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 Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa 

yang senantiasa telah melimpahkan karunia dan 

rahmat-Nya,  penyusunan Laporan Kinerja Instansi 

Pemerintah (LAKIP) Direktorat Pelayanan Kefarmasian 

tahun 2021 dapat diselesaikan dengan baik dan tepat 

waktu. Sesuai dengan amanat yang tertuang dalam 

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang 

Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan 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, pengungkapan informasi 

kinerja saat ini relevan dengan perubahan paradigma pengganggaran pemerintah 

yang ditetapkan dengan mengidentifikasi secara keluaran (output) dari setiap 

kinerja dan hasil (outcome) dari setiap program. 

Disampaikan terima kasih kepada semua pihak yang berkontribusi dalam 

penyusunan laporan ini sehingga dapat terbit sesuai dengan rencana. Hal ini 

merupakan hasil kerja keras dan peran serta semua pegawai, kerjasama lintas 

program dan lintas sektor di lingkungan Kementerian Kesehatan, para stakeholder 

serta dukungan dari Provinsi dan Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia. 

Kami mengharapkan masukan dan koreksi dari berbagai pihak untuk 

meningkatkan serta perbaikan kinerja di masa yang akan datang. Semoga Laporan 

Kinerja Direktorat Pelayanan Kefarmasian Tahun 2021 dapat bermanfaat sebagai 

bahan evaluasi kinerja serta acuan dalam menyusun Laporan Kinerja Direktorat 

Pelayanan Kefarmasian dan rencana pelaksanaan program dan kegiatan yang 

akan datang. 

Jakarta, Januari 2022 

Direktur Pelayanan Kefarmasian 

 

 

Dita Novianti SA, S.Si, Apt, MM 

NIP. 197311231998032002 
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IKHTISAR EKSEKUTIF 
Sebagai salah satu unsur penyelenggara Negara, Direktorat Pelayanan 

Kefarmasian Tahun 2021 mempunyai kewajiban untuk membuat Laporan Kinerja 

Instansi Pemerintah (LAKIP) yang mengacu Peraturan Presiden Republik 

Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah (SAKIP) mengamanatkan bahwa akuntabilitas kinerja merupakan 

bentuk pertanggungjawaban atas tugas dan fungsi Direktorat Pelayanan 

Kefarmasian dalam mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran atau 

target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemrintah 

(LAKIP) yang disusun secara periodik. 

Dalam kurun waktu empat tahun terakhir, penilaian atas hasil evaluasi Sistem 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Satuan Kerja Direktorat Pelayanan 

Kefarmasian bertahan dalam kategori AA. 

Tabel 1. Penilaian atas Hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 

(SAKIP) 2017 - 2020 

No. Tahun Hasil Penilaian Kategori 

1. 2017 96,71 AA 

2. 2018 92,47 AA 

3. 2019 94,69 AA 

4. 2020 93,48 AA 

 

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2020 tentang 

Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020 – 2024, sasaran hasil 

(Outcome) kegiatan Peningkatan Pelayanan Kefarmasian adalah meningkatnya 

rumah sakit dengan penggunan obat sesuai FORNAS dan meningkatnya 

pelaksanaan pelayanan kefarmasian sesuai standar. 

Sebagai indikator keberhasilan pencapaian sasaran kegiatan, ditetapkan dua 

indikator sasaran. Target indikator sasaran kegiatan yang tertuang di dalam 

Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Kesehatan Tahun 2020 – 2024, pada 

tahun 2021 sebagai berikut:  

1. Persentase rumah sakit dengan penggunaan obat sesuai Fornas sebesar 

75% 
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2. Persentase Fasyankes yang melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai 

standar sebesar 55% 

 Dari indikator sasaran tahun 2021 tersebut, Direktorat Pelayanan 

Kefarmasian telah mencapai target yang telah ditetapkan, yaitu dengan capaian : 

1. Persentase rumah sakit dengan penggunaan obat sesuai Fornas sebesar 

79,5% atau mencapai 106% dari target 

2. Persentase Fasyankes yang melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai 

standar sebesar 57.1% atau mencapai 103.8% dari target 

Keberhasilan Direktorat Pelayanan Kefarmasian dalam mencapai target 

indikator kinerja kegiatan merupakan hasil kerja keras seluruh komponen, 

pendayagunaan sumber daya dan sumber dana yang optimal, penguatan good 

governance terutama dalam perencanaan program kegiatan serta pembinaan dan 

pengawasan pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan secara berkala.  

Pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Pelayanan Kefarmasian mengelola 

anggaran tahun 2021 sebesar Rp. 19.299.752.000,- (Sembilan belas milyar dua 

ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh dua ribu rupiah). Selama 

pelaksanaan kegiatan tahun 2021 mengalami 7 kali revisi perubahan anggaran, 

dikarenakan:  

1. Revisi rencana penarikan kegiatan (RPK) 

2. Revisi pengembalian pagu blokir karena adanya ketidaksesuaian rekomendasi 

Pusdatin pada kegiatan pengembangan aplikasi SIMONA, PSEF, SIMAPO dan 

SiGeCe sebesar Rp16.026.000,- (Enam belas juta dua puluh enam ribu rupiah)  

3. Refocusing penambahan anggaran Sosialisasi GeMa CerMat  sebesar 

Rp4.564.005.000,- (Empat Milyar Lima Ratus Enam Puluh Empat Juta Lima 

Ribu Rupiah) 

4.  Penerimaan Hibah Langsung WHO 2021 sebesar Rp 2.218.964.000 (Dua 

milyar dua ratus delapan belas juta Sembilan ratus enam puluh empat ribu 

rupiah) 
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Tabel 2. Alokasi dan Realisasi Anggaran dalam DIPA Direktorat Pelayanan 

Kefarmasian Beserta Perubahannya pada Tahun 2021 

 

No. Alokasi Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Realisasi (%) 

1 DIPA Awal 12.532.809.000 19.079.313.661 98.86 

2 DIPA Akhir  19.299.752.000 

Sumber: Om SPAN 

Upaya dan prestasi yang telah dilakukan oleh Direktorat Pelayanan 

Kefarmasian tahun 2021, antara lain : 

1. Penyelenggaran Sistem Elektronik Farmasi (PSEF) 

Penyelenggaran Sistem Elektronik Farmasi merupakan pengaturan e-Farmasi 

yang bertujuan untuk meningkatkan akses dan mutu pelayanan kefarmasian 

kepada masyarakat, memberikan kemudahan pelayanan kefarmasian dengan 

menggunakan teknologi farmasi, menjamin kepastian dan perlindungan hukum 

dalam penyelenggaraan e-Farmasi. Penyelenggaraan Sistem Elektronik 

Farmasi (PSEF) dalam penggunaan sistem elektronik berupa retail online atau 

marketplace pada fitur khusus kefarmasian sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. Penyelenggaraan Sistem Elektronik Farmasi (PSEF) 

dapat diakses melalui situs www.psef.kemkes.go.id  

 

Gambar 1. Aplikasi Penyelenggaraan Sistem Elektronik Farmasi (PSEF) 

 

2. Aplikasi SIMONA  

Aplikasi tersebut dibangun sebagai assisting instrument dalam rangka 

optimalisasi pembinaan dan pengawasan serta perizinan fasilitas pelayanan 

kefarmasian di seluruh Indonesia. Aplikasi SIMONA saat ini terlah diperluas 

https://www.psef.kemkes.go.id/


 

LAKIP 2021    |    DIREKTORAT PELAYANAN KEFARMASIAN 

4 

4 

cakupannya kepada rumah sakit, puskesmas, klinik, apotek, dan toko obat 

seluruh Indonesia. Sistem Informasi SIMONA juga telah diintegrasikan dengan 

beberapa sistem/aplikasi lain di Kementerian Kesehatan sehingga dapat 

memberikan data dan informasi yang lebih komprehensif dan dapat menjadi 

dasar pengambilan keputusan kedepannya. Aplikasi SIMONA secara 

implementatif juga telah terintegrasi pada sistem perizinan berusaha apotek 

dan toko obat melalui fitur self assessment  sarana sehingga dapat 

memudahkan dinas kesehatan kabupaten/kota di daerah dalam hal penilaian 

kesesuaian sarana, terutama untuk apotek dan toko obat. Aplikasi SIMONA   

dapat diakses melalui situs www.simona.kemkes.go.id 

 

Gambar 2. Sistem Informasi Monitoring dan Pembinaan Fasilitas Pelayanan Kefarmasian 

(SIMONA) 

3. Aplikasi SiGeCe 

Optimalisasi pencatatan dan pelaporan pelaksanaan GeMa CerMat dalam 

mendukung pelayanan kefarmasian pada masa pandemi COVID-19 didukung 

dengan Aplikasi SiGeCe yang berbasis web. Aplikasi GeMa CerMat (SiGeCe) 

merupakan suatu wadah untuk para AoC dapat menyampaikan kegiatan/inovasi 

dalam hal sosialisasi/penyuluhan, aktualisasi diri dan saling berinteraksi dengan 

rekan sejawat, masyarakat serta pengelola program GeMa CerMat di Pusat dan 

Provinsi/Kab/Kota. Melalui SiGeCe, para AoC dapat sekaligus melaporkan dan 

mendokumentasikan kegiatan yang telah dilakukan sehingga diharapkan lebih 

memudahkan dalam pelaporan kegiatan. SiGeCe juga sebagai tools evaluasi 

program GeMa CerMat oleh Pemrintah. Selain itu, SiGeCE diharapkan dapat 

memberikan informasi penggunaan obat yang benar kepada masyarakat oleh 

apoteker yang dapat diakses melalui https://sigece.kemkes.go.id. 

https://www.simona.kemkes.go.id/
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Gambar 3. Aplikasi SiGeCe 

 

4. Gerakan Masyarakat Cerdas Menggunakan Obat (GeMa CerMat) 

Gerakan Masyarakat Cerdas Menggunakan Obat (GeMa CerMat) telah 

dicanangkan oleh Menteri Kesehatan pada tahun 2015, pada tanggal 31 

desember 2021 telah dilakukan sosialisasi dan pembekalan apoteker di 307 

Kabupaten/kota dengan jumlah apoteker Agent of Change (AoC) yang telah 

direkrut sebanyak 8948 orang yang tersebar di seluruh Indonesia. Pada tahun 

2021, disamping dilakukan Sosialisasi GeMa CerMat pada masyarakat di 28 

Kabupaten/Kota, dilakukan juga vaksinasi Covid di 15 Kabupaten/Kota dengan 

melibatkan tenaga kesehatan lain seperti dokter, perawat dan vaksinator. 

Master Aoc GeMa CerMat selaku Pembina ditingkat provinsi serta para AoC 

aktif melaksanakan kegiatan GeMa CerMat pada masyarakat yang diadakan 

oleh Dinas Keseahatan Kabupaten/Kota, Ikatan Apoteker Indonesia (IAI) atau 

Lembaga/organisasi lainnya dengan menggunakan APBD dan sumber dana 

lainnya. Adapun jumlah masyarakat yang telah diedukasi selama tahun 2021 

 

 

 

 

adalah sebanyak 19.922 orang. 
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           Gambar 4. Sosialisasi dan Vaksinasi Gerakan Masyarakat Cerdas Menggunakan Obat 

(GeMa CerMat) Tahun 2021 

 

5. Penguatan Center of Excellence (CoE) 

Upaya penguatan dan pengembangan Center of Excellence dalam 

meningkatkan mutu pelayanan kefarmasian dan patient safety. Dalam rangka 

meningkatkan mutu tenaga kefarmasian sekaligus sebagai upaya percepatan 

pelaksanaan pelayanan kefarmasian di Rumah Sakit sesuai standar, Direktorat 

Pelayanan Kefarmasian menginisiasi pembentukan Center of Excellence 

(CoE) Pelayanan Kefarmasian Dispensing Sediaan Obat Steril di Rumah Sakit. 

Pembentukan COE dimaksudkan untuk membangun kolaborasi dalam 

pengembangan dan penguatan pelayanan kefarmasian di RS melalui 

pembentukan pusat unggulan pelayanan kefarmasian yang sekaligus berperan 

menjadi pusat pembelajaran bagi Apteker Rumah sakit di Indonesia. Kriteria 

RS Center of Excellence pelayanan Kefarmasian Dispensing Sediaan Obat 

Steril (Penyiapan obat suntik, penanganan sediaan sitostatik, penyiapan nutrisi 

parenteral), memiliki SDM Kefarmasian, sarana dan prasarana dalam 

Dispensing sediaan obat steril, berpengalaman dalam meyelenggarakan 

pelatihan bagi Apoteker RS dan terdaftar sebagai institusi terakreditasi 

penyelenggaraan pelatihan. 

