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KataKataKata         PengantarPengantarPengantar
      Sesuai dengan tugas dan fungsi yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah No.
80 tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan yang memiliki fungsi
pelaksanaan tugas pengawasan sebelum beredar dan pengawasan setelah
beredar. Badan POM melakukan pengawasan pengawasan iklan obat sebelum iklan
dipublikasikan melalui penerbitan surat persetujuan iklan obat dan pengawasan
setelah iklan dipublikasikan melalui pengawasan oleh Unit Pelaksana Teknis Badan
POM di seluruh Indonesia, untuk memastikan iklan yang beredar memenuhi
ketentuan. 
      Iklan Obat adalah setiap keterangan atau pernyataan mengenai Obat dalam
bentuk gambar, tulisan, atau bentuk lain yang dilakukan dengan berbagai cara
untuk pemasaran dan/atau perdagangan Obat. Iklan obat sebagai salah satu
sumber informasi mengenai obat bagi masyarakat harus memenuhi kriteria objektif,
lengkap dan tidak menyesatkan untuk menghindari penggunaan obat yang salah
maupun penyalahgunaan obat. 
      Pelayanan publik persetujuan iklan Obat diselenggarakan secara elektronik
melalui SIAPIK (Sistem Aplikasi Persetujuan Iklan) yang telah diperkenalkan
kepada pelaku usaha melalui sosialisasi, forum komunikasi, atau kegiatan lain yang
melibatkan pelaku usaha. Badan POM terus berusaha meningkatkan pelayanan
publik  dengan meningkatkan kompetensi petugas layanan dan memperbaiki
timeline/ janji layanan. Untuk melihat apakah upaya peningkatan pelayanan publik
yang telah dilakukan sesuai dengan harapan dari pelaku usaha telah
diselenggarakan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) untuk mendapatkan
masukan dari pelaku usaha. Salah satu masukan yang diberikan pelaku usaha
dalam SKM tersebut adalah diperlukan adanya buku saku mengenai persetujuan
iklan obat. Menindaklanjuti masukan tersebut maka Direktorat Pengawasan
Keamanan, Mutu dan Ekspor Impor Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan
Zat Adiktif memandang perlu untuk menerbitkan buku saku dalam bentuk FAQ
persetujuan iklan Obat.
      Buku Saku ini berisi informasi mengenai persetujuan iklan obat, yaitu tentang
cara pengajuan persetujuan iklan obat melalui aplikasi SIAPIK serta pendalaman
terkait regulasi iklan Obat yang terbaru yaitu PerBPOM No.2 Tahun 2021 tentang
Pedoman Pengawasan Periklanan Obat. Disusunnya Buku Saku ini diharapkan
dapat bermanfaat, khususnya bagi pelaku usaha sebagai panduan dalam
mendaftarkan rancangan iklan obat melalui SIAPIK serta memberikan pemahaman
terkait regulasi iklan Obat. Kami menyadari bahwa Buku Saku ini masih belum
sempurna, maka dari itu kami mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari
semua pihak demi perbaikan ke depan. 

                                                         Jakarta, Juni 2021
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terkait.
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Apa kriteria obat yang dapat
didaftarkan iklannya pada

SIAPIK?

Berdasarkan PerBPOM No. 2 Tahun 2021 tentang
Pedoman Pengawasan Periklanan Obat, obat yang
wajib didaftarkan ke Badan POM melalui aplikasi

SIAPIK adalah iklan yang ditujukan kepada
masyarakat umum yakni hanya Obat Bebas dan Obat

Bebas Terbatas. Selain itu, Obat yang diiklankan
harus memiliki NIE yang masih berlaku.

Apakah ada iklan obat bebas dan
bebas terbatas yang dapat diiklankan

kepada masyarakat umum tanpa
persetujuan iklan dari Badan POM?

