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KATA PENGANTAR 

Laporan Kinerja Direktorat Ketahanan Kefarmasian dan Alat Kesehatan Tahun 2022 disusun 

sebagai wujud pertanggungjawaban atas capaian kinerja di tahun anggaran 2022 sebagaimana 

diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas 

Kinerja Instansi Pemerintah yang kemudian diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan 

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis 

Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja. 

 Sejalan dengan pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Kesehatan, 

Direktorat Ketahanan Kefarmasian dan Alat Kesehatan dalam menerapkan penguatan sistem 

ketahanan melalui transformasi kesehatan diperlukan upaya dan inovasi untuk pencapaian 

indikator kinerja utama yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian sasaran strategis 

yang tertuang dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2022. Upaya dan inovasi yang telah 

dilaksanakan tentunya diharapkan mampu memberikan kontribusi yang optimal dan terukur 

dalam perwujudan arah kebijakan yang telah ditetapkan melalui rencana strategis Kementerian 

Kesehatan tahun 2020-2024. 
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 Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh stakeholder terkait atas 

segala dukungan dan kerjasamanya, serta kepada seluruh pegawai Direktorat Ketahanan 

Kefarmasian dan Alat Kesehatan yang telah menyelenggarakan tugas dan fungsi pada tahun 

2022. Semoga laporan ini dapat menjelaskan kinerja Direktorat Ketahanan Kefarmasian dan 

Alat Kesehatan pada Tahun 2022, dan menjadi umpan balik bagi organisasi untuk mendorong 

peningkatan kinerja dalam rangka good governance. 

Jakarta, 30  Januari 2023 

Direktur Ketahanan Kefarmasian  

dan Alat Kesehatan 
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IKHTISAR EKSEKUTIF 

Mengawali tahun 2022 pandemi Covid-19 belum berakhir, Pemerintah melakukan 

sejumlah kebijakan sekaligus membangun konsep untuk perubahan terhadap hal tersebut. 

Salah satu sektor terkait langsung dengan pandemi adalah sektor Kesehatan. Pandemi Covid-

19 telah menyadarkan seluruh pemangku kepentingan kesehatan bahwa perlunya ketahanan 

sistem kesehatan. 

Untuk mendukung hal tersebut diperlukan reformasi kesehatan yang harus 

mencerminkan prinsip dan tujuan dari transformasi kesehatan yang dituangkan dalam 

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 115 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan 

Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan 

Tahun 2020-2024 

Dalam menghadapi potensi dan tantangan untuk penanganan pandemi COVID-19 

diperlukan suatu penguatan sistem kesehatan diantaranya adalah ketahanan sektor farmasi 

dan alat kesehatan. Berdasarkan hal tersebut terbentuklah Unit Kerja Baru Direktorat 

Ketahanan Kefarmasian dan Alat Kesehatan yang dituangkan pada Peraturan Menteri 

Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan 

yang telah menyelenggarakan “Program Transformasi Sistem Ketahanan Kesehatan” dan 

mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, 

standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi, dan 

pelaporan di bidang ketahanan kefarmasian dan alat kesehatan 

Berbagai upaya telah dilakukan dalam mendukung program Pelayanan Kesehatan dan 

JKN untuk meningkatkan produksi dan penggunaan bahan baku obat, alat kesehatan, alat 

diagnostik, vaksin dalam negeri sehingga dapat memberikan informasi mengenai akuntabilitas 

kinerja organisasi yang dilaksanakan pada tahun 2022. Adapun wujud akuntabilitas kinerja dari 

pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2020-2024 adalah keberhasilan indikator 

pencapaian sasaran sebagai berikut : 

 

Tabe l  1.  Targe t,  Rea l isasi ,  dan Capa ian Indika tor Rencana  Pembangunan Jangkah 
Menengah Nasiona l  (RPJMN) Direktora t Ke tahanan Kefa rmasian dan Alat 

Kesehatan 2022 

Indikator  Target Realisasi Capaian  

Jumlah alat kesehatan yang diproduksi di dalam 
negeri 

7 7 100% 
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Tabe l  2.  Targe t,  Rea l isasi ,  dan Capa ian Indika tor Kinerja  Kegia tan Direktorat 

Ke tahanan Kefa rmasian dan Ala t Kesehatan 2022  

Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian  

Sasaran Strategis  

Jumlah bahan baku obat dan obat 10 terbesar 
yang diproduksi dalam negeri 

10 10 100% 

Jumlah alat kesehatan 10 terbesar by volume dan 
value yang diproduksi dalam negeri 

5 5 100% 

Jumlah vaksin 10 terbesar yang diproduksi di 
dalam negeri 

8 8 100% 

Sasaran Program  

Jumlah 10 terbesar bahan baku obat yang 
diproduksi dalam negeri 

10 10 100% 

Jumlah alat kesehatan dan alat diagnostik 10 
terbesar yang diproduksi dalam negeri 

5 5 100% 

Jumlah alat kesehatan dan alat diagnostik yang 
memiliki sertifikat TKDN di atas 50% 

4.000 4.695 117,37% 

Jumlah vaksin program yang diproduksi dalam ne
geri 

8 8 100% 

Sasaran Kegiatan  

Jumlah bahan baku obat kimia terbesar by value 
yang dikembangkan dan diproduksi dalam negeri 

6 6 100 % 
 

Jumlah bahan baku obat produk biologi terbesar 
yang dikembangkan dan diproduksi di dalam 
negeri 

4 4 100 % 

Jumlah bahan baku obat fitofarmaka terbesar 
yang dikembangkan dan diproduksi di dalam 
negeri 

11 11 100 % 

Jumlah 10 terbesar alat kesehatan dan alat 
diagnostik yang diproduksi di dalam negeri 

5 5 100 % 

Persentase jumlah produk alkes pada e-katalog 
yang telah memiliki sertifikat TKDN diatas 50% 

10 15,51 155,1 % 

Jumlah 14 antigen vaksin program yang 
dikembangkan dan diproduksi dalam negeri 

7 7 100 % 

Jumlah platform vaksin baru yang dikembangkan 
dan diproduksi dalam negeri 

1 1 100 % 
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Keberhasilan Direktorat Ketahanan Kefarmasian dan Alat Kesehatan dalam mencapai 

target indikator kinerja merupakan hasil kerja keras seluruh komponen, pendayagunaan 

sumber daya dan sumber alam yang optimal, penguatan good governance terutama dalam 

perencanaan program kegiatan serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan yang 

dilaksanakan secara berkala. 

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, Direktorat Ketahanan Kefarmasian dan Alat 

Kesehatan didukung oleh anggaran yang dituangkan dalam Daftar Isian Pelaksanaan 

Anggaran (DIPA) Tahun 2022 dengan alokasi sebesar Rp 35.705.123.000,- (tiga puluh lima 

milyar tujuh ratus lima juta seratus dua puluh tiga ribu rupiah). Adapun realisasi anggaran tahun 

2022 sebesar Rp 31.485.768.988,- (tiga puluh satu milyar empat ratus delapan puluh lima juta 

tujuh ratus enam puluh delapan ribu sembilan ratus delapan puluh delapan) dengan persentase 

realisasi sebesar 88,18 %. 

Upaya dan prestasi yang telah dilakukan oleh Direktorat Ketahanan Kefarmasian dan 

Alat Kesehatan Tahun 2022, antara lain : 
 

1. Fasilitasi Pengembangan Alkes Produksi UMKM 

Dalam mendukung Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan 

Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan 

Koperasi dalam rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia ada 

Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan target pengurangan impor 

sebesar 5% di tahun 2023 dan realisasi belanja barang/jasa produk usaha mikro, usaha 

kecil dan koperasi produksi dalam negeri sebesar minimal 40%, Direktorat Ketahanan 

Kefarmasian mengadakan kegiatan fasilitasi pengembangan alat kesehatan produksi 

UMKM dengan tema “Bersama Mengembangkan UMKM untuk Ketahanan Alkes Nasional”. 

Kegiatan ini merupakan aksi kolaboratif lintas sektor antara beberapa kementerian/lembaga 

pemerintah, industri UMKM alat kesehatan, dan rumah sakit pemerintah untuk menangkap 

peluang pasar potensial alat kesehatan dalam negeri.  

Berdasarkan data transaksi alat kesehatan melalui anggaran belanja pemerintah, 

beberapa alat kesehatan produksi usaha mikro dan usaha kecil masuk dalam daftar 10 

besar alat kesehatan by volume, seperti kasa, kapas, masker, dan sarung tangan. Kegiatan  

ini dihadiri Bapak Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dan Bapak Menteri Koperasi dan 

UMKM Bapak Teten Masduki yang dilaksanakan di Solo pada tanggal 17-20 Agustus 2022. 

Output dari kegiatan ini adalah peningkatan kapasitas industri UMKM dalam memenuhi 

persyaratan keamanan, mutu, dan manfaat alat kesehatan melalui pemberian sertifikat 
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standar dan nomor izin edar atau sertifikat CPAKB, CPPKRTB, CDAKB, dan Nomor Izin 

Edar bagi produsen alkes dalam negeri. Selain hal tersebut, dilakukan pula peningkatan  

 

 

 

 

awareness terhadap penggunaan produk dalam negeri di fasilitas pelayanan kesehatan 

melalui pemberian penghargaan kepada 3 rumah sakit milik pemerintah dengan belanja 

alkes dalam negeri tertinggi pada periode 1 Januari sampai 2 Agustus 2022. 
 

2. Fasiltasi Pengembangan Industri Alat Kesehatan Dalam Negeri 

Delegasi RI mendapat pengetahuan mengenai kapasitas riset dan pengembangan 

produk, proses produksi, proses pengendalian produksi, dan lini produksi Sysmex Corp, 

perusahaan diagnostik terkemuka di Jepang dengan kontribusi penjualan 17% dari 

penjualan di Asia Pasifik. 

Gambar 2.  Pendampingan ke  Sysmex  Corpora tion (Jepang, 5 Oktober 2022) 

 

 

Gambar 1.  Fasi l i tasi  Pengembangan Alkes Produksi  UMKM (Solo,  17 -

20 Agustus 2022) 
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GE Healthcare telah menjalin kerja 

sama Joint Venture dengan industri alat 

kesehatan dalam negeri (PT. PCI 

Elektronik Internasional) untuk 

memproduksi USG. Pendampingan 

dilaksanakan dalam rangka monitoring 

pelaksanaan kerjasama dan pertimbangan 

pemberian izin edar produk dalam negeri. 

Peresmian fasilitas produksi dan 

peluncuran perdana alat kesehatan 

elektromedik Mindray produksi dalam 

negeri, hasil kerjasama Joint Venture 

antara PT. D&V Internation. GE Healthcare 

telah menjalin kerja sama Joint Venture 

dengan industri alkes dalam negeri (PT. PCI 

Elektronik Internasional) untuk memproduksi 

USG. Pendampingan dilaksanakan dalam 

rangka monitoring pelaksanaan kerja sama 

dan pertimbangan pemberian izin edar 

produk dalam negerial Makmur Gemilang 

(DV Medika) dengan PT. Mindray Medical 

Indonesia, di kawasan industri Kendal. 

Pendampingan fasilitasi produksi dan 

peluncuran perdana alat kesehatan 

produksi dalam negeri, hasil 

pengembangan dan produksi PT. Astra 

Komponen Indonesia dalam rangka 

mendorong produksi dan belanja alat 

kesehatan dalam negeri 

 

 

Gambar 3.  DV Medika  dan Mindray Product 
Launching (Kenda l,  27 AGustus 

2022) 

Gambar 4.  Pendampingan ke  PT PCI  
Elektronik Inte rnasional  

(Ba tam, 21 September 2022) 

Gambar 5.  PT.  ASKI Product Launching 

(Bogor,  2 November 2022) 
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3. Fasilitasi Pengembangan dan Produksi Vaksin Dalam Negeri 

Peresmian fasilitas produksi platform vaksin baru berbasis mRNA, yang merupakan 

kerjasama PT. Etana Biotechnologies Indonesia dengan Yuxi Walvax Biotechnology Co., 

Ltd. Dengan berdirinya fasilitas ini, Indonesia menjadi negara pertama di Asia Tenggara 

yang memiliki kapabilitas untuk memproduksi vaksin dengan platform mRNA. Acara 

peresmian dihadiri langsung oleh Presiden RI, Bapak Joko Widodo bersama Menteri 

Koordinator Maritim dan Investasi, Menteri Kesehatan, dan Kepala BPOM RI. 

 

 

   

 

 

 

 

 

Terbitnya EUA untuk vaksin Covid-19 produksi dalam negeri Indovac dan Inavac 

menunjukkan dukungan pemerintah terhadap pengembangan dan produksi vaksin di 

dalam negeri. Vaksin Indovac merupakan vaksin yang dikembangkan oleh PT Bio Farma 

bekerja sama dengan Baylor College of Medicine USA. Platform teknologi pengembangan 

vaksin Indovac yaitu platform protein rekombinan sub-unit (yeast based). Vaksin dapat 

digunakan sebagai vaksin primer dan booster untuk 18 tahun ke atas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

Gambar 6.  Peresmian fasi l i tas produksi  vaksin pla tform 

mRNA PT. Etana  Jakarta  

Gambar 7.  Penerbitan EUA Vaksin Indovac di  PT Bio Farma  - 

Bandung 
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Vaksin Inavac merupakan vaksin yang dikembangkan di Universitas Airlangga 

(UNAIR) dan diproduksi oleh PT. Biotis Indonesia. Seed yang dikembangkan diperoleh dari 

pasien di Surabaya dan pelaksanaan uji klinis dilakukan di RS dr. Soetomo Surabaya. Vaksin 

dapat digunakan sebagai vaksin primer dan booster untuk 18 tahun ke atas. 

 

           
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

Gambar 8.  Konfe rensi  Pers Penerbitan EUA Vaksin Inavac secara  

hybrid di  Jakarta  

 

3. The 2nd Technofarmalkes 2022  

Terselenggaranya acara 2nd Technofarmalkes 2022 dengan tema Progressing 

Step to Achieve National Resilience in Pharma and Medical Devices di Bali, 23-24 

Agustus 2022 sebagai bentuk aktualisasi Indonesia dalam meningkatkan kapasitas riset 

dan manufaktur vaksin, terapeutik, dan diagnostik, sehingga berkontribusi dalam 

mewujudkan arsitektur kesehatan nasional yang lebih baik. Adapun rangkain The 2nd 

Technofarmalkes 2022 adalah Workshop, launching Kamus Data Farmasi dan Alat 

Kesehatan untuk standarisasi metadata farmasi dan alat kesehatan dalam platform 

SatuSehat, Pameran Inovasi Kefarmasian dan Alat Kesehatan, Business matching farmasi 

dan Alkes, dan Side event: Business Matching P4TO-PED dengan Industri dan Usaha 

bidang Obat Tradisional dan Kosmetika. 
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4. Pameran Alat Kesehatan Indonesia, Workshop, dan Business Matching Aksi 

Afirmasi Peningkatan Penggunaan Alat Kesehatan Dalam Negeri  

Dalam rangka percepatan penggunaan alat kesehatan dalam negeri guna 

mendukung Inpres No 2/2022, dilakukan kegiatan Pameran Alat Kesehatan Indonesia, 

Workshop, dan Business Matching Aksi Afirmasi Peningkatan Penggunaan Alat 

Kesehatan Dalam Negeri dengan output berupa terselenggaranya pertukaran data 

kebutuhan belanja alat kesehatan dari fasilitas pelayanan kesehatan dan ketersediaan 

produk dari industri produksi alat kesehatan dalam negeri. 

Kegiatan business matching yang dilaksanakan di Hotel Grand Mercure 

Yogyakarta merupakan kegiatan business matching pertama yang diadakan oleh 

Direktorat Ketahanan Kefarmasian dan Alat Kesehatan, dengan mempertemukan 

produsen alat kesehatan yang diwakili oleh Asosiasi Alat Kesehatan (ASPAKI dan 

GAKESLAB) dengan rumah sakit vertikal Kementerian Kesehatan. Kegiatan business 

matching di Makassar dilaksanakan di Hotel Claro Makassar, mempertemukan 56 

industri produksi alat kesehatan dalam negeri dengan 56 rumah sakit daerah dan dinas 

kesehatan di regional Sulawesi. Kegiatan business matching di Batam dilaksanakan di 

I Hotel Batam, mempertemukan 51 industri produksi alat kesehatan dengan 69 rumah 

sakit daerah dan dinas kesehatan di regional Sumatera. Kegiatan business matching di 

Balikpapan dilaksanakan di hotel Gran Senyiur, Balikpapan, mempertemukan 70 

industri produksi alat kesehatan dengan 63 rumah sakit dan dinas kesehatan di region 

Gambar 9.  Rangka ian Acara  The  2n d Technofarmalkes 2022 
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Kalimantan. Kegiatan business matching di Bali dilaksanakan di Hotel Renaissance 

Uluwatu, Bali, mempertemukan 62 industri penyedia alat kesehatan dengan 44 rumah 

sakit dan dinas kesehatan di regional Bali, NTB, dan NTT. Kegiatan business matching 

di Bandung dilaksanakan di Hotel Aryaduta Bandung, mempertemukan 79 industri 

penyedia alat kesehatan dengan 68 rumah sakit dan dinas kesehatan di wilayah 

regional Jawa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 10. Bussiness Matching (Yogyakarta, 28-30 Juni 2022)  

Gambar 12. Bussiness Matching (Makassar, 30 Agustus – 1 September 2022)  

Gambar 11. Bussiness Matching (Batam, 20-22 September 2022) 
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5. Forum Nasional Evaluasi dan Perencanaan Strategis Ketahanan Kefarmasian 

dan Alat Kesehatan  

Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 11-13 Desember 2022 di Yogyakarta 

dan dihadiri 163 orang peserta. Tujuan dari pertemuan adalah mengevaluasi upaya 

yang telah dilakukan dalam mencapai kemandirian dan ketahanan kefarmasian dan alat 

kesehatan, membahas strategi dan usulan untuk percepatan program ketahanan 

kefarmasian dan alat kesehatan, mensinergikan program antar Kementerian/Lembaga, 

Industri, Asosiasi, Akademisi, maupun pemangku kepentingan lain yang menerima 

manfaat dari program ketahanan kefarmasian dan alat kesehatan, dan membahas 

substansi lain terkait ketahanan kefarmasian dan alat kesehatan. 

Selain diadakan kegiatan Seminar, Focus Group Discussion, diskusi strategi 

ketahanan kefarmasian dan alat kesehatan, pameran booth konsultasi dari 

Kementerian/Lembaga terkait perizinan obat, alat kesehatan, produk halal, dan 

investasi, dalam kegiatan ini juga diadakan pemberian sertifikat TKDN kepada 12 

industri obat dan alat kesehatan, dan pemberian penghargaan kepada 3 RSUD dengan 

kategori Penggunaan/Belanja Alkes Dalam Negeri Tertinggi se-Provinsi Daerah 

Istimewa Yogyakarta. 

