KETENTUAN UMUM

1

2

IKLAN ADALAH informasi yang bersifat komersial dan layanan masyarakat
tentang tersedianya jasa, barang, dan gagasan yang dapat dimanfaatkan
oleh khalayak dengan atau tanpa imbalan kepada lembaga penyiaran
yang bersangkutan media cetak, media elektronik, media teknologi
informasi dan/atau media luar ruang.
Alat Kesehatan (Alkes) & Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT)

YANG DAPAT DIIKLANKAN adalah yang sudah memiliki persetujuan izin edar dan
sesuai dengan penandaan pada izin edar yang masih berlaku dari
Kementerian Kesehatan.

3

Iklan HARUS MEMBERIKAN INFORMASI YANG BENAR sesuai izin edar dan tidak
boleh menyimpang dari sifat keamanan, mutu dan kemanfaatan serta tidak
bertentangan dengan etika kesusilaan.

4

Setiap PERUBAHAN DARI IKLAN yang telah mendapat persetujuan iklan harus
tetap melakukan permohonan baru.

5 MASA BERLAKU IKLAN

sesuai dengan masa berlaku izin edar produk tersebut
dan 1 (satu) permohonan iklan hanya untuk 1 (satu) nomor ijin edar.

01) Surat Permohonan kepada Direktur Jenderal

10

02) Fotokopi Sertifikat Produksi (untuk produk dalam negeri)
03) Fotokopi Izin Penyalur Alat Kesehatan
04) Fotokopi izin edar

11

PERSYARATAN TEKNIS
A. UMUM

26

Iklan tidak boleh menyatakan kata-kata "selama persediaan masih
ada” atau kata-kata lain yang bermakna sama.

Pemakaian kata ”gratis” tidak boleh dicantumkan dalam iklan, bila
ternyata konsumen harus membayar biaya lain.

27

Iklan tidak boleh mengeksploitasi erotisme atau seksualitas dengan
cara apapun, dan untuk tujuan atau alasan apapun.

Biaya pengiriman yang dikenakan kepada konsumen harus
dicantumkan dengan jelas.

28

Iklan yang semata-mata menampilkan anak-anak berusia dibawah 5
(lima) tahun dalam bentuk apapun harus didampingi oleh orang tua /
dewasa kecuali diperuntukkan bagi anak- anak yang berusia dibawah
5 (lima) tahun.

29

Iklan tidak boleh memperlihatkan anak-anak dalam adegan-adegan
yang berbahaya, menyesatkan atau tidak pantas dilakukan oleh
anak-anak.

30

Iklan tidak boleh menampilkan anak-anak sebagai penganjur bagi
penggunaan suatu produk yang bukan untuk anak-anak.

31

Iklan tidak boleh menampilkan adegan yang mengeksploitasi daya
rengek (pester power) anak-anak dengan maksud memaksa para
orang tua untuk mengabulkan permintaan anak-anak mereka akan
produk terkait.

32

Iklan tidak boleh melecehkan, mengeksploitasi, mengobjekkan, atau
mengornamenkan perempuan sehingga memberi kesan yang
merendahkan kodrat, harkat, dan martabat mereka.

33

Iklan tidak boleh mempertentangkan atau membiaskan kesetaraan
hak gender dalam segala aspek kehidupan sehari-hari. Hal ini
mencakup:
a. Kewenangan; bahwa pria dan wanita memiliki kewenangan yang
setara.
b. Pengambilan keputusan; bahwa pria dan wanita memiliki
kemampuan yang setara dalam mengambil keputusan.
c. Seksualitas; bahwa baik pria maupun wanita tidak boleh
dieksploitasi secara seksual.
d. Kekerasan dan pengendalian; bahwa tidak boleh terdapat
penggambaran kekerasan dan atau pengendalian oleh pria
terhadap wanita ataupun sebaliknya, oleh wanita terhadap pria.
e. Perbedaan; bahwa pria dan wanita di segala tingkat usia memiliki
kesempatan yang sama dalam berperan atau berprestasi.
f. Bahasa bias gender; bahwa tidak boleh terdapat kesan
penggunaan istilah atau ungkapan yang dapat disalahartikan atau
yang dapat menyinggung perasaan sesuatu gender, maupun yang
mengecualikan pria atau wanita.

34

Iklan tidak boleh memberi kesan yang merendahkan atau mengejek
penyandang cacat.

35

Iklan tidak boleh menampilkan perlakuan yang tidak pantas terhadap
hewan, utamanya dari spesies yang dilindungi dan hewan peliharaan.