Berdasarkan PerBPOM No.2 Tahun 2021 tentang Pedoman
Pengawasan Periklanan Obat, pengajuan permohonan
persetujuan Iklan sebelum dipublikasikan dikecualikan untuk:
a. Iklan yang hanya mencantumkan nama Obat dan nama 
    Industri Farmasi; 
b. Iklan yang hanya mencantumkan foto produk (pack shot) 
    sesuai dengan rancangan penandaan Obat yang terakhir 
    disetujui oleh BPOM; 
c. Iklan yang hanya mencantumkan informasi yang sama persis 
    dengan yang tertera pada penandaan yang terakhir disetujui 
    oleh BPOM; dan/atau 
d. Iklan yang berupa daftar harga dan/atau katalog produk. 
    Iklan sebagaimana dimaksud dapat diiklankan tanpa 
    persetujuan dari Kepala Badan dan tanpa mencantumkan 
    informasi kelengkapan iklan obat. 
Iklan selain yang disebutkan di atas harus didaftarkan dan
mencantumkan kelengkapan iklan Obat sesuai ketentuan.
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Obat keras tidak perlu mendapatkan persetujuan dari badan
POM. Sesuai ketentuan PerBPOM No.2 Tahun 2021 tentang
Pedoman Pengawasan Periklanan Obat, Industri Farmasi
pemilik izin edar dilarang mengiklankan Obat golongan Obat
keras, narkotika dan/atau psikotropika kepada masyarakat
umum. Obat golongan Obat keras, narkotika, dan
psikotropika hanya dapat diiklankan kepada tenaga
kesehatan, melalui media periklanan berupa: 
a. media cetak ilmiah kedokteran; dan/atau 
b. media cetak ilmiah kefarmasian. 
Untuk iklan obat yang ditujukan kepada profesi kesehatan
tidak ada persetujuan iklan sebelum dipublikasikan. Namun
Badan POM melaksanakan pengawasan iklan sesudah
dipublikasikan untuk melihat kesesuaiannya dengan
informasi yang disetujui pada izin edar dan dengan regulasi
iklan secara umum. Industri farmasi melakukan self
assessment untuk iklan obat yang ditujukan kepada profesi
kesehatan.

Bagaimana dengan Obat
Keras, apakah perlu

persetujuan dari Badan POM?
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Pengajuan persetujuan iklan Obat dilakukan

melalui https://siapik.pom.go.id. Pemohon

harus melakukan registrasi akun perusahaan

terlebih dahulu untuk mendapatkan user ID

dan password.

Bagaimana cara melakukan

pengajuan persetujuan

iklan Obat?

6
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NPWP perusahaan
Izin Industri Farmasi
Surat bermaterai yang menerangkan penunjukkan sebagai
penanggung jawab akun SIAPIK

Klik menu Registrasi yang tersedia pada halaman utama aplikasi
SIAPIK. Setelah menu Registrasi di-klik, user akan dihadapkan dengan
halaman yang menampilkan isian berupa data-data registrasi. Berikut
contoh isian lengkap dengan aturan penulisan beserta syarat- syarat
lainnya. Setelah seluruh isian di setiap kolom telah sesuai, klik tombol
Registrasi. Apabila semua kolom isian pada form registrasi telah diisi,
selanjutnya Industri Farmasi melakukan verifikasi data untuk
mengaktifkan akun dengan menghubungi  petugas  melalui email: e-
siapik@pom.go.id, cc: promosipenandaanobat@gmail.com
dengan melampirkan dokumen berupa:

Bagaimanakah cara

melakukan registrasi akun

perusahaan pada SIAPIK?
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Penanggung jawab akun SIAPIK diharapkan
perwakilan dari Industri Farmasi yang memiliki
kompetensi dan pengetahuan di bidang registrasi,
bisa dari bagian Regulatory Affairs, Quality Assurance
atau bagian lainnya (menyesuaikan dengan struktur
organisasi Industri Farmasi) yang dipercaya Industri
Farmasi untuk melakukan registrasi persetujuan
iklan obat di Badan POM.

Siapa saja yang boleh

menjadi penanggung jawab

akun pada SIAPIK?

Apakah alamat perusahaan yang

dimasukkan adalah alamat kantor

pusat atau alamat pabrik?

Alamat Perusahaan diisi dengan alamat perusahaan
yang sesuai dengan akta/izin usaha atau NPWP atau
surat legal lainnya. Dipersilakan kebijakan perusahaan
apakah akan menggunakan alamat kantor pusat
maupun alamat pabrik dengan data dukung legal
yang memadai. Alamat yang dimasukkan tidak boleh
berisi kabupaten/kota, provinsi dan kode pos.
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Perusahaan dapat membuat sub akun/ user tambahan (child user).
Untuk membuat user tambahan, klik menu Manajemen User »
User Perusahaan. Kemudian klik tombol Tambah Data. User akan
dihadapkan dengan form isian data user perusahaan berikut:
Catatan:
1.1. Kolom Username diisi dengan user ID atau username yang akan
digunakan untuk login ke aplikasi SIAPIK. User ID yang dipilih
hendaknya singkat, jelas, bermakna, dan mudah untuk diingat.
User ID ini bersifat unik, jadi apabila user ID yang dimasukkan
sudah pernah didaftarkan sebelumnya maka proses tambah data
user perusahaan tidak dapat dilanjutkan. Username ini juga
digunakan sebagai password login. 
1.2. Kolom Email diisi dengan email (aktif) yang dimiliki oleh user.
1.3. Bila isian data pada seluruh kolom telah sesuai, klik tombol
Simpan.

