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PENDAHULUAN

1. Biaya penyediaan obat merupakan komponen yang besar dari pengeluaran sarana
layanan kesehatan. MAKA harus dikelola dengan efektif dan efisien, hal ini
diperlukan mengingat dana kebutuhan obat tidak seslalu sesuai dengan kebutuhan.

2. Logistik obat dan perbekalan kesehatan memiliki peran strategis dalam sistem
kesehatan nasional (World Health Organization, 2010). Menurut Manso et al., (2013)
terdapat 4 isu penting yang berkaitan dengan manajemen logistik di negara
berkembang yaitu sumber pembiayaan, mekanisme supervisi, pendistribusian serta
monitoring dan evaluasi yang berkesinambungan.

3. Praktik Kefarmasian adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh tenaga farmasi
dalam menjalankan pelayanan farmasi yang meliputi pembuatan termasuk
pengendalian mutu Farmasi Rumah Sakit dan Klinik sediaan farmasi, pengamanan,
pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian obat, pelayanan obat atas resep
dokter, pelayanan informasi obat serta pengembangan obat, bahan obat dan obat
tradisional harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan
kewenangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

4. Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) menuntut apoteker dapat beradaptasi dengan
peraturan yang berlaku dalam membuat perencanaan dan pengelolaan obat
sehingga dapat menjamin ketersediaan obat

5. Kekosongan, penumpukan, daluarsa, kerusakan selama penyimpanan, kesalahan dari
pemberian obat.
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Logistik Klinik Pratama
BIOFARMA

(rawat jalan)

BEKERJASAMA

Pasien

Bagian Keenam. PMK 9 Tahun 2014
Kefarmasian
Pasal 21
(1) Klinik rawat jalan tidak wajib melaksanakan pelayanan farmasi.
(2) Klinik rawat jalan yang menyelenggarakan pelayanan kefarmasian wajib memiliki
apoteker yang memiliki Surat Izin Praktik Apoteker. SIPA sebagai penanggung jawab atau
pendamping



PEMILIHAN
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kegiatan untuk menetapkan jenis sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan

medis habis pakai sesuai dengan kebutuhan. 

DASAR

• Mengutamakan penggunaan obat generik.
• Memiliki rasio manfaat-risiko (benefit-risk ratio) yang paling menguntungkan penderita. 
• Mutu terjamin, termasuk stabilitas dan bioavailabilitas. 
• Praktis dalam penyimpanan dan pengangkutan. 
• Praktis dalam penggunaan dan penyerahan. 
• Menguntungkan dalam hal kepatuhan dan penerimaan oleh pasien. 
• Memiliki rasio manfaat-biaya (benefit-cost ratio) yang tertinggi berdasarkan biaya langsung

dan tidak langsung. 
• Obat lain yang terbukti paling efektif secara ilmiah dan aman (evidence based medicines) 

yang paling dibutuhkan untuk pelayanan dengan harga yang terjangkau. 

Komunikasi

1. Instalasi Farmasi dengan Profesional Kesehatan dan manajemen

2. Klinik dan Apotek

kebijakan terkait dengan penambahan atau

pengurangan obat dalam Formularium dengan

mempertimbangkan indikasi penggunaan,

efektivitas, risiko, dan biaya.



PERENCANAAN

Kegiatan untuk :

• Menentukan jumlah dan periode

pengadaan sesuai dengan hasil

kegiatan pemilihan untuk menjamin

terpenuhinya kriteria tepat jenis, tepat

jumlah, tepat waktu dan efisien

• Menghindari kekosongan obat dengan

menggunakan metode yang dapat

dipertanggungjawabkan dan dasar

perencanaan yang telah ditentukan.

• Menyusun kebutuhan obat yang tepat

dan sesuai kebutuhan untuk

mencegah terjadinya kekurangan atau

kelebihan persediaan sediaan farmasi

dan perbekalan kesehatan serta

meningkatkan penggunaan secara

efektif dan efisien

Pertimbangan :
1. Anggaran yang tersedia.
2. Penetapan prioritas.
3. Sisa persediaan.
4. Data pemakaian periode yang lalu.
5. Waktu tunggu pemesanan.
6. Rencana pengembangan.