Gambar 14. Bussiness Matching (Balikpapan 4-6 Oktober 2022) 

Gambar 16. Bussiness Matching (Bali, 23-

25 Oktober 2022) 

Gambar 15. Bussiness Matching (Bandung, 

23-25 November 2022) 
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6. Fasiltasi Pengembangan produk Biologi Dalam Negeri  

Dalam upaya memfasilitasi pengembangan produk biologi dalam negeri, antara 

lain dilakukan peninjauan kesiapan fasilitas serta diskusi mendalam kepada industri 

produk biologi dan institusi riset guna mengetahui kapasitas dan kapabilitas fasilitas yang 

ada. Peninjauan dilakukan ke 5 industri produk biologi (PT Bio Farma, PT Sanbe Farma, 

PT Daewoong Infion, PT Kalbio Global Medika, PT Etana Biotechnologies Indonesia) dan 

3 institusi penelitian (Universitas Indonesia, I3L dan BRIN).  

 

 

 

 

 

 

7. Fasiltasi Pengembangan Fitofarmaka Dalam Negeri 

Untuk mendukung pengembangan fitofarmaka dalam negeri antara lain dilakukan 

penguatan kapasitas tenaga kesehatan dalam melaksanakan uji klinik produk fitofarmaka 

di RS. Uji klinik menjadi salah satu critical point dalam pengembangan produk fitofarmaka. 

Kegiatan ini dihadiri oleh peserta dokter umum, dokter saintifikasi jamu, dan apoteker yang 

berasal dari 21 RS pemerintah tipe B, tipe C dan tipe D di provinsi Jawa Tengah, 

Yogyakarta, Jawa Timur, Jawa Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sumatera 

Selatan dan Bali serta peserta dari Industri Obat Tradisional 

Gambar 18. Peninjauan kesiapan dan 
kapasitas fasilitas 
laborator ium ke Universitas 
Indonesia, 19 - 20 
September 2022 

Gambar 19. Peninjauan kesiapan dan 
kapasitas fasilitas produksi 
dan laborator ium ke PT Bio 
Farma, 5 - 6  September 
2022 

Gambar 17.  Forum Nasiona l  Eva luasi  dan Perencanaan Stra tegis 

Ke tahanan Kefa rmasian dan Ala t Kesehatan  
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Selain itu dilakukan juga pendampingan pengembangan fitofarmaka kepada 

industri dan lembaga penelitian untuk memetakan progres pengembangan fitofarmaka, 

kendala yang dihadapi serta merumuskan solusi untuk mempercepat pengembangan 

fitofarmaka di indonesia.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 20.  Penguatan kapasitas tenaga kesehatan da lam me laksanakan 

uj i  kl inik produk Fitofa rmaka di  RS, Semarang 21 - 23 

November 2022 

Gambar 21.  Pendampingan pengembangan fi tofa rmaka kepada  industri  

Fi tofa rmaka da lam negeri  
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8. Southeast Asia Genomic Conference 2022 (SEAGC 2022) 

SEAGC 2022 dilaksanakan sebagai forum komunikasi untuk berbagi informasi 

terkait perkembangan genomik, menjalin kolaborasi dan jejaring serta saling mengisi 

kesenjangan dalam genomics initiative antara para pemangku kepentingan sektor 

kesehatan di kawasan ASEAN. SEAGC 2022 dilaksanakan pada Sabtu, 3 Desember 

2022 di Anvaya Beach Resort Bali dan dihadiri oleh perwakilan negara ASEAN, industri, 

akademisi serta praktisi di bidang genomik di kawasan Asia Tenggara. Konferensi ini 

dibagi dalam tema utama yaitu surveilans dan pengawasan genomik patogen, genomik 

untuk precision medicine serta pemanfaatan biobank dan genomik untuk industri dan 

sektor swasta. Selain pemaparan materi narasumber dilaksanakan juga pameran dari 

para praktisi genomik (industri dan life science start-up ) di Asia Tenggara. Diskusi dan 

sharing informasi dengan pengunjung booth dari praktisi dan sektor swasta diharapkan 

dapat meningkatkan transfer pengetahuan dalam mendukung genomics initiative. 

 

 

 

Gambar 22.  Southeast Asia Genomic Conference  2022 

(SEAGC 2022),  3 Desember 2022 
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9. Penghargaan kategori The Best Transformer 

Direktur Ketahanan Kefarmasian dan Alat Kesehatan, Roy Himawan mendapat 

penghargaan Menteri Kesehatan (MoH Awards) Tahun 2022 pada peringatan Hari 

Kesehatan Nasional ke-58 dengan kategori The Best Transformer. Penghargaan ini 

diberikan dalam rangka meningkatkan motivasi, kerja, dan wujud apresiasi Kementerian 

Kesehatan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

10. Penghargaan Berhias Terbaik Ketiga Tahun 2022 

  

 

 

 

Beberapa hal yang perlu menjadi perhatian dari pelaksanaan tugas dan pencapaian 

kinerja Direktorat Ketahanan Kefarmasian pada tahun 2023 adalah : 

Direktorat Ketahanan 

Kefarmasian menerima penghargaan 

sebagai juara III Pemenang Lomba 

Penilaian Internal Gerakan Kantor 

BERHIAS Bulan Maret 2022 sebagai 

salah satu penilaian kantor ramah 

lingkungan, efisiensi energi dan air, 

pengelolaan arsip, kesehatan dan 

keselamatan kerja (K3) dan konsep 5R 

(Ringkas, Rapi, Resik, Rawat, Rajin), hal 

ini dilakukan untuk meningkatkan 

efisiensi dan efektifitas 

penyelenggaraan kantor 

 

Gambar 24.  Piagam Penghargaan 

Berhias Terba ik Ke tiga 

Gambar 23.  Penghargaan ka tegori The  Best Transformer  
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1. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pada penggunaan produk farmasi dan alat 

kesehatan yang diproduksi dalam negeri perlu ditingkatkan sehingga dapat 

memberikan hasil yang maksimal untuk pencapaian tujuan dan pelaksanan kegiatan 

yang telah dicapai sesuai peraturan yang berlaku 

2. Fasilitasi penerapan pengembangan dan hilirisasi produk bahan baku obat, obat dan 

alat kesehatan serta penggunaannya perlu lebih ditingkatkan 

3. Perlu dilakukan evaluasi terhadap regulasi yang ada dan menyusun regulasi baru 

untuk mencapai ketahanan kefarmasian dan alat kesehatan. 

4. Perlu interkoneksi program antara Kementerian/Lembaga dan stakeholder terkait. 

5. Networking/jejaring dalam melakukan penelitian, pengembangan dan manufaktur 

vaksin di dalam negeri melalui peningkatan kerjasama dengan skema Public Private 

Partnership  

6. Pendampingan dalam meningkatkan kapasitas industri menyerap potensi funding di 

sektor manufaktur vaksin  

7. Establishment skema serapan pasar produk vaksin dan skema/pola forecasting 

kebutuhan vaksin 

8. Pemastian jaminan pasar akan berpengaruh terhadap pengembangan produk 

fitofarmaka. Sehingga perlu dilakukan upaya untuk memasukkan skema 

pembiayaan kesehatan dengan fitofarmaka produksi dalam negeri 

9. Standarisasi hasil produksi tanaman obat sehingga baku mutu simplisia dapat 

sesuai dengan persyaratan dalam produksi fitofarmaka 

10. Pendampingan dalam peningkatan kemampuan para klinisi di fasilitas pelayanan 

kesehatan untuk pelaksanaan uji klinik fitofarmaka. 

11. Perlu dilakukan peninjauan prioritas kebutuhan pengembangan produk biologi di 

industri sesuai dengan prioritas Kementerian Kesehatan 
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A. Latar Belakang 

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan bentuk akuntabilitas dari 

pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah, yang menjelaskan secara ringkas 

dan lengkap tentang capaian kinerja berdasarkan rencana kerja dalam pelaksanaan 

anggaran. 

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja 

Instansi Pemerintah mengatur bahwa Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah (SAKIP) merupakan rangkaian sistemik dari berbagai aktivitas, alat, dan 

prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan 

data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi 

pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi 

pemerintah. Penyusunan Laporan Kinerja ini berpedoman kepada : 

1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 

Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan 

Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah  

2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2416/Menkes/Per/XII/2011 tentang 

Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja 

Kementerian Kesehatan 

3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 Tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan 

4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 

Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2022 

Tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024 

5. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2022 

Nomor SP DIPA-024.07.1.465895/2022 Revisi ke 12 tanggal 23 Desember 2022 

Berdasarkan hal tersebut laporan kinerja menggambarkan akuntabilitas untuk 

mewujudkan pemerintahan yang baik, transparan dan sekaligus sebagai alat kendali 

dan pemacu peningkatan kinerja Direktorat Ketahanan Kefarmasian dan Alat 

Kesehatan. 

Laporan kinerja menggambarkan ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana 

yang ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja dan dokumen perencanaan 

kinerja. Ikhtisar pencapaian sasaran tersebut menyajikan informasi tentang 

pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, realisasi pencapaian indikator sasaran 

kegiatan organisasi, penjelasan atas pencapaian kinerja melalui kegiatan yang telah 
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dilaksanakan dengan target kinerja yang telah direncanakan serta dipantau selama 

periode lima tahunan yakni 2020-2024. 

 

B. Maksud dan Tujuan 

Penyusunan laporan Kinerja Direktorat Ketahanan Kefarmasian dan Alat 

Kesehatan merupakan bentuk pertanggungjawaban secara tertulis yang memuat 

keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan, sebagaimana tertuang dalam 

Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2022-2024 dan dokumen 

perjanjian kinerja Direktorat Ketahanan Kefarmasian dan Alat Kesehatan tahun 2022. 

Laporan Kinerja Direktorat Ketahanan Kefarmasian disusun dengan maksud dan 

tujuan sebagai berikut : 

1. Bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi pihak yang membutuhkan 

2. Penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan dating 

3. Penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang 

4. Penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan 

5. Upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja di tahun 

mendatang 

 

C. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi 

 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan tata 

Kerja Kementerian Kesehatan, Direktorat Ketahanan Kefarmasian dan Alat 

Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, 

penyusunan normas, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis 

dan supervisi, evaluasi, dan pelaporan di bidang ketahanan kefarmasian dan alat 

kesehatan. 

 Dalam melaksanakan tugas tersebut Direktorat Ketahanan Kefarmasian dan 

Alat Kesehatan menyelenggarakan fungsi : 

1. Pemetaan, identifikasi dan perencanaan kebutuhan sediaan farmasi, alat 

kesehatan dan alat kesehatan diagnostik in vitro dalam negeri 

2. Fasilitasi peningkatan investasi industri sediaan farmasi, alat kesehatan dan alat 

kesehatan diagnostik in vitro dalam negeri 

3. Fasilitasi pengembangan proses produksi sediaan farmasi alat kesehatan, dan 

alat kesehatan diagnostik in vitro dalam negeri 

4. Fasilitasi hilirisasi produksi sediaan farmasi, alat kesehatan dan alat kesehatan 

diagnostik in vitro dalam negeri   

5. Fasilitas peningkatan penggunaan bahan baku dan sediaan farmasi dan alat 

kesehatan dalam negeri 
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6. Fasilitasi Indonesia sebagai Center of Excellent pengembangan produk sediaan 

farmasi, alat kesehatan, dan alat kesehatan diagnostik in vitro dalam negeri dan  

7. Fasilitasi pembinaan teknis kepada Unit Pelaksana Teknis milik Kementerian 

Kesehatan terkait bidang kefarmasian dan alat kesehatan 

Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, berdasarkan susunan organisasi 

Direktorat Ketahanan Kefarmasian dan Alat Kesehatan terdiri atas Subbagian 

Administrasi Umum dan Kelompok Jabatan Fungsional. Adapun Struktur organisasi 

adalah sebagai berikut : 

   

D. Aspek Strategis Direktorat Ketahanan Kefarmasian dan Alat Kesehatan 

Direktorat Ketahanan Kefarmasian dan Alat Kesehatan melaksanakan 

transformasi sistem kesehatan yang berfokus untuk mewujudkan masyarakat yang 

sehat, mandiri, produktif dan mencapai target RPJMN bidang kesehatan. 

Tranformasi sistem kesehatan diterjemahkan ke dalam 6 pilar transformasi 

kesehatan yaitu: 

1. Transformasi layanan primer, mencakup upaya promotif dan preventif yang 

komprehensif, perluasan jenis antigen, imunisasi, penguatan kapasitas dan 

perluasan skrining di layanan primer dan peningkatan akses, SDM, obat dan 

kualitas layanan serta penguatan layanan laboratorium untuk deteksi penyakit 

atau faktor risiko yang berdampak pada masyarakat; 

2. Transformasi layanan rujukan, yaitu dengan perbaikan mekanisme rujukan dan 

peningkatan akses dan mutu layanan rumah sakit, dan layanan laboratorium 

kesehatan masyarakat; 

Gambar 25.  Struktur Organisasi  Direktorat Ke tahanan Kefarmasian 

dan Ala t Kesehatan 
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3. Transformasi sistem ketahanan kesehatan dalam menghadapi Kejadian Luar 

Biasa (KLB)/wabah penyakit/kedaruratan kesehatan masyarakat, melalui 

kemandirian kefarmasian dan alat kesehatan, penguatan surveilans yang kuat 

berbasis komunitas dan laboratorium, serta penguatan sistem penanganan 

bencana dan kedaruratan kesehatan; 

4. Transformasi Pembiayaan kesehatan, untuk menjamin pembiayaan yang selalu 

tersedia dan transparan, efektif dan efisien, serta berkeadilan; 

5. Transformasi SDM kesehatan, dalam rangka menjamin ketersediaan dan 

pemerataan jumlah, jenis, dan kapasitas SDM kesehatan; dan 

6. Transformasi teknologi kesehatan, yang mencakup: (1) integrasi dan 

pengembangan sistem data kesehatan, (2) integrasi dan pengembangan sistem 

aplikasi kesehatan, dan (3) pengembangan. 

Dari keenam pilar tersebut, Direktorat Ketahanan Kefarmasian dan Alat 

Kesehatan mendukung pada pilar ke 3 yaitu Transformasi Sistem Ketahanan 

Kesehatan dalam rangka menuju sistem ketahanan kesehatan yang tangguh, 

Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan melakukan strategi kemandirian 

obat, vaksin dan alat kesehatan, antara lain: 

a. Produksi 7 dari 14 jenis antigen vaksin program dan TBC (Measles, Rubella, 

Rotavirus, TBC, HPV, PCV, IPV Penguasaan teknologi viral-vector dan nucleic 

acid based 

b. Produksi 6 dari 10 bahan baku obat konsumsi terbesar (Candesartan, Bisoprolol, 

Amlodipin, lansoprazole, Cefixime dan Ceftriaxone). 

c. Produksi produk biologi dan derivat plasma (EPO, Insulin, m- Ab (Bevacizumab), 

Stem Cell, m-Ab (Tocilizumab), HyFC-EPO, Derivat Plasma (Albumin, IVIg, F-

VIII), m-Ab (Adalimumab, Rituximab, PD-1), R-Insulin. 

d. Melakukan pendampingan riset, inovasi dan digitalisasi teknologi kesehatan, 

implementasi threshold TKDN, melakukan kajian dan implementasi insentif pajak 

terkait Industri Alat kesehatan Nasional. 

e. Meningkatkan produksi serta ketersediaan bahan baku alkes. Dari 19 alat 

kesehatan yang dikonsumsi terbesar di Indonesia terdapat 16 jenis yang sudah 

mampu diproduksi di dalam negeri. 

Tatanan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur, 

khususnya dalam bidang kesehatan ditandai dengan terjaminnya ketahanan sistem 

kesehatan melalui kemampuan dalam melakukan pencegahan, deteksi, dan respons 

terhadap ancaman kesehatan global 
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E. Sistematika 

      Sistematika Laporan Kinerja Direktorat Ketahanan Kefarmasian dan Alat 

Kesehatan Tahun 2022 sebagai berikut : 

 

Ikhtisar Eksekutif 

Bab I   Pendahuluan  

Pada bab ini disajikan penjelasan singkat secara ringkas tugas dan fungsi 

organisasi, struktur organisasi Direktorat Ketahanan Kefarmasian dan Alat 

Kesehatan, maksud dan tujuan, Aspek strategis serta sistematika penyajian 

laporan 

Bab II   Perencanaan Kinerja  

Bab ini menguraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun 2022 

Bab III  Akuntabilitas Kinerja  

A. Capaian Kinerja Organisasi 

Sub bab ini membahas mengenai capaian kinerja organisasi untuk 

setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan 

hasil pengukuran kinerja organisasi. 

B. Realisasi Anggaran 

Sub Bab ini membahas mengenai realisasi anggaran yang digunakan 

dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai 

dengan dokumen perjanjian kinerja. 

C. Sumber Daya Lainnya 

Sub Bab ini membahas mengenai sumber daya lainnya selain yang 

telah dibahas pada bagian sebelumnya seperti sumber daya manusia 

dan sumber daya sarana prasarana. 

Bab IV  Penutup   

Bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta 

langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk 

meningkatkan kinerjanya 
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A. Rencana Strategis 

Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 tahun 

2022 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2020 

tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024. Dalam 

rangka mewujudkan Visi Presiden Di bidang Kesehatan yaitu “Terwujudnya 

Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian, Berlandaskan 

Gotong Royong”. Adapun salah satu Misi Presiden 2020-2024 yaitu “Penguatan 

Struktur Ekonomi yang Produktif, mandiri dan berdaya saing khususnya di 

bidang farmasi dan alat kesehatan” dan dijabarkan untuk mendukung peningkatan 

kualitas manusia Indonesia sebagai berikut : 

1. Meningkatkan Kesehatan Reproduksi, Ibu, Anak dan Remaja 

2. Perbaikan Gizi Masyarakat 

3. Meningkatkan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit 

4. Pemberdayaan GERMAS 

5. Memperkuat Sistem Ketahanan 

    Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Presiden dan untuk mendukung 

Rencana Strategis yang merupakan perwujudan dari transformasi kesehatan yang 

mencakup sistem ketahanan kesehatan. Perencanaan kinerja merupakan proses 

penetapan target kinerja berdasarkan kegiatan, kebijakan dan sasaran yang 

ditetapkan dalam rencana strategis sebagai pedoman dalam pelaksanaan program 

dan kegiatan secara sistematis, terarah dan terpadu. Adapun sasaran dan indikator 

kinerja dan target capaian indikator Direktorat Ketahanan Kefarmasian dan Alat 

Kesehatan dapat dilihat pada tabel di bawah ini. 

