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IKHTISAR EKSEKUTIF 
 

Laporan Kinerja Direktorat Produksi dan Distribusi Kefarmasian Tahun 

2021 disusun sebagai wujud pertanggungjawaban atas kinerja berdasarkan 

perencanaan strategis yang telah ditetapkan. Pada laporan ini 

menginformasikan pencapaian kinerja Direktorat Produksi dan Distribusi 

Kefarmasian tahun 2021 sebagai bagian dari pencapaian sasaran 

program/kegiatan Direktorat Produksi dan Distribusi Kefarmasian pada 

Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Kesehatan 2020-2024. Laporan 

kinerja disusun secara periodik dan merupakan salah satu komponen 

penilaian dalam evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 

(SAKIP) yang dilaksanakan setiap tahun. 

 

Dalam kurun waktu tiga tahun terakhir, penilaian atas hasil evaluasi 

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Satuan Kerja Direktorat 

Produksi dan Distribusi Kefarmasian memperoleh nilai AA. Rincian penilaian 

tersebut sabagai berikut: 

No. Tahun Hasil Penilaian  Kategori 

1. 2018 96,25 AA 

2. 2019 95,94 AA 

3. 2020 96,25 AA 

 

Dalam pencapaian sasaran program/kegiatan, Direktorat Produksi dan 

Distribusi Kefarmasian masih mengacu pada struktur organisasi Peraturan 

Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2020 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. 

Direktorat Produksi dan Distribusi Kefarmasian mempunyai tugas 

melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, 

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

supervisi, evaluasi dan pelaporan di bidang produksi dan distribusi 

kefarmasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Dalam rangka melaksanakan tugas tersebut Direktorat Produksi dan 

Distribusi Kefarmasian menyelenggarakan fungsi: 

1. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang produksi dan distribusi obat, 

obat tradisional, kosmetika, narkotika, psikotropika, prekursor farmasi, 

kemandirian obat dan bahan baku sediaan farmasi, dan pengamanan 

pangan dalam rangka upaya kesehatan; 

2. Pelaksanaan kebijakan di bidang produksi dan distribusi obat, obat 

tradisional, kosmetika, narkotika, psikotropika, prekursor farmasi, 
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kemandirian obat dan bahan baku sediaan farmasi, dan pengamanan 

pangan dalam rangka upaya kesehatan; 

3. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang 

produksi dan distribusi obat, obat tradisional, kosmetika, narkotika, 

psikotropika, prekursor farmasi, kemandirian obat dan bahan baku 

sediaan farmasi, dan pengamanan pangan dalam rangka upaya 

kesehatan; 

4. Fasilitasi pengelolaan di bidang produksi dan distribusi obat, obat 

tradisional, kosmetika, narkotika, psikotropika, prekursor farmasi, 

kemandirian obat dan bahan baku sediaan farmasi, dan pengamanan 

pangan dalam rangka upaya kesehatan; 

5. Pelaksanaan kegiatan teknis berskala nasional di bidang produksi dan 

distribusi obat, obat tradisional, kosmetika, narkotika, psikotropika, 

prekursor farmasi, kemandirian obat dan bahan baku sediaan farmasi, 

dan pengamanan pangan dalam rangka upaya kesehatan; 

6. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang produksi dan 

distribusi obat, obat tradisional, kosmetika, narkotika, psikotropika, 

prekursor farmasi, kemandirian obat dan bahan baku sediaan farmasi, 

dan pengamanan pangan dalam rangka upaya kesehatan; 

7. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang produksi dan distribusi 

obat, obat tradisional, kosmetika, narkotika, psikotropika, prekursor 

farmasi, kemandirian obat dan bahan baku sediaan farmasi, dan 

pengamanan pangan dalam rangka upaya kesehatan; 

8. Pelaksanaan urusan administrasi Direktorat. 

 

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 

21 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 

2020-2024, sasaran kegiatan peningkatan produksi dan distribusi 

kefarmasian adalah meningkatnya kemampuan industri sediaan farmasi 

dalam produksi dan distribusi. 

Adapun indikator kinerja yang ditetapkan berdasarkan sasaran 

kegiatan peningkatan produksi dan distribusi kefarmasian tersebut beserta 

target yang ditetapkan untuk tahun 2021 adalah persentase kemampuan 

industri farmasi memenuhi kebutuhan Rencana Kebutuhan Obat (RKO) 

sebesar 69%. 

Dari indikator kinerja tahun 2021 tersebut di atas, Direktorat Produksi 

dan Distribusi Kefarmasian telah mencapai target yang telah ditetapkan, 

yaitu persentase realisasi kemampuan industri farmasi memenuhi 

kebutuhan Rencana Kebutuhan Obat (RKO) sebesar 70,99%, dan capaian 

sebesar 102,88%. 

 Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, Direktorat Produksi dan 

Distribusi Kefarmasian didukung oleh anggaran yang dituangkan dalam 

Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun 2021 dengan alokasi semula 
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sebesar Rp 23.819.958.000 (Dua Puluh Tiga Milyar Delapan Ratus Sembilan 

Belas Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Rupiah). Selama 

pelaksanaan kegiatan tahun 2021, alokasi Direktorat Produksi dan Distribusi 

Kefarmasian mengalami 8 (delapan) kali revisi perubahan anggaran program 

dikarenakan adanya refocusing atau realokasi anggaran pada kegiatan 

pengadaan dan terdapat penambahan anggaran pada kegiatan Sosialisasi 

Penggunaan Jamu yang Aman, Bermutu dan Bermanfaat. Dari perubahan 

tersebut, DIPA akhir Direktorat Produksi dan Distribusi Kefarmasian tahun 

2021 menjadi sebesar Rp 23.035.074.000 (Dua Puluh Tiga Milyar Tiga Puluh 

Lima Juta Tujuh Puluh Empat Ribu Rupiah). Adapun realisasi anggaran 

tahun 2021 adalah bruto sebesar Rp 21.688.314.700 (Dua Puluh Satu Milyar 

Enam Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Empat Belas Ribu 

Tujuh Ratus Rupiah) dengan persentase realisasi sebesar 94,15%, sedangkan 

netto sebesar Rp 21.267.589.150 (Dua Puluh Satu Milyar Dua Ratus Enam 

Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Seratus Lima 

Puluh Rupiah) dengan persentase realisasi sebesar 92,33%. Realisasi 

anggaran tidak tercapai 100% karena adanya pengadaan yang gagal lelang 

dan tidak terpakainya sebagian anggaran pada kegiatan sosialisasi jamu yang 

aman, bermutu dan bermanfaat dalam rangka mendukung vaksinasi Covid-

19. Namun demikian, keseluruhan output sesuai Renstra maupun dokumen 

acuan lainnya tetap tercapai sepenuhnya. 

Keberhasilan Direktorat Produksi dan Distribusi Kefarmasian dalam 

mencapai target indikator kinerja di tahun kedua Renstra 2020-2024 

merupakan hasil kerja keras seluruh komponen, pendayagunaan sumber 

daya yang optimal, jejaring kerja antar organisasi, serta penguatan good 

governance terutama dalam perencanaan program kegiatan dan penyusunan 

peraturan perundang-undangan bidang produksi dan distribusi kefarmasian 

serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan yang berkelanjutan. 

Adapun pada tahun 2021, Direktorat Produksi dan Distribusi Kefarmasian 

memiliki upaya dan telah mencapai prestasi sebagai berikut: 

 

1. E-report Pedagang Besar Farmasi untuk Membantu Ketahanan Obat di 

Masa Pandemi Covid-19 

Direktorat Produksi dan Distribusi Kefarmasian melakukan 

pengembangan e-report PBF dalam rangka pelaporan distribusi obat-obat 

Covid-19 untuk menjamin keberlangsungan pelaporan distribusi obat-

obat Covid-19 real time secara elektronik. E-report PBF (obat Covid-19) 

diharapkan dapat menyediakan informasi terkait ketersediaan obat-obat 

Covid-19 yang ada di Pedagang Besar Farmasi baik pusat maupun cabang 

sehingga dapat memberikan kemudahan akses informasi bagi pemerintah 

pusat sebagai dasar pengambilan kebijakan untuk menjamin 

ketersediaan obat-obat Covid-19 di masa pandemi dan kemudahan akses 

bagi sarana pelayanan kesehatan dalam pemenuhan kebutuhan obat-



 

5 

 

obat Covid-19 untuk pelayanan kesehatan. E-report PBF (obat Covid-19) 

dapat diakses melalui https://obatcovid19-pbf.kemkes.go.id/ 

 

 

 

 

 
Gambar 1 e-Report PBF (Obat Covid-19) 

Direktorat Produksi dan Distribusi Kefarmasian juga 

menyelenggarakan daily meeting dengan industri farmasi, pedagang besar 

farmasi dan apotik dalam rangka koordinasi sebagai upaya untuk 

menjamin ketersediaan obat Covid-19 yang digunakan dalam pelayanan 

kesehatan di masa pandemi. 

 
Gambar 2 Daily Meeting Ketersediaan Obat Covid-19 

2. Pemberian Special Access Scheme (SAS) untuk Obat-Obat Covid-19 

Pada kurun waktu di bulan Juli - September tahun 2021 terjadi 

peningkatan kasus penderita Covid-19 yang cukup tinggi dimana 

kebutuhan obat melebihi ketersediaan yang ada di dalam negeri.  Untuk 

menjamin pemenuhan kebutuhan obat, salah satunya melalui 

mekanisme jalur khusus (Special Access Scheme). Direktorat Produksi 

dan Distribusi Kefarmasian memfasilitasi pemasukan obat yang 

https://obatcovid19-pbf.kemkes.go.id/
https://obatcovid19-pbf.kemkes.go.id/
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dibutuhkan untuk penanggulangan Covid-19 melalui jalur khusus 

(Special Access Scheme) untuk kebutuhan rumah sakit maupun donasi 

seperti Azithromycin, Remdesivir, Favipiravir dan Molnupiravir. Pada 

tahun 2021 telah diterbitkan sebanyak 38 surat ijin SAS Obat Covid-19. 

 

3. Pemberian Rekomendasi Pembebasan Fasilitas Kepabeanan dan/atau 

Cukai Vaksin Covid-19 

Dalam hal mendukung percepatan importasi kebutuhan vaksin Covid-

19, Direktorat Produksi dan Distribusi Kefarmasian berkoordinasi dengan 

K/L lain seperti Bea Cukai dan Badan POM untuk ikut serta dalam hal 

pemberian rekomendasi pembebasan fasilitas kepabeanan dan/atau 

cukai vaksin Covid-19. Pemberian rekomendasi pembebasan fiskal telah 

diberikan sejak 04 Desember 2020 secara manual dan kemudian baru 

diterapkan sistem online sejak tanggal 28 Januari 2021. Rekomendasi 

pembebasan fiskal yang telah diberikan untuk vaksinasi program dan 

gotong royong yaitu vaksin Sinovac Bulk (137.400.000 dosis senilai USD 

862.424.680), Sinovac Produk Jadi (110.600.000 dosis senilai USD 

692.364.418), Pfizer (34.975.980 dosis senilai Rp 3,191,575,811,768), 

AstraZeneca (20.014.900 dosis senilai Rp 1,319,282,733,947), Sinopharm 

(80.000.00 dosis senilai USD 77,209,133.25), Covovax (9.008.000 dosis 

senilai USD 63,056,000) dan KconecaVac (30.000.000 dosis senilai USD 

109,884,576.80). 

 

4. Forum Nasional Kemandirian dan Ketahanan Industri Bahan Baku 

Sediaan Farmasi. 

Direktorat Produksi dan Distribusi Kefarmasian menyelenggarakan 

kegiatan forum nasional kemandirian dan ketahanan industri bahan 

baku sediaan farmasi pada tanggal 8-9 November 2021 di Yogyakarta. 

Kegiatan ini dilaksanakan secara hybrid (daring dan luring), dihadiri oleh 

Wakil Menteri Kesehatan RI, Wakil Ketua Komisi IX DPR-RI, Menteri 

Koordinasi Kemaritiman dan Investasi, K/L terkait, peneliti, asosiasi 

profesi, pelaku usaha, akademisi dan industri farmasi. Adapun jumlah 

peserta luring yang hadir sebanyak 191 orang dan peserta daring yang 

mengunjungi pameran virtual melalui zoom meeting sebanyak 2.447 

orang serta yang hadir melalui kanal youtube sebanyak 3.100 orang. 

Selain itu dilaksanakan pula business matching antara peneliti 

dengan industri farmasi di bidang obat tradisional, penandatanganan 

Kesepahaman Bersama antara Kementerian Kesehatan, Science Techno 

Park Universitas Gadjah Mada, dan Badan Pengawas Obat dan Makanan 

tentang Pengembangan Potensi dan Percepatan Penghiliran Hasil Inovasi 

Herbal menjadi Fitofarmaka sebagai Produk Unggulan dalam Negeri serta 

antara Fakultas Farmasi Universitas Sumatera Utara dengan PT Akar 

Rimba Nusantara tentang Penelitian Ikan Gabus. 
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5. Koordinasi-Advokasi Pengembangan Bahan Baku Sediaan Farmasi dalam 

Negeri 

Direktorat Produksi dan Distribusi Kefarmasian melakukan kegiatan 

pertemuan atau rapat dalam rangka fasilitasi pengembangan Bahan Baku 

Obat (BBO) kimia, produk biologi, vaksin, fitofarmaka agar dapat 

mencapai nilai TKDN di atas 50% untuk obat produksi dalam negeri, 

antara lain; pertemuan evaluasi dan capaian pentahapan pengembangan 

bahan baku obat produksi dalam negeri, koordinasi dan advokasi 

pengembangan bahan baku sediaan farmasi dalam negeri, dan advokasi 

penggunaan bahan baku obat dalam negeri kepada industri farmasi.  

 

Gambar 3 Sambutan dan Arahan dari Menteri Kemaritiman dan Investasi 

Gambar 4 Pembukaan Acara Fornas oleh Wakil Menteri 
Kesehatan RI & Penandatanganan MoU 

Gambar 5 Rapat Koordinasi dalam 
Rangka Penetapan Ambang Batas 

TKDN Produk Farmasi dengan 
Pemangku Kepentingan Terkait 

Gambar 6 Pertemuan Evaluasi & Capaian 
Pentahapan Pengembangan Bahan Baku 

Obat Produksi dalam Negeri 
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6. Kelompok Kerja Ketahanan Kesehatan I (Kemandirian Sediaan Farmasi 

dan Alat Kesehatan) 

Kelompok Kerja Ketahanan Kesehatan I (Kemandirian Sediaan Farmasi 

dan Alat Kesehatan) dibentuk oleh Menteri Kesehatan untuk 

merumuskan kebijakan yang akan dituangkan dalam program-program 

yang mendukung kemandirian sediaan farmasi dan alat kesehatan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 7 Advokasi Penggunaan Bahan Baku Obat dalam 
Negeri kepada Industri Farmasi 

Gambar 8 Rapat Kelompok Kerja Ketahanan Kesehatan I 
(Kemandirian Sediaan Farmasi & Alkes) diketuai oleh Direktur 

Produksi dan Distribusi Kefarmasian 
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Gambar 9 Tugas Kelompok Kerja Ketahanan Kesehatan I 

7. Kegiatan Penyusunan Draft Revisi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 

17 Tahun 2017 tentang Rencana Aksi Pengembangan Industri Farmasi 

dan Alkes dan Naskah Akademik RUU Ketahanan Kefarmasian 

Teknologi yang berkembang demikian pesat serta menyesuaikan 

permintaan pasar yang mempengaruhi peta jalan (road map) 

pengembangan molekul bahan baku obat di Indonesia, mendesak 

dibutuhkannya Revisi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 17 Tahun 

2017 tentang Rencana Aksi Pengembangan Industri Farmasi dan Alkes. 

Pandemi telah membangkitkan rasa krisis dalam dunia farmasi 

untuk memacu kegiatan riset, mengembangkan inovasi-inovasi, 

merevitalisasi industri bahan baku obat di dalam negeri, hingga 

memperkuat struktur manufaktur industri farmasi nasional demi 

mewujudkan ketahanan di bidang kefarmasian. Dibutuhkan dukungan 

melalui perumusan payung hukum yang mendukung upaya untuk 

mencapai ketahanan kefarmasian. Kajian ketahanan kefarmasian dapat 

menjadi salah satu masukan dalam pengambilan keputusan dan 

perumusan kebijakan ketahanan kefarmasian. 
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8. Penggolongan New Psychoactive Substances (NPS) 

New Psychoactive Substances (NPS) adalah zat yang banyak 

disalahgunakan, baik dalam bentuk murni atau dalam bentuk sediaan 

tertentu yang tidak diatur. Pada tahun 2021, telah dibentuk Komite 

Nasional Perubahan Penggolongan yang bertanggung jawab kepada 

Menteri Kesehatan dan telah ditetapkan melalui Keputusan Menteri 

Kesehatan Nomor: HK.01.07/Menkes/6427/2021 tentang Komite 

Nasional Perubahan Penggolongan Narkotika, Psikotropika dan 

Prekursor. Komite Nasional ini memiliki tugas melakukan kajian terhadap 

zat psikoaktif baru /NPS atau zat prekursor baru yang telah 

teridentifikasi masuk ke Indonesia akan dilakukan penyesuaian golongan 

secara bertahap dan kontinu. 

Komite Nasional Perubahan Penggolongan Narkotika, Psikotropika dan 

Prekursor sudah merekomendasikan 11 (sebelas) zat untuk ditetapkan 

penggolongannya untuk disusun sebagai RPMK Penetapan dan 

Perubahan Penggolongan Psikotropika dan RPMK Perubahan 

Penggolongan Narkotika. Adapun zatnya, antara lain Klonazolam, 4F-

MDMB-BUTICA, 5F-EMB-PICA, ADB-BUTINACA, 4F-ABUTINACA, 5F-

EDMB-PICA, 2C-E, 1P-LSD, 3-METOKSIFENSIKLIDINA, ISOTONITAZENA 

dan CUMIL PEGAKLONA. 

Gambar 10 Hasil Draft Revisi PMK No.17 Tahun 2017 tentang 
Rencana Aksi Pengembangan Industri Farmasi dan Alkes dan 

Naskah Akademik RUU Ketahanan Kefarmasian 
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9. Penyusunan draf Formularium Fitofarmaka 
Penyusunan Formularium Fitofarmaka dilakukan oleh Komite 

Nasional Penyusunan Formularium Fitofarmaka yang dibentuk 

berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 

01.07/MENKES/4820/2021. Komite Nasional terdiri dari Tim Ahli, Tim 

Evaluasi, Tim Pelaksana dan Tim Reviu yang beranggotakan akademisi, 

peneliti, perwakilan organisasi profesi, Kemenkes dan BPOM.  

Berdasarkan hasil pembahasan keamanan, khasiat dan 

standardisasi produk oleh Komite Nasional Penyusunan Formularium 

Fitofarmaka, dari 8 (delapan) jenis fitofarmaka yang telah dibahas, 5 

(lima) jenis fitofarmaka layak masuk dalam Formularium Fitofarmaka 

dan 3 (tiga) jenis fitofarmaka belum direkomendasikan masuk ke dalam 

Formularium Fitofarmaka. Draft Formularium Fitofarmaka yang telah 

disusun berupa daftar sediaan Fitofarmaka yang dapat digunakan di 

fasilitas pelayanan kesehatan dan informasi produk fitofarmaka.  

  

 

 

 

 

 

Gambar 11 Pembahasan Kajian NPS dan Zat Prekursor Baru dengan Komite Nasional 
Perubahan Penggolongan Narkotika, Psikotropika dan Prekursor 

Gambar 12 Rapat Penyusunan Formularium Fitofarmaka 



 

12 

 

10. Peta Jalan Pengembangan Vaksin Halal 

Berdasarkan Amanah RPJMN tahun 2020-2024, Kementerian 

Kesehatan melakukan penyusunan Peta Jalan Pengembangan Vaksin 

Halal  sebagai Program Prioritas Nasional dalam penyediaan vaksin 

halal bagi masyarakat. Penyusunan peta jalan pengembangan vaksin 

halal merupakan kegiatan yang berlanjut hingga 2024, dimana peta 

jalan pengembangan vaksin halal direncanakan selesai di tahun 2024. 

Pada tahun 2021 output yang dihasilkan adalah Kajian Kebijakan 

Vaksin Halal yang dapat memberikan gambaran terkait pengembangan 

vaksin di Indonesia dan peta jalan pengembangan vaksin halal di 

Indonesia. Kajian ini dapat menjadi dasar penyusunan peta jalan 

pengembangan vaksin halal di Indonesia pada tahapan berikutnya. 

 

 

11. Sistem Informasi Kemandirian Obat dan Bahan Baku Sediaan Farmasi 

Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 6 tahun 2016 dinyatakan 

bahwa langkah pertama nomor empat adalah mempercepat 

pengembangan produksi bahan baku obat, obat, dan alat kesehatan. 

Kementerian Kesehatan telah mengambil langkah untuk menerbitkan 

Permenkes No. 17 Tahun 2017 tentang Rencana Aksi Pengembangan 

Industri Farmasi dan Alkes. Pemantauan program pengembangan 

bahan baku obat membutuhkan monitoring dan evaluasi yang 

sistematis untuk dapat melihat dan mengukur kinerja yang sudah 

dilakukan oleh industri farmasi. Monitoring dan evaluasi dilakukan 

melalui pengumpulan data yang dimasukkan ke dalam sebuah sistem 

elektronik yang dilakukan secara rutin untuk memudahkan berbagai 

pihak terkait mengetahui informasi perkembangan kemandirian obat. 

Berdasarkan hal tersebut, pada tahun 2021, dikembangkan sistem 

informasi monitoring dan evaluasi bahan baku obat.  

 

Gambar 13 Diseminasi Draft Kajian Kebijakan Vaksin Halal 
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Gambar 14 Sistem Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Bahan Baku Obat dalam Negeri 

 

12. Pusat Pengolahan Pasca Panen Tanaman Obat (P4TO) dan Pusat Ekstrak 

Daerah (PED) 

a. Sistem Digitalisasi P4TO dan PED 

P4TO dan PED merupakan salah satu sentra yang bertujuan sebagai 

penyedia dan pemanfaatan tanaman obat di Indonesia. Pada tahun 

2021, telah dibuat sistem digitalisasi P4TO dan PED. Sistem ini yang 

dapat memberikan informasi rencana produksi dan capaiannya agar 

dapat dievaluasi secara komprehensif sehingga diharapkan dapat 

menjadikan P4TO dan PED di tiap daerah dapat berjalan optimal. 

Dengan adanya sistem ini diharapkan monitoring dan evaluasi 

program P4TO dan PED kepada daerah dapat berjalan lebih efektif. 

Sistem digitalisasi P4TO dan PED dapat diakses pada laman 

https://p4to-ped.kemkes.go.id/.  

 

 

 
          

Gambar 15 Dashboard dan Sosialisasi Sistem Digitalisasi P4TO dan PED 

https://p4to-ped.kemkes.go.id/
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b. Pembinaan SDM Pengelola P4TO (Renstra Bisnis) 

Dalam pembangunan dan operasionalisasinya P4TO selain 

memerlukan dukungan dan komitmen dari perangkat pemerintah 

daerah, perlu adanya rencana strategis bisnis agar daerah penerima 

fasilitas P4TO dapat merencanakan penggunaan sumber daya yang 

dimiliki sehingga dapat digunakan seoptimal mungkin dalam 

menghadapi kebutuhan target penggunaannya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tersedianya SDM di P4TO merupakan syarat mutlak dalam 

operasionalisasi, penyediaan SDM merupakan kewajiban pemerintah 

dalam penyediaanya. SDM yang ada haruslah memiliki kemampuan 

yang lebih baik untuk melakukan produksi. Pembinaan SDM/Pengelola 

P4TO dan PED dilaksanakan dalam rangka meningkatkan pengetahuan 

dan kapasitas teknis sumber daya manusia di fasilitas P4TO dan PED 

sehingga dapat menghasilkan produk pasca panen tanaman obat dan 

ekstrak yang terstandar dan terjamin. Pelaksanaan pembinaan 

SDM/Pengelola P4TO dan PED mutlak dilakukan untuk mendukung 

operasional P4TO dan PED. Pembinaan SDM ini diarahkan kepada 

pemahaman SDM terhadap penyiapan, proses penanganan dan 

pengujian mutu simplisia secara kimia maupun biologi serta Rencana 

Strategis (Renstra) bisnis P4TO dan PED. 

 

Gambar 16 Sambutan dan Pembukaan secara Resmi 
oleh Dirjen Farmalkes 

Gambar 17 Kegiatan Pembinaan SDM/Pengelola P4TO dan PED 
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c. Revitalisasi P4TO 

Revitalisasi Peralatan P4TO telah dilaksanakan mulai dari tahun 

2018 yang bertujuan meningkatkan kemampuan/optimalisasi fasilitas 

P4TO dalam memproduksi simplisia terstandar sehingga diharapkan 

dapat meningkatkan nilai ekonomi daerah penerima khususnya pada 

penyediaan bahan baku natural yang terstandar di wilayahnya. 

