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Pembaca yang budiman,

Pembaca yang terhormat,

Label pangan adalah setiap keterangan mengenai pangan 
yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya atau 
bentuk lain yang disertakan pada pangan, dimasukan kedalam, 
ditempatkan pada atau merupakan bagian kemasan. Karenanya 
label pangan menjadi sarana yang efektif untuk membantu 
konsumen memilih pangan yang sehat. Salah satunya adalah 
dengan pencantuman informasi nilai gizi (ING) yang saat ini di 
Indonesia hanya menggunakan warna netral. Selain penggunaan 
warna nertal ada beberapa metode pencantuman ING yang 
berlaku. Selengkapnya informasi tersebut kami turunkan pada 
artikel utama Implementasi Kebijakan Pelabelan Front 
Of Pack (FOP).

Sebagai bagian komitmen terhadap produk yang aman maka 
BPOM selalu melakukan inovasi salah satu inovasi tersebut 
telah mendapatkan pengakuan pada 107 Inovasi Indonesia 
Prospektif 2015 yang diselenggarakan oleh LIPI untuk 
inovasi yang dilakukan oleh Pusat Riset Obat dan Makanan, 
yang disajikan pada artikel “Reconstructed Human 
Epidermis (RHE) sebagai Model Uji iritasi Kulit secara 
In Vitro”.

Pada edisi Kedua ini Serial Informasi “Gerakan Nasional 
Obat dan Pangan Aman (GNPOPA)”, akan menyajikan 
artikel tentang Edukasi terkait Obat pada Remaja dan 
Dewasa.

“InfoPOM Update” pada edisi ini berisi klarifikasi Badan POM 
terhadap informasi tentang “Produk Kacang Pistachios 
yang Diduga Tercemar Salmonella” dan “Deteksi 
Cemaran Logam Berat dalam Kosmetika”.

Pada InfoPOM kali Ini Forum PIO Nas akan mengulas mengenai 
Stabilitas Amikasin Injeksi setelah Rekonstitusi, 
sedangkan pada forum SIKer Nas diulas mengenai pertolongan 
pada korban kasus Keracunan Ikan Tongkol.

Selamat membaca,

editorial

Redaksi menerima sumbangan artikel yang berisi informasi terkait 
dengan obat, makanan, kosmetika, obat tradisional, komplemen 
makanan, zat adiktif dan bahan berbahaya. Kriteria penulisan 
yaitu berupa tulisan ilmiah populer dengan jumlah karakter tidak 
lebih dari 10.000 karakter. Kirimkan tulisan melalui alamat redaksi 
dengan melampirkan identitas diri penulis. 

Alamat redaksi: Ged. Pusat Informasi Obat dan Makanan lt. 5  BPOM, 
Jl. Percetakan Negara No. 23, Jakarta Pusat. 
Telepon/fax: 021-42889117. Email ke: informasi@pom.go.id
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Berdasarkan data yang dihimpun oleh Kementerian Kesehatan, 
jumlah kasus terjadinya PTM di Indonesia mengalami peningkatan. 
PTM merupakan penyakit kronis yang tidak ditularkan dari 
orang ke orang. Empat jenis PTM utama menurut WHO antara 
lain penyakit kardiovaskular (penyakit jantung koroner, stroke), 
kanker, penyakit pernafasan kronis (asma dan penyakit paru 
obstruksi kronis), serta diabetes [6]. Pada tahun 1990, angka 
kematian akibat PTM  di Indonesia berada pada angka 37%. 
Angka tersebut terus mengalami kenaikan pada tahun-tahun 
berikutnya. Pada tahun 2000, kematian akibat PTM menjadi 49%, 
dan pada tahun 2010 menjadi 58%. Terakhir, hingga pertengahan 
tahun 2015, diketahui kematian akibat PTM telah mencapai 57%. 
Berdasarkan data Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 
2007 dan 2013 diketahui bahwa mayoritas masyarakat masa 
kini hidup dengan gaya yang tidak sehat. Hal ini ditandai dengan 
36,3% penduduk di atas usia 15 tahun ialah perokok, dan 93,5% 
penduduk di atas usia 10 tahun kurang mengkonsumsi buah dan 
sayur. Salah satu faktor utama penyebab PTM adalah pola makan 
dan diet yang tidak sehat seperti konsumsi makanan dengan 
tinggi kalori, tinggi kandungan lemak, gula dan garam yang dapat 
menyebabkan obesitas, diabetes, hiperlipidemi, hipertensi, 
stroke, dan lainnya. Untuk mengantisipasi hal tersebut, perlu 
dilakukan upaya pencegahan PTM dengan cara meningkatkan 
pengetahuan dan kesadaran masyarakat untuk bergaya hidup 
sehat, salah satunya melalui penyediaan informasi pangan yang 
sehat pada label pangan.

Label pangan merupakan media yang memuat keterangan 
tentang nutrisi yang terdapat dalam produk pangan. Informasi 
nutrisi yang efektif pada label dapat membantu konsumen 
dalam memilih pangan yang sehat, serta mendukung pola 
diet yang sehat [1], Selain nutrisi label pangan juga berisi 
keterangan berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya, 
atau bentuk lain yang disertakan pada pangan, dimasukkan 
ke dalam, ditempelkan pada, atau merupakan bagian kemasan 
pangan [2]. Umumnya, label terdiri dari bagian depan (Front of 
Pack, FOP) serta bagian belakang (Back of Pack, BOP) [3]. Label 
FOP memuat informasi minimal yang wajib dicantumkan pada 

setiap label seperti nama jenis, berat/isi bersih, nama dagang 
(jika ada), serta nama dan alamat produsen. Label BOP memuat 
keterangan seperti komposisi, Informasi Nilai Gizi (ING), dan 
informasi lainnya. ING (nutrition fact) merupakan informasi 
yang menjadi wajib untuk dicantumkan, jika pada label pangan 
tersebut memuat pernyataan seperti klaim kandungan gizi 
atau klaim kesehatan. Bagi konsumen, ING merupakan media 
penting untuk memperoleh informasi zat gizi yang benar dan 
tidak menyesatkan. Dengan informasi tersebut, konsumen dapat 
melakukan pemilihan yang bijak terhadap produk pangan yang 
akan dibeli, terutama yang berhubungan dengan kandungan zat 
gizi di dalamnya. Pada saat yang sama, produsen pun memiliki 
kesempatan untuk menginformasikan keunggulan produknya 
[4]. dan mempromosikan pilihan pangan yang lebih tepat. 
Dengan demikian label pangan dapat memberikan kontribusi 
positif terhadap gaya hidup sehat masyarakat. 