Bagaimana cara membuat

sub akun perusahaan?
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Jika Industri Farmasi ingin mengubah Data
Perusahaan setelah pendaftaran disetujui oleh
petugas, maka Industri Farmasi harus menghubungi
petugas melalui email e-siapik@pom.go.id, cc:
promosipenandaanobat@gmail.com dengan
melampirkan data dukung yang diperlukan terkait
perubahan data tersebut.

Bagaimana cara mengubah
profil perusahaan?

Bagaimana jika pemohon tidak
mendapatkan email berisi

password dan bagaimana jika
lupa password?

Jika tidak diterima password untuk akun baru silahkan
menghubungi kontak whatsApp 081296980939 (SIAPIK).
Petugas akan membantu untuk mengirimkan password
ke akun email terdaftar.
Jika pengguna lupa password, maka bisa dilakukan reset
password dengan cara klik Lupa Password kemudian
ikuti arahan selanjutnya untuk mereset password
melalui email terdaftar. Jika tidak bisa silahkan
menghubungi kontak whatsApp 081296980939 (SIAPIK).
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Apa persyaratan iklan Obat
agar dapat dipublikasikan?

Bagaimanakah ciri iklan
Obat yang baik?

Obat memiliki nomor izin edar
Rancangan iklan telah mendapat persetujuan
iklan dari Badan POM

1.
2.

Objektif, yaitu memberikan informasi sesuai dengan
kenyataan yang ada dan tidak boleh menyimpang dari sifat
khasiat dan keamanan Obat sesuai dengan penandaan
terakhir yang telah disetujui;
Lengkap, yaitu mencantumkan informasi tentang khasiat,
keamanan dan mutu Obat yang diiklankan; dan
Tidak menyesatkan, yaitu memberikan informasi Obat yang
berkaitan dengan hal-hal seperti sifat, harga, bahan, mutu,
komposisi, indikasi, atau keamanan Obat tidak
menimbulkan gambaran/persepsi yang menyesatkan.
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Informasi apa saja yang
harus dicantumkan dalam

iklan Obat?

Komposisi zat aktif dan kekuatan Obat (khusus untuk
media visual);
Indikasi yang disetujui;
Nama dagang;
Nama pemilik izin edar;
Nomor izin edar (khusus untuk media visual);
Nomor persetujuan Iklan (khusus untuk media visual dan
audiovisual); dan
Kontak layanan informasi masyarakat (khusus untuk
media visual)
Spot Peringatan Perhatian sesuai ketentuan

Berdasarkan PerBPOM No.2 Tahun 2021 tentang Pedoman
Pengawasan Periklanan Obat,  iklan harus mencantumkan
informasi berikut:
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Bagaimana cara mengajukan

permohonan baru persetujuan

iklan Obat pada SIAPIK?

Untuk dapat memulai proses pengajuan permohonan, user
harus Login ke dalam aplikasi SIAPIK terlebih dahulu dengan
cara memasukkan Username yang didaftarkan dan Password
yang diperoleh atau yang sudah diubah oleh pemohon di
masing-masing kolom. Setelah halaman utama aplikasi
SIAPIK ditampilkan, pilih menu Permohonan » Permohonan
Baru untuk dapat mengisi data pengajuan permohonan. Tata
cara lengkap bisa dilihat di user manual SIAPIK.
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Dokumen apa saja yang diperlukan

saat mengajukan permohonan

persetujuan iklan Obat?

Surat Persetujuan Izin Edar Obat yang masih berlaku
Rancangan penandaan/label yang disetujui
Rancangan iklan yang didaftarkan format jpg/jpeg atau
pdf berupa: 

Dokumen terjemahan Iklan ke dalam Bahasa Indonesia
dari penerjemah tersumpah (untuk iklan menggunakan
bahasa asing selain bahasa Inggris)
Dokumen terjemahan Iklan yang menggunakan bahasa
daerah ke dalam bahasa Indonesia 
Dokumen pendukung berisi informasi tertentu yang tidak
terkait dengan penggunaan Obat (contoh: jurnal ilmiah
pendukung klaim dalam iklan)

1) print ads untuk media visual 
2) storyboard berwarna untuk media audio visual 
    (1 halaman maksimal 6 frame) 
3) script untuk media audio
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Berapa lama waktu proses

permohonan persetujuan

iklan Obat?