Kementerian Kesehatan telah menetapkan Kepmenkes Nomor 

HK.01.07/Menkes/484/2021 tentang Penetapan Rumah Sakit Pusat Unggulan 

(Center of Excellence) Pelayanan Kefarmasian Dispensing Sediaan Obat Steril 

yaitu RSUPN Dr Cipto Mangunkusumo, RSUP Fatmawati, RS Kanker 

Dharmais, RSUP Dr. Sardjito dan RSUP Dr. Kariadi. Dalam rangka penguatan 
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dan pengembangan CoE telah dilaksanakan pilot project pelatihan Dispensing 

sediaan obat steril bagi Apoteker. Pelatihan ini dilaksanakan di 3 (tiga) Rumah 

Sakit yaitu RSUP Fatmawati pada tanggal 25 Oktober – 3 November 2021, 

RSUPN Dr Cipto Mangunkusumo pada tanggal 8 – 17 November 2021 dan 

RSUP Dr. Sardjito pada tanggal 8 – 17 November 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5. Pilot Project Pelatihan Dispensing Sediaan Obat Steril bagi 

Apoteker di RS Center of Excellence Tahun 2021 

 

6. Penyusunan Revisi Formularium Nasional Tahun 2021 

Pengaturan penyusunan dan penerapan Fornas dilakukan secara transparan 

dan akuntabel sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik 

Indonesia Nomor 54 Tahun 2018 yang menyatakan bahwa peninjauan kembali 

terhadap Fornas dilakukan paling lama 2 (dua) tahun sekali dalam rangka 

pengembangan Fornas yang bertujuan untuk menyesuaikan dengan kemajuan 

ilmu pengetahuan, memberikan ruang perbaikan terhadap Fornas dan 

meningkatkan kepraktisan dalam penggunaan dan penyerahan obat kepada 

pasien yang disesuaikan dengan kompetensi tenaga kesehatan dan tingkat 

fasilitas kesehatan yang ada. Fornas yang telah ditetapkan dalam Keputusan 

Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/6485/2021 tentang 

Formularium Nasional memuat 630 item zat aktif dalam 1.074 bentuk sediaan 

dan kekuatan. 
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Gambar 6. Salinan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Fornas 

 

7. Peraturan Penggunaan Antibiotik 

Dalam rangka peningkatan penggunaan 

obat yang rasional dan mewujudkan 

pengendalian resistensi antimikroba, 

penggunaan antibiotik yang tepat, 

efektif, efisien dan aman dalam 

pelayanan kesehatan bagi masyarakat 

serta penggunaan obat secara rasional 

di Indonesia, maka Direktorat 

Pelayanan Kefarmasian telah 

menyusun Pedoman Penggunaan 

Antibiotik yang kemudian ditetapkan 

menjadi Peraturan Menteri Kesehatan 

No. 28 Tahun 2021 tentang Pedoman 

Penggunaan Antibiotik. Pedoman ini 

ditujukan sebagai panduan 

penggunaan antibiotik di sarana 

Gambar 7. Salinan Peraturan Menteri 

Kesehatan tentang Pedoman 

Penggunaan Antibiotik 
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pelayanan kesehatan, pedoman bagi apoteker dalam memberikan pelayanan 

kefarmasian berdasarkan resep dokter atau dokter gigi, serta menjadi salah 

satu acuan penyusunan tata laksana penyakit yang menggunakan antibiotik 

dalam pedoman nasional pelayanan kedokteran.  

 

8. Peningkatan mutu pelayanan kefarmasian di fasilitas fasilitas pelayanan 

kefarmasian  

Dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan kefarmasian di fasilitas pelayanan 

kefarmasian diperlukan pedoman sebagai panduan dalam menerapkan 

pelayanan kefarmasian sesuai standar, untuk itu Direktorat Pelayanan 

Kefarmasian melakukan berbagai upaya, antara lain menerbitkan : 

a. Pedoman Pengelolaan Vaksin di Fasilitas Pelayanan Kesehatan 

Pedoman ini menjelaskan persyaratan dan 

prosedur yang diperlukan untuk 

memastikan pemeliharaan kualitas vaksin 

dari titik penyedia hingga saat digunakan. 

Pengelolaan vaksin di fasilitas pelayanan 

Kesehatan, apoteker bertanggung jawab 

dalam menjaga keamanan, mutu dan 

khasiat vaksin dan diharapkan memiliki 

pengetahuan yang dapat berkolaborasi 

dengan penanggung jawab pelayanan 

imunisasi di fasilitas pelayanan Kesehatan 

dalam pengelolaan vaksin sehingga dapat 

menjaga kualitas vaksin sesuai standar. 

b. Pedoman Pelayanan Kefarmasian pada Pasien Gangguan Jiwa 

Upaya Kesehatan jiwa merupakan salah satu kegiatan yang 

diselenggarakan oleh pemerintah dalam mewujudkan derajat Kesehatan 

jiwa yang optimal bagi setiap individu, keluarga dan masyarakat selain 

upaya promotif, prevetif dan rehabilitatif orang dengan gangguan jiwa perlu 

mengkinsumsi obata-batan untuk mengendalikan atau mengatasi 

penyakitnya. Obat-obatan yang dikonsumsi untuk mengatasi masalah 

kejiwaan termasuk dalam golongan obat psikotropik. Obat psikotropika 

Gambar 8. Pedoman Pengelolaan 

Vaksin di Fasilitas Pelayanan 

Kesehatan  
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merupakan golongan yang memiliki peraturan khusus dalam pengelolaan 

dan penggunaannya. 

Hal ini menjadi tanggung jawab apoteker 

sebagai penaggung jawab pelayanan 

kefarmasian pada fasilitas pelayanan 

Kesehatan. Selain itu, apoteker juga dapat 

berkolaborasi dengan tenaga Kesehatan 

lainnya dalam upaya meningkatkan Outcome 

terapi pasien pada gangguan jiwa dengan 

melaksanakan pelayanan farmasi klinik.  

 

 

 

 

 

c. Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Fasilitas Pelayanan Kefarmasian 

Dalam rangka meningkatkan aksesibilitas, 

keterjangkauan dan mutu pelayanan 

kefarmasian di fasilitas pelayanan kefarmasian, 

diperlukan pembinaan dan pengawasan yang 

dilakukan secara berjenjang sesuai 

kewenangannya baik pemerintah daerah 

maupun pusat. Pembinaan dan Pengawasan 

dimaksud dilakukan terhadap semua kegiatan 

yang berhubungan dengan penyelenggaraan 

pelayanan kefarmasin di fasilitas pelayanan 

kefarmasian. Pembinaan dan pengawasan 

dilakukan secara terus menerus dan 

berkesinambungan agar mutu 

penyelenggaraan dan pelayanan kefarmasian 

tetap terjaga. 

 

 

 

Gambar 9. Pedoman 

Pelayanan Kefarmasian pada 

Pasien Gangguan Jiwa 

Gambar 10. Pedoman 

Pembinaan dan 

Pengawasan Fasilitas 

Pelayanan Kefarmasian 
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d. Pedoman Pengelolaan Obat Rusak dan Kedaluwarsa di Fasilitas 

Pelayanan Kesehatan dan Rumah Sakit 

Fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes) 

merupakan tempat untuk 

menyelenggarakan upaya pelayanan 

Kesehatan, fasyankes  menjadi salah satu 

sumber penghasil limbah medis termasuk 

limbah farmasi berupa obat rusak dan 

kedaluwarsa. Dalam praktik pengelolaan 

limbah farmasi di fasilitas pelayanan 

kesehatan, masih terdapat kendala antara 

lain terbatasnya perusahaan pengolah 

limbah farmasi yang sudah mempunyai 

izin, keterbatasan jumlah dan sarana 

pengolah limbah farmasi serta pemahaman 

petugas farmasi dalam pengelolaan limbah. 

Demikian pula penggunaan obat di rumah 

tangga memungkinkan terdapatnya obat 

rusak dan kedaluwarsa di rumah tangga, sehingga diperlukan edukasi 

kepada masyarakat untuk mengenali karakteristik obat rusak dan 

kedaluwarsa dan dapat mengelola dangan baik. 

 

9. Penghargaan IKPA Terbaik Ketiga Tahun 2021 

Direktorat Pelayanan Kefarmasian 

meraih penghargaan Peringkat 

Penilaian Indikator Kinerja 

Pelaksanaan Anggaran (IKPA) TA 

2021 sampai dengan Triwulan III. Nilai 

Indikator Pelaksanaan Anggaran 

(IKPA) Kategori Kantor Pusat 

Kementerian Kesehatan Terbaik 

Ketiga Tahun 2021  

 

Gambar 11. Pedoman 

Pengelolaan Obat Rusak dan 

Kedaluwarsa di Fasilitas 

Pelayanan Kesehatan dan 

Rumah Tangga 

Gambar 12. Penghargaan IKPA Terbaik Ketiga 

Tahun 2021 
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BAB I 
Pendahuluan 
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BAB I. PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-

2024 merupakan tahapan terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, sehingga merupakan periode 

pembangunan yang sangat penting dan strategis. Arah kebijakan dan 

strategi pembangunan kesehatan nasional 2020 – 2024 bertujuan 

meningkatkan derajat kesehatan dan status gizi masyarakat. Berdasarkan 

RPJMN 2020 – 2024 yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Republik 

Indonesia Nomor 18 Tahun 2020, Kementerian Kesehatan menjabarkan 

visi Presiden di bidang kesehatan yaitu menciptakan manusia yang sehat, 

produktif, mandiri, dan berkeadilan. 

Guna mendukung peningkatan kualitas manusia Indonesia, termasuk 

penguatan struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing 

(khususnya di bidang farmasi dan alat kesehatan), Kementerian 

Kesehatan telah menjabarkan Misi Presiden Tahun 2020-2024, sebagai 

berikut: 

1) Menurunkan angka kematian ibu dan bayi; 

2) Menurunkan angka stunting pada balita; 

3) Memperbaiki pengelolaan Jaminan Kesehatan Nasional; 

4) Meningkatkan kemandirian dan penggunaan produk farmasi dan 

alat kesehatan dalam negeri. 

Guna mewujudkan Misi Presiden dalam Bidang Kesehatan Tahun 

2020-2024, Kementerian Kesehatan menetapkan 5 (lima) Tujuan 

Strategis, yakni: 

1) Peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui pendekatan 

siklus hidup 

2) Penguatan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan 

3) Peningkatan pencegahan dan pengendalian penyakit dan 

pengelolaan kedaruratan kesehatan masyarakat 

4) Peningkatan sumber daya kesehatan 



 

LAKIP 2021    |    DIREKTORAT PELAYANAN KEFARMASIAN 

14 

14 

5) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan 

inovatif 

Dalam rangka mencapai 5 (lima) Tujuan Strategis Kementerian 

Kesehatan tersebut di atas, ditetapkan 8 (delapan) Sasaran Strategis. 

Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan mendukung Tujuan 

Strategis ke empat, yaitu peningkatan sumber daya kesehatan, melalui 

Sasaran Strategis: meningkatnya akses, kemandirian dan mutu 

kefarmasian dan alat kesehatan. Kemudian dalam rangka mencapai hal 

tersebut disusun beberapa strategi. Sebagai bagian dari Direktorat 

Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan, strategi terkait yang didukung 

dengan pelaksanaan kegiatan peningkatan pelayanan kefarmasian 

adalah: 

a. Memastikan ketersediaan obat esensial dan vaksin di fasilitas 

pelayanan kesehatan, terutama di puskesmas, dengan melakukan 

pembinaan pengelolaan obat dan vaksin sesuai standar di instalasi 

farmasi provinsi, kabupaten/kota dan puskesmas; 

b. Menjalankan program promotif preventif melalui pemberdayaan 

masyarakat, terutama untuk meningkatkan penggunaan obat rasional 

dan alat kesehatan tepat guna di masyarakat serta pemanfaatan 

kearifan lokal melalui Gerakan Bugar dengan Jamu dan pemanfaatan 

Obat Modern Asli Indonesia (OMAI). 

Laporan Kinerja Direktorat Pelayanan Kefarmasian merupakan 

laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja Direktorat 

Pelayanan Kefarmasian dalam mencapai Sasaran Strategis yang telah 

tercantum didalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2020 

tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020 – 2024. 

Penyusunan laporan kinerja ini mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 

29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, 

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. 
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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 dilaksanakan dan 

perbandingan capaian indikator sasaran dengan tahun berjalan terhadap 

target kinerja yang telah direncanakan serta dipantau selama periode lima 

tahunan yakni tahun 2020 – 2024.  

B. Maksud dan Tujuan 

Laporan Kinerja Direktorat Pelayanan Kefarmasian menjelaskan 

bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat 

Pelayanan Kefarmasian atas penggunaan anggaran serta memberikan 

informasi kinerja yang terukur. Laporan Kinerja Direktorat Pelayanan 

Kefarmasian disusun dengan maksud dan tujuan sebagai berikut: 

1. Bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi pihak yang membutuhkan; 

2. Penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang; 

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 dan Fungsi Organisasi 

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia 

Nomor 25 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian 

Kesehatan Republik Indonesia, Direktorat Pelayanan Kefarmasian 

mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, 

penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan 

teknis dan supervisi, evaluasi, dan pelaporan di bidang pelayanan 

kefarmasian. 

