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“Beauty is how you feel inside, and it reflect in your  
eyes. It is not somethingphysical.”

Keindahan adalah bagaimana perasaanmu di dalam,
dan itu tercermin di matamu. Ini bukan sesuatu yang
fisik.

_Sophia Loren
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VI CERDAS MEMILIH DAN MENGGUNAKAN KOSMETIK YANG AMAN



“Kulit kita Coklat, Hitam,  
Putih, Kuning, itu cantik kalau  
kulitnya sehat.”

_Penny K. Lukito

PENDAHULUAN
BAB I
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Latar Belakang

Penyusunan modul pembelajaran tentang Cerdas Memilih 

dan Menggunakan Kosmetika yang Aman oleh Direktorat 

Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Obat 

Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik Badan 

Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) merupakan salah 

satu tugas pembekalan materi yang diberikan kepada 

siswa dan/atau mahasiswa yang akan mengikuti pemilihan 

Duta Kosmetik Aman sebagaimana tertulis pada Pedoman

Pemilihan Duta dalam program BPOM Goes to School (BGoS) 

dan BPOM Goes to Campus (BGoCamp).

Pembelajaran tentang Cerdas Memilih dan Menggunakan 

Kosmetika yang Aman menjadi penting untuk dibuat modul, 

agar siswa dan/atau mahasiswa mendapatkan pemahaman 

dan penjelasan tentang Memilih dan Menggunakan 

Kosmetika yang Aman dan Notifikasi Kosmetika.

Dasar Hukum

1. Undang Undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan

2. Peraturan Presiden RI Nomor 21 Tahun 2019 tentang 

Rencana Aksi Nasional Pengurangan dan Penghapusan 

Merkuri

3. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan, Nomor 

30 Tahun 2020 tentang Persyaratan Teknis Penandaan 

Kosmetika

4. KeputusanKepala Badan Pengawas Obat dan Makanan  

Nomor HK.02.02.1.2.20.428 Tahun 2020 tentang 

Penetapan Bentuk Sediaan Kosmetika

5. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan, Nomor 

12 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengajuan Notifikasi 

Kosmetika

6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan, Nomor 2

Tahun 2020 tentang Pengawasan Produksi dan Peredaran

Kosmetika

7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan, Nomor 

26 Tahun 2019 tentang Mekanisme Monitoring Efek 

Samping Kosmetika

8. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan, Nomor 

25 Tahun 2019 tentang Pedoman Cara Pembuatan 

Kosmetika yang Baik

10. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan, Nomor 

23 Tahun 2019 tentang Persyaratan Teknis Bahan 

Kosmetika

11. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan, Nomor 12 

Tahun 2019 tentang Cemaran dalam Kosmetika
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12. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan, Nomor 11 

Tahun 2017 tentang Kriteria dan Tata Cara Penarikan dan 

Pemusnahan Kosmetika

13. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan, Nomor 27 

Tahun 2016 tentang Tata Cara dan Prosedur Pemberian 

Rekomendasi Untuk Mendapatkan Persetujuan Impor 

Obat, Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan/atau 

Kosmetika sebagai Barang Komplementer

14. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan, Nomor 11

Tahun 2016 tentang Pedoman Penerapan Higiene Sanitasi

dan Dokumentasi Pada Industri Kosmetika Golongan B

16. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan, Nomor

19 Tahun 2015 tentang Persyaratan Teknis Kosmetika

Manfaat Modul bagi Peserta

Modul pembelajaran tentang Cerdas Memilih dan 

Menggunakan Kosmetika yang Aman ini untuk membantu 

siswa dan/atau mahasiswa memperoleh pengetahuan 

tentang Cerdas Memilih dan Menggunakan Kosmetika yang 

Aman.