Trend Pelabelan Saat Ini

Umumnya konsumen hanya memerlukan waktu beberapa detik 
dalam menentukan pilihan produk yang akan dibelinya, sehingga 
label FOP menjadi hal penting dalam membantu konsumen 
untuk memilih produk pangan. Penelitian di beberapa negara 
menunjukkan bahwa umumnya konsumen memiliki kesulitan 
dalam memahami informasi baik yang tercantum pada label 
FOP maupun BOP [8], khususnya bagi konsumen lanjut usia 
[5],  serta konsumen yang berpendidikan rendah [3]. Studi di 
Amerika Serikat dan Kanada telah mengevaluasi beberapa 
alternatif desain pelabelan produk pangan. Hasil penelitian 
tersebut membuktikan bahwa label FOP harus memiliki desain 
yang jelas dan ringkas [9], serta memiliki format yang mudah 
dipahami. FOP harus memberikan informasi mengenai jumlah 
zat gizi utama (key nutrient) seperti lemak total, lemak jenuh, 
gula, natrium, dan energi. Label FOP juga harus memiliki warna 
dan tulisan yang mengindikasikan level kesehatan dari produk 
pangan tersebut [3]. 

Menurut Badan Kesehatan Dunia WHO, kematian akibat Penyakit Tidak Menular (PTM) diperkirakan akan terus 
meningkat diseluruh dunia, peningkatan terbesar akan terjadi di negara-negara menengah dan miskin. Lebih dari dua 

pertiga (70%) dari populasi dunia akan meninggal akibat PTM seperti kanker, penyakit kardiovaskular, dan diabetes. Lalu 
bagaimana upaya pemerintah menghambat laju tersebut?

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PELABELAN
FRONT OF PACK [FOP]

SAJIAN UTAMA
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Berikut beberapa desain pelabelan produk pangan saat ini :

•	 Logo centang (Health Tick)

pada label produk pangan mengindikasikan 
bahwa produk tersebut sehat untuk 
dikonsumsi [3]. 

•	 Logo Bintang (Guiding stars) 

menampilkan ringkasan nilai kesehatan produk 
tersebut secara keseluruhan. Produk yang 
lebih sehat ditunjukkan dengan logo bintang 
yang lebih banyak. Setiap pangan akan memiliki 
nilai mulai dari 0 hingga 5 bintang berdasarkan 
nilai kesehatan secara keseluruhan [3].

•	 Sistem Angka Kecukupan Gizi (AKG) 

merupakan pelabelan FOP 
yang digunakan di Amerika 
Serikat, Inggris, dan beberapa 
negara lain di Eropa. Sistem 
tersebut mencantumkan jumlah 

beberapa zat gizi per takaran saji, serta persentase AKG 
sesuai dengan yang dicantumkan dalam tabel ING pada 
label BOP. Sistem ini merupakan versi tabel ING yang telah 
disederhanakan [3].  

•	 Sistem Lampu Lalu Lintas (Traffic Light) 

dikembangkan dan diterapkan di 
Inggris dan beberapa negara lain. 
Lingkaran warna ditempatkan 
pada FOP untuk lemak total, 

lemak jenuh, gula, dan natrium sebagai indikasi bahwa 
pangan memiliki kandungan gizi utama tinggi (merah), sedang 
(kuning), atau rendah (hijau). Jumlah zat gizi per takaran saji 
serta nilai energi juga disertakan pada sistem ini. Sebuah 
simbol ekstra dapat ditambahkan untuk menunjukkan nilai 
kesehatan produk secara keseluruhan. 

Meskipun konsumen sangat mudah untuk memahami sistem 
dengan centang, namun sistem ini memiliki kelemahan karena 
penilaian pangan hanya ditempatkan dalam dua kelompok. 
Sementara, sistem dengan logo bintang umumnya menggunakan 
empat atau lima kelompok. Sistem traffic light lebih mendekati 
penerapan ilmu gizi, dengan menggunakan tiga kelompok [3]. 

Beberapa penelitian membandingkan efektifitas dari beberapa 
sistem pelabelan FOP yang berbeda untuk membantu konsumen 
dalam memahami produk yang lebih sehat [7]. Hasil penelitian 
lain menunjukkan bahwa sistem FOP dengan desain yang baik 
dan sederhana dapat meningkatkan pemahaman konsumen 
dalam memilih produk pangan yang sehat.

Kondisi Saat Ini

Saat ini pencantuman keterangan kandungan gizi pada label 
pangan di Indonesia tidak diwajibkan, kecuali produk pangan 
yang disertai pernyataan kandungan vitamin, mineral, dan 
atau zat gizi lain, atau dipersyaratkan berdasarkan ketentuan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang mutu 
dan gizi pangan [2]. Sebagaimana halnya tabel ING, pencantuman 
kandungan gizi pada FOP juga tidak diwajibkan. Infomasi nilai gizi 
saat ini menggunakan warna netral bukan warna traffic light. 

Guna mencegah terjadinya PTM, perlu upaya untuk mendukung 
konsumen dalam berperilaku sehat. Pencantuman sistem 

informasi nilai gizi pada label FOP dapat menjadi alternatif 
dalam pemenuhan hak konsumen untuk mengetahui informasi 
produk pangan yang sesuai dengan kebutuhan gizi. Diperlukan 
kajian mendalam terhadap dampak dari penerapan sistem ini, 
serta penelitian lebih lanjut terkait desain pelabelan yang paling 
efektif sehingga konsumen dapat dengan mudah memilih produk 
pangan.