Dalam rangka melaksanakan tugas tersebut Direktorat Pelayanan 

Kefarmasian menyelenggarakan fungsi: 
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1. penyiapan perumusan kebijakan di bidang manajemen dan klinikal 

farmasi, analisis farmakoekonomi obat, seleksi penggunaan obat, 

dan peningkatan dan pemantauan penggunaan obat rasional;  

2. pelaksanaan kebijakan di bidang manajemen dan klinikal farmasi, 

analisis farmakoekonomi obat, seleksi penggunaan obat, dan 

peningkatan dan pemantauan penggunaan obat rasional;  

3. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di 

bidang manajemen dan klinikal farmasi, analisis farmakoekonomi 

obat, seleksi penggunaan obat, dan peningkatan dan pemantauan 

penggunaan obat rasional;  

4. fasilitasi pengelolaan di bidang manajemen dan klinikal farmasi, 

analisis farmakoekonomi obat, seleksi penggunaan obat, dan 

peningkatan dan pemantauan penggunaan obat rasional;  

5. pelaksanaan kegiatan teknis berskala nasional di bidang 

manajemen dan klinikal farmasi, analisis farmakoekonomi obat, 

seleksi penggunaan obat, dan peningkatan dan pemantauan 

penggunaan obat rasional;  

6. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang manajemen 

dan klinikal farmasi, analisis farmakoekonomi obat, seleksi 

penggunaan obat, dan peningkatan dan pemantauan penggunaan 

obat rasional;  

7. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang manajemen dan 

klinikal farmasi, analisis farmakoekonomi obat, seleksi 

penggunaan, dan peningkatan dan pemantauan penggunaan obat 

rasional; dan  

8. pelaksanaan urusan administrasi Direktorat. 

 

D. Struktur Organisasi 

Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, berdasarkan susunan 

organisasi Direktorat Pelayanan Kefarmasian terdiri atas Subbagian 
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Administrasi Umum dan Kelompok Jabatan Fungsional. Adapun struktur 

organisasi adalah sebagai berikut.  

Gambar 13. Struktur Organisasi Direktorat Pelayanan Kefarmasian 

E. Sistematika 

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Direktorat Pelayanan 

Kefarmasian  adalah sebagai berikut: 

Ikhtisar Eksekutif 

Bab I    Pendahuluan 

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan 

penekanan kepada sasaran program dan aspek strategis organisasi 

serta permasalahan utama yang sedang dihadapi organisasi. 

Bab II Perencanaan Kinerja 

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun 

yang bersangkutan. 

Bab III Akuntabilitas Kinerja 

A. Capaian Kinerja Organisasi 

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk 

setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai 

dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap 
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pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis 

capaian kinerja. 

B. Realisasi Anggaran 

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran kantor pusat dan 

dana dekonsentrasi yang digunakan dan yang telah digunakan 

untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen 

Perjanjian Kinerja. 

Bab IV  Penutup 

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja 

organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan 

organisasi untuk meningkatkan kinerjanya. 

Lampiran 
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BAB II 
Perencaan Kinerja 
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BAB II. PERENCANAAN KINERJA 

A. PERENCANAAN KINERJA 

Perencanaan kinerja merupakan proses penetapan kegiatan tahunan 

dan indikator sasaran berdasarkan program, kebijakan dan sasaran yang 

telah ditetapkan dalam sasaran strategis. Perencanaan kinerja disusun 

sebagai pedoman bagi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi secara 

sistematis, terarah dan terpadu. Kementerian Kesehatan telah menetapkan 

8 (delapan) Sasaran Strategis Kementerian Kesehatan tahun 2020-2024. 

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Rencana 

Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020 - 2024 merupakan dokumen 

negara yang berisi upaya-upaya pembangunan kesehatan yang dijabarkan 

dalam bentuk program/kegiatan, indikator, target, sampai dengan kerangka 

pendanaan dan kerangka regulasinya. Selanjutnya Renstra Kementerian 

Kesehatan Tahun 2020 – 2024 dijabarkan dalam bentuk Rencana Aksi 

Program (RAP) di tingkat Eselon I dan Rencana Aksi Kegiatan (RAK) di 

tingkat Eselon II. Renstra Kementerian Kesehatan sebagai dasar 

penyelenggaraan pembangunan kesehatan mengamanatkan Sasaran 

Strategis kepada Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan untuk 

meningkatkan akses, kemandirian dan mutu kefarmasian dan alat 

kesehatan. Dalam rangka mendukung pencapaian sasaran dimaksud 

disusun tujuh strategi yang perlu dilakukan antara lain: 

a. Memastikan ketersediaan obat esensial dan vaksin di fasilitas pelayanan 

kesehatan, terutama di puskesmas, dengan melakukan pembinaan 

pengelolaan obat dan vaksin sesuai standar di instalasi farmasi provinsi, 

kabupaten/kota dan puskesmas; 

b. Menerapkan sistem data dan informasi pengelolaan logistik obat secara 

terintegrasi antara sarana produksi, distribusi, dan pelayanan kesehatan; 

c. Penguatan regulasi sistem pengawasan pre dan post market alat 

kesehatan, melalui penilaian produk sebelum beredar, sampling dan 

pengujian, inspeksi sarana produksi dan distribusi termasuk 
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pengawasan barang impor Border dan Post Border, dan penegakan 

hukum; 

d. Meningkatkan daya saing dan kemandirian industri farmasi dan alat 

kesehatan dalam negeri, melalui penciptaan iklim ramah investasi, 

optimalisasi hubungan kerjasama luar negeri, membangun sinergi 

Academic-Bussiness-Government-Community-Innovator (A-B-G-C-I), 

hilirisasi, serta fasilitasi pengembangan industri farmasi dan alat 

kesehatan ke arah biopharmaceutical, vaksin, natural, Active 

Pharmaceutical Ingredients (API) kimia dan industri alat kesehatan 

teknologi tinggi; 

e. Mendorong tersedianya vaksin halal melalui penyusunan roadmap 

vaksin halal; 

f. Mendorong produksi alat kesehatan dalam negeri dengan 

mengutamakan pemanfaatan komponen lokal serta penggunaan alat 

kesehatan dalam negeri melalui promosi, advokasi, dan pengawasan 

implementasi regulasi; 

g. Menjalankan program promotif preventif melalui pemberdayaan 

masyarakat, terutama untuk meningkatkan penggunaan obat rasional 

dan alat kesehatan tepat guna di masyarakat serta pemanfaatan 

kearifan lokal melalui Gerakan Bugar dengan Jamu dan pemanfaatan 

Obat Modern Asli Indonesia (OMAI). 

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2020 

tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020 – 2024, 

sasaran kinerja kegiatan pada Direktorat Pelayanan Kefarmasian adalah: 

1) Meningkatnya rumah sakit dengan penggunaan obat sesuai Fornas; 

2) Meningkatnya pelaksanaan pelayanan kefarmasian sesuai standar. 

Tercapainya sasaran tersebut direpresentasikan dengan Indikator 

Sasaran Kegiatan Peningkatan Pelayanan Kefarmasian beserta target yang 

harus dicapai. Berdasarkan Rencana Strategis Kementerian Kesehatan 

Tahun 2020 – 2024, berikut Indikator Sasaran Kegiatan Peningkatan 

Pelayanan Kefarmasian:  
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Tabel 3. Indikator Sasaran, Definisi Operasional dan Target Kegiatan Peningkatan 

Pelayanan Kefarmasian Tahun 2020 – 2024 

Indikator Sasaran Definisi Operasional Target 

2020 2021 2022 2023 2024 

Persentase rumah 

sakit dengan 

penggunaan obat 

sesuai FORNAS 

Rumah sakit yang melayani 

pasien JKN menggunakan 

item obat sesuai ketentuan 

dalam Fornas ≥80%. 

70% 75% 80% 85% 90% 

Persentase 

fasyankes yang 

melaksanakan 

pelayanan 

kefarmasian sesuai 

standar 

Fasilitas pelayanan 

kesehatan dengan Apoteker 

yang melakukan pengkajian 

dan pelayanan resep, 

Pelayanan Informasi Obat 

(PIO) dan konseling yang 

terdokumentasi. 

50% 55% 60% 65% 70% 

B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021  

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 sasaran. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen 

penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah 

atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta 

sumber daya yang tersedia. 

Perjanjian kinerja berisi tekad dalam rencana kinerja tahunan yang 

dicapai antara pimpinan instansi pemerintah/unit kerja yang menerima 

amanah/tanggungjawab/kinerja dengan pihak yang memberikannya. 

Perjanjian kinerja ini merupakan suatu janji kinerja yang diwujudkan oleh 

seorang pejabat penerima amanah kepada atasan langsungnya.  

Di dalam perencanaan kinerja ditetapkan target kinerja tahun 2021 

untuk seluruh indikator sasaran yang ada pada tingkat luaran dan kegiatan. 

Pernyataan Perjanjian Kinerja Direktorat Pelayanan Kefarmasian tahun 2021 

menjadi komitmen bagi Direktorat Pelayanan Kefarmasian untuk 

mencapainya pada tahun 2021. 
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Perjanjian kinerja Direktorat Pelayanan Kefarmasian tahun 2021 

ditanda tangani oleh Direktur Pelayanan kefarmasian sebagai pihak pertama 

dan Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan sebagai pihak kedua. 

Selama pelaksanaan kegiatan tahun 2021, dokumen Perjanjian Kinerja 

Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan mengalami satu kali 

revisi dikarenakan penetapan dokumen Renstra tahun 2020-2024 yang 

ditetapkan pada 10 Agustus 2020. Dokumen Perjanjian Kinerja awal dan 

revisi tersebut dapat dilihat pada gambar di bawah ini.  

Awal                                                         Revisi 

Gambar 14. Dokumen Perjanjian Kinerja Direktorat Pelayanan 

Kefarmasian Tahun 2021 
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Awal               Revisi 

Awal               Revisi 

Gambar 16. Rencana Kerja Tahunan 



 

LAKIP 2021    |    DIREKTORAT PELAYANAN KEFARMASIAN 

25 

25 

Tabel 4. Perubahan Indikator Sasaran Kegiatan dan Anggaran 

No Sasaran Kegiatan Indikator Sasaran Target 

1 Meningkatnya rumah sakit 

dengan penggunaan obat sesuai 

FORNAS 

Persentase rumah sakit 

dengan penggunaan obat 

sesuai FORNAS 

75% 

2 Meningkatnya pelaksanaan 

pelayanan kefarmasian sesuai 

standar 

Persentase fasyankes yang 

melaksanakan pelayanan 

kefarmasian sesuai standar 

55% 

Kegiatan: Peningkatan Pelayanan Kefarmasian 

Anggaran: Rp.  19.299.752.000,- (Sembilan belas milyar dua ratus sembilan 

puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh dua juta rupiah) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 15. Lampiran Perjanjian Kinerja Direktorat 

Pelayanan Kefarmasian Tahun 2021 
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BAB III 
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BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA 

A. TANTANGAN DAN PELUANG 

Saat ini, kita sedang menghadapi tantangan yang sangat berat, Tidak 

hanya indonesia, hampir semua negara di seluruh dunia sedang 

mencurahkan energi dan sumber dayanya untuk mengatasi pandemi COVID-

19. Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang membatasi gerak dan 

interaksi manusia menekan laju penularan penyakit dan mencegah 

kolapsnya fasilitas pelayanan kesehatan  dan mengakibatkan terhentinya 

roda perekonomian bangsa. Sehubungan dengan hal tersebut, berkaitan 

dengan tantangan yang kita hadapi saat ini Pandemi Covid-19 telah 

menimbulkan dampak yang besar terhadap pembangunan nasional dan 

berpengaruh terhadap pencapaian sasaran RPJMN 2020-2024 koreksi 

terhadap sasaran ekonomi yang turun cukup tajam di tahun 2020 dan 

berpengaruh di tahun 2021 

Direktorat Pelayanan Kefarmasian sebagai entitas dalam Kementerian 

Kesehatan, dituntut untuk ikut berperan dalam penanganan pandemi. Sesuai 

tugas dan fungsi yang telah diberikan, salah satu peran Direktorat Pelayanan 

Kefarmasian adalah menyiapkan tenaga apoteker dalam pelayanan 

kesehatan selama era pandemi. Dengan memanfaatkan kemajuan teknologi, 

Direktorat Pelayanan Kefarmasian telah menyelenggarakan beberapa 

kegiatan baik secara Virtual Meeting (Daring) dan tatap muka. 

Sejalan dengan penanganan pandemi, Direktorat Pelayanan 

Kefarmasian tetap berproses untuk mencapai sasaran kegiatan yang telah 

ditetapkan dalam Renstra Kementerian Kesehatan Tahun 2020 – 2024. 

Keterbatasan anggaran dan metode penyelenggaraan kegiatan tidak 

menyurutkan upaya pencapaian indikator, justru melahirkan langkah-

langkah inovatif dalam mencapainya. 

B. CAPAIAN KINERJA  

Pengukuran capaian Kinerja dilakukan dengan membandingkan 

realisasi capaian dengan rencana tingkat pencapaian (target) pada setiap 
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indikator, sehingga memberikan gambaran tentang pelaksanaan misi dalam 

rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam 

dokumen Renstra/ Perjanjian Kinerja. 

Dalam rangka menunjang kegiatan peningkatan pelayanan 

kefarmasian, maka Direktorat Pelayanan Kefarmasian melakukan berbagai 

aktivitas/kegiatan yang dapat menunjang pencapaian indikator sasaran yang 

telah ditetapkan dalam dokumen Renstra Kementerian Kesehatan Tahun 

2020 – 2024. Berikut ini akan diuraikan penjelasan tolak ukur kinerja dari 

Direktorat Pelayanan Kefarmasian berdasarkan definisi operasional indikator 

sasaran kegiatan sebagai berikut:  

a. Persentase Rumah Sakit dengan Penggunaan Obat sesuai Fornas   

Untuk mendukung upaya pelayanan kesehatan yang bermutu 

dalam pelaksanaan JKN, penggunaan obat oleh pelayanan kesehatan 

hendaknya mengacu kepada Formularium Nasional. Selain dapat 

meningkatkan efektifitas dan efisiensi pengobatan, penggunaan obat 

sesuai Formularium Nasional juga bertujuan untuk meningkatkan mutu 

penggunaan obat karena obat dalam Formularium Nasional telah diseleksi 

berdasarkan pertimbangan manfaat (efikasi), keamanan (safety) 

berdasarkan bukti ilmiah terkini, dan dengan harga yang terjangkau. 

