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Pembaca yang terhormat,

Salah satu program pemerintah adalah penerapan lima imunisasi 
wajib untuk  pencegahan penyakit menular terhadap anak Indonesia 
yakni Pekan Imunisasi Nasional, yang dilakukan di fasilitas kesehatan 
baik pemerintah maupun swasta. Merebaknya peredaran vaksin 
palsu saat ini di masyarakat telah menimbulkan keresahan bagi para 
orang tua akan manfaat vaksin, tetapi hal ini harus disikapi dengan 
bijak terutama bagi para orang tua, karena pemberian vaksin sangat 
penting untuk melindungi anak dari wabah, kecacatan dan kematian. 
Mari mengenal lebih dekat tentang imunisasi dalam artikel sajian 
utama “Pentingnya Imunisasi Bagi Anak”.
Produk pangan yang beragam, membuat produsen harus meyusun 
strategi pemasaran khususnya melalui iklan karena diyakini dapat 
mempengaruhi keputusan membeli konsumen. Badan POM selaku 
institusi pemerintah yang melakukan pengawasan periklanan 
pangan olahan mengatur tentang ketentuan iklan pangan olahan 
yang diperbolehkan, sehingga masyarakat dapat terlindungi dari 
penggunaan pangan yang salah atau tidak tepat akibat pengaruh 
promosi iklan. Ingin tahu tentang iklan pangan yang benar dan sesuai 
ketentuan? Dapat disimak pada artikel “Rambu-rambu Iklan 
Pangan”.
Penggunaan kosmetik sangat lekat dengan keseharian kita, 
kosmetik tidak hanya diperuntukan untuk merias diri, namun 
juga untuk perawatan kebersihan dan kesehatan kulit, informasi 
tentang kosmetik yang tepat guna merupakan hal penting yang 
perlu diketahui, dalam hal ini Badan POM sebagai regulator yang 
memiliki tugas dan tanggung jawab untuk memastikan produk yang 
beredar aman dan berkualitas, telah menetapkan ketentuan untuk 
produk kosmetik yang akan diedarkan di Indonesia. Untuk itu kita 
sebagai konsumen yang cerdas perlu mengetahui hal-hal yang harus 
dicermati dalam memilih kosmetik yang aman dan berkualitas, hal 
tersebut kami sajikan dalam serial Informasi GNPOPA “Daya Tarik 
Penggunaan Kosmetik”.
 Pada edisi Keempat ini InfoPOM Update menampilkan 
“Klarifikasi Badan POM terkait Isu Siklamat dapat 
Menyebabkan Penyakit Lupus” dan “Jangan Membeli Obat 
Online”. Pada Forum PIO Nas Ini akan diulas mengenai “Terapi 
dengan Pemberian Produk Biologi”, sedangkan pada forum 
SIKer Nas diulas mengenai “Keracunan Jengkol”.

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

timredaksi
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Imunisasi adalah suatu upaya untuk menimbulkan/meningkatkan 
kekebalan seseorang secara aktif terhadap suatu penyakit, 
sehingga bila terpapar dengan penyakit tersebut tidak akan 
sakit atau hanya mengalami sakit ringan. Untuk meningkatkan 
kekebalan terhadap penyakit pada tubuh manusia terdapat 
beberapa mekanisme atau cara yang dikenal dengan istilah 
sistem kekebalan aktif dan kekebalan pasif. 
Kekebalan aktif diperoleh melalui pemberian vaksin. Vaksin 
adalah antigen berupa mikroorganisme yang sudah mati, masih 
hidup tapi dilemahkan, masih utuh atau bagiannya, yang telah 
diolah, berupa toksin mikroorganisme yang telah diolah menjadi 
toksoid. Vaksin merangsang tubuh untuk memproduksi antibodi 
dan komponen lain dari mekanisme kekebalan tubuh. 
Kekebalan pasif adalah kekebalan yang berasal langsung 
dari antibodi yang dimasukkan dalam tubuh. Kandungan 
sediaan tersebut adalah imunoglobulin yang diproduksi dari 
pengumpulan plasma dari serum manusia.  

Tujuan Pemberian Imunisasi
Seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, 
penyelenggaraan imunisasi terus berkembang antara lain dengan 
pengembangan vaksin baru (Rotavirus, Japanese Encephalitis, 
Pneumococcus, Dengue Fever dan lain-lain) serta penggabungan 
beberapa jenis vaksin sebagai vaksin kombinasi misalnya DPT-
HB-Hib. Pemberian vaksin secara umum bertujuan untuk 
menurunkan angka kesakitan, kecacatan, dan kematian akibat 
penyakit. Secara khusus, vaksin bertujuan untuk tercapainya 
global eradikasi polio pada tahun 2018, tercapainya eliminasi 
campak pada tahun 2015 dan pengendalian penyakit rubella 
2020,  dan terselenggaranya pemberian imunisasi yang aman 
serta pengelolaan limbah medis (safety injection practise and 
waste disposal management). 

Imunisasi untuk Bayi dan Balita
Lebih dari 190 negara secara terus menerus melakukan 
imunisasi untuk bayi dan balita baik Negara maju dengan status 
sosial ekonomi tinggi, negara berkembang, negara mayoritas 

muslim, maupun negara minoritas muslim. Di Negara tersebut 
terdapat institusi resmi yang meneliti dan mengawasi vaksin, 
yang beranggotakan dokter ahli penyakit infeksi, imunologi, 
mikrobiologi, farmakologi, epidemiologi, biostatistika dan lain-
lain. Sampai saat ini tidak ada negara yang melarang imunisasi, 
justru semua negara berusaha meningkatkan cakupan imunisasi 
lebih dari 90% (artinya lebih dari 90% anak/bayi telah mendapat 
imunisasi).
Di Indonesia, vaksin yang digunakan untuk program imunisasi 
dasar adalah vaksin produksi PT. Biofarma Bandung. Proses 
penelitian dan pembuatannya mendapat pengawasan ketat dari 
ahli-ahli vaksin WHO serta Badan POM yang mengawasi  proses 
produksi vaksin. Vaksin-vaksin tersebut juga telah di eksport ke 
120 negara lain, termasuk 36 negara dengan penduduk mayoritas 
Islam. Namun, di pasaran juga tersedia produk vaksin impor. 

