALUI JALUR KHUSUS

1
2
3
4
5
6
7

Mekanisme Jalur Khusus (Special Access Scheme) yang selanjutnya
disingkat SAS adalah pemasukan alat kesehatan yang tidak memiliki
izin edar yang sangat dibutuhkan ke dalam wilayah Indonesia.
Izin SAS diberikan dengan mempertimbangkan keamanan, mutu,
kemanfaatan dan kendali biaya.
Izin SAS berlaku untuk 1 (satu) kali pemasukan dengan jangka waktu
3 (tiga) bulan sejak tanggal dikeluarkan.
Pendaftaran SAS melalui website
http://esuka.binfar.kemkes.go.id
Layanan SAS dilakukan melalui Unit Layanan Terpadu Kementerian
Kesehatan RI, Jl. HR. Rasuna Said Blok X5 Kav 4-9, Jakarta Selatan.
Izin SAS paling lambat dalam jangka waktu 5 (lima) hari akan
diterbitkan setelah seluruh persyaratan administratif dan teknis telah
dinyatakan lengkap dan mendapatkan rekomendasi dari Tim Penilai
serta telah mengunggah bukti bayar PNBP atau telah menyerahkan
bukti bayar PNBP ke petugas loket ULT.

01.

Surat Permohonan kepada Direktur Jenderal

02.

Surat kuasa dari penerima SAS kepada pengimpor, jika penerima hibah dan
pengimpor berbeda

03.

Brosur / katalog / data pendukung lainnya mengenai produk

04.

Fotokopi akte pendirian institusi/lembaga non pemerintah penerima donasi

05.

Fotokopi Invoice dan Airway Bill/Bill of Lading

06.

Non
Donasi

02. Fotokopi Sertifikat Good Manufacturing Practice (GMP)/ISO 13485 atau
Sertifikat Good Remanufacturing Practice (GRP) dari negara produsen

Fotokopi Pemberitahuan Impor Barang (PIB)

4. Rekomendasi pimpinan unit utama yang bertanggung jawab terhadap
pelayanan kesehatan terkait

03. Bukti bahwa alat kesehatan tersebut sudah terdaftar/ bukti registrasi/
Certificate of Free Sale (CFS) di negara asal

07.

Surat pernyataan di atas materai bahwa alat kesehatan tersebut tidak untuk
diperjualbelikan di Indonesia

5. Rekomendasi Kepala Dinas Kesehatan/Instansi terkait di Provinsi,
Kabupaten/Kota

04. Surat keterangan dari institusi pengguna terakhir alat kesehatan bahwa alat
kesehatan tersebut tidak bermasalah selama penggunaan

08.

Surat pernyataan di atas materai bahwa setuju untuk memberikan laporan
pemanfaatan alat kesehatan

6. Rekomendasi Komite Medik bagi alat kesehatan yang diperuntukkan di
fasilitas pelayanan kesehatan/praktek mandiri

09.
10.

Rekomendasi Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir untuk alat kesehatan
yang mengandung radiasi pengion
Informasi tentang fasilitas pelayanan kesehatan/ institusi/ lembaga/ yayasan
yang akan menggunakan alat kesehatan

Alkes
Baru

b) Program Pemerintah di Bidang Kesehatan :

07. Rekomendasi pimpinan unit utama yang bertanggung jawab terhadap
pelayanan kesehatan terkait

2. Fotokopi Sertifikat Good Manufacturing Practice (GMP)/ ISO 13485 dari
negara produsen

08. Rekomendasi Kepala Dinas Kesehatan/ instansi terkait di Provinsi,
Kabupaten/ Kota

3. Bukti bahwa alat kesehatan tersebut sudah terdaftar/ bukti registrasi/
Certificate of Free Sale (CFS) di negara asal

09. Rekomendasi Komite Medik bagi alat kesehatan yang diperuntukkan di
fasilitas pelayanan kesehatan/ praktek mandiri

4. Rekomendasi pimpinan unit utama yang bertanggung jawab terhadap
program terkait

Alkes
Bukan Baru

Alkes
Bukan Baru

Alkes
Baru

05. Catatan/ record perawatan alat kesehatan (minimal 2 tahun terakhir)
06. Surat pernyataan bahwa alat kesehatan tersebut hanya digunakan setelah
dilakukan kalibrasi pada laboratorium kalibrasi yang terakreditasi/ diakui
(jika diperlukan)