Sebagai bentuk nyata dukungan tersebut, dalam Kegiatan 

Peningkatan Pelayanan Kefarmasian ditentukan indikator sasaran 

“Persentase Rumah Sakit dengan Penggunaan Obat sesuai Fornas”. 

Pengukuran penerapan Fornas sesungguhnya telah dilakukan sejak 

Pedoman Penerapan Fornas ditetapkan. Akan tetapi belum diketahui 

seberapa banyak rumah sakit yang telah menggunakan obat sesuai 

Fornas, sehingga belum ada data sandingan capaian tahun sebelumnya 

untuk indikator tersebut. 

Tujuan 

Melalui penggunaan obat yang sesuai dengan Formularium 

Nasional diharapkan dapat meningkatkan mutu pelayanan kefarmasian 

dan penggunaan obat yang rasional serta menjamin ketersediaan, 
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pemerataan, dan keterjangkauan obat dalam rangka menunjang 

keberhasilan pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional.  

Dengan demikian tujuan pengukuran indikator adalah untuk 

mengetahui persentase rumah sakit yang telah menggunakan obat sesuai 

Fornas sebesar ≥ 80%. 

Manfaat 

1) Bagi Tenaga Kefarmasian 

- Membantu pemantauan terapi obat di fasilitas kesehatan; 

- Memudahkan tenaga kefarmasiaan dalam proses pengadaan obat. 

2) Bagi Rumah Sakit 

- Mengoptimalkan pelayanan kesehatan kepada pasien; 

- Menjadi acuan untuk perencanaan kebutuhan obat; 

- Meningkatkan efisiensi anggaran pelayanan kesehatan; 

- Mengendalikan biaya dan mutu pengobatan. 

3) Bagi Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota/Provinsi 

- Turut berkontribusi dalam mendukung program kefarmasian dan alat 

kesehatan; 

- Meningkatkan penggunaan obat rasional pada pelayanan kesehatan 

di tingkat kabupaten/kota/provinsi; 

- Menetapkan penggunaan obat yang aman, berkhasiat, bermutu, 

terjangkau, dan berbasis bukti ilmiah dalam JKN; 

- Meningkatnya jumlah rumah sakit yang telah melaksanakan 

kesesuaian obat dalam Fornas sehingga dapat menjadi indikator 

keberhasilan pembinaan kesesuaian fornas di wilayah setempat. 

Definisi Operasional  

Rumah sakit menggunakan obat sesuai Fornas adalah rumah sakit yang 

menggunakan obat sesuai Fornas ≥ 80 %. 

Dalam hal ini sasaran indikator adalah rumah sakit  yang melayani pasien 

JKN, dan yang dimaksud dengan obat sesuai Fornas adalah obat yang 

digunakan dengan mengacu pada Formularium Nasional dan sesuai 

dengan ketentuan yang tercantum didalamnya.   
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Dalam perhitungan capaian indikator maka ditetapkan terlebih dahulu 

persentase kesesuaian Fornas pada rumah sakit yang melaporkan 

dengan rumus sebagai berikut:  

Rumus : Perhitungan % Kesesuaian obat 

=  
Jumlah Item Obat yang sesuai dengan Fornas di FKRTL

Jumlah Item Obat yang tersedia di FKRTL
𝒙 100% 

       =  
314

378
𝑥100% 

       = 83,07% 

Selanjutnya dilakukan perhitungan dengan rumus sebagai berikut : 

Rumus : Perhitungan % RS dengan penggunaan obat sesuai Fornas 

=  

Jumlah rumah sakit dengan persentase kesesuaian 

𝑑𝑒𝑛𝑔𝑎𝑛 𝐹𝑜𝑟𝑛𝑎𝑠 ≥ 80%

Jumlah rumah sakit yang dipantau
𝒙 100% 

       =  
159

200
𝑥100% 

       =  79,50% 

Kondisi yang Dicapai: 

Capaian indikator persentase rumah sakit dengan penggunaan 

obat sesuai Fornas tahun 2021 meningkat setiap triwulannya hingga 

pada triwulan IV mencapai 79,50%, atau sebesar 106% dari target. 

Capaian tahun 2021 yang memenuhi bahkan melebihi target tahun 

pertama Renstra Kementerian Kesehatan Tahun 2020 – 2024 

(Gambar 17), menunjukkan upaya Direktorat Pelayanan Kefarmasian 

telah berada di jalur yang tepat untuk mencapai target akhir 90% pada 

tahun 2024.  

Dibandingkan dengan realisasi indikator tahun 2020, maka 

mengalami kenaikan realisasi indikator sebesar 8% dari tahun 2020, 

upaya yang telah dilakukan dalam meningkatkan realisasi indikator 

adalah meningkatkan mutu pelayanan kefarmasian dan penggunaan 
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obat yang rasional, menjamin ketersediaan, pemerataan, dan 

keterjangkauan obat di fasilitas pelayanan kesehatan 

Realisasi indikator di tahun kedua Renstra menunjukan hal yang 

positif dan diharapkan dapat mempertahankan ketercapaian target 

akhir tahun Renstra 2020-2024.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 17. Target dan Realisasi Indikator Persentase Rumah Sakit dengan 

Penggunaan Obat sesuai Fornas 2020-2024 
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Gambar 18. Grafik Capaian Indikator Persentase Rumah Sakit dengan 

Penggunaan Obat sesuai Fornas Tahun 2021 

Permasalahan: 

1. Belum optimalnya penyampaian laporan RS akibat integrasi SIM 

RS dan SIRS masih dalam proses pengembangan oleh Direktorat 

Jenderal Pelayanan Kesehatan 

2. Belum semua obat yang tercantum dalam Fornas diterapkan 

dalam pelayanan kesehatan karena masih terdapat klinis/dokter 

yang belum memahami penerapan penggunaan obat dalam 

Fornas 

Upaya yang Telah Dilakukan: 

1. Melaksanakan evaluasi implementasi Fornas dengan melibatkan 

Dinas Kesehatan Provinsi dan unit terkait dalam pelaporan 

penggunaan obat tidak hanya untuk memperoleh data 

penggunaan obat sesuai Fornas namun juga dapat meningkatkan 

penerapan Fornas di RS. 

2. Berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan 

dan unit terkait untuk mendorong pengumpulan data penggunaan 

obat sesuai Fornas melalui sistem informasi yang sistematis dan 

terintegrasi sehingga memudahkan dalam pengolahan data. 
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Sebagai upaya untuk mencapai indikator Persentase Rumah Sakit 

dengan Penggunaan Obat sesuai Fornas Tahun 2021, Direktorat 

Pelayanan Kefarmasian telah melaksanakan berbagai kegiatan sebai 

berikut : 

1. Pengembangan FORNAS sebagai acuan dalam penggunaan obat 

sebagai kendali mutu dan kendali obat adalah komoditi yang sangat 

esensial yang dibutuhkan dalam pelayanan Kesehatan, untuk 

menjamin tersedianya obat yang aman, berkhasiat dan terjamin  

mutunya dalam penyelenggaraan Jaminan Kesehatan maka disusun 

Formularium Nasional (Fornas) yang diterbitkan pada tahun 2013. 

Fornas telah mengalami perkembangan baik dari segi item obat 

maupun jumlah sediaan/kekuatan sebagaimana ditampilkan dalam 

gambar berikut : 

Gambar 19. Perkembangan Formularium Nasional 

 

Dalam pengembangan Fornas telah dilakukan berbagai upaya dalam 

pembahasan, revisi setiap 2 (dua) tahun dilakukan secara berkala, 

dalam kondisi tertentu dilakukan pula adendum. Dalam addendum hal 

yang biasa jadi pembahasan adalah adanya penyesuaian restriksi, 

perubahan item obat maupun hal lain yang diperlukan. 
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Revisi Penyusunan Fornas dilaksanakan pada tahun 2021 

dengan tahapan sebagai berikut:  

1. Persiapan : tahapan ini dilakukan pengiriman surat ke Rumah 

Sakit, Dinkes Provinsi/Kab/Kota, organisasi profesi; seleksi - 

penetapan Komite Nasional Penyusunan Fornas dan kompilasi 

usulan serta seleksi administratif. 

2. Rapat Pembahasan : rapat perdana, pelaksanaan kajian-teknis, 

pleno, finalisasi dan editing. 

3. Pengesahan : Penyusunan Surat Keputusan Menteri 

4. Sosialiasi : Publikasi, Website Kemkes. 

Pembahasan dilaksanakan dalam beberapa tahapan dan pada 

tanggal 14 Oktober 2021 sehingga mendapatkan persetujuan Menteri 

Kesehatan sebagai daftar obat terpilih dalam Fornas yang ditetapkan 

melalui Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia 

Nomor HK.01.07/MENKES/6485/2021 tentang Formularium Nasional.  

Dengan diterbitkannya Fornas tahun 2021 diharapkan rumah sakit 

dapat menjadikan Fornas sebagai acuan dalam pemenuhan 

ketersediaan obat dalam pelayanan kesehatan 

 

2. Revisi DOEN 

Konsep obat esensial merupakan pendekatan yang telah 

terbukti paling bermanfaat untuk penyediaan obat dalam pelayanan 

kesehatan yang bermutu, efisien dan terjangkau. Pemerintah dalam 

hal ini Direktorat Pelayanan Kefarmasian telah menyusun Daftar Obat 

Esensial Nasional (DOEN) yang memuat obat-obatan yang paling 

dibutuhkan dengan mempertimbangkan ratio manfaat terhadap risiko 

dan juga manfaat dari segi biaya. 

Pembentukan Komite Nasional Penyusunan DOEN 

berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 

HK.01.07/MENKES/499/2020. Berdasarkan SK tersebut, komite  

melaksanakan tahapan pertemuan dalam rangka persiapan revisi 

DOEN 2019. Komite Nasional Penyusunan DOEN telah bertugas 
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melakukan penyusunan revisi DOEN sejak bulan Agustus 2020 dalam 

rapat pembahasan yang telah dilaksanakan sebanyak 5 (lima) kali 

pertemuan. Proses pembahasan dilakukan tidak hanya terhadap 

usulan yang diterima, namun juga melakukan review terhadap DOEN 

2019. Pembahasan terhadap usulan yang diterima sebanyak 489 item 

zat aktif dalam 654 bentuk sediaan/kekuatan, dengan rincian sebagai 

berikut:  

Tabel 5. Rekapitulasi Usulan DOEN 

 Item 

Bentuk 

sediaan/ 

kekuatan 

Item 

Bentuk 

sediaan/ 

kekuatan 

Obat Baru 7 7 252 339 

Sediaan Baru 2 2 41 58 

Usulan Perubahan Faskes 9 9 10 17 

 Diterima Ditolak 

 

  Setelah pembahasan penyusunan Revisi DOEN 2019 selesai 

dilaksanakan dalam beberapa tahapan, Daftar Obat Esensial Nasional 

telah ditetapkan melalui Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik 

Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/6477/2021 tentang Daftar Obat 

Esensial Nasional.  Dengan diterbitkannya DOEN tahun 2021 

diharapkan dapat menjadi acuan bagi fasilitas pelayanan kesehatan 

dalam pemenuhan ketersediaan obat dalam pelayanan kesehatan.   

3. Penyusunan Pedoman Penatagunaan Antibiotik di Sarana 

Pelayanan Kefarmasian 

Pelayanan kefarmasian sebagai bagian dari pelayanan kesehatan 

meliputi pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, 

pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian obat, 

pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat serta 

pengembangan obat. Pedoman Pelayanan kefarmasian dalam 

penatagunaan antimikroba di sarana pelayanan kesehatan 
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diharapkan dapat menjadi acuab dalam menetapkan pilihan antibiotik, 

dosis, interval, rute, durasi pemberian antibiotik, dan alur kerja yang 

membantu para klinisi. Penggunaan antibiotika lebih bijak diharapkan 

dapat meningkatkan outcome pasien dan menurunkan prevalensi 

resistensi antimikroba sehingga mengurangi konsekuensi merugikan 

(termasuk infeksi nosokomial, alergi, toksisitas dan biaya yang tidak 

perlu). 

  Pedoman Pelayanan Kefarmasian dalam Penatagunaan 

Antimikroba di Fasilitas Pelayanan Kesehatan ini digunakan sebagai 

acuan bagi apoteker dalam melakukan manajemen pengelolaan 

persediaan antimikroba dan pelayanan farmasi klnik pada terapi 

antimikroba guna mendukung penerapan program penatagunaan 

antimikroba (PGA) di fasilitas pelayanan kesehatan. 

  Pedoman ini memuat acuan pelayanan kefarmasian untuk 

terapi pada kelompok antimikroba antara lain antibakeri/antibiotika, 

antijamur, antivirus, antiprotozoa, namun untuk saat ini dipriorotaskan 

pada kelompok antibakteri/antibiotik karena lebih luas 

penggunaannya dan tingginya risiko terjadi resistensi. 