Pada tahun 2021, jumlah daerah penerima revitalisasi peralatan 

P4TO yaitu sebanyak 8 (delapan) daerah dengan 9 (sembilan) lokasi 

sebagai berikut: 

Tabel 1 Daftar Penerima Revitalisasi Peralatan P4TO Tahun 2021 

NO DAERAH PENERIMA P4TO DAN LABORATORIUM 

1 B2P2TOOT Tawangmangu 

2 Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal 

3 Dinas Kesehatan Kota Pekalongan 

4 UPT Laboratorium Herbal Materia Medica Batu, 

Malang 

5 Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung 

6 Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah 

7 Dinas Kesehatan Kabupaten Bondowoso 

8 Dinas Kesehatan Provinsi Bali (Kab. Karangasem) 

9 Dinas Kesehatan Provinsi Bali (Kab. Tabanan) 

 Sumber: Direktorat Produksi dan Distribusi Kefarmasian 

d. Business Matching dengan Industri Obat Tradisional dan Industri 

Ekstrak Bahan Alam 

Bentuk implementasi koordinasi ABGC (Academic-Business-

Government-Community) salah satunya dengan business matching yang 

dilakukan agar dapat tercipta kerja sama yang potensial antara industri 

sebagai produsen, akademisi sebagai sarana pusat penelitian dan juga 

daerah penerima P4TO dan PED sebagai penyedia bahan baku natural 

terstandar. Awal tahun 2021, terdapat 3 (tiga) daerah penerima P4TO 

(Kab. Bandung, Kota Pekalongan dan Kab. Bondowoso) yang telah 

kerjasama dan 3 (tiga) daerah penerima P4TO lainnya (Prov. Bali, Kab. 

Mesuji dan Kab. Solok Selatan) yang sedang berproses kerjasama 

dengan PT. Bintang Toedjoe. Hal ini merupakan capaian yang baik yang 

dilakukan oleh daerah penerima P4TO agar dapat terus berkembang. 

Pelaksanaan business matching tersebut disambut baik oleh Industri 

Obat Tradisional maupun Industri Ekstrak Bahan Alam lainnya seperti 

PT. Natura Laboratori Prima, PT. Mustika Ratu Tbk., PT. Indesso 

Aroma, dan PT. Sido Muncul yang memberikan peluang besar kepada 

daerah penerima P4TO.  
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13. Aplikasi e-Farmakope Indonesia 

  Aplikasi e-Farmakope Indonesia merupakan aplikasi berbasis 

web yang dapat diakses melalui jaringan internet. Pengembangan 

Farmakope Indonesia menjadi berbasis elektronik dilakukan sebagai 

bentuk penyesuaian terhadap perkembangan teknologi informasi dan 

komunikasi berbasis internet yang diharapkan dapat memberikan 

kemudahan dalam akses dan pemanfaatannya sebagai suatu standar 

di bidang kefarmasian bagi industri farmasi, mahasiswa farmasi, 

peneliti maupun komunitas farmasi lainnya yang membutuhkan 

standar tersebut dan sebagai upaya untuk memberikan jaminan 

perlindungan bagi kesehatan masyarakat terkait keamanan, khasiat, 

dan mutu obat yang beredar di masyarakat. Aplikasi e-Farmakope 

berbasis web dapat dijalankan kapanpun dan dimanapun tanpa 

melakukan penginstalan, kompatible dengan berbagai jenis sistem 

operasi selama terhubung dengan jaringan internet, mudah diakses 

melalui berbagai media seperti komputer, laptop, smart phone. 

 

 

 

  

Gambar 18 Business Matching antara Daerah Penerima P4TO dengan PT 
Natura Laboratori Prima, PT Mustika Ratu Tbk, PT Indesso Aroma dan PT 

Sido Muncul 

 

Gambar 19 Dashboard e-Farmakope Indonesia 
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14. Pengembangan industri dan usaha obat tradisional serta industri 

kosmetika dalam rangka meningkatkan daya saing 

Pengembangan industri dan usaha obat tradisional serta industri 

kosmetika dalam rangka meningkatkan daya saing dilakukan melalui 

kegiatan coaching clinic. Coaching Clinic Industri dan Usaha Obat 

Tradisional dilaksanakan secara daring dalam 5 batch kegiatan dengan 

peserta berjumlah 154 badan usaha. Materi yang disampaikan dalam 

kegiatan ini adalah regulasi terkait perizinan berusaha, penerapan 

aspek CPOTB dan CPOTB bertahap, inovasi formulasi/ teknologi 

pembuatan sediaan obat tradisional, strategi marketing dan ekspansi 

bisnis dengan narasumber dari Kementerian Kesehatan, Kementerian 

Perindustrian, Akademisi dan Praktisi Obat Tradisional. 

Coaching Clinic Industri Kosmetika yang diselenggarakan secara 

daring dalam 5 batch kegiatan dan diikuti oleh 177 badan usaha. 

Materi yang disampaikan dalam kegiatan ini adalah regulasi terkait 

perizinan berusaha, penerapan aspek CPKB, inovasi formulasi/ 

teknologi pembuatan sediaan kosmetika, strategi marketing dan 

ekspansi bisnis dengan narasumber dari Kementerian Kesehatan, 

Kementerian Perindustrian, Akademisi dan Praktisi Kosmetika.  

 

15. Suplemen Kodeks Makanan Indonesia dan SIPUS IRTP  

a. Konsultasi Publik Suplemen Kodeks Makanan Indonesia dan e-KMI 

(Kodeks Makanan Indonesia berbasis elektronik) 

Kodeks Makanan Indonesia (KMI) sendiri merupakan 

Pedoman atau Standar yang diakui secara nasional sebagai 

persyaratan mutu Bahan Tambahan Pangan (BTP) yang berlaku di 

Indonesia melalui Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 

HK.01.07/MENKES/261/2018 tentang Pemberlakuan Kodeks 

Makanan Indonesia. 

Seiring dengan perkembangan teknologi pengujian dan 

rujukan internasional, Kementerian Kesehatan melakukan 

updating/keterbaruan secara berkala terhadap jenis tambahan 

pangan yang diedarkan di Indonesia melalui penyusunan Suplemen 

Kodeks Makanan Indonesia.  

Gambar 20 Kegiatan Coaching Clinic Peningkatan Daya Saing Industri dan Usaha 
Obat Tradisional serta Industri Kosmetika secara Daring 
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Direktorat Produksi dan Distribusi Kefarmasian menyusun 

media edukasi dan informasi berbasis web untuk memudahkan 

tenaga penyuluh maupun pelaku usaha dalam mengakses 

informasi terkait penggunaan BTP yang diizinkan dan sesuai 

takaran yang benar dan telah disusun aplikasi standar mutu e-KMI. 

 

b. Sistem Informasi Standarisasi Penyuluhan untuk Sertifikasi 

Industri Rumah Tangga Pangan (SIPUS-IRTP) 

SIPUS-IRTP merupakan aplikasi berbasis web yang 

mengintegrasikan materi penyuluhan dan data pelatihan dan 

penyuluhan keamanan pangan dari Pemerintah Pusat, Provinsi, 

Kab/Kota, hingga pelaku usaha secara online dan real-time, serta 

menyesuaikan dengan sistem perizinan berbasis risiko pada 

Permenkes 14/2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan 

Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis 

Risiko Sektor Kesehatan, petugas dinas kesehatan harus 

meninjau aspek-aspek dokumentasi dan higiene sanitasi yang 

harus dipenuhi oleh pelaku usaha dan aplikasi SIPUS-IRTP juga 

mengakomodir pengisian tools berbasis elektronik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 21 Dashboard Monografi pada Aplikasi e-KMI 

Gambar 22 Dashboard SIPUS IRTP 
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16. Pembinaan Wilayah untuk Provinsi DIY 

Sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia 

Nomor HK.01.07/MENKES/625/2021 Tentang Pembina Wilayah, 

Pendamping Pembina Wilayah, Koordinator Wilayah, dan Pendukung 

Pembina Wilayah di Lingkungan Kementerian Kesehatan bahwa 

Direktorat Produksi dan Distribusi Kefarmasian merupakan 

Koordinator Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Beberapa kegiatan, 

intervensi dan pendampingan yang dilakukan oleh Direktorat Produksi 

dan Distribusi Kefarmasian adalah  

a. Kegiatan pembinaan percepatan vaksinasi 

- Percepatan vaksinasi untuk lansia di wilayah yang sulit 

terjangkau 

Direktorat Produksi dan Distribusi Kefarmasian melakukan 

kerjasama dengan LSM Loro Blonyo dalam melakukan vaksinasi 

untuk lansia di Kabupaten Gunung Kidul dan Kulon Progo di 

bulan Oktober-Desember 2021 sebanyak 6 kali.  

 

 

- Rekonsilisasi tata kelola vaksin 

Untuk DIY, berdasarkan tools data logistik yang beredar 

lebih besar daripada data sasaran. Hal ini disebabkan karena 

adanya delayed input karena kendala data dukcapil. Oleh 

karenanya dilakukan telusur untuk memperkecil gap yang 

dilakukan setiap hari. 

Pada  tanggal 23-24 November 2021, Direktorat Produksi 

dan Distribusi Kefarmasian melakukan pendampingan 

rekonsiliasi vaksin di Provinsi DIY, dengan mengundang 

Direktorat Tata Kelola Obat Publik, Direktorat Surveilans dan 

Karantina Kesehatan, Inspektorat Jenderal, Staf Khusus 

Kesehatan Bidang Ketahanan (Resiliency) Industri Obat dan Alat 

Kesehatan, Perwakilan dari Dinas Kesehatan provinsi dan 

kab/kota (seksi farmasi dan P2), BIN Daerah DIY, BIDDOKES 

Gambar 23 Kegiatan Percepatan Vaksinasi Lansia 
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POLDA DIY, DANDEKSYAH 04.04.02, SMILE DIY, tim 

TELKOMSEL (DTO).  

 

b. Kegiatan tata laksana ketersediaan dan fasilitasi pemenuhan 

oksigen 

Pada Bulan Juli-September 2021, Indonesia menghadapi 

lonjakan eksponensial kasus infeksi Covid-19. Kondisi ini juga 

diikuti oleh kelangkaan terhadap sediaan farmasi dan juga 

termasuk penunjang seperti oksigen di fasilitas pelayanan 

kesehatan. Untuk mengatasi kondisi tersebut, Direktorat Produksi 

dan Distribusi Kefarmasian melakukan pendampingan daily 

meeting bersama dengan supplier oksigen, fasilitas pelayanan 

kesehatan (RS Pemerintah/Swasta/Klinik), PERSI DIY, Satgas 

COVID DIY untuk memastikan rantai pasok oksigen untuk 

pelayanan kesehatan khususnya COVID-19 tetap berjalan dengan 

baik, dan juga DIY memiliki oksigen generator yang dilaunching di 

bulan November tahun 2021.  

 
Gambar 24 Kegiatan Tata Laksana Ketersediaan dan 

Fasilitasi Pemenuhan Oksigen 

17. Sosialisasi Penggunaan Jamu yang Aman, Bermutu dan Bermanfaat 

dalam Rangka Mendukung Vaksinasi 

Dalam rangka pembinaan teknis dan peningkatan daya saing 

pelaku Usaha Jamu Gendong (UJG) dan Usaha Jamu Racikan (UJR) 

agar menghasilkan produk yang aman, bermutu dan bermanfaat serta 

mengedukasi masyarakat mengenai penggunaan jamu, dilakukan 

kegiatan Sosialisasi Penggunaan Jamu yang Aman, Bermutu dan 

Bermanfaat. Materi dalam kegiatan ini antara lain, pemilihan bahan 

baku jamu yang baik dan benar, aspek higiene dan sanitasi dalam 

pembuatan jamu, pemanfaatan jamu untuk menjaga kesehatan dan 

kebugaran keluarga termasuk dalam rangka protokol kesehatan 

masyarakat untuk pencegahan Covid-19. Selain itu, diberikan pula KIE 

agar masyarakat mengikuti vaksinasi Covid-19 dan percepatan 

pelaksanaan vaksinasi.  
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Selama tahun 2021, kegiatan sosialisasi dilaksanakan sebanyak 28 

kali di 25 Kabupaten/Kota, yaitu Kab. Langkat, Kab. Tegal, Kab. Empat 

Lawang, Kab. Barru, Kota Jambi, Kota Depok, Kab. Labuhan Batu, Kab. 

Grobogan, Kota Surabaya (2 kali), Kab. Karo, Kota Adm. Jakarta Selatan, 

Kab. Kepahiang, Kota Salatiga, Kab. Situbondo, Kab. Tebo, Kota Tanjung 

Balai, Kab. Bungo, Kota Adm. Jakarta Barat, Kota Makassar, Kab. 

Sumba Timur, Kab. Simalungun (2 kali), Kab. Banyuwangi (2 kali), Kab. 

Minahasa, Kab. Sleman, Kab. Sumbawa Barat dengan peserta yang 

mengikuti sosialisasi sebanyak 4.190 orang pelaku usaha/masyarakat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Gambar 25 Kegiatan Sosialisasi Penggunaan Jamu yang Aman, Bermutu dan 
Bermanfaat 
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18. Pelaksanaan Pendampingan Vaksinasi Covid-19 di beberapa 

Kementerian/Lembaga 

   Untuk mendukung upaya pemerintah dalam percepatan cakupan 

vaksinasi Covid-19, Direktorat Produksi dan Distribusi Kefarmasian 

melakukan kegiatan pendampingan pelaksanaan vaksinasi di 

lingkungan Kementerian Perindustrian, Badan Pengawas Obat dan 

Makanan, dan Badan Narkotika Nasional, bekerjasama dengan RS dan 

tenaga kesehatan yang ditunjuk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 26 Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 di Kemenperin, BNN dan BPOM  
Tahun 2021 
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BAB I. PENDAHULUAN 
 

A. Latar Belakang 
Laporan kinerja menggambarkan ikhtisar pencapaian sasaran 

sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja dan 

dokumen perencanaan. Ikhtisar pencapaian sasaran tersebut menyajikan 

informasi tentang pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, realisasi 

dan penjelasan yang memadai atas pencapaian indikator sasaran 

kegiatan serta pembandingan capaian indikator kinerja dengan target 

kinerja lima tahunan yang direncanakan. 

Laporan kinerja Direktorat Produksi dan Distribusi Kefarmasian 

merupakan laporan tahunan yang berisi capaian kinerja Direktorat 

Produksi dan Distribusi Kefarmasian dalam mencapai tujuan atau 

sasaran strategis yang tercantum di dalam 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. 

Mengacu pada Renstra Kemenkes 2020-2024, seluruh upaya 

kesehatan, baik kesehatan ibu dan anak, gizi, pencegahan dan 

pengendalian penyakit tidak menular, serta penyakit menular sangat 

memerlukan sediaan farmasi dalam pelaksanaan upaya kesehatannya. 

Oleh karenanya, ketersediaan dan pemerataan sediaan farmasi sebagai 

outcome sistem produksi dan distribusi kefarmasian akan menjadi salah 

satu faktor penentu atas keberhasilan program kesehatan di seluruh 

Indonesia.  

 

B. Maksud dan Tujuan  
Laporan Kinerja Direktorat Produksi dan Distribusi Kefarmasian 

merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi 

Direktorat Produksi dan Distribusi Kefarmasian atas penggunaan 

anggaran.  

Laporan kinerja Direktorat Produksi dan Distribusi Kefarmasian 

bertujuan untuk memberikan informasi yang terukur atas kinerja yang 

telah dan seharusnya dicapai, pertanggungjawaban atas penggunaan 

anggaran dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik (good 

governance), transparan dan akuntabel, sekaligus sebagai alat kendali 

dan upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja di 

tahun mendatang. 
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C. Sasaran Program dan Aspek Strategis 
Sasaran program dan aspek strategis yang dituangkan dalam 

Laporan Akutabilitas Kinerja ini disusun mengacu pada Peraturan 

Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis 

Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024. Renstra merupakan dokumen 

perencanaan yang bersifat indikatif yang memuat upaya-upaya 

pembangunan kesehatan yang dijabarkan dalam bentuk 

program/kegiatan, indikator, target, sampai dengan kerangka 

pendanaan, kerangka regulasi, dan kerangka kelembagaan yang 

berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. 

Dalam Rencana Strategis Kementerian Kesehatan 2020-2024, 

peningkatan kemandirian dan penggunaan produk farmasi dan alkes 

dalam negeri merupakan salah satu prioritas yang harus dicapai oleh 

Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan. 

Sasaran program Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat 

Kesehatan adalah meningkatnya akses, kemandirian, dan mutu sediaan 

farmasi dan alat kesehatan, untuk mendukung hal tersebut telah 

ditetapkan sasaran kegiatan Peningkatan Produksi dan Distribusi 

Kefarmasian yaitu meningkatnya kemampuan industri sediaan farmasi 

dalam produksi dan distribusi. 

 

D. Struktur Organisasi 
Kementerian Kesehatan telah menerbitkan Peraturan Menteri 

Kesehatan Nomor 25 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Kementerian Kesehatan dengan tanggal penetapan 23 September 2020. 

Mengacu pada peraturan tersebut, susunan organisasi Direktorat 

Produksi dan Distribusi Kefarmasian menjadi sebagai berikut: 

1. Subbagian Administrasi Umum 

Subbagian Administrasi Umum mempunyai tugas melakukan 

koordinasi penyusunan rencana, program, dan anggaran, 

pengelolaan keuangan dan barang milik negara, urusan 

kepegawaian, organisasi dan tata laksana, pemantauan, evaluasi, 

dan pelaporan, kearsipan, persuratan, dan kerumahtanggaan 

Direktorat. 

2. Kelompok Jabatan Fungsional 

Yaitu jabatan fungsional antara lain Administrator Kesehatan, 

Perencana, Pranata Keuangan, Analis Pengelolaan Keuangan, dan 

Arsiparis. 

Dalam menjalankan tugas sebagaimana di atas, Direktorat Produksi 

dan Distribusi Kefarmasian menyelenggarakan fungsi: 

1. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang produksi dan distribusi 

obat, obat tradisional, kosmetika, narkotika, psikotropika, prekursor 
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farmasi, kemandirian obat dan bahan baku sediaan farmasi, dan 

pengamanan pangan dalam rangka upaya kesehatan; 

2. Pelaksanaan kebijakan di bidang produksi dan distribusi obat, obat 

tradisional, kosmetika, narkotika, psikotropika, prekursor farmasi, 

kemandirian obat dan bahan baku sediaan farmasi, dan 

pengamanan pangan dalam rangka upaya kesehatan; 

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

bidang produksi dan distribusi obat, obat tradisional, kosmetika, 

narkotika, psikotropika, prekursor farmasi, kemandirian obat dan 

bahan baku sediaan farmasi, dan pengamanan pangan dalam 

rangka upaya kesehatan; 

4. Fasilitasi pengelolaan di bidang produksi dan distribusi obat, obat 

tradisional, kosmetika, narkotika, psikotropika, prekursor farmasi, 

kemandirian obat dan bahan baku sediaan farmasi, dan 

pengamanan pangan dalam rangka upaya kesehatan; 

5. Pelaksanaan kegiatan teknis berskala nasional di bidang produksi 

dan distribusi obat, obat tradisional, kosmetika, narkotika, 

psikotropika, prekursor farmasi, kemandirian obat dan bahan baku 

sediaan farmasi, dan pengamanan pangan dalam rangka upaya 

kesehatan; 

6. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang produksi dan 

distribusi obat, obat tradisional, kosmetika, narkotika, psikotropika, 

prekursor farmasi, kemandirian obat dan bahan baku sediaan 

farmasi, dan pengamanan pangan dalam rangka upaya kesehatan; 

7. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang produksi dan 

distribusi obat, obat tradisional, kosmetika, narkotika, psikotropika, 

prekursor farmasi, kemandirian obat dan bahan baku sediaan 

farmasi, dan pengamanan pangan dalam rangka upaya kesehatan; 

8. Pelaksanaan urusan administrasi Direktorat. 

 

Susunan struktur organisasi Direktorat Produksi dan Distribusi 

Kefarmasian berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 tahun 

2020 dapat dilihat dalam diagram berikut: 

 
Diagram 1 Struktur Organisasi Direktorat Produksi dan Distribusi Kefarmasian 

Berdasarkan Permenkes Nomor 25 Tahun 2020 
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E. Sistematika 
Sistematika laporan kinerja Direktorat Produksi dan Distribusi 

Kefarmasian tahun 2021 adalah sebagai berikut: 

 

Ikhtisar Eksekutif 

Kata Pengantar 

Bab I Pendahuluan 

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan 

penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan 

utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi. 

 

Bab II Perencanaan Kinerja 

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja 

Direktorat Produksi dan Distribusi Kefarmasian tahun 2021. 

 

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 Direktorat Produksi 

dan Distribusi Kefarmasian.  

 

B. Realisasi Anggaran 

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang 

digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan 

kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja. 

 

C. Sumber Daya Manusia 

Pada sub bab ini disajikan gambaran sumber daya 

manusia yang mendukung pelaksanaan tujuan Direktorat 

Produksi dan Distribusi Kefarmasian. 

 

Bab IV Penutup 

 Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja, 

langkah di masa mendatang yang akan dilakukan untuk 

meningkatkan kinerja, serta pemanfaatan laporan kinerja 

Direktorat Produksi dan Distribusi Kefarmasian Tahun 2021 

 

Lampiran 
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BAB II. PERENCANAAN KINERJA 
 

 

A. Rencana Strategis 
Perencanaan kinerja disusun sebagai pedoman bagi pelaksanaan 

tugas pokok dan fungsi secara sistematis, terarah dan terpadu. 

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 dan Peraturan 

Menteri Kesehatan Nomor 21 tahun 2020 tentang Rencana Strategis 

Kementerian Kesehatan 2020-2024, yang selanjutnya diterjemahkan 

dalam bentuk Rencana Aksi Program (RAP) di tingkat eselon I kemudian 

Rencana Aksi Kegiatan (RAK) di tingkat eselon II. Untuk mencapai kinerja 

secara terarah maka telah ditetapkan sasaran kegiatan Direktorat 

Produksi dan Distribusi Kefarmasian, yaitu meningkatnya kemampuan 

industri sediaan farmasi dalam produksi dan distribusi. 

 

Indikator RENSTRA 2020-2024 

1. Indikator Sasaran Program 

Direktorat Produksi dan Distribusi Kefarmasian memiliki peran untuk 

menunjang sasaran program Direktorat Jenderal Kefarmasian dan 

Alat Kesehatan, yaitu salah satunya: 

 
Tabel 2 Indikator Sasaran Program Renstra 2020-2024 dan Target per Tahun 

No Indikator Sasaran Program Target 

2020 2021 2022 2023 2024 

1. Persentase jenis bahan baku 

sediaan farmasi yang dapat 

diproduksi dalam negeri 

15 30 50 80 100 

 

▪ Definisi Operasional: “Proporsi jumlah kumulatif jenis bahan baku 

sediaan farmasi yang diproduksi di dalam negeri, terhadap 

rencana aksi produksi 30 jenis bahan baku sediaan farmasi 

sampai dengan tahun 2024”. 

▪ Cara Perhitungan: 

 
 

2. Indikator Sasaran Kegiatan 

Tercapainya sasaran kegiatan yang telah ditetapkan 

direpresentasikan dengan indikator sasaran kegiatan beserta target 

indikator sasaran kegiatan Direktorat Produksi dan Distribusi 
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Kefarmasian, sebagaimana dapat dilihat pada sajian data di bawah 

ini:  

Tabel 3 Indikator Sasaran Kegiatan Direktorat Tahun 2020-2024 

No Indikator Kinerja 
Target 

2020 2021 2022 2023 2024 

1. 

Persentase kemampuan 

industri farmasi 

memenuhi kebutuhan 

rencana kebutuhan obat 

67 69 71 73 75 

 

Adapun cara perhitungan indikator sasaran kegiatan produksi dan 

distribusi kefarmasian dapat dilihat pada formula di bawah ini: 

 

 
 

▪ Definisi Operasional: “persentase pemenuhan obat e-katalog terpilih 

dari industri farmasi penyedia e-katalog, terhadap RKO fasilitas 

pelayanan kesehatan” 

▪ Cara perhitungan: Menghitung rerata pemenuhan obat e-katalog 

terpilih dari industri farmasi penyedia e-katalog dibandingkan dengan 

RKO Fasilitas Pelayanan Kesehatan. 

 

B. Perjanjian Kinerja 
Perjanjian kinerja merupakan proses penetapan kegiatan tahunan 

dan indikator sasaran kegiatan berdasarkan program, kebijakan dan 

sasaran yang telah ditetapkan dalam sasaran strategis. Perjanjian Kinerja 

merupakan lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan 

instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah 

untuk melaksanakan kegiatan yang disertai dengan indikator sasaran 

kegiatan. 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. 