Tabe l  3.  Indika tor Sasaran,  De finisi  Operasiona l dan ta rge t Kegiatan 
Peningka tan Ke tahanan Kefa rmasian dan Ala t Kesehatan Tahun 

2020-2024 

Indikator Kinerja 
Definisi Operasional 

Target 

2020 2021 2022 2023 2024 

Meningkatnya produksi bahan baku obat kimia, bahan baku obat produk biologi dan bahan 
baku produk fitofarmaka dalam negeri 

Jumlah bahan baku obat 
kimia terbesar by value 
yang dikembangkan dan 
diproduksi dalam negeri 

Jumlah kumulatif bahan 
baku obat kimia 
terbesar by value yang 
dikembangkan dan 
diproduksi dalam negeri 

- - 6 8 10 

Jumlah bahan baku obat Jumlah kumulatif bahan - - 4 6 10 
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produk biologi terbesar 
yang dikembangkan dan 
diproduksi di dalam 
negeri 

baku obat produk 
biologi terbesar yang 
dikembangkan dan 
diproduksi dalam negeri 

Jumlah bahan baku obat 
fitofarmaka terbesar yang 
dikembangkan dan 
diproduksi di dalam 
negeri 

Jumlah kumulatif bahan 
baku obat produk 
farmaka terbesar yang 
dikembangkan dan 
diproduksi dalam negeri 

- - 11 22 27 

Meningkatnya alat kesehatan dan alat diagnostik hasil inovasi atau joint venture  
produksi dalam negeri 

Jumlah 10 terbesar alat 
kesehatan dan alat 
diagnostik yang 
diproduksi di dalam 
negeri 

Jumlah kumulatif alat 
kesehatan dan alat 
kesehatan diagnostik 
yang merupakan hasil 
pengembangan inovasi 
(berdasarkan data riset 
alat kesehatan atau 
data pengajuan 
rekomendasi uji klinik) 
atau pengembangan 
joint venture yang 
diproduksi di dalam 
negeri 

- - 5 11 17 

Meningkatnya alat kesehatan dalam negeri di peredaran dan penggunaannya  
di pelayanan kesehatan 

Persentase jumlah 
produk alkes pada e-
katalog yang telah 
memiliki sertifikat TKDN 
diatas 50% 

Persentase jumlah 
produk alat kesehatan 
dalam negeri yang 
tayang pada e-katalog 
alkes LKPP yang telah 
memiliki sertifikat TKDN 
di atas 50% 

- - 10 15 25 

Meningkatnya vaksin program dan platform vaksin baru yang diproduksi dalam negeri 

Jumlah 14 antigen vaksin 
program yang 
dikembangkan dan 
diproduksi dalam negeri 

Jumlah kumulatif 14 
antigen vaksin program 
yang dikembangkan 
dan diproduksi dalam 
negeri serta 
tersertifikasi halal 

  7 10 14 

Jumlah platform vaksin 
baru yang dikembangkan 
dan diproduksi dalam 
negeri 

Jumlah kumulatif 
platform vaksin baru 
yang dikembangkan 
dan diproduksi dalam 
negeri 

  1 2 3 
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B. Perencanaan Kinerja 

Perjanjian kinerja merupakan Lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari 

pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk 

melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. 

Program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja melalui perjanjian 

kinerja mewujudkan komitmen penerima amanah dan kesepakatan atas kinerja 

terukur berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. 

Direktorat Ketahanan Kefarmasian dan Alat Kesehatan menyusun perjanjian kinerja 

dengan mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 tahun 2022 tentang 

perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2020 tentang 

Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024. Target tersebut 

menjadi komitmen bagi Direktorat Ketahanan Kefarmasian dan Alat Kesehatan yang 

akan dicapai pada tahun 2022. 

Perjanjian Kinerja Direktorat Ketahanan Kefarmasian dan Alat Kesehatan Tahun 

2022 sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah ini. 

               Tabe l  4.  Sasaran,  Indika tor,  dan Targe t Kegia tan Pen ingkatan Ke tahanan 

Kefa rmasian dan Ala t Kesehatan Tahun 2022  

Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja 
Target 
2022 

 

 
 
 

Meningkatnya produksi bahan baku obat 
kimia, bahan baku obat produk biologi dan 
bahan baku produk fitofarmaka dalam 

negeri 

Jumlah bahan baku obat kimia terbesar by 

value yang dikembangkan dan diproduksi 
dalam negeri 

6 

Jumlah bahan baku obat produk biologi 

terbesar yang dikembangkan dan 
diproduksi di dalam negeri 

4 

Jumlah bahan baku obat fitofarmaka 

terbesar yang dikembangkan dan 
diproduksi di dalam negeri 

11 

Meningkatnya alat kesehatan dan alat 

diagnostik hasil inovasi atau joint venture 
produksi dalam negeri 

Jumlah 10 terbesar alat kesehatan dan alat 

diagnostik yang diproduksi di dalam negeri 

5 

Meningkatnya alat kesehatan dalam negeri 

di peredaran dan penggunaannya di 
pelayanan kesehatan 

Persentase jumlah produk alkes pada e-

katalog yang telah memiliki sertifikat TKDN 
diatas 50% 

10 

 

Meningkatnya vaksin program dan platform 
vaksin baru yang diproduksi dalam negeri 

Jumlah 14 antigen vaksin program yang 

dikembangkan dan diproduksi dalam negeri 

7 

Jumlah platform vaksin baru yang 
dikembangkan dan diproduksi dalam negeri 

1 
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Perjanjian Kinerja Direktorat Ketahanan Kefarmasian dan Alat Kesehatan Tahun 

2022 ditandatangani oleh Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan 

sebagai pihak kedua dan Direktur Ketahanan Kefarmasian dan Alat Kesehatan 

sebagai pihak pertama. Dokumen perjanjian kinerja merupakan tahun pertama 

Direktorat Ketahanan Kefarmasian dan Alat Kesehatan sebagai wujud 

pertanggungjawaban atas kinerja dan sebagai bagian dari pencapaian sasaran 

strategis Direktorat Jenderal Kefarmasian dan alat Kesehatan pada Rencana 

Strategis (Renstra) Kementerian Kesehatan 2020-2024. Selama pelaksanaan 

kegiatan tahun 2022, dokumen perjanjian kinerja Direktorat Ketahanan Kefarmasian 

dan Alat Kesehatan mengalami 2 kali revisi dikarenakan adanya perubahan 

pengampu Indikator Jumlah vaksin program dengan TKDN di atas 70% dan Jumlah 

vaksin program yang mendapat PQ WHO menjadi tanggung jawab Direktorat 

Produksi dan Distribusi Kefarmasian.  

 

 

 

 

Gambar 26.  Dokumen Perjanj ian 
Kinerja  Direktorat 
Ke tahanan Kefa rmasian 

dan Ala t Kesehatan 

Tahun 2022 (Aw a l) 

Gambar 27.  Dokumen Perjanjian Kinerja 
Direktora t Ke tahanan 

Kefa rmasian dan Alat 
Kesehatan Tahun 2022 

(Revisi) 
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Gambar 28.  Lampiran Perjanj ian Kinerja Direktora t Ke tahanan Kefa rmasian 

dan Ala t Kesehatan Tahun 2022 (Aw a l)  

 

Gambar 29.  Lampiran Perjanj ian Kinerja Direktorat Ke tahanan Kefa rmasian 

dan Ala t Kesehatan Tahun 2022 (Revisi)  
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Gambar 30.  Lampiran Rencana  Kerja  Tahunan Direktora t Ke tahanan 

Kefa rmasian dan Ala t Kesehatan Tahun 2022 (Aw a l)  

Gambar 31.  Lampiran Rencana  Kerja  Tahunan Direktora t Ke tahanan 

Kefa rmasian dan Ala t Kesehatan Tahun 2022 (Revisi)  
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A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI 

1. PENGUKURAN KINERJA 
 

Mengawali kegiatan Direktorat Ketahanan Kefarmasian dan Alat Kesehatan 

yang merupakan pengembangan dari Direktorat Produksi dan Distribusi Alat 

Kesehatan dan Direktorat Produksi dan Distribusi Kefarmasian sebagai tahun 

pertama dalam rangka mendukung pencapaian target pada sasaran 

program/kegiatan yang dituangkan pada Rencana Strategis (Renstra) Kementerian 

Kesehatan Tahun 2020-2024.  

Salah satu pondasi utama dalam menerapkan manajemen kinerja adalah 

pengukuran kinerja dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan 

publik dan meningkatkan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi output dan 

outcome yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya 

organisasi yang akuntabel. Pengukuran kinerja adalah proses sistematis dan 

berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan 

kegiatan sesuai program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan 

dalam mewujudkan visi, misi dan strategis instansi pemerintah. Pengukuran kinerja 

menggunakan alat ukur berupa indikator sebagaimana yang telah ditetapkan pada 

dokumen perencanaan kinerja. 

Kegiatan pengukuran kinerja dilakukan melalui secara periodik dengan 

mengidentifikasi permasalahan dan mencari solusi tindak lanjut korektif yang 

diimplementasikan di periode berikutnya yang berkaitan secara langsung dalam 

pelaksanaan kegiatan dan anggaran. Evaluasi periodik dilakukan terkait evaluasi 

anggaran dan program/kegiatan. Dalam rangka evaluasi anggaran dilakukan 

dengan membandingkan alokasi anggaran pada awal tahun dengan realisasi 

anggaran per-triwulan. Dalam rangka evaluasi kegiatan dilakukan dengan 

membandingkan capaian dengan rencana tingkat capaian (target) pada setiap 

indikator. Berdasarkan pengukuran kinerja tersebut diperoleh informasi menyangkut 

masing-masing indikator, sehingga dapat ditindaklanjuti dalam perencanaan 

kegiatan di tahun berikutnya agar dapat lebih berdaya guna dan berhasil guna. 

Manfaat pengukuran kinerja antara lain untuk memberikan gambaran kepada 

pihak-pihak internal dan eksternal tentang pelaksanaan visi misi organisasi dalam 

rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen 

Renstra dan Penetapan Kinerja. 
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Sesuai dengan dokumen Penetapan Kinerja dan hasil pengukuran kinerja 

Direktorat Ketahanan Kefarmasian dan Alat Kesehatan yang tertuang pada Renstra 

Kementerian Kesehatan Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel. 

Tabe l  5.  Capa ian Indika tor Direktora t Ke tahanan Kefa rmasian dan Alat 

Kesehatan Tahun 2022 

Sasaran Program Indikator Kinerja Target 
Pagu 

Anggaran 
Realisasi Capaian 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Meningkatnya 
produksi bahan baku 
obat kimia, bahan 
baku obat produk 
biologi dan bahan 
baku produk 
fitofarmaka dalam 
negeri 

Jumlah    Jumlah bahan baku 
obat kimia terbesar 
by value yang 
dikembangkan dan 
diproduksi dalam 
negeri 

6 8.781.445.000 
 

6 100 % 
 

Jumlah bahan baku 
obat produk biologi 
terbesar yang 
dikembangkan dan 
diproduksi di dalam 
negeri 

4       
296.290.000 

4 100 % 

Jumlah bahan baku 
obat fitofarmaka 
terbesar yang 
dikembangkan dan 
diproduksi di dalam 
negeri 

11     229.108.000 11 100 % 

Meningkatnya alat 
kesehatan dan alat 
diagnostik hasil 
inovasi atau joint 
venture produksi 
dalam negeri 

Jumlah 10 terbesar 
alat kesehatan dan 
alat diagnostik yang 
diproduksi di dalam 
negeri 

5 3.826.491.000 5 100 % 

Meningkatnya alat 
kesehatan dalam 
negeri di peredaran 
dan penggunaannya 
di pelayanan 
kesehatan 

Persentase jumlah 
produk alkes pada 
e-katalog yang telah 
memiliki sertifikat 
TKDN diatas 50% 

10 13.679.134.000 15.51 100 % 

 
 
Meningkatnya vaksin 
program dan platform 
vaksin baru yang 
diproduksi dalam 
negeri 

Jumlah 14 antigen 
vaksin program 
yang dikembangkan 
dan diproduksi 
dalam negeri 

7 7.118.776.000 7 100 % 

Jumlah platform 
vaksin baru yang 
dikembangkan dan 
diproduksi dalam 
negeri 

1 1.773.879.000 1 100 % 
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Indikator Direktorat Ketahanan Kefarmasian dan Alat Kesehatan telah 

mencapai hasil yang diharapkan pada tahun 2022 ini. Hal ini merupakan hasil dari 

perencanaan, monitoring, dan evaluasi yang baik dan optimalisasi dukungan 

sumber daya yang tersedia sebagai bagian dari pencapaian kinerja Direktorat 

Jenderal Ketahanan Kefarmasian dan Alat Kesehatan. 

2. ANALISA AKUNTABILITAS KINERJA 

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah 

dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek 

dari tujuan. Sasaran kegiatan peningkatan ketahanan ketahanan kefarmasian dan 

alat kesehatan adalah : 

A. Analisis capaian kinerja dari masing-masing indikator 

a. Meningkatnya produksi bahan baku obat kimia, bahan baku obat produk 

biologi dan bahan baku produk fitofarmaka dalam negeri 

1) Jumlah bahan baku obat kimia terbesar by value yang dikembangkan 

dan diproduksi dalam negeri 

Salah satu program transformasi sistem ketahanan kesehatan adalah 

peningkatan ketahanan sektor farmasi dan alat kesehatan melalui produksi 

dalam negeri salah satunya bahan baku top 10 obat.   

Tabel 6. Progress pengembangan dan hilirisasi bahan baku obat kimia terbesar by 

value yang dikembangkan dan diproduksi dalam negeri  
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Kondisi yang dicapai : 

Pengukuran capaian kinerja indikator jumlah bahan baku obat kimia 

terbesar by value yang dikembangkan dan diproduksi dalam negeri 

diamanatkan pada 2 (dua) dokumen perencanaan yakni dokumen Rencana 

Strategis (Renstra) Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024, serta 

dokumen Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja K/L) Tahun 2022. 

Adapun definisi operasional indikator adalah jumlah kumulatif bahan baku 

obat kimia terbesar by value yang dikembangkan dan diproduksi dalam 

negeri. Cara perhitungan indikator adalah jumlah bahan baku obat kimia 

terbesar by value yang dikembangkan dan diproduksi dalam negeri setiap 

tahun yang dihitung secara kumulatif. 

Indikator jumlah bahan baku obat kimia terbesar by value yang 

dikembangkan dan diproduksi dalam negeri merupakan indikator baru pada 

revisi Renstra Tahun 2022 sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan 

Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan 

Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang 

Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024, sehingga 

pengukurannya baru dilakukan pada tahun 2022. 

Pada tahun 2022, realisasi indikator jumlah bahan baku obat kimia 

terbesar by value yang dikembangkan dan diproduksi dalam negeri sebesar 

6 bahan baku obat, sesuai dengan target yang telah ditetapkan di dalam 

Rencana Strategis Kementerian Kesehatan tahun 2020-2024 sebesar 6 

bahan baku obat dengan capaian 100%. Realisasi indikator pada tahun 2022 

menunjukkan hal yang positif dan diharapkan dapat mencapai target indikator 

akhir tahun Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024 

yakni sebesar 10 bahan baku obat.  

Tabe l  7.  Targe t,  Rea l isasi ,  dan Capa ian Indi ka tor Jumlah bahan 
baku oba t kimia terbesar by value yang dikembangkan dan 

diproduksi  da lam negeri  Tahun 2022 

Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian  

Jumlah bahan baku obat 
kimia terbesar by value yang 
dikembangkan dan 
diproduksi dalam negeri 

6 6 100 % 
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Grafik 1.  Targe t dan Rea l isasi  Indika tor Jumlah bahan baku obat 

produk biologi  te rbesar yang dikembangkan dan diproduksi  

di  da lam negeri  Tahun 2020-2024 

 

Permasalahan : 

a) Masih kurangnya produksi bahan baku obat dalam negeri karena skala 

ekonomi yang kecil dan risiko bisnis yang tinggi sehingga berpotensi tidak 

sustain pada saat pelaksanaan project dan tahapan operasional; 

b) Masih kurangnya keinginan industri farmasi untuk melakukan substitusi 

bahan baku obat impor menjadi bahan baku obat dalam negeri disebabkan 

antara lain harga import lebih murah, biaya uji bioekivalensi yang cukup 

tinggi; 

c) Belum optimalnya pelaksanaan skema insentif dan disinsentif bahan baku 

obat untuk meningkatkan daya saing dan produksi bahan baku obat dalam 

negeri end to end; 

d) Perbedaan program prioritas pengembangan sediaan farmasi antar 

kementerian/lembaga; 

e) Belum adanya regulasi terkait ketahanan kefarmasian; 

f) Belum dapat dilakukan pengukuran dampak dari kegiatan yang telah 

dilaksanakan; dan 

g) Harga bahan baku obat impor lebih murah dibandingkan bahan baku obat 

produksi dalam negeri; 

 

Upaya yang telah dilakukan :  

a) Menyusun regulasi untuk mewujudkan kemandirian dan ketahanan 

kefarmasian; 

0 0

6

8
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b) Melakukan interkoneksi program dan koordinasi lintas sektor dengan 

kementerian/lembaga terkait; 

c) Membentuk tim antar kementerian/lembaga terkait untuk mengkaji skema 

insentif dan disinsentif bahan baku obat untuk meningkatkan daya saing 

dan produksi bahan baku obat end to end dalam negeri; 

d) Memberikan dukungan dan melakukan advokasi kepada industri farmasi 

melalui program fasilitasi change source bahan baku obat produksi dalam 

negeri, peningkatan penggunaan dan perlindungan pasar dalam negeri; 

e) Melakukan pembahasan lebih lanjut terkait penugasan pemerintah kepada 

BUMN untuk memproduksi bahan baku obat dalam negeri; dan 

f) Melakukan pengukuran dampak substitusi bahan baku obat terhadap 

industri farmasi.                                                                                                                                                                                     

Sebagai upaya untuk mencapai indikator jumlah bahan baku obat kimia 

terbesar by value yang dikembangkan dan diproduksi dalam negeri, 

Direktorat Ketahanan Kefarmasian dan Alat Kesehatan telah melaksanakan 

berbagai kegiatan sebagai berikut: 

a) Koordinasi ABGCI dalam rangka fasilitasi fiskal dan non fiskal kemandirian 

bahan baku obat kimia dalam negeri untuk meningkatkan daya saing dan 

produksi bahan baku obat dalam negeri; 

b) Pemutakhiran data, analisa kemampuan industri, dan perencanaan 

kebutuhan bahan baku obat dalam negeri; 

c) Melakukan advokasi dan pembinaan terhadap industri bahan baku dan 

peneliti 10 bahan baku obat terbesar by value dalam rangka meningkatkan 

sinergisme antara industri dan peneliti dalam rangka hilirisasi hasil riset 

bahan baku obat produksi dalam negeri dan pemenuhan bahan baku obat 

dalam negeri; 

d) Menyusun dan mereviu kebijakan penjaminan dan prioritas penggunaan 

bahan baku produksi dalam negeri untuk menghasilkan kebijakan yang 

dapat mendukung ketahanan kefarmasian;  

e) Kolaborasi lintas sektor dalam rangka akselerasi substitusi bahan baku 

produksi dalam negeri dan meningkatkan pengembangan bahan baku obat 

produksi dalam negeri.  
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Gambar 32.  Tow nha ll Transformasi Sistem Ketahanan 

Kesehatan Pi lar 3 

f) Melaksanakan sosialisasi fasilitasi change source kepada seluruh industri 

farmasi di Indonesia dalam rangka substitusi bahan baku impor dengan 

bahan baku dalam negeri; dan 

 

Gambar 33.  Sosia l isasi  Fasi l i tasi  Change  Source  Kepada  Se luruh 

Industri  Fa rmasi  

g) Melaksanakan forum nasional evaluasi dan perencanaan strategis 

ketahanan kefarmasian untuk mensinergikan para pemangku 

kepentingan, baik akademiki, kementerian/lembaga, industri farmasi dan 

alat kesehatan, organisasi/profesi dan masyarakat sebagai penerima 

manfaat; 
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Gambar 34.  Forum Nasiona l  Eva luasi  Dan Perencanaan Stra tegis 

Ke tahanan Kefa rmasian 

2) Jumlah bahan baku obat produk biologi terbesar yang dikembangkan 

dan diproduksi di dalam negeri 

Salah satu program transformasi sistem ketahanan kesehatan 

adalah peningkatan ketahanan sektor farmasi dan alat kesehatan melalui 

produksi dalam negeri salah satunya bahan baku top 10 obat.  Sediaan 

produk biologi dinilai dapat menjadi solusi untuk pengobatan dimana 

sediaan biosimilar memiliki banyak keunggulan seperti harga yang lebih 

rendah bagi para stakeholder (pasien, pemerintah dan asuransi kesehatan), 

akses yang lebih mudah dan peluang yang besar untuk dikembangkan 

dalam rangka memenuhi kebutuhan dalam negeri.                                   