Pemberian Imunisasi
Imunisasi secara umum terbagi menjadi dua yaitu wajib dan 
pilihan. Selanjutnya, imunisasi wajib terbagi lagi menjadi imunisasi 
rutin, tambahan dan khusus. Imunisasi rutin diimplementasikan 
menjadi imunisasi dasar - atau yang sering kita kenal dengan 
istilah Lima Imunisasi dasar Lengkap (LIL) - dan imunisasi 
lanjutan. Untuk LIL terdiri dari lima (5) jenis imunisasi yang 
diberikan secara gratis di Puskesmas dan Posyandu, yang terdiri 
dari:
a. Bacillus Calmette Guerin (BCG); 

Vaksin BCG diberikan satu kali pada usia 1 bulan guna 
mencegah kuman tuberkulosis menyerang paru, dan selaput 
radang otak yang bisa menimbulkan kematian atau kecacatan.

b. Diphtheria Pertusis Tetanus-Hepatitis B (DPT-HB) atau 
Diphtheria Pertusis Tetanus-Hepatitis B-Hemophilus Influenza 
type B (DPT-HB-Hib); 
Diberikan 3 kali, pada usia 2, 3, dan 4 bulan guna mencegah 
6 penyakit, yaitu: Difteri, Pertusis, Tetanus, Hepatitis B, 
Pneumonia (radang paru) dan Meningitis (radang otak). 
Penyakit difteri dapat menyebabkan pembengkakan dan 

Peredaran vaksin palsu di masyarakat tentunya membuat resah orang tua. Di lain sisi, orang tua tahu bahwa pemberian 
vaksin sangat berkonstribusi dalam kesehatan anak dimana dapat melindungi anak dari wabah, kecacatan dan kematian. 

Tetapi masih terdapat keraguan pada beberapa orang tua akan manfaat dari vaksin tersebut, karena itu mari kita 
mengenal lebih dekat imunisasi melalui pemberian vaksin.

SAJIAN UTAMA

PENTINGNYA
IMUNISASI
BAGI ANAK
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sumbatan jalan nafas, serta mengeluarkan racun yang dapat 
melumpuhkan otot jantung. Penyakit pertusis berat dapat 
menyebabkan infeksi saluran nafas berat (Pneumonia). 
Kuman Tetanus mengeluarkan racun yang menyerang syaraf 
otot tubuh, sehingga otot menjadi kaku, sulit bergerak dan 
sulit	 bernafas.	 Kuman	Haemophilus	 Influenza	 tipe	 B	 dapat	
menyebabkan Pneumonia  dan Meningitis. 

c. Hepatitis B pada bayi baru lahir; 
Vaksin Hepatitis B diberikan pada bayi baru lahir untuk 
mencegah penularan Hepatitis B dari ibu ke anak pada 
proses kelahiran. Hepatitis B dapat menyebabkan pengerasan 
hati yang berujung pada kegagalan fungsi hati dan kanker hati.

d. Polio
Vaksin Polio diberikan 4 kali pada usia 1 bulan, 2 bulan, 3 
bulan dan 4 bulan untuk mencegah lumpuh layu.

e. Campak
Vaksin Campak diberikan dua kali pada usia 9 bulan dan 24 
bulan untuk mencegah penyakit campak berat yang dapat 
mengakibatkan radang paru berat (pneumonia), diare atau 
menyerang otak.

Selanjutnya imunisasi lanjutan merupakan kegiatan yang 
bertujuan untuk melengkapi imunisasi dasar pada bayi yang 
diberikan kepada anak Batita, anak usia sekolah, dan wanita usia 
subur (WUS) termasuk ibu hamil. Imunisasi lanjutan pada WUS 
salah satunya  dilaksanakan pada waktu melakukan pelayanan 
antenatal yaitu pemberian vaksin TT.
Jadwal imunisasi lanjutan pada anak batita

a. Pemberian vaksin DPT-HB-Hib pada usia 18 bulan
b. Pemberian vaksin campak pada usia 24 bulan

Jadwal imunisasi lanjutan pada anak usia sekolah dasar
a. Pemberian vaksin campak dan DT (Diphtheria Tetanus) 

pada anak kelas 1 SD
b. Pemberian vaksin Td (Tetanus diphtheria) pada siswa siswi 

kelas 2 dan 3 SD
Selain jadwal pemberian imunisasi dasar seperti di atas, Ikatan 
Dokter Anak Indonesia (IDAI) juga mengeluarkan jadwal 
pemberian imunisasi. Kedua jadwal tersebut dapat dipilih salah 
satu untuk diikuti. Terakhir mari kita selamatkan generasi 
penerus bangsa dari wabah penyakit dengan pemberian vaksin 
oleh tenaga kesehatan yang profesional dan ahli di bidangnya. 
Jangan terkecoh oleh penawaran harga murah tetapi dari rantai 
distribusi yang tidak sesuai.

Penulis: Bidang Informasi Obat - Pusat Informasi Obat dan 
Makanan

PUSTAKA
1. Badan Pengawas Obat dan Makanan. 2014. Informatorium 

Obat Nasional Indonesia. Badan POM, Jakarta.
2. Ikatan Dokter Anak Indonesia. 2015. Pentingnya Imunisasi 

Untuk Mencegah Wabah Sakit Berat, Cacat, dan Kematian Bayi - 
Balita (Bagian 1). IDAI, Jakarta.

3. Ikatan Dokter Anak Indonesia. 2014. Jadwal Imunisasi IDAI 
2014. IDAI, Jakarta.

4. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. 2013. Peraturan 
Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 42 tahun 2013 
tentang Penyelenggaraan Imunisasi. Kemenkes RI, Jakarta.

