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NOTULEN  DISKUSI PANEL KE-6 
 

Tanggal  : 25 Agustus 2016 
Pukul   : 13.00 – 17.00 Wib 
Tempat   : Ruang Aula lt. 2 Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta Jl. Kesehatan No. 10, 

  Jakarta Pusat 
Topik Diskusi  :  Harapan-Kenyataan & Solusi JKN: Pengelolaan Perbekalan Farmasi di Era 

   JKN 
Peserta Diskusi  : Terlampir 
 
Diskusi di mulai jam 13.00 WIB, di awali dengan sambutan-sambutan : 

 
1. Koesmedi Priharto (Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta) 

a. Pengelolaan Obat di Indonesia diperlukan Koordinasi yang baik dari semua pihak 

karena masalahnya tidak sederhana, apakah memang PBF resmi yang ngedrop 

banting harga, atau memang perusahaan abal-abal sampai palsu yang memenuhi 

obat dipasar. 

b. Hari ini Dinas Kesehatan DKI bersama aparat terkait baru memusnahkan Obat dan 

Makanan yang Ilegal Senilai Rp. 18 Milyar dan masih ada sekitar Rp. 20 Milyar yang 

belum dimusnakan 

c. Dinas Kesehatan DKI ditunjuk sebagai koordinator untuk penutupan toko-toko obat 

di pasar Pramuka, pasar Jatinegara dan pasar Kramat Jati, karena masalahnya cukup 

kompleks (adanya setoran ke Pengelola Rp. 100.000/pedagang/hari) 

d. Upaya kendali Obat dan kendali biaya melalui regulasi rerbekalan Farmasi RS harus 

dimulai dengan Clinical Pathway yang baik, sehingga biaya Obat dapat ditekan dari 

30%- 40 % menjadi 20%-25% dari total cost pelayanan di rumah sakit. 

e. DKI menekankan tidak boleh ada orang sakit jatuh miskin, oleh karena itu diadakan 

langkah-langkah menuju total coverage antara lain sebagai berikut: 

1) Semua warga yang menjadi peserta BPJS mandiri dan menunggak, maka akan 

diambil alih menjadi PBI.  

2) Semua perusahaan  yang mau mengurus perizinan,  semua karyawannya harus 

menjadi peserta BPJS K dan BPJS Naker 



 
 

 
 

 

 
INDO-HEALTHCARE FORUM PANEL DISCUSSION 2016 

Wisma 76 Lt. 17, Jl. Letjen S. Parman Kav. 76, Slipi, Jakarta 11410, 
Indonesia P. +62 21 2567 8989 | E. sekretariat@indohcf.com 

www.indohcf.com 

 

3) Pemda DKI mengadakan MOU dengan BPJS K, BPJS Naker, Jasa Raharja ,Taspen, 

Asabri dan POLRI guna percepatan total universal health coverage di DKI 

 

 

 

2. Dr. dr. Supriantoro Sp.P. MARS, (Ketua Umum IKKESINDO & Ketua Umum Indonesia 

Healthcare Forum) 

a. Diskusi kali ini seharusnya menghadirkan BPOM, Dirjen Farmalkes, PERSI dan Bawas 

BPJS (dr Chairul Rajab). 

b. Apakah penutupan pasar Pramuka, pasar Kramat Jati dan pasar Jatinegara 

pengelolaan obat secara Nasional akan semakin baik ataukah cukup  hanya dengan 

pembinaan yang baik dan Intensif,  karena penutupan belum tentu menjadi solusi 

yang terbaik 

c. Apakan e-catalogue obat itu tidak bisa dirubah seperti e-catalogue Alkes? 

d. Masalah Obat masih sangat kompleks harga mahal harus ditekan, harga kemurahan 

Produsen malas Produksi. 

 

3. Dr. Kuntjoro Adi Purjanto, M.Kes,  (Ketua Umum PERSI) 

a. Selamat berdiskusi dengan topik Pengelolaan Perbekalan Farmasi di Era JKN. 
b. Semoga dikusi ini berjalan lancer dan semua peserta bisa berperan aktif dengan 

memberikan masukan demi perbaikan  JKN. 
c. Diskusi ini kerjasama antara PERSI, Indonesia Healthcare Forum dan IKKESINDO. 
d. Ketua PERSI membuka diskusi nasional secara resmi. 