Kondisi yang dicapai : 

Pengukuran capaian indikator jumlah bahan baku obat produk 

biologi terbesar yang dikembangkan dan diproduksi di dalam negeri 

diamanatkan pada 2 (dua) dokumen perencanaan yakni dokumen Rencana 

Strategis (Renstra) Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024, serta 

dokumen Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja K/L) Tahun 2022. 

Adapun definisi operasional indikator adalah jumlah kumulatif bahan baku 

obat produk biologi terbesar yang dikembangkan dan diproduksi dalam 

negeri. Cara perhitungan indikator adalah jumlah bahan baku obat produk 

biologi terbesar yang dikembangkan dan diproduksi dalam negeri setiap 

tahun yang dihitung secara kumulatif. 

Indikator jumlah bahan baku obat produk biologi terbesar yang 

dikembangkan dan diproduksi di dalam negeri merupakan indikator baru pada 
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revisi Renstra Tahun 2022 sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan 

Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan 

Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang 

Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024, sehingga 

pengukurannya baru dilakukan pada tahun 2022. 

Pada tahun 2022, realisasi indikator jumlah bahan baku obat produk 

biologi terbesar yang dikembangkan dan diproduksi di dalam negeri sebesar 

4 bahan baku obat produk biologi, sesuai dengan target yang telah ditetapkan 

di dalam Rencana Strategis Kementerian Kesehatan tahun 2020-2024 

sebesar 2 bahan baku obat produk biologi dengan capaian 100%. Realisasi 

indikator pada tahun 2022 menunjukkan hal yang positif dan diharapkan 

dapat mencapai target indikator akhir tahun Rencana Strategis Kementerian 

Kesehatan Tahun 2020-2024 yakni sebesar 10 bahan baku obat produk 

biologi. 

Dalam hal pencapaian target indikator, bahan baku produk biologi 

sesuai dengan pengertiannya termasuk sel substrat, jaringan, cairan biologis 

[biological fluids] dan virus yang untuk keperluan terapeutik harus melalui 

proses cell growth, propagasi, diferensiasi dan seleksi. Ditinjau dari proses 

produksi, masing-masing bahan baku produk biologi akan menghasilkan 

produk akhir yang spesifik dan sama dengan bahan baku tersebut. Sementara 

ditinjau dari persyaratan registrasi Badan POM, hanya mewajibkan registrasi 

produk akhir atau dalam hal ini produk biologi dan tidak perlu meregistrasikan 

bahan baku produk biologi. Sejalan dengan hal tersebut, maka disimpulkan 

target capaian indikator yang tepat adalah Jumlah kumulatif produk biologi 

terbesar yang dikembangkan dan diproduksi di dalam negeri. 

 

Tabel 8. Target, Realisasi, dan Capaian Indikator Jumlah bahan baku obat 

produk biologi terbesar yang dikembangkan dan diproduksi di 

dalam negeri Tahun 2022 

 

Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian  

Jumlah bahan baku obat 
produk biologi terbesar 
yang dikembangkan dan 
diproduksi di dalam negeri 

4 4 100 % 
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Grafik 2.  Targe t dan Rea l isasi  Indika tor Jumlah bahan baku obat 
produk biologi  terbesar yang dikembangkan dan diproduksi  

di  da lam negeri  Tahun 2020-2024 

 

Berikut adalah daftar bahan baku obat produk biologi terbesar yang 

dikembangkan dan diproduksi dalam negeri, antara lain 

 

Tabe l  9.  Da fta r Bahan Baku Obat Produk Biologi  Terbesar yang 

Dikembangkan dan Diproduksi  d i  Da lam Negeri 

No Nama Zat Aktif Nama 
Dagang 

Industri NIE 

1 Erythropoietin 
Alfa 

Hemapo 

 
 

PT Kalbio Global 
Medika 

DKL1811645843A1 

DKL1811645843B1 

2 Enoxaparin Antiten-A PT Biofarma DKL2102907843A1 

3 Insulin Glargine Ezelin PT Kalbio Global 
Medika 

DKL2211647543A2 

4 Rituximab Rituxikal PT Kalbio Global 
Medika 

DKL2211647749A1 
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Permasalahan :  

a) Untuk pengembangan bahan baku produk biologi membutuhkan tahapan 

yang lama serta investasi yang cukup besar. Adapun saat ini berdasarkan 

hasil pemetaan, diketahui bahwa sebagian besar industri produk biologi di 

Indonesia masih di tahap pengembangan formula, penjajakan kerjasama, 

persiapan fasilitas, transfer teknologi serta reformulasi.  

b) Kendala yang dihadapi dalam pengembangan produk biologi adalah 

kebutuhan investasi yang sangat besar terkait penyediaan infrastruktur, 

pengujian, penelitian dan uji klinik; ketersediaan SDM yang berkualitas dalam 

pengembangan produk masih belum memadai serta penyerapan produk di 

pasar masih rendah. 

Upaya yang telah dilakukan :  

a) Telah mengajukan proses revisi Renstra untuk nomenklatur dan Defenisi 

Operasional Indikator Sasaran Kegiatan Bahan Baku Produk Biologi menjadi 

Produk Biologi 

b) Pendampingan, fasilitasi ke industri untuk mempercepat persetujuan izin edar 

produk biologi 

c) Penjajakan dengan BRIN, LPDP dan lembaga pendanaan lain untuk 

pendanaan riset dan pengembangan produk biologi 

d) Memfasilitasi membuka pasar dalam dan luar negeri dalam hal fasilitasi 

business matching, pameran serta penarikan investor dan principal untuk 

transfer teknologi yang dapat dimanfaatkan oleh industri. 

Sebagai upaya untuk mencapai indikator jumlah bahan baku obat produk 

biologi terbesar yang dikembangkan dan diproduksi di dalam negeri, Direktorat 

Ketahanan Kefarmasian dan Alat Kesehatan telah melaksanakan berbagai 

kegiatan sebagai berikut: 

a) FGD Evaluasi Capaian Akselerasi Produksi Bioteknologi guna mensinergikan 

langkah serta memberikan rekomendasi dalam rangka meningkatkan 

pengembangan produk biologi. 

b) FGD Sinergisme ABGC dalam Persiapan Transfer Teknologi Produk Biologi 

guna melakukan sinergisme dan koordinasi penelitian produk biologi antara 

industri dan lembaga penelitian/universitas untuk mendukung ketahanan 

kefarmasian khususnya produk biologi. Diketahui bahwa penelitian yang 

dilakukan di institusi penelitian/Universitas masih belum sejalan dengan 

kebutuhan industri. Untuk itu perlu dilakukan hulunisasi dimana menjaring 
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kebutuhan penelitian industri untuk ditindaklanjuti berupa penelitian di 

institusi. 

c) FGD Pemetaan Fasilitasi Fasilitas Sentral Pengujian Produk Biologi untuk 

mengetahui pengujian yang diperlukan dalam riset dan QC release produk 

biologi, mengetahui kemampuan/kapasitas laboratorium uji yang ada di 

Indonesia serta menjajaki pembentukan jejaring/fasilitas sentral pengujian 

produk biologi di Indonesia 

Gambar 35.  FGD Pemetaan Fasi l itas Sentra l  Pengujian Produk Biologi 

d) Evaluasi Capaian Akselerasi Produksi Bioteknologi melakukan pembahasan 

dari draft rekomendasi kebijakan terkait produk biologi yang telah disusun; 

mengetahui potensi kerjasama dan pasar luar negeri melalui diplomasi 

kesehatan; mengetahui kebijakan terkait fasilitas perpajakan dalam 

mendukung pengembangan produk biologi dalam negeri serta mengetahui 

regulasi sertifikasi TKDN pada produk biologi dalam negeri. 

e) FGD Hlirisasi Pengembangan Produk Monoklonal Antibodi untuk mengetahui 

progress pengembangan produk monoklonal antibodi yang sedang dilakukan 

Gambar 36.  FGD Eva luasi  Capa ian Akse le rasi  Produksi  Bioteknologi  
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oleh industri serta mengidentifikasi kendala dan rekomendasi tindak lanjut 

yang akan dilakukan.   

f) Pemetaan dan pendampingan pengembangan produk biologi kepada industri 

dan lembaga penelitian guna mengetahui progress pengembangan, kendala 

serta merumuskan solusi terkait pengembangan produk biologi dalam negeri.  

 

                                             

3) Jumlah bahan baku obat fitofarmaka terbesar yang dikembangkan dan 

diproduksi di dalam negeri 

 

Indonesia memiliki sekitar 143 juta hektar hutan tropis dan 

diperkirakan mempunyai 28 ribu spesies tumbuhan. Indonesia juga sebagai 

rumah dari 80% tumbuhan obat dunia yang berpotensi untuk dimanfaatkan 

khususnya dalam pengembangan obat tradisional dan mengurangi 

ketergantungan impor. Salah satu strategi resiliensi sektor farmasi adalah 

pengembangan jamu dan OHT menjadi fitofarmaka berdasarkan terapeutik 

area dan ketersediaan bahan alam. Fitofarmaka merupakan produk 

berbasis bahan alam yang telah teruji klinis dan bahan baku yang digunakan 

maupun produk yang dihasilkan sudah terstandarisasi. 

Kondisi yang dicapai : 

Pengukuran capaian kinerja indikator jumlah bahan baku obat 

fitofarmaka terbesar yang dikembangkan dan diproduksi di dalam negeri 

diamanatkan pada 2 (dua) dokumen perencanaan yakni dokumen Rencana 

Strategis (Renstra) Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024, serta 

dokumen Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja K/L) Tahun 2022. 

Adapun definisi operasional indikator adalah jumlah kumulatif bahan baku 

fitofarmaka terbesar yang dikembangkan dan diproduksi di dalam negeri. 

Cara perhitungan indikator adalah jumlah bahan baku fitofarmaka terbesar 

Gambar 37.  Pemetaan dan pendampingan pengembangan produk biologi  

PT.  Ka lbio Globa l  Medika dan PT.  Sanbe Farma 
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yang dikembangkan dan diproduksi di dalam negeri setiap tahun yang 

dihitung secara kumulatif 

Indikator jumlah bahan baku obat fitofarmaka terbesar yang 

dikembangkan dan diproduksi di dalam negeri merupakan indikator baru 

pada revisi Renstra Tahun 2022 sesuai dengan Peraturan Menteri 

Kesehatan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan 

atas Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 

2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024, 

sehingga pengukurannya baru dilakukan pada tahun 2022. 

Pada tahun 2022, realisasi indikator jumlah bahan baku obat 

fitofarmaka terbesar yang dikembangkan dan diproduksi di dalam negeri 

sebesar 11 bahan baku obat fitofarmaka (baseline Tahun 2021), sesuai 

dengan target yang telah ditetapkan di dalam Rencana Strategis Kementerian 

Kesehatan tahun 2020-2024 sebesar 11 bahan baku obat fitofarmaka dengan 

capaian 100%. Realisasi indikator pada tahun 2022 menunjukkan hal yang 

positif dan diharapkan dapat mencapai target indikator akhir tahun Rencana 

Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024 yakni sebesar 27 bahan 

baku obat fitofarmaka. 

 

Tabel 10. Target, Realisasi, dan Capaian Indikator Jumlah bahan baku obat 

fitofarmaka terbesar yang dikembangkan dan diproduksi di dalam 

negeri 

Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian  

Jumlah bahan baku obat 
fitofarmaka terbesar yang 
dikembangkan dan 
diproduksi di dalam negeri 
 

11 11 100 % 
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Grafik 3.  Targe t dan Rea l isasi  Indika tor Jumlah bahan baku obat 
fi tofa rmaka te rbesar yang dikembangkan dan diproduksi  

di  da lam negeri  Tahun 2020-2024 

 

Berikut adalah daftar bahan baku obat fitofarmaka terbesar yang 

dikembangkan dan diproduksi dalam negeri, antara lain: 

 

   BAHAN BAKU NAMA PRODUK NO IZIN EDAR INDUSTRI 

1. Ekstrak Herba Seledri 

(Apii graveolentis herba) 

2. Ekstrak Daun Kumis 

Kucing (Orthosiponis 

staminei folium) 

Tensigard FF142300591 PT. Phapros 

3. Ekstrak Daun Bungur 

(Lagerstroemia speciosa 

folium) 

4. Ekstrak Kulit Kayu 

Manis (Cinnamomum 

burmannii cortex) 

Diabetadex 100 FF162300691 PT Ferron Par 

Pharmaceuticals 

Diabetadex 50 FF162300681 PT Ferron Par 

Pharmaceuticals 

Herbawell 

Diabetadex 100 

FF172300751 PT Ferron Par 

Pharmaceuticals 

Herbawell 

Diabetadex 50 

FF172300761 PT Ferron Par 

Pharmaceuticals 

Inlacin 100 FF152300621 PT. Dexa Medica 

Inlacin 50 FF152300611 PT. Dexa Medica 

Tabe l  11.  Da fta r Bahan Baku Obat Fitofa rmaka Terbesar yang 

Dikembangkan dan Diproduksi  di  Da lam Negeri 

0 0

11

22

27

0 0

11

2020 2021 2022 2023 2024

Target Realisasi
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Ekstrak Kulit Kayu 

Manis (Cinnamomum 

burmannii cortex) 

Redacid FF 192500821 PT. Dexa Medica 

Redacid FF202500831 PT. Dexa Medica 

5. Ekstrak Cacing Tanah 

(Lumbricus Rubellus) 

Degrade FF192500811 PT Ferron Par 

Pharmaceuticals 

Disolf FF192500801 PT Dexa Medica 

Bicomlic FF192500801 PT. Dexa Medica 

Disolf FF212500851 PT Dexa Medica 

6. Ekstrak Herba 

Meniran (Phyllanthi 

niruri herba) 

New Divens Rasa 

Jeruk Beri 

FF172600741 PT Ferron Par 

Pharmaceuticals 

Stimuno Forte FF152300641 PT. Dexa Medica 

Stimuno Forte FF212600841 PT. Dexa Medica 

Stimuno Forte FF152300671 PT. Dexa Medica 

Stimuno Rasa 

Anggur 

FF152600651 PT. Dexa Medica 

Stimuno Rasa 

Anggur 

FF182600651 PT. Dexa Medica 

Stimuno Rasa 

Jeruk Beri 

FF172600721 PT. Dexa Medica 

Stimuno Rasa 

Jeruk Beri 

FF172600731 PT. Dexa Medica 

Stimuno FF152600631 PT. Dexa Medica 

Stimuno FF182600791 PT. Dexa Medica 

7. Ekstrak ikan gabus 

(Ophiocephali striati) 

8. Ekstrak Buah jeruk 

(Citrus sinensidis 

fructus) 

9. Ekstrak Rimpang 

kunyit (Curcumae 

longae rhizoma) 

Vip Albumin Plus FF182200771 PT Royal 

Medicalink 

Pharmalab 

10. Ekstrak Akar pasak 

bumi (Eurycommae 

radix) 

11. Ekstrak Buah cabe 

jawa (Retrofracti fructus) 

X-gra FF142300581 PT. Phapros 
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Permasalahan :  

Untuk pengembangan Bahan Baku Obat Fitofarmaka tidak terdapat 

permasalahan dan kendala yang dihadapi dikarena pencapaian target 

merupkan baseline dari tahun sebelumnya. 
 

Upaya yang telah dilakukan :  

  Pendampingan dan memfasilitasi industri untuk mempercepat 

pengembangan bahan baku fitofarmaka  

Sebagai upaya untuk mencapai indikator jumlah bahan baku obat 

fitofarmaka terbesar yang dikembangkan dan diproduksi di dalam negeri, 

Direktorat Ketahanan Kefarmasian dan Alat Kesehatan telah melaksanakan 

berbagai kegiatan sebagai berikut: 

a) FGD Koordinasi ABGCI Percepatan Pengembangan Produk dan 

Peningkatan Daya Saing Fitofarmaka untuk memetakan perkembangan 

terkini pengembangan produk fitofarmaka di Indonesia, mengidentifikasi 

permasalahan pengembangan produk fitofarmaka di Indonesia serta 

memberikan rekomendasi percepatan pengembangan produk dan 

peningkatan daya saing fitofarmaka. 

b) Penguatan kapasitas rumah sakit untuk pelaksanaan uji klinik bertujuan 

untuk meningkatkan kapasitas tenaga kesehatan dalam melaksanakan uji 

klinik produk fitofarmaka di RS serta menyampaikan kebijakan serta 

prosedur uji klinik produk fitofarmaka. Penguatan kapasitas rumah sakit 

untuk pelaksanaan uji klinik dilakukan terhadap dokter dan apoteker dari 

RS pemerintah tipe B, C, dan tipe D di provinsi Jawa Tengah, Yogyakarta, 

Jawa Timur, Jawa Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sumatera 

Selatan dan Bali, serta Industri Obat Tradisional. 