Jalur Notifikasi: 1 HK
Jalur Kategori Minor: 10 HK
Jalur Kategori Mayor: 25 HK 

Sesuai PerBPOM No. 2 Tahun 2021 tentang Pedoman
Pengawasan Periklanan Obat, waktu proses (timeline)
permohonan persetujuan iklan Obat terbagi menjadi tiga,
yaitu : 

*HK (Hari Kerja), sejak dokumen validasi bukti bayar diterima
Dalam hal pemohon diberikan surat perbaikan maka
perhitungan jangka waktu dihentikan (clock off). Perhitungan
waktu evaluasi akan dilanjutkan (clock on) setelah pemohon
menggunggah rancangan iklan yang telah diperbaiki.
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Apa yang dimaksud dengan  

jalur kategori minor?

Sesuai PerBPOM No. 2 Tahun 2021 tentang Pedoman
Pengawasan Periklanan Obat Pasal 14, Iklan kategori minor
merupakan: 
a. Iklan dengan konsep baru yang tidak berpotensi 
    menimbulkan interpretasi keliru; atau 
b. variasi dari Iklan yang telah mendapatkan persetujuan 
    dengan disertai perubahan tidak bermakna meliputi 
    perubahan: 
     1) pencantuman informasi kelengkapan Iklan yang tidak 
         jelas terbaca; dan/atau 
     2) penghapusan salah satu atau beberapa informasi 
         kelengkapan Iklan.

Apa yang dimaksud dengan  

jalur kategori mayor?

Sesuai PerBPOM No. 2 Tahun 2021 tentang Pedoman
Pengawasan Periklanan Obat Pasal 14, Iklan kategori
mayor merupakan: 
a. Iklan dengan konsep baru yang berpotensi 
    menimbulkan interpretasi keliru; atau 
b. variasi dari Iklan yang telah mendapatkan 
    persetujuan dengan disertai perubahan bermakna
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Apa yang dimaksud
dengan jalur notifikasi?

Sesuai PerBPOM No. 2 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengawasan
Periklanan Pasal 18, Layanan notifikasi diberikan kepada Pemohon
yang mengajukan: 
a. perpanjangan persetujuan untuk Iklan yang sama tanpa 
    perubahan; atau 
b. variasi dari Iklan yang telah mendapatkan persetujuan, 
    disertai perubahan: 

1) desain atau tata letak Iklan, tanpa perubahan klaim dan  
    informasi dalam Iklan; 
2) pemeran Iklan (talent); 
3) sarana publikasi Iklan tanpa disertai perubahan media Iklan 
4) pemotongan sebagian klaim atau memperpendek 
    durasi yang tidak menyebabkan perubahan makna/arti.

Bagaimanakah pemilihan

jalur kategori minor dan

jalur kategori mayor?

Jalur kategori minor atau mayor ditentukan oleh
Badan POM berdasarkan evaluasi materi rancangan
iklan. Rancangan iklan kategori minor tidak dibahas
dalam rapat bersama Tim Ahli melainkan langsung
diproses permintaan perbaikan/ persetujuan
sehingga timeline dapat lebih cepat.
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Apakah rancangan iklan yang sama
namun digunakan pada beberapa

media cetak harus didaftarkan per
jenis media yang digunakan?

Ya, perlu didaftarkan kembali karena persetujuan Iklan
Obat adalah mengikat pada per versi dan per media
sehingga jika materi iklan yang telah disetujui akan
digunakan untuk media lain yang tidak tercantum
pada surat persetujuan sebelumnya maka harus
didaftarkan kembali ke Badan POM. Untuk
mempercepat proses, pengajuan rancangan iklan yang
disetujui dan hanya tujuan medianya saja yang
berbeda dapat diajukan melalui Jalur Notifikasi dengan
timeline 1 Hari Kerja.

Pengajuan materi iklan untuk 1 media dapat
dijabarkan menjadi beberapa (misalnya media cetak
bentuk stiker, poster, dan sebagainya), maka
pengajuannya dapat dilakukan 1 (satu) kali
(pengajuannya secara umum yaitu media cetak)
dengan catatan rancangan iklan sama persis.

Apakah rancangan iklan yang telah
disetujui untuk media cetak misal poster
akan digunakan untuk media cetak lain
yang belum didaftarkan, dengan layout
yang sama seperti sticker, leaflet, banner,
dst, perlu didaftarkan kembali?
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Bagaimana jika pada rancangan
iklan terdapat lebih dari satu

produk yang diiklankan?

