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OUTLINE

• Latar Belakang

• Sasaran dan Tujuan

• Pembahasan Perka No. 8 Tahun 2017

• Pengawasan Penandaan Obat

• Evaluasi Kepatuhan Penandaan Obat



Latar Belakang

• Iklan dan penandaan obat merupakan salah satu
sumber informasi yang harus sesuai dengan ketentuan
untuk melindungi masyarakat dari penggunaan obat
yang tidak tepat dan berisiko terhadap kesehatan

• Masih ditemukan pelanggaran iklan obat di lapangan

• Masih ditemukan pelanggaran di bidang penandaan
obat pada kegiatan Pembinaan dalam rangka
Peningkatan Kepatuhan Industri Farmasi

• Terdapat tren peningkatan pelanggaran iklan obat di
media internet



Sasaran dan Tujuan

• Mensosialisasikan dan menginternalisasikan 
Peraturan Kepala Badan No. 8 Tahun 2017 
tentang Pedoman Pengawasan Iklan Obat

• Meningkatkan kepatuhan industri farmasi 
dalam pemenuhan ketentuan di bidang iklan 
dan penandaan obat



PEMBAHASAN PERKA NO. 8 TAHUN 
2017 TENTANG PEDOMAN 

PENGAWASAN PERIKLANAN OBAT



BAB II RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Peraturan Kepala Badan ini
meliputi pengaturan: 

• Iklan sebelum dipublikasikan; dan

• Iklan setelah dipublikasikan



BAB III PERSYARATAN (1)

(1) Obat yang  termasuk dalam daftar G  atau
obat yang hanya dapat diserahkan dengan
resep dokter hanya dapat diiklankan pada
media  cetak ilmiah kedokteran atau media 
cetak ilmiah farmasi. 

(2) Obat yang  dapat diiklankan kepada
masyarakat umum merupakan obat yang 
termasuk dalam daftar obat bebas dan obat
bebas terbatas.

Hal ini sesuai dengan analisis risk & benefit 
terhadap kesehatan masyarakat



BAB III PERSYARATAN (2)

(1)  Iklan yang  dipublikasikan harus memenuhi
persyaratan objektif, lengkap, dan tidak menyesatkan. 

(2)  Persyaratan objektif,  lengkap,  dan tidak
menyesatkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  
tercantum dalam Lampiran I  yang  merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala
Badan ini. 

Pernyataan dalam Iklan
Keterangan atau pernyataan dalam Iklan harus sesuai 
dengan informasi yang disetujui pada persetujuan izin 
edar.



BAB IV PENGAWASAN IKLAN SEBELUM 
DIPUBLIKASIKAN (1)

(1) Obat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3  ayat
(2) hanya dapat diiklankan setelah memenuhi
persyaratan sebagai berikut: 

a. memiliki Nomor Izin Edar; dan

b. mendapat persetujuan iklan dari Kepala Badan.  

(2)  Dikecualikan dari ketentuan dimaksud pada ayat
(1) huruf b,  Iklan yang  hanya mencantumkan nama
Obat dan nama Industri Farmasi dapat diiklankan
tanpa persetujuan dari Kepala Badan.



BAB IV PENGAWASAN IKLAN SEBELUM 
DIPUBLIKASIKAN (2)

(1) Dalam hal setelah dilakukan evaluasi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 13  diperlukan perbaikan atau
tambahan data  maka disampaikan surat permintaan
perbaikan atau tambahan data kepada Pemilik Izin Edar.  

(2) Pemilik Izin Edar harus menyampaikan perbaikan atau
tambahan data  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
paling lama 20 (dua puluh)  Hari setelah tanggal surat. 

(3) Perbaikan atau tambahan data  dapat diajukan paling 
banyak 3 (tiga) kali. 

(4) Jika Pemilik Izin Edar tidak dapat menyampaikan
perbaikan atau tambahan data  sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dan ayat (3), permohonan tersebut dianggap
ditarik kembali. 



BAB V PENGAWASAN IKLAN SESUDAH 
DIPUBLIKASIKAN

(1) Dalam melaksanakan pengawasan,  Kepala Badan berwenang
untuk melakukan evaluasi kembali terhadap Iklan yang telah
disetujui.  