Penulis: Direktorat Penilaian Keamanan Pangan
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Saat ini di Indonesia, pengujian untuk mengetahui apakah suatu 
produk yang digunakan langsung pada kulit bersifat iritan masih 
dilakukan secara in vivo (menggunakan hewan coba seperti 
kelinci dan marmot), namun isu animal welfare mengharuskan 
pembatasan penggunaan hewan coba. Di negara maju terutama 
Uni Eropa sudah mulai menerapkan pelarangan pengujian 
kosmetika menggunakan hewan coba (Nelson et al,. 1980), oleh 
sebab itu telah dikembangkan metoda pengujian in vitro sebagai 
metoda alternatif (Gambar 1), yaitu Rekonstruksi Epidermis 
Manusia (Reconstructed Human Epidermis/RHE). Metoda 
alternatif yang dikembangkan tersebut telah dilakukan validasi 
terhadap metoda pengujian secara in vivo yang sejenis sehingga 
hasilnya dapat disetarakan. RHE ini dapat digunakan sebagai 
model kulit yang ekivalen dengan kulit manusia untuk berbagai 
jenis pengujian toksisitas seperti iritasi kulit, efek dari radiasi 
UV, uji korosi untuk produk mengandung iritan dan sebagainya.

UJI  IRITASI  KULIT  SECARA  IN VITRO

Uji iritasi kulit metoda alternatif secara in vitro ini telah mulai 
dikembangkan di Pusat Riset Obat dan Makanan (PROM) 
Badan POM sebagai inovasi pertama di Indonesia dengan 
menggunakan model kulit yang ekivalen dengan kulit manusia 
yang mana merupakan hasil rekonstruksi dari epidermis kulit 
manusia (Reconstructed Human Epidermis/RHE) dari orang 
Indonesia. Desain RHE secara keseluruhan meniru sifat 
biokimia dan fisiologis epidermis dari kulit manusia. RHE dapat 
digunakan untuk identifikasi bahan kimia iritan sesuai dengan 
Globally Harmonized System of Classification and Labelling (GHS) 
kategori 2. Keunggulan pengujian toksisitas secara in vitro 
antara lain mudah dilakukan, waktunya lebih singkat dengan 
biaya yang relatif lebih murah, tidak memerlukan instrumen 
yang canggih serta dapat menghindari penggunaan hewan coba. 
Metode ini diharapkan dapat dilakukan di Balai POM seluruh 
Indonesia untuk evaluasi toksisitas/uji iritasi kulit, dalam rangka 
melaksanakan pengawasan produk kosmetik yang telah beredar 
dipasaran.

MENGAPA PERLU RECONSTRUCTED HUMAN 
EPIDERMIS/RHE

Kebutuhan RHE untuk pengujian toksisitas topikal secara in vitro 
sudah sangat mendesak, hal tersebut sejalan dengan penerapan 
larangan pengujian keamanan dan manfaat penggunaan produk 
kosmetika menggunakan hewan percobaan, selain itu dengan 
maraknya Notifikasi Kosmetik diperlukan pengawasan yang 
lebih efektif. 

Di beberapa negara maju telah dilakukan pembuatan RHE, 
namun melakukan pengadaan model kulit yang ekivalen 
dengan kulit manusia RHE di Indonesia bukanlah hal yang 
mudah. Pengadaannya dengan mengimpor sangat berisiko tinggi 
mengingat umur sel yang sangat singkat. Untuk itu diperlukan 
biaya pengadaan yang tinggi karena RHE merupakan sel hidup 
yang memerlukan penanganan khusus. RHE juga sangat rentan 
terhadap perubahan lingkungan selama transportasi sehingga 
sel-selnya seringkali sudah mati sebelum digunakan. Dengan 
demikian, riset pembuatan RHE dan validasinya sangat diperlukan 
di Indonesia, selain untuk penghematan biaya juga menghindari 
ketergantungan dengan negara lain dan yang terpenting RHE ini 
compatible dengan kulit orang Indonesia. Inovasi pengembangan 
RHE yang sesuai dengan struktur kulit orang Indonesia sangat 
dibutuhkan di Indonesia dan hal tersebut dimungkinkan untuk 
dilakukan di Laboratorium PROM Badan POM. RHE komersial 
belum diproduksi di Indonesia dan belum tersedia di pasar 
dalam negeri.

(a)

Gambar 1.  (a) Pemaparan akut bahan kimia penyebab iritasi kulit
 (b) Uji iritasi in vivo menjadi uji iritasi in vitro

(b)
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TENTANG RHE

Reconstructed Human Epidermis (RHE) adalah konstruksi 
3-dimensi jaringan epidermis kulit manusia yang tersusun 
dari basal, spinosus, dan lapisan granular pada lapisan stratum 
korneum. RHE didefinisikan sebagai jaringan kulit manusia yang 
diperoleh dari proses in vitro di mana sel keratinosit manusia 
ditanam pada media polikarbonat inert, mengandung kolagen 
dengan sel-sel fibroblas dan ditanam dalam media yang sesuai 
(Gambar 2). Lapisan ini merupakan feeder layer 
yang akan menjadi media pertumbuhan sel 
keratinosit dan melanosit sebagai penyusun 
epidermis kulit buatan. RHE juga dapat disusun 
dari sel-sel keratinosit dan melanosit yang 
ditanam pada matriks biologi dan sistem disimpan 
pada antarmuka udara-cair, dalam media tanam 
yang cocok, hingga terbentuk lapisan bertingkat 
epidermis manusia yang memiliki karakteristik 
histologis in vivo (Gambar 3). 

RHE dinyatakan baik apabila hasil pengamatan 
histologi menunjukkan epidermis yang 
direkonstruksi in vitro memiliki susunan yang 
mirip epidermis manusia dengan posisi yang 
benar, dengan fungsional keratinosit dan 
melanosit yang mirip dengan in vivo epidermis 
(Rehder, 2004).

Jaringan ini menunjukkan karakteristik in vivo 
secara morfologi dan fisiologi, sehingga memungkinkan aplikasi 
topikal pada permukaan jaringan dengan meniru rute paparan 
pada manusia. Pembuatan RHE, memerlukan sel-sel keratinosit, 
melanosit dan fibroblas yang diisolasi dari jaringan kulit manusia. 

Beberapa model untuk uji epidermis telah lulus validasi ilmiah 
dan diterima di ECVAM (European Committee Validation of 
Alternative Method). Model tersebut untuk memprediksi iritasi 
dan korosi kulit untuk tujuan regulasi (OECD, 2013) serta 
permeasi kulit (OECD, 2004). Namun saat ini semua model 
telah divalidasi secara baik, dilindungi oleh hak paten dan/
atau diperdagangkan dengan menggunakan prosedur tanam 
jaringan eksklusif oleh beberapa perusahaan swasta, sehingga 
ketersediaannya tergantung sepenuhnya pada strategi masing-
masing perusahaan dan karena itu ketersediaannya sulit dijamin 
untuk masa depan jangka panjang (OECD, 2010; Berking dan 
Herlyn, 2001).

