
Kapan Pengawasan iklan obat dilakukan ?
1. Sebelum beredar (Pre Review):

Untuk memastikan iklan obat yang akan

diedarkan obyektif, lengkap dan tidak

menyesatkan.

2. Sesudah beredar (Post Review):

Untuk memastikan  iklan obat yang diedarkan

telah mendapat persetujuan dan materi iklan

sesuai dengan yang telah disetujui oleh Badan

POM.

Apa persyaratan obat agar dapat diiklankan
kepada masyarakat?
1. Bila obat telah mendapatkan nomor izin edar.

2. Materi iklan obat telah disetujui oleh Badan

POM.

Apa ciri iklan obat yang baik ?
1. Obyektif: informasi sesuai dengan kenyataan

dan tidak boleh menyimpang dari sifat

kemanfaatan dan keamanan obat yang telah

disetujui saat pendaftaran.

2. Lengkap : tidak hanya mencantumkan

informasi tentang khasiat obat, tetapi juga

memberikan informasi minimal*) yang harus

tercantum dalam iklan obat.

3. Tidak menyesatkan : informasi  tentang obat

harus jujur, akurat, bertanggungjawab serta

tidak boleh memanfaatkan kekhawatiran

masyarakat akan suatu masalah kesehatan.

*) Apa Informasi minimal yang harus dicantum-
kan dalam iklan obat ?

 Indikasi obat

(sesuai dengan indikasi yg disetujui)

 Nama Dagang

 Nama Industri

 Spot Peringatan Perhatian

 Komposisi *

 Nomor Izin Edar *

Keterangan  * : Khusus dicantumkan pada

media cetak

Siapa yang dapat mengajukan permohonan
persetujuan iklan obat ?
Industri  Farmasi  pemilik Nomor Izin Edar  obat.

IKLAN OBAT DENGAN
INFORMASI

YANG LENGKAP DAN
OBYEKTIF MENUNJANG

PENGGUNAAN OBAT YANG
RASIONAL DAN AMAN
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PROSEDUR PENGAJUANPROSEDUR PENGAJUANPROSEDUR PENGAJUAN
PERSETUJUAN RANCANGANPERSETUJUAN RANCANGANPERSETUJUAN RANCANGAN

IKLAN OBAT BEBAS DANIKLAN OBAT BEBAS DANIKLAN OBAT BEBAS DAN
BEBAS TERBATASBEBAS TERBATASBEBAS TERBATAS

BEBAS DAN BEBAS TERBATASBEBAS DAN BEBAS TERBATASBEBAS DAN BEBAS TERBATAS



Industri
menyerahkan berkas

Rapat bersama Panitia
Penilai Iklan Obat

(1 kali dalam 2 minggu)

Pemeriksaan
kelengkapan dokumen

Tindak lanjut hasil rapat
dan penyelesaian berkas

Penyerahan Surat
 Persetujuan
 Perbaikan*
 Penolakan

Pendataan
dan evaluasi

ALUR PENGAJUAN PERSETUJUAN IKLAN OBATALUR PENGAJUAN PERSETUJUAN IKLAN OBATALUR PENGAJUAN PERSETUJUAN IKLAN OBAT

Prosedur Pengajuan Persetujuan Iklan ObatProsedur Pengajuan Persetujuan Iklan ObatProsedur Pengajuan Persetujuan Iklan Obat
Bebas dan Obat Bebas TerbatasBebas dan Obat Bebas TerbatasBebas dan Obat Bebas Terbatas

1. Mengajukan surat permohonan yang ditan-
datangani oleh Pimpinan/Penanggung Jawab
Industri Farmasi pemilik nomor izin edar pro-
duk yang akan diiklankan.

2. Melampirkan rancangan iklan (rangkap 20)
 Iklan radio : dalam bentuk script
 Iklan cetak :  dalam bentuk  print ad
 Iklan TV : dalam bentuk story board
Gambar dan tulisan harus jelas, mudah
terbaca (huruf setara font Times New Roman
12).

3. Melampirkan copy persetujuan Nomor Izin
Edar obat dan copy terbaru yang disetujui.

4. Mengisi Formulir Permohonan Persetujuan
Iklan Obat yang dapat diperoleh di gedung B
Lantai 4

5. Melakukan pembayaran evaluasi iklan obat
sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor
48 tahun 2010, sebesar RP. 100.000 (seratus
ribu rupiah) untuk setiap rancangan iklan,
dibayarkan melalui Bank BNI ditujukan
kepada Badan Pengawas Obat dan Makanan
dengan no. rekening 000 891 7348

6. Menyerahkan dokumen  lengkap seperti yang
tercantum pada butir 1 sampai dengan 5
kepada petugas di gedung B Lantai 4.

Keterangan * :  Rancangan perbaikan agar diserahkan selambat-lambatnya 1 bulan setelah tanggal surat dengan mencantumkan No. ID
pada surat pengantar. Apabila rancangan perbaikan belum diterima hingga batas waktu yang ditentukan, maka pendaftar harus mengaju-
kan permohonan persetujuan baru.



Mengapa perlu cermat membaca penan-Mengapa perlu cermat membaca penan-Mengapa perlu cermat membaca penan-
daan/label pada kemasan obat?daan/label pada kemasan obat?daan/label pada kemasan obat?