 
DISKUSI PANEL DENGAN JUDUL :  

HARAPAN-KENYATAAN &  SOLUSI JKN: PENGELOLAAN PERBEKALAN FARMASI DI ERA JKN  
 
 
Moderator : Dr. dr. SupriantoroSp.P MARS 
 
 
TANYA  JAWAB : 
 
1. Djauhari Thalib (PERSI Lampung / RS Handayani) 
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a. Kelangkaan cairan infus RL produk yang terdapat di e-catalogue, harus produksi dari 
Sanbe atau Otsuka yang harganya sangat jauh berbeda. Padahal rumah sakit sudah 
mengisi RKO (Rencana Kebutuhan Obat). 

b. Obat Kronis juga kosong, sehingga program rujuk balik tidak lancer. 
c. Sudah order RL sejak sebelum lebaran, namun sampai sekarang belum ada yang 

datang. 
d. Di Lampung yang menguasai RL adalah PT. Merapi, sehingga BUMN Farmasi pun 

harus order ke PT. Merapi. 
e. Sudah pernah mengirim surat tentang kekosongan obat ke Dirjen Farmalkes, 

tembusan Direksi BPJS, Dinas Kesehatan Provinsi Lampung, tapi sampai saat ini 
belum ada tanggapan. 

f. Jangan sampai rumah sakit swasta di tuntut untuk melayani JKN tapi obat tidak 
tersedia. 

g. Ada perbedaan perlakuan pengadaan obat & alkes antara rumah sakit swasta dan 
rumah sakit pemerintah. 

h. Kenapa BPJS mensyaratkan harus Akreditasi untuk jadi provider JKN ke rumah sakit 
swasta, tapi ke rumah sakit pemerintah tidak. 
 

2. Dr. Daniel Wibowo (PERSI) 
a. Pengadaan perbekalan farmasi tidak bisa lepas dari hukum supply dan demand. 
b. Harga obat dan alat kesehatan sudah turun dengan adanya JKN, apakah ada 

kemungkinan produksi dalam negeri di jual ke luar negeri karena harga di luar lebih 
mahal. 

c. Tata kelola untuk proses perijinan produksi obat yang rumit sehingga menghambat 
produsen dalam memproduksi obat.  

d. Obat dan alkes adalah barang essential dalam pelayanan kesehatan, jadi harus ada 
perlakuan khusus dari pemerintah 

e. Di sinyalemen kondisi di atas akan mempengaruhi pengadaan dan produksi obat 
 

3. Dr. Yosi (ARSSI) 
a. Resistensi obat, terutama anti biotik, karena di standarisasi KARS ada item tentang 

resistensi pemakaian antibiotik, sehingga butuh biaya untuk menentukan pola 
kuman. 

b. Usul: Pengecekan daftar distributor resmi di web Dirjen Farmalkes agar 
dipermudah, seperti mengecek STR dokter. 

c. Usul: Pengisian RKO cukup jumlahnya saja tidak perlu sampai sediaan obat. 
 

4. Rumah Sakit Cengkareng 
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a. Di rumah sakit pemerintah pun mengalami kelangkaan obat, bahkan untuk obat 
yang sangat penting, sehingga butuh penanganan serius, lucunya di distributor 
kosong tapi di sub distributor ada. 

b. Usul: Percepatan pelaksanaan Inpres no 6 tahun 2016. 
 

5. Dr. Sugeng (Rumah Sakit Mawardi Solo) 
a. Peraturan restriksi obat fornas jangan berlaku mundur, harus di sosialisasikan dulu, 

sehingga rumah sakit bisa mempersiapkan diri. 
 

6. Dr. Surya (RS Manoaba Bali) 
a. Rumah Sakit Manoaba sedang mempersiapan menjadi provider JKN, sehingga 

masih banyak belajar dari rumah sakit yang sudah lebih dulu menjadi provider JKN 
 

7. Nana (RSUD Pasar Rebo) 
a. E-catalogue belum sempurna, sementara restriksi obat sudah akan jalan, mohon 

agar pengambil kebijakan bisa memahami kondisi ini 
 
8. Drg. Susi (Ketua ARSSI) 

a. Rumah sakit yang terkena kasus vaksin palsu adalah rumah sakit swasta. 
b. Rumah sakit swasta tidak punya daftar distributor resmi, setelah kasus vaksin palsu 

baru ada web untuk mengecek distributor resmi, namun data yang ada di web juga 
belum valid. 

c. RKO sudah ada beberapa rumah sakit swasta yang mengisinya, dan ke depan ARSSI 
akan memotivasi rumah sakit swasta untuk mengisinya. 

d. Mohon dalam membuat RKO Formatnya jangan XL tapi format khusus sehingga 
mempermudah pengisian data.  

