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▪ Tersedianya obat dalam jumlah dan jenis yang mencukupi

▪ Pemerataan distribusi serta keterjangkauan obat oleh 

masyarakat

▪ Terjaminnya khasiat, keamanan, dan mutu obat yang 

beredar, serta penggunaannya yang rasional

▪ Perlindungan bagi masyarakat dari kesalahan dan 

penyalahgunaan obat

▪ Kemandirian di bidang obat
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 Mencakup

penentuan jenis dan 

banyaknya obat 

yang diperlukan

 Mempengaruhi pola

pemakaian obat



▪ Jumlah obat tertentu ternyata terlalu banyak 

dipesan

▪ Jenis obat tertentu tidak pernah digunakan

▪ Kehabisan jenis obat tertentu

▪ Obat yang datang tidak sesuai dengan yang 

dipesan

▪ Harga obat yang dipesan terlalu mahal



1. Epidemiologi

2. Konsumsi



Cara Epidemiologi



▪ Berdasarkan data penduduk 

(Population-Based)

▪ Berdasarkan data pelayanan

(Service-Based)



▪ Bila pesanan obat tidak bisa dipenuhi 

seluruhnya

▪ Pola penyakit berbeda dari yang diperkirakan

▪ Pola peresepan dalam praktek tidak selalu 

sama dengan yang dimuat dalam pedoman



▪ Kebiasaan tiap tenaga kesehatan berbeda

▪ Terpaksa dilakukan penyimpangan dari 

standar

▪ Adanya permintaan oleh penderita akan 

obat tertentu



▪ Sebagai dasar perhitungan dalam perkiraan

adalah data konsumsi

▪ Data konsumsi yang lalu bisa dipakai untuk

menghitung perkiraan kebutuhan yang akan

datang dengan dasar pemikiran bahwa pola

pengeluaran obat merupakan pencerminan

dari pola penyakit yang ada



Masalah yang timbul :

▪ Keterbatasan anggaran

▪ Pemilihan pemasok (supplier) yang kurang

berkualitas

▪ Obat yang diadakan kualitasnya tidak 

memenuhi syarat

▪ Jadwal penerimaan barang tidak dapat

diandalkan



Mencakup usaha untuk 

memperlancar penerimaan obat, 

pengendalian inventaris, pengaturan 

pengiriman obat ke pos-pos 

pelayanan (Puskesmas, Rumah Sakit), 

pemeliharaan/ pergudangan dan

transportasi



▪ Koordinasi gudang/tempat penyimpanan

yang buruk

▪ Kekeliruan pengelolaan stock

▪ Obat lama menumpuk di gudang

▪ Transportasi tidak melindungi mutu obat





 

A B C D E F . . . . . . . .  

Propinsi : ……………………………… 

Kabupaten : ……………………………… 

 

KARTU STOCK 

 

Nama  :     Tanggal kadaluwarsa  : 

No. Stock :     Perkiraan pemakaian/bl : 

Kemasan :     Batas max stock  : 

Lokasi  :     Jadwal pengecekan  : 

Pilihan lain :     Stock pengaman  : 

 

Tgl 
No.Faktur/ 

Surat 

Terima dari/ 

diberikan ke 
Penerimaan 

Penge-

luaran 
Sisa 

Paraf 

petugas 

 

 

 

 

 

 

     

 



 

    Kimia Farma     Pusat 
    Depo Sentral 
 
 
    Gudang Farmasi    Kab. 
    Kab/Kodya 
 
 

 
  Puskesmas    RS Dati II  Kecamatan 
 
 
 
PusLing Bidan  Posyandu Puskesmas 
  Desa    Pembantu   Desa 
 
 
  Konsumen 
 



 

    DIN.KES.KAB 

 

Lap.        Drop 

Permin-      obat 

taan 

     =Dropping obat= 

         DOKTER    

        Laporan 

 

Ber-  R/        KAMAR 

obat          OBAT 

                  R/ 

          PASIEN 

           Obat 



▪ Menjaga keamanan

▪ Menjaga stabilitas supaya obat tidak cepat 

rusak

▪ Mudah diawasi

▪ Menjamin pelayanan yang cepat



Lanjutan ...

▪ Untuk keamanan, diusahakan supaya mempunyai

hanya satu pintu

▪ Bahan-bahan yang mudah terbakar ditempatkan

terpisah

▪ Diperhatikan kelembaban ruangan

▪ Jangan terkena sinar matahari secara langsung

▪ Dijaga kebocoran ruangan 

▪ Obat-obat yang memerlukan kondisi tertentu, seperti 

vaksin, sera, suppositoria, disimpan di dalam lemari es



▪ Obat-obat disusun secara alfabetis 

▪ Obat-obat injeksi, sirup disusun sendiri 

▪ Yang perlu diperhatikan: pencatatan 

tanggal kadaluwarsa (ED)

▪ Cara penyusunan dipakai system 

“FIFO” yaitu First In First Out

Lanjutan ...



▪ Penyimpanan sesuai dengan Permenkes RI No. 28/1978 tentang 
penyimpanan narkotika 

▪ Narkotika disimpan dalam lemari khusus yang terbuat dari kayu 

yang kuat, ukuran 40 x 80 x 100 cm 

- Jika kurang dari itu, maka lemari harus ditempel pada dinding atau 

alasnya ditanam di lantai

- Lemari mempunyai dua sekat yang masing-masing mempunyai kunci 

sendiri-sendiri. 

- Bagian pertama untuk menyimpan morfin dan petidin serta garam-

garamnya, bagian yang lain untuk menyimpan narkotika lain untuk 

persediaan sehari-hari

▪ Obat-obat OKT sebaiknya disimpan tersendiri di rak/lemari khusus 

dan dibuatkan kartu stock sendiri



▪ Meliputi penyerahan obat ke pasien, cara pemberian, 

pengemasan, pemberian label

▪ Masalah yang sering timbul dalam proses ini adalah:

1. Pengemasan & pemasangan label kurang jelas

2. Pengeluaran yang ceroboh

3. Pemberian obat kurang rasional



▪ Berasal dari dokter maupun pasien 

▪ Pihak dokter misalnya: kebiasaan peresepan yang 

irrasional yang dapat berupa peresepan boros 

(extravagant), berlebih, kurang (underprescribing), 

dan keliru (incorrect prescribing) 

▪ Pihak pasien berupa kekurangsadaran dan 

ketidaktaatan terapi obat, atau justru kesadaran 

berlebihan untuk menggunakan obat sehingga 

mendorong peningkatan penggunaan obat yang 

mungkin tidak perlu



Peninjauan ke lokasi (Puskesmas) oleh

petugas (Balai POM) setempat atas

persetujuan dan ijin Kanwil Departemen

Kesehatan setempat.

Sistem pelaporan dari Puskesmas/Pelayanan 

Kesehatan lainnya



▪ Laporan ditujukan ke Kantor Departemen Kesehatan 

Kab/Dinas Kesehatan Dati II (Kab/Kota) setempat 

dengan tembusan ke:

1. Kanwil DepKes cq Bindal Farmasi dan Makanan

setempat

2. Balai POM setempat

▪ Batas akhir pelaporan yaitu tanggal 10 bulan

berikutnya