Prinsip perencanaan ada 2 cara yang digunakan

dalam menetapkan kebutuhan yaitu

berdasarkan:

1. Data statistik kebutuhan dan penggunaan

perbekalan farmasi, dari data statistic 

berbagai kasus pasien dengan dasar

formularium, kebutuhan disusun menurut

data tersebut.

2. Data kebutuhan obat disusun berdasarkan

data pengelolaan sistem administrasi atau

akuntansi sarana



TAHAP 

PERENCANAAN
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Tahap Persiapan

Tahap pemilihan

Tahap perhitungan kebutuhan

membentuk tim perencanaan
pengadaan sediaan farmasi
dan perbekalan kesehatanmenentukan jenis

sediaan
farmasi dan
perbekalan kesehatan
yang akan digunakan
atau dibeli

tepat jenis, tepat jumlah 
dan tepat waktu melalui 
metode konsumsi, ABC, 
VEN, Morbiditas



METODE
KONSUMSI

METODE ABC (Always, Better, Control) / Pareto Analisis
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Evaluasi rasionalitas pola pengobatan periode lalu, suplai perbekalan farmasi
periode lalu, data stock, distribusi dan penggunaan perbekalan farmasi periode lalu.
Estimasi jumlah kebutuhan perbekalan farmasi periode mendatang (perubahan
cakupan layanan, fasilitas, morbiditas) dan perhitungkan (penggunaan tiap jenisnya,
koreksi terhadap data kehilangan/exp date dan waktu tunggu)

Menentukan jumlah item obat dari yang akan direncanakan pengadaannya

berdasarkan prioritas. Metode tersebut sangat erat kaitannya dengan biaya dan
pemakaian perbekalan farmasi dalam setahun, sehingga diperlukan tingkatan prioritas
dengan asumsi berapa jumlah pesanan dan kapan dipesan. Analisis ABC mengelompokkan
item barang dalam 3 jenis klasifikasi berdasarkan volume tahunan dalam jumlah
persediaan uang.

Mengukur permintaan (Deman) dari setiap butir persediaan dikalikan dengan biaya

perunit.

Kelompok A: Persediaan yang jumlah unit uang pertahunnya tinggi (60-90%), tetapi
biasanya volumenya (5-10%)
Kelompok B : Persediaan yang jumlah nilai uang pertahunnya sedang (20-30%), tetapi
biasanya volumenya sedang (20-30%)
Kelompok C: Persediaan yang jumlah nilai uang pertahunnya rendah (10-20%), tetapi
biasanya volumenya besar (60-70%).



METODE

METODE VEN (Vital, Essensial, Non Essensial)
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Analisis perencenaan menggunakan semua jenis perbekalan farmasi yang
tercantum dalam daftar.
1. Kelompok Vital adalah kelompok obat yang sangat utama (pokok/vital)

antara lain : obat penyelamat jiwa, obat untuk pelayanan kesehatan pokok,
obat untuk mengatasi penyakit penyebab kematian terbesar, dibutuhkan
sangat cepat, tidak dapat digantikan obat lain.

2. Kelompok Essensial, adalah kelompok obat yang bekerja kausal yaitu obat
yang bekerja pada sumber penyebab penyakit, tidak untuk mencegah
kematian secara langsung/kecacatan.

3. Kelompok Non Essensial, merupakan obat penunjang yaitu obat yang
kerjanya ringan dan biasa digunakan untuk menimbulkan kenyamanan atau
untuk mengatasi keluhan ringan

Dalam penyusunan rencana kebutuhan obat yang masuk kelompok VITAL

agar diusahakan tidak terjadi kekosongan obat.



METODE

MORBIDITAS
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Memperkirakan kebutuhan obat berdasarkan jumlah kehadiran pasien, waktu
tunggu pasien (lead time), kejadian penyakit yang umum, dan pola perawatan
standar dari penyakit yang ada.