 
9. BPLK Jakarta 

a. Reagent belum punya distributor resmi belum masuk e-catalogue, mohon agar Dirjen 
Farmalkes segera membuat regulasi khusus reagen, agar mutu dan ketersediaan 
tetap terjamin. 
 

10. User  (Rumah Sakit Budi Asih) 
a. Obat dan alkes kenapa masih kena pajak, kenapa tidak seperti di India, mestinya  

Kementerian Kesehatan berjuang ke Kementerian Keuangan agar obat dan Alkes 
bebas pajak.  

b. Obat patent harus di turunkan harganya agar pelayanan di rumah sakit tidak terlalu 
mahal. 
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TANGGAPAN : 
 

A. Drs. T. Bahdar Johan, H., Apt. M.Pharm (Deputy Bidang Pengawasan Produk Teurapetik 
& Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif) 
1. BPOM baru pertama kali di ajak berdiskusi tentang obat JKN. BPOM berterima kasih 

kepada panitia yang telah memberikan kesempatan untuk berdiskusi tentang obat 
JKN. 

2. Pada dasarnya BPOM  khawatir dengan adanya upaya untuk terus menerus 
menurunkan harga obat di era JKN, karena penurunan harga tersebut di sinyalemen 
terjadi penurunan kualitas obat. 

3. BPOM akan ketat dalam proses perijinan produksi obat untuk kepentingan mutu dan 
ketersediaan obat. 

4. BPOM menduga, sebahagian supplier tidak membeli dari distributor, tapi dari pasar 
yang tidak resmi, misalnya pasar pramuka. 

5. Ada pemenang tender yang sebenarnya tidak sanggup untuk memproduksi sesuai 
dengan nilai tender yang dia menangkan, sehingga akan di sub kan ke perusahaan 
yang tidak jelas kualitasnya 

6. Yang paling berat adalah adanya upaya untuk memalsukan produk obat dan alkes 
karena harga 

7. BPOM sudah punya kewenangan untuk mengecek pengadaan obat dan alkes di 
rumah sakit dan Puskesmas. 

8. Permasalahan yang banyak terjadi saat ini adalah, tentang kesedian bahan baku obat 
yang tidak selalu tersedia, bahkan bisa terjadi perubahan bahan baku di tengah masa 
produksi, tapi BPOM sudah mempermudah dan mempercepat untuk  administrasi 
produksinya, tidak seperti dulu lagi (memang lama). 

9. BPOM sudah menduga adanya permainan dari industri farmasi untuk 
mempermainkan produksi obat dan alkes, seperti menunda produksi atau 
mengurangi produksi sehingga langka di pasaran. Hal itu di lakukan untuk 
mengurangi kerugian, atau untuk tawar menawar dalam usaha untuk menaikkan 
harga 

10. Jika ada masalah kelangkaan Obat dan lain-lain dapat menghubungi langsung Bapak 
Bahdar di nomor handphone 08111701303 atau Hotline BPOM di nomor telepon 
1500533. 

 
 
B. Drs. Bayu Tedja Muliawan, Apt., M.Pharm., MM . (Dir Pelayanan Kepfarmasian, Dirjen 

Farmalkes) 
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1. Saat ini ada abu-abu kewenangan antara Dirjen Farmalkes Kemenkes dan BPOM, 
untuk itu perlu diadakan pertemuan yang rutin antara Kemenenterian Kesehatan dan 
BPOM. 

2. Sudah banyak rekomendasi dari BPOM ke Dinas Kesehatan tentang pelanggaran oleh 
apotik dan faskes, namun tidak di follow up oleh Dinas Kesehatan. 

3. Untuk obat essential yang kosong di pasaran, di harapkan Kementerian Kesehatan 
(pemerintah) bisa mengadakannya dengan program SAS (Spesial Acces System).  
Caranya : rumah sakit mengirim surat ke Dirjen Farmalkes, tentang obat yang langka 
tersebut berikut kebutuhanya. 

4. Alamat untuk SAS: Dirjen Farmalkes Kementerian Kesehatan cq direktur pelayanan 
kesehatan Bpk. Bayu  Tedja Muliawan, HP : 0811997796.  

5. Untuk obat regular yang kosong bisa dilapor ke  Dirjen Farmalkes: sebutkan obatnya, 
jumlah kebutuhan dan daerahnya dimana.   

6. Produksi obat di era JKN sangat tergantung pada RKO (Rencana Kebutuhan Obat), 
sehingga Dirjen Farmalkes membutuhkan bantuan dari PERSI dan ARSSI untuk 
memotivasi anggotanya untuk mengisi RKO. 