  Penysunan pedoman ini melibatkan pakar praktisi dari 

berbagai latar belakang spesialisasi, praktisi farmasi rumah sakit, 

akademisi serta perwakilan organisasi/perhimpunan seperti 

HISFARSI dan HISFARKESMAS. 

 

4. Pembahasan Teknis Usulan Obat berdasarkan Aspek Ratio 

Manfaat-Biaya dalam rangka Kendali Mutu Kendali Biaya 

Penilaian pembahasan teknis terhadap usulan obat yang masuk 

dilakukan dengan hasil sebagai berikut : 

a. Terdapat 145 usulan Fornas kemudian dilakukan screening 

berdasarkan kriteria high cost, high risk hingga didapatkan 49 obat 

untuk dilakukan tahapan selanjutnya. 

b. Terdapat 49 obat tersebut dilakukan searching artikel 

menggunakan metode PICO dengan melihat prespektif society 
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sebagai prioritas, lokasi studi negara tetangga menjadi prioritas 

pertama untuk dicari, bila tidak ada bisa mencari dari negara 

berkembang atau negara maju. 

c. Tim ahli farmakoekonomi bertugas melakukan critical appraisal 

dengan menggunakan instrument cheers, Ecobias dan 

transferability/Welet. Hasil screening akan disampaikan kepada 

tim Komnas Fornas berupa matriks hasilan obat. 

Gambar 20. Pembahasan Usulan Berdasarkan Aspek ratio Obat Kendali Mutu 

Kendali Biaya 

 

5. Evaluasi Implementasi Formularium Nasional di Rumah Sakit 

Fornas merupakan daftar obat terpilih yang dibutuhkan dan 

tersedia di fasilitas pelayanan kesehatan sebagai acuan dalam 

pelaksanaan JKN. Peranan Fornas menjadi sangat penting dalam 

pelaksanaan pelayanan kesehatan pada era JKN.                                   

Sebagai instrument kendali mutu dan kendali biaya dalam pelayanan 

JKN, Fornas bermanfaat sebagai acuan bagi penulis resep, 

mengoptimalkan pelayanan kepada pasien, memudahkan 

perencanaan, dan penyediaan obat di fasilitas pelayanan kesehatan.  

Dengan demikian diharapkan dengan mengimplementasikan 

penggunaan obat sesuai Fornas dalam pelayanan kesehatan di 

fasilitas pelayanan kesehatan, maka akan tercapai pelayanan 

kesehatan yang optimal melalui penggunaan obat rasional dan pasien 
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akan mendapatkan obat terpilih yang tepat, berkhasiat, bermutu, 

aman, terjangkau dan cost-effective.  

Sesuai dengan Permenkes 54 tahun 2018 tentang Penyusunan 

dan Penerapan Formularium Nasional Dalam Penyelenggaraan 

Program Jaminan Kesehatan menyatakan bahwa penerapan 

Formularium Nasional dilakukan melalui pemantauan dan evaluasi 

secara berkala, untuk menilai kepatuhan dan dampak penerapan 

Formularium Nasional dalam penyelenggaraan jaminan kesehatan. 

Berdasarkan laporan yang diterima terkait Laporan Penerapan 

Fornas di FKRTL berupa Form Pelaporan Pelayanan Obat untuk 

Peserta Jaminan Kesehatan Nasional yang dikirimkan oleh RS tiap 

Triwulan, diperoleh hasil perhitungan kesesuaian Fornas sebagai 

berikut: 

Tabel 6. Hasil Perhitungan Kesesuaian Rumah Sakit dengan 

Penggunaan Obat Sesuai Fornas 2021 

 

 

TRIWULAN 

Jumlah RS  
Mengirimkan Data yang 

penggunaan obatnya 

sesuai Fornas ≥80%  

Persentase Rumah 

Sakit dengan 

Penggunaan Obat 

sesuai Fornas   
I    47 23,50% 

II 103 51,50% 

III 134               67,00% 

IV 159 79,50% 

 

Dari hasil analisis data tersebut telah ditemukan beberapa 

kendala dalam upaya penerapan Fornas. Oleh karena itu perlu 

dilakukan pertemuan dengan RS dengan pembagian per wilayah yaitu 

Regional tujuan tidak hanya untuk memberikan feedback dan 

konfimasi hasil analisa pelaporan RS, namun juga untuk dapat 

mengidentifikasi berbagai potensi permasalahan dalam implementasi 

Fornas secara menyeluruh sehingga dapat disiapkan strategi 

antisipasi yang efektif dalam hal peningkatan penerapan Fornas. 

Pertemuan ini dilakukan dengan peserta dari RS regional Barat, 

regional Tengah dan regional Timur. Pemantauan dan evaluasi 
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implementasi Fornas dilakukan untuk menilai ketaatan dan dampak 

penerapan Fornas dalam pelaksanaan JKN. 

Dengan dilaksanakannya kegiatan evaluasi implementasi ini 

maka dapat mengetahui semua kendala-kendala yang dialami oleh 

seluruh rumah sakit , dapat diperoleh solusi pemecahan masalah yang 

dihadapi sehingga pemenuhan capaian indikator kesesuaian Fornas 

dapat tercapai, serta dapat meningkatkan pemenuhan dan 

ketersediaan obat dalam pelayanan kesehatan yang optimal dan 

komprehensif. 

Rencana tindak lanjut akan dilakukan evaluasi implementasi 

Fornas secara berkala dengan melibatkan tidak hanya tenaga 

kefarmasian namun juga penulis resep dalam rangka peningkatan 

penerapan Fornas di fasilitas pelayanan kesehatan.   

6. Pengembangan aplikasi SIM Seleksi Obat 

E-Fornas merupakan suatu sistem aplikasi yang berbasis 

website untuk mempermudah fasilitas kesehatan dan organisasi 

profesi dalam menyampaikan usulan obat secara online dan memberi 

kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses daftar obat yang 

tercantum dalam Formularium Nasional.  

Pengusulan obat secara online melalui e-Fornas, tidak hanya 

untuk menjamin Transparansi dan Akuntabilitas dalam proses 

penyusunan Fornas, namun juga untuk mempercepat dan 

mempermudah tim admin melakukan seleksi administrasi usulan obat 

Fornas sebelum dapat dibahas oleh Komnas Fornas, termasuk dalam 

hal ini adalah kontrol dokumentasi proses yang cukup banyak, serta 

memberikan kepastian waktu tunggu bagi pengusul dalam proses 

validasi usulan 5 (lima) hari kerja. 

Salah satu kriteria obat yang dapat tercantum dalam Fornas 

adalah cost-effectiveness dari obat tersebut yang harus dibuktikan 

dengan bukti ilmiah, dalam hal ini bukti ilmiah yang disampaikan terkait 

dengan jurnal farmakoekonomi. 
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Dalam rangka mempercepat proses seleksi usulan obat 

tersebut maka tim Farmakoekonomi akan membantu dalam hal 

melakukan seleksi jurnal farmakoekonomi yang akan dijadikan salah 

satu persyaratan validasi dokumen bukti ilmiah.  Untuk itu perlu 

dilakukan pengembangan e-Fornas melalui pembuatan modul 

dashboard Farmakoekonomi. 

Berdasarkan hal tersebut kemudian dilakukan pembahasan 

terkait hal-hal yang diperlukan dalam penambahan konten dalam 

dashboard e-Fornas sehingga diharapkan dapat mengakomodir 

kebutuhan yang diharapkan dalam seleksi farmakoekonomi terhadap 

usulan obat baru. Hal ini dilakukan dengan harapan usulan obat baru 

lebih selektif memenuhi kriteria yang dipersyaratkan.  

7. Penguatan Center of Excellence 

Dalam rangka meningkatkan mutu tenaga kefarmasian sekaligus 

sebagai upaya percepatan pelaksanaan pelayanan kefarmasian di 

Rumah Sakit sesuai standar, Direktorat Pelayanan Kefarmasian 

menginisiasi pembentukan Center of Excellence (CoE) Pelayanan 

Kefarmasian Dispensing Sediaan Obat Steril di Rumah Sakit. 

Pembentukan CoE dimaksudkan untuk membangun kolaborasi dalam 

pengembangan dan penguatan pelayanan kefarmasian di RS melalui 

pembentukan pusat unggulan pelayanan kefarmasian yang sekaligus 

berperan menjadi pusat pembelajaran bagi Apoteker Rumah Sakit di 

Indonesia. Kriteria RS Center of Excellence Pelayanan Kefarmasian 

Dispensing Sediaan Obat Steril antara lain memiliki unggulan dalam 

pelayanan kefarmasian Dispensing sediaan steril (penyiapan obat 

suntik, penanganan sediaan sitostatik, penyiapan nutrisi parenteral), 

memiliki SDM kefarmasian, sarana dan prasarana dalam Dispensing 

sediaan obat steril, berpengalaman dalam menyelenggarakan 

pelatihan bagi Apoteker RS dan terdaftar sebagai institusi terakreditasi 

penyelenggaraan pelatihan. 

Kementerian Kesehatan telah menetapkan Kepmenkes Nomor 

HK.01.07/Menkes/484/2021 tentang Penetapan Rumah Sakit Pusat 
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Unggulan (Center of Excellence) Pelayanan Kefarmasian Dispensing 

Sediaan Obat Steril yaitu RSUP Fatmawati pada tanggal 25 Oktober 

– November 2021 dan RSUP Dr. Sardjito pada tanggal 8-17 

November 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 21. Pertemuan penguatan Center of Excellence 

 

8. Pembinaan dan pengawasan di Fasilitas Pelayanan Kefarmasian 

Dalam mendukung transformasi sistem kesehatan diperlukan peran 

dan kontribusi nyata dari Apoteker dalam menjamin ketersediaan obat 

yang dibutuhkan dalam pelayanan kesehatan dan meningkatkan 

keselamatan pasien. Indikator pelayanan kefarmasian sebagaimana 

yang tercantum dalam Renstra 2021-2024 dan RPJMN 

mengamanatkan fasyankes untuk memenuhi standar pelayanan 

kefarmasian dengan melaksanakan pengkajian dan pelayanan resep, 

PIO dan konseling yang terdokumentasi . Untuk meningkatkan 

pembinaan dan pengawasan, Direktorat telah melaksanakan 

Coaching Implementasi Standar Pelayanan Kefarmasian dengan 

melibatkan praktisi puskesmas maupun rumah sakit dalam rangka 

peningkatan pelaporan pelayanan kefarmasian dan Coaching 

Pelayanan Kefarmasian yang melibatkan praktisi puskesmas dalam 
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penyusunan materi edukasi dalam rangka peningkatan kompetensi 

apoteker. 

Pembinaan dan pengawasan di fasilitas pelayanan kefarmasian 

merupakan bagian dari kegiatan yang dilakukan dalam upaya 

meningkatkan mutu pelayanan kesehatan, khususnya pelayanan 

kefarmasian yang berkesinambungan. Kegiatan pembinaan dan 

pengawasan (binwas) yang dilaksanakan oleh Kementerian 

Kesehatan, Dinas Kesehatan Provinsi/Kab/Kota sangat penting untuk 

dilakukan dengan sinergis dan kolaboratif. Seluruh pelaksanaan 

Binwas harus diarahkan agar fasilitas pelayanan kesehatan 

senantiasa berpedoman pada standar pelayanan kefarmasian yang 

telah ditetapkan dalam Peraturan Meteri Kesehatan RI. 

Untuk memfasilitasi hal tersebut, Direktorat Pelayanan Kefarmasian 

telah menyusun instrument penilaian bagi fasilitas pelayanan 

kefarmasian dan menerbitkan buku Pedoman Pembinaan dan 

pengawasan di fasilitas Pelayanan Kefarmasian yang dapat 

digunakan Pembina dan Pengawas dalam hal ini Dinas Kesehatan 

Provinsi/Kab/Kota sebagai acuan bagi pembinaan dan pengawasan 

yang dilakukan di rumah Sakit, Apotek, Klinik, Puskesmas dan Toko 

Obat dan juga dapat digunakan sebagai penilaian mandiri bagi fasilitas 

pelayanan kefarmasian terkait penyelenggaraan pelayanan 

kefarmasian yang telah dilakukan sebagai evaluasi. 

Selain itu telah dilaksanakan pula Sosialisasi Peraturan Menteri 

Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha 

dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis 

Risiko Sektor Kesehatan dimana didalamnya memuat standar usaha 

apotek dan toko obat. Kegiatan ini diharapkan dapat membantu para 

pelaku usaha apotek dan toko obat dalam memahami 

penyelenggaraan usaha apotek dan toko obat sehingga pada akhirnya 

dapat mendukung pelayanan kefarmasian sesuai standar. 
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Gambar 22. Pertemuan Pembinaan dan Pengawasan  

di Fasyankes 

9. Advokasi Peningkatan Mutu pelayanan Kefarmasian di Fasilitas 

Pelayanan Kefarmasian 

Dalam agenda transformasi sistem kesehatan Tahun 2021-2024, ada 

6 pilar transformasi yaitu transformasi layanan primer, transformasi 

layanan rujukan, transformasi sistem ketahanan nasional, 

trasnformasi sistem pembiayaan kesehatan, transformasi SDM 

Kesehatan, dan transformasi teknologi kesehatan. Penguatan peran 

farmasi di Puskesmas dan RS amat diperlukan untuk menunjang 

terlaksananya transformasi layanan primer dan rujukan dimana 

tenaga kefarmasian berperan dalam penyediaan obat dan BMHP 

yang diperlukan untuk pelayanan serta untuk meningkatkan 

keselamatan pasien. Selain itu fungsi utama Fasilitas Kesehatan 

Tingkat Pertama (FKTP) adalah sebagai penggerak upaya promotif 

dan preventif juga menuntut peran tenaga kefarmasian untuk turut 

terlibat di dalamnya. 