Tujuan Pembelajaran

1. Kompetensi Dasar

Setelah selesai pembelajaran, siswa dan/atau mahasiswa 

diharapkan mampu memahami, menjelaskan tentang 

Cerdas Memilih dan Menggunakan Kosmetika yang Aman

2. Indikator Keberhasilan

Setelah selesai pembelajaran, siswa dan/atau mahasiswa 

diharapkan dapat:

a. menjelaskan cara memilih kosmetika yang aman

b. menjelaskan secara umum tentang notifikasi kosmetika

c. menjelaskan terkait bahan kosmetika
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Materi Pokok dan Sub Materi Pokok

Mengacu pada tujuan pembelajaran di atas, materi 

pokok untuk modul pembelajaran Cerdas Memilih dan 

Menggunakan Kosmetika yang Aman adalah:

1. Menjelaskan dasar hukum di bidang kosmetika

2. Definisi dan penggolongan kosmetika

3. Bahaya bahan yang dilarang dalam kosmetika

4. Notifikasi kosmetika

5. Cara memilih kosmetika yang aman dengan CEK KLIK (Cek 

Kemasan, Label, Izin Edar dan Kedaluwarsa)

Petunjuk Belajar

Siswa dan/atau mahasiswa dalam proses pembelajaran 

modul pembelajaran Cerdas Memilih dan Menggunakan 

Kosmetika yang Aman dapat berjalan lancar, dan tujuan 

pembelajaran tercapai dengan baik, kami sarankan untuk 

mengikuti langkah-langkah sebagai berikut:

1. Membaca secara cermat dan memahami tujuan dari 

pembelajaran;

2. Pembelajaran dapat dilakukan dengan seorang diri atau 

berkelompok dengan melakukan kajian atau diskusi;

3. Aktif dalam bertanya pada saat bimbingan teknis tentang 

kosmetika.

Selamat belajar! Semoga sukses menerapkan pengetahuan 

dan keterampilan yang diuraikan dalam modul pembelajaran 

Cerdas Memilih dan Menggunakan Kosmetika yang Aman 

yang disusun oleh Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan 

Pelaku Usaha Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan 

Kosmetik Badan POM.
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“Makeup is not a mask that covers up your beauty; it’s
a weapon that helps you express who you are from the
inside.”

Make up bukan topengyangmenutupi  
kecantikanmu; Ini adalah senjata yang membantumu 
mengekspresikan dirimu dari dalam.

_Michelle Phan

KETENTUAN  
UMUM

BAB II
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Definisi

Kosmetika adalah bahan atau sediaan yang dimaksudkan 

untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia seperti 

epidermis, rambut, kuku, bibir dan organ genital bagian 

luar, atau gigi dan membran mukosa mulut terutama untuk 

membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan 

dan/atau memperbaiki bau badan atau melindungi atau 

memelihara tubuh pada kondisi baik.

Penggolongan Kosmetika

Berdasarkan tujuan pemakaiannya, kosmetika dapat 

dibedakan menjadi kosmetika perawatan kulit (skin care 

cosmetics) dan kosmetika riasan (dekoratif atau make up):

1. Kosmetika perawatan kulit (skin care cosmetics) Jenis

ini perlu untuk merawat kebersihan dan kesehatan kulit. 

Termasuk di dalamnya:

a. Kosmetika untuk membersihkan kulit (cleanser): sabun, 

cleansing cream, cleansing milk, dan penyegar kulit 

(freshener).

b.Kosmetika untuk melembabkan kulit (moisturizer), 

misalnya moisturizer cream, night cream, anti-wrinkle 

cream.

c. Kosmetika pelindung kulit, misalnya sunscreen cream.

d. Kosmetika untuk mengangkat sel kulit yang mat i  

(peeling).

2. Kosmetika riasan (dekoratif atau make up)

Jenis ini diperlukan untuk merias dan menutup cacat 

pada kulit sehingga menghasilkan penampilan yang lebih 

menarik serta menimbulkan efek psikologis yang baik, 

seperti percaya diri.

Dalam kosmetika riasan/dekoratif, peran zat warna 

dan pewangi sangat besar. Kosmetika dekoratif yang

menimbulkan efek pada permukaan dengan pemakaian 

sebentar, contohnya lipstik, bedak, pemerah pipi, eye-

shadow, dan lain-lain.

Selain itu terdapat kosmetika dekoratif yang baru luntur 

dalam waktu lama dan /  atau efeknya mendalam seperti 

kosmetika pemutih kulit, cat rambut, pengeriting rambut, 

dan lain-lain.
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Badan POM mengawasi 20 jenis Kosmetika yaitu:

https://jdih.pom.go.id/download/product/1118/12/2020
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Sumber: Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pengajuan Notifikasi Kosmetika



10 CERDAS MEMILIH DAN MENGGUNAKAN KOSMETIK YANG AMAN

Bahan Kosmetika

Bahan Kosmetika adalah bahan atau campuran bahan 

yang berasal dari alam dan/atau sintetik yang merupakan 

komponen kosmetika termasuk bahan pewarna, bahan 

pengawet dan bahan tabir surya.

