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Pembaca setia,

Globalisasi telah menimbulkan dampak perubahan di segala aspek kehidupan 
masyarakat Indonesia, salah satunya adalah budaya yang ada di masyarakat. 
Seiring dengan pergeseran budaya yang modern dan industri kosmetika yang 
menjamur serta perkembangan produk yang semakin beragam menyebabkan 
komoditi kosmetika tidak hanya menjadi hot topic pada kalangan tertentu, 
baik pria maupun wanita, usia muda hingga lansia. 

Tidak ingin tertinggal dengan inovasi nanoteknologi yang sedang marak 
di dunia sains, industri kosmetika juga turut mengembangkan teknologi 
baru dalam formulasi nanokosmetik. Dalam pengembangannya, material 
kosmetika dibuat sedemikian rupa sehingga berukuran nano, tujuannya agar 
penyebaran kosmetika pada kulit menjadi lebih luas dan merata sehingga 
efek yang ditimbulkan lebih baik. Berbagai penelitian dilakukan untuk menilai 
keamanan nanoteknologi dalam formulasi kosmetika, simak ulasannya dalam 
Nanokosmetik, Teknologi Tak Kasatmata Untuk Cantik Lebih 
Nyata yang akan mengisi Sajian Utama InfoPOM Edisi Juli-Agustus ini.

Selain membahas tentang inovasi pada kosmetika, edisi kali ini juga mengupas 
tentang alergi kosmetika yang dikemas dalam Menyibak Tabir: Potensi 
Alergi dalam Kosmetika Kesayangan Anda yang diharapkan dapat 
memperkaya pengetahuan pembaca mengenai keterkaitan antara fenomena 
alergi dan bahan-bahan ‘allergen’ yang terkandung dalam formula kosmetika 
kesayangan kita.

Berbicara tentang kosmetika memang tidak ada habisnya. Akan tetapi, tidak 
hanya arus produk yang terus-menerus memenuhi pasar, aspek di balik 
layar yang meliputi peredaran kosmetika pun tidak kalah menarik untuk 
kita ketahui bersama. Di zaman masyarakat mawas diri terhadap teknologi 
atau sadar teknologi, adalah hal yang lumrah jika industri kosmetika turut 
memanfaatkan teknologi sebagai sarana pemasaran produk. Tentu saja, Badan 
POM sebagai regulator tidak luput untuk mengawasi iklan kosmetika yang 
beredar di media digital. Simak ulasan tentang pengawasan yang dilakukan 
Badan POM terhadap iklan kosmetika dalam artikel Pengawasan Iklan 
Kosmetika di Media Elektronik.
Badan POM Update pada edisi kali ini membahas tentang Penertiban 
Kosmetika Impor Ilegal dan Kosmetika Mengandung Bahan 
Berbahaya “Berantas Produk Ilegal dan Berbahaya untuk Keadilan 
dalam Berusaha” yang diharapkan dapat memberikan pencerahan pada 
pembaca mengenai isu terkait yang sempat beredar di masyarakat.

Sebagai penutup, Pojok InfoPOM menyajikan ulasan yang tidak kalah menarik 
dan informatif dari edisi sebelumnya. Waspada Hidrokinon dan Asam 
Retinoat pada Kosmetika akan menyuguhkan informasi terkait kosmetika 
yang mengandung bahan berbahaya hidrokinon dan asam retinoat, sehingga 
dapat meningkatkan kewaspadaan konsumen dalam memilih kosmetika.

Selamat membaca!

MEJA REDAKSI

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  : siker@pom.go.id

TIM REDAKSI
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Sebelum popular belakangan ini, istilah nano sudah cukup 
dikenal sebagai satuan ukur.  Jika di sekolah mungkin umumnya 
satuan ukur terkecil yang diajarkan adalah milimeter atau mikro 
meter, ternyata ada nanometer yang jauh lebih kecil. Jika mikro 
adalah 10-6 meter, maka nano adalah 10-9 meter. Seberapa kecil 
nanometer ini dapat dibayangkan? Nanometer setara dengan 
sehelai rambut manusia dengan diameter rata-rata 0,017 – 0,18 
mm yang dibagi menjadi 170 bagian. Teknologi inilah yang kini 
dikembangkan untuk kosmetika.

Nanokosmetik merupakan kosmetika yang mengandung bahan 
baku berukuran nano atau disebut juga nanomaterial. Ada 
banyak keunggulan, namun tak sedikit juga kekurangannya. 
Pro dan kontra pun bermunculan saat bahan-bahan nano ini 
digunakan dalam kosmetika. Salah satu keunggulannya adalah 
ukuran partikel yang amat kecil menyebabkan penyebaran 
bahan baku pada kulit lebih merata dan bekerja lebih efektif, 
misalnya pada bahan UV filter. Selain itu, sediaan yang dihasilkan 
akan lebih transparan, sehingga lebih menarik untuk konsumen. 

Kekurangan nanokosmetik lebih pada teknik pembuatan bahan 
yang lebih rumit karena bahan harus dipecah lagi menjadi lebih 
kecil. Semakin kecil ukuran partikel, maka luas permukaan 
menjadi besar sehingga mudah untuk bereaksi satu sama lain 
dan lebih cepat menggumpal, mengakibatkan formulasi produk 
semakin rumit.

Keamanan Nanomaterial pada Kosmetika
Aman atau tidaknya penggunaan nanomaterial pada kosmetika 
masih menjadi perdebatan. Menanggapi perdebatan, US FDA 
mengeluarkan Guidance for Industry, Safety of Nanomaterials in 
Cosmetic Products pada Juni 2014 yang berisi panduan bagi pelaku 
usaha kosmetika di Amerika Serikat untuk tetap melakukan 
penilaian keamanan yang lengkap sebelum menggunakan 
nanomaterial untuk produk kosmetikanya. Nanomaterial dalam 
panduan ini merupakan bahan yang struktur permukaannya jika 
diukur dalam skala nano berkisar antara 1 hingga 100 nm.

Uni Eropa melalui EU Cosmetic Regulation (Regulation (EC) 
No 1223/2009) dan SCCS Guidance on The Safety Assessment 

of Nanomaterials in Cosmetics pada Juni 2012 mendefinisikan 
nanomaterial sebagai semua bahan baik yang tidak larut maupun 
larut dan biopersistent yang struktur permukaannya berada di 
bawah ukuran 100 nm. Nanomaterial dibedakan lagi menjadi 
dua bagian yaitu yang larut dan/atau biodegradable dan dapat 
menembus kulit (seperti liposom, mikroemulsi, dan nanoemulsi) 
serta nanomaterial yang tidak larut atau cenderung sulit 
menembus kulit (seperti T1O2, ZnO, dan quantum dots).

Dapat atau tidaknya nanomaterial menembus kulit menjadi 
pertimbangan utama dalam penilaian keamanan produk 
nanokosmetik. Jika nanomaterial masuk lewat pori kulit dan 
penyerapannya melebihi epidermis, maka produk tidak dapat 
lagi dikategorikan kosmetika.

Saat ini nanomaterial yang sudah banyak digunakan produsen 
kosmetika untuk produk nanokosmetik adalah titanium dioxide 
(T1O2), zinc oxide (ZnO), dan tris-biphenyl tirazine sebagai 
UV filter dalam produk tabir surya, dan karbon aktif sebagai 
pewarna. Hal ini dikarenakan cukupnya data keamanan yang 
diperlukan sebagai dasar penilaian keamanan produk. 