Direktorat Produksi dan Distribusi Kefarmasian menyusun 

perjanjian kinerja mengacu kepada Rencana Strategis Kementerian 

Kesehatan Tahun 2020-2024. Target ini menjadi komitmen bagi 

Direktorat Produksi dan Distribusi Kefarmasian untuk mencapainya 

dalam tahun 2020. Sasaran kegiatan, indikator sasaran kegiatan dan 

target Direktorat Produksi dan Distribusi Kefarmasian tahun 2020 

sebagaimana dapat di lihat pada tabel di bawah ini. 
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Tabel 4 Sasaran, Indikator Sasaran Kegiatan, Target dan Pagu Anggaran  
Direktorat Produksi dan Distribusi Kefarmasian 

 
Sasaran Indikator Sasaran Kegiatan Target Pagu Anggaran 

Meningkatnya 

kemampuan industri 

sediaan farmasi 

dalam produksi dan 

distribusi 

Persentase kemampuan 

industri farmasi memenuhi 

kebutuhan rencana 

kebutuhan obat 

69% Rp 23.035.074.000 

 

Perjanjian kinerja Direktorat Produksi dan Distribusi Kefarmasian 

tahun 2021 ditanda tangani oleh Direktur Produksi dan Distribusi 

Kefarmasian sebagai pihak pertama dan Direktur Jenderal Kefarmasian 

dan Alat Kesehatan sebagai pihak kedua dan kemudian diturunkan 

secara berjenjang sampai ke tingkat individu pegawai. Selama 

pelaksanaan kegiatan tahun 2021, dokumen Perjanjian Kinerja 

Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan mengalami satu 

kali revisi dikarenakan adanya perubahan pagu anggaran. Dokumen 

Perjanjian Kinerja awal dan revisi tersebut dapat dilihat pada gambar di 

bawah ini: 
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Gambar 27 Dokumen Perjanjian Kinerja Direktorat Produksi dan DIstribusi Kefarmasian  
Tahun 2021 (awal) 
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Gambar 28 Dokumen Perjanjian Kinerja Direktorat Produksi dan Distribusi Kefarmasian  

Tahun 2021 (revisi) 
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BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA 
 

A. Capaian Kinerja 
1. Pengukuran Kinerja 

Pengukuran kinerja adalah proses sistematis dan 

berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan 

pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan 

tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi dan strategi 

instansi pemerintah. Pengukuran tingkat capaian sasaran kegiatan 

Direktorat Produksi dan Distribusi Kefarmasian tahun 2021 

menggunakan alat ukur suatu indikator sebagaimana yang telah 

ditetapkan pada dokumen perjanjian kinerja. 

Untuk mencapai pelaporan kinerja Direktorat Produksi dan 

Distribusi Kefarmasian yang akuntabel, pengukuran kinerja dilakukan 

dengan membandingkan antara indikator yang terealisasi dengan 

target yang telah ditetapkan sehingga diperoleh gambaran tingkat 

keberhasilan pencapaian masing-masing indikator. Berdasarkan 

pengukuran kinerja tersebut diperoleh informasi terhadap masing-

masing indikator, sehingga dapat dilaporkan pada tahun berjalan 

maupun ditindaklanjuti dalam perencanaan kegiatan di masa 

mendatang agar setiap kegiatan yang direncanakan dapat lebih 

berhasil guna dan berdaya guna. Adapun hasil pengukuran kinerja 

Direktorat Produksi dan Distribusi Kefarmasian tahun 2021 dapat 

dilihat pada tabel sebagai berikut: 

 

Tabel 5 Capaian Indikator Direktorat Produksi dan Distribusi Kefarmasian Tahun 2021 

Sasaran Indikator Target Realisasi Capaian 

 RPJMN 2020-2024 

Penyusunan peta 

jalan pengembangan 

vaksin halal 

Jumlah penyusunan 

peta jalan pengembangan 

vaksin halal 

1 1 100% 

 Renstra 2020-2024 

Meningkatnya akses, 

kemandirian, dan 

mutu sediaan farmasi 

dan alat kesehatan 

Persentase jenis bahan 

baku sediaan farmasi 

yang dapat diproduksi 

dalam negeri 

30% 40% 133,33% 

Meningkatnya 

kemampuan industri 

sediaan farmasi 

dalam produksi dan 

distribusi 

Persentase kemampuan 

industri farmasi 

memenuhi kebutuhan 

rencana kebutuhan obat 

69% 70,99% 102,88% 
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Indikator Direktorat Produksi dan Distribusi Kefarmasian telah 

mencapai hasil yang diharapkan pada tahun 2021 ini. Hal ini 

merupakan hasil dari perencanaan, monitoring dan evaluasi yang baik 

dan optimalisasi dukungan sumber daya yang tersedia sebagai bagian 

dari pencapaian kinerja Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat 

Kesehatan dan Kementerian Kesehatan.  

 

2. Analisis Akuntabilitas Kinerja 

Analisis capaian indikator dilakukan untuk menjelaskan realisasi 

indikator, permasalahan dan kendala yang dihadapi serta upaya 

perbaikan yang dilakukan ke depan dalam rangka peningkatan 

kualitas pengelolaan kinerja di lingkungan Direktorat Produksi dan 

Distribusi Kefarmasian. Analisis untuk setiap capaian indikator dapat 

dijelaskan sebagai berikut: 

 

1) Indikator Sasaran RPJMN 2020-2024 

Jumlah penyusunan peta jalan pengembangan vaksin halal  

Kondisi yang dicapai: 

  Pada tahun 2021, target yang ditetapkan untuk indikator jumlah 

penyusunan peta jalan pengembangan vaksin halal adalah sebesar 

1 draft dokumen. Adapun realisasi yang dicapai adalah 1 dengan 

capaian 100% dari target yang ditetapkan. 

 

Tabel 6 Target, Realisasi dan Capaian Indikator Prioritas Nasional 

Indikator Prioritas Nasional Target Realisasi Capaian 

Jumlah penyusunan peta jalan 

pengembangan vaksin halal  
1 1 100% 

 

Grafik 1 Target dan Realisasi Penyusuna Peta Jalan Pengembangan Vaksin 

Halal Tahun 2021 
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Grafik 2 Target dan Realisasi Penyusunan Peta Jalan Pengembangan Vaksin Halal Tahun 

2020-2024 

Keberhasilan pencapaian penyusunan peta pengembangan vaksin 

halal ini didukung dengan adanya komitmen dan dukungan dari berbagai 

kementerian/lembaga terkait untuk melakukan pengembangan vaksin 

halal di Indonesia. Dengan realisasi capaian yang diperoleh pada tahun 

2021 ini, Direktorat Produksi dan Distribusi Kefarmasian optimis dapat 

mencapai target yang telah ditentukan hingga tahun 2024, yaitu 1 

roadmap peta jalan pengembangan vaksin halal. 

 

Permasalahan: 

Terdapat beberapa permasalahan yang dialami dalam pencapaian 

indikator  penyusunan peta jalan pengembangan vaksin halal, yaitu: 

a) Masih terbatas dan kompleksnya penelitian terkait vaksin halal 

b) Belum terintegrasinya para pemangku kebijakan dalam pengembangan 

vaksin halal 

 
Upaya Pemecahan Masalah: 
a) Perlu dilakukan FGD lebih mendalam bersama para pemangku 

kebijakan terkait guna optimalisasi penyiapan bahan secara internal 
dan penguatan fungsi masing-masing entitas, termasuk produsen 
vaksin 

b) Dukungan pemerintah khususnya Bappenas dalam penyediaan 
anggaran untuk penelitian terkait vaksin halal. Melakukan advokasi 

untuk mendorong penelitian terkait vaksin halal dan berkoordinasi 
dengan BRIN.  

 

Kegiatan Pendukung: 

Upaya pencapaian indikator prioritas nasional jumlah penyusunan peta 

jalan pengembangan vaksin halal didukung dengan kegiatan dan 

anggaran yang tertuang dalam DIPA Direktorat Produksi dan Distribusi 

Kefarmasian. Adapun kegiatan, anggaran, realisasi dan capaian kegiatan 

1 1 1 1 11 1
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pendukung indikator jumlah penyusunan peta jalan pengembangan 

vaksin halal dapat dilihat pada tabel di bawah ini: 

Tabel 7 Realisasi Kegiatan Pendukung Indikator Prioritas Nasional Penyusunan Peta 
Jalan Pengembangan Vaksin Halal Tahun 2021 

No Kegiatan Pendukung Anggaran Realisasi Capaian 

1. Peta jalan pengembangan 

vaksin halal 

Rp 510.000.000 Rp 493.768.200 96,82% 

  

Indikator RPJMN penyusunan peta jalan pengembangan vaksin halal 

ini merupakan indikator yang didukung oleh beberapa kegiatan dengan 

jumlah anggaran sebesar Rp 510.000.000, dengan target sebesar 1 

dokumen. Capaian indikator ini pada tahun 2021 adalah sebanyak 100%, 

yaitu 1 (satu) kajian kebijakan vaksin halal dengan realisasi anggaran 

sebesar Rp 493.768.200 (96,82%).  

 

 

 
Gambar 30 Diseminasi Draf Kajian Kebijakan Vaksin Halal 

Gambar 29 Virtual Meeting FGD Vaksin Halal dengan Perguruan Tinggi 
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    Dalam rangka menunjang tercapainya penyusunan peta jalan 

pengembangan vaksin halal maka dilakukan berbagai upaya untuk 

optimalisasi implementasi kegiatan pada tahun 2021 yaitu: 

-  konsultan untuk Kajian Kebijakan Vaksin Halal;  

-  Focus Group Discussion (FGD) dengan lembaga riset, 

kementerian/lembaga terkait (Bappenas, BPOM, BPJPH) industri 

farmasi, perguruan tinggi secara virtual melalui platform zoom 

meeting; dan 

-  diseminasi dan finalisasi draft kajian kebijakan vaksin halal yang 

dilaksanakan secara hybrid dengan mengundang lintas sektor 

terkait 

 

2) Indikator Sasaran Program Renstra 2020-2024 

Persentase jenis bahan baku sediaan farmasi yang dapat 

diproduksi dalam negeri 

Kondisi yang dicapai: 

Pada tahun 2021, target yang ditetapkan untuk indikator 

persentase jenis bahan baku sediaan farmasi yang dapat diproduksi 

dalam negeri adalah sebesar 30% (9 jenis bahan baku obat). Adapun 

realisasi yang dicapai adalah 40% (12 jenis bahan baku obat) dengan 

capaian 133,33% dari target yang ditetapkan. 

Dengan capaian ini diharapkan obat produksi dalam negeri 

dengan nilai TKDN di atas 50% dapat segera masuk di dalam 

pelayanan JKN, sehingga kemandirian sediaan farmasi di Indonesia 

dapat tercapai. 

 

Tabel 8 Target, Realisasi dan Capaian Indikator Sasaran Program Persentase Jenis 
Bahan Baku Sediaan Farmasi yang Dapat Diproduksi Dalam Negeri Tahun 2021 

Indikator Sasaran Program Target Realisasi Capaian 

Persentase Jenis Bahan Baku Sediaan 

Farmasi yang Dapat Diproduksi Dalam 

Negeri 

30% 

(9 BBO) 

40% 

(12 BBO) 
133,33% 
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Grafik 3 Target dan Realisasi Sasaran Program Persentase Jenis Bahan Baku 
Sediaan Farmasi yang Dapat Diproduksi dalam Negeri Tahun 2021 

 

   

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Perbandingan capaian indikator persentase jenis bahan baku 

sediaan farmasi yang dapat diproduksi dalam negeri (kumulatif) dari 

tahun 2020 sampai dengan 2021 dapat dilihat pada tabel sebagai 

berikut: 

 
Tabel 9 Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Indikator Sasaran Program 

Persentase Jenis Bahan Baku Sediaan Farmasi yang Dapat Diproduksi Dalam Negeri 
antara tahun 2020 dan tahun 2021 

 
Tahun Target Realisasi Capaian 

2020 15% 16,67% 111,13% 

2021 30% 40% 133,33% 

 

Grafik 4 Target dan Realisasi Sasaran Program Persentase Jenis Bahan Baku 
Sediaan Farmasi yang Dapat Diproduksi Dalam Negeri  

Tahun 2020 dan Tahun 2021 
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Grafik 5 Target dan Realisasi Indikator Sasaran Program Persentase Jenis Bahan 

Baku Sediaan Farmasi yang Dapat Diproduksi dalam Negeri Tahun 2020-2024 

 

Perbandingan capaian pada tahun 2020 dan tahun 2021 

mengalami peningkatan sebesar 22,20%. Berdasarkan hal tersebut, 

Direktorat Produksi dan Distribusi Kefarmasian optimis dapat 

mencapai target yang telah ditentukan hingga tahun 2024, yaitu 

sebesar 100% (30 jenis bahan baku sediaan farmasi). Berikut adalah 

daftar jenis bahan baku yang telah diproduksi dari tahun 2020 hingga 

2021 dapat dilihat pada tabel berikut: 

No. Jenis Bahan Baku Industri Tahun 

1. Lamivudin 
PT Kimia Farma Sungwun 

Pharmacopia 
2020 

2. Zidovudin 
PT Kimia Farma Sungwun 

Pharmacopia 
2020 

3. Rosuvastatin 
PT Kimia Farma Sungwun 

Pharmacopia 
2020 

4. Tenofovir  
PT Kimia Farma Sungwun 

Pharmacopia 
2020 

5. nOPV2 PT Bio Farma 2020 

6. Remdesivir 
PT Kimia Farma Sungwun 

Pharmacopia 
2021 

7. Gefitinib 
PT Kimia Farma Sungwun 

Pharmacopia 
2021 

8. Attapulgit 
PT Kimia Farma Sungwun 

Pharmacopia 
2021 

9. Garam Farmasi 
PT Karya Darya 

Syafarmasi 
2021 

10. 
Vaksin Covid-19 

(Sinovac) 
PT Biofarma 2021 

11. Enoksaparin PT Biofarma 2021 

12. Efavirenz 
PT Kimia Farma Sungwun 

Pharmacopia 
2021 
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Keberhasilan capaian persentase jenis bahan baku sediaan farmasi 

yang dapat diproduksi dalam negeri (133,33%) ini dipacu oleh peran 

aktif Direktorat Produksi dan Distribusi Kefarmasian dalam melakukan 

monitoring, evaluasi capaian pentahapan pengembangan bahan baku 

obat produksi dalam negeri, pengawalan dan fasilitasi terhadap 

pengembangan bahan baku obat tersebut. 

Upaya yang dilakukan untuk mencapai target selanjutnya dan 

meningkatkan nilai TKDN di atas 50% antara lain: 

1. Diperlukan pemantauan dan fasilitasi pelaksanaan transfer 

teknologi dan pemenuhan persyaratan CPOB hingga produk siap 

diluncurkan 

2. Pendampingan penyelesaian ketidaksesuaian berdasarkan CAPA 

(Corrective Action and Preventive Action) untuk bahan baku yang 

diproduksi 

3. Melakukan fasilitasi reformulasi obat dengan bahan baku obat 

produksi dalam negeri  

 

3) Indikator Sasaran Kegiatan Renstra 2020-2024 

Persentase kemampuan industri farmasi memenuhi kebutuhan 

rencana kebutuhan obat  

Kondisi yang dicapai: 

  Pada tahun 2021, target yang ditetapkan untuk indikator 

persentase kemampuan industri farmasi memenuhi kebutuhan 

Rencana Kebutuhan Obat (RKO) adalah sebesar 69%. Adapun realisasi 

yang dicapai adalah 70,99% dengan capaian 102,88% dari target yang 

ditetapkan.  

Tabel 10 Target, Realisasi dan Capaian Sasaran Kegiatan Persentase Kemampuan 
Industri Farmasi Memenuhi Kebutuhan RKO Tahun 2021 

Indikator Sasaran Kegiatan Target Realisasi Capaian 

Persentase kemampuan industri 

farmasi memenuhi kebutuhan 

rencana kebutuhan obat 

69% 70,99% 102,88% 

Grafik 6 Target dan Realisasi Persentase Kemampuan Industri Farmasi Memenuhi 
Kebutuhan RKO Tahun 2021 
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Perbandingan capaian indikator sasaran kegiatan persentase 

kemampuan industri farmasi memenuhi kebutuhan RKO dari tahun 

2020 sampai dengan 2021 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut: 

 

Tabel 11 Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Indikator Kegiatan Persentase 
Kemampuan Industri Farmasi Memenuhi Kebutuhan Rencana Kebutuhan Obat antara 

Tahun 2020 dan Tahun 2021 

Tahun Target Realisasi Capaian 

2020 67% 67,03% 100,04% 

2021 69% 70,99% 102,88% 

 

Grafik 7 Target dan Realisasi Indikator Sasaran Kegiatan Persentase Kemampuan 
Industri Farmasi Memenuhi Kebutuhan Rencana Kebutuhan Obat Tahun 2020 dan 

Tahun 2021 

 
 

Grafik 8 Target dan Realisasi Indikator Sasaran Kegiatan Persentase 
Kemampuan Industri Farmasi Memenuhi Kebutuhan Rencana Kebutuhan Obat 

Tahun 2020-2024
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Direktorat Produksi dan Distribusi Kefarmasian secara aktif 

melakukan koordinasi, monitoring dan pengawalan dengan industri 

farmasi dan Direktorat Oblik secara kontinu. 

  Keberhasilan pencapaian persentase kemampuan industri 

farmasi memenuhi kebutuhan RKO dipengaruhi oleh penguatan 

koordinasi dengan industri farmasi dan peran masing-masing entitas 

yang dilakukan baik secara langsung maupun melalui media virtual. 

 

Permasalahan: 

Terdapat beberapa kendala yang dihadapi dalam pencapaian indikator 

sasaran kegiatan kemampuan industri farmasi memenuhi kebutuhan 

RKO, yaitu: 

1. Pembuatan rencana kebutuhan obat di Fasyankes yang belum 

akurat 

2. Pemanfaatan sistem pelaporan industri farmasi yang kurang 

optimal dalam penyampaian laporan realisasi pemenuhan rencana 

kebutuhan obat nasional 

3. Terdapat realisasi pemenuhan kebutuhan obat yang masih di 

bawah rencana kebutuhan obat 

4. Banyaknya Fasyankes yang membeli obat JKN di luar e-katalog  

 

Upaya Pemecahan Masalah: 

1. Membina Fasyankes agar membuat rencana kebutuhan obat yang 

lebih akurat 

2. Updating pada menu pelaporan e-report industri farmasi dalam 

rangka memberikan kemudahan dalam penyampaian pelaporan 

oleh industri farmasi 

3. Koordinasi dengan Direktorat Tata Kelola Obat Publik terkait 

evaluasi industri farmasi yang tidak memenuhi komitmen 

pemenuhan rencana kebutuhan obat  

4. Perlu dikeluarkan surat edaran Kembali dari Kementerian 

Kesehatan agar Fasyankes membeli obat JKN melalui e-katalog 

 

Kegiatan Pendukung: 

Upaya pencapaian indikator sasaran kegiatan kemampuan industri 

farmasi memenuhi kebutuhan RKO didukung dengan berbagai 

kegiatan dan anggaran yang tertuang dalam DIPA Direktorat Produksi 

dan Distribusi Kefarmasian. Adapun kegiatan, anggaran, realisasi dan 

capaian kegiatan pendukung indikator kemampuan industri farmasi 

memenuhi kebutuhan RKO dapat dilihat pada tabel di bawah ini: 
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Tabel 12 Realisasi Kegiatan Pendukung Indikator Kemampuan Industri Farmasi Memenuhi 
Kebutuhan RKO Tahun 2021 

No Kegiatan Pendukung Anggaran 
Realisasi  

(bruto) 

Capaian 

(bruto) 

1. Kebijakan bidang 

produksi kefarmasian  
Rp 1.092.464.000 Rp 1.069.346.500 97,88% 

2. Kebijakan bidang 

distribusi kefarmasian 
Rp 41.900.000 Rp 38.660.000 92,27% 

3. Kebijakan 

Kemandirian Sediaan 

Farmasi 

Rp 250.000.000 Rp 220.298.000 88,12% 

4. Industri yang dibina 

agar mampu 

mengembangkan 

bahan baku sediaan 

farmasi 

Rp 8.417.374.000 Rp 8.133.863.400 96,63% 

5. Sertifikasi di bidang 

produksi dan 

distribusi kefarmasian 

Rp 512.700.000 Rp 496.368.000 96,81% 

6. Sarana produksi 

sediaan farmasi yang 

difasilitasi dan dibina 

Rp 1.085.718.000 Rp 1.039.548.200 95,75% 

7. Sarana distribusi 

sediaan farmasi yang 

difasilitasi dan dibina 

Rp 76.930.000 Rp 72.590.000 94,36% 

8. Pelaku usaha obat 

tradisional yang 

difasilitasi dan dibina 

Rp 7.477.104.000 Rp 6.675.314.000 89,28% 

9. Peta jalan 

pengembangan vaksin 

halal  

Rp 510.000.000 Rp 493.768.200 96,82% 

10. Layanan perkantoran Rp 2.038.611.000 Rp 2.001.767.300 98,19% 

11. Layanan umum Rp 1.032.273.000 Rp 966.791.100 93,66% 

12. Layanan sarana 

internal 
Rp 500.000.000 Rp 480.000.000 96% 

Jumlah Rp 23.035.074.000 Rp 21.267.589.150 92,33% 

  

  Indikator sasaran program berupa persentase jenis bahan baku 

sediaan farmasi yang dapat diproduksi dalam negeri dan indikator 

sasaran kegiatan berupa persentase kemampuan industri farmasi 

memenuhi kebutuhan rencana kebutuhan obat merupakan indikator 

yang didukung oleh beberapa kegiatan dengan jumlah anggaran 

sebesar Rp 23.035.074.000, dengan target sebesar 30% dan 69%. 

Capaian indikator ini pada tahun 2021 adalah sebesar 133,33% dan 
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102,88% dengan realisasi anggaran sebesar Rp 21.267.589.150. 

Indikator keseluruhan kegiatan pendukung tersebut dijelaskan sebagai 

berikut: 

1. Kebijakan Bidang Produksi Kefarmasian 

Pada tahun 2021, keluaran dari kebijakan bidang produksi 

kefarmasian antara lain: 

1) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang 

Penetapan dan Perubahan Penggolongan Psikotropika 

Pada PMK tersebut menambahkan 2 (dua) zat psikoaktif menjadi 

psikotropika golongan 1, yaitu Flubromazolam dan Flualprazolam. 

2) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang 

Perubahan Penggolongan Narkotika 

Pada PMK tersebut menambahkan 7 (tujuh) zat psikoaktif 

menjadi narkotika golongan 1, yaitu 4F-PENTEDRON, ALFA-PHP, 

ALFA-PiHP, MDMB-FUBICA, APP-BINACA, Crotonilfentanil dan 

Valerilfentanil. 

 

3) Standar usaha industri farmasi 

Standar usaha industri farmasi yang tertuang dalam Peraturan 

Menteri Kesehatan nomor 14 tahun 2021 tentang Standar Kegiatan 

Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha 

Berbasis Resiko Sektor Kesehatan. Peraturan ini merupakan 

turunan dari Peraturan Pemerintah nomor 5 tahun 2021 tentang 

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dimana 

industri farmasi merupakan kegiatan berusaha dengan kriteria 

risiko tinggi sehingga selain harus memiliki NIB, industri farmasi 

juga harus mempunyai izin industri farmasi dan sertifikat Cara 

Produksi Obat yang Baik (CPOB). Dalam Peraturan Menteri 

Kesehatan nomor 14 tahun 2021 mengatur standar dan 

persyaratan yang harus dipenuhi oleh industri farmasi untuk 

mendapatkan Izin sebagai industri farmasi. 

 

4) Standar usaha sertifikat kesehatan pengolahan pangan industri 

rumah tangga.  

Pemenuhan pangan yang aman, bermutu dan bergizi merupakan 

hak asasi setiap rakyat Indonesia. Dan perlu ada jaminan aspek-

aspek tersebut terhadap pangan yang beredar di masyarakat tidak 

terkecuali untuk pangan industri rumah tangga yang dari skala 

modal usahanya termasuk usaha kecil mikro. 

Pemerintah memberikan dukungan terhadap pelaku usaha 

mikro kecil di segala sektor seperti yang termaktub dalam UU Cipta 

Kerja No 11 Tahun 2020 melalui penyesuaian berbagai aspek 

pengaturan yang berkaitan dengan kemudahan, perlindungan, dan 
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pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, 

peningkatan ekosistem investasi, dan percepatan proyek strategis 

nasional, termasuk peningkatan perlindungan dan kesejahteraan 

pekerja. 

