
Kapan Pengawasan iklan obat dilakukan ?  

1. Pre Review (sebelum dipublikasikan):  

 Untuk memastikan iklan obat yang akan 

dipublikasikan obyektif, lengkap dan tidak 

menyesatkan. 

2. Post Review (sesudah dipublikasikan):   

 Untuk memastikan  iklan obat yang dipublikasi-

kan telah mendapat persetujuan dan materi 

iklan sesuai dengan yang telah disetujui oleh 

Badan POM. 

 

Apa persyaratan obat agar dapat diiklankan ? 

1. Obat memiliki nomor izin edar. 

2. Rancangan iklan mendapat persetujuan iklan 

dari Badan POM. 

 

Bagaimana ciri iklan obat yang baik ? 

1. Obyektif : informasi sesuai kenyataan dan tidak 

boleh menyimpang dari sifat kemanfaatan dan 

keamanan obat sesuai dengan penandaan 

terakhir yang telah disetujui. 

2. Lengkap: harus mencantumkan informasi lengkap 

sesuai persyaratan pada Pedoman Pengawasan 

Periklanan Obat. 

3. Tidak menyesatkan: informasi obat yang 

berkaitan dengan sifat, harga, bahan, mutu, 

komposisi, indikasi, atau keamanan obat tidak 

menimbulkan gambaran/persepsi yang 

menyesatkan.  

 

Siapa yang dapat mengajukan permohonan 

persetujuan iklan obat ? 

Industri  Farmasi  pemilik izin edar  obat.  

 Peraturan Kepala Badan Pengawas 
Obat dan Makanan No. 2  Tahun 2021 

tentang Pedoman Pengawasan  
Periklanan Obat 

*) Informasi minimal yang harus dicantumkan   

   dalam iklan obat : 

 Nama obat 

 Nomor izin edar obat 

 Nama Industri pemilik izin edar 

 Indikasi obat sesuai dengan persetujuan izin 

edar 

 Komposisi dan kekuatan obat 

 Spot Peringatan Perhatian 

 Kontak Layanan  Masyarakat 

 

IKLAN OBAT DENGAN INFORMASI 
YANG LENGKAP DAN OBYEKTIF 
MENUNJANG PENGGUNAAN OBAT 

PROSEDUR PENGAJUAN  

PERSETUJUAN IKLAN 

Gedung F Timur Lantai 5, Telp. 021-4245523 

atau 4244691 ext 1079, Fax. 021-4245523 

 Konsultasi WA :081296980939  

Email: e-siapik@pom.go.id 

DIREKTORAT PENGAWASAN 

KEAMANAN, MUTU DAN EKSPOR IMPOR OBAT, 

NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, PREKURSOR  

DAN ZAT ADIKTIF 

 

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN 

2021 



Bagaimana proses registrasi akun (hanya 
satu kali) untuk pengajuan persetujuan 
iklan obat secara on line? 

 

1. Pemohon membuka aplikasi 

SIAPIK (https://siapik.pom.go.id), 

klik menu “Registrasi” kemudian 

mengisi data registrasi.  

 

2. Pemohon menyerahkan 

dokumen asli dan/atau salinan 

yang disahkan oleh bagian legal 

perusahaan/notaris untuk proses 

aktivasi akun: 

a. Salinan surat izin Industri Farmasi 

b. Salinan NPWP Perusahaan 

c. Surat penunjukan penanggung jawab 

aplikasi SIAPIK 

 

3.  Pemohon mendapatkan email 

notifikasi username dan password 

untuk login ke aplikasi SIAPIK. 

 

 

Berapa tarif layanan Persetujuan Iklan 
Obat ? 

PNBP untuk Layanan Persetujuan Iklan Obat 

adalah Rp. 200.000,- /Versi /Iklan/Produk.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Ket.:  Perbaikan/tambahan data iklan diserahkan selambatnya 20 hari kerja setelah tanggal surat dan diajukan paling banyak 3 kali 

 

ALUR PENGAJUAN PERSETUJUAN IKLAN OBAT 
SECARA ONLINE  

JALUR MINOR DAN MAYOR 

JALUR NOTIFIKASI 

Jam Pelayanan 

 

Senin -Kamis   : 08.30-16.00 
Jumat              : 08.30-15.30 

http://siapik.pom.go.id/