 

Gambar 38.  Penguatan kapasitas rumah sakit untuk 

pe laksanaan kl inik fi tofa rmaka  
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c) Pemetaan dan pendampingan pengembangan fitofarmaka kepada industri 

dan lembaga penelitian untuk memetakan progres pengembangan 

fitofarmaka, kendala yang dihadapi serta merumuskan solusi untuk 

mempercepat pengembangan fitofarmaka di Indonesia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Meningkatnya alat kesehatan dan alat diagnostik hasil inovasi atau joint 

venture produksi dalam negeri  

1) Jumlah 10 terbesar alat kesehatan dan alat diagnostik yang diproduksi 

di dalam negeri 

Salah satu program transformasi sistem ketahanan kesehatan adalah 

peningkatan ketahanan sektor farmasi dan alat kesehatan melalui produksi 

dalam negeri salah satunya bahan baku top 10 alat kesehatan (by volume dan 

by value). 

  Kondisi yang dicapai :  

Pengukuran capaian kinerja indikator Jumlah 10 terbesar alat kesehatan 

dan alat diagnostik yang diproduksi di dalam negeri diamanatkan pada 2 (dua) 

dokumen perencanaan yakni dokumen Rencana Strategis (Renstra) 

Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024, serta dokumen Rencana Kerja 

Kementerian/Lembaga (Renja K/L) Tahun 2022. Adapun definisi operasional 

indikator adalah jumlah kumulatif alat kesehatan dan alat kesehatan diagnostik 

yang merupakan hasil pengembangan inovasi (berdasarkan data riset alat 

kesehatan atau data pengajuan rekomendasi uji klinik) atau pengembangan 

joint venture yang diproduksi di dalam negeri. Cara perhitungan indikator 

adalah jumlah alat kesehatan dan alat kesehatan diagnostik yang merupakan 

hasil pengembangan inovasi (berdasarkan data riset alat kesehatan atau data 

pengajuan rekomendasi uji klinik) atau pengembangan joint venture yang 

diproduksi di dalam negeri yang dihitung secara kumulatif setiap tahun. 

Gambar 39.  Eva luasi  Pengembangan Fitofa rmaka dalam 

negeri  PT.  Jamu Borobudur 
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Indikator Jumlah 10 terbesar alat kesehatan dan alat diagnostik yang 

diproduksi di dalam negeri merupakan indikator baru pada revisi Renstra 

Tahun 2022 sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia 

Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan 

Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis 

Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024, sehingga pengukurannya baru 

dilakukan pada tahun 2022. 

Pada tahun 2022, realisasi Indikator Jumlah 10 terbesar alat 

kesehatan dan alat diagnostik yang diproduksi di dalam negeri sebesar 5 alat 

kesehatan, sesuai dengan target yang telah ditetapkan di dalam Rencana 

Strategis Kementerian Kesehatan tahun 2020-2024 sebesar 5 alat kesehatan 

dengan capaian 100%. Realisasi indikator pada tahun 2022 menunjukkan hal 

yang positif dan diharapkan dapat mencapai target indikator akhir tahun 

Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024 yakni sebesar 

17 alat kesehatan.  

Tabel 8. Target, Realisasi, dan Capaian Indikator Jumlah 10 Terbesar Alat 

Kesehatan Dan Alat Diagnostik Yang Diproduksi Di Dalam Negeri  

Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian  

Jumlah 10 terbesar alat 
kesehatan dan alat diagnostik 

yang diproduksi di dalam 
negeri  

5 5 100 % 

 

 

Grafik 4.  Targe t dan Rea l isasi  Indika tor Jumlah 10 te rbesar alat 

keseha tan dan a lat diagnostik yang diproduksi  di  dalam negeri 

Tahun 2020-2024 

0 0

5

11

17

0 0

5

2020 2021 2022 2023 2024

Target Realisasi
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Tabe l  9.  Da fta r a la t keseha tan dan a lat diagnostik yang di  produksi  di  da lam negeri  

No Nama Pabrik Nama Produk  Jenis Produk  NIE Tujuan Penggunaan  

1 PT 
SWAYASA 

PRAKARSA 

VENINDO V-01 ICU 
Ventilator 

Continous 
ventilator 

AKD 
20403220252 

Ventilator ini merupakan 
ventilator yang dikontrol 
oleh mikroprosesor yang 
terdiri dari turbin mikro 
(blower) yang digunakan 
untuk menghasilkan aliran. 

2 MINDRAY 
MEDICAL 

INDONESIA 

MINDRAY Digital 

Ultrasonic Diagnostic 

Imaging System 

Ultrasonic 

pulsed doppler 

imaging 

system  

AKD 
21501220208 

Digunakan untuk 
pemeriksaan ultrasonik 
pada tubuh manusia.  

3 PT GERLINK 
UTAMA 

MANDIRI 

GERLINK Endoscopy 

Camera System 01 

GL ECS-01 - 

Endoscope Camera 

System 

Endoscopy AKD 
20801220158 

GL ECS-01 Endoscope 

camera system 

memberikan visualisasi 

untuk endoskopi, mampu 

menampilkan gambar 

secara maksimal, terdapat 

koneksi HDMI yang 

terintegrasi dengan sistem 

untuk sambungan ke layar 

eksternal 

4 PT PCI 

Elektronik 

Internasional 

Batam 

VERSANA PREMIER 

Ultrasound System 

Ultrasonic 

pulsed doppler 

imaging 

system  

AKD 

21501220485 

Peralatan radiologi 

diagnostik, ultrasonic 

pulsed doppler imaging 

system, Elektromedik Non 

Radiasi. 

5 PT PCI 

Elektronik 

Internasional 

Batam 

B105M Patient Monitor 

B125M Patient Monitor 

B155M Patient Monitor 

B105P Patient Monitor 

B125P Patient Monitor 

Patient Monitor AKD 

20501220484 

AKD 

20501220485 

AKD 

20501220486 

AKD 

20501220487 

AKD 

20501220488 

Peralatan kardiologi 

diagnostik, Arrhythmia 

detector and alarm 

(including ST-segment 

measurement and alarm). 

Elektromedik Non Radiasi. 

 

Permasalahan :  

 Terdapat beberapa permasalahan yang dialami dalam pencapaian indikator 

kinerja Jumlah 10 terbesar alat kesehatan dan alat diagnostik yang diproduksi di 

dalam negeri tahun 2022, yaitu sebagai berikut :  

1) Produk inovasi alat kesehatan masih banyak yang dalam tahap penelitian dan 

belum sampai pada tahap produksi  atau hilirisasi oleh industri 

2) Belum terdapat data riset alat kesehatan yang terintegrasi di Indonesia 
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3) Prototipe alat kesehatan hasil riset masih terbatas hanya sampai publikasi 

jurnal dan belum ter hilirisasi 

4) Belum terpadunya penelitian alat kesehatan dengan kebutuhan di fasilitas 

pelayanan kesehatan atau kurangnya kolaborasi antara pihak akademisi, 

bisnis (industri), pemerintah, dan masyarakat. 

5) Masih kurangnya penguasaan teknologi dalam produksi alat kesehatan oleh 

industri alat kesehatan dalam negeri 

6) Belum tersedianya data rencana kebutuhan alat kesehatan nasional yang 

dapat digunakan sebagai arah pengembangan dan penelitian oleh industri 

maupun peneliti di perguruan tinggi 
 

Upaya yang telah dilakukan :  

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut di atas antara 

lain sebagai berikut :  

1) Pendampingan percepatan hilirisasi hasil penelitian alat kesehatan melalui 

kegiatan monitoring dan evaluasi hasil riset dan uji klinik alat kesehatan 

produksi dalam negeri 

2) Koordinasi lintas sektor untuk memetakan hasil penelitian di bidang alat 

kesehatan 

3) Mengadakan pertemuan antara peneliti atau akademisi dengan industri 

sebagai upaya hilirisasi penelitian alat kesehatan dalam negeri 

4) Mengadakan pertemuan ABGC (Academy, Business, Government and 

Community) dalam rangka kolaborasi peningkatan riset/pengembangan alat 

kesehatan dalam negeri dan pembentukan jejaring riset alat kesehatan di 

Indonesia 

5) Melakukan pendampingan dalam proses kerjasama transfer teknologi atau 

joint venture antara industri alat kesehatan dalam negeri dengan industri alat 

kesehatan multi nasional 

6) Melaksanakan koordinasi dalam rangka pemetaan kebutuhan alat kesehatan 

nasional yang terintegrasi dengan program kesehatan sebagai arah 

pengembangan penelitian oleh industri maupun perguruan tinggi 

7) Melakukan peningkatan pemahaman sumber daya manusia terkait uji klinik 

alat kesehatan dalam rangka mendukung penelitian dan pengembangan alat 

kesehatan dalam negeri 

8) Melakukan peningkatan pemahaman pemangku kepentingan terkait regulasi 

dan kebijakan alat kesehatan 
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9) Melakukan evaluasi terkait penggunaan alat kesehatan dalam negeri di 

fasilitas pelayanan kesehatan 

Sebagai upaya untuk mencapai indikator jumlah 10 terbesar alat 

kesehatan dan alat diagnostik yang diproduksi di dalam negeri, Direktorat 

Ketahanan Kefarmasian dan Alat Kesehatan telah melaksanakan berbagai 

kegiatan sebagai berikut : 

1) Koordinasi dalam Rangka Penguatan Jejaring Sentra Riset Alat 

Kesehatan 

Anggaran penelitian dan pengembangan di Indonesia dinilai masih 

sangat rendah, yaitu hanya 0,2% dari total gross domestic product (GDP) 

nasional, bila dibandingkan dengan negara tetangga Singapura (1,9%) dan 

Amerika Serikat (2,8%). Industri alat kesehatan, sebagai industri andalan 

seperti yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 12 

tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) Tahun 2015-

2035, perlu didukung oleh riset dan pengembangan yang sejalan dengan 

kebutuhan pasar dalam mendukung kemandirian alat kesehatan. 

Direktorat Ketahanan Kefarmasian dan Alat Kesehatan mengadakan 

kegiatan Koordinasi Dalam Rangka Penguatan Jejaring Sentra Riset Alat 

Kesehatan sebagai upaya membangun riset dan pengembangan yang 

terintegrasi antara akademisi, swasta dan pemerintah guna mendukung 

peningkatan akses, kemandirian, dan mutu alat kesehatan. 

Kegiatan yang dilaksanakan di Bali pada tanggal 23-26 Oktober 2022 

ini sebuah rangkaian pertemuan yang terdiri dari sosialisasi regulasi terkait 

kebijakan penyelenggaraan riset dan inovasi dalam bidang alat kesehatan 

dengan narasumber yang berasal dari Kementerian Pendidikan, 

Kebudayaan, Riset, dan Tenologi, Badan Riset dan Inovasi Nasioanl serta 

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, paparan peta jalan 

Gambar 40.  Pemberian Piagam Bagi Pembicara Pertemuan 
Koordinasi  Da lam Rangka  P enguatan Je jaring 

Sentra  Rise t Ala t Kesehatan 
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pengembangan riset dan inovasi alat kesehatan, di perguruan tinggi dari 

Universitas Gadjah Mada, Universitas Indonesia, Institut Teknologi Bandung 

dan Universitas Diponegoro, parade hasil riset alat kesehatan dari perguruan 

tinggi dan Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan, serta pameran alat 

kesehatan yang merupakan hasil riset di beberapa perguruan tinggi. 

Pertemuan tersebut menghasilkan beberapa poin sebagai acuan tindak 

lanjut yang harus dilakukan berbagai pihak terkait, antara lain; pertemuan 

rutin antara institusi pendidikan, industri alat kesehatan, dan pemerintah untuk 

mendukung kesinambungan antara peta jalan pemerintah terkait 

pengembangan alat kesehatan dalam negeri, adanya data prioritas 

kebutuhan alat kesehatan di Indonesia, pemberian penghargaan terhadap 

inovasi yang berkontribusi bagi masyarakat serta pengawalan atau 

pendampingan oleh pemerintah dalam kerjasama antara institusi pendidikan 

dengan industri alat kesehatan. 
      

2) Faslitasi Pengembangan Alat Kesehatan Produksi UMKM 

Dalam mendukung Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang 

Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk 

Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi dalam rangka Menyukseskan 

Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia ada Pelaksanaan Pengadaan 

Barang/Jasa Pemerintah dengan target pengurangan impor sebesar 5% di 

tahun 2023 dan realisasi belanja barang/jasa produk usaha mikro, usaha kecil 

dan koperasi produksi dalam negeri sebesar minimal 40%, Direktorat 

Ketahanan Kefarmasian mengadakan kegiatan fasilitasi pengembangan alat 

kesehatan produksi UMKM dengan tema “Bersama Mengembangkan UMKM 

untuk Ketahanan Alkes Nasional”. 

Kegiatan ini merupakan aksi kolaboratif lintas sektor antara beberapa 

kementerian/lembaga pemerintah, industri UMKM alat kesehatan, dan rumah 

sakit pemerintah untuk menangkap peluang pasar potensial alat kesehatan 

dalam negeri. Berdasarkan data transaksi alat kesehatan melalui anggaran 

belanja pemerintah, beberapa alat kesehatan produksi usaha mikro dan 

usaha kecil masuk dalam daftar 10 besar alat kesehatan by volume, seperti 

kasa, kapas, masker, dan sarung tangan. 

Kegiatan yang dihadiri Bapak Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin 

dan Bapak Menteri Koperasi dan UMKM Bapak Teten Masduki yang 

dilaksanakan di Solo pada tanggal 17-20 Agustus 2022 ini melibatkan 
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beberapa Kementerian/Lembaga pemerintah seperti Kementerian Koperasi & 

UMKM, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), 

Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Kementerian 

Perindustrian, Kementerian Investasi, Asosiasi industri alat kesehatan, dan 

industri UMKM alat kesehatan di wilayah Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, 

Yogyakarta, dan Jawa Timur. 

Output dari kegiatan ini adalah peningkatan kapasitas industri UMKM 

dalam memenuhi persyaratan keamanan, mutu, dan manfaat alat kesehatan 

melalui pemberian sertifikat standar dan nomor izin edar atau sertifikat 

CPAKB, CPPKRTB, CDAKB, dan Nomor Izin Edar bagi produsen alkes dalam 

negeri. Selain hal tersebut, dilakukan pula peningkatan awareness terhadap 

penggunaan produk dalam negeri di fasilitas pelayanan kesehatan melalui 

pemberian penghargaan kepada 3 rumah sakit milik pemerintah dengan 

belanja alkes dalam negeri tertinggi pada periode 1 Januari sampai 2 Agustus 

2022.  

 

3) Sinergisme ABGC Dalam Rangka Pengembangan Inovasi Alat 

Kesehatan Dalam Negeri 

Pertemuan Sinergisme ABGC Dalam Rangka Pengembangan Inovasi 

Alat Kesehatan Dalam Negeri dilakukan dalam upaya melaksanakan amanah 

transformasi sistem ketahanan kesehatan, yang kegiatan prioritasnya adalah 

kesehatan dalam negeri; dan pengawasan mutu alat kesehatan dalam negeri. 

Untuk strategi pada fase riset akan difokuskan pada hilirisasi hasil riset; 

Gambar 41.  Pemberian Serti fikat CPAKB, CPPKRTB, CDAKB dan 

Nomor Iz in Edar Produsen Alkes da lam negeri 
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fasilitasi dana riset; dan sinergisme antara peneliti, industri, dan pengguna 

alat kesehatan khususnya untuk program kesehatan nasional. 

Kegiatan yang diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 13-15 Juli 

2022 dan 12-14 September 2022 ini menghasilkan beberapa rencana tindak 

lanjut, antara lain; pembentukan tim koordinasi antara BRIN, Gakeslab, 

Aspaki, IMTA, industri, Direktorat Ketahanan Kefarmasian dan Alkes, serta 

lintas program terkait untuk merumuskan Sinergisme ABGC khususnya riset 

berbasis data; penyiapan datapenyusunan regulasi alat kesehatan (alkes) 

produksi dalam negeri; pemenuhan kebutuhan 10 alat kesehatan terbesar by 

volume, by value; riset dan uji klinik alat kebutuhan penggunaan alat 

kesehatan di lintas program terkait seperti Ditjen Kesmas, Ditjen P2P, dan 

Ditjen Yankes, dan akan ditindaklanjuti dengan mendorong 

pengembangannya oleh industri alat kesehatan dalam negeri; melakukan 

monitoring dan pendampingan, di antaranya desk secara daring maupun 

luring hasil pemetaan terhadap riset yang dilakukan lembaga penelitian atau 

perguruan tinggi. 

                          

4) Sosialisasi Regulasi dan Kebijakan Terkait Alat Kesehatan, Fasilitasi 

Pengembangan Alkes Hasil Inovasi 

Beberapa peraturan dan kebijakan terkait alat kesehatan berfungsi  

mendorong proses pengembangan dan kemandirian alat kesehatan dalam 

negeri karena produk alat kesehatan dalam negeri harus aman, 

berkhasiat/bermanfaat, bermutu, dan terjangkau bagi masyarakat untuk 

melindungi masyarakat dari bahaya yang disebabkan oleh penggunaan alat 

kesehatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana diamanatkan 

Gambar 42.  Pertemuan Sinergisme  ABGC 2 12-14 September 2022 
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dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana 

diubah pada UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. 

Prioritas terhadap penggunaan produk alat kesehatan dalam negeri 

yang telah tersertifikasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) juga perlu 

dikawal. Pada kenyataannya, implementasi dari regulasi tersebut belum 

berjalan baik, salah satunya karena kurangnya pemahaman pihak-pihak 

terkait alat kesehatan. Beberapa regulasi dan kebijakan terkait penggunaan 

produk dalam negeri telah diterbitkan antara lain; Undang- Undang Nomor 3 

Tahun 2014 tentang Perindustrian pada pasal 85 s.d pasal 90 

mengamanatkan tentang penggunaan produk dalam negeri. UU ini memiliki 

turunan yaitu PP No. 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri, 

khususnya pasal 66 dan 67 yang membahas Peningkatan Penggunaan 

Produk Dalam Negeri (P3DN), dan yang terkini adalah Peraturan Presiden 

No. 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah terdapat 

beberapa pasal yang membahas terkait kewajiban penggunaan produk dalam 

negeri. 

Pertemuan Pertemuan yang diselenggarakan di Surabaya pada tanggal 

5-7 Desember 2022 ini menghadirkan pembicara dari Kementerian 

Kesehatan; Asisten Deputi Investasi Strategis, Kementerian Koordinator 

Bidang Kemaritiman dan Investasi; Pusat Peningkatan Penggunaan Produk 

Dalam Negeri, Kementerian Perindustrian; Direktorat Produksi dan Distribusi 

Alat Kesehatan; Direktorat Pengawasan Alat Kesehatan, Kementerian 

Kesehatan; Direktur Pengawasan Bidang Sosial dan Penanganan 

Bencana,Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan; Kepala Biro 

Barang dan Jasa Kementerian Kesehatan; dan Deputi Bidang Promosi 

Gambar 43.  Peserta  Pertemuan Sosia l isasi  Regulasi  dan 

Kebijakan Terkait Ala t Kesehatan 
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Penanaman Modal, Kementerian Investasi/BKPM serta dihadiri oleh 50 orang 

peserta yang merupakan perwakilan dari Dinas Kesehatan Provinsi dan 

Kota/Kabupaten, rumah sakit, industri alat kesehatan, perguruan tinggi, 

asosiasi, dan BPFK.  