UMKM di Indonesia 64,19 dan komposisi Usaha Mikro dan Kecil 

sangat dominan yakni 64,13 juta atau sekitar 99,92% dari 

keseluruhan sektor usaha yang juga masih berada di sektor 

informal sehingga perlu didorong untuk bertransformasi ke sektor 

formal. Tentunya untuk keberhasilan transformasi ini perlu 

dilakukan secara bersama-sama,  sesuai dengan tugas pokok dan 

fungsi dari Kementerian Lembaga. 

Salah satu bentuk dorongan untuk bertransformasi ini adalah 

melalui kemudahan proses perizinan seperti yang dimandatkan 

pada UU Cipta Kerja dan telah ditindaklanjuti dengan terbitnya PP 

No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha 

Berbasis Risiko dan diimplementasikan ke dalam satu sistem 

Online Single Submission (OSS). 

Dalam sistem tersebut perizinan kategorikan menjadi 4 tingkat 

risiko yaitu risiko rendah, menengah rendah, menengah tinggi dan 

tinggi dan implikasi tingkatan risiko tersebut adalah terhadap 

standar-standar dalam penyelenggaraan usahanya.  

Kementerian Kesehatan menindaklanjuti PP No. 5 Tahun 2021 

melalui terbitnya Permenkes No. 14 Tahun 2021 tentang Standar 

Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 

Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan yang salah satunya 

memuat juga standar terhadap usaha industri rumah tangga 

pangan yang sesuai dengan UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah 

Daerah kewenangannya ada di Bupati/Walikota. 

Pengaturan terhadap pangan industri rumah tangga di 

Permenkes 14 Tahun 2021 ini mempertimbangkan aspek-aspek 

minimal yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha pangan rumah 

tangga dalam melakukan pengolahan pangan industri rumah 

tangga yaitu pemenuhan terhadap aspek higiene sanitasi dan 

dokumentasi. 

 

5) Suplemen I Farmakope Indonesia Edisi VI 

Suplemen I Farmakope Indonesia Edisi VI disusun untuk 

melengkapi persyaratan mutu bahan baku obat dan sediaan obat 

yang beredar di Indonesia, yang telah menyesuaikan dengan 

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang farmasi, 

khususnya dalam standardisasi bahan baku obat, sediaan obat, 

metode, dan prosedur analisis, serta perkembangan standar tingkat 

internasional. 
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Suplemen I Farmakope Indonesia Edisi VI merupakan bagian 

tidak terpisahkan dari Farmakope Indonesia Edisi VI yang telah 

diterbitkan pada tahun 2020, terdiri dari 109 monografi baru, 33 

Monografi dengan perubahan, 24 lampiran baru dan 5 lampiran 

dengan perubahan. 

Penyusunan Suplemen I Farmakope Indonesia Edisi VI 

dilaksanakan oleh Panitia Penyusun Suplemen I Farmakope 

Indonesia Edisi VI yang dibentuk oleh Menteri Kesehatan RI, dan 

anggotanya adalah perwakilan dari Kementerian Kesehatan, Badan 

Pengawas Obat dan Makanan, serta para pakar dari berbagai 

perguruan tinggi farmasi. 

Dengan terbitnya Suplemen I Farmakope Indonesia Edisi VI ini, 

diharapkan dapat dijadikan sebagai suatu standar yang dapat 

digunakan untuk menjamin mutu obat dan bahan obat di Indonesia 

sehingga dapat memberikan perlindungan kepada masyarakat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aplikasi e-Farmakope Indonesia merupakan aplikasi berbasis 

web yang dapat diakses melalui jaringan internet. Pengembangan 

Farmakope Indonesia menjadi berbasis elektronik dilakukan 

sebagai bentuk penyesuaian terhadap perkembangan teknologi 

informasi dan komunikasi berbasis internet yang diharapkan dapat 

memberikan kemudahan dalam akses dan pemanfaatannya sebagai 

suatu standar di bidang kefarmasian bagi industri farmasi, 

mahasiswa farmasi, peneliti maupun komunitas farmasi lainnya 

yang membutuhkan standar tersebut dan sebagai upaya untuk 

memberikan jaminan perlindungan bagi kesehatan masyarakat 

terkait keamanan, khasiat, dan mutu obat yang beredar di 

masyarakat. Aplikasi e-Farmakope berbasis web dapat dijalankan 

kapanpun dan dimanapun tanpa melakukan penginstalan, 

Gambar 31 Pembahasan Suplemen I Farmakope Indonesia 
Edisi VI dengan Dewan Redaksi, BPOM dan Praktisi 



 

56 

 

kompatible dengan berbagai jenis sistem operasi selama terhubung 

dengan jaringan internet, mudah diakses melalui berbagai media 

seperti komputer, laptop, smart phone. 

 

 

 

6) Suplemen Kodeks Makanan Indonesia 

Pangan merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia yang 

pemenuhannya menjadi hak asasi setiap manusia. Tuntutan 

manusia terhadap pangan akan berbanding lurus dengan tingkat 

kesejahteraan masyarakatnya. Semakin tinggi tingkat 

kesejahteraan semakin kompleks pula tuntutan yang diajukan, 

mulai dari food secure (kecukupan pangan), food safety (keamanan 

pangan), food nutrition (gizi), food palatability (cita-rasa), food 

functionality (pangan fungsional), dan secara nasional, pemerintah 

mengaturnya melalui penyelenggaraan keamanan pangan. 

World-wide food poisoning outbreaks telah menjadi perhatian bagi 

industri pangan dan masyarakat sebagai konsumen. Salah satunya 

issue-nya adalah terhadap penambahan bahan tambahan pangan 

(BTP) yang tidak terkontrol dan penggunaan zat kimiawi berbahaya 

lainnya. 

Sesuai dengan Amanah PP 86 Tahun 2019 tentang Keamanan 

Pangan, bahwa keamanan pangan diselenggarakan melalui 

berbagai pengaturan diantaranya termasuk pengaturan terhadap 

Bahan Tambahan Pangan (BTP). Pada pasal 13 ayat (2) bahwa BTP 

yang diproduksi, dimasukkan ke dalam wilayah Indonesia, dan 

diedarkan harus memenuhi standar dan persyaratan dalam Kodeks 

Makanan Indonesia yang ditetapkan oleh Menteri.Kodeks Makanan 

Indonesia (KMI) merupakan Pedoman atau Standar yang diakui 

secara nasional sebagai persyaratan mutu Bahan Tambahan 

Pangan (BTP) yang berlaku di Indonesia. Sesuai dengan PP No. 86 

Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan Pasal 13(2) bahwa BTP 

yang diproduksi, dimasukkan ke dalam wilayah Indonesia, dan 

diedarkan harus memenuhi standar dan persyaratan dalam Kodeks 

Makanan Indonesia yang ditetapkan oleh Menteri  

Gambar 32 Dashboard e-Farmakope Indonesia 
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Pada tahun 2018, Kementerian Kesehatan telah menerbitkan 

Kodeks Makanan Indonesia 2018 melalui Keputusan Menteri 

Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/261/2018 tentang 

Pemberlakuan Kodeks Makanan Indonesia. Dan menyesuaikan 

dengan perkembangan teknologi pengujian, maka pada tahun 

2020, Direktorat Produksi dan Distribusi Kefarmasian telah 

melakukan inventarisasi penambahan dan perubahan monografi 

secara periodik terhadap KMI 2018 berdasarkan keterbaruan 

rujukan dari The Joint FAO/WHO Expert Committee on Food 

Additives (JECFA).  

Penyusunan Suplemen Kodeks Makanan Indonesia ini 

melibatkan Praktisi dan Akademisi di Bidang Pangan, Direktorat 

Standardisasi Pangan Olahan BPOM, Direktorat Registrasi Pangan 

Olahan BPOM serta Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan 

Makanan Nasional yang telah ditetapkan melalui Keputusan 

Menteri Nomor HK.01.07/MENKES/4630/2021 tentang Panitia 

Penyusun Suplemen Kodeks Makanan Indonesia.  

Seiring dengan perkembangan teknologi pengujian dan rujukan 

internasional, Kementerian Kesehatan melakukan 

updating/keterbaruan secara berkala terhadap jenis tambahan 

pangan yang diedarkan di Indonesia melalui penyusunan Suplemen 

Kodeks Makanan Indonesia. 

Sebuah standar mutu dalam penetapannya harus memenuhi 

ketentuan Undang-undang 12 tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan yang diubah melalui Undang-

undang No. 15 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-undang No 12 

Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

undangan maka Direktorat Produksi dan Distribusi Kefarmasian 

telah melaksanakan pertemuan uji publik terhadap draf standar 

suplemen Kodeks Makanan Indonesia yang sedang disusun. 

Suplemen Kodeks Makanan Indonesia ini terdiri dari 50 

monografi (23 Monografi Baru, 27 Monografi Revisi), 7 Metode 

Pemeriksaan, dan 6 Lampiran Pereaksi. 

 

Gambar 33 Pelaksanaan Konsultasi Publik Draf Suplemen KMI 
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Selain itu dilaksanakan pula pertemuan melalui platform dalam 

jaringan (daring) melalui zoom dan youtube streaming 

(https://www.youtube.com/watch?v=EF1fuaaTgiA) pada tanggal 

23 Desember 2021 dan diikuti oleh 300 peserta yang terdiri dari 

Asosiasi pelaku usaha makanan minuman, pengampu kebijakan 

terkait, perwakilan dari laboratorium pengujian makanan 

minuman, Dinas Kesehatan provinsi dan kabupaten kota. Melalui 

kegiatan ini, Direktorat Produksi dan Distribusi Kefarmasian 

melakukan pemastian terhadap kemampuan implementasi dari 

Suplemen Kodeks Makanan Indonesia sehingga bahan tambahan 

pangan yang beredar dapat terjamin keamanannya. 

   

7) Sistem Informasi Standarisasi Penyuluhan untuk Sertifikasi 

Industri Rumah Tangga Pangan (SIPUS-IRTP) 

Pangan yang beredar di masyarakat perlu dijamin aspek 

keamanan, mutu dan gizi pangan tidak terkecuali untuk pangan 

industri rumah tangga. 

Pemerintah melakukan pembinaan terhadap pangan IRTP 

melalui Penyuluhan Keamanan Pangan oleh tenaga Penyuluh 

Keamanan Pangan (PKP). 

Saat ini penyelenggaraan penyuluhan keamanan pangan 

belum dapat dilaksanakan secara optimal, karena kompetensi 

tenaga yg belum memadai dan juga karena penyampaian 

substansi/materi yang tidak seragam saat penyuluhan.  

Menjawab tantangan itu maka telah dilakukan  standarisasi 

materi penyuluhan keamanan pangan berbasis elektronik yang 

yang dapat digunakan dan diakses oleh Pemerintah Pusat, 

Provinsi, Kab/Kota, hingga pelaku usaha. 

SIPUS-IRTP merupakan aplikasi berbasis web yang 

mengintegrasikan materi penyuluhan dan data pelatihan dan 

penyuluhan keamanan pangan dari Pemerintah Pusat, Provinsi, 

Gambar 34 Penyusunan Suplemen Kodeks Makanan Indonesia dengan Dewan 
Redaksi, Akademis dan BPOM 

https://www.youtube.com/watch?v=EF1fuaaTgiA
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Kab/Kota, hingga pelaku usaha secara online dan real-time. Dan 

menyesuaikan dengan sistem perizinan berbasis risiko pada 

Permenkes 14/2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan 

Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis 

Risiko Sektor Kesehatan, petugas dinas kesehatan harus 

meninjau aspek-aspek dokumentasi dan higiene sanitasi yang 

harus dipenuhi oleh pelaku usaha dan aplikasi SIPUS-IRTP juga 

mengakomodir pengisian tools berbasis elektronik. 

 

 

 

 

 

 

8) Materia Kosmetika Bahan Alam Indonesia 

Materia Kosmetika Bahan Alam Indonesia (MKBAI) 

merupakan buku pedoman yang memuat monografi bahan-bahan 

bersumber alam yang digunakan dalam produksi kosmetika di 

Indonesia. MKBAI disusun agar dapat menjadi sumber referensi 

bagi pelaku usaha di bidang industri kosmetika dan juga peneliti 

saat mengembangkan kosmetika menggunakan bahan alam. 

Dengan demikian, diharapkan pemanfaatan bahan alam Indonesia 

semakin meningkat dan dapat mendorong pengembangan usaha 

kosmetika di Indonesia. 

MKBAI edisi sebelumnya diterbitkan pada tahun 2015 dan 

berisi 224 monografi bahan alam yang umum digunakan dalam 

produk kosmetika. Pada tahun 2021 disusun draft MKBAI seri 

minyak atsiri hingga draft final siap diterbitkan secara elektronik. 

Minyak atsiri dipilih karena Indonesia dikenal dunia sebagai 

sumber penghasil minyak atsiri, bahkan sebagian dari minyak atsiri 

yang dihasilkan merupakan komoditi ekspor yang menyumbang 

devisa bagi negara. MKBAI seri minyak atsiri ini terdiri dari 

Ketentuan Umum dan 35 monografi minyak atsiri yang banyak 

dimanfaatkan untuk produksi kosmetika dan bersumber dari 

tanaman asli Indonesia atau tanaman yang dapat dibudidaya di 

Indonesia.  

Penyusunan MKBAI melibatkan tim dari Kementerian 

Kesehatan, akademisi, praktisi dan asosiasi terkait. 

Tim/kontributor bekerja berdasarkan SK Direktur Jenderal 

Gambar 35 Dashboard SIPUS IRTP 
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Kefarmasian dan Alat Kesehatan nomor HK.02.02/IV/37/2021 

tentang Tim Penyusun MKBAI Seri Minyak Atsiri. Pembahasan 

dilakukan secara virtual dikarenakan pandemi Covid-19.  

 
Gambar 36 Pembahasan Monografi MKBAI dengan Kontributor 

 

9) Penyusunan Draf Formularium Fitofarmaka 

Fitofarmaka merupakan obat tradisional yang telah dibuktikan 

keamanan dan khasiatnya secara ilmiah melalui uji klinik serta 

bahan baku dan produk jadinya telah distandardisasi. Pemerintah 

terus berupaya mendorong dan meningkatkan pemanfaatan 

fitofarmaka di fasilitas pelayanan kesehatan, salah satunya melalui 

penyusunan Formularium Fitofarmaka.  

     Tujuan penyusunan Formularium Fitofarmaka adalah: 

● untuk menyediakan acuan informasi bagi klinisi yang 

menggunakan fitofarmaka. 

● untuk menyediakan acuan bagi Pemda dalam menetapkan 

fitofarmaka yang akan didanai dengan Dana Alokasi Khusus 

maupun dana kapitasi. 

● untuk menjadi panduan informasi penggunaan fitofarmaka 

yang tepat, aman, bermutu, berkhasiat dalam upaya promotif, 

preventif, dan kuratif sebagai upaya meningkatkan derajat 

kesehatan masyarakat. 

● untuk mendorong atau meningkatkan pemanfaatan fitofarmaka 

di fasilitas pelayanan kesehatan. 

● untuk memacu pengembangan dan produksi fitofarmaka di 

Indonesia. 

● untuk memperkuat resiliensi sediaan farmasi dengan 

memanfaatkan produk fitofarmaka yang berasal dari kekayaan 

alam Indonesia (nilai TKDN tinggi). 
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Gambar 37 Sambutan dan Arahan Wakil Menteri Kesehatan RI pada  

Rapat Perdana Penyusunan Formularium Fitofarmaka 

Penyusunan Formularium Fitofarmaka dilakukan oleh 

Komite Nasional Penyusunan Formularium Fitofarmaka yang 

dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 

01.07/MENKES/4820/2021. Komite Nasional terdiri dari Tim Ahli, 

Tim Evaluasi, Tim Pelaksana dan Tim Reviu yang beranggotakan 

akademisi, peneliti, perwakilan organisasi profesi, Kemenkes dan 

BPOM. Selanjutnya ditetapkan sistematika penulisan dan kriteria 

fitofarmaka yang dapat masuk ke dalam Formularium Fitofarmaka. 

Setelah dilakukan seleksi fitofarmaka, dilakukan kompilasi dan 

pembahasan teknis. 

Berdasarkan hasil pembahasan keamanan, khasiat, dan 

standardisasi produk oleh Komite Nasional Penyusunan 

Formularium Fitofarmaka, dari 8 (delapan) jenis fitofarmaka yang 

telah dibahas, 5 (lima) jenis fitofarmaka layak masuk dalam 

Formularium Fitofarmaka dan 3 (tiga) jenis fitofarmaka belum 

direkomendasikan masuk ke dalam Formularium Fitofarmaka. 

Draft Formularium Fitofarmaka yang telah disusun berupa daftar 

sediaan Fitofarmaka yang dapat digunakan di fasilitas pelayanan 

kesehatan (fasyankes) dan informasi produk fitofarmaka.  

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 38 Arahan Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan pada 

Rapat Penyusunan Formularium Fitofarmaka 
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10) Draf RPMK Tata Cara Penyelenggaraan Produksi dan/atau  

Penggunaan Narkotika Golongan I dalam Produksi serta 

Pemanfaatan Narkotika untuk Pengembangan Ilmu Pengetahuan 

dan Teknologi. 

Narkotika golongan I hanya dapat digunakan dalam 

jumlah terbatas untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan 

teknologi. Sesuai pasal 12 ayat 3 UU No.35 Tahun 2009 tentang 

Narkotika, diamanahkan kepada Menteri Kesehatan untuk 

membuat peraturan terkait tata cara produksi dan/atau 

penggunaan narkotika golongan I dalam produksi serta 

pemanfaatan narkotika untuk pengembangan ilmu pengetahuan 

dan teknologi. 

 

11) Penggolongan New Psychoactive Substances (NPS) 

New Psychoactive Substances (NPS) adalah zat yang banyak 

disalahgunakan, baik dalam bentuk murni atau dalam bentuk 

sediaan tertentu yang tidak diatur dalam Konvensi Tunggal 

Narkotika Tahun 1961 atau Konvensi Psikotropika Tahun 1971 

tetapi dapat menimbulkan masalah bagi kesehatan masyarakat. 

Pengertian “New” atau “Baru” belum tentu merujuk kepada zat 

yang merupakan penemuan baru (beberapa NPS sudah disintesis 

40 tahun lalu tetapi untuk zat yang baru-baru ini telah beredar. 

Dalam rangka melindungi masyarakat dari bahaya 

penyalahgunaan zat-zat psikoaktif /NPS yang berasal dari 

tanaman ataupun dari sintetik dan banyak disalahgunakan, maka 

perlu dilakukan Kajian Ilmiah terhadap zat-zat psikoaktif tersebut 

dan telah dibentuk Komite Nasional Perubahan Penggolongan 

yang bertanggung jawab kepada Menteri Kesehatan dan telah 

ditetapkan melalui Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: 

HK.01.07/Menkes/6427/2021 tentang Komite Nasional 

Perubahan Penggolongan Narkotika, Psikotropika dan Prekursor. 

Komite Nasional ini memiliki tugas melakukan kajian terhadap zat 

psikoaktif baru /NPS atau zat prekursor baru yang telah 

teridentifikasi masuk ke Indonesia akan dilakukan penyesuaian 

golongan secara bertahap dan kontinyu, dengan tujuan agar dapat 

melindungi seluruh rakyat Indonesia dari penyalahgunaan obat-

obatan dan dapat dijadikan dasar hukum bagi penegak hukum 

dalam memberikan sanksi. 

Proses Penggolongan NPS dan Penerbitan Peraturan Menteri 

Kesehatan tentang Perubahan Penggolongan: 

1. Rekomendasi zat yang akan dikaji, diusulkan oleh 

BNN/Bareskrim POLRI /Balai Laboratorium Bea dan Cukai 

(BLBC) kepada Menteri Kesehatan berdasarkan zat yang telah 
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teridentifikasi masuk ke Indonesia atau berdasarkan 

kesepakatan internasional (hasil sidang Comission on Narcotic 

Drugs/CND). Hasil sidang CND merupakan schedulling NPS 

berdasarkan kajian ECDD - WHO. 

2. Dokumen kajian disiapkan dari hasil studi literatur dan jurnal-

jurnal ilmiah yang valid (pra review). Dokumen pra review 

tersebut yang akan di bahas oleh pakar/ahli di komite nasional 

perubahan penggolongan dan menghasilkan 1(satu) dokumen 

hasil penyempurnaan berupa critical review yang utuh dan 

menjadi dokumen pendukung bagi Komnas dalam 

merekomendasikan kepada Menteri Kesehatan terkait 

penetapan penggolongan suatu zat psikoaktif baru atau zat 

prekursor baru. 

3. Komite Nasional Perubahan Penggolongan memberikan 

rekomendasi kepada Menteri Kesehatan untuk menetapkan zat 

yang dikaji sebagai narkotika atau psikotropika atau prekursor 

dalam Peraturan Menteri Kesehatan tentang Perubahan 

Penggolongan, sehingga dapat menjadi dasar dalam penegakan 

hukum. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Gambar 39 Pembahasan Kajian NPS dan Zat Prekursor Baru dengan Komite Nasional 
Perubahan Penggolongan Narkotika, Psikotropika dan Prekursor 
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Komite Nasional Perubahan Penggolongan Narkotika, Psikotropika 

dan Prekursor sudah merekomendasikan 11 (sebelas) zat untuk 

ditetapkan penggolongannya untuk disusun sebagai RPMK Penetapan 

dan Perubahan Penggolongan Psikotropika dan RPMK Perubahan 

Penggolongan Narkotika. Adapun zatnya, antara lain Klonazolam, 4F-

MDMB-BUTICA, 5F-EMB-PICA, ADB-BUTINACA, 4F-ABUTINACA, 5F-

EDMB-PICA, 2C-E, 1P-LSD, 3-METOKSIFENSIKLIDINA, 

ISOTONITAZENA dan CUMIL PEGAKLONA. 

 

2. Kebijakan Bidang Distribusi Kefarmasian 

Pada tahun 2021, keluaran dari kebijakan bidang distribusi 

kefarmasian adalah standar usaha pedagang besar farmasi yang 

tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan nomor 14 tahun 2021 

tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Kesehatan. Peraturan 

ini merupakan turunan dari Peraturan Pemerintah nomor 5 tahun 

2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 

dimana Pedagang Besar Farmasi (PBF) merupakan kegiatan 

berusaha dengan kriteria risiko tinggi sehingga selain harus 

memiliki NIB, PBF harus mempunyai izin PBF yang diterbitkan oleh 

Kementerian Kesehatan dan sertifikat Cara Distribusi Obat yang 

Baik (CDOB) yang diterbitkan oleh Badan POM. Dalam Peraturan 

Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 mengatur standar dan 

persyaratan yang harus dipenuhi oleh PBF untuk mendapatkan Izin 

sebagai PBF. 

 

3. Kemandirian Sediaan Farmasi 

Kegiatan kemandirian sediaan farmasi menghasilkan draf revisi 

Permenkes Nomor 17 Tahun 2017, Draft RUU Ketahanan 

Kesehatan (Kemandirian Sediaan Farmasi dan Alkes) dan draft 

pedoman teknis optimalisasi pemanfaatan fasilitas P4TO dan PED. 

1) Draft revisi RPMK No.17 Tahun 2017 

Industri farmasi merupakan industri yang dinamis dan 

banyak hal yang mempengaruhi perkembangannnya. Selain 

teknologi yang berkembang demikian pesat serta menyesuaikan 

permintaan pasar yang mempengaruhi peta jalan (road map) 

pengembangan molekul bahan baku obat di Indonesia, 

mendesak dibutuhkannya Revisi Peraturan Menteri Kesehatan 

Nomor 17 Tahun 2017 tentang Rencana Aksi Pengembangan 

Industri Farmasi dan Alkes. 

Selain perlunya revisi Permenkes Nomor 17 Tahun 2017, 

pandemi telah membangkitkan rasa krisis dalam dunia farmasi 

untuk memacu kegiatan riset, mengembangkan inovasi-inovasi, 
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merevitalisasi industri bahan baku obat di dalam negeri, hingga 

memperkuat struktur manufaktur industri farmasi nasional 

demi mewujudkan resiliensi atau ketahanan di bidang 

kefarmasian. Dibutuhkan dukungan melalui perumusan 

payung hukum yang mendukung upaya-upaya untuk mencapai 

ketahanan kefarmasian, seperti Undang-Undang. Kajian 

ketahanan kefarmasian dapat menjadi salah satu masukan 

dalam pengambilan keputusan dan perumusan kebijakan 

ketahanan kefarmasian. 

 

Perubahan terhadap permintaan pasar yang berdasarkan nilai 

atau value merupakan pedoman dalam penetapan molekul BBO 

yang akan dikembangkan sehingga diharapkan dapat memberikan 

rangsangan industri farmasi untuk mengembangkan bahan baku 

obat di Indonesia.  