Hampir semua kalangan sudah mengenal kosmetika, namun apakah istilah nanokosmetik sudah 
banyak dikenal? Bukan hanya alat elektronik yang menggunakan label nano untuk menunjukkan 
kekiniannya, komoditi kosmetika pun tak mau kalah untuk mengemas produknya dengan kata 
nanokosmetik. Boleh saja industri kosmetika berlomba untuk menggunakan teknologi ini, namun 
perlu diperhatikan pula keamanan konsumen.

TEKNOLOGI TAK 
KASATMATA 
UNTUK CANTIK 
LEBIH NYATA

NANO
KOSMETIK

SAJIAN UTAMA
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Penelitian secara in vitro telah dilakukan untuk bahan nano T1O2 
dan ZnO pada tahun 2006 oleh Gamer dkk. Produk tabir surya 
dengan kandungan nanomaterial T1O2 dan ZnO ini diaplikasikan 
pada lapisan kulit porcine/babi dan dilihat kemampuan difusinya 
melewati sel kulit selama 24 jam. Setelah 24 jam, lapisan terluar 
kulit (stratum korneum) diambil dan lapisan kulit lainnya dianalisa. 
Hasilnya tidak ada dari kedua nanomaterial tadi yang dapat 
menembus stratum korneum. Jika lapisan kulit terluar ini tidak 
dapat ditembus, maka nanomaterial tidak dapat masuk sampai 
ke pembuluh darah, sehingga dapat dikategorikan sebagai 
kosmetika. 

Lebih jauh penelitian secara in vivo dilakukan pada mini pig 
atau micro pig (Sus scrofa domesticus) oleh Sadrieh dkk, tahun 
2010. Penelitian ini memfokuskan pada nanomaterial T1O2 yang 
terdiri dari 3 jenis, yaitu tanpa salut dengan ukuran 300-500 
nm, ukuran 30-50 nm, dan T1O2 nano yang disalut dengan co-
polymer dimethicone/methicone ukuran 20-30 nm. Tiap bahan 
ditambahkan pada sediaan tabir surya dengan kadar 5% w/w 
dan digunakan seperti penggunaan tabir surya secara umum 
sebanyak 2 mg/cm2 kulit.

Hasil akhir penelitian menunjukkan hanya bahan T1O2 yang 
disalut dengan co-polymer yang dapat menembus stratum 
korneum kulit minipigs dalam jumlah yang tidak siginifikan. Peneliti 
menyimpulkan bahwa T1O2 nano tidak dapat menembus kulit 
manusia.

Penelitian in vitro juga pernah dilakukan oleh Cross dkk tahun 
2007 terhadap kulit manusia dengan bahan nano ZnO. Sebanyak 
0,03% ZnO dipenetrasikan melalui metode difusi sel dan diukur 
berapa banyak bahan yang tertinggal dan berapa banyak yang 
terpenetrasi. Hasilnya tidak ada ZnO yang dapat terpenetrasi 
lewat stratum korneum. Bahkan pada penelitian terhadap manusia 
langsung pada tahun 2008 terhadap ZnO, tidak ada bukti yang 
menunjukkan bahan ini dapat melewati stratum korneum.

Notifikasi produk kosmetika dengan klaim nanomaterial 
di Indonesia harus memiliki data lengkap keamanan terkait 
penggunaan nanomaterial tersebut. Data keamanan dan 
hasil penilaian keamanannya dapat disiapkan pada Dokumen 
Informasi Produk (DIP) dan harus dapat ditunjukkan baik saat 
melakukan notifikasi maupun penilaian DIP.

Penulis: Randi Hari Putra
(Direktorat Penilaian Obat Tradisional, Suplemen 
Makanan dan Kosmetika, Deputi II Bidang Pengawasan 
Obat Tradisional, Kosmetika dan Produk Komplemen - 
Badan POM)

PUSTAKA
1. Cross, S.E., Roberts, M.S., Tsuzuki, T., Robertson, T.A., 

McCormick, P., 2007. Human skin penetration of sunscreen 
nanoparticles: in vitro assessment of a novel micronized zinc 
oxide formulation. Skin Pharmacol. Physiol. 20: 148-154.

2. Gamer, A.O., Leibold, E., van Ravenzwaay, B., 2006. The in 
vitro absorption of microfine zinc oxide and titanium dioxide 
through porcine skin. Toxicol. Vitro 20: 301-307.

3. Linda M. Katz, Kapal Dewan*, Robert L. Bronaugh. 2015. 
Nanotechnology in cosmetics. Food and Chemical Toxicology: 
1-11.

4. Sadrieh, N., Wokovch, A.M., Gopee, N.V., Zheng, J., Haines, D., 
Parmiter, D., Siitonen, P.H., Cozart, C.R., Patri, A.K., McNeil, 
S.E., Howard, P.C., Doub, W.H., Buhse, L.F. 2010. Lack of 
significant dermal penetration of titanium dioxide from sunscreen 
formulations containing nano- and submicron-size T1O2 particles. 
Toxicol. Sci 115: 156-166

5. SCCS Opinion. 2012. Guidance on The Safety Assessment of 
Nanomaterials In Cosmetics. European Commission.

6. US FDA. 2014. Guidance for Industry: Safety of Nanomaterials 
in Cosmetic Products.

200nm
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ARTIKEL

Berbagai informasi dapat dengan mudah diperoleh melalui 
media elektronik seperti televisi, internet, dan radio oleh 
berbagai lapisan masyarakat. Hal tersebut tentu tidak akan 
disia-siakan oleh para pelaku usaha untuk memperkenalkan 
produknya melalui pemasangan iklan pada berbagai media 
elektronik. Pelaku usaha berlomba-lomba menampilkan iklan 
untuk menarik hati konsumen.

Pada kenyataannya, usaha kreatif untuk memperkenalkan 
produk ternodai oleh banyaknya pelanggaran iklan pada media 
elektronik khususnya iklan kosmetika yang berlebihan dalam 
pencantuman klaim, tidak rasional, serta mengiklankan produk 
tanpa izin edar. Padahal, konten iklan yang disampaikan harus 
memberikan informasi yang benar, tidak menyesatkan sesuai 
dengan regulasi yang berlaku dan dapat dipertanggungjawabkan 
oleh pelaku usaha.

Konten iklan kosmetika menurut Peraturan Kepala Badan 
Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 
2016 Tentang Pedoman Teknis Pengawasan Iklan Kosmetika, 
harus bersifat objektif, tidak menyesatkan, dan lengkap. Iklan 
kosmetika harus objektif artinya materi yang diiklankan 
menyatakan hal yang benar dan sesuai dengan kenyataan. Tidak 
menyesatkan dalam arti tidak berlebihan perihal asal, sifat, 
kualitas, kuantitas, komposisi, kegunaan, keamanan dan batasan 
kosmetika, sedangkan lengkap yaitu tidak hanya mencantumkan 
informasi tentang kegunaan dan cara penggunaan tetapi juga 
memberikan informasi tentang peringatan dan hal lain yang 
harus diperhatikan oleh pemakai. Dalam melakukan pengawasan, 
Badan POM bersama Balai Besar/Balai POM bersinergi dengan 
berbagai lintas sektor seperti Kementerian Komunikasi dan 
Informatika RI (Kominfo) dan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI).

Pengawasan publikasi yang dilakukan bersama Kementerian 
Kominfo dan Badan POM adalah upaya pemblokiran website yang 
teridentifikasi mempromosikan dan menjual sediaan farmasi 
ilegal atau melakukan koordinasi dengan penyedia media sosial 
untuk akun yang melanggar ketentuan dalam publikasi, promosi, 
dan iklan produk Obat dan Makanan. Bersama KPI, Badan POM 
menjalin kerja sama dalam hal pertukaran data dan informasi 
hasil pemantauan langsung dan pengaduan masyarakat tentang 
dugaan pelanggaran berkenaan dengan publikasi, promosi, serta 
iklan obat dan makanan.