MANFAAT RHE

RHE yang dibuat di negara-negara Eropa dan Amerika dibuat 
dengan menanam keratinosit manusia dari negara-negara 
Eropa, dimana sifat dan fisiologi kulit dari orang-orang Eropa 
berbeda dengan sifat dan fisiologi kulit orang Indonesia, untuk 
itu Indonesia perlu RHE yang ditanam dari kulit orang Indonesia 
agar pada penggunaannya nanti sesuai dengan sifat fisiologis 
kulit orang Indonesia. 

Teknis pembuatan Reconstructed Human Epidermis (RHE) 
dibutuhkan keahlian, sarana dan prasarana khusus, tetapi dalam 
penggunaannya sebagai model uji iritasi kulit sangat sederhana. 
RHE ini memberikan nilai tambah bagi industri-industri kosmetik 
dan medical devices dalam negeri nantinya dan dapat digunakan 
untuk kontrol kualitas terhadap produk kosmetika, obat topikal, 
alat kesehatan (kondom, sarung tangan, perban) secara in vitro. 
RHE sangat bermanfaat untuk Badan POM dalam uji keamanan 
produk-produk yang telah beredar baik produksi dalam negeri 
maupun dari luar negeri. Dengan adanya Notifikasi Kosmetik 
dan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) maka produk luar dapat 
masuk ke Indonesia dengan mudah sehingga membanjiri pasar 
di Indonesia, untuk itu diperlukan pengawasan post market yang 
lebih intensif dengan metoda yang valid. RHE juga menarik 
bagi industri kosmetik dan alat kesehatan dalam negeri, karena 
dengan adanya RHE ini pengujian untuk identifikasi bahan kimia 
iritan dapat lebih efisien dari segi waktu maupun biaya. Selain 
itu untuk mendukung animal welfare, tidak perlu mengorbankan 
demikian banyak kelinci atau hewan lainnya. Uji iritasi metode 
ini dapat dilakukan di Balai POM yang tidak mempunyai fasilitas 
pengujian hewan. 

Penulis: Pusat Riset Obat dan Makanan
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2. Nelson, P.H., Sulivan, J.E, Kung, M., Henning, H. dan Yuspa, S.H., (1980), 
Optimized Condition for the growth of human Epidermis Cell in 
Culture, The Journal of Investigative Dermatology, 75, 176-182 

3. OECD, (2010), Guideline For The Testing Of Chemicals:  Skin Irritation 
Reconstructed Human Epidermis Test Method, Test No. 439

4. Rehder, J., Souto, L.R.M., Issa, C.M.B.M., Puzzi, M.B. (2004). Model 
of human epidermis reconstructed in vitro with keratinocytes and 
melanocytes on dead  de-epidermized human dermis. Sao Paulo 
Medical Journal. 122(1), 22-25  

Gambar 3. In vitro Draize Dermal Alternative Tissue Model
Sumber: MatTek EpiDermTM

Gambar 2. Histologi human epidermis

RHE : Reconstructed Human Epidermis

Histological similar
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Definisi	Obat																
Obat merupakan zat yang digunakan untuk pencegahan dan 
penyembuhan penyakit serta pemulihan dan peningkatan 
kesehatan bagi penggunannya. Setiap obat mempunyai manfaat, 
namun juga mempunyai efek samping yang merugikan. Oleh 
karena itu, gunakanlah obat sesuai dengan aturan pakai.

Tempat Pembelian Obat
Belilah obat di sarana resmi seperti apotek, toko obat berizin, 
klinik dan rumah sakit

Penandaan Obat
Setiap obat yang beredar selalu memiliki informasi tentang obat 
yang menyertai pada kemasan obat dan brosur atau leaflet.
Yang harus diperhatikan pada saat membeli obat adalah 
memperhatikan penandaan diantaranya:
a. Nama obat dan zat aktif 
b. Logo Obat Pada kemasan obat, terdapat logo berupa tanda 

lingkaran sebagai identitas golongan obat, yaitu obat Bebas, 
Obat Bebas Terbatas dan Obat Keras.

c. Nomor Izin Edar (NIE) atau Nomor Registrasi Untuk 
memastikan obat telah terdaftar di Badan POM sehingga 
obat dijamin aman, berkhasiat dan bermutu.
NIE obat terdiri dari 15 digit, contoh: DKL1234567891A1 

• Digit Pertama: D = Nama Dagang, G = Generik  
• Digit Kedua: B = Obat Bebas, T = Obat Bebas Terbatas, 
 K = Obat Keras, P = Psikotropika, N = Narkotika
• Digit ketiga: L = Lokal, I = Impor.

• Digit 4 dan 5 adalah tahun registrasi.
• Digit 6, 7 8, dst adalah nomor identitas produk yang 

diproduksi oleh setiap Industri Farmasi.
d. Batas Kedaluwarsa (Expiry date/ED)

Adalah batas waktu jaminan produsen terhadap kualitas 
produk. Bila penggunaan telah melewati batas ED, produsen 
tidak menjamin kualitas produk tersebut.

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

f. Nama dan Alamat industri Farmasi
g. Indikasi

Adalah khasiat atau kegunaan dari suatu obat. Pastikan 
indikasi obat yang tercantum pada kemasan sesuai dengan 
gejala penyakit yang dialami.

h. Efek Samping
Adalah efek yang tidak diinginkan mungkin terjadi setelah 
minum obat, pada takaran lazim misalnya dapat menyebabkan 
kantuk, mual, gangguan dalam saluran cerna.

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

Penggunaan Obat 
• Setiap obat punya efek yang baik, namun juga mempunyai efek 

samping yang merugikan jika digunakan tidak sesuai dosis.
• Untuk remaja mintalah pendampingan orang tua untuk 

minum obat, janganlah mengkonsumsi obat sendiri atau 
tanpa pengawasan orang tua.