Bahan Kosmetika harus memenuhi persyaratan mutu 

sebagaimana tercantum dalam Kodeks Kosmetika Indonesia 

atau standar lain yang diakui atau sesuai ketentuan 

peraturan perundang-undangan. Bahan yang diperbolehkan 

digunakan dalam pembuatan kosmetika:

1. Bahan yang diperbolehkan digunakan dengan pembatasan 

dan persyaratan penggunaan sebagaimana tercantum 

dalam Lampiran I Peraturan Badan POM No 23 Tahun 2019 

tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetika. (https:// 

notifkos.pom.go.id/upload/informasi/20190911074902.pdf)

2. Bahan yang diperbolehkan sebagai Bahan Pewarna 

sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan 

Badan POM No 23 Tahun 2019 tentang Persyaratan Teknis 

Bahan Kosmetika.

3. Bahan yang diperbolehkan sebagai Bahan Pengawet 

sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan 

Badan POM No 23 Tahun 2019 tentang Persyaratan Teknis 

Bahan Kosmetika; dan

4. Bahan yang diperbolehkan sebagai Bahan Tabir Surya 

sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan

Badan POM No 23 Tahun 2019 tentang Persyaratan Teknis 

Bahan Kosmetika.

5. Bahan Kosmetika yang dilarang digunakan dalam 

pembuatan kosmetika sebagaimana tercantum dalam 

Lampiran V Peraturan Badan POM No 23 Tahun 2019 

tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetika.

6. Bahan Kosmetika yang tidak termasuk dalam Lampiran 

I Peraturan Badan POM No 23 Tahun 2019 tentang

Persyaratan Teknis Bahan Kosmetika hanya diperbolehkan 

digunakan sepanjang memenuhi persyaratan keamanan, 

kemanfaatan, dan mutu, dimana harus disertai 

pembuktian secara empiris atau ilmiah. Bahan alam di 

Indonesia dapat digunakan sebagai pewarna/pengawet/ 

tabir surya sepanjang disertai pembuktian secara empiris 

atau ilmiah.

Larangan dalam Kosmetika

Bahan-bahan dilarang yang tidak boleh digunakan dalam 

Kosmetika sebagaimana tercantum dalam Peraturan Kepala 

Badan POM No. 23 Tahun 2019 tentang Persyaratan Teknis 

Bahan Kosmetika Lampiran V meliputi:

1. Merkuri (Hg)

Merkuri sering disalahgunakan pada krim/lotion pencerah 

kulit (whitening). Merkuri merupakan logam berat yang 

berbahaya, yang dalam konsentrasi kecilpun dapat bersifat
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racun. Pemakaian merkuri dapat menimbulkan berbagai 

hal mulai dari perubahan warna kulit yang akhirnya dapat 

menyebabkan bintik-bintik hitam pada kulit, alergi, iritasi 

kulit, kerusakan permanen pada susunan saraf otak, ginjal 

dan gangguan perkembangan janin (teratogenik), bahkan 

paparan jangka pendek dalam dosis tinggi menyebabkan 

diare, muntah-muntah dan kerusakan ginjal. Merkuri juga 

merupakan zat karsinogenik (menyebabkan kanker).

2. Hidrokinon (tidak boleh untuk kulit dan rambut, hanya 

boleh untuk sediaan pengeras kuku)

Hidrokinon sering disalahgunakan pada krim/lotion 

pencerah kulit (whitening). Hidrokinon adalah zat reduktor 

yang mudah larut dalam air. Kemampuan hidrokinon untuk 

menghambat pembentukan melanin (zat pigmen kulit) 

membuat bahan tersebut digunakan sebagai pencerah
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kulit (skin lightening) yang populer. Namun penggunaan 

hidrokinon dalam jangka panjang dan dosis tinggi dapat 

menyebabkan hiperpigmentasi terutama pada daerah 

kulit yang terkena sinar matahari langsung dan dapat 

menimbulkan ochronosis (kulit berwarna kehitaman).

