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KATA PENGANTAR
Saat ini perkembangan promosi produk begitu cepat dan kompetitif,
termasuk iklan untuk produk obat tradisional, suplemen kesehatan
dan obat kuasi. Pelaku usaha berusaha menampilkan iklan yang
mempunyai daya tarik konsumen, untuk meningkatkan penjualan
produk. Beberapa iklan yang tayang di berbagai media ada yang
belum memenuhi ketentuan, ada yang cenderung menyesatkan serta
hanya menampilkan sisi komersialnya saja.
Secara deﬁnisi, iklan adalah setiap keterangan atau pernyataan
mengenai suatu produk dalam bentuk gambar, tulisan, atau bentuk
lain yang dilakukan dengan berbagai cara untuk pemasaran dan
atau perdagangan produk, namun iklan tetap harus memperhatikan
tiga hal yaitu lengkap, obyektif dan tidak menyesatkan.
Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagai regulator mempunyai
tugas untuk melindungi masyarakat dari risiko penggunaan obat
tradisional, suplemen kesehatan dan obat kuasi yang tidak aman,
tidak tepat dan tidak rasional akibat pengaruh promosi periklanan.
Dalam rangka pengawasan periklanan obat tradisional, suplemen
kesehatan dan obat kuasi, Direktorat Registrasi Obat Tradisional,
Suplemen Kesehatan dan Kosmetik melakukan evaluasi terhadap
registrasi rancangan iklan produk obat tradisional, suplemen
kesehatan dan obat kuasi sebelum beredar.
Registrasi iklan obat tradisional, suplemen kesehatan dan obat kuasi
sejak tahun 2016 telah dilakukan secara online melalui aplikasi
Sistem Informasi Registrasi Iklan (SIREKA) dalam rangka
mendukung implementasi e-government di lingkungan Badan POM
yang berbasis aplikasi elektronik. Namun belum updatenya regulasi
tentang periklanan obat tradisional, suplemen kesehatan dan obat
kuasi serta beberapa regulasi atau aturan lain yang dijadikan acuan

dalam penilaian iklan ini, perlu diterbitkan buku tentang ketentuan
dan teknis registrasi iklan obat tradisional, suplemen kesehatan dan
obat kuasi yang dapat digunakan oleh pelaku usaha.
Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka disusunlah buku
Frequently Ask Questions (FAQ) Teknis Registrasi Iklan Obat
Tradisional dan Suplemen Kesehatan ini berdasarkan pertanyaanpertanyaan dan resume hasil penilaian iklan dimana jawabannya
dibuat berdasarkan peraturan yang ada.
FAQ Teknis Registrasi Iklan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan
dan Obat Kuasi ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pelaku usaha,
serta dapat membantu evaluator dalam melakukan evaluasi
rancangan iklan obat tradisional, suplemen kesehatan dan obat kuasi.
Kami menyadari bahwa FAQ Teknis Registrasi Iklan Obat Tradisional
dan Suplemen Kesehatan ini masih jauh dari sempurna, untuk itu
kami mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua
pihak demi perbaikan di masa yang akan datang.
Jakarta, April 2020
Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional,
Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik

Dra. Mayagustina Andarini, Apt., M.Sc.
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DAFTAR ISI
Peraturan apa saja yang dijadikan acuan teknis dalam pendaftaran iklan obat
tradisional dan suplemen kesehatan ?
Kriteria informasi apa yang harus dipenuhi iklan produk obat tradisional dan
suplemen kesehatan ?
Informasi apa saja yang harus dicantumkan dalam iklan ?
Apakah pada iklan dapat menampilkan hasil pengujian-pengujian ?
Apakah untuk serangkaian produk iklan obat tradisional dan suplemen
kesehatan dengan produk kosmetik, pangan atau obat, dengan kelompok
produk yang sama, dapat diiklankan dalam rancangan iklan yang sama ?
Bagaimana cara agar tidak terkesan instant eﬀect ?
Apakah untuk memberikan free sample pada produk harus didaftarkan?
Apakah rancangan iklan yang disetujui untuk satu media dapat digunakan
untuk media lainnya tanpa harus mendaftarkan kembali?
Apakah iklan obat tradisional dan suplemen kesehatan pada website perlu
didaftarkan ?
Bagaimana aturan untuk pencantuman logo halal pada iklan obat tradisional
dan suplemen kesehatan ?
Data survei/riset seperti apa yang dapat digunakan untuk mendukung tagline
pada iklan ?
Apakah dapat merubah klaim kegunaan dan aturan pakai pada iklan yang
diajukan ?
Apakah iklan dapat menampilkan/menonjolkan komposisi tertentu saja pada
produk sebagai bahan yang diunggulkan ?
Apakah dapat dilakukan penyederhanaan/ pengelompokkan /pengkategorian
bahan aktif tertentu pada iklan yang diajukan ?
Bagaimana ketentuan iklan yang menggunakan artis atau atlet sebagai talent ?
Bagaimana ketentuan iklan yang menggunakan karakter/animasi yang telah
dikenal masyarakat ?
Apakah diperkenankan mencantumkan distributor pada iklan yang diajukan ?
Apakah diperkenan mencantumkan media sosial dan lnformasi layanan
konsumen pada iklan yang diajukan ?
Apakah Iklan boleh mangambil setting tempat di laboratorium ?
Apakah iklan dapat menggambarkan perubahan cuaca ?
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Apakah iklan dengan kegunaan produk untuk persendian dan atau kesehatan
tulang dapat memberikan warna kemerahan/orange untuk memfokuskan pada
bagian yang dimaksud ?
Apakah iklan produk kesehatan kulit dapat menonjolkan kecantikan kulit ?
Apakah iklan dapat mencantumkan kata “new” atau “baru” ?
Bagaimanakah ketentuan pemeran iklan/talent produk obat tradisional dan
suplemen kesehatan ?
Bagaimanakah ketentuan Informasi iklan obat tradisional dan suplemen
kesehatan ?
Apakah boleh iklan obat tradisional dan suplemen kesehatan berbentuk
Testimoni ?
Apakah boleh iklan obat tradisisonal dan suplemen kesehatan mengesankan
efek instan/cepat ?
Apakah boleh iklan obat tradisional dan suplemen kesehatan menawarkan
pemberian hadiah ?
Bagaimana cara melakukan konsultasi pendaftaran iklan obat tradisional
dan suplemen kesehatan ?
Apakah Boleh iklan menggunakan kata “lengkap” untuk menunjukkan bahwa
komposisi produk lebih unggul dibandingkan yang lain ?
Apakah boleh iklan menggunakan bahasa Inggris atau bahasa daerah ?
Apakah boleh mengiklankan produk suplemen dengan aturan pakai secara
rutin setiap hari ?
Bagaimanakah ketentuan iklan produk yang mengandung DHA ?
Apakah boleh iklan memelihara kesehatan kulit dihubungkan dengan
kecantikan kulit ?
Bagaimanakah ketentuan pencantuman nomor telepon, media sosial dan
media komunikasi pada iklan ?
Apakah boleh iklan membandingkan produk dengan produk kompetitor lain ?
Apakah iklan boleh menggunakan kalimat “sebelum dan sesudah” untuk
membandingkan efek penggunaan produk ?
Apakah iklan boleh menggambarkan konsep tinggi badan ?
Apakah boleh iklan mengklaim “efektif” atau “ampuh” ?
Bagaimanakah ketentuan pencantuman tagline pada iklan obat tradisional dan
suplemen kesehatan ?
Bagaimanakah ketentuan iklan dimana pada penandaan produk terdapat
Peringatan Perhatian ?
Bagaimana ketentuan iklan produk jika produk tidak mengandung ekstrak buah
namum menggunakan perisa buah sebagai perasa ?
Jika iklan sudah pernah di ACC untuk media TV apakah perlu didaftar lagi
untuk media lain jika isinya sama ?
Apakah boleh menampilkan iklan dengan klaim “ Langsung bekerja pada
sumbernya” ?
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Bagaimanakah ketentuan promosi melalui event ?
Apakah boleh Konsep iklan sebagai anti bakteria atau anti virus ?
Apakah boleh menampilkan hasil pengujian pada iklan obat tradisional dan
suplmen kesehatan ?
Apakah boleh iklan menampilkan pemberian insentif ?
Apakah boleh pada iklan menampilkan artikel ilmiah seperti kutipan jurnal ?
Bagaimanakah ketentuan iklan produk yang ditujukan khusus pada tenaga
kesehatan ?
Apakah boleh konsep iklan yang mempersepsikan bahwa dengan produk
tersebut dapat menggantikan beberapa jenis obatatau zat gizi dari makanan
seimbang ?
Apakah boleh iklan mengandung kalimat “Jika belum minum” atau sejenisnya ?
Apakah boleh menonjolkan bahan aktif tertentu atau kegunaan produk tertentu ?
dengan cara mengilustrasikan ukuran gambar dan ukuran tulisan yang berbeda ?
Apakah boleh menanpilkan sertiﬁkat ijin produksi yang dimiliki seperti CPOTB
dan CPOB ?
Apakah boleh menggambarkan bahwa produk merupakan yang terbaik dengan
menggunakan kata “paling” atau”Best” ?
Bagaimanakah ketentuan klim hasil pengujian terkait daya tahan/efektiﬁtas
penggunaan produk ?
Bagaimanakah ketentuan penggunaan pemeran iklan seperti pejabat publik,
tokoh masyarakat, tokoh agama, dan lain sebagainya ?
Apakah pemberian sampel produk diperbolehkan ?
Apakah boleh menghubungkan produk dengan pelaksanaan ibadah ?
Apakah boleh mengiklankan beberapa produk dengan klaim yang berbeda
namun dengan tagline salah satu klaim produk yang disetujui ?
Apakah boleh konsep iklan mengaitkan dengan infeksi ?
Bagaimanakh ketentuan iklan untuk produk yang ditujukan untuk anak-anak ?
Bagaimanakah ketentuan iklan untuk produk yang telah terbukti secara klinis ?
Bagaimanakah tips agar iklan produk yang ditujukan untuk menurunkan kadar
lemak darah dapat disetujui ?
Apakah Iklan yang ditolak masih dapat didaftarkan setelah dilakukan perbaikan ?
Apakah boleh menggabungkan Iklan produk dengan Iklan layanan masyarakat ?
Apakah iklan obat tradisional dan suplemen kesehatan boleh digambarkan
sebagai minuman yang mempunyai rasa yang enak ?
Apakah boleh menggunakan kata “dilengkapi dan “diperkaya pada iklan obat
tradisional dan suplemen kesehatan
Apakah boleh iklan menggunakan kata “ahlinya” ?
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Bagaimanakah ketentuan iklan obat tradisional dan suplemen kesehatan
dengan menggunakan website ?
Apakah boleh menganalogikan perlindungan dengan gambar tameng/perisai ?
Apakah boleh mengiklankan produk obat tradisional dan suplemen kesehatan
dengan indikasi untuk kesehatan prostat ?
Apakah boleh iklan obat tradisional dan suplemen kesehatan untuk anak-anak
menganalogikan pertumbuhan dengan pertambahan tinggi badan ?
Apakah boleh iklan membandingkan antara yang tradisional dan teknologi
modern sehingga menganalogikan bahwa yang modern lebih baik daripada
yang tradisional ?
Apakah semua promosi/iklan obat tradisional dan suplemen kesehatan harus
mendapat persetujuan dari BPOM ?
Kapan rapat iklan obat tradisional dan suplemen kesehatan dilakukan ?
Apakah semua iklan yang didaftarkan melalui proses rapat iklan ?
Bagaimanakah ketentuan pencantuman Baca Peringatan dan Baca Aturan
Pakai pada iklan obat tradisional dan suplemen kesehtan ?
Apakah boleh mencantumkan kalimat “lebih hemat” atau “lebih murah” pada
iklan ?
Apakah penggunaan tanda asterik (*) diperbolehkan pada iklan selain media
cetak ?
Apakah boleh mencantumkan “beredar/ dipercaya sejak tahun” pada iklan obat
tradisional dan suplemen kesehatan ?

71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82

vii

Peraturan apa saja yang
dijadikan acuan teknis dalam
pendaftaran iklan obat tradisional
dan suplemen kesehatan ?
Ÿ Undang Undang No. 36 Tahun 2009 tentang
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Ÿ

Ÿ
Ÿ
Ÿ

Kesehatan
Undang Undang No. 32 Tahun 2001 tentang
Penyiaran
Undang Undang No. 8 Tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen
Keputusan Menteri Kesehatan No.
386/Men.Kes/SK/IV/1994 tahun 1994
tentang Pedoman Periklanan Obat Bebas,
Obat Tradisional, Alat Kesehatan,
Kosmetika, Perbekalan Kesehatan Rumah
Tangga, dan Makanan Minuman
Peraturan Menteri Kesehatan No,
1787/Menkes/Per/XII/2010 Tahun 2010
tentang Iklan dan Publikasi Pelayanan
Kesehatan
Etika Pariwara Indonesia Tahun 2014
Pedoman Periklanan Obat Tradisioanl &
Suplemen Kesehatan BPOM Tahun 2014
Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) dan
Standar Program Siaran (SPS) Tahun 2012
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Kriteria informasi apa yang harus
dipenuhi iklan produk obat tradisional
dan suplemen kesehatan?
Informasi mengenai produk obat tradisional
dalam iklan harus sesuai dengan kriteria yang
ditetapkan dalam pasal 41 ayat (2) UU No 23
tahun 1992 tentang Kesehatan sebagai berikut:
a. Objektif: harus memberikan informasi sesuai
dengan kenyataan yang ada dan tidak
boleh menyimpang dari sifat kemanfaatan
dan keamanan obat tradisonal yang telah
disetujui.
b. Lengkap: harus mencantumkan tidak hanya
informasi tentang khasiat dan kegunaan obat
tradisional, tetapi juga memberikan informasi
tentang hal-hal yang harus diperhatikan,
misalnya adanya kontraindikasi, efek
samping, pantangan dan lainnya.
c. Tidak menyesatkan: informasi obat tradisional
harus jujur, akurat, bertanggung jawab serta
tidak boleh memanfaatkan kekuatiran
masyarakat akan suatu masalah kesehatan.
Disamping itu, cara penyajian informasi harus
baik dan pantas serta tidak boleh
menimbulkan persepsi khusus di masyarakat
yang mengakibatkan penggunaan obat
tradisional yang berlebihan dan tidak benar.
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Informasi apa saja
yang harus dicantumkan
dalam iklan:
· Nama produk sesuai yang
disetujui pada saat pendaftaran
· Nomor izin edar
· Nama pelaku usaha
· Kegunaan/manfaat produk obat
tradisional dan suplemen
kesehatan sesuai dengan yang
disetujui oleh Badan POM
· Kandungan/komposisi produk
sesuai yang disetujui pada saat
pendaftaran
· Spot “Baca Aturan Pakai”
· Spot “Baca Peringatan
Perhatian” (hanya untuk bahan
yang memiliki peringatan dan
perhatian sesuai ketentuan)

