
  

 



FREQUENTLY ASKED QUESTION 

 

1. Q: Hewan apa saja yang bisa saya pesan? 

A: Kami menyediakan hewan uji 

- Mencit (Mus musculus) galur ddY 

Usia 3-5 minggu bobot 12-25 gram 

- Tikus (Rattus novergicus) galur Sprague Dawley 

Usia 3-5 minggu 

Bobot 70-150 gram 

- Kelinci (Ornitholagus cuniculus) galur Japanese white 

Usia 1 –  2 bulan 

Bobot 1- 2 kg 

 

2. Q: Bagaimanakah prosedur pemesanan hewan coba? 

A: Berikut adalah prosedur pemesanan hewan coba di Laboratorium Hewan Percobaan 

1) Calon pemesan mengakses portal pelayanan online PPPOMN di 

infalabs.pom.go.id 

2) Untuk transaksi pertama kali melalui INFALABS, pemesan melakukan registrasi 

user. Untuk pemesanan berikutnya pemesan login dengan user yang telah dimiliki 

3) Pemesan mengisi kebutuhan hewan sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan dan 

mengunggah surat permohonan pembelian hewan uji yang ditujukan kepada 

Kepala PPPOMN 

Badan POM RI 

 

dengan mencantumkan informasi: 

Data pemesan 

a) Instansi 

b) Nama Pemesan 

c) No. HP  

Data hewan 

a) Jenis hewan 

b) Jenis kelamin 

c) Usia-Bobot 

d) Jumlah 

e) Rencana tanggal penggunaan hewan 

  



Contoh Surat Pemesanan 

  



 

4) Pemesan menunggu konfirmasi tanggal pengambilan hewan yang akan diset oleh 

admin. Jika admin telah memberikan tanggal pengambilan hewan, status pemesanan 

akan berubah dan kode e-billing akan keluar bersamaan. Batas waktu pembayaran 

adalah maksimal 7 hari setelah kode e-billing dikeluarkan. 

 

5) Pengambilan hewan dapat dilakukan di hari Senin-Jumat pukul 09.00-14.00 WIB 

(mempertimbangkan waktu pembayaran e-billing dan pengemasan hewan) 

Pembeli datang pada tanggal pengambilan hewan yang telah ditentukan dengan 

membawa 

a) Kandang dan alas kandang 

Kandang diberi alas dengan kardus dan koran 

Untuk transportasi jarak jauh, disarankan membawa kandang dengan ventilasi 

cukup seperti gambar di bawah ini.  

 

1 keranjang untuk 10 ekor tikus atau 20 ekor mencit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Pakan 

Untuk transportasi jarak jauh, pembeli membawa pakan berupa mentimun  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Catatan:  Kami tidak bekerja sama dengan pihak ekspedisi manapun, sehingga 

pengambilan hewan perlu dilakukan oleh pembeli. 

 

6) Pembeli mengisi survei kepuasan (SiKepo) di komputer yang telah disediakan 

  



3. Q: Jika saya melakukan pemesanan sekarang, kapan hewan saya tersedia? 

A: Hewan uji di Laboratorium Hewan Percobaan PPPOMN dikembangbiakkan untuk 

memenuhi kebutuhan pengujian di PPPOMN sehingga pemenuhan pesanan dari pihak 

eksternal PPPOMN dapat dilakukan saat kebutuhan pengujian internal telah terpenuhi. 

Oleh karena itu, petugas akan membantu memberikan estimasi tanggal ketersediaan 

hewan setelah rincian pesanan diterima oleh petugas. 

 

4. Di manakah tempat pengambilan hewan uji? 

Pengambilan hewan dilakukan di  

 

Gedung Laboratorium 1 

Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional 

Badan POM 

Jalan Percetakan Negara No. 23 Johar Baru, Jakarta Pusat 

10560 

 

5. Berapa harga tiap hewan? 

Berdasar PP RI No. 32 Tahun 2017 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara 

Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Pengawas Obat dan Makanan 

Mencit: Rp 15.000/ekor 

Tikus: Rp 40.000/ekor 

Kelinci: Rp. 170.000/ekor 

 

 

Informasi lebih lanjut silakan hubungi kami di 

hewanpercobaan@yahoo.com 
 

atau via whatsapp ke 

 

+62 812-9284-1121 

Admin Infalabs 

 

Terima Kasih 
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