Sehubungan dengan hal tersebut, Direktorat Pelayanan Kefarmasian 

berupaya untuk melakukan advokasi dalam rangka peningkatan mutu 

pelayanan kefarmasian di fasilitas pelayanan kefarmasian. Melalui 
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kegiatan ini diharapkan dapat mendorong pengambil kebijakan dalam 

memenuhi kebutuhan apoteker di fasilitas pelayanan kefarmasian 

serta meningkatkan mutu pelayanan kefarmasian untuk mendukung 

transformasi sistem kesehatan. 

Gambar 23. Pertemuan Advokasi Mutu Pelayanan Kefarmasian 

 

10. Workshop Penilaian Cost Efektifitas Obat Dalam Rangka Kendali 

Mutu Kendali Biaya Pada Pelayanan Kesehatan 

Workshop untuk Apoteker dan tenaga kesehatan lainnya dalam 

Penggunaan Obat yang Cost Effective di Rumah Sakit diadakan 

sebagai upaya untuk meningkatkan pengetahuan Apoteker dan 

tenaga kesehatan di Rumah Sakit dalam rangka peningkatan kualitas 

penilaian aspek Farmakoekonomi dalam menilai usulan obat dalam 

Formularium Rumah Sakit dalam rangka meningkatkan efisiensi 

penggunaan obat di Rumah Sakit 

       Kegiatan dilakukan melalui tahapan meliputi rapat 

pembahasan teknis, rapat penyusunan proposal dan instrument, 

pengumpulan data evaluasi, Analisa data evaluasi, tindak lanjut 

evaluasi, dan diseminasi hasil evaluasi implementasi. Peserta 

merupakan Apoteker yang di Rumah Sakit, Puskesmas dan Dinas 

Kesehatan: 36 (tiga puluh enam) orang peserta (Sulawesi Selatan, 

Bali, Jawa Timur, Banten dan DKI Jakarta), tiap propinsi terdiri dari 1 
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orang dinas Kesehatan Propinsi, 2 orang Puskesmas dan 2 orang 

Rumah Sakit, dan 5 orang peserta pusat.  

Materi yang disampaikan: 

a. Teori dan Metode Sistem Klasifikasi ATC/DDD dalam Evaluasi  

     Penggunaan Obat (Prof. Retnosari Andrajati, Ph.D, Apt.)  

b. Peran Evaluasi Penggunaan Obat dalam Penanganan Resistensi  

    Antibiotik (Fauna Herawati, S.Si., M.FarmKlin., Apt.,)  

c. Analisis Expenditure Obat dalam Rangka Meningkatkan Efisiensi 

    Biaya Obat (Dr. Dwi Endarti, S.F., M.Sc., Apt.)  

d. Konsep Dasar Penilaian Farmakoekonomi (Didik Setiawan M.Sc.,  

    Ph.D, Apt.)  

e. Peran Farmakoekonomi dalam Seleksi Obat di Formularium   

    Nasional (Auliya A. Swantika, PhD, MBA, Apt.)  

f. Penerapan Penilaian Farmakoekonomi di Fasilitas Pelayanan  

    Kesehatan (Prof. Yusi Anggriani, S.Si., M.Kes., Apt)  

g. Simulasi Evaluasi Penggunaan Obat dengan Metode ATC/DDD 

    (Rangga Pratama, S.Si., M.Kom.) 

Gambar 24. Pertemuan Cost Efektifitas Obat Kendali Mutu Kendali Biaya 
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11. Pendampingan tenaga kesehatan dalam evaluasi penggunaan 

obat sesuai restriksi Fornas 

Kegiatan tersebut merupakan peningkatan tenaga kesehatan 

dalam evaluasi penggunaan yang high cost, high risk, dan high 

variable sehingga diperoleh obat cost effectiveness dalam upaya 

kendali mutu dan kendali biaya. Diharapkan terjadi peningkatan 

kapasitas dan dokumen evaluasi penggunaan. 

Pendampingan tenaga kesehatan dilakukan di Provinsi DKI 

Jakarta dan DIY serta sebagai peserta Apoteker yang di rumah sakit 

dan Dinas Kesehatan. Hasil dari kegiatan ini adalah pola penggunaan 

obat yang dinyatakan sebagai drug utilization (DU) 90 % di setiap 

rumah sakit (Lampiran 9) . Adapun Analisa penggunaan obat dapat 

digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan tingkat baik di 

tingkat rumah sakit daerah maupun nasional, data tersebut sebagai 

data perencanaan.  

Gambar 25. Pertemuan Pendampingan tenaga Kefarmasian dalam    

Evaluasi Penggunaan Obat Restriksi Fornas 

 

b. Persentase Fasyankes Yang Melaksanakan Pelayanan 

Kefarmasian Sesuai Standar 

Dalam mencapai sasaran meningkatnya pelaksanaan pelayanan 

kefarmasian sesuai standar, Direktorat Pelayanan Kefarmasian 

memiliki dua jenis indikator. Indikator sasaran yang dipantau dalam 
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pemantauan kinerja berdasarkan Renstra Kementerian Kesehatan 

2020 – 2024, yaitu “Persentase Fasyankes yang melaksanakan 

pelayanan kefarmasian sesuai standar” dengan target 50%. 

Indikator “Persentase Fasyankes yang melaksanakan pelayanan 

kefarmasian sesuai standar” sesungguhnya bukan indikator yang 

benar-benar baru bagi Kegiatan Peningkatan Pelayanan 

Kefarmasian. Pada RPJMN dan Renstra periode sebelumnya, 

pelaksanaan pelayanan kefarmasian yang sesuai standar telah 

menjadi indikator yang diukur pada dua tipe fasilitas pelayanan 

kesehatan, yaitu Puskesmas dan rumah sakit. Capaian masing-

masing pun cukup memuaskan, dimana pada Puskesmas capaiannya 

sebesar 57,1% dari target 55%, dan pada rumah sakit capaiannya 

sebesar 79,5 % dari target 75%. 

Menjawab tantangan perkembangan zaman akan tingginya 

standar kualitas pelayanan kefarmasian di fasilitas pelayanan 

kesehatan, maka Direktorat Pelayanan Kefarmasian menambahkan 

kriteria baru bagi Fasyankes yang pelayanan kefarmasiannya disebut 

sesuai standar yaitu dengan adanya keberadaan apoteker sebagai 

pelaksana pelayanan kefarmasian. Oleh karena itu capaian pada 

tahun 2021 tidak dapat dibandingkan dengan capaian periode 

sebelumnya. 

Tujuan 

Mengetahui jumlah fasilitas pelayanan kesehatan (Fasyankes) 

dengan Apoteker (dan/atau Tenaga Teknis Kefarmasian) yang 

melakukan pengkajian dan pelayanan resep, Pelayanan Informasi 

Obat (PIO) dan konseling yang terdokumentasi. 

Manfaat 

1) Untuk Tenaga Kefarmasian 

- Meningkatkan peran tenaga kefarmasian dalam pemberian 

pelayanan kesehatan di Fasyankes. 
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- Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap tenaga 

kefarmasian di Fasyankes. 

2) Untuk Puskesmas dan Rumah Sakit 

- Meningkatkan kinerja Puskesmas sebagai fasilitas kesehatan 

tingkat pertama dan rumah sakit sebagai fasilitas kesehatan 

rujukan tingkat lanjut. 

- Meningkatkan daya saing dalam komitmen peningkatan 

pelayanan kesehatan. 

3) Untuk Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota 

- Turut berkontribusi dalam mendukung program kefarmasian 

dan alat kesehatan. 

- Meningkatkan jaminan kualitas pelayanan kesehatan di tingkat 

provinsi/kabupaten/kota. 

- Meningkatnya jumlah Puskesmas dan rumah sakit yang telah 

melaksanakan pelayanan kefarmasian dapat menjadi indikator 

keberhasilan pembinaan pelayanan kefarmasian di wilayah 

setempat. 

Perhitungan 

I. Indikator RPJMN:  

Jumlah Fasyankes yang melaksanakan pelayanan kefarmasian 

sesuai standar, sebagai berikut: 

- Target tahun 2021 : 4000 Fasyankes  

- Capaian tahun 2021 : 3.837 Fasyankes (data dukung 

terlampir) 

II. Indikator Renstra:  

Persentase Fasyankes yang melaksanakan pelayanan 

kefarmasian sesuai standar, sebagai berikut: 

- Target tahun 2021 : 55 % 

- Capaian tahun 2021 : 57,1% 
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=  

Jumlah Fasyankes yang melaksanakan
pelayanan kefarmasian sesuai standar

Jumlah Fasyankes yang dipantau
𝒙 100% 

=  
837

6725
𝑥100% 

=  57.1% 

Kondisi yang dicapai: 

Pada pemantauan kinerja triwulan I-II, capaian dipantau hanya 

berdasarkan indikator RPJMN. Pada triwulan III-IV, pemantauan 

kinerja berdasarkan indikator Renstra, namun pencapaian kinerja 

pada triwulan III-IV juga tetap dapat dipantau berdasarkan indikator 

RPJMN.  

Tabel 7. Pencapaian Indikator RPJMN 

Indikator RPJMN Target TW I TW II TW III TW IV 

Jumlah Fasyankes yang 

melaksanakan pelayanan 

kefarmasian sesuai standar 

4.000 852 1.634 2.252 3.837 

 

Pada triwulan III-IV, pemantauan kinerja sudah mulai 

menggunakan indikator sasaran berdasarkan Renstra Kementerian 

Kesehatan 2020 – 2024 yaitu persentase Fasyankes yang 

melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar. Capaian 

indikator sasaran kegiatan sebesar 57,1%, atau 103,81% dari target 

tahun 2021. Capaian tahun 2021 yang memenuhi bahkan 

mengalamai kenaikan target tahun pertama sebesar  6,38 dari 

Renstra Kementerian Kesehatan Tahun 2020 – 2024 (Gambar 26). 

Hal ini menunjukkan upaya Direktorat Pelayanan Kefarmasian telah 

berada di jalur yang tepat untuk mencapai target akhir 70% pada 

tahun 2024. Fasyankes yang dipantau adalah Puskesmas dan rumah 

sakit. 
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Gambar 26. Target Persentase Fasyankes yang Melaksanakan Pelayanan 

Kefarmasian sesuai Standar pada Tahun 2020 – 2024 

 

Tabel 8. Pencapaian Indikator Renstra 

Indikator Renstra Target TW I TW II TW III TW IV 

Persentase Fasyankes 

yang melaksanakan 

pelayanan kefarmasian 

sesuai standar 

55% 18,03% 38,32% 44.62% 57,1% 

 

Gambar 27 adalah capaian indikator Renstra Persentase 

Fasyankes yang Melaksanakan Pelayanan Kefarmasian sesuai 

Standar tahun 2021 dari Puskesmas dan rumah sakit dari 34 provinsi, 

dimana sebaran Puskesmas dan rumah sakit yang dipantau belum 

optimal. 

50%

55%

60%

65%

75%

50,72%

57,10%

2020 2021 2022 2023 2024

Target Realisasi
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     Gambar 27. Capaian Indikator Persentase Fasyankes yang   Melaksanakan Pelayanan 

Kefarmasian sesuai Standar per Provinsi Tahun 2021 

 

Permasalahan: 

1. Tingkat response rate pelaporan dari fasyankes belum optimal 

karena sumber daya RS dan Puskesmas fokus pada pencapaian 

vaksinasi Covis-19 

2. Hambatan pada pelaksanaan konseling karena pembatasan sosial 

sehingga apoteker tidak dapat memenuhi tata cara dan standar 

konseling pasien menyebabkan pelaksanaan standar pelayanan 

kefarmasian tidak optimal 

Upaya yang telah dilakukan: 

1. Mendorong peningkatan response rate pelaporan fasilitas pelayanan 

kesehatan dengan mengadvokasi ke Dinas Kesehatan 

Provinsi/Kab/Kota, Kepala Instalasi Rumah Sakit, Apoteker 

Puskesmas dan memberikan reward SKP dari profesi Ikatan 

Apoteker Indonesia  (IAI) 

2. Optimalisasi pelaksanaan konseling menggunakan teknologi 

informasi seperti DIN, SMILE, SIMPUS, Fitur konseling Online, 

Whatsapp call dan memberikan pelatihan tingkat Provinsi/Kab/Kota 
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Sebagai upaya untuk mencapai indikator Persentase Fasyankes 

yang Melaksanakan Pelayanan Kefarmasian Sesuai Standar Tahun 

2021, Direktorat Pelayanan Kefarmasian telah melaksanakan berbagai 

kegiatan sebai berikut : 

1. Sosialisasi Gema Cermat kepada Stakeholder 

a. Sosialisasi GeMa CerMat kepada Masyarakat 

Kegiatan ini dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan 

pemahaman dan kesadaran serta kemandirian dan perubahan 

perilaku masyarakat tentang penggunaan obat secara benar 

sehingga diharapkan kedepannya akan meningkatkan 

penggunaan obat rasional. 