• Gunakanlah Obat sesuai dengan aturan pakainya.
• Contoh Aturan Pakai Obat:

a. Sehari 2 x 1 tablet
Artinya sehari obat tersebut digunakan 2 kali (misalnya 
pagi dan malam selang 12 jam) dan setiap kali minum obat 
sebanyak 1 tablet.

Edukasi terkait OBAT
pada Remaja dan Dewasa
Samakah minum obat 3x1 dengan 1x3? Kadang masih ada pertanyaan dari masyarakat baik remaja maupun 
orang dewasa. Bagaimana menjelaskan aspek penggunaan obat kepada konsumen remaja ataupun dewasa. Yuk 

kita simak informasi yang berasal dari buku materi edukasi tentang peduli obat dan pangan aman.

LOGO LINGKARAN

Obat Bebas

Obat Bebas Terbatas

Obat Keras

Obat Narkotika

KETERANGAN

Obat yang boleh dibeli secara 
bebas tanpa menggunakan 
resep dokter

Obat yang boleh dibeli secara 
bebas tanpa menggunakan 
resep dokter, namun 
mempunyai peringatan khusus 
saat menggunakannya

Obat hanya boleh dibeli 
menggunakan resep dokter

Obat hanya boleh dibeli 
menggunakan resep dokter 
dan dapat menyebabkan 
ketergantungan

K
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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. 

Penyimpanan Obat 
• Baca aturan penyimpanan obat pada kemasan. 
• Jauhkan dari jangkauan anak. 
• Jauhkan dari sinar matahari langsung/lembab/ suhu tinggi dan 

sebagainya. 
• Simpan dalam kemasan asli dan dengan etiket yang masih 

lengkap. 
• Periksa tanggal Kedaluwarsa dan kondisi obat. 
• Kunci almari penyimpanan obat. 

Buang Obat dengan benar 
1. Hilangkan semua label dari wadah obat. 
2. Untuk kapsul, tablet atau bentuk padat lain, hancurkan dahulu 

dan campur obat tersebut dengan tanah,atau bahan kotor 
lainnya, masukkan plastik dan buang ke tempat sampah.

3. Untuk cairan selain antibiotik, buang isinya pada kloset. Dan 
untuk cairan antibiotik buang isi bersama wadah dengan 
menghilangkan label ke tempat sampah. 

4. Intinya: obat harus dimusnahkan dan tidak tersisa.

Obat Palsu & Ilegal
Obat ilegal merupakan obat yang tidak memiliki nomor izin 
edar (tidak terdaftar di Badan POM) sehingga tidak terjamin 
keamanan, mutu dan khasiatnya karena beredar di Indonesia 
secara Ilegal. Obat palsu termasuk dalam obat ilegal merupakan 
obat yang diproduksi oleh pihak yang tidak berwenang (tidak 
bertanggung jawab) dimana kemasannya meniru kemasan obat 
asli.

Dampak menggunakan Obat Palsu 
• Kondisi tidak membaik
• Pasien bertambah parah 

Tips terhindar dari Obat Palsu 
• Membeli Obat di sarana resmi pelayanan obat. 
• Menebus resep obat atau Obat Keras hanya di Apotek. 
• Jangan membeli obat secara online (Internet), karena tidak 

terjamin dilayani oleh tenaga kefarmasian (Apoteker) dan 
tidak bertatap langsung dengan tenaga kesehatan untuk 
berkonsultasi. 

• Berkonsultasi dengan dokter jika tidak ada kemajuan setelah 
minum obat yang diresepkan.

• Memperhatikan kemasan obat dengan baik:
a. Apakah masih tersegel dengan baik atau tidak.
b. Kebersihan kemasan.
c. Baca label sebelum membeli.
d. Perhatikan Nama Obat, Nomor Registrasi/ NIE, Nama 

Produsen, tanggal Kedaluwarsa.
• Waspada jika ada perbedaan harga obat yang cukup tinggi.

WASPADA PENYALAHGUNAAN OBAT!

Penyalahgunaan Obat 
Penyalahgunaan obat biasanya terjadi karena mekanisme kerja 
suatu obat membuat suatu obat dapat menghasilkan efek selain 
indikasi utamanya, salah satunya dari efek samping. 
•	 Obat Diet

Obat penekan nafsu makan, pelancar air seni (diuretik) dan 
pencahar sering disalahgunakan sebagai obat diet. Penggunaan 
obat ini secara terus menerus tanpa pengawasan dokter 
dapat membahayakan kesehatan.

•	 Obat Narkotika & Psikotropika
Hati-hati dengan Obat Golongan Narkotika dan Psikotropika. 
Obat golongan ini dapat menimbulkan ketergantungan secara 
fisik dan psikis jika digunakan tidak sesuai dengan aturan 
dapat berakibat buruk bagi kesehatan dan kematian.

NAMA OBAT
Dekstrometorfan 

Tramadol 
Triheksifenidil 
Misoprotol 

INDIKASI
Batuk Tidak Berdahak 

Radang 
Parkinson/Kejang-kejang 
Tukak Lambung 

PENYALAHGUNAAN
Memberikan efek/perasaan “fly” (konsumsi 
dalam jumlah besar) 
Perasaan lebih tenang dan percaya diri 
Meningkatkan mood dan euforia 
Aborsi 

Pustaka
1. Badan POM RI. 2015. Materi Edukasi Tentang Peduli Obat dan Pangan pada Remaja. Badan POM. Jakarta.
2. Badan POM RI. 2015. Materi Edukasi Tentang Peduli Obat dan Pangan pada Dewasa. Badan POM. Jakarta.
Penulis: Bidang Informasi Obat - Pusat Informasi Obat dan Makanan

Contoh Obat Keras yang sering disalahgunakan:
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Sehubungan dengan pemberitaan di berbagai media sosial 
mengenai produk pangan yang dapat menyala jika dibakar, Badan 
POM memandang perlu memberikan penjelasan sebagai berikut:
1. Bahwa produk pangan yang mengandung lemak/minyak 

dengan kadar air rendah terutama yang berbentuk tipis, 
berpori, seperti krupuk, krekers, dan makanan ringan lainnya 
dapat terbakar/menyala jika disulut dengan api.

2. Bahwa produk pangan yang  terbakar/menyala tersebut tidak 
dapat membuktikan adanya kandungan plastik dan/atau lilin 
di dalam produk pangan.