 

Gambar 41 Rapat daring pembahasan Draf Revisi Peraturan Menteri 
Kesehatan Nomor 17 Tahun 2017 

Gambar 40 Hasil Draf Revisi PMK No.17 Tahun 2017 tentang 
Rencana Aksi Pengembangan Industri Farmasi dan Alkes dan 

Naskah Akademik RUU Ketahanan Kefarmasian 
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2) Naskah Akademik RUU Ketahanan Kefarmasian (Kemandirian 

Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan) 

Naskah akademik merupakan jenis penelitian yuridis 

empiris. Waluyo (2002) menjelaskan bahwa penelitian yuridis 

empiris merupakan penelitian hukum sosiologis dan dapat 

disebutkan dengan penelitian secara lapangan yang mengkaji 

ketentuan hukum yang berlaku serta yang telah terjadi di dalam 

kehidupan manusia atau penelitian yang dilakukan terhadap 

keadaan sebenarnya (terjadi) di masyarakat dengan maksud 

mengetahui dan menemukan fakta-fakta sebenarnya. 

Undang-undang Ketahanan Kefarmasian dibutuhkan 

untuk dapat mengatur segala sesuatu hal yang berkenaan 

dengan ketahanan di bidang farmasi yang bertujuan 

mewujudkan kemandirian di bidang farmasi. Sebelum 

diwujudkan menjadi undang-undang diperlukan penyusunan 

RUU yang diawali dengan naskah akademik.  

Beberapa masalah yang mendesak sehingga diperlukan 

adanya Undang-undang Ketahanan Kefarmasian, antara lain; 1. 

Ketidak mampuan bangsa Indonesia untuk memproduksi 

bahan baku dibutkikan dengan ketergantungan impor bahan 

baku mencapai ± 95%, dimana secara ketahanan kesehatan 

sangat rentan begitupun dengan keekonomian akibat dari 

perubahan nilai mata uang. 2. Kurangnya pembiayaan dan 

dibutuhkan waktu pengembangan yang relatif panjang untuk 

industri hulu memproduksi bahan baku obat ataupun 

mengembangakan New Chemical Entity (NCE). 3. Terbatasnya 

ilmu pengetahuan dan teknologi yang khusus untuk 

mendukung pengambangan bahan baku obat dan NCE di 

Indonesia. 4. Belum adanya keterkaitan dan integrasi secara 

menyeluruh dan lintas sektor, secara end to end dari hulu 

(industri farmasi/kimia) sampai dengan hilir. 5. Belum terdapat 

kebijakan peraturan perundang-undangan dalam rangka 

mendapatkan materi kebijakan untuk implementasi langkah-

langkah yang mendukung tercapainya ketahanan farmasi. 6. 

Anggaran penelitian dan pengembangan yang masih rendah 

yaitu 0.2% dari Gross Domestic Product (GDP).  



 

67 

 

 

 

   

 

 

Kelompok Kerja Ketahanan Kesehatan I (Kemandirian 

Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan) dibentuk oleh Menteri 

Kesehatan untuk merumuskan kebijakan yang akan 

dituangkan dalam program-program yang mendukung 

kemandirian sediaan farmasi dan alat kesehatan. 

 

Gambar 43 Rapat Kelompok Kerja Ketahanan Kesehatan I 
(Kemandirian Sediaan Farmasi & Alkes) diketuai oleh 

Direktur Produksi dan Distribusi Kefarmasian 

Gambar 42 Desk Pembahasan Draft Revisi Permenkes Nomor 17 tahun 2017 
dan Naskah Akademik RUU Ketahanan Kefarmasian 
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Gambar 44 Tugas Kelompok Kerja Ketahanan Kesehatan I 

3) Pedoman Teknis Optimalisasi Pemanfaatan Fasilitas P4TO dan 
PED 

Latar belakang penyusunan pedoman teknis ini yaitu 

dikarenakannya Tenaga SDM/Pengelola P4TO dan PED 

merupakan tenaga kesehatan yang belum terlatih sehingga 

beberapa mesin P4TO dan PED rusak karena salah 

penggunaan, mesin cepat rusak karena belum mengerti cara 

perawatan mesin, pengerjaan tidak optimal karena belum 

mengerti dalam pembuatan SOP, standar mutu simplisia yang 

tidak seragam, kurangnya pengetahuan dalam melakukan 

validasi metode analisa, kurangnya pemahaman terkait 

kalibrasi alat sehingga hasil alat tidak akurat, hasil produk 

ekstrak belum dapat masuk ke industri sehingga sulit 

dilakukan business matching, produk inovasi masih terbatas, 

maupun pengetahuan pemasaran produk  yang minimal, maka 

dari itu disusunlah pedoman teknis bagi SDM/Pengelola P4TO 

dan PED dengan harapan nantinya oengoperasian alat menjadi 

optimal, semua fasiltias P4TO dan PED di daerah memiliki SOP, 

mutu simplisia dan ekstrak yang dihasilkan memenuhi standar, 

meningkatkan nilai ekonomi tanaman obat yang berpotensi di 

kembangkan di daerah serta P4TO dan PED mejadi pusat 

pembelajaran bagi UMKM, Perguruan Tinggi dan Mayarakat 

sehingga nantinya perekonomian daerah dapat meningkat dan 

kemandirian bahan baku natural dapat tercapai. 
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Penyusunan ini bekerjasama dengan Badan PPSDM Kesehatan, 

Praktisi dari Universitas Gadjah Mada, dan Tim Teknis Kemandirian 

Bahan Baku Natural. Pedoman teknis meliputi:  

1. Panduan Operasional P4TO 
Panduan operasional ini difokuskan pada beberapa aspek 

penting dalam penanganan pascapanen tanaman obat di fasilitas 
Pusat Pengolahan Pasca Panen Tanaman Obat (P4TO) meliputi: 
• SDM 
• Bangunan dan Peralatan 

• Higiene dan Sanitasi 
• Penanganan pascapanen tanaman obat 
• Jaminan Mutu 

• Dokumentasi 
 

2. Panduan Pengendalian Mutu Simplisia dan Ekstrak. 
Panduan Pengendalian Mutu Simplisia dan Ekstrak di P4TO 

dan PED ini akan membahas parameter-parameter yang perlu 

dilakukan dalam rangkaian standardisasi simplisia dan ekstrak 
sebagai bahan awal obat tradisional yang bermutu, aman dan 
berkhasiat. 

Pengendalian mutu simplisia dan ekstrak di fasilitas P4TO dan 
PED dilakukan terhadap bahan baku, proses dan produk akhir. 

Pengendalian mutu terhadap bahan awal berupa tanaman obat 
atau bahan segar meliputi: 
a) Identifikasi tanaman melalui proses determinasi yang 

dikeluarkan oleh Lembaga/Institusi yang berwenang 
b) Pencatatan asal-usul sumber bahan baku. 

Pengendalian mutu simplisia di P4TO mengacu pada 

Farmakope Herbal Indonesia (FHI) dan Materia Medika Indonesia 
(MMI) atau referensi lain yang diakui. Parameter mutu simplisia di 

P4TO meliputi: 
• Susut pengeringan 
• Kadar abu total 

• Kadar abu tidak larut asam  
• Kadar sari larut air  

• Sari larut etanol  
• ALT (Angka Lempeng Total) 
• AKK (Angka Kapang Khamir) 

Untuk parameter kandungan kimia, P4TO dapat melakukan 
uji mutu apabila diperlukan dan tersedia senyawa 
pembanding/senyawa standard yang tercantum pada 

FHI/MMI/referensi lain yang diakui. 
Pengendalian mutu terhadap ekstrak di PED meliputi 

parameter spesifik (identitas ekstrak/ organoleptik ekstrak/ 
senyawa terlarut dalam pelarut tertentu) dan nonspesifik mengacu 
pada FHI/MMI/referensi lain yang diakui, yaitu: 

• Kadar air 
• Kadar abu total 
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• Kadar abu tidak larut asam 
• Rendemen 

 
4. Sertifikasi di bidang produksi dan distribusi kefarmasian 

 Layanan sertifikasi di bidang produksi dan distribusi 

kefarmasian dilakukan melalui aplikasi perizinan, yaitu e-licensing 

dan e-pharm. Pada tahun 2021, target yang ditetapkan untuk 

indikator sertifikasi di bidang produksi dan distribusi kefarmasian 

sebanyak 500 institusi, dengan realisasi sebesar 659 institusi 

sehingga capaiannya menjadi 132%.  

 Capaian sertifikasi produksi dan distribusi kefarmasian tahun 

ini tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya, hal ini 

disebabkan karena adanya perbedaan satuan dari target yg 

ditetapkan. 

 Kegiatan penerbitan sertifikat Direktorat Produksi dan Distribusi 

Kefarmasian meliputi penerbitan sertifikat di bidang obat yang 

dilaksanakan di subdirektorat obat dan pangan, bidang obat 

tradisional dan kosmetika yang dilaksanakan di subdirektorat obat 

tradisional dan kosmetika, dan bidang narkotika, psikotropika dan 

prekursor farmasi yang dilaksanakan di subdirektorat narkotika, 

psikotropika, dan prekursor farmasi. 

 Untuk menunjang optimalisasi pelayanan publik maka 

diselenggarakan kegiatan evaluasi pelayanan publik dalam rangka 

percepatan proses integrasi Online Single Submission (OSS) versi 2 

dengan aplikasi perizinan Direktorat Produksi dan Distribusi 

Kefarmasian untuk menunjang kegiatan usaha pada tanggal 2-4 

November 2021. 

Kegiatan evaluasi pelayanan publik ini dihadiri oleh Direktur 

Pengembangan Potensi Daerah-BKPM, kepala Pusdatin-BKPM, staf 

perwakilan Pusdatin Kemkes, tim pengembang OSS RBA dan staf 

perwakilan dari masing-masing Direktorat di lingkungan 

Farmalkes. 

 
Gambar 45 Kegiatan Evaluasi Pelayanan Publik 
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5. Sarana Produksi Sediaan Farmasi yang Difasilitasi dan Dibina 

Sarana produksi sediaan farmasi yang difasilitasi dan dibina 

memiliki target sebesar 305 badan usaha, dengan capaian 

sebanyak 655 badan usaha. Rincian di bawah ini merupakan 

uraian beberapa kegiatan pendukung : 

a. Peningkatan kapasitas tenaga kesehatan melalui pembelajaran 

jarak jauh di bidang pengelolaan pangan yang berdaya ungkit 

terhadap kesehatan masyarakat. 

Capaian sarana yang dibina adalah 72 sarana melalui beberapa 

kegiatan diantaranya  

1) Workshop Peran Pemerintah dalam mendukung kemudahan 

berusaha di sektor usaha pangan rumah tangga yang 

dilaksanakan pada tanggal 6 dan 7 Oktober 2021 menggunakan 

platform daring, dengan mengundang peserta dari 34 

perwakilan dinas kesehatan  provinsi, 514 perwakilan dinas 

kesehatan kabupaten/kota, 514 perwakilan dinas perizinan 

terpadu satu pintu kabupaten/kota dan dengan 

pemateri/pembicara dari BPJPH, Kementerian Perindustrian, 

Kementerian Koperasi dan UMKM, BKPM.  

2) Penyusunan kurikulum pembelajaran jarak jauh untuk 

tenaga penyuluh keamanan pangan yang melibatkan Direktorat 

Kesehatan Lingkungan, Direktorat Gizi, Direktorat Promosi 

Kesehatan, BBPK Jakarta, PPSDM. Kurikulum ini dapat 

digunakan oleh tenaga kesehatan untuk meningkatkan 

kompetensi penyuluh keamanan pangan di wilayah kerjanya. 

Kegiatan ini membahas tentang kompetensi mata 

pembelajarannya dan juga pembahasan pembuatan audio-

visual sebagai media pendukung dalam melakukan 

pembelajaran jarak jauh.  

Gambar 46 Workshop Peran Pemerintah dalam Mendukung Kemudahan 
Berusaha di Sektor Usaha Pangan Rumah Tangga secara Daring 
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3) Penyusunan Pedoman Pengolahan Produk Olahan Kelor yang 

merupakan kegiatan FGD yang melibatkan penggerak kelor, 

praktisi di bidang pangan, tenaga pembina dari Dinas Kesehatan 

Provinsi dan Kabupaten/kota, Akademisi dan praktisi di bidang 

pangan, Direktorat Kesehatan Lingkungan, Direktorat Gizi. 

Pedoman Pengolahan Produk Kelor ini merupakan salah satu 

bentuk intervensi pemerintah bagi UMKM agar dapat bersinergi 

dalam mensukseskan program pemerintah. Seperti diketahui, 

pengentasan stunting/gizi merupakan salah satu program 

nasional sektor kesehatan. dan diharapkan dengan adanya 

penyediaan produk pangan dan diversifikasi-nya, diharapkan 

dapat menjadi salah satu strategi dalam pengentasan masalah 

stunting/gizi.  

b. Pembinaan Wilayah untuk Provinsi DIY 

Pembangunan kesehatan harus dilaksanakan oleh semua 

komponen bangsa tidak bisa dikerjakan oleh jajaran kesehatan 

sendiri. Demikian pula pada jajaran kesehatan harus bisa 

menjalin kerjasama dan koordinasi yang baik antara program 

dan sektor, pelaksana program di pusat maupun daerah, untuk 

Gambar 47 Penyusunan Kurikulum Pembelajaran Jarak Jauh untuk  
Tenaga Penyuluh Keamanan Pangan 

Gambar 46 Penyusunan Standar Pengolahan Produk Olahan Kelor 
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menjaga upaya-upaya kesinambungan yang telah dilaksanakan 

sebelumnya. Dalam meningkatkan koordinasi antara pusat dan 

daerah, pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Kesehatan 

mempunyai peranan yang sangat penting salah satu 

diantaranya adalah fungsi pembinaan sebagaimana amanat 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah 

Daerah bahwa Pemerintah Pusat melakukan pembinaan dan 

pengawasan terhadap penyelenggaraan Urusan Pemerintahan 

oleh Daerah. 

Tanggung jawab pembinaan pemerintah daerah tidak 

terlepas tanggung jawab pemerintah pusat dalam rangka upaya 

pemberdayaan daerah otonom dalam penyelenggaraan 

pemerintahan daerah. Pembinaan yang dimaksud lebih 

ditekankan pada memfasilitasi dalam upaya pemberdayaan 

daerah. Dari konsep ini pembinaan merupakan sarana dan 

upaya pemberdayaan daerah otonom. Sesuai amanah dalam 

undang-undang tersebut maka sangat penting Kementerian 

Kesehatan membentuk Tim Pembinaan Wilayah yang terdiri 

seluruh jajaran Kementerian Kesehatan di tingkat pusat dalam 

rangka percepatan pelaksanaan dan pemerataan program 

kesehatan di daerah. 

Pembinaan wilayah atas penyelenggaraan Pemerintahan 

Daerah dalam pelaksanaan program kesehatan oleh Dinas 

Kesehatan Provinsi adalah upaya yang dilakukan oleh 

Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Kesehatan untuk 

membantu Dinas Kesehatan Provinsi dalam mewujudkan 

tercapainya tujuan penyelenggaraan program kesehatan di 

daerah. Pembinaan sangat diperlukan untuk menjaga 

pelaksanaan program kesehatan di daerah berjalan sesuai 

dengan perencanaan dan sesuai dengan pedoman dan petunjuk 

teknis yang telah ditetapkan oleh Menteri Kesehatan. 

Sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan Republik 

Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/625/2021 Tentang 

Pembina Wilayah, Pendamping Pembina Wilayah, Koordinator 

Wilayah, dan Pendukung Pembina Wilayah di Lingkungan 

Kementerian Kesehatan bahwa Direktorat Produksi dan 

Distribusi Kefarmasian merupakan Koordinator Wilayah Daerah 

Istimewa Yogyakarta. Beberapa kegiatan, intervensi dan 

pendampingan yang dilakukan oleh Direktorat Produksi dan 

Distribusi Kefarmasian adalah 

1) Kegiatan pembinaan percepatan vaksinasi 

- Percepatan vaksinasi untuk lansia di wilayah yang sulit 

terjangkau 
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Direktorat Produksi dan Distribusi Kefarmasian melakukan 

kerjasama dengan LSM Loro Blonyo dalam melakukan vaksinasi 

untuk lansia di Kabupaten Gunung Kidul dan Kulon Progo di 

bulan Oktober hingga Desember 2021 sebanyak 6 kali.  

 

 

- Rekonsilisasi tata kelola vaksin 

Logistik vaksin merupakan salah satu hal yang penting dalam 

pelaksanaan pengentasan pandemi COVID-19. Beberapa 

platform terkait dengan vaksinasi, baik itu data terkait capaian 

sasaran yang divaksinasi maupun logistik dapat dimanfaatkan 

oleh Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota dalam 

memvalidasi keefektifan pelaksanaan program vaksinasi. 

Berdasarkan tools yang telah disusun oleh Kementerian 

Kesehatan dalam memvalidasi jumlah sasaran dan logistik yang 

didistribusikan, terdapat selisih antara keseluruhan jumlah 

logistik vaksin yang didistribusikan oleh Pemerintah Pusat 

dengan data capaian sasaran yang ada di aplikasi KPCPEN.  

Untuk DIY, berdasarkan tools  data logistik yang beredar lebih 

besar daripada data sasaran. hal ini disebabkan karena adanya 

delayed input karena kendala data dukcapil. Oleh karenanya 

dilakukan telusur untuk memperkecil gap yang dilakukan 

setiap hari. 

Pada tanggal 23-24 November 2021, Direktorat Produksi dan 

Distribusi Kefarmasian melakukan pendampingan rekonsiliasi 

vaksin di Provinsi DIY, dengan mengundang Direktorat Tata 

Kelola Obat Publik, Direktorat Surveilans dan Karantina 

Kesehatan, Inspektorat Jenderal, Staf Khusus Kesehatan bidang 

Ketahanan (Resiliency) Industri Obat dan Alat Kesehatan, perwakilan 

dari dinas kesehatan provinsi dan kab/kota (seksi farmasi dan P2), 

BIN DIY, BIDDOKES POLDA DIY, DANDEKSYAH 04.04.02, SMILE 

DIY, Tim TELKOMSEL (DTO).  

 

Gambar 48 Kegiatan Percepatan Vaksinasi Lansia 
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2) Kegiatan tata laksana ketersediaan dan fasilitasi 

pemenuhan oksigen 

Pada Bulan Juli-September 2021, Indonesia menghadapi 

lonjakan eksponensial kasus infeksi Covid-19. Gelombang 

Covid-19 di Indonesia dipicu masuknya varian delta yang 

mudah menular, yang pertama kali diidentifikasi di India. 

Akibatnya, Indonesia sempat menjadi episentrum wabah Covid-

19 di Asia yang juga membuat angka keterisian tempat tidur 

rumah sakit menjadi tinggi yang kemudian diikuti angka 

kematian akibat Covid-19 melonjak. Kondisi ini juga diikuti oleh 

kelangkaan terhadap sediaan farmasi dan juga termasuk 

penunjang seperti oksigen di fasilitas pelayanan kesehatan. 

Untuk mengatasi kondisi-kondisi tersebut, Direktorat Produksi 

dan Distribusi Kefarmasian melakukan pendampingan daily 

meeting bersama dengan supplier oksigen, fasilitas pelayanan 

kesehatan (RS Pemerintah/Swasta/Klinik), PERSI DIY, Satgas 

COVID DIY untuk memastikan rantai pasok oksigen untuk 

pelayanan kesehatan khususnya COVID-19 tetap berjalan 

dengan baik, dan juga DIY memiliki oksigen generator  yang 

dilaunching di bulan November tahun 2021.  

 

Gambar 49 Kegiatan Tata Laksana Ketersediaan dan Fasilitasi  

Pemenuhan Oksigen 

 

c. Pengembangan industri dan usaha obat tradisional dalam 

rangka meningkatkan daya saing 

Indonesia merupakan negara yang kaya akan keragaman 

hayati dan memiliki peluang besar untuk mengembangkan obat 

tradisional dari bahan baku yang berasal dari kekayaan alam. 

Obat Tradisional dapat digolongkan menjadi Jamu, Obat Herbal 

Terstandar (OHT), dan Fitofarmaka. Hingga April 2021, tercatat 

lebih dari 11.000 produk Jamu yang memiliki izin edar, 

sementara jumlah OHT yang memiliki izin edar sebanyak 80, 

dan Fitofarmaka sebanyak 26. Jumlah OHT dan Fitofarmaka 

yang masih terbatas menunjukkan peluang sekaligus tantangan 
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pengembangan dan peningkatan pemanfaatan produknya. 

Sementara jumlah produk Jamu yang banyak dapat mendorong 

pelaku usaha untuk meningkatkan daya saing dengan 

meningkatkan mutu produk dan berinovasi. 

Industri dan usaha obat tradisional mencakup Industri 

Ekstrak Bahan Alam (IEBA), Industri Obat Tradisional (IOT), 

Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT), dan Usaha Mikro Obat 

Tradisional (UMOT). Setiap tahun, jumlah sarana produksi obat 

tradisional selalu bertambah walaupun tidak pesat. Hingga 

Maret 2021, tercatat ada 18 IEBA, 132 IOT, 1.367 UKOT dan 

UMOT. 

Oleh karena itu, Direktorat Produksi dan Distribusi 

Kefarmasian memberikan pembinaan yang komprehensif dalam 

rangka meningkatkan daya saing sarana produksi obat 

tradisional, termasuk mendorong sarana produksi obat 

tradisional untuk menghasilkan obat tradisional yang 

memenuhi persyaratan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu 

melalui Coaching Clinic Industri dan Usaha Obat Tradisional. 

Pembinaan ini diselenggarakan secara daring mengingat kondisi 

pandemi Covid-19. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coaching Clinic Industri dan Usaha Obat Tradisional 

dilaksanakan dalam 5 batch kegiatan dengan peserta berjumlah 

154 badan usaha. Materi yang disampaikan dalam kegiatan ini 

adalah regulasi terkait perizinan berusaha, penerapan aspek 

CPOTB dan CPOTB bertahap, inovasi formulasi/ teknologi 

pembuatan sediaan obat tradisional, strategi marketing dan 

ekspansi bisnis dengan narasumber dari Kementerian 

Kesehatan, Kementerian Perindustrian, Akademisi dan Praktisi 

Obat Tradisional. Bentuk kegiatan terdiri dari webinar dan 

consultation desk dimana para peserta dapat berkonsultasi 

kepada narasumber terkait kendala yang sedang dihadapi. 

Gambar 49 Kegiatan Coaching Clinic Industri dan Usaha Obat Tradisional 
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Kegiatan Coaching Clinic Industri dan Usaha Obat Tradisional 

ini didukung oleh Ikatan Apoteker Indonesia (IAI) dan Persatuan 

Ahli Farmasi Indonesia (PAFI) dengan memberikan Satuan 

Kredit Partisipasi (SKP) bagi peserta dan narasumber.  

d. Pengembangan industri kosmetika dalam rangka meningkatkan 

daya saing 

Berdasarkan data e-licensing Kementerian Kesehatan, 

pada Juni 2021 terdapat 842 industri kosmetika yang memiliki 

Sertifikat Produksi, terdiri dari 618 industri kosmetika golongan 

A dan 224 industri kosmetika golongan B. Sebagian besar 

industri kosmetika ini merupakan perusahaan skala menengah 

dan kecil dengan produk kosmetika yang beredar sangat 

beragam.  

Dengan berkembangnya teknologi digital dan adanya 

pandemi Covid-19, penjualan secara online menjadi bagian dari 

kehidupan sehari-hari, termasuk produk kosmetik. Kondisi ini 

menjadi peluang bagi industri kosmetika dalam negeri untuk 

meningkatkan pemasaran sekaligus menjadi tantangan bagi 

industri kosmetika dalam negeri untuk bisa meningkatkan daya 

saing, baik dengan sesama industri kosmetika dalam negeri 

maupun dengan industri kosmetika asing.  

Oleh karena itu Direktorat Produksi dan Distribusi 

Kefarmasian menyelenggarakan kegiatan Coaching Clinic 

Industri Kosmetika yang diselenggarakan secara daring dalam 

5 batch kegiatan dan diikuti oleh 177 badan usaha. Materi yang 

disampaikan dalam kegiatan ini adalah regulasi terkait 

perizinan berusaha, penerapan aspek CPKB, inovasi formulasi/ 

teknologi pembuatan sediaan kosmetika, strategi marketing dan 

ekspansi bisnis dengan narasumber dari Kementerian 

Kesehatan, Kementerian Perindustrian, Akademisi dan Praktisi 

Kosmetika. Bentuk kegiatan terdiri dari webinar dan 

consultation desk dimana para peserta dapat berkonsultasi 

kepada narasumber terkait kendala yang sedang dihadapi. 