3

Apakah pada iklan dapat
menampilkan hasil
pengujian-pengujian?
Pengujian-penguian sudah
termasuk dalam persyaratan
registrasi, sehingga tidak
untuk diiklankan secara
komersil.
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Apakah untuk serangkaian
produk iklan obat tradisional dan
suplemen kesehatan dengan
produk kosmetik, pangan atau obat,
dengan kelompok produk yang sama,
dapat diiklankan dalam
rancangan iklan yang sama?
Pengajuan persetujuan iklan dilakukan
untuk masing-masing komoditi produk.
Pada SIREKA yang didaftarkan hanya
rancangan iklan yang menampilkan
produk obat tradisional dan suplemen
kesehatan.
“Karena tingkat pembuktian klaim
untuk masing-masing komoditi
berbeda”.
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Bagaimana cara
agar tidak terkesan
instant effect?

x

Untuk menghindari kesan instant
effect, harus ada frame/scene
yang menunjukkan perubahan/
pergantian waktu, tempat,
misalnya berganti tempat/
berganti hari (penulisan beberapa
hari kemudian ) / berganti pakaian
dan sebagainya.
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Apakah untuk memberikan
free sample pada produk
harus didaftarkan?
Free sample tidak dapat
didaftarkan sebagai iklan,
karena dapat mendorong
penggunaan berlebihan dan
kesalahan penggunaan
produk.
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Apakah rancangan iklan
yang disetujui untuk
satu media dapat digunakan
untuk media lainnya tanpa
harus mendaftarkan kembali?
Pengajuan materi iklan untuk 1
media dapat dijabarkan
menjadi beberapa (misal media
cetak untuk stiker, poster, dsb).
Pengajuannya dapat 1x
(pengajuannya secara umum
yaitu media cetak) dengan
ketentuan konsep atau desain
iklan sama .
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DEFINISI IKLAN

Iklan adalah suatu bentuk komunikasi
tentang produk dan/ atau merek kepada
khalayak sasarannya, agar mereka
memberikan tanggapan yang sesuai
dengan tujuan pengiklan.
(E ka Pariwara Indonesia Amandemen 2020)

Iklan OT & SK adalah se ap keterangan
atau pernyataan mengenai OT & SK
dalam bentuk gambar, tulisan, atau
bentuk lain yang dilakukan dengan
berbagai cara untuk pemasaran
dan/atau perdagangan OT & SK
(Pedoman Periklanan OT & SK 2014 dan Dra PerBPOM
tentang Pengawasan Periklanan OT & SK)

KRITERIA IKLAN OT & SK

Kepmenkes No. 386/Men.Kes/SK/IV/1994

Obyek f

✓Informasi sesuai dengan kenyataan
✓Tidak boleh menyimpang dari sifat
kemanfaatan dan keamanan yang
telah disetujui.

Tidak
Menyesatkan

Lengkap
✓Mencantumkan khasiat dan kegunaan
✓Memberikan informasi tentang hal-hal
yang harus diperha kan, misalnya
adanya kontraindikasi, efek samping

✓Informasi jujur, akurat, bertanggung jawab
✓Tidak memanfaatkan kekhawa ran masyarakat
akan suatu masalah kesehatan
✓Tidak menimbulkan persepsi khusus di
masyarakat yang mengakibatkan penggunaan
yang berlebihan dan dak benar

Apakah iklan
obat tradisional dan
suplemen kesehatan
pada website
perlu didaftarkan?
Content Iklan obat
tradisional dan suplemen
kesehatan pada website
harus didaftarkan.
Dimana konsep kontennya
agar mengikuti ketentuan
yang berlaku.
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Bagaimana aturan
untuk pencantuman logo halal
pada iklan obat tradisional
dan suplemen kesehatan?
a. Kata halal pada iklan agar
disertai dengan lampiran
sertikat halal atau
b. Kata halal tidak dapat dijadikan
selling point
c. Logo halal harus disesuaikan
dengan ketentuan yang berlaku
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Data survei/riset
seperti apa yang dapat
digunakan untuk mendukung
tagline pada iklan?
Berdasarkan Etika Pariwara
Indonesia, penggunaan data riset
sebagai berikut:
a. T i d a k b o l e h d i o l a h a t a u
dimanipulasi sedemikian rupa
sehingga tampilannya dapat
menyesatkan khalayak.
b. T a m p i l a n n y a h a r u s s u d a h
diverikasi dan disetujui oleh
penyelenggara riset tersebut.
c. Pencantumannya harus dengan
menyebutkan sumber data dan
waktu pelaksanaannya.
d. Usia data yang ditampilkan tidak
boleh lebih dari 2 (dua) tahun.
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Apakah dapat merubah
klaim kegunaan dan
aturan pakai pada iklan
yang diajukan ?
Iklan harus bersifat objektif, lengkap
dan tidak menyesatkan sehingga
tidak boleh menampilkan kegunaan
aturan pakai dan kegunaan diluar
yang telah disetujui BPOM.
Perubahan klaim kegunaan dan
aturan pakai hanya dapat dilakukan
melalui pendaftaran variasi pada
sistem ASROT.
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Apakah iklan dapat
menampilkan/menonjolkan
komposisi tertentu saja
pada produk sebagai bahan
yang diunggulkan ?
Iklan harus bersifat objektif, lengkap
dan tidak menyesatkan sehingga
tidak boleh menampilkan komposisi
tertentu saja pada produk sebagai
bahan yang diunggulkan, karena
kegunaan dan aturan pakai yang
tercantum pada penandaan/
kemasan merupakan hasil evaluasi
khasiat dari keseluruhan penyusun
komposisi produk.
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Apakah dapat dilakukan
penyederhanaan/ pengelompokkan/
pengkategorian bahan aktif tertentu
pada iklan yang diajukan ?
Penyederhanaan/pengelompokkan
/pengkatagorian bahan aktif tertentu
hanya dapat dilakukan jika bahan
aktif tertentu tersebut mempunyai
kategori yang sama seperti vitamin
dan atau mineral.

14

Bagaimana ketentuan iklan
yang menggunakan artis
atau atlet sebagai talent ?
Iklan yang menggunakan
talent artis atau atlet serta
menyebutkan atau menuliskan
nama artis atau atlet tersebut.