Gambar 1. Jadwal Imunisasi Anak
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IKLAN PANGAN
Rambu-rambu

ARTIKEL

Setiap orang pasti pernah melihat atau mendengar iklan pangan 
baik melalui media elektronik seperti televisi dan radio, media 
cetak seperti koran atau majalah, maupun media lainnya 
seperti billboard	 dan	 pamflet.	 Iklan	 sebagai	 strategi	 promosi,	
dapat dijadikan sebagai alat untuk menciptakan kesadaran atau 
kepedulian terhadap suatu produk di dalam pikiran konsumen, 
sehingga muncul keputusan untuk membeli. 

Penelitian Kumar & Raju (2013) mengenai peran iklan terhadap 
keputusan membeli oleh konsumen, menunjukkan bahwa 

iklan dapat dengan mudah meyakinkan konsumen akan suatu 
produk. Oleh karena itu, iklan dapat mengubah opini konsumen 
terhadap produk tersebut. Iklan juga dikatakan sebagai media 
komunikasi yang efektif dalam menyampaikan pesan kepada 
target konsumen. Hasil penelitian lainnya mengenai iklan 
dilakukan oleh Sumarwan, Simanjutak, dan Yurita (2012) 
terhadap siswa Sekolah Dasar di Bogor, menunjukkan bahwa 
persepsi yang semakin baik terhadap iklan dapat meningkatkan 
niat beli terhadap pangan tersebut. Melihat pengaruh iklan yang 
besar terhadap keputusan konsumen, maka informasi mengenai 

pangan yang disampaikan melalui iklan harus benar dan tidak 
menyesatkan. 

Badan Pengawas Obat dan Makanan selaku institusi pemerintah 
yang melakukan pengawasan periklanan pangan olahan 
mengatur mengenai iklan pangan melalui Peraturan Kepala Badan 
POM Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengawasan 
Periklanan Pangan Olahan. Hal tersebut dilakukan agar konsumen 
memperoleh manfaat yang jelas dari pangan yang akan dibeli 
dan dikonsumsi. Masyarakat perlu dilindungi dari penggunaan 
pangan yang salah atau tidak tepat akibat pengaruh promosi 
iklan. Iklan tidak boleh menimbulkan kesalahan persepsi atau 
memberikan pesan yang menyesatkan bagi masyarakat. Padahal 
iklan pangan seharusnya memperhatikan hal-hal sebagai berikut: 

Jujur, benar, dan bertanggungjawab
Iklan harus memuat informasi yang benar. Tayangan iklan juga 
harus memperhatikan kepantasan dan kesesuaian dengan 
norma kesopanan dan budaya yang berlaku di masyarakat. Oleh 
karena itu, iklan dilarang memberikan contoh yang tidak baik. 
Mengingat bahwa suatu iklan dapat ditayangkan berulang kali 
dan dapat mengubah opini masyarakat. 

Kata, pernyataan, dan gambar hiperbola
Iklan dilarang memuat kata, pernyataan, gambar yang bermakna 
hiperbola yang berpeluang untuk ditiru dan membahayakan. 
Iklan boleh memuat ekspresi dan/atau visualisasi hiperbola yang 
berada di luar jangkauan akal manusia selama masih memenuhi 
ketentuan yang dipersyaratkan dan pesan yang disampaikan 
tidak menyesatkan. Perlu dipertimbangkan dengan baik untuk 
penonton anak, mengingat mereka belum dapat memberikan 
batasan yang jelas mengenai hal yang bisa dan yang tidak dapat 
dilakukan.
Iklan kerap memuat kata berlebihan, seperti “paling”, “nomor 
satu”, “satu-satunya”, dan lain sebagainya. Tidak ada yang salah 
dengan kata-kata tersebut, namun tentunya diperlukan data yang 
mendukung pernyataan tersebut misalnya data hasil penelitian. 

Penarikan iklan pangan karena tidak sesuai dengan norma yang berlaku atau karena mengandung isu SARA masih saja terjadi. 
Padahal peraturan terkait iklan pangan sudah diterbitkan sejak tahun 1999 dan telah dilengkapi dengan

petunjuk teknis pada tahun 2016. Apakah pihak pembuat iklan tidak mengetahui peraturan
atau sengaja membuat iklan agar ramai dibicarakan orang?
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ARTIKEL

Data yang digunakan tentunya tidak lebih dari 2 tahun sejak 
iklan tersebut ditayangkan, agar data yang disampaikan dapat 
menggambarkan kondisi saat ini.

Klaim Manfaat
Saat ini, banyak kita jumpai iklan yang mencantumkan manfaat 
suatu pangan dengan kesehatan, kepintaran, atau kecerdasan. 
Pernyataan tersebut tidak diperbolehkan mengingat kesehatan, 
kepintaran atau kecerdasan sangat dipengaruhi oleh banyak 
hal dan bukan akibat mengonsumsi satu jenis pangan tertentu 
saja. Secara jelas pangan juga tidak boleh diiklankan dapat 
menyembuhkan atau mengobati suatu penyakit. 

Sumber energi instan
Pangan adalah sumber energi manusia, namun iklan tidak 
diperbolehkan memberikan tayangan seseorang yang setelah 
mengonsumsi pangan kemudian memiliki energi instan, sehingga 
memiliki kekuatan berlebihan seketika. Pangan yang masuk ke 
dalam tubuh manusia akan mengalami proses metabolisme 
untuk menghasilkan energi. Proses tersebut membutuhkan 
waktu dan iklan yang menggambarkan perolehan energi instan 
dianggap memberikan pesan yang menyesatkan.

Perbandingan 
Keunggulan suatu pangan terkadang lebih mudah ditunjukkan 
dengan membandingkannya terhadap pangan lainnya. Inilah yang 
kemudian dimanfaatkan berbagai tayangan iklan. 
Dengan tujuan agar tercipta perdagangan yang jujur 
dan bertanggung jawab maka iklan tidak diperbolehkan 
mendiskreditkan pangan lain. Perbandingan masih tetap 
diperbolehkan jika dilakukan terhadap pangan sejenis dari 
perusahaan yang sama.