Sosialisasi dilaukan melalui penyampain materi dengan 

berbagai metode interaktif seperti permainan, lagu, 

penyuluhan dan diskusi interaktif oleh apoteker AoC. Adapun 

materi yang disampaikan adalah Tanya Lima O, 

Penggolongan obat, DAGUSIBU, Penerapan protokol 

kesehatan serta Penggunaan antibiotik yang bijak kepada 

19.922 masyarakat di 28 kabupaten/kota.  

Pada tahun 2021, pelaksanaan sosialisasi GeMa CerMat 

disertai dengan pelaksanaan Vaksinasi Covid 19 dengan 

melibatkan lintas sektor dan berbagai elemen masyarakat. 

Vaksinasi dilakukan secara bertahap di beberapa titik untuk 

memudahkan proses vaksinasi dan mencegah terjadinya 

kerumunan. Hal ini merupakan dukungan terhadap upaya 

pemerintah yang saat ini gencar menggelar vaksinasi guna 

mempercepat tercapainya kekebalan komunitas. Vaksinasi 

diberikan untuk dosis 1, selanjutnya untuk dosis 2 dapat 

dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan setempat di Fasilitas 

Pelayanan Kesehatan yang sudah ditentukan. Pelaksanaan 

vaksinasi covid kepada masyarakat dilakukan di 15 lokasi dan 

diikuti oleh kurang lebih 14.302 masyarakat. 
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b.  Pembekalan Apoteker AoC dalam Rangka Sosialisasi 

Gerakan Masyarakat Cerdas Menggunakan Obat (GeMa 

CerMat) kepada Stakeholder 

Selain sosialisasi GeMa CerMat kepada masyarakat dilakukan 

pula Pembekalan kepada para Apoteker AoC di 20 

Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah, Jawa Barat, 

Lampung dan Sumatera Selatan dengan total peserta 594 

Apoteker dan perwakilan Dinas Kesehatan Provinsi/Kab/Kota. 

Pembekalan apoteker sebagai Agent of Change GeMa CerMat 

dilakukan untuk memaksimalkan peran Apoteker dalam 

melakukan edukasi pada masyarakat dan memberikan 

pembekalan untuk meningkatkan kemampuan peserta yang 

akan dikukuhkan sebagai AoC GeMa CerMat. Selain itu, 

kegiatan dilaksanakan sebagai evaluasi dan supervisi 

Pemerintah Pusat terhadap perkembangan pelaksanaan 

Program GeMa CerMat di Provinsi dan Kabupaten/Kota. 

Dengan demikian upaya peningkatan POR Provinsi, 

khususnya pada masyarakat, dapat menjadi lebih terarah, 

tersistematis, terkoordinir dan berkesinambungan untuk 

mendukung upaya peningkatan pelayanan Kesehatan secara 

keseluruhan. 

Adapun materi yang disampaikan pada pembekalan adalah : 

• Optimalisasi Pelayanan Kefarmasian dalam Pelayanan 

Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat oleh Direktorat 

Pelayanan Kefarmasian 

• Pemantauan dan Evaluasi Gerakan Masyarakat Cerdas 

Menggunakan Obat oleh Direktorat Pelayanan Kefarmasian 

• Best Practice pelaksanaan Gerakan Masyarakat Cerdas 

Menggunakan oleh Master Agent of Change GeMa CerMat 

• Health Communication Skill (Teori dan Praktek) oleh 

Narasumber Praktisi 
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• Rencana Tindak Lanjut Pelaksanaan Gerakan Masyarakat 

Cerdas Menggunakan Obat oleh Dinas Kesehatan 

Provinsi/Kab/Kota, PPD/PC IAI dan Apoteker AoC 

c. Pembekalan Teknis Pemberian Informasi Kesehatan 

Terkait COVID-19 Kepada Pasien di Fasilitas Pelayanan 

Kesehatan dan Masyarakat 

Dalam situasi pandemi seperti saat ini, kolaborasi apoteker 

dengan seluruh stakeholder untuk pemberian Komunikasi 

Informasi Edukasi kepada masyarakat terkait obat-obatan 

serta vaksinasi COVID-19 juga sangat diperlukan seperti yang 

diketahui, saat ini banyak sekali berita palsu/hoax beredar di 

masyarakat yang dapat membahayakan Kesehatan bahkan 

mengancam jiwa. Peran Apoteker adalah bagaiman 

melakukan KIE sesuai dengan keilmuan untuk mencegah 

dampak buruk dari berita paslu tersebut. 

Apoteker AoC memiliki peran strategis sebagai media 

informasi untuk menyampaikan pesan kepada masyarakat, 

Apoteker AoC diperlukan kompetensi keilmuan dan diperlukan 

skill komunikasi yang baik dan efektif agar informasi/pesan 

dapat tersampaikan dengan baik. Keberadaan Apoteker AoC 

di tengah masyarakat dapat mengadakan kegiatan rutin yaitu 

untuk memberikan edukasi kepada masyarakat. Oleh karena 

itu, Direktorat Pelayanan Kefarmasian menyelenggarakan 

Workshop Membangun Komunikasi Efektif pad Edukasi 

Profesional Apoteker di Masyaralat dalam rangka membekali 

para AoC agar memiliki pengeyahuan dan kemampuan dalam 

melaksanakan edukasi kepada. Workshop ini diikuti oleh 360 

peserta Apoteker AoC dari seluruh Indonesia. 

Kegiatan dilakukan secara daring dengan materi : 

• Publik Speaking 

• Simulasi public speaking 

• Advocacy & Negotiation 
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• Simulasi dan Assesment 

d. Optimalisasi Apoteker AoC Dalam Peningkatan Kemampuan 

dalam Penanganan Pandemi COVID-19 

Dalam masa pandemik diperlukan optimalisasi peran Apoteker 

AoC dalam rangka peningkatan kemampuan penanganan 

Covid. Untuk itu dilakukan Sosialisasi aplikasi SiGeCe untuk 

mendukung pelaksanaan dan evaluasi program GeMa 

CerMat. Webinar dilakukan dengan melibatkan sebanyak 810 

orang Apoteker AoC dari seluruh Indonesia. Bersaman dengan 

webinar tersebut dilakukan launching SiGeCe dengan 

memperkenalkan aplikasi SiGeCe kepada para AoC sekaligus 

dengan meminta masukan dan saran untuk perbaikan aplikasi 

ke depannya.  

 

2. Penyediaan Materi KIE POR 

Dalam rangka menyebarkan informasi, dan untuk meningkatkan 

pengetahuan dan pemahaman kepada tenaga Kesehatan dan 

masyarakat tentang penggunaan obat rasional dan mengimbangi 

promosi obat oleh produsen, perlu disediakan berbagai materi 

promosi melalui berbagai media, baik cetak maupun elektronik. 

Hal ini dilakukan dalam rangka sosialisasi tentang penggunaan 

obat rasional kepada tenaga Kesehatan dan masyarakat secara 

intensif dan berkesinambungan. Dengan demikian dapat 

meningkatkan penggunaan obat secara rasional, dimana tenaga 

Kesehatan sebagai penyedia layanan Kesehatan dan masyarakat 

sebagai objek pengobatan mendapatkan informasi yang 

mamadai, sehingga praktek pengobatan yang aman (medication 

safety practice) dan keselamatan pasien (patient safety) dapat 

tercapai. 
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Penyusunan KIE fokus pada beberapa isu sebagai berikut : 

No Topik Sub topik media 

1 Akses 

pelayanan 

farmasi saat 

pandemi 

1. Bagaimana memakai masker kain yang 

benar 

2. Yang harus dihindari saat memakai 

masker kain 

3. Pengobatan mandiri (swamedikasi) 

dimasa pandemik 

4. Bagaimana berkunjung ke apotek  di 

masa pandemik 

5. Ayo Tanya 5O 

6. Cara penggunaan obat berdasarkan    

bentuk sediaan 

7. Cara memiliki dan mendapatkan obat  

8. Cara menggunakan obat 

9. Cara menyimpan obat 

10. Cara membuang obat yan benar 

11. Perubahan kandungan obat jika sudah 

kedaluwarsa 

Flyer 

2 Pengendalian 

resistensi 

antimikroba 

1. Apa itu bakteri resistan 

2. Kenapa bakteri menjadi resistan 

3. Infeksi virus yang tidak memerlukan 

antibiotik  

4. Yang harus diperhatikan saat 

menggunakan antibiotik 

5. Penggunaan antibiotik bijak oleh 

masyarakat (5 T) 

6. Tanyakan apoteker informasi tentang 

antibiotik 

Flyer 

3 Word 

Antimicrobial 

1. Video Sosilasasi Pedoman Penggunaan 

Antibiotik (PPAB) PMK No. 28 Tahun 

2021 

Video 
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Awareness 

Weeks 2021 

2. Video Kampanye penggunaan Antibiotik 

bijak 

 

3. Forum Diskusi Isu-Isu Kefarmasian Terkini 

Forum diskusi Bertujuan membahas permasalahan terkait 

farmakoekonomi dalam konteks pelayanan kefarmasian. dengan 

berbagai upaya yang dilaksanakan demi peningkatan derajat 

kesehatan masyarakat secara optimal. Materi yang dibahas 

meliputi: Pemantauan Penggunaan dan Biaya Obat di FKTP, 

Instrument Development for Willingness to Pay (WTP) per Quality 

Adjusted Life Year (QALY) in Indonesia Setting, serta Pengukuran 

nilai estimasi Cost Effectiveness Threshold (CET).  

         Pada diskusi pertama yang membahas hasil pemantauan 

penggunaan dan biaya obat di FKTP di temukan beberapa hal 

sebagai berikut : 

• Penggunaan obat diluar Fornas masih ditemukan dalam data 

TOP 20 di FKTP. Hal ini memerlukan intervensi lebih 

mendalam demi perbaikan kualitas penggunaan obat. 

• Pola penggunaan obat yang bervariasi erat kaitannya dengan 

program kesehatan yang sedang bergulir diwilayah tertentu 

misalnya program Pelayanan TB resisten di FKTP wilayah 

Jakarta menununjukan penggunaan linezolide yang tinggi. 

• Perlu dilakukan kajian mendalam tentang pemilihan merek 

dagang atau jenis sedian obat sehingga dapat meningkatkan 

efisiensi penggunaan obat. 

Pada diskusi yang kedua yang membahas persiapan 

penetapan WTP dibahas beberapa hal berikut bahwa:  

• Penetapan system pengukuran nilai CET dilakukan dengan 

beberapa cara dan salah satu nya adalah survei WTP pada 

responden  

• Tahapan dalam penentuan nilai CET dibahas mulai dari 

Brainstorming dengan para expert dari dalam dan luar negri, 
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melakukan sistematis review terhadap studi yang dilakukan di 

Negara lain, hingga pengambilan data serta penyusunan 

rekomendasi kebijakan 

Pada diskusi yang ketiga yang merupakan kelanjutan dari 

diskusi sebelumnya dicapai beberapa hal berikut :  

• Untuk menerapkan aspek farmakoekonomi dalam 

penyusunan formularium nasional sangat diperlukan adanya 

nilai CET 

• Diperlukan data terkait penggunaan obat kronis yang berfokus 

pada penggunaan obat di rumah sakit swasta untu melihat 

bagaimana biaya obat dan efisiensi biaya pada rumah sakit 

swasta dan rumah sakit pemerintah termasuk penggunaan 

obat diluar fornas 

• Dibahas lebih mendalam mengenai tahapan dalam penentuan 

CET, dimana tahap pertama adalah literatur review  atau 

penelusuran literatur tidak hanya systematic review. Tahap 

kedua brainstorming dengan expert dalam negeri, Tahap 

ketiga brainstorming dengan expert luar negeri, tahap 

keempat menetapkan metode estimasi CET, tahap yang 

kelima advokasi kepada stakeholder, tahap keenam 

penyusunan tools, tahap ketujuh pengambilan data dan 

analisis. 

 

Gambar 28. Pembahasan pemantauan penggunaan dan biaya obat 

di FKTP 
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4. Koordinasi dan Advokasi Lintas Sektor dalam rangka  

Pengendalian Resistensi Antimikroba 

Antimivrobial Resistence (AMR) atau Resistensi Antimikroba 

didefenisikan oleh WHO sebagai resistensi dari mikroorganisme 

terhadap antimikroba yang semula efektif untuk pengbatan infeksi 

yang disebabkan oleh mikroorganisme tersebut. Resistensi 

antimikroba erat kaitannya dengan penggunaan antimikroba 

secara luas/bebas dan penggunaan antimikroba yang tidak tepat, 

seperti yang berlebihan (over use), peresepan antibiotik untuk 

penyakit non bacterial (mis-use), dan pasien tidak menyelesaikan 

program terapi (under-use). Bila tidak segera dikendalikan maka 

akan mengakibatkan dampak negatif  yang masif pada kesehatan, 

ekonomi, dan pembangunan global, termasuk akan membebani 

keuangan negara dalam pembiayaan Jaminan Kesehatan 

Nasional (JKN). Melalui Permenko Nomor 7 Tahun 2021 

Indonesia telah Menyusun Rencana Aksi Nasional Pengendalian 

Resistensi Antimikroba (RAN PRA) Indonesia Tahun 2020-2021 

berdasarkan rekomendasi multisektoral untuk menghadapi 

tantangan pengendalian resistensi antimikroba di Indonesia 

dengan pendekatan One Health. RAN PRA bertujuan untuk 

meminimalisasi muncul dan menyebarnya mikroba resisten, 

memastikan ketersediaan antimikroba yang aman, efektif, 

bermutu dan terjangkau, serta penggunaan antimikroba secara 

bijak dan bertanggung jawab. 