15

x

Bagaimana ketentuan
iklan yang menggunakan
karakter/animasi yang telah
dikenal masyarakat ?
Permohonan iklan harus
didukung dengan surat
perjanjian kerjasama
dengan pemilik hak cipta
karakter/animasi yang
digunakan.
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MEDIA IKLAN OT & SK

Media
Cetak

Media
Iklan

•
•
•
•

Surat kabar
Majalah
Tabloid
Bule n

•
•
•
•

Kalender
Poster
Leaﬂet
S ker

• Buklet
• Pamﬂet
• Katalog

• Televisi (termasuk running text, superimposed,
built in)
• Radio
Media
• Digital/internet (termasuk media sosial, blog,
Elektronik website, e-commerce)

•
•
Media
•
Luar Griya •

• Sarung ban mobil
Billboard
• Iklan cetak yang
Neon box
ditempel di luar griya
Balon udara
Papan nama

INFORMASI PADA IKLAN OT & SK

Pedoman Periklanan OT & SK 2014

KOMPOSISI PRODUK

NAMA PRODUK

KEGUNAAN PRODUK

Informasi yang
dicantumkan
sesuai dengan
yang disetujui

ATURAN PAKAI

NOMOR IZIN EDAR

PERINGATAN PERHATIAN
(jika ada)

NAMA PRODUSEN

Apakah diperkenankan
mencantumkan distributor
pada iklan yang diajukan ?
Pencantuman distributor
diperkenankan apabila telah
mendapat persetujuan pada
saat pendaftaran produk atau
melampirkan data dukung
perjanjian kerjasama pada saat
pendaftaran iklan.
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Apakah diperkenan
mencantumkan media sosial
dan Informasi layanan konsumen
pada iklan yang diajukan ?
Pencantumkan media sosial dan
lnformasi layanan konsumen
diperkenankan jika didukung
dengan surat pernyataan tidak
akan memberikan informasi di luar
yang disetujui BPOM.

18

x

Apakah Iklan
boleh mengambil
setting tempat
di laboratorium ?
Iklan tidak boleh mengambil
setting tempat di laboratorium
atau mirip dengan kondisi
laboratorium dengan personil
menggunakan jas laboratorium
berwarna putih atau senada.

19

Apakah iklan
dapat menggambarkan
perubahan cuaca ?
Iklan tidak dapat menggambarkan
perubahan cuaca karena tidak boleh
menyesatkan dan memanfaatkan
kekhawatiran masyarakat.

xxx
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Apakah iklan dengan
kegunaan produk untuk persendian
dan atau kesehatan tulang
dapat memberikan warna kemerahan/
orange untuk memfokuskan pada
bagian yang dimaksud ?
Tidak, karena menimbulkan
kekhawatiran memberi kesan
peradangan. Warna merah/orange
dapat diganti dengan warna lain
yang tidak memberi kesan
peradangan.

x
21

Apakah iklan produk
kesehatan kulit
dapat menonjolkan
kecantikan kulit ?
Tidak, karena produk obat tadisional
dan suplemen kesehatan bukan
ditujukan untuk kecantikan layaknya
kosmetik. Iklan tidak boleh memberi
kesan bahwa umur panjang, awet
muda, kecantikan, mencegah
penuaan dan/atau klaim lainnya
yang semakna dapat tercapai hanya
dengan penggunaan produk.
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Apakah iklan
dapat mencantumkan
kata “new” atau “baru” ?
Pencantuman kata “new
harus disertai informasi
keterbaruan dari produk
yang didaftarkan.
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Bagaimanakah ketentuan
pemeran iklan/talent
produk obat tradisional dan
suplemen kesehatan ?
1) Iklan tidak boleh diperankan oleh tenaga
kesehatan atau berperan sebagai
tenaga kesehatan dan/atau pejabat
publik.
2) Iklan tidak boleh memuat pernyataan
anjuran atau rekomendasi produk dari
tenaga kesehatan, laboratorium, instansi
pemerintah, organisasi profesi
kesehatan, organisasi keagamaan,
tokoh agama, guru, atau tokoh
masyarakat.
3) Iklan tidak boleh menampilkan anakanak tanpa adanya supervisi orang
dewasa atau memakai narasi suara
anak-anak yang menganjurkan
penggunaan obat tradisional dan
suplemen kesehatan.
4) Iklan tidak boleh menggambarkan
bahwa keputusan penggunaan obat
tradisional dan suplemen kesehatan
diambil oleh anak-anak.

24

x

REGISTRASI IKLAN OT & SK

Iklan OT & SK WAJIB dida arkan sebelum beredar

Persyaratan Teknis
Registrasi Iklan
OT & SK

Produk OT & SK terda ar
dan memiliki NIE
02

Materi iklan sesuai dengan informasi
produk yang disetujui
Produk dak dalam proses variasi
(dengan perubahan pada penandaan)
dan da ar ulang

04

01

Pembayaran sesuai jumlah versi dan produk yang
diajukan @ Rp.200.000, berdasarkan Billing ID
melalui teller, ATM, EDC, internet banking yang
terhubung dengan 78 Bank/ POS Persepsi

03

REGISTRASI IKLAN OT & SK

Sesuai ketentuan

ACC

Keputusan
Iklan

Tolak

Revisi

•
•
•
•

Konsep iklan salah
Overclaim
Tidak sesuai indikasi
Tidak sesuai peraturan

• Klaim dak relevan
• Tambah NIE/Nama Perusahaan
• Tambah spot “Baca Aturan Pakai”

SK TTE SEJAK APRIL 2019

Bagaimanakah ketentuan
Informasi iklan obat tradisional
dan suplemen kesehatan ?
1)

2)
3)

4)

5)

6)

7)

Iklan tidak boleh menampilkan adegan, gambar, tanda,
tulisan, kata-kata, suara dan lainnya yang memberi kesan
tidak sopan.
Iklan tidak boleh mendorong penggunaan berlebihan
dan penggunaan terus menerus seperti selalu, rutin.
Iklan tidak boleh menstigmatisasi, menghina,
merendahkan atau melemahkan orang, sekelompok
orang atau produk lain.
Iklan tidak boleh mencantumkan klaim “aman”, “tidak
berbahaya”, “bebas/tidak ada efek samping”, “optimal”
dan/atau klaim lainnya yang semakna.
Iklan tidak boleh memberi kesan bahwa umur panjang,
awet muda, kecantikan, mencegah penuaan dan/atau
klaim lainnya yang semakna dapat tercapai hanya
dengan penggunaan produk.
Iklan tidak boleh mencantumkan klaim “alami”, “tidak
mengandung/bebas bahan pengawet”, “tidak
mengandung/bebas bahan pemanis buatan”, “bebas
Bahan Kimia Obat” dan/atau klaim lainnya yang
semakna.
Iklan tidak boleh memberi informasi dan/atau kesan
bahwa penggunaan produk dapat menimbulkan,
vitalitas, prima, pertumbuhan, kecerdasan/kepintaran,
prestasi, mengatasi stress, meningkatkan/mengembalikan
mood, peningkatan kemampuan seks, keharmonisan
rumah tangga, dan/atau klaim lainnya yang semakna
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8)

9)
10)

11)

12)

13)
14)

15)

16)
17)
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Iklan tidak boleh menghubungkan klaim penggunaan
produk dengan ibadah atau kegiatan keagamaan
lainnya.
Iklan tidak boleh mengklaim nikmat, lezat, dan enak.
Iklan tidak boleh menggunakan dan/atau menampilkan
secara tidak layak terhadap pahlawan, monumen,
lambang-lambang kenegaraan maupun tokoh-tokoh
dan monumen yang telah merupakan milik umum.
Iklan tidak boleh mengeksploitasi takhayul,
menyalahgunakan kepercayaan dan kekurangtahuan
masyarakat.
Iklan tidak boleh menyalahgunakan istilah-istilah ilmiah,
statistik dan grak untuk menyesatkan masyarakat atau
menciptakan kesan yang berlebihan dan tak bermakna.
Iklan tidak boleh memberikan pernyataan garansi tentang
khasiat/manfaat dan keamanan produk.
Iklan tidak boleh memberi kesan bahwa produk dapat
menggantikan atau membandingkan dengan fungsi
buah, sayuran, kesehatan 4 sehat 5 sempurna dan zat gizi
lainnya.
Iklan tidak boleh memberikan pernyataan superlatif,
seperti mengedepankan keunggulan produknya semata,
keberanian dan penggambaran yang berlebihan.
Iklan tidak boleh memberikan pernyataan komparatif
dengan menyebut merk produk lain.
Klaim “satu-satunya”, “nomor satu”, “terkenal/top”,
“paling” dan atau yang bermakna sama, hanya boleh
digunakan di luar klaim tentang khasiat/manfaat serta
didukung bukti yang secara khas menjelaskan
keunggulan tersebut yang harus dapat dipertanggung
jawabkan dengan pernyataan tertulis dari otoritas terkait
atau sumber yang otentik.