Hal ini akan terlihat setelah penggunaan selama 6 (enam) 

bulan dan kemungkinan bersifat irreversible (tidak dapat

pulih kembali). Bahan ini dilarang digunakan dalam 

kosmetika sediaan perawatan kulit dan sediaan rambut 

karena pada penggunaan jangka menengah (mid-term) 

dapat menyebabkan vitiligo/leukoderma (kehilangan 

pigmen sehingga kulit menjadi pucat secara tidak 

beraturan).
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Krim yang mengandung hidrokinon akan terakumulasi 

dalam kulit yang dapat menyebabkan mutasi dan 

kerusakan DNA, sehingga kemungkinan pada pemakaian 

jangka panjang bersifat karsinogenik.

3. Tretinoin (RetinoicAcid dan garamnya)

Tretinoin (Retinoic Acid dan garamnya) banyak 

disalahgunakan pada sediaan peeling, sediaan untuk 

kulit berjerawat dan pencerah kulit (whitening) dengan 

mekanisme kerja pengelupasan kulit. Zat ini dapat

menyebabkan kulit kering, rasa terbakar dan teratogenik.

4. Resorsinol

Resorsinol dapat menyebabkan iritasi kulit dan 

mengganggu sistem imun. Bahaya pemakaian resorsinol 

pada kulit luka atau teriritasi berupa gejala dermatitis, 

iritasi mata, kulit, tenggorokan, saluran pernafasan atas, 

methemoglobinemia, cyanosis, konvulsi, peningkatan 

detak jantung, dispepsia, hipotermia, hematuria.

5. Bahan pewarna Merah K.3 (CI 15585), Merah K.10

(Rhodamin B) dan Jingga K.1 (CI 12075)

Bahan pewarna Merah K.3 (CI 15585), Merah K.10

(Rhodamin B) dan Jingga K.1 (CI 12075) sering



14 CERDAS MEMILIH DAN MENGGUNAKAN KOSMETIK YANG AMAN

disalahgunakan pada produk lipstik atau sediaan dekoratif 

lain (pemulas kelopak mata dan perona pipi) karena 

warnanya yang cerah. Merupakan zat warna sintetis yang 

umumnya digunakan sebagai zat warna kertas, tekstil atau 

tinta. Zat warna ini merupakan zat karsinogenik. Rhodamin 

B dalam konsentrasi tinggi dapat menyebabkan kerusakan 

hati.

6. Diethylene Glycol (DEG)

Diethylene Glycol (DEG) merupakan sesepora (trace 

element) yang terdapat pada bahan baku gliserin dan 

atau polietilen oksida yang digunakan pada pembuatan 

kosmetika misalnya pasta gigi. Jadi kadar DEG dalam 

gliserin dan polietilen glikol tidak boleh melebihi batas 

kadar yang ditentukan. DEG merupakan racun bagi

manusia dan binatang karena dapat menyebabkan depresi 

sistem saraf pusat, keracunan pada hati dan gagal ginjal.

7. Timbal (Pb)

Pb atau timbal merupakan bahan yang dilarang digunakan 

pada sediaan kosmetika. Pada anak-anak, timbal dapat
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menyebabkan kerusakan permanen pada otak dan sistem 

syaraf dan memicu problem dalam tingkah laku dan 

belajar, menurunkan IQ dan pendengaran, menghambat 

pertumbuhan dan menyebabkan anemia. Sedangkan pada 

dewasa, timbal dapat menyebabkan gangguan sistem 

syaraf pusat, kardiovaskuler (meningkatkan tekanan 

darah) dan menurunkan fungsi ginjal.

Namun demikian, sebagai cemaran, timbal (Pb) dibatasi 

dalam kosmetika dengan kadar maksimal 20 ppm.
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Notifikasi Kosmetika

Produk kosmetika yang beredar wajib memiliki Izin Edar 

berupa Notifikasi dari Badan POM. Nomor notifikasi ditandai 

dengan kode N diikuti 1 huruf dan 11 digit angka, yaitu:
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Tata cara pendaftaran notifikasi kosmetika adalah sebagai

berikut:

1. Permohonan notifikasi kosmetika dilakukan melalui 

laman resmi pelayanan notifikasi kosmetika BPOM 

(https://notifkos.pom.go.id)

2. Pemohon melakukan pendaftaran pemohon/akun untuk 

pendaft aran head account dan sub account .