Pelaksanaan Koordinasi dan Advokasi Lintas Sektor dalam 

rangka Pengendalian Resistensi Antimikroba dilaksanakan 

dengan metode daring (Virtual Meeting) dengan mengundang 

Akademisi, perwakilan Perhimpuanan Dokter Spesialis, Komite 

Pengendalian Resistensi Antimikroba (KPRA). Peserta 

merupakan perwakilan dari Direktorat Pelayanan Kefarmasian, 

Direktorat Mutu dan Akreditasi Pelayanan Kesehatan dan 
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Puslitbang Sumber Daya dan Pelayanan Kesehatan.Kegiatan ini 

menghasilkan draft Petunjuk Teknis Pemantauan Penggunaan 

Obat Rasional di Puskesmas untuk mengukur salah satu indikator 

dan target dalam RAN PRA 2020-2024 yaitu persentase 

penggunaan antimikroba rasional di Fasilitas Kesehatan Tingkat 

Pertama (Puskesmas) yang diperoleh dari diagnosa penyakit 

ISPA non Pneumonia dan Diare Non-Spesifik. Draft Petunjuk 

Teknis ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam pelaksanaan 

pemantauan dan evaluasi penggunaan obat yang dilakukan telah 

sesuai dengan pedoman pengobatan yang berlaku dalam rangka 

pengendalian resistensi antimikroba. Pemantauan penggunaan 

obat dapat digunakan untuk melihat mutu pelayanan pengobatan 

dan mutu keprofesian, membuat perencanaan obat dan perkiraan 

kebutuhan obat secara lebih rasional, dan sebagai sarana 

pembinaan bagi kinerja tenaga Kesehatan setempat. 

5. Evaluasi Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Cerdas 

Menggunakan Obat (GeMa CerMat) 

Sejak tahun 2016-2020 telah dilaksanakan kegiatan pembinaan, 

sosialisasi, dan pembekalan bagi Apoteker Agent of Change 

(AoC) Gerakan Masyarakat Cerdas Menggunakan Obat (GeMa 

CerMat) di 24 provinsi. Evaluasi pelaksanaan GeMa CerMat 

merupakan tindak lanjut pembekalan dan sosialisasi GeMa 

CerMat yang salah satunya diperlukan untuk mengetahui capaian 

dan upaya yang telah dilakukan oleh Dinas Kesehatan 

Provinsi/Kabupaten/Kota dan Apoteker AoC terhadap target yang 

telah ditetapkan. Untuk memaksimalkan peran apoteker AoC 

dalam melakukan edukasi pada masyarakat dan memudahkan 

proses evaluasi pelaksanaan GeMa CerMat oleh Dinas 

Kesehatan dan Kementerian Kesehatan, diperlukan dukungan 

saranan digital. 

Kegiatan ini dilaksanakan dengan pertemuan secara daring 

(Virtual Meeting) untuk menyusun konsep bentuk dukungan 
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sarana digital dan pengembangan aplikasi SiGeCe . Aplikasi ini 

adalah aplikasi berbasis web memudahkan para AoC GeMa 

CerMat/User  untuk mengetahui, membagikan dan mengadakan 

kegiatan-kegiatan apa saja yang sudah atau akan dilakukan 

seperti kegiatan sosialisasi atau penyuluhan terhadap GeMa 

CerMat, terutama pada masa pandemi Covid-19. Aplikasi ini 

diharapkan dapat memberikan informasi penggunaan obat 

kepada masyarakat berdasarkan kompetensi apoteker yang dapat 

diakses secara digital melalui sigece,kemkes,go.id dengan login 

menggunkan email masing-masing dan password yang telah 

diberikan sesuai status (Apoteker Aoc GeMa CerMat dan admin 

Dinas Kesehatan) 

C. REALISASI ANGGARAN 

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Direktorat Pelayanan 

Kefarmasian semula didukung oleh anggaran yang dituangkan dalam Daftar 

Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun 2021 dengan alokasi sebesar  Rp. 

12.532.809.000,- (Dua Belas Milyar Lima Ratus Tiga Puluh Dua Juta 

Delapan Ratus Sembilan Ribu Rupiah). Dalam pelaksanaan tahun berjalan, 

anggaran Direktorat Pelayanan Kefarmasian mengalami penambahan 

anggaran untuk kegiatan kemitraan dan hibah langsung luar negeri, 

sehingga DIPA  Direktorat Pelayanan Kefarmasian tahun 2021 sebesar Rp.  

19.299.752.000,- (Sembilan belas milyar dua ratus dua puluh Sembilan puluh 

Sembilan juta tujuh ratus lima puluh dua ribu rupiah). 

 

Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Terhadap Capaian 

Indikator :  

1. Persentase Rumah Sakit dengan Penggunaan Obat sesuai Fornas 

Target indikator Persentase Rumah Sakit dengan Penggunaan Obat 

sesuai Fornas ditetapkan sebesar 75% dan realisasi indikator tersebut 

sebesar 79,5% sehingga capaian kinerja yang diperoleh sebesar 106%. 

Hal tersebut menyatakan terwujudnya efisiensi anggaran terhadap 

capaian kinerja, karena capaian kinerja sebesar 106 % dapat terwujud 
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dengan 99.83 % penyerapan anggaran. Berdasarkan data tersebut, 

dapat disimpulkan kinerja Direktorat Pelayanan Kefarmasian telah cukup 

efektif dan efisien dalam memenuhi target yang ditetapkan. 

 

Gambar 29. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Terhadap 

Capaian Indikator Persentase Rumah Sakit dengan Penggunaan Obat 

Sesuai Fornas 

2. Persentase Fasyankes Yang Melaksanakan Pelayanan Kefarmasian 

Sesuai Standar 

Target indikator Persentase Rumah Sakit dengan Penggunaan Obat 

sesuai Fornas ditetapkan sebesar 55% dan realisasi indikator tersebut 

sebesar 57,1% sehingga capaian kinerja yang diperoleh sebesar 

103,81%. Hal tersebut menyatakan terwujudnya efisiensi anggaran 

terhadap capaian kinerja, karena capaian kinerja sebesar 103,81 % 

dapat terwujud dengan 98.53 % penyerapan anggaran. 

 

Gambar 30. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Terhadap 

Capaian Indikator Persentase Fasyankes yang Melaksanakan Kefarmasian 

Sesuai Standar  

106%

99,83%

Realisasi Anggaran Capaian Kinerja

103,81%

98,53%

Realisasi Anggaran Capaian Kinerja
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1. Analisis Efisiensi e-Monev DJA 

Gambar 31. Hasil Penilaian e-Monev DJA 

Berdasarkan penilaian efisiensi melalui e-Monev DJA, Direktorat 

Pelayanan Kefarmasian mengalami efisiensi 1,14%. Direktorat 

Pelayanan Kefarmasian tidak mengalami signifikan dalam hal efisiensi 

karena adanya penambahan anggaran untuk kegiatan percepatan 

vaksinasi di 15 Kabupaten/Kota. Realisasi anggaran sebesar 98,86 %, 

Direktorat Pelayanan Kefarmasian mampu mencapai rata-rata capaian 

volume keluaran 100,00%. 

 

2. Analisis Sumber Daya Manusia 

Berdasarkan data hasil analisis beban kerja Direktorat Pelayanan 

Kefarmasian, jumlah pegawai yang dibutuhkan untuk menjalankan 

tugas dan fungsi satuan kerja adalah sebanyak 111 orang. Jumlah total 

pegawai aktif Direktorat Pelayanan Kefarmasian pada tahun 2021 

sebanyak 55 orang. Dengan jumlah pegawai aktif yang kurang dari 

hasil analisis beban kerja, Direktorat Pelayanan tetap mampu 

menjalankan tugas dan fungsinya. 
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Distribusi pegawai Direktorat Pelayanan Kefarmasian per 

subdirektorat dan subbagian sebagai berikut: 

 

Gambar 32. Distribusi Pegawai per Substansi/Subbag 

 

Apabila dilihat dari tingkat pendidikan, keragaman SDM 

Direktorat Pelayanan Kefarmasian didominasi oleh lulusan S2-

Apoteker (94%), setelahnya S1 (2%), dan lainnya D3 (2%), SMA (2%). 
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Gambar 33. Gambaran Keragaman Pegawai berdasarkan Tingkat Pendidikan 

 

a. Sarana dan Prasarana 

Laporan perkembangan Barang Milik Negara Tahun Anggaran 2021 

sebagai berikut :  

a) BMN Intrakomptable  

● Posisi awal (01 Januari 2021) : Rp. 6.339.585.237,- 

● Penambahan    : Rp.    758.995.000,- 

● Pengurangan    : Rp.      74.216.000,- 

● Posisi akhir (31 Desember 2021) : Rp. 7.024.363.637,- 

b) BMN Ekstrakomptable 

● Posisi awal (1 Januari 2021) : Rp.       1.376.000,- 

● Penambahan    : - 

● Pengurangan    : Rp           200.000,- 

● Posisi akhir (31 Desember 2021) : Rp.       1.176.000,- 

c) BMN Gabungan Intra dan Ekstra 

● Posisi awal (1 Januari 2021) : Rp. 6.340.961.237,- 

● Penambahan    : Rp.    758.995.000,- 

● Pengurangan    : Rp.      74.416.600,- 

● Saldo akhir    : Rp. 7.025.539.637,- 
 



 

LAKIP 2021    |    DIREKTORAT PELAYANAN KEFARMASIAN 66 

66 

  

BAB IV 
Penutup 
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BAB IV. PENUTUP 
Laporan Kinerja merupakan bentuk perwujudan pertanggung jawaban yang 

berfungsi sebagai alat penilai kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat 

Pelayanan Kefarmasian dalam pencapaian visi, misi dan sasaran program yang 

telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-

2024 dan juga sebagai upaya dalam mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang 

baik (good governance).  

Direktorat Pelayanan Kefarmasian telah mampu merealisasikan kegiatan yang 

merupakan penjabaran dari Sasaran Program dan Kegiatan Pelayanan 

Kefarmasian, serta mampu mencapai target kedua indikator sasaran. Keberhasilan 

ini diharapkan dapat menjadi acuan dan motivasi untuk pelaksanaan kegiatan yang 

telah dicanangkan pada periode berikutnya. 

Langkah-langkah strategis yang akan ditempuh Direktorat Pelayanan 

Kefarmasian pada tahun 2022 untuk menghadapi tantangan dan peluang yang ada 

antara lain: 

1. Melakukan evaluasi implementasi Formularium Nasional di rumah sakit 

2. Mengoptimalkan perencanaan kebutuhan obat puskesmas dan rumah sakit 

dalam rangka kendali mutu dan kendali biaya 

3. Mendorong pemanfaatan sistem informasi dalam  pembinaan dan pengawasan 

pelayanan kefarmasian 

4. Mengoptimalkan koordinasi dengan Provinsi/Kab/Kota dalam melakukan  

pembinaan dan pengawasan kegiatan pelayanan kefarmasian sebagai data 

indikator kegiatan secara berkala 

Laporan Kinerja Direktorat Pelayanan Kefarmasian dimanfaatkan untuk bahan 

evaluasi kinerja direktorat, penyempurnaan dokumen perencanaan, pelaksanaan 

program dan kegiatan dan penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan di 

masa yang akan datang. 
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Sinergi perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan kegiatan peningkatan 

pelayanan kefarmasian perlu ditingkatkan sehingga terjadi keselarasan dalam 

mencapai akuntabilitas kinerja. 
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LAMPIRAN 

1. Perjanjian Kinerja Direktur Pelayanan Kefarmasian Tahun 2021 
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2. Surat Penyampaian Laporan Capaian Indikator 
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3. Data Capaian Indikator Tahun 2021 
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4. Rekapitulasi Data Indikator Persentase Rumah Sakit dengan Penggunaan 

Obat sesuai Fornas  
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5. Surat Penyampaian Laporan Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas dan 

Rumah Sakit 
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6. Link Pelaporan Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas dan Rumah Sakit 
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7. Hasil Pengumpulan Data Indikator melalui Google Form 
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8. Google Form dan Link Pelaporan Capaian Indikator Fasyankes yang 

Melaksanakan Pelayanan Kefarmasian sesuai Standar 
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9. Hasil Pendampingan Tenaga Kesehatan Dalam Kendali Biaya Obat Yang High 

Cost, High Risk, Dan High Volume Di Rumah Sakit pada Pengolahan Data Drug 

Utilitation (Du) 90% 
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10. Materi KIE POR dan GeMa CerMat 

 

                   

Video Kampanye Penggunaan Antibiotik bijak Video Kampanye Penggunaan 

Antibiotik bijak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Video : Sosialisasi Pedoman Penggunaan Antibiotik 
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