(2) Keputusan terhadap evaluasi kembali dapat berupa: 

a.  perbaikan Iklan; atau

b.  pembatalan persetujuan Iklan. 

(3)   Dalam hal keputusan terhadap evaluasi kembali berupa
perbaikan iklan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a,  
Pemilik Izin Edar memberikan notifikasi perbaikan iklan yang 
dilakukan kepada Kepala Badan. 

(4)   Jika dalam jangka waktu 10  (sepuluh)  Hari tidak ada tanggapan
atas notifikasi perbaikan Iklan sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)  dari Kepala Badan maka perbaikan iklan tersebut dapat
dipublikasikan



BAB VI SANKSI

(1)   Pelanggaran terhadap ketentuan dalam
Peraturan Kepala Badan ini dapat dikenai sanksi
administratif. 

(2)   Sanksi administratif sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dapat berupa: 
a.  penghentian publikasi Iklan;  
b.  penghentian kegiatan beriklan selama 6  

(enam) bulan untuk Iklan Obat yang 
melanggar; dan/atau

c.  pembatalan nomor izin edar. 



LAMPIRAN I KRITERIA IKLAN (1)

Informasi yang  dicantumkan dalam Iklan harus memenuhi kriteria
sebagai berikut: 

1.  Obyektif: 
Memberikan informasi sesuai dengan kenyataan yang ada 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 dalam
pedoman ini. 
3.  Tidak Menyesatkan: 
Informasi obat yang  berkaitan dengan hal-hal seperti sifat,  harga,  
bahan, mutu,  komposisi,  indikasi,  atau keamanan obat tidak
menimbulkan gambaran/persepsi yang menyesatkan.  



LAMPIRAN I KRITERIA IKLAN (2)

Informasi lengkap yang harus dicantumkan dalam Iklan

a. Nama obat

a.1  Nama yang dicantumkan dalam Iklan harus sesuai
dengan nama obat yang tercantum pada surat
persetujuan izin edar. 

a.2  Iklan yang  mencantumkan lebih dari 1  (satu)  
nama Obat harus mencantumkan indikasi masing-
masing produk dengan jelas. 

b. Nomor izin edar obat (khusus untuk Iklan pada media 
cetak dan luar ruang)



LAMPIRAN II FORMULIR PERMOHONAN 
PERSETUJUAN IKLAN OBAT



LAMPIRAN III KELENGKAPAN 
DOKUMEN 

1.  Dokumen Administratif
a. Surat Permohonan persetujuan dari Industri Farmasi Pemilik Izin Edar obat
b. Formulir Permohonan Persetujuan Iklan Obat
c. Bukti pembayaran PNBP  sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
d. Fotokopi lembar persetujuan izin edar dan lampiran penandaan yang  

terakhir disetujui.

2.  Data Teknis
a. Rancangan Iklan dengan tulisan dan/atau gambar yang jelas dan mudah dibaca, 

berupa: 
▪ Gambar dan tulisan (ukuran huruf minimal setara Times New Roman 12) untuk

media cetak
▪ Storyboard  untuk media  TV  (satu halaman maksimal terdiri dari 4 frame) 
▪ Script untuk media radio 

b. Fotokopi data  dukung untuk klaim tertentu (literatur/jurnal penelitian/hasil
survei),  bila diperlukan.  Khusus data  dukung berupa hasil survei harus maksimal
2 tahun terakhir. Data dukung harus diberi tanda/high light pada bagian yang 
mendukung klaim yang diajukan.



LAMPIRAN IV INFORMASI IKLAN (1)

1. Informasi yang harus diperhatikan dalam Iklan

a. Informasi dalam iklan harus sesuai dengan
informasi yang disetujui. Namun, tidak
semua informasi yang disetujui pada
persetujuan izin edar layak dan aman
diiklankan.

b.  Cara  penyajian Iklan harus memperhatikan
kepantasan dan sesuai dengan norma
kesopanan dan budaya yang berlaku di 
masyarakat



LAMPIRAN IV INFORMASI IKLAN (2)

2. Informasi yang tidak boleh dicantumkan dalam Iklan

▪ Iklan tidak boleh memuat pernyataan anjuran atau
rekomendasi Obat dari tenaga kesehatan,  petugas
laboratorium,  instansi pemerintah,  organisasi profesi
kesehatan,  tokoh agama,  guru,  atau pejabat publik.