1. Fotokopi perjanjian kerja sama/Memorandum of Understanding (MoU)
antara pemberi dan penerima donasi

b) Program Pemerintah di Bidang Kesehatan :

5. Rekomendasi Kepala Dinas Kesehatan/Instansi terkait di
Provinsi, Kabupaten/Kota

01. Fotokopi perjanjian kerja sama/ Memorandum of Understanding (MoU)
antara pemberi dan penerima donasi

6. Rekomendasi Komite Medik bagi alat kesehatan yang
diperuntukkan di fasilitas pelayanan kesehatan

02. Fotokopi Sertifikat Good Manufacturing Practice (GMP)/ ISO 13485 atau
Sertifikat Good Remanufacturing Practice (GRP) dari negara produsen
03. Bukti bahwa alat kesehatan tersebut sudah terdaftar/ bukti registrasi/
Certificate of Free Sale (CFS) di negara asal

Pelayanan Kesehatan

Pelayanan Kesehatan

1. Fotokopi perjanjian kerja sama/ Memorandum of Understanding (MoU)
antara pemberi dan penerima donasi

04. Surat keterangan dari institusi pengguna terakhir alat kesehatan bahwa alat
kesehatan tersebut tidak bermasalah selama penggunaan

Program Pemerintah di Bidang Kesehatan

Program Pemerintah di Bidang Kesehatan

2. Fotokopi Sertifikat Good Manufacturing Practice (GMP)/ ISO 13485 dari
negara produsen

05. Catatan/ record perawatan alat kesehatan (minimal 2 tahun terakhir)

Penelitian dan Pengembangan

Penelitian dan Pengembangan

3. Bukti bahwa alat kesehatan tersebut sudah terdaftar/ bukti registrasi/
Certificate of Free Sale (CFS) di negara asal

06. Surat pernyataan bahwa alat kesehatan tersebut hanya digunakan setelah
dilakukan kalibrasi pada laboratorium kalibrasi yang terakreditasi/ diakui
(jika diperlukan)

Penanggulangan KLB, Wabah atau Bencana

Penanggulangan KLB, Wabah atau Bencana

4. Rekomendasi dari pimpinan lembaga penelitian untuk kebutuhan
penelitian dan pengembangan

07. Rekomendasi pimpinan unit utama yang bertanggung jawab terhadap
program terkait

5. Protokol penelitian/ pengembangan untuk kebutuhan penelitian dan
pengembangan

08. Rekomendasi Kepala Dinas Kesehatan/ instansi terkait di Provinsi,
Kabupaten/ Kota

d) Penanggulangan KLB, wabah, atau bencana :

Alkes
Baru

a) Pelayanan Kesehatan :

3. Bukti bahwa alat kesehatan tersebut sudah terdaftar/ bukti registrasi/
Certificate of Free Sale (CFS) di negara asal

c) Penelitian dan Pengembangan :

Donasi

(Hanya diperuntukkan bagi produk Alat Kesehatan Elektromedik
yang telah direkondisi sesuai Good Remanufacturing Practice)

01. Fotokopi perjanjian kerja sama/ Memorandum of Understanding (MoU)
antara pemberi dan penerima donasi

Donasi

SAS

Alkes Bukan Baru

2. Fotokopi Sertifikat Good Manufacturing Practice (GMP)/ ISO 13485 dari
negara produsen

Informasi lebih lanjut dapat melalui website
http://regalkes.depkes.go.id

Klasifikasi SAS

1. Fotokopi perjanjian kerja sama/ Memorandum of Understanding (MoU)
antara pemberi dan penerima donasi

B

-

Surat pernyataan terkait KLB, wabah, atau bencana dari Pemerintah/
Pemda/ Instansi terkait

09. Rekomendasi Komite Medik bagi alat kesehatan yang diperuntukkan di
fasilitas pelayanan kesehatan

Persyaratan umum
SAS Non Donasi

Alkes Baru

c) Penelitian dan Pengembangan :
01. Fotokopi perjanjian kerja sama/ Memorandum of Understanding (MoU)
antara pemberi dan penerima donasi

a) Pelayanan Kesehatan :
01.

Surat Permohonan kepada Direktur Jenderal

02.