3. Mengisi dan mengunggah data produk pada Template

Notifikasi secara elektronik.

4. Pemohon notifikasi yang telah mengirim Template 

Notifikasi akan mendapatkan Surat Perintah Bayar (SPB) 

secara elektronik.

5. Pemohon notifikasi melakukan pembayaran sesuai 

dengan Surat Perint ah Bayar (SPB) dan dilakukan  

melalui sistem pembayaran secara elektronik.

6. Sistem mengeluarkan nomor ID produk secara otomatis

sebagai tanda terima pengajuan permohonan notifikasi

setelah dilakukan pembayaran SPB.

7. Jika pemohon notifikasi tidak melakukan pembayaran

SPB paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah tanggal Surat

Perintah Bayar, permohonan notifikasi dianggap batal

dan secara otomatis terhapus dari sistem.

8. Pemohon notifikasi akan menerima hasil verifikasi data 

notifikasi kosmetika berupa pemberitahuan yang terdiri 

atas:

a. diterima;

b. ditolak; atau

c. permintaan klarifikasi.

9. Pemberitahuan hasil verifikasi data notifikasi kosmetika

tersebut disampaikan paling lama 14 (empat belas) 

Hari terhitung sejak terbit nomor ID produk, kecuali 

untuk notifikasi kosmetika dengan tipe produk sediaan 

wangi-wangian, pemberitahuan hasil verifikasinya akan 

disampaikan paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak 

terbit nomor ID produk.
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10. Jika hasil verifikasi data notifikasi kosmetika berupa 

pemberitahuan “ditolak”, maka biaya yang telah 

dibayarkan tidak dapat ditarik kembali.

11.Kepala Badan menerbitkan surat pemberitahuan telah 

dinotifikasi jika hasil verifikasi data notifikasi kosmetika 

“diterima”, yaitu berupa nomor notifikasi (Contoh : 

NA12345678910).

12. Hasil verifikasi data notifikasi kosmetika berupa 

pemberitahuan “permintaan klarifikasi” disampaikan 

karena beberapa hal berikut:

a. Kosmetika mengandung bahan dengan profil 

keamanan dan kemanfaatan belum diketahui dengan 

pasti; dan/atau

b. Kosmetika dengan data tidak jelas terkait nama 

produk, status produk, kategori produk, dan/atau 

kepemilikan merek

13. Pemohon notifikasi harus menyampaikan klarifikasi 

data pendukung tersebut paling lama 14 (empat belas) 

Hari kerja terhitung sejak tanggal pemberitahuan 

permintaan klarifikasi.

14. Kepala Badan menyampaikan pemberitahuan hasil 

verifikasi atas klarifikasi yang disampaikan oleh 

pemohon notifikasi paling lama 14 (empat belas) Hari 

kerja terhitung sejak tanggal dokumen klarifikasi 

diserahkan.

15. Apabila klarifikasi tersebut diperlukan kajian lebih 

lanjut maka waktu penyampaian data pendukung dapat 

ditambahkan 7 (tujuh) Hari kerja.

16. Untuk kosmetika yang mengandung bahan mengarah 

pada Nanomaterial, diperlukan kajian lebih lanjut 

paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal data 

klarifikasi diserahkan.

17. Jika pemohon notifikasi tidak menyampaikan klarifikasi, 

maka permohonan notifikasi dinyatakan ditolak. 

Klarifikasi dilakukan paling banyak 3 (tiga) kali.

18. Apabila diperlukan, untuk kepentingan pengajuan 

permohonan notifikasi kosmetika, pemohon notifikasi 

harus menyerahkan contoh kosmetika kepada BPOM.
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Produk yang akan dinotifikasi Badan POM harus memenuhi 

persyaratan Cara Pembuatan Kosmetika yang Baik (CPKB). 

CPKB merupakan salah satu faktor penting untuk dapat 

menghasilkan produk kosmetika yang memenuhi standar 

mutu dan keamanan. Penerapan CPKB dalam suatu indust ri 

kosmetika merupakan nilai tambah untuk bersaing dengan 

produk sejenis baik di pasar dalam negeri maupun 

internasional.