Pengawasan post-market perlu diperkuat khususnya pada era 
notifikasi karena iklan kosmetika tidak mengalami proses 
evaluasi sebelum ditayangkan pada media elektronik. Pelaku 
usaha bebas bertanggung jawab dalam berkreasi menciptakan 
iklan kosmetika yang akan mereka edarkan/tayangkan. Badan 
POM mulai menerapkan perubahan paradigma pada sistem 
pengawasan Obat dan Makanan, dari Watch Dog Control 
menjadi Proactive Control. Pemerintah telah menyiapkan koridor 
ketentuan iklan kosmetika sebagai panduan untuk dipatuhi oleh 
pelaku usaha serta telah mengatur sistematika pengawasannya.

Masyarakat sebaiknya tidak mudah percaya pada iklan yang 
beredar, terutama iklan yang menggunakan kata-kata superlatif 

Pada era digital, berbagai informasi dapat dengan mudah diperoleh di berbagai lapisan masyarakat, 
tak terkecuali komoditi kosmetika yang turut gencar melakukan pemasaran melalui media 
elektronik.  Industri gencar untuk menarik konsumen dengan berbagai materi komunikasi, akan 
tetapi konsumen juga perlu dilindungi dari iklan yang menyesatkan. Dalam hal ini, pemerintah 
melakukan Proactive control sebagai upaya melindungi konsumen melalui pengawasan post-
market.

PENGAWASAN
IKLAN
KOSMETIKA
DI MEDIA 
ELEKTRONIK
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(berlebihan) yang belum dapat dibuktikan keabsahannya. 
Sebelum memilih kosmetika sebaiknya cek “KLIKK (Kemasan, 
Label, Izin Edar, Kegunaan dan Cara Penggunaan, dan 
Kedaluwarsa)”. Pastikan kemasan kosmetika dalam keadaan 
baik, label tercantum jelas dan lengkap dan telah memiliki izin 
edar berupa notifikasi dari Badan POM. Bacalah kegunaan 
dan cara penggunaan yang tercantum pada kemasan sebelum 
memakai kosmetika (kecuali untuk produk yang sudah jelas cara 
penggunaannya seperti sabun mandi, sampo dan lipstik), serta 
batas kedaluwarsa jangan sampai lewat. 

Jika menemukan iklan kosmetika yang tidak memenuhi ketentuan, 
pelaku usaha ataupun masyarakat umum dapat menyampaikan 
laporan kepada Badan POM melalui Contact Center HaloBPOM 
1500533 di sms 0812 9999 533, email halobpom@pom.go.id, 
website www.pom.go.id, twitter @bpom_ri, dan facebook bpomri.

Penulis: Rugun Clara Samosir
(Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi Obat Tradisional, 
Kosmetik, dan Produk Komplemen, Deputi II Bidang 
Pengawasan Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk 
Komplemen - Badan POM)

PUSTAKA
1. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan 

Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman 
Teknis Pengawasan Iklan Kosmetika

2. Nota Kesepahaman antara KPI dan BPOM No. 
HK.08.1.23.11.15.5232 tanggal 30 November 2015

3. Nota Kesepahaman antara Kementerian Komunikasi dan 
Informatika dan Badan POM No. HK.08.2.23.11.15.6689 
tanggal 30 November 2015.

4. Frequenty Asked Question Iklan Kosmetika 2016
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Pernahkah Anda mengalami alergi berupa gatal atau kemerahan 
saat menggunakan kosmetika? Alergi ini biasa disebut alergi 
kosmetika yang merupakan respon abnormal seseorang 
terhadap suatu zat dalam produk kosmetika melalui reaksi 
imunologi yang dikenal sebagai reaksi hipersensitivitas. Setiap 
bagian tubuh dapat menjadi sasaran bagi reaksi alergi, terutama 
pada bagian wajah, bibir, mata, telinga, dan leher.

Efek samping kosmetika berkisar dari gejala ringan seperti 
ruam, gatal, bersin, batuk hingga reaksi alergi yang berat dapat 
menyebabkan sesak napas. Efek samping pemakaian kosmetika 
umumnya disebabkan oleh kepekaan atau reaksi alergi dari 
kulit pemakai terhadap satu atau lebih kandungan kimia dalam 
kosmetika. 

Zat Pemicu Alergi pada Produk Kosmetika
Alergi merupakan efek samping yang paling umum dalam 
kosmetika. Dalam pemakaian kosmetika diperlukan suatu  
kewaspadaan akan komponen yang terkandung di dalamnya, 
terutama  yang dapat menimbulkan efek samping bagi konsumen. 
Penyebab alergi dalam kosmetika utamanya disebabkan karena 
bahan yang terdapat pada formulasi, oleh karena  itu,  perhatikan  
kandungan bahan kimia yang tercantum di kemasan tiap-tiap 
produk. Berikut ini bahan-bahan yang dapat memicu alergi, 
antara lain:

a. Bahan pewangi (fragrance)

Fragrance merupakan penyebab paling utama terjadinya alergi 
kosmetika. Di Eropa, telah diatur mengenai 26 komponen 
fragrance sebagai alergen yang harus tercantum dalam 
penandaan apabila digunakan dalam formulasi. Informasi 
tersebut sangat penting bagi konsumen Eropa yang alergi 
terhadap bahan-bahan tersebut. Contoh bahan yang diatur 
antara lain: Amyl cinnamal, Benzyl alcohol, Cinnamyl alcohol, 
Citral dan lain-lain. 

b. Bahan pengawet

Merupakan komponen tersering kedua sebagai penyebab alergi. 

Contoh bahan pengawet yang biasanya menyebabkan alergi 
antara lain: methylchloroisothiazolinone (MIT), formaldehyde, 
methyldibromoglutaronitril, paraben, chlorophenesin dan lain-
lain.

c. Bahan tabir surya

Bahan tabir surya seperti benzophenone-3 dapat 
menyebabkan urtikaria kontak (gatal). Sedangkan turunan 
dibenzoymethane tertentu telah ditemukan sebagai alergen. 
Isopropyldibenzoylmethane bahkan telah ditarik karena dapat 
menyebabkan alergi.

d. Bahan pewarna dan pewarna rambut

Bahan pewarna selain pewarna rambut, jarang dilaporkan 
sebagai alergen kosmetika. Pewarna rambut menjadi 
penyebab penting terjadinya dermatitis pada penata rambut 
profesional. Beberapa bahan pewarna rambut yang biasanya 

“Maksud hati ingin berwajah mulus, muka merah bak apel ranum yang didapat,” ekspresi 
semacam itu mungkin sering didengar saat berbagi pengalaman tentang kosmetika yang 
digunakan. Keganjilan pada kulit yang timbul setelah menggunakan kosmetika seperti gatal-
gatal dan ruam seringkali tidak disadari oleh konsumen sebagai alergi kosmetika, mungkin saja 
keganjilan tersebut dipicu oleh kosmetika yang digunakan. Akan tetapi, tidak hanya zat kimia 
berkhasiat saja yang ternyata bisa memicu alergi kosmetika pada kulit. Ada faktor lain dalam 
komposisi kosmetika yang juga dapat menjadi pemicu alergi. 