Semua produk yang terdapat pada rancangan iklan
harus didaftarkan iklannya. Untuk produk dengan NIE
yang sama cukup diinput sekali meskipun ada
perbedaan besar kemasan (cukup didaftarkan salah
satu kemasannya).

Apakah rancangan iklan yang telah
disetujui namun ingin mengubah
layout dari portrait ke landscape

harus didaftarkan kembali?

Perubahan tata letak/layout tanpa adanya perubahan
klaim dan informasi dalam Iklan harus didaftarkan
kembali melalui jalur Notifikasi.

Jika pada iklan yang disetujui
terdapat talent, apakah perlu

didaftarkan kembali materi yang
sama tanpa ada talent?

Perubahan talent tanpa adanya perubahan klaim dan
informasi dalam Iklan harus didaftarkan kembali
melalui jalur Notifikasi
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Berapa lama masa berlaku
surat persetujuan iklan

Obat?

Bagaimana cara mengetahui
status permohonan iklan

Obat yang diajukan?

Cara mengetahui status permohonan iklan obat
adalah dengan mengakses dokumen pengajuan lalu
klik bagian "Riwayat Proses".

Persetujuan Iklan berlaku selama izin edar Obat belum
berakhir dan sepanjang masih memenuhi ketentuan
kriteria dan persyaratan Iklan. 
Industri Farmasi pemilik izin edar wajib menjamin
Iklan yang dipublikasikan sesuai dengan kriteria dan
persyaratan Iklan.

Bagaimana cara melihat
SK TTE iklan?

Cara melihat SK TTE Iklan Obat adalah dengan
membuka pengajuan pada aplikasi SIAPIK, kemudian
pada bagian Data Permohonan terdapat menu
"Cetak SK" untuk dapat melihat SK TTE Iklan.
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Bagaimana cara mengetahui
bahwa rancangan iklan yang

diajukan harus diperbaiki?

Cara mengetahui bahwa rancangan iklan yang
diajukan harus diperbaiki adalah dengan secara rutin
mengecek pengajuan Saudara melalui aplikasi SIAPIK.
Jika terdapat tambahan data maka status registrasi
akan tertera "Pemohon - Tambahan Data". Saat ini
SIAPIK sedang pengembangan notifikasi perubahan
status pengajuan melalui Whatsapp yang akan lebih
memudahkan dan mempercepat penanggung jawab
mendapatkan notifikasi tambahan data jika memang
telah terbit permintaan tambahan data.

Bagaimana cara menyampaikan
rancangan iklan yang telah

direvisi atau diperbaiki?

Cara menyampaikan rancangan iklan yang telah
direvisi atau diperbaiki adalah dengan mengakses
pengajuan Saudara melalui aplikasi SIAPIK kemudian
upload pada field upload Tambahan Data dan klik
tombol Kirim Tambahan Data. Seluruh proses
penyampaian tambahan data sudah dapat dilakukan
secara daring melalui aplikasi.
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Bagaimanakah ketentuan
iklan yang perlu perbaikan

dan/atau tambahan data?

22

Pemohon dapat menyampaikan perbaikan/
tambahan data maksimal sebanyak 3 kali, yang
masing-masing disampaikan paling lambat 20 (dua
puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal surat
permintaan perbaikan/tambahan data. Jika lebih dari
3 kali atau melebih batas waktu maka permohonan
akan dibatalkan otomatis oleh sistem

Bagaimana jika permohonan telah
dibatalkan oleh sistem namun ingin
melanjutkan proses persetujuan
iklan Obat dengan rancangan iklan
yang sama ?

Pemohon dapat mengajukan permohonan baru
untuk memulai proses evaluasi kembali terhadap
rancangan yang diajukan sebelumnya.



Bagaimanakah ketentuan
iklan di media sosial?

Semua materi iklan yang ditayangkan dalam media
sosial harus mendapat persetujuan dari Badan POM,
baik itu berupa gambar dan caption yang digunakan,
serta harus memenuhi kelengkapan iklan Obat sesuai
ketentuan. Media sosial diperbolehkan untuk
menyediakan fitur komunikasi 2 (dua) arah antara
penyedia Iklan dan masyarakat sepanjang
mencantumkan informasi yang objektif, lengkap dan
tidak menyesatkan sesuai dengan rancangan Iklan
yang telah disetujui.

Apakah iklan yang akan
mencantumkan protokol
kesehatan perlu didaftarkan
ulang pada SIAPIK?