Kegiatan Coaching Clinic Industri Kosmetika ini didukung oleh 

Ikatan Apoteker Indonesia (IAI) dan Persatuan Ahli Farmasi 

Indonesia (PAFI) dengan memberikan Satuan Kredit Partisipasi 

(SKP) bagi peserta dan narasumber.  

Kegiatan Coaching Clinic Industri Kosmetika ini menjadi 

salah satu bentuk pembinaan yang komprehensif dari 

Kementerian Kesehatan untuk mendorong pengembangan 

industri kosmetika, terutama industri kosmetika PMDN, agar 

dapat meningkatkan daya saing dan dapat meningkatkan 

kapasitas sarana produksi kosmetika dalam menghasilkan 
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kosmetika yang memenuhi persyaratan keamanan, 

khasiat/manfaat, dan mutu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e. Pada kurun waktu di bulan Juli - September tahun 2021 terjadi 

peningkatan kasus penderita Covid-19 yang cukup tinggi dimana 

kebutuhan obat melebihi ketersediaan yang ada di dalam negeri.  

Untuk menjamin pemenuhan kebutuhan obat, Kementerian 

Kesehatan berupaya mendapatkan obat, baik donasi maupun non 

donasi dengan merelaksasi berbagai kebijakan untuk memenuhi 

ketersediaan obat khususnya obat Covid, salah satunya melalui 

mekanisme jalur khusus (Special Access Scheme). Direktorat Produksi 

dan Distribusi Kefarmasian memfasilitasi pemasukan obat yang 

dibutuhkan untuk penanggulangan Covid-19 melalui jalur khusus 

(Special Access Scheme) untuk kebutuhan rumah sakit maupun 

donasi seperti Azithromycin, Remdesivir, Favipiravir dan 

Molnupiravir. Pemasukan obat-obat tersebut melalui Mekanisme 

Jalur Khusus perlu dilakukan mengingat waktu untuk registrasi ijin 

edar butuh waktu yang tidak sebentar, dengan melakukan relaksasi 

beberapa persyaratan tanpa mengenyampingkan keamanan, khasiat 

dan mutu obat. Pada tahun 2021 telah diterbitkan sebanyak 38 surat 

ijin SAS Obat Covid-19. 

 

f. Dalam hal mendukung percepatan importasi kebutuhan vaksin Covid-

19, Direktorat Produksi dan Distribusi Kefarmasian berkoordinasi 

dengan K/L lain seperti Bea Cukai dan Badan POM untuk ikut serta 

dalam hal pemberian rekomendasi pembebasan fasilitas kepabeanan 

dan/atau cukai vaksin Covid-19. Selama ini bea masuk hanya 

dibebaskan jika pemerintah yang melakukan importasi, namun dalam 

hal vaksin, sepanjang peruntukannya untuk kebutuhan pemerintah 

maka dapat diberikan bebas bea masuk walau diimpor oleh non 

pemerintah, dikarenakan vaksin Covid-19 merupakan tanggung 

jawab pemerintah. Pemberian rekomendasi pembebasan fiskal telah 

diberikan sejak 04 Desember 2020 secara manual dan kemudian baru 

diterapkan sistem online sejak tanggal 28 Januari 2021. Rekomendasi 

Gambar 50 Kegiatan Coaching Clinic Industri Kosmetika 
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pembebasan fiskal yang telah diberikan untuk vaksinasi program dan 

gotong royong yaitu vaksin Sinovac Bulk (137.400.000 dosis senilai 

USD 862.424.680), Sinovac Produk Jadi (110.600.000 dosis senilai 

USD 692.364.418), Pfizer (34.975.980 dosis senilai Rp 

3,191,575,811,768), AstraZeneca (20.014.900 dosis senilai Rp 

1,319,282,733,947), Sinopharm (80.000.00 dosis senilai USD 

77,209,133.25), Covovax (9.008.000 dosis senilai USD 63,056,000) 

dan KconecaVac (30.000.000 dosis senilai USD 109,884,576.80). 

 

6. Sarana Distribusi Sediaan Farmasi yang Difasilitasi dan Dibina 

Sarana distribusi sediaan farmasi yang difasilitasi dan dibina 

memiliki target pada tahun 2021 yaitu 875 badan usaha, dengan 

capaian sebanyak 1.030 badan usaha. Peningkatan Kapasitas Sarana 

Distribusi Sediaan Farmasi dilaksanakan melalui kegiatan : 

1) Sosialisasi pelaksanaan perizinan berusaha untuk Pedagang Besar 

Farmasi dan Dinas Kesehatan Provinsi di Indonesia. 

Sosialisasi pelaksanaan perizinan berusaha dilaksanakan sejalan 

dengan terbitnya Peraturan Pemerintah nomor 5 tahun 2021 tentang 

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Peraturan 

Menteri Kesehatan nomor 14 tahun 2021 tentang Standar Kegiatan 

Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Sektor 

Kesehatan. Kegiatan ini ditujukan untuk Pedagang Besar Farmasi baik 

pusat maupun cabang dan Dinas Kesehatan Provinsi serta DPMPTSP 

di provinsi masing-masing. Kegiatan ini bertujuan untuk 

mensosialisasikan pelaksanaan perizinan berusaha melalui Online 

Single Submission (OSS) berbasis risiko dan pemenuhan standar dan 

persyaratan untuk izin pedagang besar farmasi pusat dan cabang.  

 

 

 

 

 

 

 

  

Gambar 51 Pelaksanaan Sosialisasi Perizinan Berusaha 
untuk PBF dan Dinas Kesehatan Provinsi 
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2) Sosialisasi e-report PBF (obat COVID-19) kepada seluruh Pedagang 

Besar Farmasi pusat dan cabang. 

Dalam rangka menjamin ketersediaan obat COVID-19 di masa 

pandemi dan memberikan kemudahan akses dalam pemantauan 

ketersediaan Obat COVID-19 di Pedagang Besar Farmasi seluruh 

Indonesia, Direktorat Produksi dan Distribusi Kefarmasian melakukan 

pengembangan sistem e-report PBF dalam rangka pelaporan distribusi 

obat-obat COVID-19 untuk menjamin keberlangsungan pelaporan 

distribusi obat-obat COVID-19 real time secara elektronik. Kegiatan 

sosialisasi e-report PBF (Obat COVID-19) dilaksanakan dengan 

mengundang Pedagang Besar Farmasi pusat dan cabang, dilaksanakan 

secara daring melalui platform zoom meeting. Kegiatan ini bertujuan 

untuk mensosialisasikan e-report PBF (Obat COVID-19) kepada 

seluruh pedagang besar farmasi pusat dan cabang sehingga dapat 

menyampaikan laporan secara real time dan akurat. 

 

 

 

 

 

 

 

 
    Gambar 52 Sosialisasi e-report PBF (Obat COVID-19) 

3) Asistensi pelaporan e-report PBF kepada PBF baru dalam rangka 

meningkatkan kepatuhan pelaporan 

Asistensi pelaporan e-report PBF ditujukan kepada PBF baru yang 

telah memiliki izin yang diterbitkan oleh Kementerian Kesehatan 

sebagai upaya mensosialisasikan cara pelaporan kegiatan distribusi 

melalui e-report PBF. Pelaporan melalui e-report PBF dilaksanakan 

setiap triwulan. Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan dapat 

memberikan pendampingan kepada PBF dalam melakukan pelaporan 

dan memberikan solusi terhadap kendala yang dialami pada saat 

melakukan pelaporan sehingga dapat meningkatkan kepatuhan PBF 

dalam menyampaikan pelaporan melalui e-report PBF.  
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Gambar 53 Asistensi Pelaporan e-report PBF kepada PBF Baru dalam Rangka 
Meningkatkan Kepatuhan Pelaporan 

 

7. Pelaku Usaha Obat Tradisional yang Difasilitasi dan Dibina 

Dalam rangka pembinaan teknis dan peningkatan daya saing 

pelaku Usaha Jamu Gendong (UJG) dan Usaha Jamu Racikan (UJR) 

agar menghasilkan produk yang aman, bermutu dan bermanfaat serta 

mengedukasi masyarakat mengenai penggunaan jamu, dilakukan 

kegiatan Sosialisasi Penggunaan Jamu yang Aman, Bermutu dan 

Bermanfaat. Materi dalam kegiatan ini antara lain, pemilihan bahan 

baku jamu yang baik dan benar, aspek higiene dan sanitasi dalam 

pembuatan jamu, pemanfaatan jamu untuk menjaga kesehatan dan 

kebugaran keluarga termasuk dalam rangka protokol kesehatan 

masyarakat untuk pencegahan Covid-19. Selama 2021, kegiatan 

sosialisasi penggunaan jamu dilaksanakan sebanyak 28 kali di 25 

Kabupaten/Kota, yaitu Kab. Langkat, Kab. Tegal, Kab. Empat Lawang, 

Kab. Barru, Kota Jambi, Kota Depok, Kab. Labuhanbatu, Kab. 

Grobogan, Kota Surabaya (2 kali), Kab. Karo, Kota Adm. Jakarta 

Selatan, Kab. Kepahiyang, Kota Salatiga, Kab. Situbondo, Kab. Tebo, 

Kota Tanjung Balai, Kab. Bungo, Kota Adm. Jakarta Barat, Kota 

Makassar, Kab. Sumba Timur, Kab. Simalungun (2 kali), Kab. 

Banyuwangi (2 kali), Kab. Minahasa, Kab. Sleman, Kab. Sumbawa 
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Barat dengan peserta yang mengikuti sosialisasi sebanyak 4.190 orang 

pelaku usaha/masyarakat. 

Selain itu, dilakukan pula pemberian KIE tentang vaksinasi 

Covid-19 yang tepat kepada masyarakat sebagai target sasaran 

vaksinasi agar masyarakat tidak percaya dengan berita/informasi 

yang bersifat hoax dan bersedia divaksinasi. Pelaksanaan percepatan 

vaksinasi Covid-19 dalam rangkaian kegiatan sosialisasi jamu yang 

aman, bermutu, dan bermanfaat dalam rangka mendukung vaksinasi 

Covid-19, bekerja sama dengan DPR RI dan Dinas Kesehatan 

Provinsi/Kabupaten/Kota, dilaksanakan sebanyak 17 kali di Kota 

Adm. Jakarta Utara, Kab. Tegal, Kab. Empat Lawang, Kab. Barru, Kota 

Jambi, Kota Depok, Kab. Grobogan, Kota Surabaya, Kab. Karo, Kota 

Adm. Jakarta Selatan, Kab. Kepahiyang, Kab. Situbondo, Kab. Tebo, 

Kab. Bungo, Kota Makassar, dan Kab. Banyuwangi (2 kali). Kegiatan 

vaksinasi terlaksana dengan baik dan tidak ada kerumunan, serta 

sesuai dengan protokol kesehatan. Pentingnya komunikasi efektif dan 

informasi yang terbuka dalam persiapan sebelum kegiatan antara tim 

Kemenkes, DPR RI dan Dinas Kesehatan Prov/Kab/Kota agar 

pelaksanaan vaksinasi Covid-19 berjalan baik. 

 

 

 

 

 

Gambar 54 Kegiatan Sosialisasi Penggunaan Jamu yang Aman, Bermutu dan 
Bermanfaat 
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Selama masa pandemi Covid-19, jamu segar juga dimanfaatkan 

dalam upaya promotif dan preventif untuk tenaga kesehatan yang 

berjuang di garda terdepan dalam penanganan pandemi Covid-19. 

Sebagai salah satu bentuk dukungan kepada tenaga kesehatan dalam 

menangani masa krisis ini, Ditjen Farmalkes melalui Direktorat 

Produksi dan Distribusi Kefarmasian melakukan penyediaan jamu 

segar untuk tenaga kesehatan di RSPI Prof. Dr. Sulianti Saroso, RSUP 

Persahabatan dan RS Darurat Penanganan Covid-19 Wisma Atlet 

Kemayoran. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Peta Jalan Pengembangan Vaksin Halal di Indonesia 

Berdasarkan Amanah RPJMN tahun 2020-2024, Kementerian 

Kesehatan melakukan penyusunan peta jalan pengembangan 

vaksin halal  sebagai program prioritas nasional dalam penyediaan 

vaksin halal bagi masyarakat. Peta jalan pengembangan vaksin 

halal dibutuhkan sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan 

kemandirian produksi vaksin dan bahan baku vaksin halal di 

Indonesia. Posisi Indonesia sebagai OIC Center of Excellence on 

Gambar 57 Gerai Jamu di RSPI Prof. Dr. Sulianti Saroso 

Gambar 56 Pelaksanaan Vaksinasi dalam Sosialisasi Jamu yang Aman, Bermutu, 
dan Bermanfaat dalam Rangka Mendukung Vaksinasi Covid-19 
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Vaccines and Biotechnology Products dan ekspor produk vaksin oleh 

Indonesia ke negara-negara Islam semakin menambah urgensi 

dalam pemenuhan kaidah Halal dalam produksi vaksin. 

Penyusunan peta jalan pengembangan vaksin halal merupakan 

kegiatan yang berlanjut hingga 2024, dimana peta jalan 

pengembangan vaksin halal direncanakan selesai di tahun 2024. 

Pada tahun 2021 output yang dihasilkan adalah Kajian Kebijakan 

Vaksin Halal yang dapat memberikan gambaran terkait 

pengembangan vaksin di Indonesia dan peta jalan pengembangan 

vaksin halal di Indonesia. Kajian ini dapat menjadi dasar 

penyusunan peta jalan pengembangan vaksin halal di Indonesia 

pada tahapan berikutnya. 

Di tahun pertama (2021) telah dilakukan kegiatan Focused Group 

Discussion dengan lembaga penelitian, perguruan tinggi, industri 

farmasi, LPPOM MUI dan tim konsultan dalam rangka pengayaan 

materi peta jalan pengembangan vaksin halal, meliputi peran 

industri produsen vaksin, pusat riset dan pengembangan vaksin, 

regulator (Kementerian Kesehatan, BPOM, BRIN, dll), BPJPH dan 

MUI dalam pengembangan vaksin halal, koordinasi intensif dan 

pendampingan dalam penyusunan kajian peta jalan vaksin halal 

dengan tim konsultan, diseminasi draf kajian kebijakan vaksin 

halal dengan peserta dari Kementerian Agama, Bappenas, BPOM, 

LIPI, LPH, perguruan tinggi dan perwakilan dari industri farmasi 

dan finalisasi draf kajian kebijakan vaksin halal dengan 

pendampingan dari BPJPH dan PT Biofarma. 

9. Industri yang Dibina Agar Mampu Mengembangkan Bahan Baku 

Sediaan Farmasi 

Industri yang dibina agar mampu mengembangkan bahan baku 

sediaan farmasi memiliki target sebesar 31 industri, dengan 

capaian sebanyak 31 industri. Industri tersebut terdiri dari 14 

Industri Farmasi Bahan Baku Obat (IF BBO) dan 17 Industri 

Ekstrak Bahan Alam (IEBA) dan pada tahun 2021 IF BBO telah 

tumbuh menjadi 16 industri dan IEBA menjadi 18 industri. 

Gambar 58 Virtual Meeting FGD Vaksin Halal dengan Perguruan Tinggi 
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a. Kajian strategi percepatan pengembangan sediaan farmasi 

dalam negeri 

Salah satu upaya untuk mendukung percepatan pengembangan 

sediaan farmasi dalam negeri adalah kemandirian bahan baku dan 

produk natural khususnya produk fitofarmaka, maka dilakukan 

kajian strategi percepatan pengembangan fitofarmaka. Kajian 

tersebut menghasilkan strategi antara lain: 

Strategi intensif (Market Penetration dan Product Development 

dan Market Product); a. Adanya insentif untuk pelaku usaha 

sehingga tergerak untuk mengembangkan fitofarmaka. b. Edukasi 

masyarakat secara berkala dan berkesinambungan mengenai obat 

tradisional Indonesia (Jamu, Obat Herbal terstandar, Fitofarmaka) 

c. Melakukan kajian khusus keberterimaan masyarakat terhadap 

produk fitofarmaka 

Strategi Intensif Product Development; a. Kolaborasi profesi 

dalam meningkatkan pengetahuan obat berbahan alam dengan 

berbagi informasi, berbagi pengetahuan menuju pelayanan 

menggunakan obat berbahan alam khususnya fitofarmaka kepada 

prrofesi klinisi seperti dokter, apoteker dan tenaga kesehatan 

lainnya. c. Menaikkan 11 ramuan saintifikasi jamu yang telah 

dibuktikan khasiatnya oleh B2P2TOOT menjadi obat tradisional. d. 

Dibentuknya taskforce untuk mengumpulkan data jamu yang telah 

lama diproduksi dengan tinggi peminatnya e. Melakukan telaah 

formula jamu yang sudah berkembang untuk di improvisasi 

khasiatnya. f. Melakukan kajian khusus mengenai farmakoekonomi 

masing-masing kelas terapi fitofarma. g. Melakukan kajian untuk 

pengembangan bahan baku yang berpotensi dikembangkan untuk 

dilakukan uji klinik.  

Strategi Intensif Market Penetration JKN dan Non JKN; a. 

masuk ke dalam formulasi JKN dengan berbagai tahapan formula 

mulai dari yang sederhana hingga yang sudah advance. b. 

Komitmen pemerintah dalam menciptakan pasar untuk obat 

tradisional misalnya fortranas/JKN, menggandeng asuransi swasta 

juga untuk klaim terhadap obat tradisional, mendorong dokter 

untuk mempertimbangkan penggunaan obat tradisional dalam 

terapi klinis yang sesuai. c. Memformulasikan sebuah kebijakan 

tentang pemanfaatan Dana Alokasi Khusus/Bantuan Operasional 

Kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan untuk perencanaan dan 

pengadaan khusus produk fitofarmaka d. Membuat formularium 

fitofarmaka agar dapat digunakan di fasilitas kesehatan e. Adanya 

cut off pada uji praklinik dan pada uji klinik fase I pada produk yang 
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sudah memiliki hasil/ ramuan empiris, suatu produk OHT hanya 

menggunakan observasional dan case report untuk menjadi sebuah 

produk fitofarmaka f. Mengalokasikan pendanaan khusus 

penelitian fitofarmaka serta dilakukan pengembangan.  

Dengan kajian strategi percepatan pengembangan fitofarmaka ini 

diharapkan dapat menjadi masukan dalam pengambilan kebijakan 

kedepannya terutama untuk meningkatkan kemandirian sediaan 

farmasi dengan menjamin ketersediaan, akses, mutu dan 

keterjangkauan sediaan farmasi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 59 Hasil Kajian Percepatan dan Pengembangan Fitofarmaka 

Gambar 60 Zoom Diseminasi Hasil Kajian Percepatan dan Pengembangan Fitofarmaka 
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b. Evaluasi dan Capaian Pentahapan Pengembangan Bahan Baku 

Obat Produksi dalam Negeri 

Kegiatan yang dilakukan evaluasi dan capaian pentahapan 

pengembangan bahan baku obat produksi dalam negeri antara 

lain: 

1) Evaluasi dan Capaian Pentahapan Pengembangan Bahan 

Baku Obat Produksi Dalam Negeri 

Dasar dari kegiatan ini adalah Peraturan Menteri 

Kesehatan Nomor 17 Tahun 2017 tentang Rencana Paksi 

Pengembangan Industri Farmasi dan Alat Kesehatan. Peraturan 

tersebut berisi peta jalan pengembangan bahan baku sediaan 

farmasi di Indonesia. Kegiatan evaluasi dan capaian pentahapan 

pengembangan bahan baku obat produksi dalam negeri 

pertemuan untuk mengetahui capaian pengembangan bahan 

baku obat di industri farmasi dan melakukan evaluasi terhadap 

kendala-kendala dalam pengembangan bahan baku obat 

produksi dalam negeri. 

Peserta kegiatan ini adalah industri bahan baku obat kimia 

yang berjumlah 23 industri, dan industri ekstrak bahan alam 

yang berjumlah 17 industri. Narasumber yang hadir antara lain 

dari Direktur Industri Kimia Hilir dan Farmasi, Kementerian 

Perindustrian, Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, 

dan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan. 

Hasil pertemuan dan rencana tindak lanjut antara lain; a). 

Pemerintah diharapkan menyediakan kepastian pasar dan 

proteksi bagi industri farmasi dalam negeri yang telah 

memanfaatkan BBO dalam negeri melalui pasar JKN, b). Akan 

diadakan evaluasi lebih lanjut terkait efektivitas penerapan 

TKDN. c). Perlu pengembangan suatu sistem data yang 

terintegrasi antara LKPP, Kemenperin, dan Kemenkes. d). Perlu 

dilakukan evaluasi terkait penerapan kebijakan fiskal di 

industri farmasi bahan baku obat. e).Perlu dibuat pertemuan 

lanjutan terkait kajian hubungan antara pemberian insentif 

dengan kinerja industri obat. 
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2) FGD Evaluasi Pengembangan Produksi Parasetamol  

Parasetamol merupakan molekul obat yang masuk ke dalam 

prioritas riset nasional untuk dikembangkan dan dapat 

diproduksi di dalam negeri dalam rangka mendukung 

kemandirian obat dan bahan baku sediaan farmasi. Tujuan 

diselenggarakan FGD Parasetamol adalah untuk update 

informasi terkait capaian pengembangan bahan baku 

parasetamol dan melakukan evaluasi terhadap kendala-kendala 

dalam pengembangan bahan baku obat produksi dalam negeri. 

Narasumber yang hadir antara lain; Kepala Pusat Teknologi 

Farmasi dan Medika BPPT, Direktur Kesehatan dan Gizi 

Masyarakat Bappenas, Direktur Afrika/ Sekretaris Bidang TPPE 

Kementerian Luar Negeri, Perwakilan dari Direktorat Industri 

Kimia Hulu, Kementerian Perindustrian, Koordinator PRN 

Bahan Baku Obat Parasetamol Nasional 2020 Vice President 

Strategic Planning - PT Pertamina, dan Direktur Utama PT Kimia 

Farma Sungwun Pharmacopeia  

Tindak lanjut pertemuan ini antara lain diadakannya 

pertemuan lanjutan yang berkesinambungan untuk 

pembahasan lebih detail dalam memperkuat kelompok 

pengembangan Parasetamol didukung oleh konsultan ahli 

bisnis, ahli pendanaan dan pakar yang paham Parasetamol 

untuk membahas opsi jalur skenario keberhasilan 

pengembangan parasetamol dan alternatifnya. 

 

Gambar 61 Kegiatan Evaluasi dan Capaian Pentahapan Pengembangan 
BBO Produksi dalam Negeri 
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Gambar 62 Evaluasi Capaian Pengembangan Bahan Baku Parasetamol 

 

3) FGD Pengembangan Bahan Baku Klopidogrel dan 

Atorvastatin 

Tujuan diselenggarakan FGD Klopidogrel dan Atorvastatin 

adalah melakukan percepatan penggunaan bahan baku obat 

dalam negeri, terutama Klopidogrel dan Atorvastatin dan 

melakukan evaluasi terhadap kendala-kendala dalam 

pengembanganya. 

FGD pengembangan bahan baku Klopidogrel dan 

Atorvastatin adalah akan dibentuk Tim Pokjanas Pengembangan 

Bahan Baku Klopidogrel dan Atorvastatin dengan timeline 

dengan target yang jelas dengan angka-angka serta evaluasi 

berkala, Kementerian Kesehatan akan memberikan masukan 

berdasarkan data-data terkait penetapan ambang batas untuk 

molekul-molekul tertentu ke Kementerian Perindustrian, akan 

disusun roadmap global yang komprehensif yang mencantumkan 

semua molekul bahan baku obat yang akan dikembangkan, 

Kementerian Kesehatan akan mengadakan pertemuan nasional 

kemandirian bahan baku obat setiap satu tahun sekali dengan 

pemantauan terhadap indikator TKDN, Kemenkes akan 

melakukan kajian untuk pengujian Uji BA BE pada formula yang 

akan digunakan di industri farmasi formulasi 

 

c. Sistem informasi kemandirian obat dan bahan baku sediaan 

farmasi 

Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 6 tahun 2016 

dinyatakan bahwa langkah pertama nomor empat adalah 

mempercepat pengembangan produksi bahan baku obat, obat, 

dan alat kesehatan untuk pemenuhan kebutuhan dalam negeri 
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dan ekspor serta memelihara dan meningkatkan kegiatan industri 

atau utilisasi kapasitas industri untuk mendukung kemandirian 

bahan baku obat. Kementerian Kesehatan telah mengambil 

langkah untuk menerbitkan Permenkes No. 17 Tahun 2017 

tentang Rencana Aksi Pengembangan Industri Farmasi dan Alkes, 

dimana salah satu tujuannya adalah untuk meningkatkan 

industri farmasi dan alat kesehatan yang secara mandiri 

menghasilkan obat, bahan baku obat, dan alat kesehatan untuk 

kebutuhan nasional dan ekspor. 

Pemantauan program pengembangan bahan baku obat 

membutuhkan monitoring dan evaluasi untuk dapat melihat dan 

mengukur kinerja yang sudah dilakukan industri farmasi. 