Pemeran iklan
Setiap orang dapat menjadi pemeran iklan, namun diharapkan 
tokoh seperti pejabat publik, tenaga kesehatan, dan tokoh 
agama dapat bersikap netral dengan tidak menunjukkan 
keberpihakannya kepada salah satu produk pangan, mengingat 
mereka memiliki peran dan tanggung jawab tertentu di dalam 
masyarakat. Masyarakat memiliki kepercayaan khusus terhadap 
informasi yang mereka sampaikan.

Undian, sayembara, dan hadiah
Penawaran hadiah melalui undian atau sayembara menjadi salah 
satu strategi untuk menarik daya beli konsumen. Tayangan pada 
iklan harus dapat memberikan informasi yang jelas mengenai 

persyaratan atau ketentuan lainnya untuk memperoleh hadiah. 
Permasalahan yang sering dijumpai saat ini adalah informasi 
tersebut tidak dapat dibaca oleh konsumen, dengan alasan 
tulisan sangat kecil atau penayangannya yang terlalu cepat. 
Konsumen berhak mendapat informasi yang jelas mengenai cara 
memperoleh hadiah yang ditawarkan. 
Beberapa hal di atas adalah sebagian ketentuan yang berlaku 
untuk periklanan pangan olahan dan bukan bermaksud untuk 
membatasi kreativitas para pelaku usaha atau pembuat iklan 
dalam mengiklankan pangan. Semua hal tersebut dilakukan untuk 
menciptakan perdagangan yang jujur dan bertanggung jawab. 
Selain itu dilakukan dalam rangka perlindungan masyarakat dari 
penggunaan pangan yang salah akibat iklan yang menyesatkan.

Penulis: Direktorat Standardisasi Produk Pangan

PUSTAKA
1. Badan Pengawas Obat dan Makanan. 2016. Peraturan Kepala 

Badan POM Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis 
Pengawasan Periklanan Pangan Olahan. Badan POM, Jakarta.

2. Dewan Periklanan Indonesia. 2013. Etika Pariwara Indonesia, 
Amandemen 2004. Dewan Periklanan Indonesia, Jakarta.

3. Kumar, D. P, & Raju, K. V. The Role of Advertising in Consumer 
Decision Making. IOSR Journal of Business and Management. Vol 
14. Issue 4.

4. Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah No 69 Tahun 1999 
tentang Label dan Iklan Pangan. LN No. 131 Tahun 1999.

5. Sumarwan, U., Simanjutak, M., & Yurita. 2012. Persepsi dan 
Preferensi Iklan Mempengaruhi Niat Beli Anak Pada Produk 
Makanan Ringan. Jurnal Ilmu Keluarga dan Konsumen. Vol. 5 No. 
2 : 185-192.
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Kosmetik identik dengan cantik, bersih, dan terawat. Produk 
ini digunakan sehari-hari oleh semua kelompok umur mulai 
dari bayi hingga orang tua, baik pria maupun wanita. Kosmetik 
didefinisikan	 sebagai	 bahan	 atau	 sediaan	 yang	 digunakan	 pada	
bagian luar tubuh manusia atau gigi dan mukosa mulut untuk 
membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan dan/atau 
melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi yang baik. 
Contoh kosmetik antara lain shampo, pasta gigi, sabun, lipstik, 
bedak, parfum dan lain-lain. Oleh karena itu, berdasarkan 
pengertian ini penggunaan kosmetik tidak ditujukan untuk 
menyembuhkan suatu penyakit pada tubuh.
Kosmetik yang diperuntukkan bagi anak-anak di bawah 
usia 3 tahun diwajibkan menjalani penilaian keamanan yang 
memperhitungkan kebutuhan khusus anak, seperti luas 
permukaan kulit yang lebih tinggi hingga rasio berat badan. Pada 
kelompok usia remaja, penggunaan kosmetik dirasakan menjadi 
sebuah kebutuhan yang penting, dan berdasarkan data WHO di 
Mei 2014, sebanyak 1 dari 6 orang di dunia adalah remaja berusia 
10-19 tahun. Saat memasuki usia remaja, terjadi perubahan 
hormonal	yang	mengubah	fisik	dan	mental	seseorang	dan	secara	
langsung mempengaruhi cara menjaga kebersihan pribadi. Pada 
kelompok usia dewasa, kosmetik yang banyak digunakan adalah 
kosmetik yang sifatnya menjaga penampilan. Permasalahan juga 
terjadi pada kelompok usia dewasa seperti penuaan, radiasi 
kulit, dan munculnya spot hitam di kulit sehingga muncul jenis 
kosmetik antiaging dan kosmetik yang mengandung antioksidan 
untuk penggunaan konsumen dewasa. 
Kosmetik yang tepat guna sangat dibutuhkan untuk memenuhi 
kebutuhan setiap kelompok umur pengguna kosmetik. Badan 
Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) memiliki tugas 
dan tanggung jawab untuk memastikan produk kosmetik yang 
beredar di Indonesia aman dan berkualitas. Dalam menjalankan 
tugasnya sebagai regulator, Badan POM telah menetapkan 
persyaratan teknis bahan kosmetik, tata cara pendaftaran 
kosmetik, hingga pengawasan pemasukan kosmetik ke Indonesia. 
Pelaku Industri kosmetik diharapkan memproduksi kosmetik 
sesuai regulasi pemerintah sehingga dihasilkan produk yang 
aman dan berkualitas bagi masyarakat. Selain itu, masyarakat 
juga memiliki tanggung jawab bersama untuk melindungi dirinya 
dari produk yang berisiko terhadap kesehatan, seperti kosmetik 
ilegal. Salah satu cara mudah dalam penggunaan kosmetik adalah 
dengan mencermati label atau penandaan kosmetik.

Penandaan Kosmetik
Setiap kosmetik wajib mencantumkan penandaan/label yang 
benar, meliputi:
•	 Nama Produk.
•	 Nomor Bets/kode produksi.
•	 Nama	dan	alamat	lengkap	pemohon	notifikasi.