▪ Iklan tidak boleh menyalahgunakan istilah-istilah ilmiah,  
statistik dan grafik untuk menyesatkan masyarakat atau
menciptakan kesan yang berlebihan dan tak bermakna.

▪ Iklan obat tidak boleh menjanjikan pemberian hadiah berupa
barang dan/atau jasa yang dikaitkan dengan penjualan obat.



LAMPIRAN IV INFORMASI IKLAN (3)

▪ Iklan tidak boleh menonjolkan sebagian kandungan
tertentu dalam obat sebagai keunggulan Obat. 

▪ Iklan tidak boleh mencantumkan klaim dan/atau
visualisasi yang mengesankan obat seperti obat
herbal/tradisional.

▪ Iklan tidak boleh mempromosikan efek samping obat.  
Efek samping obat dapat dicantumkan sebagai informasi
namun tidak untuk diangkat sebagai kelebihan dari produk
yang diiklankan. 

▪ Iklan tidak boleh mencantumkan nama sarana yang  
tidak memiliki izin apotik,  izin toko obat,  atau sarana
lainnya yang  tidak memiliki penanggung jawab tenaga
kefarmasian.



LAMPIRAN IV INFORMASI IKLAN (4)
Pemeran

Pemeran dalam Iklan tidak boleh beriklan dalam bentuk
testimoni, (mencantumkan nama,  paraf maupun tanda
tangan) dapat mengesankan bahwa Iklan tersebut
merupakan pengalaman dan atau pernyataan resmi dari
si pemeran.

Materi Edukasi

Untuk materi edukasi baik dalam bentuk advertorial  
ataupun bentuk lainnya agar  dipisahkan dari iklan
obat,  sehingga tidak bias  antara iklan obat dengan
materi informasi umum atau iklan layanan masyarakat.



PENGAWASAN
PENANDAAN OBAT







Hasil Pengawasan Penandaan Obat
Post Market



Penandaan Tidak Memenuhi Ketentuan (TMK)
Tahun 2016



Regulasi Terkait NIE Pendek & NIE Tanpa Masa Berlaku 

Surat Edaran No. PN.01.03.312.3.11.14.8398 tanggal 5 Nov 2014



Regulasi Terkait NIE Pendek & NIE Tanpa Masa Berlaku 

Surat Edaran No. PN.01.03.312.3.11.14.8398 tanggal 5 Nov 2014



Contoh Kasus

Penggunaan NIE Pendek (8 digit) pada keseluruhan kemasan walaupun NIE 
terbaru (15 digit) telah diterbitkan Badan POM.

Penggunaan NIE Pendek (8 digit) pada keseluruhan kemasan sedangkan 
Industri Farmasi tidak melakukan registrasi ulang.

Pencantuman NIE yang berbeda antar kemasan pada satu produk yang sama.



EVALUASI PEMENUHAN 
KEPATUHAN PENANDAAN OBAT



Permasalahan Terkait Penandaan Obat yang Sering Ditemukan 
Tahun 2016

* Berdasarkan data hasil pembinaan dalam rangka peningkatan kepatuhan pemenuhan 
penandaan obat di Industri Farmasi



Penutup

Permohonan persetujuan iklan yang akan diajukan 
harus mengikuti Perka Badan POM No. 8 Tahun 2017 
tentang Pedoman Pengawasan Periklanan Obat.

Industri Farmasi diharapkan dapat 
mengimplementasikan kemasan sesuai dengan 
Persetujuan Izin Edar terkini.

Agar Industri Farmasi meningkatkan pengawasan 
internal terkait penanganan bahan kemas, termasuk 
pemusnahan bahan kemas lama.



TERIMA KASIH