MENYIBAK TABIR:
POTENSI ALERGI 
DALAM
KOSMETIKA
KESAYANGAN 
ANDA

ARTIKEL
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menyebabkan alergi antara lain seperti paraphenylene 
diamine, persulfat, natrium pyrosulfite, 1,5-Naphthalenediol, 
m-Aminophenol dan lain-lain.

Faktor Alergi Kosmetika 
Alergi yang dialami seseorang dipengaruhi oleh faktor internal 
dan eksternal individu. Faktor internal adalah individu dengan 
sub tipe kulit sensitif terhadap alergi akan lebih rentan dan lebih 
mudah terjadi kemerahan, gatal dan pengelupasan/ iritasi oleh 
bahan kosmetika. Sedangkan faktor eksternal, adalah: 

1. Lama kontak kosmetika dengan kulit 

Kosmetika non bilas (leave on cosmetic products) berpotensi 
menyebabkan terjadinya reaksi alergi bila dibandingkan 
dengan kosmetika bilas (rinse off cosmetic products)

Contoh kosmetika non bilas yaitu pelembab, hand and body 
lotion, bedak, dan lipstik.

2. Intensitas pemakaian

Penggunaan kosmetika setiap hari atau beberapa kali per hari 
dapat menyebabkan bahan kosmetika menumpuk di kulit 
sehingga dapat menyebabkan alergi. 

3. Lokasi pemakaian

Mata merupakan salah satu area yang sangat sensitif sebab 
mempunyai lapisan kulit yang lebih tipis dibandingkan dengan 
anggota tubuh lainnya. Oleh karena itu, daerah sekitar mata 
menjadi rentan terhadap alergi.

4. pH kosmetika

Derajat keasaman kosmetika berpengaruh terhadap orang 
yang alergi. Semakin berbeda antara pH kosmetika dengan 
pH kulit, maka akan semakin menimbulkan reaksi alergi.

5. Cara pemakaian yang tidak tepat

Beberapa kosmetika hanya dipakai pada saat malam hari 
atau sebaliknya. Penggunaan/pemakaian kosmetika yang tidak 
tepat sesuai dengan instruksi yang dianjurkan, maka dapat 
memicu terjadinya alergi.

Jika setelah menggunakan kosmetika mengalami gejala alergi, 
maka segeralah hentikan pemakaian kosmetika tersebut. 
Karena tidak menutup kemungkinan kosmetika yang di gunakan 

mengandung beberapa zat kimia yang cukup berbahaya dan 
dapat memicu terjadinya reaksi alergi pada kulit wajah. Berikut 
beberapa tips yang dapat dilakukan agar terhindar dari alergi 
pada kulit wajah Anda:

1. Hindari pemakaian bahan penyebab alergi terutama bagi 
orang yang mempunyai kulit sensitif. Baca penandaan 
kosmetika sebelum membeli.

2. Konsumen sebaiknya mengetahui apakah sensitif terhadap 
suatu bahan karena alergi bersifat sangat individual. 

3. Lakukan tes kepekaan kulit sebelum mewarnai rambut. 
Biasanya dengan mengoles sedikit pewarna rambut ke daerah 
belakang telinga dan melihat reaksinya dalam 24 jam. Jika tak 
ada reaksi alergi, maka pewarna rambut dapat digunakan.

4. Biasakan untuk membersihkan diri terlebih dahulu sebelum 
menggunakan peralatan kosmetika dan jangan pernah berbagi 
make-up dengan orang lain.

5. Jangan memakai kosmetika pada kulit dengan luka yang 
terbuka atau sedang mengalami iritasi, karena hal ini akan 
mengakibatkan terserapnya bahan kimia kosmetika ke dalam 
darah sehingga cenderung menimbulkan efek samping.

6. Hindari pemakaian kosmetika yang kedaluwarsa

7. Bila timbul efek yang tidak diinginkan pada kulit, kuku 
maupun rambut, perlu untuk waspada kemungkinan salah 
satu produk kosmetika yang digunakan merupakan penyebab 
efek tersebut dan segera hentikan pemakaiannya. Bila efek 
samping masih berlanjut, sebaiknya hubungi dokter untuk 
mendapatkan perawatan.

Penulis: Randi Hari Putra
(Direktorat Penilaian Obat Tradisional, Suplemen 
Makanan, dan Kosmetika, Deputi II Bidang Pengawasan 
Obat Tradisional, Kosmetika, dan Produk Komplemen - 
Badan POM)
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“Berantas Produk Ilegal dan Berbahaya untuk Keadilan 
dalam Berusaha”
Selama periode Januari hingga Oktober 2016, Badan POM 
menerima 354 pengaduan masyarakat tentang kosmetika 
ilegal, baik produknya yaitu kosmetika tidak memiliki nomor 
notifikasi dan dijual melalui online maupun sarana produksi 
kosmetika ilegalnya. Data ini menunjukkan bahwa kosmetika 
ilegal termasuk mengandung bahan berbahaya masih beredar 
di pasaran. Data temuan Badan POM menunjukkan bahwa 
80% kosmetika ilegal adalah kosmetika impor ilegal. Peredaran 
kosmetika impor ilegal dan mengandung bahan berbahaya ini 
selain dapat membahayakan kesehatan konsumen, juga dapat 
berdampak negatif terhadap perekonomian nasional karena 
berpotensi menurunkan daya saing kosmetika produksi dalam 
negeri.

Sebagai wujud upaya pemerintah memberantas produk ilegal 
dan mengandung bahan berbahaya tersebut, serta dalam rangka 
memberikan rasa keadilan dalam berusaha bagi para pelaku 
usaha, Badan POM secara konsisten melakukan penertiban 
peredaran kosmetika ilegal dan mengandung bahan berbahaya, 
khususnya kosmetika impor. Penertiban ini dilaksanakan baik 
oleh Badan POM secara mandiri maupun bersama lintas sektor 
terkait melalui pengawasan rutin, intensifikasi, maupun dengan 
target khusus dalam rangka penegakan hukum.

Dari hasil penertiban sepanjang tahun 2016, Badan POM 
berhasil menemukan 9.071 jenis (1.424.413 kemasan) 
kosmetika impor ilegal dengan nilai keekonomian 
mencapai lebih dari 77,9 miliar rupiah. Temuan produk 
ilegal tersebut terdiri dari kosmetika impor mengandung bahan 
berbahaya, kosmetika impor tanpa izin edar/nomor notifikasi, 
dan kosmetika impor yang dimasukkan ke dalam wilayah 
Indonesia secara ilegal (tidak melalui skema Indonesia National 
Single Window).

Modus operandi yang terungkap dari pelaku yang mengedarkan 
kosmetika impor ilegal ini antara lain dengan mengemas 
kosmetika impor ilegal seolah-olah produk dalam negeri yang 
telah terdaftar, mengemas kosmetika dalam negeri seolah-
olah produk impor yang telah terdaftar, mengedarkan secara 
langsung kepada konsumen (direct selling), memasukkan barang 
ke Indonesia bercampur dengan produk lain, baik melalui 
pelabuhan tradisional atau sebagai barang tentengan untuk 
menghindari pemeriksaan petugas.

Tindak lanjut terhadap temuan produk impor ilegal tersebut 
antara lain berupa pembatalan terhadap 1.491 izin edar/
nomor notifikasi kosmetika, pembekuan akses 28 pemohon 
notifikasi kosmetika, penghentian sementara kegiatan terhadap 
2 pemohon notifikasi, dan pemusnahan produk. Sementara 
dari hasil penelusuran terhadap kosmetika ilegal, baik dari 
tindak lanjut pemeriksaan, laporan masyarakat, maupun upaya 
investigasi selama tahun 2016, telah dilakukan tindak lanjut pro-
justitia terhadap 53 sarana. Selain itu juga, Badan POM telah 
memusnahkan 34,7 miliar rupiah kosmetika impor ilegal hasil 
penertiban 2016.         