Untuk mendapatkan informasi mengenai  kha-
siat dan keamanan obat, serta cara peng-
gunaannya dan informasi lain yang  diperlu-
kan.

Apa yang dimaksud dengan penandaanApa yang dimaksud dengan penandaanApa yang dimaksud dengan penandaan
obat ?obat ?obat ?

Penandaan obat adalah informasi yang dican-
tumkan pada etiket, kemasan obat

Apa yang harus diperhatikan padaApa yang harus diperhatikan padaApa yang harus diperhatikan pada
penandaan obat ?penandaan obat ?penandaan obat ?

A. Pada saat membeli obat:

1. Nomor Izin Edar (NIE)
Untuk memastikan obat telah terdaftar
di Badan POM sehingga obat dija
min aman, berkhasiat dan bermutu.
Nomor Izin Edar terdiri dari 15 digit.
Contoh: DTLxxxxxxxxxxxx

a. Digit pertama :
D = nama dagang,
G = Generik

b. Digit kedua :
B  = Obat Bebas
T  = Obat Bebas Terbatas,
K  = Obat Keras,
P  = Psikotropika,
N = Narkotika,

}

Khusus untuk obat bebas dan bebas terbatas,
perhatikan juga hal-hal sebagai berikut :

5. Indikasi:
adalah khasiat atau kegunaan dari suatu
obat.  Pastikan indikasi obat yang ter-
cantum pada kemasan sesuai dengan
gejala penyakit yang  dialami

6. Kontra indikasi:
adalah penggunaan obat tidak dianjurkan
karena dapat meningkatkan risiko terha-
dap pasien dengan kondisi tertentu, misal-
nya bayi dan balita, ibu hamil dan menyu-
sui, usia lanjut atau mengidap penyakit ter-
tentu.

7. Peringatan dan perhatian
adalah hal-hal yang perlu diperhatikan
pada saat menggunakan obat, misalnya
tidak boleh mengendarai kendaraan ber-
motor / menjalankan mesin, jangan
melampaui dosis yang dianjurkan, dll

8. Efek samping
adalah efek yang tidak diinginkan
mungkin terjadi setelah minum obat, pada
takaran lazim misalnya dapat menyebab-
kan kantuk, mual, gangguan dalam
saluran cerna dll

Dapat
diperoleh
tanpa resep
dokter

c. Digit ketiga :
L = Lokal,
I = Impor

2. Logo Obat:
Tanda lingkaran yang terdapat pada
kemasan obat untuk membedakan go
longan obat. Terdapat 3 macam logo
obat

Obat Bebas

Obat Bebas
Terbatas

Obat Keras, diperoleh dengan
resep dokter

3. Batas kedaluwarsa (Expiry date/ED),
adalah batas waktu jaminan produsen
terhadap kualitas produk.  Belilah obat
yang belum melewati batas kedalu-
warsa.

4. Kemasan obat. Kondisi kemasan obat
dalam keadaan baik seperti segel tidak
rusak, warna dan tulisan pada kemasan
tidak luntur.



e. Lama penggunaan obat seperti
minimal 2 minggu untuk obat
jamur kulit dll

2. Cara penyimpanan, simpan obat se-
suai dengan cara penyimpanan yang
terdapat pada kemasan agar mutu
obat tetap terjaga. Perhatikan masa
simpan setelah kemasan dibuka, sim-
pan obat pada tempat yang aman dan
jauh dari jangkauan anak-anak.

DIREKTORAT PENGAWASAN DISTRI-
BUSI

PRODUK TERAPETIK DAN PKRT

BADAN PENGAWAS OBAT DAN
MAKANAN

JAKARTA

B. Pada saat menggunakan obat:

1. Aturan pakai (posologi) adalah pan-
duan:

a. Cara penggunaan obat seperti
ditelan (tablet, kaplet, kapsul),
diminum (sirup, emulsi, sus-
pensi), dikunyah (tablet kunyah),
dilarutkan (tablet / serbuk efer-
vesen), dioleskan (salep, krim,
gel), dikumur (obat kumur), di-
m a su k ka n  d a la m d u b u r
(supositoria, enema).

b. Waktu penggunaan obat, seperti
sebelum tidur, sebelum/sesudah
makan, sebelum perjalanan (obat
anti mabuk perjalanan) dll.

c. Takaran obat  seperti : sendok teh
(5 ml), sendok makan (15 ml),
sendok atau gelas takar, tetes
(untuk obat tetes mata/tetes
telinga/tetes hidung).

d. Frekuensi penggunaan yaitu jum-
lah pengulangan penggunaan
obat dalam waktu tertentu
seperti : 3 kali sehari, 1 kali se-
hari, dll.
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INFORMASI PADA PENANDAAN
OBAT MENUNJANG PENGGUNAAN

OBAT YANG TEPAT, RASIONAL
DAN AMAN

CERMAT MEMBACACERMAT MEMBACACERMAT MEMBACA
PENANDAAN / LABELPENANDAAN / LABELPENANDAAN / LABEL

PADA KEMASAN  OBATPADA KEMASAN  OBATPADA KEMASAN  OBAT
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