Industri kosmetika adalah industri yang memproduksi 

kosmetika yang telah memiliki izin usaha industri sesuai 

ketentuan peraturan perundang-undangan. Suatu industri 

kosmetika wajib menerapkan pedoman CPKB yang 

dibuktikan dengan diterbitkannya sertifikat CPKB ataupun 

Sertifikat Pemenuhan Aspek (SPA) CPKB. Sertifikat CPKB 

adalah Sertifikat Cara Pembuatan Kosmetika yang Baik 

yang selanjutnya disebut Sertifikat CPKB adalah dokumen 

sah yang merupakan bukti bahwa Industri kosmetika telah
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menerapkan CPKB dalam pembuat an kosmet ika. Sert if ikat   

Pemenuhan Aspek Cara Pembuatan Kosmetika yang Baik 

yang selanjutnya disebut Sertifikat Pemenuhan Aspek CPKB 

adalah dokumen sah yang merupakan bukti bahwa Industri 

kosmetika, secara bertahap atau tidak bertahap telah 

menerapkan CPKB.

Sertifikat CPKB ataupun sertifikat pemenuhan aspek CPKB 

berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal 

diterbitkan.

Penerapan pedoman CPKB ditunjukkan dengan:

a. Industri kosmetika yang menerima kontrak produksi

dibuktikan dengan sertifikat CPKB.

b. Industri kosmetika yang tidak menerima kontrak produksi 

dibuktikan dengan sertifikat CPKB atau Sertifikat 

Pemenuhan Aspek (SPA) CPKB.

Berikut ini aspek CPKB Berdasarkan Peraturan BPOM No. 

31 Tahun 2020, yaitu:

1. Personalia

2. Bangunan dan Fasilitas

3. Peralatan

4. Sanitasi dan Hygiene

5. Produksi

6. Pengawasan Mutu

7. Dokumentasi

8. Audit Internal

Kosmetika Ilegal

Setiap kosmetika hanya dapat diedarkan setelah mendapat 

izin edar berupa surat pemberitahuan notifikasi dari Badan 

POM. Kosmetika yang telah dinotifikasi akan mendapatkan 

nomor notifikasi yang terdiri atas 2 huruf dan 11 digit angka, 

dalam bentuk NX12345678901. Notifikasi berlaku selama 3 

tahun dan harus diperbaharui kembali paling lama 1 bulan 

sebelum habis masa berlaku notifikasi.

Kosmetika yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana 

yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan, 

maka dikategorikan sebagai kosmetika ilegal.
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Iklan dan Klaim Kosmetika

Dalam Peraturan Badan POM No. 12 Tahun 2020 tentang 

Tata Cara Pengajuan Notiifkasi Kosmetika disebutkan bahwa 

Pelaku usaha wajib menjamin kosmetika yang diproduksi 

untuk diedarkan di dalam negeri dan/atau diimpor untuk 

diedarkan di Indonesia memenuhi kriteria keamanan, 

kemanfaatan, mutu, penandaan, dan klaim.

Klaim kosmetika harus memenuhi unsur objektivitas, 

kebenaran serta tidak menyesatkan. Hal tersebut menjadi 

penting karena menjadi landasan bagi konsumen untuk 

menentukan pilihan kosmetika sesuai dengan yang 

dibutuhkan.

Untuk memenuhi hal tersebut, pihak industri/pelaku 

usaha dibidang kosmetika harus memiliki kemampuan 

untuk menentukan klaim yang memenuhi ketiga unsur 

diatas dengan memperhatikan serta memahami sifat serta 

fungsi/mekanisme kerja dari bahan/ingredient yang ada 

dalam produk kosmetika. Klaim untuk kosmetika harus 

mencerminkan adanya manfaat untuk konsumen pada 

kondisi yang baik, sehingga klaim untuk kosmetika tidak

dibenarkan untuk hal-hal yang bersifat menyembuhkan atau 

mengobati.
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IKLAN DAN KLAIM KOSMETIKA