3. Bahwa untuk membuktikan adanya kandungan plastik dan/
atau lilin diperlukan pengujian lebih lanjut di laboratorium.

4. Bahwa Badan POM telah melakukan evaluasi keamanan, 
mutu, dan gizi pangan termasuk terhadap semua bahan yang 
digunakan untuk pembuatan pangan olahan sebelum pangan 
tersebut diedarkan dengan nomor izin edar Badan POM 
(MD atau ML).

5. Sebagai perlindungan terhadap masyarakat, Badan POM terus 
melakukan pengawasan terhadap kemungkinan beredarnya 
produk yang tidak memenuhi syarat.

6. Dihimbau kepada masyarakat yang memerlukan informasi 
lebih lanjut, dapat menghubungi:
Contact Center HALO BPOM di nomor telp. 1-500-533 atau 
SMS: 0-8121-9999-533, atau email: halobpom@pom.go.id, 
atau Unit Layanan Pengaduan Konsumen (ULPK) Balai Besar/
Balai POM di seluruh Indonesia.

 
Jakarta, 3 Maret 2016
Biro Hukum dan Humas Badan POM

Sehubungan dengan adanya Kejadian Tidak Diinginkan (KTD) terkait 
dugaan penggunaan obat anestesi Bupivacaine Spinal Injeksi di RS Mitra 
Husada (RSMH) Pringsewu Lampung, Badan POM telah melakukan 
investigasi dengan hasil sebagai berikut:
1. Pada tanggal 6 April 2016, Tim BBPOM di Lampung bersama Dinas 

Kesehatan Kabupaten Pringsewu dan Ikatan Apoteker Indonesia 
(IAI) cabang Kabupaten Pringsewu, melakukan audit investigasi awal 
dan pengambilan 6 (enam) item sampel dari RSMH, sarana distribusi 
PT Anugrah Argon Medica (AAM), PT Dos Ni Roha (Bupivacaine 
Spinal Injeksi produk PT Bernofarm, PT Dexa Medica dan PT 
Pratapa Nirmala) untuk dilakukan pengujian terhadap parameter 
identifikasi, kadar dan pH. Hasil pengujian tanggal 8 April 2016 
menunjukkan keenam sampel tersebut memenuhi syarat. 

Selain itu dilakukan pengujian terhadap sampel pertinggal untuk 
batch nomor PIL20144 dari industri farmasi (PT Bernofarm) oleh 
Pusat Pengujian Obat dan Makanan Nasional (PPOMN). Hasil 
pengujian pada tanggal 12 April 2016 terhadap identifikasi, kadar 
dan pH  menunjukkan sampel tersebut memenuhi syarat.

2. Pada tanggal 7-8 April 2016,  Badan POM bersama dengan BBPOM 
di Surabaya melakukan audit investigasi ke sarana produksi PT 
Bernofarm di Surabaya dengan hasil audit sebagai berikut: 

• Ruang lingkup inspeksi meliputi sistem mutu, fasilitas 
pembuatan, kualitas bahan baku, proses produksi, peralatan, 
dokumentasi, dan pengujian serta pelulusan produk jadi.

• Secara umum pemenuhan Cara Pembuatan Obat yang Baik 
(CPOB) memadai dan tidak ditemukan temuan kritikal 
yang mengarah kepada kemungkinan terjadinya KTD akibat 
penggunaan produk Bupivacaine Spinal Injeksi.

• Pengujian terhadap sampel pertinggal untuk batch nomor 
PIL20144 dengan parameter identifikasi dan kadar yang 
dilakukan oleh industri farmasi dan dilaporkan tanggal 8 April 
2016 hasilnya memenuhi syarat.

3. Hasil uji Bupivacaine Spinal Injeksi produksi PT Bernofarm batch 
nomor PIL20144 untuk parameter identifikasi, kadar, dan pH yang 
dilakukan oleh BBPOM di Surabaya, BBPOM di Bandung, BBPOM 
di Lampung, BBPOM di Padang dan BPOM di Serang menunjukkan 
hasil memenuhi syarat.

4. Inspektur Badan POM terlibat aktif dalam Tim Penanganan Kasus 
Terhadap KTD yang dibentuk oleh Menteri Kesehatan untuk 
melakukan audit investigasi bersama ke RSMH Pringsewu Lampung.

5. Badan POM ikut bergabung dengan Tim Komisi IX untuk melakukan 
pendalaman KTD di RSMH Pringsewu Lampung.

6. Untuk mengawal produk Bupivacaine Spinal Injeksi dari seluruh 
produsen, Badan POM menginstruksikan kepada BBPOM/BPOM 
di seluruh Indonesia melakukan sampling di sarana distribusi dan 
pelayanan kesehatan terhadap Bupivacaine Spinal Injeksi dari 9 
(sembilan) produsen.  

7. Untuk menjamin produksi Bupivacaine Spinal Injeksi dilakukan 
dengan CPOB, maka Badan POM melakukan audit komprehensif 
terhadap industri farmasi yang merupakan produsen Bupivacaine 
Spinal Injeksi.

8. Untuk keterangan lebih lanjut dapat menghubungi Contact Center 
HALO BPOM di nomor telepon 1-500-533, SMS 0-8121-9999-
533, email halobpom@pom.go.id, atau Unit Layanan Pengaduan 
Konsumen (ULPK) Balai Besar/Balai POM di seluruh Indonesia

Jakarta, 13 April 2016
Biro Hukum dan Humas Badan POM RI

PENJELASAN BADAN POM
TERKAIT ISU PRODUK PANGAN YANG 

DAPAT MENYALA JIKA TERBAKAR

PENJELASAN BADAN POM
TERKAIT KEJADIAN TIDAK DIINGINKAN 

AKIBAT PENGGUNAAN OBAT 
BUPIVACAINE SPINAL INJEKSI
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Keracunan Ikan Tongkol
Pertanyaan:

Santri di Pondok Pesantren mengalami keracunan makanan setelah makan 
siang dengan nasi dan tongkol balado. Gejala yang muncul gatal-gatal, pusing, 
mual dan ada yang merasa jantungnya berdetak sedikit lebih kencang. 
Sebagian hanya merasakan gatal-gatal di lidah. Apakah ikan tongkol dapat 
menyebabkan keracunan dan bagaimana cara pertolongan pertamanya? 
(Karyawan Ponpes, Tasikmalaya)