7. Kelangkaan cairan RL dan obat yang lain yang terjadi di pasaran, karena adanya 
kelebihan permintaan bila di bandingkan dengan perencanaan produksi. 

8. Pola pemesaan obat dan alkes di rumah sakit jangan panic buying, tapi normal saja 
agar tidak terjadi kelangkaan di pasaran. 

9. Ada temuan bahwa obat e-catalogue di pakai untuk pasien umum 
10. Untuk reagent akan di dorong untuk masuk dalam e catalog dan akan di lakukan 

kajian lebih lanjut.  
11. Harga obat dan alkes setelah masuk e-catalogue turun sekitar 30%. 
12. Dalam program e-catalogue, ketika sudah ada obat generic, maka obat patent tidak 

bisa masuk e-catalogue lagi. 
13. Obat yang tidak ada di e-catalogue namun di pakai dalam program JKN, sudah di 

fasilitasi dengan SK Menteri Kesehatan, tentang harga obat tersebut, sebagai dasar 
bagi BPJS untuk membayarnya. 

 
 
C. MASRIAL MAHYUDIN (PERSI) 

1. Persi punya program ke dalam : 
a. PERSI mengedukasi anggota untuk mengikuti aturan yang ada terkait dengan 

pengadaan obat dan alkes. 
b. Melakukan pendampingan dan bimbingan kepada anggota yang mempunyai 

masalah dengan pengadaan obat dan alkes. 
2. PERSI punya program ke luar : 
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a. PERSI mendorong Indonesia harus mampu memproduksi sendiri bahan baku 
obat dan alkes, sehingga tidak tergantung pada import.   

b. Usul: Agar BUMN Farmasi di merger dan di sederhanakan. 
c. Kalau memungkinkan di adakan Bulog nya Farmasi. 

 
 
D. Dr. CHAIRUL RAJAB NASUTION (KETUA DEWAN PENGAWAS BPJS KESEHATAN) 

1. Dewas BPJS K membutuhkan laporan dari stake holder JKN, terkait kebijakan BPJS K. 
2. Rumah sakit  harus menguatkan peran Komite Medis. 
3. Rumah sakit harus berupaya maksimal menyusun clinical pathway dengan melibatkan 

semua profesi yang ada di rumah sakit. 
4. Clinical pathway adalah alat manajemen rumah sakit untuk mengontrol klinisi. 
5. Dewas BPJS K sudah mengusulkan ke Presiden terkait disharmoni kebijakan di bidang 

kesehatan, terutama JKN. Sehingga harus ada yang menjadi leader dari semua rus 
kementerian dan lembaga yang terkait dengan JKN. Leader tersebut harus 
mempunyai kewenangan untuk mengatur semua kementerian dan lembaga yang 
punya kebijakan terhadap JKN. 

6. Carut marut obat harus bagaimana? Harus ada keberanian untuk mengusulkan 
perbaikan fornas dan e-catalogue, misalnya kembali ke program pengadaan obat 
Askes (DPHO), seperti dahulu. 

7. PP 18/2016 menyatakan atasan rumah sakit adalah Pemda untuk itu peran Pemda 
harus di maksimalkan, agar hambatan JKN bisa di minimalkan. 

8. Sentralistik JKN / BPJS K apakah efektif di era desentralisasi Pemda. Untuk itu perlu 
kajian mendalam untuk menyelesaikan permasalahan JKN terutama masalah obat. 

 
 
RINGKASAN HASIL DISKUSI PANEL :  Dr. DANIEL WIBOWO 

1. Masalah harga menjadi permasalahan antara produksi dan kebutuhan 

2. Isu kelangkaan obat dan alkes sudah menjadi isu nasional, yang merupakan  aib 

pelayanan kesehatan di Indonesia. 

3. Perencanaan obat sangat tergantung pada RKO  dari rumah sakit, akan menjadi masalah 

ketika data yang masuk hanya 20%. 

4. Sampai kapan permasalahan obat ini bisa di selesaikan? 

5. Solusi jangka pendek mengatasi kelangkaan obat dan alkes adalah me redistribusi stok 

obat dari lain untuk daerah yang langka. 

6. PERSI akan membantu dalam mengatasi permasalahan obat, terutama dalam hal 

kolekting data RKO. 
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7. Perlu kajian khusus dalam : 

a. memotong mata rantai distribusi obat. 

b. Kembali ke program DPHO  

c. Di bentuk BUMN khusus yang berfungsi sebagai bulog obat dan alkes. 

 

 

Notulis :  

1. Fajaruddin Sihombing, SE. MM 

2. Drs. Syarifuddin, UH. MM 

 