•	 Nama dan Negara produsen (untuk kosmetik import).
• Netto.
•	 Komposisi.
•	 Tanggal Kedaluwarsa.
•	 Kegunaan dan cara penggunaan dalam Bahasa Indonesia, 

kecuali untuk produk yang sudah jelas penggunaanya. 
Pemilihan kosmetik sebaiknya disesuaikan dengan kebutuhan 
pengguna. Kosmetik yang baik tidak selalu mahal, karena 
kosmetik dengan harga mahal belum tentu cocok dengan kulit 
penggunanya. Berikut ini adalah 5 cara pemilihan kosmetik yang 
baik, yang dapat disingkat dengan slogan KLIKK, yaitu: 
a. Kemasan
•	 Pastikan kemasan kosmetik dalam keadaan baik (tidak 

rusak/cacat/jelek). 
•	 Jangan memilih kosmetik yang kemasannya rusak 

(menggelembung/penyok).
•	 Memiliki warna, bau dan konsistensi produk baik. 
•	 Bentuk dan warna stabil serta tidak ada bercak kotoran. 
•	 Pilih kosmetik dengan penandaan yang baik, tidak lepas 

atau terpisah dan tidak luntur sehingga informasi dapat 
terbaca dengan jelas.

b. Label 
Pastikan memilih kosmetik yang memiliki label yang tercantum 
jelas dan lengkap. Setiap kosmetik wajib mencantumkan 
penandaan/label yang benar, meliputi:
•	 Nama Kosmetik; 
•	 Kegunaan; 

DAYA TARIK
PENGGUNAAN KOSMETIK

Sejak mandi di pagi hari sampai hendak tidur malam penggunaan kosmetik tidak lepas dari rutinitas kita. Minimal perlengkapan 
mandi, bahkan terkadang masih ditambah wewangian dan riasan wajah. Tapi kosmetik sering jadi kambing hitam ketika terjadi 

gangguan kulit. Apakah benar? Apa saja yang harus diperhatikan terkait kosmetik?
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•	 Cara Penggunaan;
•	 Komposisi; 
•	 Nama dan Negara Produsen; 
•	 Nama	dan	Alamat	lengkap	Pemohon	Notifikasi;	
•	 Nomor Bets;
•	 Ukuran, isi atau berat bersih;
•	 Tanggal Kedaluwarsa;
•	 Peringatan/perhatian dan keterangan lain yang 

dipersyaratkan; 
•	 Nomor	Notifikasi

c. Izin Edar berupa Notifikasi 
Pilihlah	 kosmetik	 yang	 telah	 memiliki	 izin	 edar	 berupa	
notifikasi dari Badan POM.  Nomor notifikasi dari Badan 
POM ditandai dengan kode N diikuti 1 huruf dan 11 digit 
angka, yaitu: (NX 1234567891011) X = A/B/C/D/E.

d. Kegunaan dan Cara Penggunaan 
Bacalah kegunaan dan cara penggunaan yang tercantum pada 
kemasan sebelum memakai kosmetik. Kecuali untuk produk 
yang sudah jelas cara penggunaannnya seperti sabun mandi, 
sampo dan lipstik. Pilihlah kosmetik yang sesuai kebutuhan.

e. Kedaluwarsa 
•	 Batas kedaluwarsa jangan sampai lewat, oleh karena itu 

telitilah tanggal kedaluwarsa kosmetik sebelum membeli.

•	 Tanggal kedaluwarsa ditulis dengan urutan tanggal bulan 
dan tahun atau bulan dan tahun. Contoh exp. date: Februari 
2015 atau ed. 02.2015.

Dengan cermat dalam memilih kosmetik, pengguna akan 
dihindarkan dari kosmetik ilegal sekaligus melindungi diri dari 
produk yang berisiko terhadap kesehatan.

Penulis: Bidang Informasi Obat – Pusat Informasi Obat dan 
Makanan

PUSTAKA
1. Badan Pengawas Obat dan Makanan. 2015. Pedoman Gerakan 

Nasional Peduli Obat dan Pangan Aman untuk Remaja. Badan 
POM, Jakarta.

2. Badan Pengawas Obat dan Makanan. 2015. Pedoman Gerakan 
Nasional Peduli Obat dan Pangan Aman untuk Dewasa. Badan 
POM, Jakarta.

3. Press Release on Resolution on Safety Criteria for Cosmetic 
Products Intended for Infants. Council Of Europe Adopts A 
Resolution To Make Cosmetic Products Safer For Use on Babies 
and Infants.
https://www.edqm.eu/medias/fichiers/pr_new_resolution_
on_cosmetic_products.pdf	 [diakses	 pada	 tanggal	 29	Maret	
2016].

4. World	 Health	 Organization.	 Adolescents: Health risks and 
solutions fact sheet. 2014. http://www.who.int/mediacentre/
factsheets/fs345/en/	[diakses	pada	tanggal	29	Maret	2016].

Pedoman Penyelenggaraan Farmakovigilans Obat Program AIDS, 
Tuberkulosis dan Malaria
Direktorat Pengawasan Distribusi Produk Terapetik dan PKRT

2015

Direktorat Pengawasan Distribusi Produk Terapetik dan PKRT

Judul buku   :

Penerbit   :

Tahun  :

Penulis  :

PU
BL

IK
A

SI

AIDS, Tuberkulosis, 
dan Malaria (ATM) 
merupakan masalah global 
dan juga menjadi salah 
satu masalah kesehatan 
masyarakat yang serius 
di Indonesia yang menjadi 
salah satu penyebab 
kematian yang banyak 
terjadi di Indonesia. 
Sehingga perlu dilakukan 
penanggulangan masalah 

kesehatan tersebut, dengan pelaksanaan farmakovigilans untuk 
obat program ATM, hal ini penting dilaksanakan dalam rangka 
mengevaluasi keamanan penggunaannya dalam menangani 
permasalahan kesehatan tersebut. Selama ini kegiatan 
Farmakovigilans untuk obat program belum secara optimal 
dilakukan secara terstuktur, masih bersifat surveilan pasif  dan 
bergantung kepada partisipasi sukarela dari tenaga kesehatan, 
sehingga	 belum	 ada	 gambaran	 profil	 keamanan	 penggunaan	
obat program dengan berbasis populasi Indonesia.