   

Selain itu, dari hasil pengawasan selama semester II Tahun 2016, 
Badan POM berhasil menemukan 39 (tiga puluh sembilan) 
jenis kosmetika mengandung bahan berbahaya yang 
didominasi oleh produk kosmetika dekoratif dan produk 
perawatan kulit. 

Bahan berbahaya yang teridentifikasi terkandung dalam temuan 
tersebut antara lain merkuri, hidrokinon, asam retinoat, 
serta bahan pewarna merah K3, merah K10 dan Sudan 
IV. Selain itu, ditemukan pula kosmetika mengandung bahan 
kimia obat yang seharusnya tidak diperbolehkan terkandung 
dalam kosmetika yaitu Klindamisin dan Teofilin. Temuan 
tersebut berasal dari sarana industri, importir, dan badan usaha 
yang melakukan kontrak produksi, serta sarana distribusi, 
termasuk klinik kecantikan. Badan POM juga menjaring produk 
kosmetika berbahaya yang diedarkan/dipromosikan melalui 
media elektronik serta situs penjualan online.

Sesuai dengan Peraturan Kepala Badan POM RI No. 18 
Tahun 2015 tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetika, 
penambahan bahan berbahaya dilarang dalam 
pembuatan kosmetika karena berisiko menimbulkan efek 
negatif bagi kesehatan, antara lain:

1. Merkuri. Banyak disalahgunakan pada produk pemutih/
pencerah kulit. Merkuri bersifat karsinogenik (menyebabkan 
kanker) dan teratogenik (mengakibatkan cacat pada janin).

2. Asam Retinoat. Banyak disalahgunakan pada produk 
pengelupas kulit kimiawi (peeling) dan bersifat teratogenik.

3. Hidrokinon. Banyak disalahgunakan pada produk pemutih/
pencerah kulit. Selain dapat menyebabkan iritasi kulit, 
hidrokinon dapat menimbulkan ochronosis (kulit berwarna 
kehitaman) yang mulai terlihat setelah 6 bulan penggunaan 
dan kemungkinan bersifat irreversible (tidak dapat dipulihkan).

4. Bahan pewarna Merah K3 dan Merah K10. Banyak 
disalahgunakan pada lipstik atau produk dekoratif lain 
(pemulas kelopak mata dan perona pipi). Kedua zat warna ini 
bersifat karsinogenik.

Badan POM berkomitmen untuk terus mengawal pengawasan 
dan tindakan penanganan terhadap temuan kosmetika 
mengandung bahan berbahaya dengan memperkuat dasar hukum 
pengawasan, kelembagaan Badan POM, serta mengintensifkan 
pemeriksaan termasuk melalui koordinasi dengan lintas 
sektor terkait. Badan POM meminta para pelaku usaha agar 
selalu memenuhi ketentuan di bidang produksi dan distribusi 
kosmetika. Selain itu, Badan POM juga mengimbau kepada 
masyarakat agar tidak menggunakan kosmetika mengandung 
bahan berbahaya sebagaimana tercantum dalam lampiran 
peringatan publik/public warning ini, termasuk peringatan publik/
public warning yang sudah diumumkan sebelumnya. Ingat selalu 
“Cek KIK” sebelum membeli atau menggunakan kosmetika, 
yaitu cek Kemasan dalam kondisi baik, cek Izin edar berupa 
notifikasi dari Badan POM, dan cek Kedaluwarsanya.  Kepada 
para pelaku usaha agar selalu memenuhi ketentuan peraturan 
perundang-undangan terkait importasi dan distribusi kosmetika 
yang berlaku di Indonesia dalam menjalankan usahanya.

Untuk informasi lebih lanjut hubungi:

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

Jakarta, 6 Desember 2016
Biro Hukum dan Humas Badan POM

KOSMETIKA IMPOR 
ILEGAL DAN KOSMETIKA 
MENGANDUNG BAHAN 
BERBAHAYA

PENERTIBAN
BADAN POM UPDATE



10 InfoPOM VOL. 18 NO. 4 JULI-AGUSTUS 2017

Bagaimana tata cara melakukan notifikasi kosmetika?
1. Pemohon notifikasi harus mendaftarkan perusahaannya 

terlebih dahulu sebagai “Pemohon Notifikasi” secara 
elektronik di website BPOM http://notifkos.pom.go.id/bpom-
notifikasi.

2. Pemohon Notifikasi yang telah ternotifikasi perusahaannya 
dapat mengajukan notifikasi kosmetika secara online dengan:

a. Mengisi template notifikasi secara lengkap dan benar

b. Mengunggah data sesuai yang diminta dalam template

c. Mengirim (submit) template

d. Membayar biaya notifikasi setelah menerima perintah 
bayar yang disampaikan secara elektronik

e. Mengembalikan asli bukti pembayaran ke BPOM atau Balai 
POM terdekat dengan domisili Pemohon Notifikasi

f. Menunggu pemberitahuan secara elektronik bahwa 
kosmetika telah ternotifikasi, konfirmasi (permintaan 
tambahan data) atau ditolak maksimal 14 HK.

Informasi lengkap dapat dilihat di Peraturan Kepala BPOM 
Nomor  HK.03.1.23.12.10.11983 Tahun 2010 tentang  Kriteria 
dan Tata Cara Pengajuan Notifikasi Kosmetika sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Kepala BPOM Nomor 34 Tahun 
2013, yang dapat diunduh di http://jdih.pom.go.id.

Persyaratan apa yang harus dilampirkan apabila 
ingin mendaftarkan kosmetika impor dan 
bagaimana prosedurnya?
Berdasarkan Anak Lampiran II.3 Bagian Kedua Poin E Peraturan 
Kepala BPOM Nomor 39 Tahun 2013 tentang Standar Pelayanan 
Publik di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala BPOM 
Nomor 15 Tahun 2016, berikut persyaratan yang harus dipenuhi 
saat mengajukan permohonan notifikasi kosmetika di BPOM:

1. Dokumen Administratif

Kosmetika Impor

1. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

2. Angka Pengenal Importir (API) yang masih berlaku

3. Surat Penunjukan Keagenan yang masih berlaku 
mencantum masa berlaku dari negara asal 

4. Sertifikat atau surat keterangan yang menyatakan 
pabrik kosmetika di negara asal telah menerapkan Cara 
Pembuatan Kosmetika yang Baik (CPKB) sesuai dengan 
bentuk sediaan yang akan dinotifikasi dari pejabat 
pemerintah yang berwenang atau lembaga yang diakui di 
negara asal dan dilegalisir oleh Kedutaan Besar/ Konsulat 
Jenderal Republik Indonesia setempat untuk pabrik yang 
berlokasi di luar ASEAN

5. Sertifikat CPKB atau surat pernyataan penerapan CPKB 
sesuai dengan bentuk sediaan yang akan dinotifikasi untuk 
pabrik yang berlokasi di ASEAN

6. Certificate of Free Sale (CFS) dikeluarkan pejabat berwenang 
di negara asal yang dilegalisir KBRI atau Konsulat Jenderal 
(khusus impor dari luar Negara ASEAN) 

2. Dokumen Teknis

a. Formula kualitatif dan kuantitatif, di-entry dalam template 
notifikasi secara online melalui website BPOM http://
notifkos.pom.go.id/bpom-notifikasi 

b. Data pendukung keamanan bahan kosmetika (jika 
diperlukan)

c. Data pendukung klaim (jika diperlukan)

d. Contoh produk (jika diperlukan)

e. Dokumen Informasi Produk (DIP) lengkap disimpan oleh 
Pemohon. DIP harus dapat ditunjukkan bila sewaktu-
waktu dinilai/diaudit oleh BPOM

Peraturan lengkap dapat diunduh di http://jdih.pom.go.id.