Industri dapat langsung mencantumkan pesan
protokol kesehatan pada iklan yang telah beredar
tanpa harus mendapat persetujuan dari Badan POM
selama pesan tidak dikaitkan dengan indikasi dan
penggunaan Obat.
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Setiap pemberian hadiah baik berupa barang/ jasa/
potongan harga/ paket hemat jika konsumen membeli
suatu produk dalam periode tertentu adalah termasuk
kegiatan promosi berhadiah yang tidak diperbolehkan.
Begitu juga iklan yang menjanjikan pemberian hadiah
kepada konsumen dengan mengirimkan kode unik
pada kemasan, mengirimkan foto bersama kemasan,
menceritakan pengalaman penggunaan obat, dan
lainnya juga tidak diperbolehkan.

Bagaimanakah contoh pemberian
hadiah berupa barang dan atau jasa

yang dikaitkan dengan pembelian
Obat yang tidak diperbolehkan?

Bagaimanakah contoh klaim
yang berlebihan yang tidak
diperbolehkan?

Contoh klaim yang berlebihan yang tidak
diperbolehkan adalah "menghilangkan rasa sakit"
untuk kategori obat pereda nyeri, atau
"menyembuhkan flu" untuk kategori obat flu dan
batuk dimana indikasi yang disetujui hanya sebatas
meredakan rasa sakit/gejala flu yang dialami.
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Materi edukasi dan materi iklan tidak boleh
digabungkan. Sebagai contoh misal suatu materi edukasi
(misalnya artikel) tentang suatu penyakit kemudian
digabung dengan pencantuman nama produk dan atau
hashtag terkait produk, dimana indikasi produk adalah
untuk meredakan gejala penyakit yang diulas dalam
artikel tersebut. Sehingga secara tidak langsung materi
edukasi menyarankan penggunaan produk dan akan
terjadi bias batas antara materi edukasi dan materi iklan.

Apakah diperbolehkan
menggabungkan materi

edukasi dan materi iklan?

Bagaimanakah contoh iklan yang
mendorong penggunaan rutin?

Contoh iklan yang mendorong penggunaan rutin  suatu
penyakit misalnya mencantumkan klaim "memelihara
kesehatan" padahal indikasi produk yang disetujui adalah
untuk pengobatan suatu penyakit sehingga ketika penyakit
tersebut sembuh maka tidak diperlukan lagi penggunaan
obat tersebut. Bisa digunakan untuk terapi jangka waktu
tertentu tapi tidak untuk penggunaan seterusnya. 
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Bagaimanakah batasan terkait
materi iklan yang dihubungkan
dengan kegiatan keagamaan?

Batasan pencantuman kegiatan keagamaan/ peribadatan
dalam iklan obat yang diperbolehkan adalah hanya
sebatas latar dan tidak dikaitkan langsung dengan
indikasi atau penggunaan produk. Contoh klaim yang
menghubungkan materi iklan dengan kegiatan
peribadatan adalah "Minum obat X, puasa lancar tanpa
sakit maag". Dari klaim tersebut nampak bahwa setiap
orang yang memiliki riwayat sakit maag ketika berpuasa
akan kambuh maag nya dimana hal tersebut adalah
tidak tepat dan tidak objektif.

Bagaimanakah contoh iklan yang
mengesankan Obat sebagai

preventif suatu penyakit? 

Contoh iklan yang mengesankan Obat sebagai preventif
berupa pencantuman klaim "minum obat X agar
aktivitasmu tidak terganggu" tanpa ada penggambaran
bahwa talent telah mengalami sakit yang sesuai dengan
indikasi produk.
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Apakah diperbolehkan
mencantumkan

penghargaan pada iklan?

Apakah diperbolehkan
menampilkan visualisasi
tempat pembelian obat?

Tidak diperbolehkan, karena tidak objektif. Klaim
penghargaan dan sejenisnya yang diperoleh tidak boleh
digunakan dalam Iklan obat, meskipun didukung
pernyataan tertulis dari otoritas terkait / sumber yang lain.

Boleh jika tempat pembelian obat tersebut merupakan
sarana yang memiliki izin. Iklan obat tidak boleh
mencantumkan nama sarana yang tidak memiliki izin
apotek, izin toko Obat, atau sarana lainnya yang tidak
memiliki penanggung jawab tenaga kefarmasian.

Apakah boleh
mencantumkan klaim ter-,

paling, atau top?

Iklan obat tidak boleh menggunakan kata-kata superlatif
seperti “paling”, “nomor satu”, ”top”, “tepat”, atau kata-kata
berawalan “ter“, dan/atau yang bermakna sama, karena
klaim tersebut dapat menimbulkan gambaran/persepsi
yang menyesatkan.
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Apakah diperbolehkan
menggunakan talent

tenaga kesehatan?

