
TATA CARA REGISTRASI IKLAN 

OBAT TRADISIONAL DAN SUPLEMEN 

KESEHATAN 

Jakarta, 23 April 2020 



Mekanisme Pendaftaran Iklan Obat Tradisional dan 
Suplemen Kesehatan secara Elektronik/ Online 

https://sireka.pom.go.id 
 



Terdapat 2 Tahapan 

REGISTRASI AKUN PERUSAHAAN 

REGISTRASI IKLAN 

OUTPUT 

USER LOGIN 
& 

PASSWORD 

OUTPUT 

Surat 
Persetujuan/  

Surat 
Penolakan 

PERMOHONAN REGISTRASI IKLAN OT DAN SK 

MELALUI SIREKA 



REGISTRASI AKUN PERUSAHAAN 

 Pilih menu 
registrasi 

 

 Isi form data 
penanggung 
jawab akun 
dan data 
perusahaan 

 

 Klik “Daftar” 

Syarat: Perusahaan sudah terdaftar dan aktif di https://asrot.pom.go.id/asrot/ 

User ID &  
Password******  

via email 

Verifikasi 

OK 



REGISTRASI IKLAN OT DAN SK 

Syarat: 

1. Produk OT & SK terdaftar dan memiliki NIE 

2. Klasifikasi produk  (OT, SK)  Quasi kategori OT 

3. Produk dalam proses variasi (dengan perubahan pada 
penandaan) dan daftar ulang tidak dapat mendaftarkan 
iklan  

4. Upload dokumen permohonan 

5. Besaran file per rancangan iklan maksimal 10 MB, 
format JPEG (untuk TTE) 

6. Pembayaran sesuai jumlah versi dan produk yang 
diajukan @ Rp.200.000, berdasarkan Billing ID  
melalui teller, ATM, EDC, internet banking yang 
terhubung dengan 78 Bank/ POS Persepsi  



Surat permohonan 
pengajuan iklan  

Surat keputusan persetujuan dan 
penandaan terakhir yang disetujui 
dari produk yang didaftarkan 

Rancangan iklan format jpg./jpeg. maksimal 

10 MB dengan tulisan (ukuran huruf setara 
Times New Roman 12) dan/atau gambar yang 
jelas dan mudah dibaca 

Data dukung 

- Ditujukan ke Direktur Registrasi OT, SK dan Kos 
- Menggunakan bahasa indonesia yang baik dan 

benar 

Bila ada variasi, maka persetujuan 
variasi terakhir 

 
 Gambar dan tulisan untuk media cetak 
 Storyboard berwarna untuk media TV 

(satu halaman terdiri dari 3 – 4 frame) 
 Script untuk media radio 
 Maksimal 3 file jpg. atau jpeg. 

 
Seperti: 
 pencantuman logo 
 Tagline 
 dan yang lainnya 

Dokumen apa yang perlu diunggah? 



• login 

• pilih menu Permohonan 
Baru 

• isi data iklan dan data 
produk 

• isi dengan data yang 
lengkap dan benar sesuai 
dengan dokumen 
permohonan dari 
perusahaan 

• kolom dengan tanda *) 
wajib diisi 

• ketikkan sebagian Nomor 
Izin Edar atau Nama Produk 
pada kolom Nomor Izin 
Edar atau kolom Nama 
Produk  

• kolom Komposisi dan Klaim 
Yang Disetujui akan terisi 
secara otomatis ketika Data 
Produk dipilih dari daftar 

• klik simpan 

 



• unggah dokumen 
dengan cara klik upload 
file untuk melakukan 
upload surat 
permohonan, 
rancangan iklan, SK NIE 
terakhir yang disetujui, 
penandaan terakhir 
yang disetujui dan data 
dukung (jika ada) 

• jika dokumen 
permohonan iklan 
sudah benar dan 
lengkap, klik tombol 
Proses untuk 
melakukan proses 
generate Surat 
Perintah Bayar 

• selama proses 
generate SPB 
berlangsung, mohon 
untuk tidak menutup 
atau me-refresh 
halaman tersebut. 
Silahkan menunggu 
sampai dengan proses 
generate SPB selesai 

 



 SPB berlaku 10 (sepuluh) 
hari kerja dari tanggal 
terbit SPB. 
 

 Apabila dalam waktu 10 
(sepuluh) hari kerja tidak 
dilakukan proses 
pembayaran, maka 
permohonan iklan 
dianggap batal dan 
dihapus dari sistem. 
 