Apakah boleh
iklan obat tradisional dan
suplemen kesehatan
berbentuk Testimoni ?
Iklan tidak boleh dalam
bentuk testimoni tentang
khasiat/manfaat, keamanan
dan mutu obat tradisional dan
suplemen kesehatan.
Testimoni hanya boleh terkait
penggunaan bukan klaim,
misal saya pakai produk A.
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Apakah boleh
iklan obat tradisisonal
dan suplemen kesehatan
mengesankan efek
instan/cepat ?
Iklan tidak boleh menggunakan
kata-kata yang menunjukkan efek
instan/cepat. Efek instan/cepat
bermakna khasiat/manfaat,
keamanan dan mutu berlebihan
atau memberi janji bahwa obat
tradisional dan suplemen kesehatan
tersebut pasti menyembuhkan,
seperti tokcer, cespleng, langsung
dan kata lain yang semakna.
Bisa ditambah “time lapse”.
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Apakah boleh
iklan obat tradisional dan
suplemen kesehatan
menawarkan pemberian
hadiah ?
Iklan tidak boleh menawarkan pemberian
hadiah
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8
tahun 1999 tentang Perlindungan
Konsumen
Pasal 13 Ayat 2
Pelaku usaha dilarang menawarkan,
mempromosikan atau mengiklankan obat,
obat tradisional, suplemen makanan, alat
kesehatan dan jasa pelayanan kesehatan
dengan cara menjanjikan pemberian
hadiah berupa barang dan/atau jasa lain”
KEPMENKES 386 Tahun 1994 : Iklan obat
tradisional tidak boleh menawarkan hadiah
atau memberikan pernyataan garansi
tentang khasiat dan kegunaan obat
tradisional.
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Bagaimana cara
melakukan konsultasi
pendaftaran iklan obat tradisional
dan suplemen kesehatan ?
Konsultasi dapat dilakukan lewat
telepon, WhatsApp, Email maupun
tatap muka langsung.
Konsultasi dilakukan pada jam kerja ke
nomor Telp: 021-4244691 ext 1053 atau
nomor HP 085765546186 (WhatsApp),
Email: iklan_otsk@yahoo.com.
Untuk konsultasi tatap muka langsung
dilaksanakan di Gedung B lantai 2,
Badan Pengawas Obat dan
Makanan, Jalan Percetakan Negara
No. 23 Jakarta Pusat, pada hari Kamis
dan Jumat setelah membuat
perjanjian lewat WA/telepon terlebih
dahulu.
Dengan melampirkan materi
konsultasi pada WhatsApp.
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Apakah Boleh
iklan menggunakan
kata “lengkap”
untuk menunjukkan
bahwa komposisi produk
lebih unggul dibandingkan
yang lain ?
Kata lengkap atau melengkapi tidak
dapat digunakan karena obat
tradisional dan atau suplemen
kesehatan digunakan sebagai
pendukung kesehatan saja bukan
pelengkap.
Pola hidup sehat harus diutamakan.

“Lengk

ap”
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Apakah boleh
iklan menggunakan
bahasa Inggris atau
bahasa daerah ?
Iklan dalam Bahasa inggris atau
bahasa daerah diperbolehkan
untuk bahasa yang sudah umum
dan dikenal masyarakat dan
harus disertai bahasa Indonesia,
serta dilampirkan terjemahan dari
bahasa tersebut.
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HAL YANG DILARANG DALAM IKLAN OT & SK

1. Dilarang mengiklankan produk yang dinyatakan berkhasiat untuk
mengoba atau mencegah penyakit yang perlu diagnosa dan
penanganan dokter
(KepMenKes Nomor 386/Men.Kes/SK/IV/1994)

Kanker

TBC

Penyakit Kelamin

Impotensi

Thypus

Kholera

Lever

Diabetes

Poliomeli s

Penyakit Lain yg Ditetapkan
KEMENKES

HAL YANG DILARANG DALAM IKLAN OT & SK

2. Iklan dak boleh memberi kesan umur panjang, awet muda,
kecan kan, mencegah penuaan dan klaim lain yang semakna
(Kepmenkes No. 386/Men.Kes/SK/IV/1994)

Contoh:
❑ Menjaga kulit tetap kencang, bebas dari kerutan dan ﬂek
❑ Aku juga minum XYZ, karena wajah harus tetap cerah
❑ Unsur pelindung kulitku
❑ Ekstra perlindungan kulitku

Apakah boleh
mengiklankan produk suplemen
dengan aturan pakai
secara rutin setiap hari ?
Iklan suplemen tidak boleh
mengandung anjuran pemakaian
secara rutin setiap hari.
Pada iklan suplemen kesehatan
agar menambahkan kalimat “ bila
perlu” sebelum atau setelah
anjuran pakai dan menambahkan
kalimat “Baca Aturan Pakai” pada
iklan.

“Rutin”
“Setiap
Har

i”
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Bagaimanakah
ketentuan iklan produk
yang mengandung DHA ?
Pencantuman DHA hanya boleh
pada label komposisi, tidak boleh
menjadi tagline atau ditonjolkan
pada iklan, dikecualikan yang
ditampilkan adalah packshoot
kemasan dimana tertera
kandungan DHA.
Surat Edaran informasi DHA:
berdasarkan surat edaran
HK.04.01.42.421.09.17.1293 bahwa
pencantuman informasi tentang
kandungan DHA/EPA hanya
dapat dicantumkan dalam
bagian komposisi /informasi nilai
gizi pada label.
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Apakah boleh
iklan memelihara
kesehatan kulit
dihubungkan dengan
kecantikan kulit ?
Iklan harus sesuai dengan
kegunaan yang disetujui, tidak
boleh klaim cantik, putih, bersinar,
melembutkan, mengencangkan,
menghilangkan kerutan, awet
muda.
Kepmenkes No. 386 tahun 1994
tentang awet muda: Iklan vitamin
tidak boleh memberi kesan
bahwa pemeliharaan kesehatan
(umur panjang, awet muda,
kecantikan) dapat tercapai
hanya dengan penggunaan
vitamin.