Tidak diperbolehkan. Iklan tidak boleh diperankan oleh
tenaga kesehatan, petugas laboratorium, instansi
pemerintah, organisasi profesi kesehatan, tokoh agama,
guru, atau pejabat publik, karena dapat menimbulkan
persepsi yang menyesatkan. Iklan juga tidak boleh memuat
pernyataan, anjuran atau rekomendasi Obat dari kelompok
tersebut.

Apakah boleh
mencantumkan testimoni
dalam iklan?

Iklan obat tidak boleh beriklan dalam bentuk testimoni,
baik dengan pencantuman nama, paraf maupun tanda
tangan yang dapat mengesankan bahwa Iklan tersebut
merupakan pengalaman dan/atau pernyataan resmi dari si
pemeran.
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Apakah iklan obat boleh menampilkan
visualisasi talent anak-anak tanpa ada

orang dewasa? Jika tidak boleh
bagaimana jika hanya berupa animasi?

Bolehkah menampilkan visualisasi
masing-masing komposisi yang
terkandung dalam Obat?

Iklan obat tidak boleh menampilkan visualisasi anak-anak
tanpa supervisi orang dewasa karena termasuk child
endorsement. Iklan obat tidak boleh ditujukan langsung
kepada anak-anak dan/atau menampilkan anak-anak
tanpa adanya supervisi orang dewasa (child endorsement).

Boleh jika seluruh komposisi obat ditampilkan secara
setara misalnya dalam warna dan ukuran huruf atau
gambar. Obat dengan komposisi lebih dari satu, tidak
boleh diiklankan dengan mengedepankan kegunaan dari
masing-masing zat aktif, karena akan mengesankan bahwa
Obat memiliki indikasi lebih dari klaim indikasi yang telah
disetujui.
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Apakah boleh menampilkan
hanya nama produk untuk

kegiatan sponsor?

Materi promosi yang hanya mencantumkan nama
produk untuk kegiatan sponsor diperbolehkan tanpa
mendapat persetujuan Badan POM. Hal tersebut sesuai
dengan Pasal 25 ayat (1) huruf a Peraturan Badan POM
No 2 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengawasan
Periklanan Obat. 
Namun perlu diperhatikan pencantuman nama produk
tidak dikaitkan dengan materi edukasi dengan indikasi
produk. Hal ini akan menjadi pelanggaran iklan karena
menggabungkan materi edukasi dengan materi
iklan/promosi.

Bagaimana ketentuan protokol
kesehatan dalam tampilan dan
alur cerita iklan untuk iklan
audio-visual?

Pencantuman protokol kesehatan dalam adegan-
adegan dalam iklan untuk media audio visual bisa
berupa penerapan langsung dalam adegan (misal talent
memakai masker dan menjaga jarak saat beraktivitas)
dan/atau berupa super baik berupa teks maupun
gambar selama atau di akhir iklan. Tidak ada format
baku dalam pencantuman pesan protokol kesehatan,
yang terpenting industri farmasi berpartisipasi dalam
edukasi masyarakat tentang penerapan gaya hidup
normal baru sesuai protokol kesehatan dalam rangka
pencegahan dan pengendalian COVID-19.
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Apabila ada hal yang perlu ditanyakan
lebih lanjut, bagaimanakah cara untuk
mengajukan permohonan  konsultasi?

Konsultasi bisa dilakukan melalui sarana whatsApp ke
nomor 081296980939 (SIAPIK). Dapat pula dilakukan
dengan mengirimkan surat resmi yang disampaikan

melalui email ditwaskmeionappza@pom.go.id/
ditwaskmei@gmail.com dengan jadwal konsultasi yang
diminta. Selanjutnya evaluator akan menjadwalkan dan

memberikan informasi lebih lanjut melalui email tentang
kepastian jadwal konsultasi. Dalam masa pandemi
COVID-19, desk consultation biasanya dilaksanakan

melalui Zoom Meeting.

Bagaimana ketentuan
pencantuman diskon pembelian

atau potongan harga dalam
iklan Obat?

Tidak diperbolehkan, karena termasuk iklan berhadiah
yang dilarang. Namun jika hanya berupa informasi
diskon/potongan harga (misal berupa packshot) tanpa
disertai klaim apapun seperti halnya yang tertera pada
rak tempat penjualan Obat tidak dilarang sebagaimana
ketentuan pengecualian yang tidak perlu persetujuan
Badan POM.