Hasil yang diharapkan dari pertemuan ini adalah peningkatan 

pemahaman mengenai kebijakan terkait pengembangan industri alat 

kesehatan dalam negeri dan peningkatan awareness terhadap penggunaan 

produk dalam negeri di fasilitasi pelayanan kesehatan 
  

5) Fasilitasi Pengembangan Alkes Hasil Inovasi 

Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan 

Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Kepmenkes No. 

HK.01.07/MENKES/1258/2022 tentang Substitusi Alat Kesehatan Impor 

dengan Alat Kesehatan Dalam Negeri pada Katalog Elektronik Sektor 

Kesehatan serta Surat Edaran Nomor HK.02.02/2378/2022 tentang 

Penggunaan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan Produk Dalam Negeri 

telah membuka peluang yang sangat besar dalam pemanfaatan dan 

perkembangan industri alat kesehatan dalam negeri. 

Tujuan kegiatan ini adalah evaluasi terhadap pemanfaatan alat 

kesehatan dalam negeri oleh fasilitas pelayanan kesehatan khususnya rumah 

sakit vertikal. Selain itu untuk mengetahui adanya kendala atau masukkan 

terkait penggunaan alat kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan atau 

rumah sakit vertikal 

Pertemuan dihadiri 208 orang peserta yang terdiri dari Direktorat 

Ketahanan Kefarmasian dan Alkes, Direktorat Produksi dan Distribusi Alkes, 

Direktorat Pengawasan Alkes, Direktorat Fasilitas Pelayanan Kesehatan, 

Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan, BPFK Jakarta, dan BKPK), 

asosiasi industri alkes, asosiasi instalasi gas medik, dan perwakilan industri 

alkes yang memproduksi infus set, syringe pump, oksigen, dan patient 

monitor yang sudah dibeli melalui e-katalog oleh rumah sakit, dan 36 rumah 

sakit vertikal. Rencana tindak lanjut yang dihasilkan dari pertemuan ini adalah:  

❖ Rumah sakit vertikal akan memfasilitasi uji coba produk alat kesehatan 

dalam negeri sesuai rekomendasi dari ARVI 

❖ Penyusunan Standarisasi Service Level Agreement (SLA) Jaminan Purna 

Jual alat kesehatan dalam negeri 
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❖ Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Alat Kesehatan Hasil Inovasi akan 

dilaksanakan secara reguler setiap tahunnya untuk mengevaluasi 

pemanfaatan alat kesehatan dalam negeri hasil pengembangan inovasi. 

❖ Ruang lingkup evaluasi pemanfaatan alat kesehatan dalam negeri hasil 

pengembangan inovasi akan diperluas untuk rumah sakit/fasilitas 

pelayanan kesehatan lainnya 

 

 

 

          

 

 

 

6) Peningkatan Kapasitas SDM Dalam Rangka Persetujuan Pelaksanaan 

Uji Klinik 

Alat kesehatan hasil riset dan inovasi, serta alat kesehatan dengan 

kelas risiko tinggi, harus dibuktikan keamanan, mutu dan manfaatnya melalui 

uji klinik alat kesehatan. Persetujuan pelaksanaan uji klinik alat kesehatan 

diperoleh setelah dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi dan teknis 

oleh Tim Evaluasi Dokumen Uji Klinik Alat Kesehatan. Oleh karea itu, 

dibutuhkan pemahaman yang sama dalam melakukan penilaian dan evaluasi 

  terhadap Permohonan Persetujuan Pelaksanaan Uji Klinik Alat 

Kesehatan. Dalam rangka meningkatkan pemahaman terhadap pelaksanaan 

uji klinik alat kesehatan bagi pemangku kepentingan seperti industri alat 

kesehatan, peneliti baik dari swasta maupun perguruan tinggi, Direktorat 

Ketahanan Kefarmasian menyelenggarakan kegiatan Peningkatan Kapasitas 

SDM Dalam Rangka Persetujuan Pelaksanaan Uji Klinik Alat Kesehatan yang 

diselenggarakan di Jakarta sebanyak 4 kali pertemuan dengan peserta yang 

Gambar 44. Penandatanganan Komitmen 
Bersama antara ARVI dan 
Asosiasi Industr i Alat 
Kesehatan yang disaksikan 
oleh Para Direktur  di Ditjen 
Kefarmasian dan Alat 
Kesehatan 
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berbeda. Materi yang disampaikan adalah standar uji klinik nasional dan 

internasional, antara lain pengantar CUKB/CUKAKB atau Sosialisasi regulasi 

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 63 Tahun 2017 tentang Cara Uji Klinik 

Alat Kesehatan yang Baik yang disampaikan oleh Tim Evaluasi Dokumen Uji 

Klinik Alat Kesehatan, serta materi ISO 14155 – Clinical Investigation of 

Medical Devices for Human Subjects – Good Clinical Practice yang akan 

disampaikan oleh praktisi uji klinik alat kesehatan. 

 

a) Pembahasan dengan Tim Evaluasi Dokumen Uji Klinik Alat 

Kesehatan 

Kementerian Kesehatan RI secara berkesinambungan terus 

berupaya melakukan pengembangan industri alat kesehatan dalam negeri, 

sebagaimana diamanatkan pada Inpres Nomor 6 tahun 2016 tentang 

Percepatan Pengembangan Industri Farmasi dan Alat Kesehatan. 

Pengembangan industri alat kesehatan tentunya dengan tetap 

memperhatikan aspek keamanan, mutu, dan manfaat dari produk alat 

kesehatan yang dihasilkan. Salah satu persyaratan untuk menjamin ketiga 

aspek tersebut adalah dengan dilakukannya uji klinik alat kesehatan 

tertentu sesuai dengan peraturan yang berlaku. 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan hal tersebut, dibentuklah Tim Evaluasi Dokumen Uji 

Klinik Alat Kesehatan yang terdiri dari dari 1 orang pengarah, 1 orang 

penanggung jawab, 1 orang ketua, 1 orang sekretaris, dan 10 orang 

anggota yang berasal dari kementerian Kementerian Kesehatan dan ahli 

atau praktisi dari perguruan tinggi. Tim melakukan rapat secara berkala 

untuk membahas atau mengevaluasi dokumen persetujuan pelaksanaan 

Gambar 45.  Peserta  Peningka tan Kapasitas SDM Da lam 
Rangka  Perse tujuan Pe laksanaan Uj i  Kl inik 

Alkes Ba tch 1 Tahun 2022 
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uji klinik yang diajukan oleh lembaga penelitian atau industri alat 

kesehatan. Hasil pembahasan berupa dokumen persetujuan pelaksanaan 

uji klinik yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat 

Kesehatan. 

b) Monitoring dan Evaluasi Riset Uji Klinik Alat Kesehatan Dalam Negeri 

Kementerian Kesehatan mendukung pelaksanaan uji klinik alat 

kesehatan. Kementerian Kesehatan juga berkolaborasi dengan unit 

penelitian, akademisi, dan industri untuk memproduksi alat kesehatan 

yang dibutuhkan dalam pelayanan kesehatan di Indonesia. Produk inovasi 

dari hilirisasi, terutama produk yang berisiko tinggi, harus dibuktikan 

keamanan, mutu dan manfaatnya melalui uji klinik alat kesehatan. Uji klinik 

alat kesehatan juga diperlukan untuk alat kesehatan inovasi baru yang  

Gambar 46.  Pertemuan Pembahasan dengan Tim uj i  kl inik Alat 

Kesehatan 

Gambar 47.  Monitoring dan Eva luasi  te rhadap Pe laksanaan 

Uj i  Kl inik dan Rise t ke  PT.  Ka lgen DNA  
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walaupun termasuk kelas risiko B, namun data keamanan, mutu dan 

manfaatnya belum ada. 

Pelaksanaan Uji Klinik Alat Kesehatan yang Baik menjamin bahwa 

hak, keamanan, dan kesejahteraan subjek uji klinik terjamin, data yang 

diperoleh dapat dipercaya, serta uji klinik dikerjakan sesuai dengan 

regulasi. Untuk itu, perlu dilakukan kegiatan Monitoring dan Evaluasi Riset 

dan Uji Klinik Alat Kesehatan Produksi Dalam Negeri, yang bertujuan: 

• Memperbarui informasi terkait riset dan pengembangan industri alat 

kesehatan dalam negeri 

• Memperbarui informasi terkait perkembangan uji klinik alat kesehatan 

yang sedang dilakukan 

• Melakukan pendampingan dan pembinaan terhadap industri yang 

sedang melakukan riset atau pengembangan alkes dalam negeri 

• Untuk mengetahui kendala-kendala yang dialami dalam riset dan 

pengembangan serta uji klinik. 

Sasaran kegiatan ini adalah industri alat kesehatan dalam negeri, 

perguruan tinggi yang sedang melakukan riset atau pengembangan alat 

kesehatan. Kegiatan ini sudah dilaksanakan sebanyak 21 perjalanan dinas 

pada periode bulan Juli sampai dengan Desember 2022. 

  

c. Meningkatnya alat kesehatan dalam negeri di peredaran dan 

penggunaannya di pelayanan Kesehatan 

1) Persentase jumlah produk alkes pada e-katalog yang telah memiliki 

sertifikat TKDN di atas 50% 

Pada ekosistem alat kesehatan telah diidentifikasi dan diterapkan 

mengenai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN). Hal ini menjadi suatu 

indikator untuk meningkatkan daya saing dari perusahaan alat kesehatan 

dalam negeri. 

Kondisi yang dicapai :  

Pengukuran capaian persentase jumlah produk alkes pada e-katalog 

yang telah memiliki sertifikat TKDN di atas 50% diamanatkan pada 2 (dua) 

dokumen perencanaan yakni dokumen Rencana Strategis (Renstra) 

Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024, serta dokumen Rencana Kerja 

Kementerian/Lembaga (Renja K/L) Tahun 2022. Adapun definisi operasional 

indikator adalah persentase jumlah produk alat kesehatan dalam negeri yang 
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tayang pada e-katalog alkes LKPP yang telah memiliki sertifikat TKDN di atas 

50%. Cara perhitungan indikator adalah jumlah produk alkes yang tayang 

pada e-katalog alkes LKPP yang telah memiliki sertifikat TKDN diatas 50% 

dibagi Jumlah produk alkes dalam negeri yang tayang pada e-katalog alkes 

LKPP dikali 100. 

Indikator persentase jumlah produk alkes pada e-katalog yang telah 

memiliki sertifikat TKDN di atas 50% merupakan indikator baru pada revisi 

Renstra Tahun 2022 sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik 

Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri 

Kesehatan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Rencana 

Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024, sehingga 

pengukurannya baru dilakukan pada tahun 2022. 

Pada tahun 2022, target yang ditetapkan untuk indikator Persentase 

jumlah produk alkes pada e-katalog yang telah memiliki sertifikat TKDN di 

atas 50% adalah sebesar 10%. Adapun realisasi yang dicapai adalah 15,51% 

dengan capaian 155,1% dari target yang ditetapkan. Realisasi indikator pada 

tahun 2022 menunjukkan hal yang positif dan diharapkan dapat mencapai 

target indikator akhir tahun Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 

2020-2024 yakni sebesar 25%. 

 

Tabe l  10.  Targe t, Realisasi ,  dan Capaian Indikator Persentase  jumlah 

produk a lkes pada  e-katalog  yang te lah memiliki se rti fikat 

TKDN di  a tas 50% 

Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian  

Persentase jumlah produk 

alkes pada e-katalog yang 

telah memiliki sertifikat 

TKDN di atas 50% 

10 % 15,51 % 155,1 % 
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Gambar 48.  LKPP Produk Tayang API Da ta  

Permasalahan :  

 Terdapat beberapa permasalahan yang dialami dalam pencapaian 

indikator kinerja persentase jumlah produk alkes pada e-katalog yang telah 

memiliki sertifikat TKDN di atas 50% tahun 2022, yaitu sebagai berikut :  

a) Business process sertifikasi TKDN untuk industri alat kesehatan berada di 

Kementerian Perindustrian 

b) Potensi fluktuasi data bergantung pada perubahan penayangan e-katalog 

LKPP dan Sektoral. Jumlah alkes yang di Freeze dan Unfreeze 

mempunyai potensi meningkatkan maupun menurunkan penggunaan alat 

kesehatan dalam negeri. 

Sebagai upaya untuk mencapai persentase jumlah produk alkes pada 

e-katalog yang telah memiliki sertifikat TKDN di atas 50%, Direktorat 

Ketahanan Kefarmasian dan Alat Kesehatan telah melaksanakan berbagai 

kegiatan sebagai berikut: 

a) FGD Promosi dalam Rangka Mendorong Investasi Produksi Alat 

Kesehatan Dalam Negeri dengan bentuk kegiatan adalah pendampingan 

sertifikasi TKDN untuk industri alat kesehatan. Dalam rangka pelaksanaan 

Inpres nomor 2 tahun 2022, Kementerian Kesehatan mendorong 

implementasi   Kegiatan ini mempertemukan antara industri alat kesehatan 

yang belum memiliki sertifikat TKDN untuk produknya dengan 
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Target Realisasi

Grafik 5.  Targe t dan Rea l isasi  Indika tor Jumlah 10 te rbesar alat 
keseha tan dan a la t diagnostik yang diproduksi  di  dalam 

negeri  Tahun 2020-2024 
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Kementerian dan Lembaga terkait TKDN. Bentuk kegiatan ini adalah 

pendampingan kepada industri alat kesehatan untuk dapat melakukan 

registrasi untuk sertifikasi TKDN ke Kementerian Perindustrian. 

 

                

 

 

 

 

 

                         

b) Pameran Alat Kesehatan Dalam Negeri untuk memperkenalkan alat 

kesehatan produksi dalam negeri kepada pengguna di rumah sakit dan 

dinas kesehatan dan meningkatkan penggunaan alat kesehatan dalam 

negeri. Pameran alat kesehatan dilakukan di dalam dan luar negeri, 

dengan tujuan meningkatkan ekspor produk alat kesehatan dalam negeri 

 

 

 

 

 

 

c) FGD dengan Lintas Sektor dan Pemetaan Bahan Baku Alat Kesehatan 

untuk mendapatkan informasi terkait kebutuhan bahan baku alat 

kesehatan dan ketersediaan industri hulu bahan baku alat kesehatan 

Gambar 49.  Pendampingan Serti fikasi  TKDN untuk Industri  Keci l  

Gambar 50.  Pameran Ala t Kesehatan di  berbagai  event,  ba ik dalam 

maupun luar negeri  
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(contoh: plastik, stainless steel, dan karet). Salah satu komponen dari 

penilaian TKDN adalah bahan baku, sehingga penggunaan bahan baku 

alat kesehatan dalam negeri akan meningkatkan nilai TKDN produk.  

d) Business matching antara penyedia alat kesehatan dengan pengguna alat 

kesehatan dalam negeri (rumah sakit dan dinas kesehatan) untuk 

meningkatkan pemahaman dan pengetahuan pengguna tentang alat 

kesehatan dalam negeri. Di dalam kegiatan business matching, penyedia 

dan pengguna alat kesehatan bertukar informasi terkait jenis dan 

spesifikasi alat kesehatan dalam negeri, dengan harapan dapat 

meningkatkan pembelian dan penggunaan alat kesehatan di rumah sakit 

dan dinas kesehatan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e) Sistem Integrasi Data Alat Kesehatan untuk meningkatkan proses 

pemantauan alat kesehatan yang tayang di e-katalog dan transaksi alat 

kesehatan di e-katalog. Sistem integrasi data alat kesehatan ini 

mengintegrasikan antara data e-katalog dari LKPP dan data izin edar dari 

registrasi alat kesehatan. 

Gambar 51.  Pameran dan Busines Matching Ala t Kesehatan 

Da lam Negeri maupun luar negeri 
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f) Implementasi Regulasi Alat Kesehatan Dalam Negeri untuk meningkatkan 

pemahaman terkait dengan kebijakan peningkatan penggunaan alat 

kesehatan dalam negeri, dan juga terkait dengan sertifikasi TKDN untuk 

industri alat kesehatan. 

d. Meningkatnya vaksin program dan platform vaksin baru yang diproduksi 

dalam negeri 

1) Jumlah 14 antigen vaksin program yang dikembangkan dan diproduksi 

dalam negeri 

Salah satu program transformasi sistem ketahanan kesehatan adalah 

peningkatan ketahanan sektor farmasi dan alat kesehatan melalui produksi 

dalam negeri salah satunya 14 vaksin rutin. 

 

Kondisi yang dicapai :  

Pengukuran capaian kinerja indikator jumlah 14 antigen vaksin program 

yang dikembangkan dan diproduksi dalam negeri diamanatkan pada 2 (dua) 

dokumen perencanaan yakni dokumen Rencana Strategis (Renstra) 

Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024, serta dokumen Rencana Kerja 

Kementerian/Lembaga (Renja K/L) Tahun 2022. Adapun definisi operasional 

indikator adalah jumlah kumulatif 14 antigen vaksin program yang 

dikembangkan dan diproduksi dalam negeri serta tersertifikasi halal. Cara 

Perhitungan Indikator adalah Jumlah 14 antigen vaksin program yang 

dikembangkan dan diproduksi dalam negeri serta tersertifikasi halal setiap 

tahun yang dihitung secara kumulatif. 

Indikator jumlah 14 antigen vaksin program yang dikembangkan dan 

diproduksi dalam negeri merupakan indikator baru pada revisi Renstra Tahun 

Gambar 52.  FGD Integrasi  Sistem Data  Ala t Kesehatan Da lam Negeri  
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2022 sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 

13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan 

Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis 

Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024, sehingga pengukurannya baru 

dilakukan pada tahun 2022. 

Pada tahun 2022, realisasi kinerja indikator jumlah 14 antigen vaksin 

program yang dikembangkan dan diproduksi dalam negeri sebesar 7 antigen 

vaksin program, sesuai dengan target yang telah ditetapkan di dalam 

Rencana Strategis Kementerian Kesehatan tahun 2020-2024 sebesar 7 

antigen vaksin program kesehatan dengan capaian 100%. Realisasi indikator 

pada tahun 2022 menunjukkan hal yang positif dan diharapkan dapat 

mencapai target indikator akhir tahun Rencana Strategis Kementerian 

Kesehatan Tahun 2020-2024 yakni sebesar 14 antigen vaksin program. 