36

Iklan dilarang memuat atau menampilkan tenaga professional atau
aktor yang berperan sebagai tenaga professional atau menggunakan
identitas atau atribut tenaga professional baik secara jelas maupun
tersamar.

37

Iklan boleh memuat atau menampilkan tenaga professional atau
aktor yang berperan sebagai tenaga professional atau menggunakan
identitas atau atribut tenaga professional hanya pada :
a. Majalah kesehatan
b. Iklan layanan kesehatan; dan
c. Forum ilmiah di lingkungan profesi.

12

Pencantuman harga sesuatu produk dalam iklan harus ditampakkan
dengan jelas, sehingga konsumen mengetahui apa yang akan
diperolehnya dengan harga tersebut.

13

Pencantuman garansi atau jaminan mutu suatu produk dalam iklan
harus dapat mempertanggungjawabkan dasar- dasar jaminannya.

14

Iklan yang menampilkan adegan hasil atau efek dari penggunaan
produk dalam jangka waktu tertentu, harus jelas mengungkapkan
memadainya rentang waktu tersebut.

15

Iklan tidak boleh secara langsung maupun tidak langsung mendorong
penggunaan produk yang berlebihan dan tidak perlu.

16

Perbandingan produk tidak boleh menyebut merek lain.

17

Iklan tidak boleh dibandingkan secara langsung dengan produk lain
yang sejenis kecuali jika diproduksi oleh pabrik yang sama, aspek-spek
teknis produk yang sama, dan kriteria yang tepat sama.

05) Fotokopi penandaan / label yang telah disetujui
06) Rancangan iklan rangkap 3 (tiga), gambar dan tulisanharus
jelas dan mudah terbaca serta berwarna. Media dan bentuk
rancangan iklan yang akan digunakan :
(a) Media Cetak : koran, majalah, tabloid, leaflet, booklet, brosur (print)
(b) Media Elektronik : televisi (story board/CD), radio (script), portal
online (story board/CD)
(c) Media Luar Ruang : billboard/billboard digital (cetak/story board/CD),
spanduk (print), standing banner (print)
(d) Media Sosial (story board/CD)

Pencantuman penjelasan tersebut harus dibuat sedemikian rupa,
sehingga mudah terbaca oleh halayak.

01

Menggunakan Bahasa Indonesia, angka arab, dan huruf latin yang
mudah dipahami dan tidak menimbulkan penafsiran ganda.
Penggunaan bahasa, angka dan huruf selain Bahasa Indonesia, angka
Arab dan huruf Latin diperbolehkan sepanjang tidak ada padanannya.

18

dapat dilakukan setiap hari kerja di Unit
Layanan Terpadu Kementerian Kesehatan RI, Jl.HR. Rasuna Said Blok
X5 Kav 4-9, Jakarta Selatan.

Jika perbandingan produk secara langsung menampilkan data riset,
maka metodologi, sumber dan waktu penelitiannya harus
diungkapkan secara jelas serta sudah memperoleh persetujuan atau
verifikasi dari organisasi penyelenggara riset tersebut.

02

Tidak menggunakan kata-kata superlative seperti "paling", "nomor
satu", "top", atau kata-kata berawalan "ter", dan/ atau yang bermakna
sama.

19

Perbandingan produk secara tak langsung harus tidak menyesatkan
khalayak.

PERSETUJUAN IKLAN paling lambat dalam jangka waktu 3 (tiga) hari akan

03

Tidak mengandung klaim, pernyataan, atau kesan bahwa produk
tersebut sempurna, ajaib (infallible, unfailing, magical, miraculous) dan/
atau bermakna sama.

20

Pencantuman perbandingan harga hanya dapat dilakukan terhadap
efisiensi dan kemanfaatan penggunaan produk serta harus disertai
penjelasan atau penalaran yang memadai.
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Tidak mengandung klaim, pernyataan, atau kesan bahwa produk
aman, penggunaanya tidak akan menyebabkan kerugian atau tidak
menimbulkan efek samping.

21

Iklan tidak merendahkan produk pesaing secara langsung maupun
tidak langsung.

22

Iklan produk tidak boleh dengan sengaja meniru iklan produk pesaing
sedemikian rupa sehingga dapat merendahkan produk pesaing,
ataupun menyesatkan atau membingungkan khalayak. Peniruan
tersebut meliputi baik ide dasar, konsep atau alur cerita,setting,
komposisi musik maupun eksekusi. Dalam pengertian eksekusi
termasuk model, kemasan, bentuk merek, logo, judul atau subjudul,
slogan, komposisi huruf dan gambar, komposisi musik baik melodi
maupun lirik, ikon atau atribut khas lain, dan properti.