Apakah jika akan mengecek kandungan merkuri 
pada kosmetika bisa dengan cara menggosokkan 
pada logam/emas?
Untuk mengetahui ada tidaknya Hg (merkuri) dalam 
suatu sediaan kosmetika tidak bisa dilakukan dengan cara 
menggosokkan emas ke dalam kosmetika tersebut, tetapi harus 
melalui reaksi pembentukan amalgam antara tembaga dengan Hg 
atau reaksi pengendapan dengan KI atau dengan menggunakan 
alat/instrumen AAS (Atomic Absorption Spectrophotometer) yang 
dilakukan di laboratorium.

Kosmetika yang beredar di pasaran perlu mendapatkan izin edar berupa notifikasi sebagai 
jaminan keamanan, mutu dan khasiat produk. HaloBPOM interaktif edisi kali ini menyajikan 
pertanyaan terkait tata cara dan persyaratan pengajuan notifikasi, serta pengujian merkuri pada 
kosmetika yang sering dipertanyakan masyarakat.
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Pada produk kosmetika, hidrokinon sering digunakan sebagai 
pemutih/pencerah kulit karena sifatnya sebagai antioksidan dan 
sebagai depigmenting agent (zat yang mengurangi warna gelap 
pada kulit). Selain itu, hidrokinon juga sering digunakan sebagai 
bahan pengoksidasi pewarna rambut dan polimerisasi dalam 
lem untuk kuku artifisial (kuku palsu). Hidrokinon juga sering 
digunakan pada proses cuci cetak foto, penghambat polimerisasi 
pada beberapa senyawa kimia seperti asam akrilik dan metil 
metakrilat, sebagai antioksidan karet dan zat-zat penstabil dalam 
cat, pernis, bahan bakar motor dan minyak.
Cara kerja hidrokinon dalam mencerahkan kulit adalah melalui 
mekanisme efek toksik hidrokinon terhadap melanosit (sel 
tempat sintesis melanin/pigmen hitam pada kulit) dan melalui 
penghambatan melagonesis (proses pembentukan melanin). 
Efek toksik hidrokinon terjadi karena hidrokinon berkompetisi 
dengan tirosin sebagai substrat untuk tirosinase (enzim yang 
berperan dalam pembentukan melanin), sehingga tirosinase 
mengoksidasi hidrokinon dan menghasilkan benzoinon yang 
toksik terhadap melanosit. 
Pembatasan penggunaan hidrokinon pada kosmetika telah 
diatur dalam Peraturan Kepala Badan POM RI Nomor 18 
Tahun 2015 Tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetika. Pada 
peraturan tersebut disebutkan bahwa hidrokinon sebagai bahan 
kosmetika hanya boleh digunakan untuk kuku artifisial 
dengan kadar maksimum sebesar 0.02% setelah pencampuran 
sebelum digunakan dan hanya boleh digunakan oleh tenaga 
profesional.
Selain hidrokinon, bahan lain yang sering digunakan dalam 
produk kosmetika adalah Asam retinoat, yang merupakan 
suatu retinoid aktif turunan vitamin A dalam bentuk asam yang 
dibentuk dari all-trans retinol (retinoid dalam bentuk alkohol). 
Asam retinoat juga dikenal sebagai tretinoin (all-trans-retinoic 
acid) yang digunakan dalam terapi jerawat. Biasanya asam retinoat 
digunakan pada krim siang, krim malam dan krim pemutih. Pada 
kulit, asam retinoat bekerja melalui  3 (tiga) mekanisme, yaitu:
1. Pengaktifan reseptor asam retinoat (RAR)

Interaksinya dengan RAR pada sel kulit mampu merangsang 
proses perbanyakan dan perkembangan sel kulit terluar 

sehingga asam retinoat secara topikal dengan dosis 0,05 atau 
0,1% mampu memperbaiki perubahan struktur/penuaan kulit 
akibat radiasi ultraviolet.

2. Pembentukan dan peningkatan jumlah protein NGAL 
(Neitrophil Gelatinase-Associated Lipocalini)
Asam retinoat dapat meningkatkan pembentukan dan 
peningkatan jumlah protein NGAL yang meningkatkan 
matinya sel kelenjar sebasea (sel penghasil sebum/minyak), 
yang kemudian akan mengurangi produksi sebum sehingga 
mampu mengurangi timbulnya jerawat.

3. Berperan sebagai iritan
Asam retinoat juga bekerja sebagai iritan pada epitel folikel 
(lapisan pada lubang tumbuhnya rambut) yang memicu 
peradangan dan mencegah bergabungnya sel tanduk 
menjadi massa yang padat sehingga tidak menyumbat folikel 
dan tidak menghasilkan komedo. Selain itu, asam retinoat 
juga meningkatkan produksi sel tanduk sehingga mampu 
melemahkan dan mendesak komedo untuk keluar. 

Di Indonesia, asam retinoat telah dilarang penggunaannya 
dan diatur dalam Peraturan Kepala Badan POM RI Nomor 18 
Tahun 2015 Tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetika.

Bahaya Penggunaan Hidrokinon dan Asam 
Retinoat
Pada umumnya penggunaan hidrokinon dan asam retinoat dapat 
menyebabkan iritasi kulit, kulit menjadi merah (eritema), dan 
rasa terbakar. Bahaya lain yang ditimbulkan yaitu:
1. Leukoderma kontak (vitiligo) dan okronosis eksogen

Penggunaan hidrokinon dalam waktu yang lama dan secara 
terus menerus akan menimbulkan leukoderma kontak 
(vitiligo) dan okronosis eksogen. Vitiligo adalah penyakit 
kulit yang dicirikan dengan hilangnya pigmen kulit akibat 
disfungsi atau matinya melanosit. Penggunaan krim untuk 
menghilangkan pigmen atau mencerahkan kulit dapat 
menyebabkan hilangnya pigmen secara keseluruhan di 
area yang dioleskan. Kondisi ini menyebabkan noda-noda 
depigmentasi atau tanpa pigmen dengan area hiperpigmentasi 
berupa bintik-bintik hitam (leukoderma-en-confetti).

Tampil menarik dan dikagumi banyak orang adalah impian semua orang. Berbagai cara dilakukan 
untuk mewujudkan penampilan yang menarik, salah satunya dengan menggunakan kosmetika. 
Hasilnya, banyak produsen yang memanfaatkan peluang tersebut memproduksi kosmetika 
dengan berbagai cara untuk menarik hati konsumen. Tuntutan akan hasil yang instan, menjadi 
hal yang diminati konsumen terhadap suatu produk kosmetika. Alasan tersebut menjadi salah 
satu penyebab produsen mencampur kosmetika dengan bahan berbahaya demi  memuaskan 
hati para konsumen dan meraup keuntungan. 

WASPADA
HIDROKINON
DAN ASAM 
RETINOAT PADA 
KOSMETIKA

POJOK INFOPOM
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Okronosis eksogen adalah disklorisasi kulit berwarna biru 
kehitaman yang biasanya disebabkan penyakit alkaptonuria 
(penumpukan homogentisic acid/HGA). Tidak ada gejala 
sistemik yang berhubungan dengan okronosis eksogen.