Evaluasi keamanan penggunaan obat ATM dapat dilakukan 
dengan pengumpulan informasi laporan kejadian yang tidak 
diinginkan atau efek samping (ES) yang diduga terkait dengan 
penggunaan obat  ATM yang diperoleh dari fasilitas pelayanan 

kesehatan. Permasalahan dalam pengggunaan obat seperti ES 
dapat mempengaruhi ketidakpatuhan pasien dalam meminum 
obat sehingga mempengaruhi tingkat keberhasilan pengobatan, 
atau bahkan dapat memicu permasalahan lebih serius seperti 
resistensi. Hal-hal ini dapat dicegah apabila pemantauan ES 
kepada pasien yang menerima obat program dilaksanakan 
dengan baik, tercatat dan terdokumentasi, serta dilaporkan ke 
Badan POM untuk proses evaluasi lebih lanjut.

Pedoman ini disusun dalam bentuk 3 buku terpisah untuk 
masing-masing jenis yaitu AIDS, Tuberkulosis, dan Malaria. 
Didalam buku ini terdapat metode penyelenggaraan 
farmakovigilans masing-masing obat, penyelenggaraan 
farmakovigilans, pengorganisasian farmakovigilans serta 
monitoring dan evaluasi. Tujuan penyusunan adalah untuk 
memperbaiki sistem pelaporan efek samping, obat program 
kesehatan masyarakat ATM yang lebih terstruktur dari fasilitas 
pelayanan kesehatan hingga ke jenjang pelaporan lebih tinggi 
secara bertahap, sehingga dapat diperoleh data yang baik dan 
cukup memadai untuk proses evaluasi dalam rangka mengawal 
keamanan penggunaan obat program ATM di Indonesia. Dan 
hasil evaluasi dapat dijadikan sebagai masukan atau input bagi 
pelaksanaan program kesehatan ATM dalam rangka perbaikan 
secara berkelanjutan, sehingga menunjang keberhasilan 
program kesehatan ATM itu sendiri.
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Pada hari Selasa, 19 Juli 2016 telah diselenggarakan Siaran 
Pers Bersama terkait kasus vaksin palsu yang dipimpin 
oleh Menteri Kesehatan dan dihadiri oleh wakil dari Konsil 
Kedokteran Indonesia, Ikatan Dokter Anak Indonesia, Ikatan 
Bidan Indonesia, Persatuan Perawat Nasional Indonesia, Ikatan 
Apoteker Indonesia, Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh 
Indonesia, Asosiasi Rumah Sakit Swasta Indonesia, Asosiasi 
Dinas Kesehatan Seluruh Indonesia, Komisi Akreditasi Rumah 
Sakit, Badan Pengawas Rumah Sakit, Badan Pengawas Obat dan 
Makanan, dan Kementerian Kesehatan.

Dalam siaran pers tersebut disampaikan informasi untuk 
masyarakat sebagai berikut:

•	 Penyelenggaraan imunisasi wajib di posyandu, puskesmas dan 
rumah sakit pemerintah serta yang dilaksanakan di rumah 
sakit/fasilitas pelayanan kesehatan swasta hingga saat ini telah 
mencapai 92,3% (2015)

•	 Pemerintah menyediakan vaksin untuk imunisasi wajib. Selain 
itu, imunisasi wajib juga dapat diberikan dengan vaksin impor

•	 Saat ini ditemukan beberapa jenis vaksin yang dipalsukan, 
dimana vaksin yang diadakan oleh pemerintah dinyatakan 
tidak dipalsukan

Mencermati situasi yang berkembang saat ini, seluruh komponen 
yang hadir menyikapi hal tersebut sebagai berikut:

1. Menyampaikan rasa keprihatinan yang mendalam atas 
kejadian tersebut, dan menyampaikan empati kepada orang 
tua/keluarga anak yang telah terindikasi terpapar vaksin palsu.

2. Dalam pelayanan kesehatan, semua pihak (pasien, tenaga 
kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan) harus 
mendapatkan hak perlindungan atas keselamatan dan 
keamanan. Pelayanan kesehatan termasuk imunisasi, harus 
tetap berjalan dengan mengutamakan prinsip keselamatan 
pasien dan sesuai dengan standar; sehingga masyarakat 

mendapatkan haknya dalam pelayanan kesehatan di fasilitas 
pelayanan kesehatan.

3. Secara ilmiah, kandungan dalam vaksin palsu yang diperiksa 
oleh Badan POM tidak menimbulkan efek samping pada 
kesehatan.

4. Berkomitmen sepenuhnya untuk mendukung dan meneruskan 
seluruh kelanjutan upaya pemerintah dan pemerintah daerah 
dalam penanganan dan solusi terbaik atas kasus vaksin palsu, 
dengan langkah-langkah sebagai berikut:

a. Pendataan anak yang terpapar vaksin palsu oleh fasilitas 
pelayanan kesehatan.

b. Verifikasi	 anak	 yang	 telah	 terpapar	 vaksin	 palsu	 oleh	
Satuan Tugas Penanggulangan Vaksin Palsu.

c. Melakukan vaksinasi wajib ulang di fasilitas pelayanan 
kesehatan yang telah ditunjuk oleh Dinas Kesehatan 
setempat setelah berkoordinasi dengan IDAI (Ikatan 
Dokter Anak Indonesia). Vaksinasi wajib ulang yang 
dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah, 
tidak dikenakan biaya.

d. Melakukan pemantauan tumbuh kembang anak.

5. Berkomitmen untuk mendukung berjalannya proses hukum 
dan penegakan hukum kepada oknum pelaku.

6. Melakukan upaya evaluasi pelaksanaan regulasi, sistem/
prosedur, sistem pembinaan dan pengawasan untuk 
memastikan kejadian serupa tidak terulang kembali.

Untuk informasi lebih lanjut akan disampaikan melalui Satuan 
Tugas Pengamanan Vaksin Palsu.