Jawaban:
Ikan tongkol termasuk ke dalam keluarga ikan famili Scombroidae yang 
memiliki racun alami yang disebut skombrotoksin atau disebut juga 
sebagai racun histamin. Racun histamin ini akan muncul jika kondisi ikan 
sudah tidak segar. Pembentukan histamin pada tubuh ikan scombroidae 
akan meningkat setelah ikan mati dan tidak segera dibekukan atau tidak 
segera diolah, sehingga dapat menyebabkan keracunan jika dikonsumsi. 
Sekali histamin terbentuk, tidak akan hilang walaupun sudah dimasak 
atau dibekukan, karena sifatnya stabil. 
Gejala keracunan ringan yang muncul seperti ruam (gatal, bengkak dan 
merah pada kulit); keracunan sedang seperti flushing (muka dan leher 
memerah), sakit kepala, mual, muntah, diare; dan keracunan berat/parah 
berupa jantung berdebar hingga gangguan saluran napas bahkan dapat 
terjadi gagal pernapasan.
Tingkat keparahan gejala yang muncul tergantung pada kondisi korban 
pada saat mengkonsumsi, jumlah ikan yang dikonsumsi serta kandungan 
histamin yang terbentuk pada ikan.
Pertolongan pertama yang dapat dilakukan jika terjadi keracunan 
skrombotoksin ini adalah segera memberikan arang aktif dengan takaran 
untuk dewasa 50 – 100 gram dan untuk anak 1–2 gram/Kg berat badan. 

Arang aktif dapat diberikan jika gejala yang muncul kurang dari empat 
jam setelah mengkonsumsi ikan. Selanjutnya jika gejala belum hilang 
dan bertambah parah maka segera bawa ke layanan kesehatan terdekat 
untuk mendapatkan pengobatan lebih lanjut.

Pustaka
• http://ik.pom.go.id/v2014/artikel/Mengenallebihjauhskrombotoksin.

pdf 
• http://www.toxinz.com/Spec/2192860#secrefID0EWKBG 

Stabilitas Amikasin Injeksi setelah Rekonstitusi
Pertanyaan:

Rumah sakit kami memiliki sediaan serbuk injeksi amikasin 250 mg/2 mL 
yang akan kami gunakan untuk bayi. Karena penggunaannya bersisa maka 
sediaan tersebut akan disimpan untuk penggunaan pasien lain setelah obat 
dilarutkan (rekonstitusi).  Bagaimanakah stabilitas hasil dari rekonstitusi 
amikasin injeksi pada penyimpanan suhu ruangan ataupun pada lemari 
es? Bagaimana pula stabilitasnya jika rekonstitusi amikasin injeksi tersebut 
diberikan bersamaan dengan seftazidim atau aminoglikosida lain dalam satu 
botol infus? (U, Tenaga Kesehatan)

Jawaban:
Sediaan amikasin setelah rekonstitusi akan stabil selama 24 jam pada 
suhu ruangan (25oC) dan 60 hari pada penyimpanan 4 - 8oC. Sebaiknya 
langsung digunakan, hingga maksimum 24 jam setelah rekonstitusi.  
Larutan sediaan rekonstitusi amikasin dapat berwarna gelap karena 
oksidasi, tetapi tidak mempengaruhi potensinya.
Sebagai saran, karena dosis yang digunakan pada bayi biasanya dalam 
jumlah kecil, dan amikasin sebaiknya digunakan segera setelah 24 jam 
rekonstitusi, maka rumah sakit saudara dapat mengemas ulang  sediaan 
amikasin dalam beberapa unit (misalnya per 50 mg) melalui proses 
sterilisasi atau secara aseptis di area bersih yang sesuai standard atau 
dirujuk ke rumah sakit lain yang memiliki fasilitas tersebut. Sehingga tidak 
banyak yang terbuang atau dapat diberikan ke pasien lainnya.
Terkait interaksi obat antara amikasin dengan seftazidim atau 
aminoglikosida lain, disebutkan dalam literatur bahwa secara farmasetis 
amikasin inkompatibel (tidak tercampurkan) dengan seftazidim. 
Pemberian amikasin bersama dengan seftazidim akan mengurangi 
efektivitas amikasin. Seftazidim dengan konsentrasi 25 mg/L dapat 
mengurangi efektivitas amikasin sampai 28 % pada 2 jam dalam suhu 

22oC, dan seftazidim dengan konsentrasi 15 mg/L dapat mengurangi 
efektivitas amikasin sampai 17 % dalam suhu 22oC, pada waktu 24 jam. 
Apabila amikasin diberikan dengan aminoglikosida lain secara farmasetis 
juga inkompatibel karena dapat meningkatkan risiko nefrotoksisitas. 
Oleh karena itu sebaiknya pemberian amikasin dengan obat-obat 
tersebut tidak bersamaan dan tidak dalam satu spuit/jarum suntik atau 
satu botol infus. 
Sebagai tambahan informasi, terkait interaksi dengan golongan obat 
lainnya bahwa secara farmasetis dan klinis, amikasin tidak disarankan 
digunakan bersama dengan golongan beta-laktam dan sefalosporin karena 
selain dapat menurunkan efek dari amikasin, juga dapat meningkatkan 
efek nefrotoksik. Interaksi lain yang harus dihindari adalah pemberian 
amikasin bersama dengan golongan diuretik, karena akan meningkatkan 
risiko ototoksik. Untuk mengatur jarak pemberian, hal-hal yang perlu 
diperhatikan diantaranya adalah zat aktif atau bentuk sediaan obat 
tersebut, karena hal tersebut sangat berpengaruh terhadap waktu paruh 
dan onset (durasi) masing-masing obat.

Pustaka
• Trissel, Lawrence A. 2013. Handbook on Injectable Drugs 17th Edition. 

USA: American Society Health-System Pharmacists.
• Direktorat Bina Farmasi Komunitas dan Klinik. 2009. Pedoman 

Pencampuran Obat Suntik dan Penanganan Sediaan Sitostatika. Jakarta: 
Departemen Kesehatan RI.