Monitoring dan evaluasi pengembangan bahan baku obat 

dilakukan melalui pengumpulan data yang dimasukkan ke dalam 

sebuah sistem untuk memudahkan Kementerian Kesehatan, 

Industri Farmasi, maupun Kementerian/Lembaga terkait 

mengetahui perkembangan kemandirian obat. Monitoring dan 

evaluasi tersebut menghasilkan sebuah data yang menunjukkan 

pengembangan kemandirian bahan baku obat di dalam negeri 

yang dapat dianalisis secara elektronik dan dapat mendukung 

kebijakan pengembangan bahan baku obat dalam negeri.  

Selain itu, sistem yang akan dibangun pada e-monev bahan 

baku obat dapat memudahkan komunikasi dan membuat rencana 

tindak lanjut secara virtual dengan industri bahan baku obat 

dalam pengembangan bahan baku obat dalam negeri. 

 
Gambar 63 Pembahasan Business Process E-Monev BBO secara virtual 

Industri Farmasi bahan obat akan diberikan akun untuk 

melakukan pelaporan rutin terkait : 

- Penyusunan roadmap pengembangan bahan baku obat 

- Melaporkan pengembangan fasilitasi produksi, kapasitas 

produksi 

- Menyusun capaian dan rencana pengembangan bahan baku 

obat 
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- Melaporkan tahapan pengembangan bahan baku obat 

- Hilirisasi pemanfaatan bahan baku obat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 65 Sistem Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Bahan Baku Obat 

dalam Negeri 

 

d. Sistem Digitalisasi P4TO dan PED 

Perkembangan dunia teknologi saat ini semakin pesat ke arah 

serba digital. Era digital ini telah membuat manusia memasuki gaya 

hidup baru yang tidak bisa dilepaskan dari perangkat yang serba 

elektronik. Teknologi menjadi alat yang membantu kebutuhan 

manusia. Dengan teknologi apapun dapat dilakukan dengan lebih 

mudah. Pentingnya peran teknologi mulai membawa peradaban 

memasuki ke era digital. Sistem informasi saat ini telah 

berkembang seiring dengan perkembangan teknologi yang begitu 

cepat, terbukti sangat berperan penting dalam berbagai kegiatan 

perekonomian serta strategi penyelenggaraan pembangunan dalam 

berbagai bidang. Keberadaan sistem informasi tersebut juga 

mampu mendukung kinerja, peningkatan efisiensi, efektivitas dan 

juga produktivitas suatu organisasi maupun perusahaan. 

P4TO (Pusat Pengolahan Pasca Panen Tanaman Obat) dan PED 

(Pusat Ekstrak Daerah) merupakan salah satu sentra yang 

bertujuan sebagai penyedia dan pemanfaatan tanaman obat di 

Gambar 64 Pembahasan Alur Sistem dengan Para Ahli 
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Indonesia, akan tetapi sampai saat ini belum memiliki sistem 

digitalisasi terkait program fasilitasi maupun sistem pelaporan 

elektronik bagi daerah penerima P4TO dan PED agar proses 

monitoring dan evaluasi terhadap update akurasi data produksi 

simplisia dapat dilaksanakan secara berkala. Sistem ini yang dapat 

memberikan informasi rencana produksi dan capaiannya agar 

dapat dievaluasi secara komprehensif sehingga diharapkan dapat 

menjadikan P4TO dan PED di tiap daerah dapat berjalan optimal. 

Pada tahun 2021, telah dibuat sistem digitalisasi P4TO dan 

PED, dengan ruang lingkup meliputi: 

1. Modul profile P4TO dan PED 

2. Modul posting 

a. Dokumentasi 

b. Agenda 

c. Berita 

d. Regulasi  

3. Modul registrasi 

4. Modul user dan role management 

5. Modul dashboard dan notifikasi 

6. Modul P4TO 

a. Fasilitasi baru 

b. Revitalisasi 

c. Pelaporan 

d. Data master 

e. Satker 

f. Peralatan 

g. Tanaman Obat 

7. Modul laporan dan survey 

Dengan adanya sistem ini diharapkan monitoring dan evaluasi 

program P4TO dan PED kepada daerah dapat berjalan lebih efektif. 

Sistem digitalisasi P4TO dan PED dapat diakses pada laman 

https://p4to-ped.kemkes.go.id/.  

          

Gambar 66 Dashboard dan Sosialisasi Sistem Digitalisasi P4TO dan PED 

https://p4to-ped.kemkes.go.id/
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Sosialisasi sistem digitalisasi telah dilaksanakan pada bulan 

Desember 2021 yang dihadiri oleh Pusdatin Kemenkes, Daerah 

Penerima P4TO dan PED dan Tim Teknis Kemandirian Bahan Baku 

Natural.  

 

e. Koordinasi Advokasi Pengembangan Bahan Baku Sediaan 

Farmasi dalam Negeri 

1) Koordinasi dan Advokasi Kebijakan Penetapan Ambang 

Batas Tingkat Komponen dalam Negeri 

Kementerian Perindustrian telah mengeluarkan Peraturan 

Menteri Perindustrian Nomor 16 tahun 2020 tentang Ketentuan 

dan Tata Cara Penghitungan Nilai Tingkat Komponen Dalam 

Negeri Produk Farmasi. TKDN sebagai instrumen yang 

digunakan sebagai upaya meningkatkan penggunaan bahan 

baku obat produksi dalam negeri. Peraturan tersebut membawa 

angin segar bagi dunia farmasi di Indonesia dalam rangka 

mewujudkan kemandirian obat dan bahan baku sediaan 

farmasi. Namun demikian, Kementerian Kesehatan masih terus 

mendorong Kementerian Perindustrian untuk menaikkan nilai 

ambang batas TKDN untuk molekul obat yang bahan baku-nya 

sudah diproduksi dan dikembangkan di dalam negeri. 

Pertemuan ini bertujuan untuk mendapatkan informasi dari 

industri farmasi terkait dampak dari penetapan ambang batas 

tingkat komponen dalam negeri sebagai bahan untuk 

Kementerian Kesehatan mengadvokasi pemangku kepentingan 

terkait dalam kebijakan TKDN.  

 Hasil dari pertemuan ini adalah Kementerian Kesehatan 

akan berkoordinasi dengan Kementerian Perindustrian untuk 

meningkatkan ambang batas TKDN untuk bahan baku obat 

yang telah diproduksi dan dikembangkan di Indonesia. 

Kementerian Kesehatan telah mengirimkan surat ke 

Kementerian Perindustrian untuk meningkatkan ambang batas 

TKDN untuk 24 molekul yang telah diproduksi dan dalam 

pengembangan.  
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2) Koordinasi Advokasi Kemandirian Produk Biologi dan Turunannya 

Produk biologi merupakan salah satu pilar dalam pengembangan 

kemandirian sediaan farmasi. Seiring perkembangan teknologi, 

perkembangan produk biologi di dunia, termasuk Indonesia, semakin 

marak. Saat ini masih Sebagian besar produk biologi yang beredar masih 

diimpor. Namun demikian, beberapa industri farmasi dalam negeri telah 

mengembangkan produk biologi di dalam negeri dengan bekerjasama 

dengan industri farmasi asing dengan proses transfer teknologi. Proses 

kerjasama tersebut membuat peluang pengembangan produk biologi di 

Indonesia memiliki peluang yang cukup baik. 

Pemerintah berusaha melakukan pemetaan terhadap pengembangan 

produk biologi di Indonesia dan mendorong peningkatan penggunaannya 

di dalam negeri. Koordinasi dan advokasi kemandirian produk biologi dan 

turunannya ini adalah untuk melakukan koordinasi terkait 

pengembangan produk biologi di Indonesia, merumuskan kendala-

kendala dan mencari solusi dari berbagai permasalahan.  

Hadir pada pertemuan ini berasal dari PT. Kimia Farma, PT. Kalbe 

Farma, PT. Biofarma, PT. Phapros, PT. Daewoong Infion, PT. Etana, Prof. 

Budi Wiweko, Praktisi dari Ikatan Apoteker Indonesia, Praktisi Ahli di 

bidang produk biologi Stem Cell dan turunannya 

Hasil dari pertemuan adalah Kementerian Kesehatan akan 

menjembatani dalam permasalahan yang terangkum, antara lain, 

masalah proses kehalalan, proses regulasi di BPOM, dan masih 

rendahnya pemakaian produk biologi di Rumah Sakit di Indonesia. 

 

Gambar 67 Surat Menteri Kesehatan ke Menteri Perindustrian dalam Upaya Peningkatan 
Ambang Batas TKDN & Koordinasi dan Advokasi Kebijakan TKDN 
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Gambar 68 Koordinasi Advokasi FGD Kemandirian Produk Biologi dan Turunannya 

3) FGD Pengembangan Bahan Baku Insulin Dalam Negeri 

FGD pengembangan bahan baku insulin dalam negeri dihadiri oleh 

Dewan Pakar IAI, Industri Farmasi PT. Daewoong Infion, Direktur 

Jaminan Pelayanan Kesehatan, Kepala Pusat Riset Bioteknologi BRIN 

dan Tim Prioritas Riset Nasional Pengembangan Insulin. 

Diabetes Melitus (DM) adalah penyakit menahun (kronis) berupa 

gangguan metabolik yang ditandai dengan kadar gula darah yang 

melebihi batas normal. Kasus DM Indonesia tertinggi ke 7 di dunia. 

Kasus DM di Indonesia mencapai 422 juta jiwa (perkiraan 1:11). 

Berdasarkan Top 10 produk biologi dengan value terbesar di Indonesia, 

Insulin Aspart menempati urutan pertama, Insulin Glargine menempati 

urutan ke 5,  Insulin Aspart + insulin Aspart Protamine Crystalline 

menempati urutan ke 8 dan Insulin Detemir menempati urutan ke 9. 

Nilai TKDN Insulin saat ini 28,39% dan 23,12%, yang artinya bahan 

bakunya masih impor. Sehingga diperlukan riset dan pengembangan 

ke arah bahan baku insulin produksi dalam negeri.  

Dalam FGD ini terdapat beberapa topik yang dibahas yaitu : 

a. Penggunaan insulin produksi dalam negeri di fasilitas pelayanan 

kesehatan melalui BPJS 

b. Dukungan riset dalam pengembangan bioteknologi sesuai 

kebutuhan dan pelayanan kesehatan 

c. Progres pengembangan bahan baku insulin dan produk biologi 

lainnya 

Hasil dari pertemuan ini adalah perlu dilakukan pemetaan terlebih 

dahulu untuk menyelaraskan seluruh variabel yang ada dan dilakukan 

identifikasi serta kesiapan CRO uji klinik produk bioteknologi di 

Indonesia. Selain itu perlu dilakukan kajian cost analysis untuk 

menentukan bottleneck.  
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4) Advokasi Pengembangan Vaksin Merah Putih dan Penggunaan 

Eritropoietin 

Dalam rangka mendukung kemandirian obat dan vaksin nasional, 

para ilmuwan di Indonesia terus berusaha untuk melakukan penelitian 

dan pengembangan terhadap vaksin Covid-19, yaitu melalui 

pengembangan Vaksin Merah Putih. Vaksin Merah Putih merupakan 

vaksin karya para peneliti di Indonesia yang dikembangkan dari tahap 

awal mulai dari pengembangan seed vaksin baru hingga proses formulasi 

dan pengisian (filling). 

Direktorat Produksi dan Distribusi Kefarmasian mengadakan FGD 

terkait pengembangan vaksin merah putih di Indonesia, untuk melihat 

kesiapan dalam produksi vaksin Covid-19 di Indonesia. Kegiatan ini 

dipimpin oleh Staf Khusus Menteri Kesehatan bidang Ketahanan 

(Resiliency) Industri Obat dan Alkes, dihadiri oleh perwakilan dari 

Kementerian Kesehatan (Puslitbang Sumber Daya dan Pelayanan 

Kesehatan, Kemenristek BRIN, Pusat Pembiayaan dan Jaminan 

Kesehatan, Setditjen Farmalkes, Direktorat Tata Kelola Obat Publik, 

Direktorat Pelayanan Kefarmasian, Direktorat Surveilans dan Karantina 

Kesehatan, Direktorat pelayanan Kesehatan Rujukan, Direktorat 

Produksi dan Distribusi Kefarmasian), BPOM (Direktorat Registrasi Obat 

dan Direktorat Standarisasi Obat, Narkotika Psikotropika, Prekursor dan 

Zat Adiktif lainnya),  

Hari pertama membahas pengembangan Vaksin Merah Putih, 

dengan menghasilkan kesimpulan yaitu, Kemenkes akan melakukan 

koordinasi lebih lanjut dengan Kemenristek/BRIN dalam menentukan 

ruang lingkup penyelenggaraan riset dan pendanaan riset di masing-

masing Kementerian, diperlukan koordinasi lebih lanjut lintas K/L untuk 

kepastian terkait Penyediaan vaksin merah putih mulai dari 

pengembangan sampai dengan tahap uji klinis (subjek pelaku Litbang, 

industri farmasi, Perguruan Tinggi); Produksi (kesiapan sarana 

prasarana, ijin penggunaan masa darurat/EUA); Distribusi (kesiapan cold 

Gambar 69 FGD Pengembangan Bahan Baku Insulin dalam Negeri 
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chain system, post market surveillance terhadap produk maupun KIPI 

yang mungkin terjadi); serta penganggaran untuk masing-masing 

tahapan. 

Hari kedua pertemuan yaitu, advokasi peningkatan penggunaan 

Eritropoetin, yang dihadiri Komite Penilaian Teknologi Kesehatan (HTA), 

Konsorsium pelayanan Kedokteran, PB Perhimpunan Nefrologi Indonesia, 

PT. Bio Farma, PT. Kalbio Global Medika, PT. Daewoong Infion, PT. Etana 

Biotechnologies Indonesia. 

Pertemuan ini menghasilkan kesimpulan antara lain HTA akan 

melakukan kajian lebih lanjut terkait penggunaan EPO dan akan menjadi 

prioritas studi HTA tahun ini dan akan koordinasi lebih lanjut dengan 

Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan Kemenkes, perlu ada 

pertemuan dengan BPJS untuk membahas penggunaan EPO di 

pelayanan kesehatan, dibutuhkan pembahasan lebih lanjut antara PB 

Pernefri, Ditjen Yankes Rujukan, dan Pusat Pembiayaan dan Jaminan 

Kesehatan terkait PNPK karena referensi yang digunakan masih sejak 

tahun 2013. 

 

5)  FGD Advokasi Pengembangan BBO ke Perguruan Tinggi  

Sebagai salah satu perwujudan kolaborasi antara pemerintah dan 

akademisi, Direktorat Produksi dan Distribusi Kefarmasian mengadakan 

FGD dengan para akademisi di Perguruan Tinggi yang bertujuan untuk 

mendapatkan informasi pengembangan bahan baku potensial yang telah 

dikembangkan oleh akademisi dan melihat potensi yang dapat 

dikembangkan untuk dapat dihilirisasi.  

Tindak lanjut pertemuan ini adalah, akan dilakukan pendataan 

penelitian-penelitian yang terkait dengan riset bahan baku obat, 

melakukan pendampingan lebih intensif untuk memperoleh prioritas 

potensi riset bahan baku yang akan dihilirisasi dan akan dijembatani ke 

industri farmasi.  

 

 

 

Gambar 70 Advokasi Pengembangan Produksi Vaksin Covid-19 dan Peningkatan 
Penggunaan Produk Eritropoietin Dalam Negeri 
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f. Forum nasional kemandirian dan ketahanan industri bahan 

baku sediaan farmasi 

Direktorat Produksi dan Distribusi Kefarmasian aktif 

menyelenggarakan kegiatan forum nasional kemandirian dan 

ketahanan industri bahan baku sediaan farmasi pada tanggal 

8-9 November 2021 di Yogyakarta. Kegiatan ini dilaksanakan 

secara hybrid (daring dan luring), dihadiri oleh wakil Menteri 

Kesehatan RI, wakil ketua komisi IX DPR-RI, Menteri Koordinasi 

Kemaritiman dan Investasi, K/L terkait, peneliti, asosiasi 

profesi, pelaku usaha, akademisi dan industri farmasi. Adapun 

jumlah peserta luring yang hadir sebanyak 191 orang dan 

peserta daring yang bergabung sebanyak 560 orang. 

 

Forum nasional kemandirian dan ketahanan industri 

bahan baku sediaan farmasi ini bertujuan untuk: 

1. Mendorong kemandirian sediaan farmasi dengan indikator 

TKDN yang efektif (TKDN di atas 50%) 

2. Membahas strategi untuk percepatan peningkatan 

penggunaan sediaan farmasi dalam negeri 

3. Membahas isu-isu kebijakan strategis dan kemajuan dalam 

kebijakan kemandirian sediaan farmasi 

4. Meningkatkan sinergitas pengembangan sediaan farmasi 

produksi dalam negeri dari hulu ke hilir 

Selain itu dilaksanakan pula business matching antara 

peneliti dengan industri farmasi di bidang obat tradisional, 

penandatanganan Kesepahaman Bersama antara Kementerian 

Kesehatan, Science Techno Park Universitas Gadjah Mada, dan 

Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Pengembangan 

Potensi dan Percepatan Penghiliran Hasil Inovasi Herbal 

Menjadi Fitofarmaka sebagai Produk Unggulan Dalam Negeri 

serta antara Fakultas Farmasi Universitas Sumatera Utara 

Gambar 71 Sambutan dan Arahan dari Menteri Kemaritiman dan 
Investasi 
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dengan PT Akar Rimba Nusantara tentang Penelitian Ikan 

Gabus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
g. Relaksasi Kebijakan Produksi Obat dengan BBO Produksi dalam 

Negeri 
Klopidogrel dan Atorvastatin adalah masuk ke dalam 11 besar Top 

40 molekul obat dengan nilai terbesar. Bahan baku Klopidogrel dan 

Atorvastatin telah dapat diproduksi di dalam negeri oleh PT. Kimia 

Farma Sungwun Pharmacopia (PT. KFSP). Berdasarkan data yang 

diolah dari berbagai sumber, kapasitas produksi Klopidogrel dan 

Atorvastatin PT. KFSP dapat memenuhi kebutuhan RKO pemerintah 

ataupun kebutuhan non pemerintah. Saat ini, produk Klopidogrel 

maupun Atorvastatin yang menggunakan BBO lokal memiliki nilai 

TKDN di atas 40%.  

Hasil diskusi menyimpulkan, peningkatan penggunaan BBO 

Klopidogrel dan Atorvastatin terkendala harga yang sulit bersaing 

dengan BBO impor, serta waktu yang lama (kurang lebih 2 tahun) dan 

membutuhkan biaya besar untuk uji bioekivalensi (uji BE) jika suatu 

industri ingin melakukan change source bahan baku. 

Tindak lanjut dari hasil pertemua tersebut dengan melakukan 

pendekatan dengan mekanisme kerjasama ke industri farmasi BUMN 

atau industri farmasi yang memiliki formula Klopidogrel dan 

Atorvastatin untuk menetapkan formula standar Klopidogrel dan 

Gambar 72 Pembukaan Acara Fornas oleh Wakil Menteri Kesehatan RI & 
Penandatanganan MoU 
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Atorvastatin menggunakan BBO dalam negeri dengan ketentuan dan 

perundangan yang berlaku, menetapkan institusi yang akan 

melakukan uji BE terhadap formula standar yang telah ditetapkan, 

dan menawarkan formula standar yang telah lulus uji BE kepada 

industri formulasi yang tertarik. 

 

Gambar 73 FGD Peningkatan Penggunaan BBO Klopidogrel dan Atorvastatin 

h. Kajian Analisa Pemanfaatan Fleksibilitas Regulasi Internasional dalam 

Penyediaan Obat Program  

Tujuan kajian analisa pemanfaatan fleksibilitas regulasi 

internasional dalam penyediaan obat program adalah mendapatkan 

hasil kajian analisa pemanfaatan fleksibilitas regulasi internasional 

dalam menjamin ketersediaan, keterjangkauan akses, mutu, dan 

keterjangkauan obat.  

Tujuan khusus dari kajian ini mendapatkan peta kondisi 

pelaksanaan pemanfaatan fleksibilitas regulasi internasional di 

Indonesia dalam penyediaan obat termasuk faktor yang mendukung 

dan menghambat dengan analisisnya, mendapatkan hasil analisa 

pelaksanaan pemanfaatan fleksibilitas regulasi internasional di 

Indonesia dalam penyediaan obat termasuk faktor yang mendukung 

dan menghambat, mendapatkan strategi pelaksanaan pemanfaatan 

fleksibilitas regulasi internasional di Indonesia dalam penyediaan 

obat, meliputi program, rencana aksi, target, dengan ukuran 

keberhasilan dan timeline. Mendapatkan usulan kebijakan/regulasi 

yang mendukung percepatan pemanfaatan fleksibilitas regulasi 

internasional dalam penyediaan obat dan kemandirian sediaan 

farmasi.  
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Gambar 74 Kajian Pemanfaatan Fleksibilitas Regulasi Internasional  
dalam Penyediaan Obat 

i. Pembinaan SDM Pengelola P4TO (Renstra Bisnis) 

Kemandirian di bidang obat/obat tradisional maupun bahan baku 

obat/obat tradisional harus diupayakan agar Indonesia tidak selalu 

tergantung dari negara lain. Pelaksanaan upaya di bidang 

Kemandirian Bidang Kefarmasian direalisasikan diantaranya melalui 

Fasilitasi Peralatan P4TO dan PED. Pembangunan Pusat Pengolahan 

Pasca Panen Tanaman Obat (P4TO) dan Pusat Ekstrak Daerah (PED) 

pada dasarnya dilaksanakan untuk mendukung terciptanya pusat 

pengolahan pascapanen tanaman obat yang sustainable yang 

mendukung pengembangan dan produksi. Kerjasama antar 

stakeholder pusat dan daerah seperti ini adalah suatu bentuk 

sinergisme yang baik dalam rangka pencapaian kemandirian bahan 

baku obat dan bahan baku obat tradisional di Indonesia.  

Dalam pembangunan dan operasionalisasinya P4TO tersebut 

selain memerlukan dukungan dan komitmen dari perangkat 

pemerintah daerah, perlu adanya rencana strategis bisnis agar daerah 

penerima fasilitas P4TO dapat merencanakan penggunaan sumber 

daya yang dimiliki sehingga dapat digunakan seoptimal mungkin 

dalam menghadapi kebutuhan target penggunaannya. 
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Produk pasca panen maupun ekstrak yang dihasilkan fasilitas 

P4TO dan PED tentunya harus diarahkan agar memenuhi persyaratan 

kualitas, keamanan dan manfaat melalui proses produksi yang 

memenuhi persyaratan teknis tertentu. Mutu produk tidak hanya 

ditentukan berdasarkan pemeriksaan produk akhir saja, melainkan 

harus dibentuk ke dalam produk selama keseluruhan proses 

pembuatan. Sistem jaminan mutu harus dibangun, dimantapkan dan 

diterapkan agar tujuan yang diinginkan dapat tercapai. 

Tersedianya SDM di P4TO merupakan syarat mutlak dalam 

operasionalisasi, penyediaan SDM merupakan kewajiban 

pemerintah dalam penyediaanya. SDM yang ada haruslah memiliki 

kemampuan yang lebih baik untuk melakukan produksi. 

Pembinaan SDM/Pengelola P4TO dan PED dilaksanakan dalam 

rangka meningkatkan pengetahuan dan kapasitas teknis sumber 

daya manusia di fasilitas P4TO dan PED sehingga dapat 

menghasilkan produk pasca panen tanaman obat dan ekstrak yang 

terstandar dan terjamin. Pelaksanaan pembinaan SDM/Pengelola 

P4TO dan PED mutlak dilakukan untuk mendukung operasional 

P4TO dan PED. Pembinaan SDM ini diarahkan kepada pemahaman 

SDM terhadap penyiapan, proses penanganan dan pengujian mutu 

simplisia secara kimia maupun biologi serta Rencana Strategis 

(Renstra) bisnis P4TO dan PED. 