31



30

Dasar Hukum 

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan

Farmasi;

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2017 tentang Jenis dan Tarif Atas

Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Pengawas

Obat dan Makanan;

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1010/Menkes/Per/XI/2008 tentang

Registrasi Obat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri

Kesehatan Nomor 1120/MenKes/Per/XI/2008;

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1787/Menkes/Per/XII/2010 Tahun

2010 tentang Iklan dan Publikasi Pelayanan Kesehatan;

Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 2 Tahun 2021

tentang Pedoman Pengawasan Periklanan Obat;

Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 24 Tahun

2017 tentang Kriteria dan Tata Laksana Registrasi Obat;

Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 386/Menkes/SK/IV/1994 Tahun

1994 tentang Pedoman Periklanan Obat Bebas, Obat Tradisional, Alat

Kesehatan, Kosmetika, Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga dan Makanan

Minuman;

SLA untuk Layanan Persetujuan Iklan Obat adalah : 

PNBP untuk Layanan Persetujuan Iklan Obat adalah Rp. 200.000,- /Versi

/Iklan/Produk.

 

Layanan Publik Persetujuan Rancangan Iklan Obat

 
1.

2.  Kerangka

- Jalur Notifikasi              : 1 HK

- Jalur Kategori Minor   : 10 HK

- Jalur Kategori Mayor  : 25 HK
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Standar Pelayanan Publik 
Direktorat Pengawasan Keamanan, Mutu dan Ekspor Impor 

Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif



Maklumat Pelayanan 
Direktorat Pengawasan Keamanan, Mutu dan Ekspor Impor

Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif
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Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Tahun 2021
Direktorat Pengawasan Keamanan, Mutu dan

Ekspor Impor Obat dan NAPPZA

Survei Kepuasan Masyarakat tahun 2021 pada Direktorat Pengawasan

Keamanan, Mutu, dan Ekspor Impor Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor,

dan Zat Adiktif dilakukan terhadap 3 (tiga) layanan.

Hasil survei dengan jumlah responden yang mengisi kuesioner secara

keseluruhan sebanyak 60 responden menunjukkan Indeks Kepuasan

Masyarakat terhadap penyelenggaraan layanan publik sebesar 90,23.

Berdasarkan nilai tersebut dapat disimpulkan bahwa mutu layanan Direktorat

Pengawasan Keamanan, Mutu, dan Ekspor Impor Obat, Narkotika,

Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif mendapat kategori A (Sangat Baik).

Nilai tersebut naik sebesar 4,93 apabila dibandingkan dengan tahun 2020.
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Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Tahun 2021 
Direktorat Pengawasan Keamanan, Mutu dan

Ekspor Impor Obat dan NAPPZA



kmei.bpom kmei.bpom www.kmei-bpom.com

Ditwas KMEI Obat dan Nappza

0812 9698 0939 (SIAPIK)

ditwaskmei@gmail.com
ditwaskmeionappza@pom.go.id

D O W N L O A D
C E N T E R

https://siapik.pom.go.id/portal/index.php?what=manual

User Manual SIAPIK

https://siapik.pom.go.id/apps/files/aturan/2021/2/20210222_1555

41_aturan.pdf

PerBPOM No.2 Tahun 2021

PerBPOM No.27 Tahun 2018

https://siapik.pom.go.id/apps/files/aturan/2018/9/2018

0925_093658_aturan.pdf

Tentang Pedoman Pengawasan Periklanan Obat

Tentang Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Badan POM



Loket Pelayanan

Layanan Konsultasi

JAM PELAYANAN

Senin – Kamis : pukul 08.30 – 16.00 WIB

Istirahat : pukul 12.00 – 13.00 WIB

Senin – Kamis : pukul 08.30 – 16.00 WIB

Istirahat : pukul 12.00 – 13.00 WIB

Jumat : pukul 08.30 – 15.30 WIB

Istirahat : pukul 11.30 – 13.30 WIB

Konsultasi melalui telepon : 021- 4244691 ext. 1075/1079 dan 021-

4245523

WhatsApp : 0812 9698 0939

Email : e-siapik@pom.go.id; promosipenandaanobat@gmail.com

KANAL PENGADUAN DAN
KONSULTASI PELAYANAN PUBLIK

Tempat Pelayanan
 

Gedung Pelayanan Publik Lantai 4

Badan Pengawas Obat dan Makanan

Jl. Percetakan Negara No.23, Jakarta Pusat 10560
 

kmei.bpom kmei.bpom www.kmei-bpom.com

Ditwas KMEI Obat dan Nappza

0812 9698 0939 (SIAPIK)

ditwaskmei@gmail.com
ditwaskmeionappza@pom.go.id

mailto:e-siapik@pom.go.id