FORUM
PIONas

FORUM
SIKerNas
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Sehubungan beredarnya informasi penarikan produk Kacang 
Pistachios yang Diduga Tercemar Salmonella, Badan POM 
memberikan penjelasan kepada masyarakat sebagai berikut:
1. Bahwa berdasarkan informasi resmi dari Food and Drug 

Administration (FDA) Amerika Serikat, telah dilakukan 
penarikan secara sukarela oleh Wonderful Pistachios, 
California-Amerika Serikat terhadap produk Kacang 
Pistachios sebagai berikut:

a. Wonderful Roasted No Salt Inshell Pistachios,
b. Wonderful Roasted Salt and Pepper Inshell Pistachios,
c. Wonderful Roasted Salted Inshell Pistachios,
d. Paramount Farms Roasted Salted Inshell Pistachios,
e. Wonderful Roasted Salted Shelled Pistachios,
f. Wonderful Roasted Sweet Chili Pistachios,
g. Trader Joe’s 50% Less Salt Dry Roasted & Salted Inshell 

Pistachios
h. Trader Joe’s Dry Roasted & Unsalted Inshell Pistachios
i. Trader Joe’s Dry Roasted & Salted Inshell Pistachios

Penarikan produk ini terbatas pada produk dengan tanggal 
kedaluwarsa 26-30 Oktober 2016 dan 2–5 November 2016. 
Penyebab penarikan tersebut adalah ditemukan adanya 
kontaminasi Salmonella.

2. Bahwa berdasarkan data di Badan POM, produk yang telah 
memiliki izin edar di Badan POM adalah produk Wonderful 
Roasted Salted Inshell Pistachios (50 g dan 168 g) dengan 
importir PT. Pandurasa Kharisma, Jakarta. Namun, produk 
Wonderful Roasted Salted Inshell Pistachios yang diduga 
tercemar Salmonella tidak termasuk produk yang diimpor. 
Sedangkan produk kacang pistachios lainnya tidak terdaftar 
di Badan POM.

3. Sebagai langkah antisipasi dan perlindungan kesehatan 
masyarakat, Badan POM terus melakukan pengawasan 
melalui Balai Besar/Balai POM di seluruh Indonesia terhadap 
kemungkinan beredarnya produk yang beredarnya produk 
yang tidak memenuhi syarat, termasuk produk yang diduga 
tercemar Salmonella yang beredar secara ilegal.

4. Bahwa Badan POM menjamin keamanan dan mutu seluruh 
produk obat dan makanan yang telah memiliki izin edar dari 
Badan POM.

5. Dihimbau kepada masyarakat untuk tidak khawatir dan 
jika memerlukan informasi lebih lanjut, dapat menghubungi 
Contact Center HALO BPOM 1-500-533, SMS 0-8121-
9999-533, email halobpom@pom.go.id, atau Unit Layanan 
Pengaduan Konsumen (ULPK) Balai Besar/Balai POM di 
seluruh Indonesia.”

Jakarta, 23 Maret 2016
Biro Hukum dan Humas Badan POM RI

Sehubungan dengan beredarnya pesan berantai di jejaring sosial 
mengenai deteksi cemaran logam berat dalam kosmetika, Badan 
POM memandang perlu memberikan penjelasan sebagai berikut:
1. Cemaran logam berat berupa Merkuri (Hg), Timbal/Timah 

Hitam (Pb), Arsen (As), dan Kadmium (Cd) dalam kosmetika 
merupakan sesepora (trace element) yang tidak bisa 
dihindarkan.

2. Persyaratan cemaran logam berat dalam kosmetika telah 
diatur dalam Peraturan Kepala Badan POM Nomor 17 
Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan 
Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.03.1.23.07.11.6662 
Tahun 2011 Tentang Persyaratan Cemaran Mikroba dan 
Logam Berat dalam Kosmetika.

3. Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa persyaratan 
cemaran logam berat dalam kosmetika untuk:    

• Merkuri (Hg), tidak boleh lebih dari 1 mg/kg atau 1 mg/L 
(1 bpj)

• Timbal/Timah Hitam (Pb), tidak boleh lebih dari 20 mg/
kg atau 20 mg/L (20 bpj)

• Arsen (As), tidak boleh lebih dari 5 mg/kg atau 5 mg/L 
(5 bpj)

• Kadmium (Cd), tidak boleh lebih dari 5 mg/kg atau 5 
mg/L (5 bpj)

4. Untuk mengetahui adanya cemaran logam berat dalam 
kosmetika tidak dapat dilakukan menggunakan cara digosok 
dengan cincin emas.

5. Untuk mengetahui cemaran logam berat dalam kosmetika 
hanya dapat dilakukan melalui pengujian di laboratorium, 
antara lain menggunakan metode Atomic Absorption 
Spectrophotometry (AAS) atau Inductively Coupled Plasma 
(ICP).

6. Untuk keterangan lebih lanjut dapat menghubungi Contact 
Center HALO BPOM 1-500-533, SMS 0-8121-9999-533, 
email halobpom@pom.go.id, atau Unit Layanan Pengaduan 
Konsumen (ULPK) Balai Besar/Balai POM di seluruh 
Indonesia

Jakarta, 8 April 2016
Biro Hukum dan Humas Badan POM RI

PENJELASAN BADAN POM
TERKAIT INFORMASI PRODUK KACANG 
PISTACHIOS YANG DIDUGA TERCEMAR SALMONELLA

PENJELASAN BADAN POM
TERKAIT DETEKSI CEMARAN LOGAM BERAT DALAM 
KOSMETIKA
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Badan Pengawas Obat dan Makanan merupakan institusi 
pemerintah yang melaksanakan tugas di bidang pengawasan Obat 
dan Makanan agar produk Obat, Obat Tradisional, Suplemen 
Kesehatan, Kosmetik, dan Makanan/Minuman yang beredar 
terjamin keamanan, mutu, dan khasiat/manfaatnya dalam upaya 
melindungi kesehatan masyarakat.
Untuk menghubungi, menyampaikan pengaduan maupun 
permintaan informasi ke BPOM dapat menghubungi Contact 
Center Halo BPOM.

BPOM
Jl Percetakan Negara 23
Jakarta Pusat 10560

021 4244691
081 21 9999 533
021 4263333
halobpom@pom.go.id
www.pom.go.id
@HaloBPOM1500533
Bpom RI