Gambar 75 Sambutan dan Pembukaan secara Resmi oleh Dirjen Farmalkes 

Gambar 76 Kegiatan Pembinaan SDM/Pengelola P4TO dan PED 
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j. Fasilitasi P4TO dan pemanfaatannya 

Sejak tahun 2012, Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat 

Kesehatan melalui Direktorat Produksi dan Distribusi Kefarmasian 

telah melaksanakan program dalam rangka mendukung kemandirian 

bahan baku natural yaitu dengan memberikan fasilitasi Peralatan 

Pusat Pengolahan Pasca Panen Tanaman Obat (P4TO) dan fasilitasi 

Peralatan Laboratorium Mikrobiologi serta fasilitasi Peralatan Pusat 

Ekstrak Daerah (PED). Tujuan fasilitasi peralatan tersebut yaitu: 

● Sebagai pusat penyediaan bahan baku obat tradisional (BBOT) baik 

simplisia maupun ekstrak terstandar 

● Sebagai pusat pembelajaran pengolahan pasca panen tanaman obat 

di daerah 

● Untuk meningkatkan nilai ekonomi tanaman obat yang berpotensi 

di kembangkan di daerah 

Simplisia dan ekstrak yang diproduksi tersebut diharapkan dapat 

dimanfaatkan oleh industri di Indonesia bahkan untuk diekspor ke 

mancanegara. Dengan kemampuan Indonesia untuk memproduksi 

BBOT di masa mendatang, maka ketersediaan BBOT akan lebih 

terjamin sehingga secara tidak langsung dapat meningkatkan mutu 

obat tradisional yang selama ini sudah digunakan secara luas untuk 

tujuan preventif, promotif dan kuratif dan juga dapat digunakan untuk 

mendukung Program Saintifikasi Jamu. 

Jumlah daerah penerima faslitasi peralatan dari tahun 2012 

sampai 2019 yaitu peralatan P4TO dan Laboratorium Mikrobiologi 

sebanyak 18 (delapan) daerah serta fasilitasi peralatan PED sebanyak 

3 (tiga) daerah. Daftar daerah penerima fasilitasi P4TO, PED dan Lab 

Mikrobiologi sebagai berikut: 

Tabel 13 Daftar Penerima Fasilitasi Peralatan P4TO dan Laboratorium Mikrobiologi 

NO DAERAH PENERIMA P4TO DAN LABORATORIUM TAHUN 
1 Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara 2012 
2 Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan 2012 
3 Dinas Kesehatan Kota Pekalongan 2012 
4 Dinas Kesehatan Kabupaten Kaur 2013 
5 Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal 2013 
6 Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo 2013 
7 Dinas Kesehatan Provinsi Bali (Kab. Bangli) 2013 
8 Dinas Kesehatan Kabupaten Tulang Bawang Barat 2014 
9 Dinas Kesehatan Kabupaten Maros 2014 
10 B2P2TOOT Tawangmangu 2014 
11 Dinas Kesehatan Kabupaten Mesuji 2016 
12 Dinas Kesehatan Kabupaten Solok Selatan 2016 
13 UPT Materia Medika Batu 2016 
14 Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung 2017 
15 Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar 2017 
16 Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah 2017 
17 Dinas Kesehatan Kabupaten Bondowoso 2018 
18 Dinas Kesehatan Kabupaten Sigi 2018 
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NO DAERAH PENERIMA P4TO DAN LABORATORIUM TAHUN 
19 Dinas Kesehatan Provinsi Bali  

(Kab. Karangasem dan Kab. Tabanan) 
2019 

 Tabel 14 Daftar Penerima Fasilitas Peralatan 

NO DAERAH PENERIMA PED TAHUN 

1 Dinas Kesehatan Kota Pekalongan 2013 

2 B2P2TOOT Tawangmangu 2014 

3 Dinas Kesehatan Kabupaten Kaur 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 77 Peta Sebaran P4TO dan PED 

         Sumber: Direktorat Produksi dan Distribusi Kefarmasian 

Pada tahun 2021, Direktorat Produksi dan Distribusi Kefarmasian 

melakukan upaya peningkatan kemampuan fasilitas P4TO dalam 

penyediaan bahan baku natural, diantaranya yaitu dengan 

memfasilitasi revitalisasi peralatan P4TO kepada 8 (daerah) dengan 9 

(sembilan) lokasi yaitu: 

Tabel 15 Daftar Penerima Revitalisasi Peralatan P4TO Tahun 2021 

NO DAERAH PENERIMA P4TO DAN LABORATORIUM 

1 B2P2TOOT Tawangmangu 

2 Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal 

3 Dinas Kesehatan Kota Pekalongan 

4 UPT Laboratorium Herbal Materia Medica Batu, Malang 

5 Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung 

6 Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah 

7 Dinas Kesehatan Kabupaten Bondowoso 

8 Dinas Kesehatan Provinsi Bali (Kab. Karangasem) 

9 Dinas Kesehatan Provinsi Bali (Kab. Tabanan) 
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Daerah yang telah mengajukan surat permohonan revitalisasi peralatan 

tahun 2021 kepada Kementerian Kesehatan kemudian dilakukan penilaian 

substansi oleh Tim Teknis Kemandirian Bahan Baku Natural beserta tim 

internal, yang selanjutnya dilakukan assessment lokasi untuk verifikasi 

lapangan pada bulan Mei-Juni 2021 kepada daerah pengusul. Hasil 

assessment dan verifikasi lapangan tersebut kemudian dilakukan 

pembahasan pleno yang menghasilkan rekomendasi penetapan daerah 

penerima revitalisasi P4TO tahun 2021, setelah dikeluarkannya SK 

Dirjen Farmalkes tentang Penetapan Daerah Penerima Revitalisasi 

P4TO selanjutnya dilaksanakan pembahasan dalam rangka 

penyusunan Nota Kesepahaman (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama 

(PKS) bersama perwakilan Biro Hukum dan Organisasi Kemenkes, 

perwakilan Hukormas Setditjen Farmalkes, perwakilan dari bagian 

hukum dan teknis Dinas Kesehatan daerah penerima revitalisasi 

peralatan P4TO tahun 2021 serta pembahasan spesifikasi teknis 

peralatan bersama tim teknis. 

Pengadaan revitalisasi peralatan P4TO dilaksanakan oleh tim 

UKPBJ Ditjen Farmalkes mulai dari bulan Juli melalui sistem yang ada, 

setelah ditetapkan pemenang lelang dan ditandatanganinya kontrak 

dengan penyedia, maka dilaksanakan penilaian hasil pengadaan serta 

uji fungsi peralatan yang ada di lokasi daerah penerima yang bertujuan 

untuk melakukan verifikasi kinerja peralatan apakah dapat 

beroperasional dengan baik atau tidak. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

Gambar 78 Pelaksanaan Assessment Lokasi dan Uji Fungsi Peralatan P4TO 
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   Sumber: Direktorat Produksi dan Distribusi Kefarmasian 

 

Pengembangan dan peningkatan produksi bahan baku natural 

dalam negeri sangat dibutuhkan untuk mewujudkan upaya 

kemandirian yang menjadi prioritas nasional, namun dalam 

pelaksanaannya selain Kementerian Kesehatan perlu juga melibatkan 

berbagai stakeholder terkait koordinasi dan kerja sama. Instruksi 

Presiden (Inpres) Nomor 6 Tahun 2016 telah mengamanatkan untuk 

mewujudkan kemandirian dan meningkatkan daya saing industri 

farmasi dan alat kesehatan dalam negeri. Dengan dikeluarkannya 

Peraturan Menteri Kesehatan No. 17 Tahun 2017 tentang Rencana Aksi 

Pengembangan Industri Farmasi dan Alat Kesehatan diharapkan 

menjadi pedoman dalam pengembangan bahan baku sediaan farmasi 

dalam negeri, dalam hal ini pengembangan bahan baku natural. 

Salah satu upaya yang dilakukan Kementerian Kesehatan untuk 

mendukung kemandirian bahan baku natural adalah Fasilitasi Pusat 

Pengolahan Pasca Panen Tanaman Obat (P4TO) dan Pusat Ekstrak 

Daerah (PED) yang akan memanfaatkan bahan alam Indonesia dalam 

rangka mendukung kemandirian bahan baku natural. Fasilitasi ini 

bertujuan: 

1) Penyediaan Bahan Baku Obat Terstandar (BBOT) baik simplisia 

maupun ekstrak yang berkualitas dan memenuhi standar 

2) Untuk meningkatkan nilai ekonomi tanaman obat yang 

berpotensi dikembangkan di daerah 

3) Dapat menjadi pusat pembelajaran pengolahan pasca panen 

tanaman obat 

Gambar 79 Pelaksanaan Assessment Lokasi dan Uji Fungsi Peralatan 
P4TO 
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Fasilitasi P4TO hingga saat ini telah dilakukan terhadap 18 

(delapan belas) daerah, dimana tiap daerah memiliki potensi yang 

berbeda satu dengan yang lainnya. Kami berharap masing-masing 

daerah mempunyai ciri khas tersendiri dan pemanfaatan fasilitasi 

P4TO ini dapat dikembangkan sesuai dengan kearifan lokal tiap 

daerah. 

Direktorat Produksi dan Distribusi Kefarmasian juga terus 

melakukan fasilitasi business matching antara daerah penerima 

fasilitasi P4TO dengan industri bidang obat tradisional dan kosmetika. 

Awal tahun 2021, terdapat 3 (tiga) daerah penerima P4TO (Kab. 

Bandung, Kota Pekalongan dan Kab. Bondowoso) yang telah kerjasama 

dan 3 (tiga) daerah penerima P4TO lainnya (Prov. Bali, Kab. Mesuji dan 

Kab. Solok Selatan) yang sedang berproses kerjasama dengan PT. 

Bintang Toedjoe. Selain itu, telah juga dilaksanakan fasilitasi business 

matching antara P4TO Bali dengan industri bidang obat tradisional dan 

kosmetika di wilayahnya, yang diharapkan selanjutnya dapat terjalin 

kerjasama yang baik terutama dalam hal penyediaan bahan baku 

natural terstandar. 

Hal ini merupakan capaian yang baik yang dilakukan oleh daerah 

penerima P4TO agar dapat terus berkembang. Pelaksanaan business 

matching tersebut disambut baik oleh Industri Obat Tradisional 

maupun Industri Ekstrak Bahan Alam lainnya seperti PT. Natura 

Laboratori Prima, PT. Mustika Ratu Tbk., PT. Indesso Aroma, dan PT. 

Sido Muncul yang memberikan peluang besar kepada daerah penerima 

P4TO.  

 

Gambar 80 Business matching antara daerah penerima P4TO dengan PT. Natura 
Laboratori Prima, PT. Mustika Ratu Tbk., PT. Indesso Aroma, dan PT. Sido Muncul 



 

108 

 

B. Realisasi Anggaran 
   Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, Direktorat Produksi dan 

Distribusi Kefarmasian didukung oleh anggaran yang dituangkan dalam 

Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun 2021 dengan alokasi 

semula sebesar Rp 23.819.958.000 (Dua Puluh Tiga Milyar Delapan Ratus 

Sembilan Belas Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Rupiah). 

Selama pelaksanaan kegiatan tahun 2021, alokasi Direktorat Produksi 

dan Distribusi Kefarmasian mengalami 8 (delapan) kali revisi perubahan 

anggaran program dikarenakan adanya refocusing atau realokasi 

anggaran pada kegiatan pengadaan dan terdapat penambahan anggaran 

pada kegiatan kemitraan. Dari perubahan tersebut, DIPA akhir Direktorat 

Produksi dan Distribusi Kefarmasian tahun 2021 menjadi sebesar Rp 

23.035.074.000 (Dua Puluh Tiga Milyar Tiga Puluh Lima Juta Tujuh Puluh 

Empat Ribu Rupiah). Adapun realisasi anggaran tahun 2021 adalah bruto 

sebesar Rp 21.688.314.700 (Dua Puluh Satu Milyar Enam Ratus Delapan 

Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Empat Belas Ribu Tujuh Ratus Rupiah) 

dengan persentase realisasi sebesar 94,15%, sedangkan netto sebesar Rp 

21.267.589.150 (Dua Puluh Satu Milyar Dua Ratus Enam Puluh Tujuh 

Juta Lima Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Seratus Lima Puluh 

Rupiah) dengan persentase realisasi sebesar 92,33%. Realisasi anggaran 

tidak tercapai 100% karena adanya pengadaan yang gagal lelang dan tidak 

terpakainya sebagian anggaran pada kegiatan sosialisasi penggunaan 

jamu yg aman, bermutu dan bermanfaat dalam rangka mendukung 

vaksinasi Covid-19. Namun demikian, keseluruhan output sesuai Renstra 

maupun dokumen acuan lainnya tetap tercapai sepenuhnya. 
   

Tabel 16 Perbandingan Capaian Realisasi Anggaran Periode Tahun 2020 dan 2021 

Tahun Anggaran 2020 2021 

Pagu (Rp) 9.861.478.000 23.035.074.000 

Realisasi (Rp) 9.546.284.885 21.267.589.150 

Persentase (Rp) 96,80% 92,33% 

 

Berikut adalah gambaran persentase realisasi anggaran terhadap 

capaian indikator sasaran kegiatan Direktorat Produksi dan Distribusi 

Kefarmasian untuk tahun anggaran 2021. 
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Grafik 9 Perbandingan Persentase Realisasi Anggaran dengan Capaian Indikator Sasaran 

Kegiatan Tahun Anggaran 2021 

Perbandingan antara persentase realisasi anggaran dengan rerata 

capaian indikator sasaran kegiatan menyatakan terwujudnya efisiensi 

anggaran terhadap capaian kinerja, dimana capaian kinerja sebesar 102,88% 

dapat tercapai dengan 92,33% penyerapan anggaran. 

Dalam mencapai target indikator sasaran kegiatan yang telah 

ditetapkan, Direktorat Produksi dan Distribusi Kefarmasian memiliki 12 (dua 

belas) output yang dilaksanakan. 

 

 
Grafik 10 Perbandingan Pagu dan Realisasi Anggaran Berdasarkan Output Tahun Anggaran 2021 

(dalam rupiah) 
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 Monitoring dan evaluasi atas kinerja pelaksanaan anggaran dilakukan 

oleh Kementerian Keuangan melalui aplikasi SMART/e-Monev DJA (Sistem 

Monitoring dan Evaluasi Kinerja Terpadu). Aplikasi SMART merupakan 

sebuah aplikasi berbasis web yang berfungsi untuk mengukur tingkat 

penyerapan anggaran dan realisasi output. Dengan aplikasi ini, diharapkan 

proses pelaporan hasil monitoring dan evaluasi anggaran menjadi lebih 

sederhana, terupdate secara online sehingga perolehan data lebih akurat.  

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi dari aplikasi SMART, 

pencapaian kinerja Direktorat Produksi dan Distribusi Kefarmasian termasuk 

dalam kategori sangat baik, yaitu sebesar 94,27% walaupun mengalami 

penurunan dari tahun 2020 sebesar 95,95%. Hal tersebut dikarenakan 

perbedaan alokasi anggaran antara tahun 2020 dengan tahun 2021. 

Walaupun nilai smart menurun namun untuk mencapai target capaian 

keluaran kegiatan Direktorat Produksi dan Distribusi Kefarmasian mampu 

melakukan efisiensi sebesar 89,05%. Nilai efisiensi tersebut tersebut 

diperoleh dari hasil konversi terhadap angka efisiensi (15,62) menggunakan 

rumus : 50 + ((angka efisiensi/20) x 50) 

 
Tahun Anggaran : 2021 
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  Sumber : Aplikasi SMART DJA 

 

 

C. Sumber Daya Manusia 

 

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan salah satu unsur penting 

dalam mendukung tercapainya indikator sasaran kegiatan. Secara teknis 

SDM dapat menunjang keberhasilan dalam mencapai tujuan apabila 

mencukupi dari sisi jumlah dan kualitas serta profesional di bidangnya. 

Apabila SDM yang dimiliki mempunyai motivasi tinggi, kreativitas, 

kredibilitas tinggi, mampu beradaptasi dan mampu mengembangkan 

inovasi dengan perkembangan teknologi dan situasi maka pencapaian 

kinerja tentunya dapat semakin membaik. Pengembangan karir juga 

diperlukan sebagai faktor penunjang dalam mewujudkan SDM yang 

berkualitas. 

Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara 

menetapkan nilai-nilai yang harus diterapkan oleh ASN yaitu tuntas, 

berinovasi, beretika, berpikir strategis, berkolaborasi dan berkeputusan 

tegas. Pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) di Direktorat Produksi 

dan Distribusi Kefarmasian mengacu pada Undang-undang Nomor 5 

Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, dimana manajemen ASN 

diselenggarakan berdasarkan sistem merit, yaitu kualifikasi, kompetensi, 

dan kinerja secara adil dan wajar, tanpa membedakan latar belakang. 

Menjalankan strategi untuk mewujudkan SMART ASN dengan 

pengembangan SDM menuju manusia unggul mempunyai korelasi yang 

erat dengan produktivitas kerja. 

Grafik 11 Perbandingan Hasil Monitoring dan Evaluasi Kinerja melalui Aplikasi SMART DJA 
antara TA.2021 dan TA.2020 
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Keadaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Direktorat Produksi 

dan Distribusi Kefarmasian sampai akhir tahun 2021 berjumlah 32 (tiga 

puluh dua) orang.  

Berbagai upaya pengembangan SDM telah dilakukan oleh Direktorat 

Produksi dan Distribusi Kefarmasian pada tahun 2021, seperti : 

1. Pelatihan 

a. Amazing Slide Infographic 

 
Gambar 81 Pelaksanaan Pelatihan Amazing Slide Infographic secara Virtual 

Pelatihan amazing slide infographic diselenggarakan selama 1 

(satu) hari pada tanggal 21 Oktober tahun 2021 yang diikuti oleh 19 

orang peserta melalui aplikasi zoom meeting. Kelas online infografis 

tersebut bertujuan agar peserta mampu memvisualisasikan data 

melalui slide presentasi, sehingga lebih dinamis, atraktif dan mudah 

dipahami.  

 

b. Hak Kekayaan Intelektual  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
Gambar 82 Pelaksanaan Pelatihan Hak Kekayaan Intelektual secara Virtual 
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Pelatihan hak kekayaan intelektual diselenggarakan selama 2 

(dua) hari pada tanggal 25-26 Oktober tahun 2021 diikuti oleh 3 orang 

peserta melalui aplikasi zoom meeting. Pelatihan tersebut bertujuan 

untuk memahami jenis-jenis hak kekayaan intelektual dan 

karakteristik masing-masing serta bentuk-bentuk komersialisasi 

umum yang ada serta memahami dasar manajemen hak kekayaan 

intelektual.  

 

c. Pengadaan Barang dan Jasa  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pelatihan pengadaan barang dan jasa diselenggarakan selama 4 

(empat) hari pada tanggal 23-26 November tahun 2021 diikuti oleh 2 

orang peserta menggunakan sistem blended learning yaitu program 

pembelajaran mandiri secara daring dan pembelajaran kelas/tatap 

muka menggunakan kurikulum standar LKPP. Pelatihan pengadaan 

barang dan jasa bertujuan untuk memberikan pembekalan 

pengetahuan dan keterampilan tentang prosedur penyelenggaraan 

pengadaan barang dan jasa pemerintah sesuai dengan Peraturan 

Presiden Nomor 12 tahun 2021. 

 

d. Pengembangan Kompetensi Teknis Produksi dan Distribusi 

Kefarmasian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 83 Pelaksanaan Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa 

Gambar 84 Pembukaan (Arahan) dari Direktur dan Peserta Pelatihan pada 
Pengembangan Kompetensi Teknis Produksi dan Distribusi Kefarmasian 
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Pelatihan pengembangan kompetensi teknis produksi dan 

distribusi kefarmasian diselenggarakan selama 2 (dua) hari pada 

tanggal 16-17 Desember tahun 2021 diikuti oleh 30 orang peserta. 

Pelatihan tersebut bertujuan untuk menambah pengetahuan dan 

keterampilan dalam bidang produksi dan distribusi kefarmasian serta 

bagaimana membangun self awareness to be success. 

 

2. Dalam rangka pengembangan kompetensi dan jenjang karir pegawai 

maka Direktorat Produksi dan Distribusi Kefarmasian memberikan 

izin untuk melaksanakan tugas belajar kepada 2 orang pegawai pada 

jenjang S2 bidang farmasi dan izin belajar kepada 3 orang pegawai 

pada jenjang S2 bidang farmasi dan S3 bidang manajemen strategik. 

Diharapkan dengan memberikan kesempatan atau reward kepada 

pegawai berupa izin untuk melanjutkan pendidikannya dapat 

meningkatkan produktivitas kerja. 

 

3. Dalam rangka menegakkan disiplin pegawai maka Direktorat Produksi 

dan Distribusi Kefarmasian menerapkan punishment kepada pegawai 

dengan melakukan pembinaan dan pemberian hukuman disiplin 

ringan, sedang dan berat terhadap pegawai yang melanggar disiplin 

kehadiran sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku. Selain itu, di 

lingkungan Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan telah 

menerapkan e-office yang terintegrasi absensi dengan tunjangan 

kinerja dan hukuman disiplin.  

 

 

 
Grafik 12 Distribusi Pegawai Direktorat Produksi dan Distribusi Kefarmasian Tahun 

2021 per Subdirektorat dan Subbagian 
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Grafik 13 Distribusi Pegawai Direktorat Produksi dan Distribusi Kefarmasian Tahun 2021 
Menurut Jenis Kelamin 

 

Pendidikan Jumlah 

S3 1 

S2 26 
S1 2 
D3 3 

Jumlah 32 
 

Tabel 17 Jumlah Pegawai Direktorat Produksi dan Distribusi Kefarmasian Tahun 2021 

Menurut Pendidikan 

  

28%

72%
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BAB IV. PENUTUP 
 

Laporan Akuntabilitas Kinerja Direktorat Produksi dan Distribusi 

Kefarmasian 2021 merupakan wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan 

kegiatan dan penggunaan anggaran dalam mencapai sasaran dan target 

kinerja yang telah ditetapkan. Laporan ini disusun sesuai amanat Perpres RI 

Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah, serta PermenpanRB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk 

Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas 

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. 

Direktorat Produksi dan Distribusi Kefarmasian telah mampu 

merealisasikan kegiatan yang merupakan penjabaran dari program dan 

sasaran kegiatan dalam upaya peningkatan produksi dan distribusi 

kefarmasian, hal ini tampak pada realisasi indikator sasaran kegiatan di 

tahun 2021 yang telah menunjukkan perbaikan yang ditandai dengan 

pencapaian kinerja melebihi target yang telah ditentukan.  

Langkah-langkah strategis dalam upaya perbaikan pencapaian kinerja 

pada tahun 2022 adalah sebagai berikut:  

1. Mendorong pemenuhan kebutuhan bahan baku 10 molekul obat terbesar 

produksi dalam negeri 

2. Mendorong pemenuhan kebutuhan vaksin program imunisasi rutin (14 

antigen) dan vaksin Covid-19 produksi dalam negeri 

3. Mendorong tersedianya vaksin halal melalui penyusunan peta 

pengembangan vaksin halal  

4. Mendorong pemenuhan rencana kebutuhan obat oleh industri farmasi 

dalam rangka menjamin ketersediaan obat untuk pelayanan kesehatan 

5. Mengajukan usulan penambahan pegawai berdasarkan analisis beban 

kerja  

Laporan Akuntabilitas Kinerja Direktorat Produksi dan Distribusi 

Kefarmasian diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan 

kepada pihak terkait sehingga dapat dimanfaatkan untuk bahan evaluasi 

kinerja, penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang, 

penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang dan 

penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.  

Penyusunan dokumen ini melibatkan kerjasama lintas sektor. Oleh 

karena itu kepada semua pihak yang telah berkontribusi disampaikan 

penghargaan dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya. 
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LAMPIRAN 
 

 

  

  

Lampiran 1 Perjanjian Kinerja Direktorat Produksi dan Distribusi Kefarmasian (awal) 
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Lampiran 2 Perjanjian Kinerja Direktorat Produksi dan Distribusi Kefarmasian (revisi) 
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Lampiran 3 Kertas Kerja Evaluasi Capaian Indikator Persentase Kemampuan Industri 
Farmasi Memenuhi Kebutuhan Rencana Kebutuhan Obat 
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DAFTAR PELAPORAN INDUSTRI FARMASI 

DAFTAR INDUSTRI FARMASI YANG MEMPRODUKSI OBAT JKN TERPILIH 
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Lampiran 3. Kertas Kerja Evaluasi Capaian Indikator Persentase Kemampuan 

Industri Farmasi Memenuhi Kebutuhan Rencana Kebutuhan Obat
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  Lampiran 4 Kertas Kerja Evaluasi Capaian Indikator Persentase Jenis Bahan 
Baku Sediaan Farmasi yang Dapat Diproduksi dalam Negeri Tahun 2021 
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Lampiran 5 SOP Pengumpulan Data Laporan Tahunan Kinerja Direktorat Produksi dan Distribusi Kefarmasian 
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Lampiran 6 SOP Penyusunan Laporan Tahunan Kinerja Direktorat Produksi dan Distribusi Kefarmasian 
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Lampiran 7 SOP Evaluasi Pengukuran Kinerja Direktorat Produksi dan Distribusi Kefarmasian 
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Lampiran 8 SK Tim Optimalisasi Capaian Indikator Direktorat Produksi dan Distribusi 
Kefarmasian Tahun 2021 
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Lampiran 9. SK Tim Penyusunan Laporan Kinerja Direktorat Produksi dan 

Distribusi Kefarmasian Tahun 2021
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