Sediaan Bayi

Sediaan Mandi/ Sabun Mandi Antisept ik

Sediaan Kebersihan Badan

Sediaan Wajah

KATEGORI dan SUB KATEGORI
CONTOH KLAIM/PERNYATAAN IKLAN TIDAK 

MEMENUHI KETENTUAN

• Mengatasi iritasi kemerahan, biang keringat, gatal, gigitan serangga

• Tidak membuat kulitnya alergi dan iritasi

• Bebas biang keringat dan alergi kulit

• Melindungi kulit dari eksim, gatal-gatal

• Mengontrol jerawat badan

• Mengatasi problem kulit

• Menghilangkan jamur pada kulit

• Hindari/cegah penyebaran virus influenza a (h1n1) dengan cuci tangan pakai

sabun

• Mencegah timbulnya keputihan, membersihkan vagina dari kuman dan jamur

• Mengatasi biang keringat, mengatasi gatal karena biang keringat

• Tidak menyebabkan iritasi pada organ kewanitaan

• Mengencangkan danmerapatkan daerah kewanitaan

• Agar bibir sehat

• Menyembuhkan bibir pecah-pecah
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Sediaan Rambut

Sediaan Perawatan Kulit

KATEGORI dan SUB KATEGORI
CONTOH KLAIM/PERNYATAAN IKLAN TIDAK 

MEMENUHI KETENTUAN

• Bebas dari ketombe

• Menghilangkan ketombe secara permanen

• Memperbaiki sel-sel rambut

• Memperbaiki kerusakan di bagian dalam dan luar rambut

• Memperbaiki kondisi kulit kepala menjadi lebih sehat optimal

• Mempercepat pertumbuhan rambut

• Merangsang pertumbuhan rambut baru

• Menyehatkan kembali rambut yang pecah- pecah

• Memulihkan rambut yang rusak, kering dan bercabang menjadi sehat kembali

• Meningkatkan pemulihan sel-sel kulit

• Mencegah, mengurangi atau mengembalikan perubahan fisiologi dan kondisi

degenerasi yang disebabkan faktor usia

• Menimbulkan efek kebas/mati rasa

• Menghilangkan jerawat, mengurangi bekas luka dan noda pada wajah

• Mencegah/menghilangkan keriput

• Anti jamur

• Tidak menggunakan bahan hydroquinone & mercury, no paba, no paraben

• Bebas dari jerawat; solusi efektif mengatasi jerawat

• Bebas biang keringat dan alergi kulit

• Bebas komedo; kulit bebas noda

• Bebas bint ik hit am

• Nomor 1 di dunia

• Mengenyahkan selulit yang membandel
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Sediaan Perawatan Kulit

Sediaan Kuku

Sediaan Hygiene Mulut

KATEGORI dan SUB KATEGORI
CONTOH KLAIM/PERNYATAAN IKLAN TIDAK 

MEMENUHI KETENTUAN

• Mengencangkan wajah dan membuat kulit wajah lebih elastis

• Khasiat merampingkan

• Memutihkan wajah secara efektif

• Melangsingkan tubuh

• Mengurangi ukuran tubuh (contoh: ukuran lingkar pinggang)

• Menghilangkan/membakar lemak

• Mengurangi/mengontrol pembengkakan/udem

• Memiliki efek antifungi/antijamur

• Memiliki efek antivirus

• Memiliki efek germisidal

• Merangsang pertumbuhan kuku melalui nutrisi

• Menyehatkan kuku

• Membasmi plak penyebab karies gigi

• Bebas keropos

• Tidak mengandung diethylenglycol (deg)

• Bebas rasa ngilu

• Menguatkan gigi

• Memperbaiki fungsi dan kualitas air liur
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Sediaan Hygiene Mulut

Depilatori

Deodoran dan Antiperspiran

Sediaan Wangi-wangian

KATEGORI dan SUB KATEGORI
CONTOH KLAIM/PERNYATAAN IKLAN TIDAK 

MEMENUHI KETENTUAN

• Mencegah dan mengobati sariawan

• Mengatasi permasalahan stomatitis (sariawan), gingivitis (radang gusi),

xerostomia (mulut kering)