“Awet Mu
“Mengenc da”
angkan”
“Kulit Men
jadi Putih
”
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Bagaimanakah ketentuan
pencantuman nomor telepon,
media sosial dan
media komunikasi
pada iklan ?
Untuk iklan yang mencantumkan
nomor telepon, media sosial, media
komunikasi harus mencantumkan
surat pernyataan.
Surat pernyataan bahwa media
sosial tidak akan mencantumkan
informasi diluar ketentuan dan
persetujuan BPOM.
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Apakah boleh
iklan membandingkan
produk dengan
produk kompetitor lain ?
Tidak boleh iklan membandingkan
produk dengan produk kompetitor,
yang boleh dibandingan adalah
produk itu sendiri dengan produk
sejenis dari perusahaan yang sama
tetapi dengan kekuatan yang lebih.
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Apakah iklan boleh
menggunakan kalimat
“sebelum dan sesudah”
untuk membandingkan
efek penggunaan produk ?
Kalimat sebelum dan sesudah
tidak diperbolehkan untuk
membandingkan efek
penggunaan produk.
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x

Apakah iklan
boleh menggambarkan
konsep tinggi badan ?
Tidak boleh menggambarkan
konsep tinggi badan.

39

Apakah boleh
iklan mengklaim “efektif”
atau “ampuh” ?
Klaim "efektif" atau “ampuh”
tidak boleh digunakan dalam
iklan Obat Tradisional dan
Suplemen Kesehatan, karena
klaim indikasi hanya sebatas
membantu saja.
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HAL YANG DILARANG DALAM IKLAN OT & SK

3. Iklan dak boleh memberikan informasi bahwa penggunaan produk
dapat menimbulkan energi, kebugaran, vitalitas, ﬁt, prima,
pertumbuhan, kecerdasan/prestasi, stress, kemampuan seks/
keharmonisan rumah tangga
(Kepmenkes No. 386/Men.Kes/SK/IV/1994)

Contoh:
❑ Papa hebat! Staminanya tahan lama
❑ Tetap ﬁt dan bebas beraktivitas
sepanjang hari

HAL YANG DILARANG DALAM IKLAN OT & SK

4. Iklan dak boleh menyalahgunakan is lah ilmiah, sta s k dan
graﬁk untuk menyesatkan masyarakat
(Pedoman Periklanan OT & SK Tahun 2014)

x

Gambar jam
(memberi kesan efek instan)

x
´ Gambar skala meter pertumbuhan anak
´ Gambar anak bertambah tinggi

x

Gambar termometer
(untuk demam)

x

´ Gambar animasi pembuluh darah

Bagaimanakah ketentuan
pencantuman tagline
pada iklan obat tradisional
dan suplemen kesehatan ?
Pencantuman tagline agar
disesuaikan dengan indikasi /
kegunaan yang disetujui.
Misal pada label acc membantu
memelihara kesehatan tagline
iklan “bantu jaga sehatmu”.

41

Bagaimanakah
ketentuan iklan
dimana pada penandaan
produk terdapat
Peringatan Perhatian ?
Produk dimana pada penandaan yang
disetujui terdapat Peringatan dan Perhatian,
maka pada iklan harus dicantumkan “Baca
Peringatan Perhatian”.
Iklan produk untuk diare agar ditampilkan
peringatan perhatiannya.
PP Diare: Peringatan/Perhatian:
• Jika digunakan bersama obat lain,
dianjurkan diberikan dengan selang waktu
2-3 jam antara pemberian oral obat lain
dengan produk ini karena dapat
mempengaruhi absorpsi obat lain (Untuk
obat diare yang mengandung karbon aktif
dan bahan lain yang bersifat adsorben).
• Tidak boleh diberikan pada anak dibawah
5 tahun dan penderita harus minum oralit.
• Bila dalam penggunaan 3 hari tidak ada
perbaikan gejala atau diare lebih dari 5 kali
sehari, maka segera ke dokter.
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Bagaimana
ketentuan iklan produk
jika produk tidak mengandung
ekstrak buah namum
menggunakan perisa buah
sebagai perasa ?
Jika kandungan produk adalah
ekstrak buah, boleh ada gambar
buah tersebut, namun jika yang
digunakan adalah perisa (BTP)
buah tidak boleh ada gambar asli
buah tersebut, hanya boleh
bentuk gambar animasi.
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Jika iklan sudah pernah
di ACC untuk media TV
apakah perlu didaftar lagi untuk
media lain jika isinya sama?
Untuk media yang berbeda
iklan tetap perlu didaftarkan.
Perbedaan media juga
berpengaruh pada perbedaan
konsep iklannya sehingga harus
didaftarkan.
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Apakah boleh
menampilkan iklan
dengan klaim
“ Langsung bekerja
pada sumbernya” ?
Hilangkan kata langsung
bekerja pada sumbernya,
diganti pas pada khasiatnya.

rja
e
k
e
b
g
n
“Langsu
”
a
y
n
r
e
b
pada sum
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Bagaimanakah
ketentuan promosi
melalui event ?
Promosi melalui event
merupakan diluar tanggung
jawab iklan. Namun jika ada
brosur / yer, dll yang
disebarkan pada event
tersebut, maka brosur/yer
harus didaftarkan.
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Apakah boleh
Konsep iklan sebagai
anti bakteria atau
anti virus ?
Iklan produk tidak boleh terkesan
sebagai antibakteria atau
antivirus karena menyesatkan.
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Apakah boleh
menampilkan hasil
pengujian pada
iklan obat tradisional
dan suplmen kesehatan ?
Pengujian-penguian sudah
termasuk dalam persyaratan
registrasi, tidak untuk diiklankan
secara komersil.
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HAL YANG DILARANG DALAM IKLAN OT & SK

5. Iklan dak boleh memberi kesan bahwa produk dapat

menggan kan/membandingkan dengan fungsi buah, sayuran,
kesehatan, 4 sehat 5 sempurna dan zat gizi lainnya produk
dak bisa disetarakan dengan buah dan sayuran segar serta
makanan
(Kepmenkes No. 386/Men.Kes/SK/IV/1994 & Pedoman Periklanan OT & SK Tahun 2014)

Contoh :
❑ Mencukupi kebutuhan sayuran

❑ Mengatasi anak susah makan
❑ Lengkapi kebutuhan serat
❑ Memenuhi nutrisi yang dibutuhkan

HAL YANG DILARANG DALAM IKLAN OT & SK

6. Klaim “satu-satunya”, “nomor satu”, “terkenal/ top”, “paling” dak
diperbolehkan jika dihubungkan dengan khasiat/ manfaat produk
(Pedoman Periklanan OT & SK Tahun 2014)

Contoh ::
• Paling berkhasiat/ bermanfaat
• Khasiat paling top
• Satu-satunya berkhasiat

Contoh yang diperbolehkan :
• “Penjualan produk A No. 1 di
Indonesia”
• Inovasi pertama di dunia
• XXX Since 1950

✓ Didukung data hasil riset
dari lembaga survey yang
valid
✓ Usia data tidak boleh lebih
dari 2 tahun
(EPI 2020 Ketentuan No 4.15.4)

Apakah boleh
iklan menampilkan
pemberian insentif ?
Insentif kepada dokter/farmasi/
FL/SPG diluar kewenangan badan
POM. BPOM hanya mengatur
periklanan lewat media dimana
pemberian insentif tidak boleh
diiklankan.
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x

Apakah boleh
pada iklan menampilkan
artikel ilmiah seperti
kutipan jurnal ?
Tim iklan hanya menilai
produk yang telah disetujui,
bukan artikel ilmiah.
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Bagaimanakah
ketentuan iklan produk
yang ditujukan khusus
pada tenaga kesehatan ?
Konsep iklan yang akan diberikan
ke tenaga kesehatan / detailing
ke dokter tidak perlu didaftarkan
iklannya kecuali bila ditayangkan
di ruang tunggu pasien.
Iklan untuk tenaga kesehatan
agar diberi spot khusus tenaga
kesehatan.
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Apakah boleh
konsep iklan yang
mempersepsikan bahwa
dengan produk tersebut
dapat menggantikan
beberapa jenis obat
atau zat gizi dari
makanan seimbang ?
Iklan obat tradisional tidak boleh
mempersepsikan atau
menggambarkan bahwa konsumsi
produk dapat menggantikan
beberapa jenis obat atau zat gizi
dari makanan seimbang.
Iklan dapat ditambahkan saran
disertai istirahat yang cukup dan
konsumsi makanan yang bergizi dan
seimbang.
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Apakah boleh
iklan mengandung
kalimat “Jika belum minum”
atau sejenisnya ?
"Jika belum minum" agar diganti
karena terkesan memberi
keharusan untuk minum produk
tanpa alasan yang jelas.

