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Term on condition

Dilarang mengubah konten dan isi tanpa seizin Badan POM.

Pelaku usaha, organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi 
dan instansi pemerintah terkait serta lembaga penyiaran media 
massa dapat memperbanyak buku materi ini pada kegiatan 
pemberdayaan masyarakat, terkait dengan upaya edukasi dan 
penyebaran informasi obat dan pangan aman melalui persetujuan 
Badan POM. 

CEK KIK - Kemasan, Izin Edar dan Kedaluwarsa

Satu TIndakan Untuk Masa Depan, Baca Label Sebelum Membeli.

Didukung oleh:
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Apa Itu Obat?
 z Obat adalah zat yang digunakan untuk:

•	 Mencegah penyakit
•	 Menyembuhkan penyakit
•	 Meningkatkan kesehatan

Bagaimana Cara

Menggunakan Obat? 
 z Setiap obat mempunyai manfaat, namun 
mempunyai efek samping yang dapat merugikan 
kesehatan jika digunakan tidak sesuai aturan 
pakai.  

 z Contoh Aturan Pakai Obat:

a. Sehari 2 x 1 tablet
Artinya sehari obat tersebut digunakan 2 kali 
(misalnya pagi dan malam) dan setiap kali minum 
obat sebanyak 1 tablet.

b. Sehari 3 x 1 Sendok teh
Artinya sehari obat tersebut digunakan 
sebanyak 3 kali (misalnya pagi, siang dan malam) 
dan setiap kali minum obat sebanyak 1 sendok 
teh.

c. Sehari 2 x 2 kapsul
Artinya sehari obat tersebut diminum sebanyak 
2 kali (misalnya pagi dan malam) dan setiap kali 
minum obat sebanyak 2 kapsul.

  

Obat
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 z Minta bantuan orang tua untuk minum obat, 
jangan minum obat sendiri.

 z Gunakan Obat sesuai dengan aturan pakainya.

 z Simpan Obat sesuai aturan.

 z Jauhkan Obat dari sinar matahari.

 z Periksa tanggal Kedaluwarsa.

 z Ingatkan keluarga untuk merusak dan membuang 
obat yang sudah Kedaluwarsa agar tidak 
disalahgunakan.

DAGUSIBU (Dapatkan, Gunakan, Simpan dan Buang) Obat dengan 

Baik dan Benar

Suplemen
Kesehatan

Kegunaan Suplemen Kesehatan
•	 Memelihara Kesehatan.
•	 Melengkapi tapi tidak menggantikan kebutuhan 

gizi.

Sama seperti obat, Suplemen Kesehatan mempunyai 
aturan pakai yang harus diperhatikan.

Dapatkan Gunakan Simpan dan Buang Suplemen 
Kesehatan dengan baik dan benar.
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Apa itu Jamu?
Jamu salah satu warisan nenek moyang kita yang 
digunakan secara turun temurun untuk memelihara 
kesehatan. 

•	 Jamu termasuk obat Tradisional.
•	 Terbuat dari tumbuhan, hewan atau mineral.

Contoh Manfaat Jamu
•	 Membantu memelihara kesehatan, contoh : kunyit 

asam, jahe manis.
•	 Membantu menambah nafsu makan, contoh: 

temulawak, beras kencur.

Bagaimanakah Cara Memperoleh 

Jamu?
•	 Membuat sendiri dengan memanfaatkan tanaman 

obat disekitar kita.
•	 Membeli dari penjual jamu gendong.
•	 Untuk jamu dalam kemasan dapat diperoleh dari 

toko obat atau penjual jamu gendong.

Apa saja yang perlu 

diperhatikan apabila membeli 

jamu dari Penjual Jamu 

Gendong?
•	 Penjual jamu harus sehat dan bersih. 
•	 Belilah jamu yang wadahnya menggunakan botol 

kaca yang bersih, bukan botol plastik.
•	 Gelas yang digunakan dan air untuk membilas 

harus bersih.
•	 Jangan membeli jamu kemasan yang sudah lewat 

batas kedaluwarsanya.