2. Potensi sebagai zat karsinogen (menyebabkan kanker)
Penggunaan asam retinoat pada mencit albino dan mencit 
berpigmen terbukti dapat meningkatkan potensi karsinogen 
akibat radiasi sinar UV-B dan UV-A

3. Potensi sebagai zat teratogen (menyebabkan cacat janin)
Sifat teratogenik pada asam retinoat umumnya ditandai oleh 
kelainan pada telinga eksternal (seperti tidak berbentuk, kecil, 
atau cacat), kelainan bentuk wajah (termasuk bibir sumbing), 
kelainan sistem saraf pusat (malposisi, perkembangan 
kurang sempurna, atau tidak ada perkembangan), kurangnya 
produksi hormon paratiroid, serta kelainan jantung 
(terutama kecacatan pada sekat ventrikel dan atrium, atau 
pada lengkung aorta). Kebanyakan bayi yang terlahir dengan 
kondisi tersebut akhirnya akan meninggal. 

Tips Aman Menggunakan Kosmetika 
Cerdas dalam memilih kosmetika dengan KLIKK:
a. Kemasan 

• Pastikan kemasan kosmetika dalam keadaan baik (tidak 
rusak/cacat/jelek). 

• Jangan memilih kosmetika yang kemasannya rusak 
(menggelembung/penyok). 

• Memiliki warna, bau dan konsistensi produk baik. 
• Bentuk dan warna stabil serta tidak ada bercak kotoran. 
• Pilih kosmetika dengan penandaan yang baik, tidak lepas 

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

b. Label
Pastikan label tercantum jelas dan lengkap. Setiap kosmetika 
wajib mencantumkan penandaan/label yang benar, meliputi:
• nama kosmetika; 
• kegunaan;
• 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 kosmetika 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
Keterangan:
A: Produk Asia (termasuk produk lokal)
B: Produk Australia
C: Produk Eropa
D: Produk Afrika
E. Produk Amerika

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

e. Kedaluwarsa
• Batas Kedaluwarsa jangan sampai lewat. Telitilah tanggal 

Kedaluwarsa kosmetika sebelum membeli
• Tanggal Kedaluwarsa ditulis dengan urutan tanggal bulan 

dan tahun atau bulan dan tahun. 

Contoh: exp. Date: Februari 2015 atau ed. 02.2015

Oleh: Pusat Informasi Obat dan Makanan - Badan POM

PUSTAKA
1. Peraturan Kepala Badan POM RI No. 18 Tahun 2015 Tentang 

Persyaratan Teknis Bahan Kosmetika
2. Sentra Informasi Keracunan (SIKer). Waspada Asam Retionat 

Dalam Kosmetika. Jakarta. http://ik.pom.go.id/v2016/artikel/
ARTIKEL-ASAM-RETINOAT.pdf 

3. Sentra Informasi Keracunan (SIKer). Hidrokinon Dalam 
Kosmetik. Jakarta. http://ik.pom.go.id/v2016/artikel/artikel-
Hidrokinon-dalam-Kosmetik.pdf 

4. Badan POM. Materi Edukasi Tentang Peduli Obat dan Pangan 
Aman

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
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MUKKA Lip Balm 02

MUKKA Lip Balm 03

MUKKA Lip Balm 04

MUKKA Lip Balm 05

MUKKA Lip Balm 06

MUKKA Blusher No. 01

MUKKA Lip Gloss 11

MUKKA Nail Polish 21

BICHUN Nail Polish 20

LA BELLA ESTHER
Day Cream

LA WIDYA COLLAGEN
Night Cream

LA WIDYA CURCUMIN
Day Cream

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Import by:
PT. DARGISS INTI SEJAHTERA

JAKARTA-INDONESIA
Made In China

Import by:
PT. DARGISS INTI SEJAHTERA

JAKARTA-INDONESIA
Made In China

Import by:
PT. DARGISS INTI SEJAHTERA

JAKARTA-INDONESIA
Made In China

Import by:
PT. DARGISS INTI SEJAHTERA

JAKARTA-INDONESIA
Made In China

Import by:
PT. DARGISS INTI SEJAHTERA

JAKARTA-INDONESIA
Made In China

Imported by:
PT. DARGISS INTI SEJAHTERA
RE Martadinata 12-O Jakarta

MADE IN CHINA

PT. DARGISS INTI SEJAHTERA

Import by:
PT. DARGISS INTI SEJAHTERA
RE Martadinata 12-O Jakarta

Made In China

Product by:
Chiao Tu Cosmetics Co., Ltd.

No. 771, Chung Min Road, 824
Yen Chao Hsiang Kaohsiung

Country-Taiwan
Import by:

Crystal Beauty
Jakarta-Indonesia

Diproduksi oleh:
Bertie Enterprise Corp.

Nantao-Taiwan
Di impor oleh:

PT. Sinar Dios Abadi
Jakarta-Indonesia

Diproduksi oleh:
Bertie Enterprise Corp.

Nantao-Taiwan
Di impor oleh:

PT. Sinar Dios Abadi
Jakarta-Indonesia

Pewarna Merah K10

Pewarna Merah K10

Pewarna Merah K10

Pewarna Sudan IV

Pewarna Merah K10

Pewarna Merah K10

Pewarna Merah K10

Pewarna Sudan IV

Pewarna Merah K3

Merkuri

Merkuri

Merkuri

NAMA KOSMETIKANO.

NAMA DAN ALAMAT 
PRODUSEN/IMPORTIR/

DISTRIBUTOR YANG 
TERCANTUM

PADA KEMASAN

KANDUNGAN 
BAHAN 

BERBAHAYA
NO. IZIN EDAR

NA11141302201 

NA11141302202

NA11141302205

NA11141302204

NA11141302203

NA11151202500

NA11141301747

NA11141500759

NA11141500794

NA47150101125

NA47150103943

NA47150103996

PUBLIC WARNING
TENTANG

KOSMETIKA MENGANDUNG BAHAN BERBAHAYA
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13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

L’COME Night Cream

OZERA
Nail Polish Color No. 20

ZARD
Nail Polish 7 mL (51)

ZARD
Nail Polish 7 mL (104)

ZARD
Nail Polish 7 mL (108)

ZARD
Nail Polish 7 mL (134)

ZARD
Nail Polish 7 mL (628)

IMPLORA
Lipstick No. 1

(Water Shine Diamonds)

IMPLORA
Lipstick No. 2

(Water Shine Diamonds)

IMPLORA
Lipstick No. 3

(Water Shine Diamonds)

IMPLORA
Lipstick No. 5

(Water Shine Diamonds)

IMPLORA
Lipstick No. 6

(Water Shine Diamonds)

Product by:
Bertie Enterprise Corp.