“Jika belum

minum”
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Apakah boleh menonjolkan
bahan aktif tertentu atau
kegunaan produk tertentu
dengan cara mengilustrasikan
ukuran gambar dan ukuran
tulisan yang berbeda ?
Tidak boleh menonjolkan bahan
aktif tertentu atau kegunaan
produk tertentu dengan cara
mengilustrasikan ukuran gambar
dan ukuran tulisan yang berbeda.
Hal ini bersifat tidak obyektif, ukuran
tulisan dan gambar disamakan
ukurannya.
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Apakah boleh
menanpilkan sertikat
ijin produksi yang dimiliki
seperti CPOTB dan CPOB ?
Tidak boleh menampilkan
sertikat ijin produksi seperti
sertikat CPOTB dan CPOB
karena merupakan persyaratan
umum registrasi.
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Apakah boleh
menggambarkan bahwa
produk merupakan yang terbaik
dengan menggunakan
kata “paling” atau”Best” ?
Tidak boleh meng Klaim bahwa
produk adalah yang terbaik
dengan menggunakan kata
"best" atau "paling" karena
bersifat superlatif.
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HAL YANG DILARANG DALAM IKLAN OT & SK

7. Iklan dak boleh menggunakan kata-kata yang menunjukkan efek
instan/ cepat “tokcer”, “cespleng”, “langsung sembuh”, “ampuh”,
“mujarab”, “manjur” dan kata lain yang semakna
(Pedoman Periklanan OT & SK Tahun 2014)

Contoh :
• “Membantu melegakan tenggorokan dalam 5 menit”
• “Membantu meredakan sakit kepala dengan reaksi cepat”

• “Ampuh atasi pegal linu”
• “Rapid Ac on Herbal”
Yang diperbolehkan:
✓ Terdapat keterangan “keesokan harinya” atau “beberapa hari kemudian”
✓ Pakaian talent diganti agar tidak terkesan efek instan

HAL YANG DILARANG DALAM IKLAN OT & SK

8. Iklan dak boleh menawarkan hadiah terkait pembelian produk
atau berupa penambahan kemasan, dan hadiah lainnya
Berpotensi membeli produk demi hadiah sehingga mendorong
penggunaan berlebihan dan dak sesuai kebutuhan
(UU No. 8/1999 tentang Perlindungan Konsumen, Kepmenkes No.
386/Men.Kes/SK/IV/1994, EPI Pasal 1.28.9)

Contoh:

❑ “Beli 2 produk X dapat 1 produk Y”
❑ “Beli produk X gra s mangkok”
❑ ”Beli produk X diskon 30%”
Yang diperbolehkan sesuai yang disetujui
pada penandaan, misalnya :
• Kemasan spesial/khusus isi 18+2
• Ekstra 5 tablet/Ekstra 20%

Bagaimanakah
ketentuan klim
hasil pengujian terkait
daya tahan/efektitas
penggunaan produk ?
Untuk penggunaan klim hasil
pengujian terkait daya
tahan/efektitas penggunaan
produk seperti “klim tahan lama
hingga 8 jam” dapat
ditampilkan apabila telah
mendapat persetujuan pada
saat registrasi dan didukung
oleh hasil pengujian.
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Bagaimanakah ketentuan
penggunaan pemeran iklan
seperti pejabat publik,
tokoh masyarakat, tokoh agama,
dan lain sebagainya ?
Ketentuan penggunaan pemeran iklan dapat
dilihat pada etika pariwara 2014.
Ketentuan pemeran iklan dalam EPI tahun 2020:
- Anak berusia di bawah lima tahun tidak
boleh menjadi pemeran iklan tanpa
didampingi orang tua.- Pejabat negara tidak
boleh menjadi pemeran iklan komersial.
- Tokoh agama tidak boleh menjadi pemeran
iklan komersial, maupun iklan layanan
masyarakat dari sesuatu korporasi.
- Iklan produk obat-obatan bebas maupun
tradisional, vitamin, alat-alat kesehatan,
kosmetika, perbekalan kesehatan rumah
tangga, serta pangan tidak boleh
menggunakan tenaga, identitas, atau
segala atribut medis, baik secara jelas,
maupun tersamar.
- Penggunaan pemeran yang mirip dengan
tokoh nasional atau internasional tidak boleh
merendahkan.
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Apakah pemberian
sampel produk
diperbolehkan ?
Belum ada ketentuan
pemberian sampel produk
pada iklan maupun pada
registrasi variasi produk.
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Apakah boleh
menghubungkan
produk dengan
pelaksanaan ibadah ?
Tidak boleh menghubungkan
produk dengan pelaksanaan
ibadah.
Seperti mengkaitkan ibadah
puasa ramadhan yang sehat
dikarenakan minumproduk,
yang diperbolehkan hanya
mengucapkan kalimat selamat
menunaikan ibadah puasa.

“Selamat menunaikan
ibadah puasa”
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Apakah boleh mengiklankan
beberapa produk dengan
klaim yang berbeda namun
dengan tagline salah satu
klaim produk yang disetujui ?
Pengelompokkan produk dalam
satu tagline yang sama hanya boleh
dilakukan pada produk dengan
klaim produk yang sejenis.
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Apakah boleh
konsep iklan mengaitkan
dengan infeksi ?
Konsep iklan tidak boleh
mengaitkan dengan infeksi
seakan-akan produk sebagai
antibiotiik.
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Bagaimanakah
ketentuan iklan untuk
produk yang ditujukan
untuk anak-anak ?
Iklan produk obat tradisional
maupun suplemen kesehatan
untuk anak-anak tidak boleh
terkesan bahwa setelah anak
minum maka mereka menjadi
superhero yang dapat
menangkis segala jenis kuman
penyakit. Iklan juga tidak boleh
"child endorsment" dimana anak
yang mengambil keputusan
untuk minum produk, keputusan
untuk minum produk harus dari
orang tua.
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Bagaimanakah
ketentuan iklan
untuk produk yang telah
terbukti secara klinis ?
Terbukti klinis hanya
diperbolehkan sesuai label
yang disetujui pada produk
tofarmaka, dengan cara
penulisannya:
telah dilakukan uji klinis
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9. Iklan dak boleh mengeksploitasi kehalalan produk/logo halal
Kata halal hanya boleh dicantumkan sebagai informasi atau fakta
(E ka Pariwara Indonesia 2014 Pasal 1.2.3. “kata halal dak boleh diekploitasi
dimana penggunaan label halal atau kata halal sebagai pesan utama yang
dikampanyekan dengan tujuan untuk merayu, membujuk atau mempengaruhi proses
pembelian”)