Surat kuasa dari penerima SAS kepada pengimpor, jika penerima alkes dan
pengimpor berbeda

a. Penggunaan pribadi dilakukan oleh pasien :
02. Fotokopi Sertifikat Good Manufacturing Practice (GMP) /
ISO 13485 atau Sertifikat Good Remanufacturing Practice
(GRP) dari negara produsen

03.

Brosur / katalog / data pendukung lainnya mengenai produk

04.

Fotokopi akte pendirian institusi/lembaga non pemerintah penerima non
donasi

04. Surat keterangan dari institusi pengguna terakhir alat
kesehatan bahwa alat kesehatan tersebut tidak bermasalah
selama penggunaan

05.

Fotokopi Sertifikat Good Manufacturing Practice (GMP) / ISO 13485 dari
negara produsen

05. Catatan/record perawatan alat kesehatan (minimal 2 tahun
terakhir)

06.

06. Surat pernyataan bahwa alat kesehatan tersebut hanya
digunakan setelah dilakukan kalibrasi pada laboratorium
kalibrasi yang terakreditasi/diakui (jika diperlukan)

07.

Fotokopi invoice dan Airway Bill/Bill of Lading

08.

Fotokopi Pemberitahuan Impor Barang (PIB)

07. Rekomendasi pimpinan lembaga penelitian untuk
kebutuhan penelitian dan pengembangan

09.

Surat pernyataan di atas materai bahwa alat kesehatan tersebut tidak untuk
diperjualbelikan di Indonesia

08. Protokol penelitian/pengembangan untuk kebutuhan
penelitian dan pengembangan

10.

Surat pernyataan di atas materai bahwa setuju untuk memberikan laporan
pemanfaatan produk

11.

Rekomendasi Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir untuk alat kesehatan
yang mengandung radiasi pengion

03. Bukti bahwa alat kesehatan tersebut sudah terdaftar/bukti
registrasi/Certificate of Free Sale (CFS) di negara asal

d) Penanggulangan KLB, wabah, atau bencana :
-

1. Surat keterangan dari dokter yang bertanggung jawab untuk
permohonan yang diajukan oleh pasien beserta diagnosa penyakit
2. Informasi tentang pasien yang akan menggunakan alat kesehatan
b. Penggunaan pribadi dilakukan oleh dokter yang menangani :

Bukti bahwa alat kesehatan tersebut sudah terdaftar/ bukti registrasi/
Certificate of Free Sale (CFS) di negara asal

1. Surat pernyataan dari dokter yang bertanggung jawab untuk
permohonan yang diajukan
2. Informasi tentang pasien yang akan menggunakan alat kesehatan
b) Program Pemerintah di Bidang Kesehatan :

Surat pernyataan terkait KLB, wabah, atau bencana dari
Pemerintah / Pemda / Instansi terkait

1. Rekomendasi pimpinan unit utama yang bertanggung jawab terhadap
program terkait
2. Rekomendasi Komite Medik bagi alat kesehatan yang diperuntukkan di
fasilitas pelayanan kesehatan
3. Informasi tentang fasilitas pelayanan kesehatan yang akan menggunakan
alat kesehatan
c) Penelitian dan Pengembangan :

Non
Donasi

1. Rekomendasi pimpinan lembaga penelitian untuk kebutuhan penelitian
dan pengembangan
2. Protokol penelitian/pengembangan untuk kebutuhan penelitian dan
pengembangan
d) Pendidikan dan Pelatihan :

Alkes
Baru

1. Rekomendasi dari panitia pendidikan dan pelatihan
2. Surat pernyataan dokter yang bertanggung jawab atas pelaksanaan
pendidikan dan pelatihan

Pelayanan Kesehatan
Penggunaan Pribadi Dilakukan Oleh Pasien
Penggunaan Pribadi Dilakukan Oleh Dokter yang Menangani

Program Pemerintah di Bidang Kesehatan
Penelitian dan Pengembangan

3. Surat pernyataan akan melakukan re-ekspor setelah pendidikan dan
pelatihan selesai
4. Informasi tentang pasien/ institusi/ lembaga/ yayasan yang akan
menggunakan alat kesehatan
e) Pameran Kesehatan Berskala Nasional :
1. Rekomendasi dari panitia pameran
2. Surat pernyataan akan melakukan re-ekspor setelah pameran selesai

Pendidikan dan Pelatihan
Pameran Kesehatan Berskala Nasional

PEMASUKAN
ALAT KESEHATAN
MELALUI
JALUR KHUSUS