No. 186, Cheng Kong 3rd. rd.
Nantao-Taiwan

Import by: Sinar Dios Abadi, PT
Jakarta Utara

PT. Sinar Dios Abadi
Jakarta-Indonesia

PT ADI PARAMA WARDHANA

Diproduksi Oleh:
PRISKILA COSMETICS

Gudang Ritz Park blok BB. 10-11
Bahar Taman-Sidoarjo*

Diproduksi Oleh:
PRISKILA COSMETICS

Gudang Ritz Park blok BB. 10-11
Bahar Taman-Sidoarjo*

Diproduksi Oleh:
PRISKILA COSMETICS

Gudang Ritz Park blok BB. 10-11
Bahar Taman-Sidoarjo*

Diproduksi Oleh:
PRISKILA COSMETICS

Gudang Ritz Park blok BB. 10-11
Bahar Taman-Sidoarjo*

Diproduksi Oleh:
PRISKILA COSMETICS

Gudang Ritz Park blok BB. 10-11
Bahar Taman-Sidoarjo*

Diproduksi Oleh:
Priskila Cosmetics

Jl. Karang Empat Timur I
No. 50 KAV. 9

Surabaya-Indonesia

Diproduksi Oleh:
Priskila Cosmetics

Jl. Karang Empat Timur I
No. 50 KAV. 9

Surabaya-Indonesia

Diproduksi Oleh:
Priskila Cosmetics

Jl. Karang Empat Timur I
No. 50 KAV. 9

Surabaya-Indonesia

Diproduksi Oleh:
Priskila Cosmetics

Jl. Karang Empat Timur I
No. 50 KAV. 9

Surabaya-Indonesia

Diproduksi Oleh:
Priskila Cosmetics

Jl. Karang Empat Timur I
No. 50 KAV. 9

Surabaya-Indonesia

Pewarna Merah K10

Pewarna Merah K10

Pewarna Merah K10

Pewarna Merah K10

Pewarna Merah K10

Pewarna Merah K10

Pewarna Merah K10

Pewarna Merah K10

Pewarna Merah K10

Pewarna Merah K10

Pewarna Merah K10

Pewarna Merah K10

NA47150104119

NA11151501339

NA18111301524

NA18111301507

NA18111301506

NA18111301509

NA18111301510

NAMA KOSMETIKANO.

NAMA DAN ALAMAT 
PRODUSEN/IMPORTIR/

DISTRIBUTOR YANG 
TERCANTUM

PADA KEMASAN

KANDUNGAN 
BAHAN 

BERBAHAYA
NO. IZIN EDAR
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IMPLORA
Lipstick No. 6
(Fleur Rouge)

SCHOLAR GOLD
Whitening Night Cream

THE FACE
Supreme Whitening

Night Cream

VAMPIRE
Moisten Skin Whitening

Day Cream
Beautylicious-Gold Label

NARWASTU
Body Contour

D & I COSMETIQUE
Night Whitening

ERTO’S
Night Cream Whitening

JAKARTA AESTHETIC CLINIC
Light and Glow

IMI
Whitening Deoxyarbutin

MAZAYA
Match Perfection 4 in 1
Powder Cake Whitening 

Natural

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

Diproduksi Oleh:
Priskila Cosmetics

Jl. Karang Empat Timur I
No. 50 KAV. 9

Surabaya-Indonesia

Produced: CRESSINDO

Product by:
Cressindo Kusuma PT

Jl. Kamal Muara III No. 2A, 
RT 001/003

Kel. Kamal Muara Kec. Penjaringan
Jakarta

Produced by: UD. Narwastu
Jl. Sukosemolo 183 Blok G6 no. 21,

Surabaya, Indonesia

Diproduksi oleh:
PT. Immortal Cosmedika Indonesia

Depok-Indonesia
Untuk

PT. Bunda Husada Mandiri
Jl. Sulastri No. 9, Kesiman Petilan

Denpasar-Indonesia

Diproduksi oleh:
PT. Immortal Cosmedika Indonesia

Depok-Indonesia
Untuk

CV. ERTO
Gedung Perkantoran Pulomas Satu,

Gd. IV Lt. I R2B
Jl. Jend. A. Yani No. 02, Kayu Putih,

Pulogadung
Jakarta Timur-Indonesia

Diproduksi oleh:
PT. Immortal Cosmedika Indonesia

Depok-Indonesia
Untuk

PT. Mahakarya Indah Sejati
Gd. Talavera Office Park Lt. 28
Jl. TB Simatupang Kav. 22-26 

Cilandak
Jakarta-Selatan

Diproduksi oleh:
PT ICI

Depok-Indonesia
Untuk

PT. Mandiri Karya Utama
Semarang-Indonesia

Diproduksi oleh:
PT. Immortal Cosmedika Indonesia

Depok-Indonesia
Untuk

PT. Pesona Amaranthine 
Cosmetiques

Jl. Raya Pekapuran No. 32
Sukatani-Depok, Indonesia

Pewarna Merah K10

Merkuri

Merkuri

Merkuri

Teofilin

Hidrokinon

Hidrokinon

Hidrokinon

Hidrokinon

Hidrokinon

NAMA KOSMETIKANO.

NAMA DAN ALAMAT 
PRODUSEN/IMPORTIR/

DISTRIBUTOR YANG 
TERCANTUM

PADA KEMASAN

KANDUNGAN 
BAHAN 

BERBAHAYA
NO. IZIN EDAR

NA18141303744

NA18140100016

NA18150101733

NA18150102904

NA18130102194

NA18150100707

NA18150102818

NA18151900438

NA18151900429

NA18151204839

PUBLIC WARNING
TENTANG

KOSMETIKA MENGANDUNG BAHAN BERBAHAYA
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35

36

37

38

39

MAZAYA
Dermo Whitening Serum With 

Astaxanthin

MH SARAH BEAUTY CARE
Dermo Lightening Cream

MIROCELL
Cream Malam untuk Kulit 

Berminyak

MIROCELL
Cream Malam untuk Kulit 

Normal

ULTIMATE SZAVA
Acnes Cream

Diproduksi oleh:
PT. Immortal Cosmedika Indonesia

Depok-Indonesia
Untuk

PT. Pesona Amaranthine 
Cosmetiques

Jl. Raya Pekapuran No. 32
Sukatani-Depok, Indonesia

Diproduksi oleh:
PT. Immortal Cosmedika Indonesia

Depok-Indonesia
Untuk

CV. Sarah Kharisma Beauty
Jl. Cemara No. 6 A Graha Indah

Kedung Halang, Bogor Utara
Bogor-Indonesia

Diproduksi & Didistribusikan:
PT. SUKMA SKIN TREATMENT

Ruko Gading Serpong
Kp. Kamurang Atas RT 01/01
Kel. Pakualam, Kec. Serpong

Tangerang-Indonesia
Made In Indonesia

Diproduksi & Didistribusikan:
PT. SUKMA SKIN TREATMENT

Ruko Gading Serpong
Kp. Kamurang Atas RT 01/01
Kel. Pakualam, Kec. Serpong

Tangerang-Indonesia
Made In Indonesia

Produksi oleh/Manufactured by:
PT. Alfa Omega Mulia Abadi

Bekasi-Indonesia
Didistribusi/Distributed by:

PT. Gama M
Jakarta-Indonesia

Hidrokinon

Hidrokinon

Asam Retinoat

Asam Retinoat

Klindamisin

NA18151900435

NA18161900037

NA18140101923

NA18140101922

NA18140102266

NAMA KOSMETIKANO.

NAMA DAN ALAMAT 
PRODUSEN/IMPORTIR/

DISTRIBUTOR YANG 
TERCANTUM

PADA KEMASAN

KANDUNGAN 
BAHAN 

BERBAHAYA
NO. IZIN EDAR

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

JANGAN 
GUNAKAN

KOSMETIKA
YANG MENGANDUNG

BAHAN BERBAHAYA!

*	 Pada	kemasan	primer	tidak	tercantum	nomor	notifikasi,	namun	pada	kemasan	sekunder	tertulis:
 NA18151500164; NA18151500162; NA18151500156; NA18151500161; NA18151500160; NA18151500159
 NA18151500165; NA18151500167; NA18151500157; NA18151500166; NA18151500163; NA18151500158