6 PENGAJUAN PERMOHONAN IKLAN
7

PERSYARATAN ADMINISTRASI

diterbitkan setelah seluruh persyaratan administratif dan teknis telah
dinyatakan lengkap dan mendapatkan rekomendasi dari Tim Penilai serta
telah mengunggah bukti bayar PNBP atau telah menyerahkan bukti bayar
PNBP ke petugas loket ULT.

8 INFORMASI LEBIH LANJUT

dapat melalui website http://regalkes.depkes.co.id.
05

Penggunaan kata ”halal” hanya dapat dilakukan setelah produk
mempunyai sertifikat resmi dari MUI atau lembaga yang berwenang.

06

Tidak menggunakan kata-kata ”presiden”, ”raja”, ”ratu” dan
sejenisnya dalam kaitan atau konotasi negatif.

07

Tidak menggunakan kata-kata "satu-satunya” atau yang bermakna
sama, tanpa secara khas menyatakan dalam hal apa produk tersebut
menjadi satu-satunya dan hal tersebut harus dapat dibuktikan dan
dipertanggungjawabkan.

08

09

Penggunaan tanda asteris tidak digunakan untuk menyembunyikan,
menyesatkan, membingungkan, membohongi khalayak tentang
kualitas, kinerja, atau harga sebenarnya dari produk yang diiklankan
ataupun tentang ketidaktersediaan sesuatu produk.
Penggunaan tanda asteris untuk memberi penjelasan lebih rinci atau
sumber dari sesuatu pernyataan yang bertanda tersebut.

23

Iklan tidak boleh meniru ikon atau atribut khas yang telah lebih dulu
digunakan oleh sesuatu iklan produk pesaing dan masih digunakan
hingga kurun dua tahun terakhir.

24

Iklan tidak boleh menyalahgunakan istilah-istilah ilmiah dan statistik
untuk menyesatkan khalayak, atau menciptakan kesan yang
berlebihan.

25

Iklan tidak boleh memanfaatkan ketidaktahuan dan mudah percaya
masyarakat dengan mencantumkan data ilmiah yang tidak dapat
divalidasi dan diverifikasi.

38

Iklan yang mengandung atau berkaitan dengan profesi tertentu harus
mematuhi kode etik profesi tersebut.

39

Iklan tidak boleh menggunakan peragaan tenaga professional atau
yang mirip dengan itu, tokoh agama dan pejabat negara.

40

Iklan tidak boleh menggunakan nama, inisial, logo, lambang, dan /
atau referensi yang mengindikasikan saran penggunaan dari institusi
atau organisasi yang bergerak di bidang kesehatan.

57

01

42

Penggunaan tokoh animasi sebagai peniruan seorang tokoh atau
sesuatu karakter yang populer, harus atas ijin dari yang bersangkutan
atau pemilik hak atas karakter tersebut.

02

43

Tokoh animasi tidak boleh ditampilkan secara menakutkan atau
menjijikkan secara berlebihan.

44

Klaim iklan harus menunjukkan manfaat/ efikasi dari formula utama
produk.

45

Iklan tidak boleh memuat kata-kata, kalimat atau ilustrasi
yang mengklaim atau mengesankan dapat menyembuhkan
suatu kelainan atau penyakit.

Iklan tidak boleh memuat berbagai klaim atau kesan
bahwa Alat Kesehatan tersebut sempurna, menjamin akan
memberikan kepastian kesembuhan.

Iklan tidak berisi berbagai klaim, pernyataan atau implikasi yang
tidak sesuai, tidak masuk akal, aman atau tidak dapat menyebabkan
bahaya atau efek samping sama sekali.

04

Iklan tidak boleh mengabaikan pengobatan/perawatan
utama, menawarkan saran-saran spesifik, diagnosa atau
penanganan untuk penyakit yang serius dan kronis.

46

Materi iklan alkes atau PKRT harus memenuhi ketentuansesuai
dengan klaim yang disetujui pada waktu pendaftaran alkes atau
PKRT tersebut.

05

Iklan tidak boleh mendorong penggunaan untuk tujuan
asusila dan harus sesuai dengan estetika dan tatakrama
ketimuran serta disertai spot “IKUTI PETUNJUK
PEMAKAIAN”.