Jamu
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Pangan Aman adalah pangan yang bebas dari tiga 
bahaya, yaitu bahaya fisik, bahaya kimia dan bahaya 
biologi.

a. Pangan Jajanan 
Pangan Jajanan adalah pangan siap saji terdiri 
dari makanan dan minuman yang dijual dan 
langsung dapat dikonsumsi tanpa harus diolah 
terlebih dahulu.

Memilih pangan jajanan yang aman:

Aman dari Bahaya Fisik

 z Harus tertutup (untuk menghindari debu dan 
kotoran).

 z Tidak ada benda asing seperti rambut, serpihan 
kayu, straples, kerikil, dll dalam makanan.

Aman dari Bahaya Kimia

 z Warna pangan tidak terlalu mencolok.

 z Pangan yang mengandung bahan berbahaya 
biasanya berasa getir, pahit atau rasa 

menyimpang lainnya.

 z Jangan membeli pangan yang dibungkus dengan 
kertas bekas atau kertas Koran.

 z Jangan terpedaya oleh harga murah. Pangan 
yang mengandung bahan berbahaya biasanya 
dijual dengan harga murah.

Pangan
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 z Waspadai gorengan yang terlihat berwarna 
gelap dan lebih keras dari normalnya. Karena 
mungkin berasal dari sisa gorengan yang tidak 
habis terjual pada hari sebelumnya dan dijual 
kembali.

 z Beli pangan di tempat yang bersih, terlindung 
dari matahari dan asap kendaraan bermotor.

 z Untuk buah-buahan potong pilihlah yang sudah 
di cuci.

Aman dari Bahaya Biologi

 z Pilih makanan yang telah dimasak.

 z Jangan membeli minuman yang dibuat dengan 
menggunakan air mentah atau dicampur 
dengan es yang kotor.

 z Lokasi penjualan bersih, jauh dari tempat 
sampah, dan serangga seperti lalat, kecoa 
atau binatang lainnya.

 z Penjual tidak boleh melakukan praktek yang 
buruk selama menangani pangan (misalnya 
merokok, meludah, makan, menggaruk dan 
memegang rambut, hidung, wajah atau 
anggota tubuh lain).

 z Penjual pangan harus sehat dan bersih 
(misalnya menggunakan celemek, tutup kepala, 
kuku dan tangannya bersih serta menutup luka 
dengan plester). Selalu mencuci tangan setelah 
memegang barang lain yang kotor, seperti 
sampah, piring kotor atau uang.
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 z Amati Penjualnya apakah mencuci peralatan 
masak dan bahan pangan dengan baik. 

 z Lap yang digunakan harus terpisah antara lap 
untuk perabotan pangan dan untuk penggunaan 
lainnya.

 z Air pencuci peralatan bersih dan selalu diganti.

 z Penjual memiliki fasilitas cuci tangan yang 
terpisah untuk pekerjanya dan untuk tempat 
mencuci peralatan.

 z Penjual menghindari memegang makanan 
secara langsung. Gunakan alat bantu yang 
bersih, contoh sendok, garpu, dan lain-lain.

b. Pangan Kemasan 
Pangan Kemasan adalah Makanan dan Minuman 
yang diolah, dikemas dan telah diberi label dengan 
baik.

 z Pilih pangan dengan kemasan yang dalam 
keadaan baik.

 z Jangan membeli pangan yang telah 
Kedaluwarsa.

 z Pilih Pangan yang sudah ada nomor ijin edar 
pada kemasannya (MD, ML, dan P-IRT)

 z Gunakan pangan kemasan sesuai dengan 
peruntukannya.

5 Kunci Keamanan Pangan 

untuk Anak Sekolah
1. Kenali pangan yang aman
2. Beli pangan yang aman
3. Baca label dengan seksama
4. Jaga kebersihan
5. Catat apa yang ditemukan saat jajan, melalui 

e-notifikasi (dalam subsite klubpompi.pom.
go.id)
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Rokok merupakan barang yang dibuat dari daun 
tembakau yang mengandungi bahan berbahaya.

Rokok membahayakan kesehatan 

diri sendiri dan orang lain.

Menjauh jika berada di dekat 

orang yang sedang merokok.

Ingatkan orang tua untuk 

berhenti merokok atau menjauh 

dari anak-anak jika ingin 

merokok.

Rokok
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08121 9999 533

www.pom.go.id
halobpom@pom.go.id

@bpom_ri
Bpom RI