Jakarta, 20 Juli 2016

Biro Hukum dan Humas Badan POM RI

SIARAN PERS BERSAMA
TENTANG VAKSIN PALSU
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Sehubungan dengan 
beredarnya selebaran 
menyesatkan berkop 
surat Lembaga Pengayom 
Masyarakat Peduli 
Kanker dan Lembaga 
Penanggulangan Sel 
Karsinogen Indonesia 
yang menyebutkan 

Siklamat sebagai penyebab penyakit lupus dengan judul 
“DAFTAR MINUMAN BERBAHAYA”, Badan POM memandang 
perlu memberikan penjelasan sebagai berikut:

1. Selebaran berkop surat Lembaga Pengayom Masyarakat 
Peduli Kanker yang mengatasnamakan Kepala Badan POM, 
Kustantinah tanggal 13 Agustus 2014 sebagai sumber berita 
tersebut adalah tidak benar.

2. Pengaturan	 tentang	 keamanan,	mutu,	 gizi,	 dan	 label	 pangan	
yang dilakukan Badan POM dimaksudkan untuk perlindungan 
konsumen.

3. Pemberian	 Nomor	 Izin	 Edar	 (NIE)	 yang	 diawali	 dengan	
tulisan BPOM RI MD atau BPOM RI ML menyatakan bahwa 
produk tersebut telah memenuhi persyaratan dan aman 
untuk dikonsumsi.

4. Penggunaan Bahan Tambahan Pangan (BTP) pemanis buatan 
Siklamat dalam produk pangan di Indonesia telah diatur 
dalam:

a. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 033 Tahun 2012 
Tentang Bahan Tambahan Pangan dan

b. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan 
Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Batas 
Maksimum Penggunaan Bahan Tambahan Pangan (BTP) 
Pemanis.

5. Kepada masyarakat dihimbau agar teliti dalam membaca 
label untuk mendapatkan manfaat dari pangan yang akan 
dikonsumsi dan jadilah konsumen yang cerdas serta tidak 
mudah terpengaruh oleh isu yang beredar di media sosial. 
Jika masyarakat memerlukan informasi lebih lanjut, dapat 
menghubungi Contact Center Badan POM HALO BPOM di 
nomor telepon 1-500-533 (pulsa lokal).

Demikian penjelasan ini disampaikan untuk dapat dimanfaatkan.

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

Risiko Membeli Obat 
dari Media Online:

1. Obat yang dijual 
kemungkinan adalah 
obat ilegal atau palsu, 
karena:

a. Pihak yang 
menjual obat tidak 
diketahui secara pasti 

alamat atau tempatnya (bukan seperti sarana resmi, 
dimana	identitas	sarana	tercantum	dengan	jelas	pada	Izin	
Sarana)

b. Obat berasal dari sumber yang tidak jelas, sehingga 
keamanannya tidak diketahui secara pasti.

c. Tidak ada jaminan jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

2. Pasien tidak memperoleh informasi lengkap tentang obat 
antara lain mencakup cara pakai, dosis obat, termasuk efek 
samping yang mungkin timbul, sehingga:

a. Obat dapat dikonsumsi secara berlebihan

b. Timbul efek samping yang tidak diwaspadai

c. Bisa mengakibatkan keracunan/kematian

Cara Mengenali Obat yang Aman:

1. Diproduksi oleh Industri Farmasi yang resmi (alamat sarana 
jelas)

2. Mempunyai	Nomor	Izin	Edar,	Expired Date, Nomor Bets dan 
identitas produk lainnya.

3. Digunakan sesuai aturan yang tercantum dalam kemasan 
obat atau sesuai petunjuk tenaga kesehatan.

4. Diperoleh	dari	sarana	resmi	yaitu	Apotek,	Toko	Obat	Berizin,	
Rumah Sakit/Puskesmas, sehingga pasien dapat berkonsultasi 
jika terjadi efek yang tidak diinginkan.

Jika masyarakat memerlukan informasi lebih lanjut, dapat 
menghubungi Contact Center Badan POM HALO BPOM di 
nomor telepon 1-500-533 (pulsa lokal).

Demikian penjelasan ini disampaikan untuk dapat dimanfaatkan.

Jakarta, 31 Maret 2016
Direktorat Pengawasan Distribusi Produk Terapetik dan 
PKRT

PENJELASAN BADAN POM
TERKAIT ISU SIKLAMAT DAPAT MENYEBABKAN 
PENYAKIT LUPUS

JANGAN MEMBELI
OBAT ONLINE!
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FORUM
PIONas

Terapi Tetanus dengan Pemberian Produk 
Biologi

Pertanyaan:

Apakah Toksoid Tetanus (TT) dapat dikombinasikan dengan 
Antitoksin Tetanus (ATS) atau Human Tetanus Immunoglobulin 
(HTIG), serta kapan waktu pemberian efektif untuk TT, HTIG, dan 
ATS?

Apakah pada pasien yang telah mengalami kejang masih 
memerlukan pemberian TT, ATS, dan HTIG selain pemberian 
antikejang? (SD, Apoteker)

Jawaban:

Tetanus merupakan penyakit yang disebabkan neurotoksin yang 
dihasilkan oleh Clostridium tetani yang ditandai dengan kejang 
otot yang periodik dan berat. Clostridium tetani  masuk ke 
dalam tubuh melalui luka pada kulit karena terpotong, tertusuk 
ataupun luka bakar serta pada infeksi tali pusat3. Tetanus dapat 
dicegah dengan pemberian imunisasi yang dimulai sejak anak 
berusia 2 bulan, dengan pemberian imunisasi aktif (vaksin DPT 
(Difteri, Pertusis, dan tetanus) dan DT(Disteri Tetanus)). 

Pemberian imunisasi aktif ditujukan sebagai booster terhadap 
pasien luka yang telah mendapat vaksinasi tetanus sebelumnya 
sehingga titer antitoksin dapat meningkat serta akan 
memberikan perlindungan yang efektif dalam jangka waktu yang 
lama. Pemberian imunisasi aktif tetanus pada saat luka terhadap 
pasien yang sama sekali belum pernah divaksinasi terhadap 

tetanus, tidaklah dapat menjamin perlindungan terhadap tetanus, 
karena untuk mendapatkan antitoksin dalam serum sampai di 
garis proteksi minimal dibutuhkan waktu 2-3 minggu, sedangkan 
masa inkubasi tetanus ada yang lebih cepat.  Dalam hal inilah 
diperlukan pemberian antitoksin (imunisasi pasif) bersamaan 
dengan pemberian TT. TT merupakan salah satu pencegahan 
yang sangat efektif 4,5.