47

Iklan tidak menimbulkan salah persepsi yang membahayakan

48

Iklan tidak boleh menggunakan testimony.

49

Iklan tidak boleh menggunakan jargon/slogan medis yang
membingungkan.

01

50

Iklan tidak boleh menimbulkan ketakutan atau memanfaatkan mitos
yang ada di masyarakat.

02

51

Iklan yang menampilkan dramatisasi mencantumkan kata-kata
"Adegan Ini Didramatisasi".

Antiseptika dan desinfektan tidak boleh menganjurkan
penggunaan yang berlebihan, misal menghilangkan
bakteri, menggunakan klaim yang seolah-olah fungsinya
sebagai terapi pengobatan.

03
52

Iklan yang menampilkan adegan berbahaya mencantumkan
peringatan "Adegan Berbahaya”,“Jangan Ditiru".

Pestisida Rumah Tangga tidak boleh diiklankan dengan
menyebutkan kata-kata "Aman ", ”Tidak Berbahaya" atau
kata-kata lain yang semakna.

Adegan yang tidak sepenuhnya layak dikonsumsi oleh balita dan
anak-anak mencantumkan kata-kata "Bimbingan Orangtua" atau
lambang yang bermakna sama

54

Spot peringatan mencantumkan tulisan yang jelas terbaca dan
proporsional pada satu screen/gambar terakhir dengan ukuran
minimal 30% dari screen dan ditayangkan minimal selama 3 detik.
Visualisasi tulisan harus memenuhi syarat- syarat kontras dan
kejelasan.

55

Spot peringatan iklan dibacakan pada akhir iklan dengan jelas dan
dengan nada suara tegas.

56

Iklan radio menggunakan suara atau efek bunyi yang menimbulkan
imajinasi amat mengerikan atau amat menjijikkan hanya disiarkan
kepada khalayak pada waktu yang sesuai yaitu diatas jam 22.00.

Pemohon
menyerahkan
/ mengunggah
berkas

Tidak

Iklan tidak boleh menyarankan secara langsung maupun
tidak langsung bahwa alat kesehatan dapat mencegah,
memperlambat atau mengembalikan perubahan fisiologi
dan kondisi degeneratif yang berkenaan atau yang
berhubungan dengan proses penuaan.

03

53

Alur Proses Persetujuan Iklan
dan Surat Keterangan Promosi

B. IKLAN ALAT KESEHATAN

Iklan tidak boleh menggunakan rekomendasi dari suatu
laboratorium, Instansi Pemerintah, organisasi profesi kesehatan atau
kecantikan dan atau tenaga kesehatan.

41

Iklan untuk produk tertentu seperti kondom, plester, pembalut wanita,
tes kehamilan, peralatan steril, produk diagnostik invitro, produk
untuk tujuan intim, pemutih cucian, pembersih lantai, antiseptika dan
desinfektan, serta pestisida rumah tangga harus disesuaikan dengan
ketentuan khusus untuk produk tersebut dan memperhatikan
kepatutan

TATA CARA PERIZINAN

Penilaian
10 Hari
Ya

Penambahan
Kelengkapan
Persyaratan (I)
14 Hari

IKLAN ALAT KESEHATAN
DAN PERBEKALAN
KESEHATAN
RUMAH TANGGA

Bayar PNBP
+ menyerahkan
/mengunggah
bukti bayar
7 Hari

C. IKLAN PKRT
Iklan tidak boleh diiklankan seolah-olah hasil penggunaannya
dijamin menjadi bebas kuman samasekali dan aman.

04

Pestisida Rumah Tangga tidak boleh diiklankan dengan
menyebutkan kata "Ampuh” atau kata lain yang semakna.

05

Pestisida Rumah Tangga tidak boleh diiklankan seperti
produk Kosmetika dan Perbekalan Kesehatan Rumah
Tangga lain sehingga dapat ditafsirkan salah terhadap
keamanannya.

06

Iklan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga tertentu
seperti sediaan antiseptika/desinfektan, pestisida rumah
tangga, pemutih cucian dan pembersih tertentu, dll harus
ada spot :
"IKUTI PETUNJUK PEMAKAIAN, PERINGATAN, DAN
CARA PENANGGULANGAN JIKA TERJADI
KECELAKAAN”.

Tidak

Penolakan

Tidak

Penilaian
5 Hari

3 Hari

Ya

Penambahan
Kelengkapan
Persyaratan (I)
14 Hari

Penilaian
5 Hari

Persetujuan/
Surat Keterangan
Terbit

Ya