Sertifikasi halal untuk produk biologi, termasuk vaksin, lebih kompleks 

dibandingkan produk kimia karena melibatkan makhluk hidup. Terutama jika 

produk sudah mendapatkan izin edar perlu dilakukan perubahan atau 

penyesuaian baik pada bahan baku, formulasi, proses, maupun fasilitas yang 

memerlukan biaya serta waktu. Salah satu persyaratan dalam penerapan 

sistem jaminan halal di suatu perusahaan adalah adanya petugas penyelia 

halal yang sertifikasinya diakui oleh Lembaga yang berwenang terhadap 

implementasi Halal. Dengan adanya penyelia halal yang tersertifikasi, 

menunjukan komitmen dari perusahaan untuk menerapkan sistem jaminan 

halal. 

 
Tabe l  11.  Targe t,  Rea l isasi ,  dan Capa ian Indika tor Jumlah 14 antigen 

vaksin program yang dikembangkan dan diproduksi  dalam 

negeri  

Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian  

Jumlah 14 antigen vaksin 
program yang 

dikembangkan dan 
diproduksi dalam negeri 

7 7 100 % 



 

 

76 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

Berikut adalah daftar antigen vaksin program yang dikembangkan dan 

diproduksi dalam negeri beserta contoh produknya : 

 

Tabe l  12.  Da fta r antigen vaksin program yang dikembangkan dan diproduksi  

da lam negeri beserta  contoh produknya  

No. Nama 

Antigen 

Nama 

Produk 
No. Registrasi Produsen Kemasan 

1 BCG 
Vaksin BCG 

Kering 
GKL9502900444AI 

PT Bio 

Farma 

Ampul berisi 
serbuk injeksi dan 

larutan @ 4 mL 

2 Difteri 
Vaksin BIO 

Td 
DKL1302906843A1 

PT Bio 

Farma 

Ampul @ 0,5 mL 

(1 DOSIS) 

3 Pertussis Vaksin DTP GKL8502901743A1 
PT Bio 

Farma 
Vial @ 10 mL 

4 Tetanus Vaksin TT GKL8502901443A1 
PT Bio 

Farma 
Vial @ 10 mL 

0 0

7

10

14

0 0

7

2020 2021 2022 2023 2024

Target Realisasi

Grafik 6.  Targe t dan Rea l isasi  Indika tor Jumlah 10 te rbesar alat 
keseha tan dan a la t diagnostik yang diproduksi  di  dalam 

negeri  Tahun 2020-2024 
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5 Hepatitis 

Vaksin 
Hepatitis B 

Rekombinan 

GKL9802905543A1 

 

PT Bio 

Farma 

Prefilled Syringe 

(Uniject) @ 1 mL 

6 
Influenza 

(HIB) 
Pentabio DKL1302906943A1 

PT Bio 

Farma 

Vial @ 0,5 mL (1 

dosis) 

7 
Polio Oral 

(OPV) 

Bivalent Oral 
Poliomyelitis 

vaccine 

types 1& 3 

GKL1502907036A1 
PT Bio 

Farma 
Vial @ 1 mL 

 

Permasalahan :  

 Terdapat beberapa kendala dalam pencapaian indikator kinerja 14 

antigen vaksin program yang dikembangkan dan diproduksi dalam negeri 

tahun 2022, yaitu sebagai berikut :  

a) Vaksin yang sudah diproduksi lokal sudah mencapai 7 antigen namun 

untuk proses sertifikasi halal maka perlu melakukan perubahan baik pada 

komposisi bahan maupun proses produksi sehingga perlu proses 

pengembangan dan pengujian kembali untuk memastikan efikasi dan 

keamanan vaksin. Proses perubahan ini tentunya akan menjadi additional 

research-cost dan juga waktu yang cukup lama dalam proses pemastian 

dan penjaminan efficacy dan safety produk vaksin. Komoditi vaksin 

merupakan komoditi yang berbeda dengan obat kimia di Indonesia yang 

sebagian besar merupakan produk obat copy yang salah satu metode 

pemastian mutunya melalui uji bioekivalensi/bioavaibilitas, namun pada 

vaksin   harus melalui serangkaian proses uji klinis dalam pergantian setiap 

komposisinya. Beberapa produk vaksin yang sudah beredar dalam proses 

sertifikasi halalnya tetap melakukan beberapa penyesuaian dan bahan 

yang dalam prosesnya harus didampingi oleh tenaga/SDM penyelia halal. 

Mempertimbangkan kekhususan komoditi ini yang urgensitas kebutuhan 

Program Imunisasi Nasional terutama akses komoditi vaksin tersebut 

maka indikator jumlah produksi 14 antigen vaksin dan pencapaian aspek 

kehalalan memerlukan waktu yang cukup panjang dalam proses riset dan 

pengembangannya sehingga.  

https://pionas.pom.go.id/search/node/BIVALENT%20ORAL%20POLIOMYELITIS%20VACCINE%20TYPES%201&%203
https://pionas.pom.go.id/search/node/BIVALENT%20ORAL%20POLIOMYELITIS%20VACCINE%20TYPES%201&%203
https://pionas.pom.go.id/search/node/BIVALENT%20ORAL%20POLIOMYELITIS%20VACCINE%20TYPES%201&%203
https://pionas.pom.go.id/search/node/BIVALENT%20ORAL%20POLIOMYELITIS%20VACCINE%20TYPES%201&%203
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b) Kendala yang dihadapi dalam pengembangan vaksin dalam negeri adalah 

mitra kerjasama transfer teknologi, kebutuhan investasi yang sangat besar 

terkait penyediaan infrastruktur, pengujian, penelitian dan uji klinik; 

lamanya waktu pengembangan/riset hingga dapat produksi komersial; 

ketersediaan SDM yang berkualitas dalam pengembangan produk masih 

belum memadai serta perlunya skema keterserapan produk khususnya 

untuk industri vaksin yang baru; 

c) Perlunya membangun ekosistem penelitian dan produksi vaksin di 

Indonesia dengan melibatkan seluruh stakeholder, baik pemerintah, 

universitas/peneliti/pakar, maupun industri/sektor bisnis untuk sinergisme 

dalam mencapai indikator sasaran dan dalam jangka panjang dapat 

mewujudkan kemandirian serta ketahanan vaksin di dalam negeri.  

 

Upaya Pemecahan Masalah:  

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut di atas antara 

lain sebagai berikut:  

a) Pengajuan revisi Renstra untuk menghilangkan atau memisahkan 

nomenklatur vaksin yang tersertifikasi Halal.  

b) Melakukan penjajakan kerjasama dengan industri/lembaga penelitian luar 

negeri untuk transfer teknologi termasuk penjajakan dengan lembaga 

funding. 

c) Melakukan pendampingan dan monitoring secara rutin minimal 1 (satu) kali 

dalam sebulan baik secara virtual maupun tatap muka untuk 

menyelesaikan kendala dalam penelitian, pengembangan dan manufaktur 

vaksin 

d) Membentuk Indonesia Vaccine Development Center (VDC) dan dibentuk 

tim penyusun. 

Sebagai upaya untuk mencapai indikator Jumlah 14 antigen vaksin 

program yang dikembangkan dan diproduksi dalam negeri Direktorat 

Ketahanan Kefarmasian dan Alat Kesehatan telah melaksanakan berbagai 

kegiatan sebagai berikut: 

a) Pemetaan dan monitoring rutin pengembangan dan produksi 14 antigen 

serta platform vaksin baru di Industri dalam negeri antara lain PT. Bio 

Farma, PT. Biotis Pharmaceutical Indonesia, PT. Combiphar Dong-A, PT. 

Daewoong, PT. Etana Biotechnologies Indonesia, PT. Jakarta 

Biopharmaceutical Industry (JBIO), dan PT. Kalbio Global Medika. 
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b) Pemetaan pengembangan/riset 14 antigen maupun platform vaksin baru 

di beberapa universitas antara lain Institut Teknologi Bandung (ITB), 

Universitas Airlangga (UNAIR), Universitas Andalas (UNAND), Universitas 

Diponegoro (UNDIP), Universitas Hasanuddin (UNHAS), Universitas 

Indonesia (UI), dan Universitas Udayana (UNUD) serta Pusat Studi Satwa 

Primata Institut Pertanian Bogor (PSSP IPB) melalui kunjungan langsung 

sekaligus dalam rangka sosialisasi target transformasi Kementerian 

Kesehatan agar arah pengembangan/riset bisa sinergis. 

 

    

c) Pemetaan terhadap 5 (lima) pilar pendukung ekosistem pengembangan 

dan produksi vaksin dalam negeri termasuk pemetaan kendala dengan 

responden berasal dari industri vaksin, universitas/lembaga penelitian, dan 

pemerintahan. 

Gambar 53. Pemetaan dan Monitor ing 
ke Industr i JBIO, Serang 

Gambar 54. Pemetaan dan M onitor ing 
ke PT. Bio Farma, 
Bandung 

Gambar 55.  Pemetaan ke  PSSP, Bogor  
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d) Fasilitasi pengembangan dan hilirisasi vaksin program imunisasi rutin (14 

antigen produksi dalam negeri) melalui penjajakan kerjasama/business 

matching misal dengan industri vaksin atau lembaga penelitian global dan 

fasilitasi pertemuan dengan lembaga global seperti CEPI atau DCVMN 

serta Forum Nasional Kemandirian dan Ketahanan Industri Bahan Baku 

Sediaan Farmasi. 

Gambar 56.  Forum Nasiona l  Kemandirian dan Ke tahanan 

Industri  Bahan Baku Sediaan Farmasi di  Bali,  23 

- 24 Agustus 2022  

e) Terlibat dalam kegiatan Indonesian Presidensi G20 Health Working Group 

III di Bali untuk membuka peluang kerjasama Indonesia dengan negara 

lain dalam pengembangan dan produksi 14 antigen serta platform vaksin 

baru. 

f) Penyusunan rekomendasi untuk pembentukan Indonesia Vaccine 

Development Center (VDC) dalam rangka meningkatkan ekosistem 

pengembangan dan produksi vaksin di dalam negeri. 
 

2) Jumlah platform vaksin baru yang dikembangkan dan diproduksi dalam 

negeri 

Upaya membangun ketahanan vaksin juga diarahkan pada 

penguasaan platform teknologi vaksin.  

 Kondisi yang dicapai:  

Pengukuran capaian kinerja indikator Jumlah platform vaksin baru yang 

dikembangkan dan diproduksi dalam negeri diamanatkan pada 2 (dua) 

dokumen perencanaan yakni dokumen Rencana Strategis (Renstra) 

Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024, serta dokumen Rencana Kerja 

Kementerian/Lembaga (Renja K/L) Tahun 2022. Adapun definisi operasional 

Indikator adalah jumlah kumulatif platform vaksin baru yang dikembangkan 
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dan diproduksi dalam negeri. Cara perhitungan indikator adalah jumlah 

platform vaksin baru yang dikembangkan dan diproduksi dalam negeri setiap 

tahun yang dihitung secara kumulatif. 

Indikator Jumlah platform vaksin baru yang dikembangkan dan 

diproduksi dalam negeri merupakan indikator baru pada revisi Renstra Tahun 

2022 sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 

13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan 

Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis 

Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024, sehingga pengukurannya baru 

dilakukan pada tahun 2022. 

Pada tahun 2022, realisasi kinerja Jumlah platform vaksin baru yang 

dikembangkan dan diproduksi dalam negeri sebesar 1 platform vaksin baru, 

sesuai dengan target yang telah ditetapkan di dalam Rencana Strategis 

Kementerian Kesehatan tahun 2020-2024 sebesar 1 platform vaksin baru 

dengan capaian 100%. Realisasi indikator pada tahun 2022 menunjukkan hal 

yang positif dan diharapkan dapat mencapai target indikator akhir tahun 

Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024 yakni sebesar 

3 platform vaksin baru. 

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 

tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024, 

sehingga pengukurannya baru dilakukan pada tahun 2022.  

 

Tabe l  13.  Targe t,  Rea lisasi ,  dan Capa ian Indikator Jumlah pla tform vaksin 

baru yang dikembangkan dan diproduksi  da lam negeri  

 

Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian  

Jumlah platform vaksin baru 
yang dikembangkan dan 
diproduksi dalam negeri  1 1 100 % 
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Grafik 7. Target dan Realisasi Indikator Jumlah platform vaksin baru yang 

dikembangkan dan diproduksi dalam negeri 

 

Kendala yang dihadapi   

 Terdapat beberapa kendala yang dihadapi dalam pencapaian indikator 

kinerja platform vaksin baru yang dikembangkan dan diproduksi dalam negeri 

tahun 2022 sebagai berikut:  

a) Perlunya mitra kerjasama transfer teknologi, 

b) kebutuhan investasi yang sangat besar terkait penyediaan infrastruktur, 

pengujian, penelitian dan uji klinik;  

c) lamanya waktu pengembangan/riset hingga dapat produksi komersial;  

d) ketersediaan SDM yang berkualitas dalam pengembangan produk masih 

belum memadai, dan  

e)  perlunya jaminan pasar khususnya untuk industri vaksin yang baru. 
 

Upaya Pemecahan Masalah:  

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut di atas 

antara lain sebagai berikut :  

a) Penjajakan kerjasama dengan industri/lembaga riset luar negeri termasuk 

penjajagan terkait funding misalnya dengan BRIN, LPDP, CEPI dan World 

Bank. 

b) FGD dengan stakeholder terkait baik peneliti/akademisi, K/L terkait, dan 

industri untuk merumuskan kebijakan yang dapat mendukung 

pengembangan dan produksi dalam negeri. 

0 0

1

2

3

0 0

1

2020 2021 2022 2023 2024

Target Realisasi
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c) Pelatihan SDM Industri/Pemerintah/Peneliti untuk meningkatkan kapasitas 

khususnya dalam pengembangan platform vaksin baru. 

 Sebagai upaya untuk mencapai Jumlah platform vaksin baru yang 

dikembangkan dan diproduksi dalam negeri Direktorat Ketahanan 

Kefarmasian dan Alat Kesehatan telah melaksanakan berbagai kegiatan 

sebagai berikut: 

a) Penyusunan petunjuk teknis dan tools pemetaan pengembangan platform 

vaksin baru dan 14 antigen di industri, universitas, dan lembaga penelitian 

b) Pelaksanaan pemetaan dan monitoring pengembangan serta produksi 

platform vaksin baru bersama dengan vaksin 14 antigen di Industri dalam 

negeri antara lain PT. Bio Farma, PT. Biotis Pharmaeutical Indonesia, PT. 

Combiphar Dong-A, PT. Daewoong, PT. Etana Biotechnologies Indonesia, 

PT. Jakarta Biopharmaceutical Industry (JBIO), dan PT. Kalbio Global 

Medika.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 57.  Pemetaan dan Monitoring ke  PT.  Combiphar Dong -A 

c) Pemetaan pengembangan/riset platform vaksin baru bersama dengan 14 

antigen di beberapa universitas antara lain Institut Teknologi Bandung 

(ITB), Universitas Airlangga (UNAIR), Universitas Andalas (UNAND), 

Universitas Diponegoro (UNDIP), Universitas Hasanuddin (UNHAS), 

Universitas Indonesia (UI), dan Universitas Udayana (UNUD) serta Pusat 

Studi Satwa Primata Institut Pertanian Bogor (PSSP IPB). 
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Gambar 58.  Pemetaan ke  Universitas Udayana , Ba l i  

d) Pembinaan dalam rangka pendampingan produksi vaksin baik secara 

virtual maupun tatap muka dan fasilitasi pertemuan jika melibatkan pihak 

lain untuk mengatasi kendala dalam pengembangan dan produksi platform 

vaksin baru, misalnya fasilitasi pertemuan PT. Etana Biotechnologies 

Indonesia dengan Ditjen P2P, DTO, dan PT Telkom untuk mengatasi 

kendala administrasi data subjek uji di Peduli Lindungi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e) Penguatan perencanaan transfer teknologi vaksin pada fasilitas produksi 

melalui penjajakan kerjasama dengan luar negeri, misalnya Tsinghua 

University atau World Bank. 

Gambar 59.  Fasi l i tasi  pertemuan PT. Etana  
Biotechnologies Indonesia  dengan 

Ditjen P2P, DTO, dan PT Te lkom secara  

hybrid  
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f) Pelatihan peningkatan kapasitas SDM Industri/Pemerintah/Peneliti 

khususnya terkait pengembangan vaksin mRNA, baik di dalam negeri 

secara hybrid maupun secara tatap muka di pabrik PT. Etana 

Biotechnologies Indonesia dan di luar negeri dengan mengirimkan 

rekomendasi ke Asian Development Bank untuk mengikuti pelatihan 

Intensive Eight-Week Vaccine Biomanufacturing Training Course in the 

Republic of Korea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya  

Efisiensi didefinisikan sebagi suatu hubungan antara hasil (output) yang 

ingin dicapai dengan sumber daya (input) yang digunakan untuk mencapai hasil 

tersebut. Suatu kegiatan dikatakan efisien apabila dalam pencapaian output 

tersebut menggunakan input seminimal mungkin. Dalam melaksanakan 

Program Pelayanan Kesehatan dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), berikut 

analisis efisiensi penggunaan sumber daya di Direktorat Ketahanan Kefarmasian 

dan Alat Kesehatan. 