• Mengobati atau mencegah abses pada gigi, gumboils, peradangan mulut/

gigi, luka pada mulut, periodontitis, pyorrhoea, periodontal disease, atau

masalah lain pada gigi/mulut

• Menyehatkan gigi dan gusi

• Untuk gusi berdarah

• Menghentikan/memperlambat/mencegah pertumbuhan rambut

• Bebas bulu

• Mencegah keringat secara total

• Bebas bau

• Memutihkan ketiak

• Menghentikan produksi keringat

• Mengurangi kelenjar keringat

• Menimbulkan efek afrodisiak atau pengaruh hormonal
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Khusus untuk kosmetika sediaan tabir surya, klaim yang 

dilarang adalah klaim yang menyiratkan bahwa:

a. produk melindungi 100% dari sinar UV A dan/atau UV B;

b. produk tidak perlu diaplikasikan ulang sepanjang hari; dan/ 

atau

c. produk berfungsi sebagai sunblock, dikecualikan untuk 

kosmetika tabir surya mengandung bahan yang dapat 

melindungi dari sinar UV A dan UV B.

Cara Memilih Kosmetika yang Aman

Mari menjadi konsumen cerdas sebelum membeli Kosmetik

dengan slogan Cek KLIK (Cek Kemasan, Label, Izin Edar dan

Kedaluwarsa).

1. Cek Kemasan

• Pastikan kemasan kosmetika dalam keadaan baik (tidak 

rusak/cacat/jelek)

• Jangan memilih kemasan 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

2. Cek Label

Memuat informasi:

a. Nama kosmetika

b. Kemanfaatan/kegunaan

c. Cara penggunaan

d. Komposisi

e. Negara produsen

f. Nama dan alamat lengkap Pemilik Nomor Notifikasi

g. Nomor batch

h. Ukuran, isi, atau berat bersih

i. Tanggal kedaluwarsa

j. Nomor notifikasi

k. 2D Barcode; dan

l. Peringatan dan/atau perhatian
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3. Cek Izin Edar

Kosmetika wajib memiliki izin edar berupa notifikasi dari 

Badan POM. Nomor notifikasi ditandai dengan kode N 

diikut i 1 huruf dan 11 digit angka. Cek Izin Edar produk  

kosmetika dengan menggunakan aplikasi cek BPOM

dan BPOM mobile (scan 2D Barcode) yang dapat diunduh 

melalui Google Playstore.
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4. Cek 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.
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Berit a Hoax Kosmetika
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Apabila produk kosmetika ditetahui tidak memenuhi standar 

Cek Klik, maka dapat melaporkan produk tersebut ke Badan 

POM melalui Contact Center HaloBPOM pada kanal:



“Take care of your inner, spiritual  
beauty. That will reflect in your face.”

Jagalah kecantikan batin dan  
spiritualmu. Itu akan tercermin di  
wajahmu.

_Dolores del Rio

PENUTUP
BAB III
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• Kosmetika adalah bahan atau sediaan yang dimaksudkan 

untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia seperti 

epidermis, rambut, kuku, bibir dan organ genital bagian 

luar, atau gigi dan membran mukosa mulut terutama untuk 

membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan 

dan/atau memperbaiki bau badan atau melindungi atau 

memelihara tubuh pada kondisi baik.

• Bahan-bahan dilarang yang tidak boleh digunakan 

dalam kosmetika sebagaimana tercantum dalam

Peraturan Kepala Badan POM No. 23 Tahun 2019 tentang 

Persyaratan Teknis Bahan Kosmetika Lampiran V meliputi 

merkuri (Hg), Hidrokinon, Asam Retinoat/Tretinoin/ 

Retinoic Acid, Resorsinol, Bahan pewarna Merah K.3 (CI 

15585), Merah K.10 (Rhodamin B) dan Jingga K.1 (CI 12075) ,  

Diet hylene Glycol (DEG) dan Timbal (Pb).
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• Produk kosmetika yang beredar wajib memiliki Izin Edar 

berupa Notifikasi dari Badan POM. Nomor notifikasi 

dit andai dengan kode N diikut i 1 huruf dan 11 digit

• Modul Cerdas Memilih Kosmetika yang Aman merupakan 

bahan ajar yang diharapkan bisa menjadi bagian kurikulum 

pembelajaran di setiap satuan pendidikan agar masyarakat 

cerdas didalam memilih kosmetika yang aman.



“Beauty is power;a smile is ist sword.”

Keindahan adalah kekuatan; senyuman adalah 
pedangnya.

_John Ray
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