 Setelah pendaftar 
melakukan pembayaran, 
sistem secara otomatis 
akan melakukan 
verifikasi pembayaran, 
kemudian generate ID 
iklan dan status 
registrasi akan langsung 
masuk ke petugas untuk 
dilakukan evaluasi. 



Input Template Login Upload 
Rancangan Iklan 

Generate Iklan 
ID 

Evaluasi  Awal Verifikasi Awal  Rapat Iklan 

Input Hasil 
Rapat 

Notifikasi Email 

Verifikasi Hasil  
Rapat 1 & 2 

Validasi SK  
ACC/Tolak 

1 & 2 

SK ACC/Tolak 
Diambil 

TTE 
ACC/ 
Tolak 

Revisi 



Login 

Arsip Rancangan 
Sebelumnya & 

Upload 
Rancangan Iklan 

Revisi 

Evaluasi  
Revisi  

Verifikasi Revisi 
1 

Notifikasi 
pada detil log 

Verifikasi Revisi 
2 

Revisi 

Validasi SK  
ACC/Tolak 

1 & 2 

SK ACC/Tolak 
Diambil 

TTE 



PERMASALAHAN YANG MUNCUL PADA SIREKA 

 Pendaftar memasukkan permohonan beberapa menit setelah 

batas waktu maksimal untuk dapat dirapatkan, sehingga masuk 

ke bahan rapat berikutnya 

 

 Pendaftar tidak klik arsipkan pada saat upload rancangan iklan 

revisi 

 

 Pendaftar belum mengetahui bahwa yang sedang proses varias 

atau daftar ulang di sistem asrot tidak dapat daftar iklan di 

sireka 



 Permohonan pendaftaran yang telah melakukan 

pembayaran SPB paling lambat masuk di SIREKA pada hari 

Senin pukul 12.00 WIB sebelum hari Selasa berdasarkan 

jadwal rapat iklan obat tradisional dan suplemen 

kesehatan 

 

 Jadwal rapat iklan obat tradisional dan suplemen 

kesehatan dapat dilihat pada beranda (halaman awal 

SIREKA) di bagian Informasi. 

Kapan waktu terakhir registrasi iklan baru 

diajukan untuk dapat diikutkan dalam rapat 

iklan? 



 pilih Daftar Revisi 

 pilih permohonan yang akan dikirim rancangan iklan yang 
telah diperbaiki 

 klik Preview 

 klik Arsipkan terlebih dahulu untuk mengarsipkan File 
Rancangan Iklan yang ada 

 kemudian klik Upload File untuk melakukan proses 
upload Rancangan Iklan baru yang sudah diperbaiki 
sebelum mengirimkan Dokumen Permohonan Iklan ke 
Petugas 

 

Bagaimana cara menyampaikan rancangan 

iklan yang telah direvisi atau diperbaiki? 



 Produk dalam proses daftar ulang atau dalam proses 
pendaftaran variasi dengan perubahan pada penandaan tidak 
dapat melakukan pendaftaran iklan di SIREKA. 

 Karena SIREKA terintegrasi dengan ASROT, maka data produk 
yang sedang proses daftar ulang atau variasi tidak akan muncul 
di SIREKA. 

 Pengajuan iklan dapat dilakukan setelah pendaftaran ulang atau 
variasi mendapat persetujuan.  

 Produk dalam proses variasi tanpa perubahan pada penandaan 
dapat mendaftarkan iklan di SIREKA dengan syarat 
melampirkan surat pernyataan bahwa penandaan tidak berubah 
dan sesuai dengan penandaan acc terakhir. 

 Jika produk tidak muncul dan tidak sedang dalam proses di 
sistem ASROT, maka dapat menghubungi Petugas Konsultasi TI. 

 

Mengapa produk OT/SK tertentu yang telah 

mendapat NIE tidak muncul di data SIREKA pada 

saat akan mendaftarkan iklannya? 



 Direktorat Registrasi Obat Tradisional, 
Suplemen Kesehatan dan Kosmetik 

 Badan Pengawas Obat dan Makanan RI, 
Gedung B Lantai II 
Jalan Percetakan Negara No. 23 
Jakarta Pusat 10560 

 Sarana konsultasi 

 

Telp: 021 4244819,  

         021 4244691 Ext. 1053 

  Hp : 085765546186 
Fax: 021 4244819 

Email : iklan_otsk@yahoo.com 

Jadwal konsultasi langsung  Kamis dan Jumat (daftar & bahan konsultasi) 