Gambar 61. Pelatihan tatap muka di PT. 
Etana Biotechnologies 
Indonesia, Jakarta  

Gambar 62. Pelatihan vaksin yang 
disponsori Asian 
Development di 
fasilitas K-NIBRT,  
Yonsei University, 
Korea Selatan 

Gambar 60.  Penja jakan kerjasama dengan World Bank  
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Tabel 14. Analisis Efisiensi Sumber Daya Direktorat Ketahanan Kefarmasian dan Alat 

Kesehatan 

  

Indikator Kinerja 

Realisasi 

Capaian 

Kinerja 

Pagu Anggaran Realisasi 
Anggaran 

% 

Serapan 

% 
Efisiensi 

Anggaran 

Sasaran Kegiatan 1. Meningkatnya produksi bahan baku obat kimia, bahan baku obat produk 

biologi dan bahan baku produk fitofarmaka dalam negeri 

Jumlah bahan baku obat  

kimia terbesar by value 
yang dikembangkan dan 
diproduksi dalam negeri 

100% 

9.077.735.000 8.345.311.984 91.93% 

8.07% 

Jumlah bahan baku obat  
produk biologi terbesar 

yang dikembangkan dan 
diproduksi di dalam negeri 

100% 8.07% 

Jumlah bahan baku obat  
fitofarmaka terbesar yang 
dikembangkan dan 

diproduksi di dalam negeri 

100% 8.07% 

Sasaran Kegiatan 2. Meningkatkan alat kesehatan dan alat diagnostik hasil inovasi atau joint 

venture produksi dalam negeri 

Jumlah 10 terbesar alat  
kesehatan dan alat  
diagnostik yang diproduks i 

di dalam negeri 

100 % 11.333.904.000 9.723.136.002 85.78% 14.22% 

Sasaran Kegiatan 3. Meningkatnya alat kesehatan dalam negeri di peredaran dan penggunaannya 

di fasilitas pelayanan kesehatan 

Jumlah alat kesehatan dan 
alat diagnostik yang 
memiliki sertifikat TKDN di 

atas 50% 
155.1% 6.400.829.000 5.815.609.424 90.85% 64.25% 

Sasaran kegiatan 4 : Meningkatnya vaksin program dan platform vaksin baru yang diproduksi  

dalam negeri 
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Jumlah 14 antigen vaksin 
program yang dikembangk
an dan diproduksi dalam  

negeri 

100% 

8.892.655.000 7.752.001.697 87.17 

12.83% 

Jumlah platform vaksin 

baru yang dikembangkan 
dan diproduksi dalam  
negeri 

100% 12.83% 

Rata-rata Capaian Kinerja  
107.98%     

Persentase Penyerapan 
Anggaran   35.705.123.000 32.471.937.459 88.18%  

Efisiensi Anggaran (rata 
rata capaian kinerja- 
penyerapan anggaran) 

    19.80% 

 

Analisis efisiensi penggunaan sumber daya di Direktorat Ketahanan 

Kefarmasian dan Alat Kesehatan membandingkan antara ketercapaian target kinerja 

dengan anggaran yang digunakan. Pagu anggaran dan realisasi anggaran 

dikalkulasikan dari subkomponen-subkomponen yang menunjang indikator-indikator 

kinerja yang ada. Rata-rata capaian kinerja dari tiap-tiap sasaran dan indikator kinerja 

adalah sebesar 107.98% dengan serapan anggaran sebesar 88.18%. Bedasarkan data 

tersebut adanya inefisiensi penggunaan dana sebesar 19.80% dimana Direktorat 

Ketahanan Kefarmasian dan Alat Kesehatan telah cukup efektif dan efisien dalam 

memenuhi target yang ditetapkan.  

Upaya yang dilakukan dalam mewujudkan efisiensi anggaran terhadap capaian 

kinerja pada tahun 2022 antara lain dengan :  

1. Mengoptimalkan penambahan lokus kegiatan kemitraan dengan mengefisiensi 

kegiatan perjalanan dinas  

2. Adanya kolaborasi pada kegiatan-kegiatan untuk mencapai output kegiatan 

3. Memaksimalkan kegiatan menggunakan metode hybrid dan meningkatkan 

koordinasi dalam pencapaian output kegiatan 
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B. REALISASI ANGGARAN 

Tahun 2022 dilaksanakan pengelolaan anggaran satu DIPA Satuan Kerja 

Sekretariat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan. Direktorat Ketahanan 

Kefarmasian dan Alat Kesehatan merupakan Direktorat Baru yang mana saat itu 

pelaksanaan kegiatan menggunakan anggaran Direktorat Produksi dan Distribusi 

Kefarmasian dan Direktorat Produksi dan Distribusi Alat Kesehatan karena penetapan 

revisi DIPA pada unit kerja Direktorat Ketahanan Kefarmasian dan Alat Kesehatan 

belum terbit. 

Ketersediaan anggaran merupakan faktor yang sangat menentukan 

keberhasilan organisasi dalam mencapai pelaksanaan tugas dan fungsinya. Sampai 

dengan bulan Desember 2022 telah beberapa kali dilakukan revisi anggaran, adapun 

alokasi anggaran Direktorat Ketahanan Kefarmasian dan Alat Kesehatan pada tahun 

2022 yang tertera pada perjanjian adalah sebesar Rp 35.705.123.000,- (tiga puluh lima 

milyar tujuh ratus lima juta seratus dua puluh tiga ribu rupiah) adapun realisasi anggaran 

tahun 2022 sebesar Rp 31.485.768.988,- (tiga puluh satu milyar empat ratus delapan 

puluh lima juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu sembilan ratus delapan puluh 

delapan) dengan persentase realisasi sebesar 88,18 %. 

Pada Bulan Juli Anggaran Unit kerja telah terbit dan saat itu pula mulai berproses 

kegiatan dan realisasi Anggaran. Upaya yang dilakukan dengan cara optimalisasi 

anggaran pada kegiatan yang lebih prioritas dalam mendukung capaian output dan 

kinerja sesuai target. 
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Sasaran
Kegiatan 1
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Kegiatan 2

Sasaran
Kegiatan 3

Sasaran
Kegiatan 4

Realisasi Anggaran 91,93 85,78 90,85 87,17

Capaian Kinerja 100 100 155,1 100

Grafik 8.  Realisasi Capaian Kinerja dibandingkan dengan Realisasi 

Anggaran 
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Adapun rincian alokasi dan realisasi berdasarkan sasaran kegiatan Direktorat 

Ketahanan Kefarmasian dan Alat Kesehatan tahun 2022 sebagai berikut:  

Tabe l  14.  Alokasi  Dana  dan Rea l isasi  Anggaran pada Sasaran Kegiatan 

Direktora t Ke tahanan Kefa rmasian dan Ala t Kesehatan  Tahun 2022 

 

Indikator Kinerja 
Pagu Anggaran Realisasi 

Anggaran 

% 

Serapan 

Sasaran Kegiatan 1. Meningkatnya produksi bahan baku obat kimia, bahan baku obat 

produk biologi dan bahan baku produk fitofarmaka dalam negeri  

Jumlah bahan baku obat kimia terbesar 
by value yang dikembangkan dan 
diproduksi dalam negeri 

9.077.735.000 8.345.311.984 91.93% 

Jumlah bahan baku obat produk biologi 
terbesar yang dikembangkan dan 

diproduksi di dalam negeri 

Jumlah bahan baku obat fitofarmaka 
terbesar yang dikembangkan dan 

diproduksi di dalam negeri 

Sasaran Kegiatan 2. Meningkatkan alat kesehatan dan alat diagnostik hasil inovasi atau 

joint venture produksi dalam negeri 

Jumlah 10 terbesar alat kesehatan dan 
alat diagnostik yang diproduksi di dalam 

negeri 11.333.904.000 9.723.136.002 85.78% 

Sasaran Kegiatan 3. Meningkatnya alat kesehatan dalam negeri di peredaran dan 

penggunaannya di fasilitas pelayanan kesehatan 

Jumlah alat kesehatan dan alat  
diagnostik yang memiliki sertifikat TKDN 

di atas 50% 6.400.829.000 5.815.609.424 90.85% 

Sasaran kegiatan 4 : Meningkatnya vaksin program dan platform vaksin baru yang 

diproduksi dalam negeri 
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Jumlah 14 antigen vaksin program yang 
dikembangkan dan diproduksi dalam 
negeri  

8.892.655.000 7.752.001.697 87.17 
Jumlah platform vaksin baru yang 

dikembangkan dan diproduksi dalam 
negeri  

TOTAL 35.705.123.000 32.471.937.459 88.18% 

Anggaran Direktorat Ketahanan Kefarmasian dan Alat Kesehatan Tahun 2022 

yang terealisasi adalah adalah sebesar 88,18%. Penyerapan anggaran yang tidak 

mencapai 100% sebagai berikut: 

a. Penetapan Revisi DIPA pada unit kerja Direktorat Ketahanan Kefarmasian dan 

Alat Kesehatan yang terlambat menyebabkan terhambatnya penyerapan 

anggaran dan pencapaian output 

b. Terdapat realisasi anggaran sebelum revisi DIPA terbit yang merupakan kinerja 

Direktorat Ketahanan Kefarmasian tetapi masuk dalam realisasi Direktorat 

Produksi dan Distribusi Alat Kesehatan dan Direktorat Produksi dan Distribusi 

Kefarmasian 

c. Terbatasnya sumber daya pada pelaksanaan kegiatan sehingga cukup 

mempengaruhi dalam melaksanakan beberapa penugasan dalam waktu 

bersamaan. 

 

C. SUMBER DAYA MANUSIA 

Kapasitas sumber daya manusia aparatur sangat menentukan kapasitas 

birokrasi pemerintah, sehingga diperlukan tidak hanya kuantitas yang cukup namun juga 

kualitas personil yang memadai. Peningkatan kemampuan sumber daya manusia 

seiring dengan tantangan yang dihadapi akan sangat mendukung pencapaian tujuan 

organisasi. Pengembangan keterampilan Sumber Daya Manusia (SDM) harus menjadi 

prioritas, karena SDM yang berkualitas unggul akan mampu mendorong pencapaian 

kinerja organisasi. Saat ini Kementerian Kesehatan telah mencanangkan transformasi 

sistem kesehatan yang diperkuat dengan transformasi internal dimana salah satunya 

adalah transformasi dari sisi SDM. 

SDM menjadi penggerak penting dalam kesuksesan transformasi sehingga 

diperlukan pengembangan kompetensi yang mendukung SDM dan untuk mempercepat 
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pelaksanaan pemgembangan kompetensi Sekretaris Jenderal Kefarmasian dan Alat 

Kesehatan menyelenggarakan kegiatan Capacity Building Ability to Execute (A2E) 

bersama Direktorat  Ketahanan Kefarmasian dan Alat Kesehatan bekerjasama dengan 

Pusat Pengembangan Kompetensi ASN Kemenkes (P2KASN) yang dihadiri oleh 

Direktur Ketahanan Kefarmasian dan Alat Kesehatan dan seluruh staf dengan 

kemampuan dasar yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pekerjaan sehari-hari 

dengan lebih efektif.  

Sejalan dengan hal ini Direktorat Ketahanan Kefarmasian dan Alat Kesehatan 

terus-menerus melakukan upaya-upaya untuk mengembangkan kapasitas 

pengetahuan pegawai. Pengembangan SDM menuju manusia unggul mempunyai 

korelasi yang erat dengan produktivitas kerja. Adapun pokok-pokok kepegawaian 

adalah bahwa di Era ASN pangkat melekat pada jabatan dan jabatan seorang SN 

terbagi menjadi jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrasi dan jabatan fungsional. 

Salah satu rencana aksi meningkatkan profesionalisme ASN melalui kebijakan 

penguatan jabatan fungsional. 

Berdasarkan data hasil analisis beban kerja Direktorat Ketahanan Kefarmasian 

dan Alat Kesehatan, jumlah pegawai yang dibutuhkan untuk menjalankan tugas dan 

fungsi satuan kerja adalah sebanyak 153 orang. Jumlah total pegawai aktif Direktorat 

Ketahanan Kefarmasian dan Alat Kesehatan pada tahun 2022 sebanyak 57 orang 

dimana pegawai PNS sebanyak 41 orang dan pegawai PPNPN (Pegawai Pemerintah 

Non Pegawai Negeri) sebanyak 16 orang.  

 

Tabe l  15.  Jumlah Pegawai Negeri  Sipi l  di  Lingkungan Ketahanan 

Kefa rmasian dan Ala t Kesehatan Tahun 2022  

Jabatan Jumlah 

Jaban Pimpinan Tinggi Pratama 1 

Jabatan Administrasi Kasubbag Adum  1 

Jabatan Fungsional Ahli Madya 9 

 Ahli Muda 16 

 Ahli Pertama 12 

 Mahir 2 
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Jumlah 41 

 

Tabe l  16.  Pemenuhan Kebutuhan PNS Direktora t Ke tahanan 

Kefa rmasian dan Ala t Kesehatan Tahun 2022  

Satuan 
Organisasi 

Kebutuhan 
(berdasarkan 

ABK) 

Bezetting 
(Keadaan 
Pegawai) 

Persentase 

Direktorat 
Ketahanan 
Kefarmasian 
dan Alat 
Kesehatan  

153 41 26,79 % 

 

Tabe l  17.  Pendidikan - Jumlah Pegawai Negeri Sipi l  di  Lingkungan 
Direktora t Ke tahanan Kefa rmasian dan Ala t Kesehatan 

Tahun 2022 

Pendidikan Jumlah  

S2 dan sederajat 36 

S1 3 

D3 2 

Jumlah  41 
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Grafik 9. Jumlah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Direktorat Ketahanan 
Kefarmasian Tahun 2022 menurut Pendidikan 

 

 

Tabe l  18.  Jumlah Pegaw ai Negeri  Sipi l  di  Lingkungan Direktorat 

Ke tahanan Kefa rmasian Tahun 2022 menurut Jenis 

Ke lamin 

Jenis Kelamin Jumlah  

Pria 9 

Wanita 32 

Jumlah  41 

 

 

4%
7%

89%

S2 dan Sederajat S1 D3
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Grafik 10. Komposisi Sumber Daya Manusia di Lingkungan Diretktorat Ketahanan 
Kefarmasian Tahun 2022 menurut Jenis Kelamin  

 

  

22%

78%

Pria Wanita
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Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2022 merupakan salah bentuk 

pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas-tugas Direktorat Ketahanan Kefarmasian 

dan Alat Kesehatan sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban penggunaan 

anggaran tahun anggaran 2022 dan sejalan dengan prinsip-prinsip transparansi dan 

akuntabilitas publik dalam pelaksanaan tata pemerintahan yang baik. 

Direktorat Ketahanan Kefarmasian dan Alat Kesehatan telah menyajikan berbagai 

keberhasilan maupun upaya dalam mencapai sasaran sebagaimana yang telah 

ditetapkan dalam dokumen perjanjian dan dokumen perencanaan program pelayanan 

kesehatan dan jaminan kesehatan nasional (JKN) tahun anggaran 2022 yang tercermin 

dalam capaian indikator kinerja. Keberhasilan ini diharapkan dapat menjadi acuan dan 

motivasi untuk pelaksanaan kegiatan yang telah dicanangkan pada periode berikutnya 

secara lebih efektif dan efisien. 

Untuk mencapai target yang telah ditetapkan pada tahun 2023 Direktorat 

ketahanan Kefarmasian dan Alat Kesehatan telah merumuskan langkah-langkah yang 

dapat dilakukan sebagai berikut : 

1. Melakukan penyusunan kebijakan/regulasi untuk memperkuat ketahanan dan 

mempercepat kemandirian kefarmasian dan alat kesehatan. 

2. Melakukan upaya peningkatan penggunaan dan pemanfaatan bahan baku obat, obat 

tradisional (fitofarmaka) dan alat kesehatan dalam negeri. 

3. Melakukan skema pembiayaan kesehatan dengan fitofarmaka produksi dalam negeri. 

4. Melakukan standarisasi hasil produksi tanaman obat sehingga bahan baku mutu 

simplisia dapat sesuai dengan persyaratan dalam produksi fitofarmaka. 

5. Melakukan pengembangan dan produksi vaksin dan produk biologi dalam negeri yang 

membutuhkan mitra kerjasama transfer teknologi, investasi yang sangat besar untuk 

penyediaan infrastruktur, pengujian, penelitian dan uji klinik; lamanya waktu 

pengembangan/riset hingga dapat produk komersial; spesifikasi produk yang berbasis 

materi biologi yang memiliki masa simpan yang cukup singkat; ketersediaan SDM yang 

berkualitas dalam pengembangan produk masih belum memadai. 

         Laporan Kinerja Direktorat Ketahanan Kefarmasian dan Alat Kesehatan dapat 

menjadi bahan evaluasi kinerja bagi yang membutuhkan dalam penyempurnaan dokumen 

perencanaan maupun pelaksanaan program dan kegiatan serta penyempurnaan 

berbagai kebijakan yang diperlukan di masa yang akan datang. 
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LAMPIRAN 1 

PERJANJIAN KINERJA DIREKTORAT KETAHANAN KEFARMASIAN DAN ALAT 

KESEHATAN TAHUN 2022 (AWAL) 
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LAMPIRAN 2 

PERJANJIAN KINERJA DIREKTORAT KETAHANAN KEFARMASIAN DAN ALAT 

KESEHATAN TAHUN 2022 (AKHIR) 
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LAMPIRAN 3 

SURAT PENYAMPAIAN LAPORAN INDIKATOR  
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LAMPIRAN 4 

DATA CAPAIAN INDIKATOR TAHUN 2022 

 

 

 

 

 

 



 

 

104 
 

LAMPIRAN 5  

DATA DUKUNG CAPAIAN INDIKATOR JUMLAH BAHAN BAKU OBAT KIMIA TERBESAR BY 

VALUE YANG DIKEMBANGKAN DAN DIPRODUKSI DALAM NEGERI 

1. Candesartan Cilexetil     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Paracetamol 
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3. Clopidogrel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Omeprazol 
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5. Amlodipin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Atorvastatin 
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LAMPIRAN 6 

TELAAHAN CAPAIAN INDIKATOR JUMLAH BAHAN BAKU OBAT FITOFARMAKA 

TERBESAR YANG DIKEMBANGKAN DAN DIPRODUKSI DI DALAM NEGERI DAN JUMLAH 

BAHAN BAKU OBAT PRODUK BIOLOGI TERBESAR YANG DIKEMBANGKAN DAN 

DIPRODUKSI DI DALAM NEGERI 
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LAMPIRAN 7 

DATA DUKUNG EVALUASI CAPAIAN INDIKATOR JUMLAH BAHAN BAKU OBAT PRODUK 

BIOLOGI TERBESAR YANG DIKEMBANGKAN DAN DIPRODUKSI DI DALAM NEGERI 

1. Erithropoietin Alfa               2. Enoxaparin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Insulin Glargine      4. Rituximab 
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LAMPIRAN 8 

DATA DUKUNG EVALUASI CAPAIAN INDIKATOR JUMLAH 10 TERBESAR ALAT 

KESEHATAN DAN ALAT DIAGNOSTIK YANG DIPRODUKSI DI DALAM NEGERI 

 

1. Ventilator V-01 ICU Ventilator (AKD 20403220252) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. MINDRAY Digital Ultrasonic Diagnostic Imaging System (AKD 21501220208)  
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3. GERLINK Endoscopy Camera System 01/GL ECS-01 – Esdoscope Camera System (AKD 

20801220158) 

 

  

 

4. Versana Premier Ultrasound System 
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5. a. B105M Patient Monitor (AKD 20501220484) 

 

  

 

b. B125M Patient Monitor (AKD 20501220485) 
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c. B155M Patient Monitor (AKD 20501220486) 

 

  

 

d. B105P Patient Monitor (AKD 20501220487) 
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e. B125P Patient Monitor (AKD 20501220488) 

 

 

  

   



 

 

114 
 

LAMPIRAN 9 

TELAAHAN CAPAIAN INDIKATOR PERSENTASE JUMLAH PRODUK ALKES PADA E-

KATALOG YANG TELAH MEMILIKI SERTIFIKAT TKDN DIATAS 50% 
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LAMPIRAN 10 

TELAAHAN CAPAIAN INDIKATOR JUMLAH 14 ANTIGEN VAKSIN PROGRAM UANG 

DIKEMBANGKAN DAN DIPRODUKSI DALAM NEGERI DAN JUMLAH PLATFORM VAKSIN 

BARU YANG DIKEMBANGKAN DAN DIPRODUKSI DALAM NEGERI 

   

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