Contoh:
- Menampilkan kata dan logo halal di setiap frame pada story board
- VO: “halal bukan sekedar gaya hidup”

Iklan dak boleh mencantumkan logo, nama, inisial suatu
laboratorium, dan perkumpulan profesi kesehatan
Contoh: IDI, IAI, SUCOFINDO, Lab PPOMN, Lab Balai POM

ins tusi kesehatan,

HAL YANG DILARANG DALAM IKLAN OT & SK

10. Iklan dak boleh
memuat
pernyataan
anjuran atau
rekomendasi
produk dari:

tenaga kesehatan
tokoh agama
tokoh masyarakat
guru

instansi pemerintah
laboratorium
organisasi profesi
kesehatan/ keagamaan

Iklan dak boleh diperankan oleh tenaga
kesehatan atau seseorang yang berperan
sebagai profesi kesehatan dan atau
menggunakan se ng yang beratribut
profesi kesehatan atau laboratorium
(Kepmenkes No. 386/Men.Kes/SK/IV/1994)

Bagaimanakah
tips agar iklan produk yang
ditujukan untuk menurunkan
kadar lemak darah
dapat disetujui ?
Iklan untuk produk kolesterol/lemak
darah :
- makanan yang ditampilkan
adalah makanan sehat
- ada pengecekan di lab
- ada saran hindari/kurangi makan
makanan berlemak
- ada saran olahraga
- ada kalimat "bila kadar lemak
darah tinggi"
- ada himbau “jaga pola makan
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Apakah Iklan
yang ditolak masih dapat
didaftarkan setelah
dilakukan perbaikan ?
Bisa, agar diperbaiki konsepnya
sesuai anjuran perbaikan pada
surat penolakan.
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Apakah boleh
menggabungkan
Iklan produk dengan
Iklan layanan masyarakat ?
Iklan layanan Masyarakat di luar
wewenang BPOM,sehingga
tidak boleh digabung dengan
iklan produk.
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Apakah
iklan obat tradisional
dan suplemen kesehatan
boleh digambarkan
sebagai minuman
yang mempunyai
rasa yang enak ?
Produk obat tradisional dan
suplemen kesehatan memiliki
aturan pakai sehingga tidak dapat
digambarkan sebagai pangan
atau minuman yang mempunyai
rasa yang enak.
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Apakah boleh menggunakan
kata “dilengkapi dan “diperkaya
pada iklan obat tradisional dan
suplemen kesehatan ?
Kata "dilengkapi" dan "diperkaya"
tidak diperbolehkan dan diubah
menjadi "mengandung”.

“dilen
gkapi”
“diper
kaya”
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Apakah boleh
iklan menggunakan
kata “ahlinya” ?
Iklan tidak boleh menggunakan
kata “ahlinya”. Kata ahlinya
dapat diubah dengan kalimat
“dipercaya ”.
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Bagaimanakah ketentuan
iklan obat tradisional dan
suplemen kesehatan dengan
menggunakan website ?
Website yang didaftarkan hanya
yang berkaitan dengan produk
saja. Content yang berisi produk
harus sesuai dengan ketentuan
iklan. Bagian yang tidak berkaitan
dengan produk harus terpisah dan
tidak perlu didaftarkan ke BPOM.
Bagian yang tidak ada kaitannya
dengan produk, dibuat di laman
yang terpisah dengan produk.
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Apakah boleh
menganalogikan
perlindungan dengan
gambar tameng/perisai ?

x

Iklan tidak boleh menggambarkan
tameng/perisai, seolah-olah
produk sebagai pelindung.
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Apakah boleh mengiklankan
produk obat tradisional dan
suplemen kesehatan dengan
indikasi untuk kesehatan prostat ?
Untuk produk yang diindikasikan
untuk memelihara fungsi prostat
tidak boleh diiklankan karena
memerlukan diagnosa dokter (fungsi
organ).

_
“Prostat

”
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Apakah boleh iklan obat tradisional
dan suplemen kesehatan untuk
anak-anak menganalogikan
pertumbuhan dengan pertambahan
tinggi badan ?
Tidak boleh konsep iklan seolah-olah
produk dapat menambah tinggi
badan. Pertumbuhan dan
perkembangan anak bersifat
menyeluruh, tidak hanya tinggi
badan.
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Apakah boleh iklan
membandingkan antara
yang tradisional dan
teknologi modern sehingga
menganalogikan bahwa
yang modern lebih baik
daripada yang tradisional ?
Iklan tidak boleh membandingkan
antara yang tradisional dan
modern karena kedua-duanya
mempunyai kelebihan masingmasing.
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Apakah semua promosi/iklan
obat tradisional dan
suplemen kesehatan
harus mendapat persetujuan
dari BPOM ?
Semua promosi produk untuk
mendapatkan keuntungan
penjualan harus mendapat
persetujuan BPOM.
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Kapan rapat iklan
obat tradisional dan
suplemen kesehatan
dilakukan ?
Rapat iklan OT, SK
dilaksanakan setiap 2 minggu
sekali dengan melibatkan tim
ahli. Jadwal rapat iklan dapat
dilihat di web SIREKA.
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Apakah semua iklan
yang didaftarkan melalui
proses rapat iklan ?
Jika konsep iklan sudah pernah
disetujui, maka termasuk
kategori iklan minor yang tidak
dirapatkan. Agar pemohon
melampirkan iklan yang
pernah disetujui pada data
dukung.

78

Bagaimanakah ketentuan
pencantuman Baca Peringatan
dan Baca Aturan Pakai
pada iklan obat tradisional
dan suplemen kesehtan ?
Untuk tulisan “Baca aturan pakai”
dan "Baca peringatan perhatian”
harus ditulis dalam kotak dengan
size huruf sama dengan bagian
lain. agar jelas terbaca, sehingga
konsumen memberi perhatian
lebih untuk membaca.
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Apakah boleh
mencantumkan kalimat
“lebih hemat” atau “lebih murah”
pada iklan ?
Kalimat “Lebih hemat” atau
“lebih murah” tidak boleh
karena dikawatirkan pemakaian
secara berlebihan.
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Apakah penggunaan
tanda asterik (*)
diperbolehkan pada
iklan selain media cetak ?
Penggunaan tanda Asterisk
pada frame tidak
diperbolehkan karena durasi
dari penayangan frame
dikhawatirkan terlalu cepat
jadi tidak terbaca.
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Apakah boleh mencantumkan
“beredar/ dipercaya sejak tahun”
pada iklan obat tradisional dan
suplemen kesehatan ?
Percantuman kalimat “beredar/
dipercaya sejak tahun” dapat
diizinkan jika disertai data
dukung pembuktian dan surat
pernyataan.
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Terima Kasih

Gedung B Lantai 2 Badan POM RI
penilaianot_sm@yahoo.com (reg produk); iklan_otsk@yahoo.com (reg iklan)
021-4244819 ext 1053
08112333669 (reg produk); 085765546186 (reg iklan)
h ps://asrot.pom.go.id/asrot (reg produk); h ps://sireka.pom.go.id (reg iklan)
@registrasi.otskkos
Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosme k
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SUPLEMEN KESEHATAN, DAN KOSMETIK
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iklan_otsk@yahoo.com
penilaian_sm_kuasi@pom.go.id
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