Prinsip pengobatan penyakit tetanus meliputi antibiotik, 
netralisasi toksin (imunisasi pasif), antikejang, perawatan luka 
dan terapi suportif. Untuk terapi netralisasi toksin terdapat 
dua pilihan yaitu ATS dan HTIG2.  Terapi tetanus menggunakan 
ATS dan HTIG ditujukan untuk mencegah toksin berikatan 
dengan susunan saraf pusat (SSP) (toksin yang berikatan 
dengan susunan saraf pusat akan menyebabkan kejang, tapi 
bila toksin telah berikatan dengan SSP  maka ATS / HTIG tak 
dapat menetralkannya.  Untuk mencegah terbentuknya toksin 
baru maka sumbernya yaitu kuman Clostridium tetani harus 
dilumpuhkan, dengan antibiotik, serta  ATS / HTIG dapat juga 
diberikan	 sebagai	 profilaksis3.	 Profilaksis	 dengan	 netralisasi	
toksin yaitu pemberian ATS hanya efektif pada luka baru (< 6 
jam) dan harus segera dilanjutkan dengan imunisasi aktif4. TT 
dapat diberikan untuk pasien yang terkena luka baru. Kombinasi 
TT dengan ATS atau TT dengan HTIG dapat diberikan untuk 
terapi tetanus. Terapi diberikan secara intramuskular (IM) 
dengan spuit dan jarum yang berbeda, serta tempat penyuntikan 
harus berbeda, hal ini bermaksud agar jaringan tidak terjadi 
aglutinasi antara keduanya5. 

Pemberian ATS atau HTIG pada pasien setelah kejang tidak 
efektif karena ATS dan HTIG merupakan netralisasi toksin untuk 
mencegah toksin yang telah berikatan pada SSP (mencegah 
kejang)5.

PUSTAKA
1. Ikatan Dokter Anak Indonesia. 2011. Pedoman Pelayanan 

Medis. IDAI, Jakarta

2. Laksmi, N. S. 2014. Penatalaksanaan Tetanus. http://www.
kalbemed.com/Portals/6/09222CPD-Penatalaksanaan%20
Tetanus.pdf	[diakses	pada	tanggal	28	Juli	2016]

3. Martinus M., Alan R. 2010. Penggunaan Anti Tetanus Serum 
dan Human Tetanus Immunoglobulin pada Tetanus Anak 
Laporan Kasus. Sari Pediatri Vol. 12(4)

4. Simanjuntak. P. 2013. Penatalaksanaan Tetanus Pada Pasien 
Anak [Skripsi]. Lampung: Fakultas Kedokteran, Universitas 
Lampung.

5. Utama, HSY. 2011. Tetanus. https://herrysetyayudha.
wordpress.com/tag/algoritma-tetanus/	[diakses	pada	tanggal	
28 juli 2016]
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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

Keracunan Jengkol
Pertanyaan:

Saya suka sekali mengkonsumsi jengkol, namun sering mengalami 
sakit pinggang setelah mengkonsumsinya. Apakah sakit pinggang 
tersebut merupakan gejala keracunan dan apa yang harus saya 
lakukan? (F, Karyawan)

Jawaban:

Jengkol merupakan tanaman yang seringkali dimanfaatkan 
bijinya untuk dikonsumsi, walaupun aromanya kurang sedap. 
Jengkol banyak digemari tidak hanya masyarakat Indonesia, 
namun juga oleh sebagian masyarakat di Malaysia, Thailand dan 
Filipina. Kandungan nutrisi biji jengkol antara lain karbohidrat, 
protein, vitamin A, vitamin B, fosfor, kalsium dan besi. Namun 
demikian terdapat kandungan senyawa yang berisiko 
menimbulkan keracunan pada biji jengkol yaitu asam jengkolat. 
Zat asam jengkol merupakan sejenis asam amino non-protein 
yang mengandung sulfur. Adanya unsur sulfur ini menyebabkan 
biji jengkol menghasilkan bau yang kurang sedap. Tidak semua 
orang yang mengkonsumsi jengkol akan mengalami keracunan 
karena faktor utama penyebab kejadian keracunan akibat 
jengkol tergantung pada daya tahan tubuh seseorang, dalam hal 
ini kondisi lambungnya. 

Keracunan jengkol dapat terjadi akibat mengkristalnya asam 
jengkolat dalam suasana asam yang bentuknya menyerupai 
jarum roset yang sukar larut dalam air, baik dalam suasana asam 
maupun basa. Kristal ini dapat menyebabkan penyumbatan pada 
saluran kencing (tractus urinarius) dan juga dalam ginjal sehingga 
pada kasus yang parah dapat menyebabkan kerusakan ginjal 
(nefrotoksik). 

Sakit pinggang memang merupakan salah satu gejala keracunan 
asam jengkolat. Keluhan pada umumnya timbul dalam waktu 5 
- 12 jam setelah memakan jengkol. Keluhan yang tercepat 2 jam 
dan yang paling lambat 36 jam setelah makan jengkol. Keracunan 
asam jengkolat ringan (nyeri pinggang dan nyeri pada perut) 
umumnya dapat diobati dengan minum air yang banyak serta 
pemberian natrium bikarbonat 2 gram sebanyak 4 kali sehari 
secara oral hingga gejala hilang (asimptomatis). Sedangkan bila 
terjadi gejala keracunan berat (oliguria, hematuria dan anuria), 
maka penderita segera dirujuk ke rumah sakit.

Keracunan akibat mengkonsumsi jengkol dapat dicegah dengan 
cara menghindari konsumsi jengkol pada saat perut kosong 
(sebelum makan) dan/atau jangan disertai makanan/minuman 
lain yang besifat asam, menghindari konsumsi jengkol dalam 
keadaan mentah, hindari konsumsi jengkol secara berlebihan, 
terutama bagi individu yang mengalami gangguan ginjal. 
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