Pendekatan yang dilakukan sebelum merencanakan adalah:
(1) Menentukan jumlah penduduk yang akan dilayani.
(2) Menentukan jumlah kunjungan berdasarkan frekuensi penyakit.
(3) Penyiapan standar pengobatan yang diperlukan.
(4) Menghitung perkiraan kebutuhan



PENGADAAN

Kegiatan yang dimaksudkan untuk merealisasikan perencanaan kebutuhan. Pengadaan

yang efektif harus menjamin ketersediaan, jumlah, dan waktu yang tepat dengan

harga yang terjangkau dan sesuai standar mutu.

.

Pengadaan merupakan kegiatan

yang berkesinambungan dimulai dari

:
1. pemilihan,
2. penentuan jumlah yang dibutuhkan,
3. penyesuaian antara kebutuhan dan

dana,
4. pemilihan metode pengadaan,
5. pemilihan pemasok,
6. penentuan spesifikasi kontrak,
7. pemantauan proses pengadaan,
8. pembayaran.

PERHATIKAN dalam pengadaan Sediaan
Farmasi, Alat Kesehatan, dan Bahan
Medis Habis Pakai antara lain:
1. Bahan baku Obat harus disertai

Sertifikat Analisa.
2. Bahan berbahaya harus menyertakan

Material Safety Data Sheet (MSDS).
3. Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan

Bahan Medis Habis Pakai harus
mempunyai Nomor Izin Edar dan.

4. Expired date minimal 2 (dua) tahun
kecuali untuk Sediaan Farmasi, Alat
Kesehatan, dan Bahan Medis Habis
Pakai tertentu (vaksin, reagensia, dan
lain-lain).



PENERIMAAN
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kegiatan untuk menjamin
kesesuaian jenis, spesifikasi,
jumlah, mutu, waktu
penyerahan dan harga
yang tertera dalam kontrak
atau surat pesanan dengan
kondisi fisik yang diterima.
Semua dokumen terkait
penerimaan barang harus
tersimpan dengan baik

1. Periksa keabsahan faktur meliputi
nama dan alamat Pedagang Besar
Farmasi (PBF) serta tanda tangan
penanggung jawab dan stempel PBF.

2. Mencocokkan faktur dengan obat
yang datang meliputi jenis dan jumlah
serta nomor batch sediaan.

3. Memeriksa kondisi fisik obat meliputi
kondisi wadah dan sediaan serta
tanggal kadaluwarsa. Bila rusak
maka obat dikembalikan dan minta
diganti.

4. Setelah selesai diperiksa, faktur
ditandatangani dan diberi tanggal
serta distempel.

5. Faktur yang asli diserahkan kepada
sales sedang salinan faktur disimpan
oleh apotek sebagai arsip



PENYIMPANAN

Penyimpanan harus dapat menjamin kualitas dan keamanan sediaan farmasi dan

perbekalan kesehatan sesuai dengan persyaratan kefarmasian meliputi

persyaratan stabilitas dan keamanan, sanitasi, cahaya, kelembaban, ventilasi, dan

penggolongan jenis sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan.
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Ada beberapa cara

penempatan obat yang 

dapat dilakukan yaitu: 
1. Jenisnya. 
2. Abjad. 
3. Pabrik. 
4. Farmakoterapi
5. Peruntukan layanan
6. Suhu dan kestabilan

Ada beberapa macam sistem penataan obat, antara

lain:
1. First In First Out (FIFO) yaitu obat yang datang

kemudian diletakkan di belakang obat yang
terdahulu.

2. Last in First Out (LIFO) yaitu obat yang datang
kemudian/terakhir diletakkan di depan obat yang
datang dahulu.

3. First Expired First Out (FEFO) yaitu obat yang
mempunyai tanggal kadaluwarsa lebih dahulu
diletakkan di depan obat yang mempunyai tanggal
kadaluwarsa kemudian.

Disertai dengan SISTEM INFORMASI manajemen



PENYIMPANAN
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Penyimpanan sediaan Farmasi dan perbekalan kesehatan, yang penampilan

dan penamaan yang mirip (LASA, Look Alike Sound Alike/NORUM (Nama

Obat Rupa Ucapan Mirip) tidak ditempatkan berdekatan dan harus diberi

penandaan khusus untuk mencegah terjadinya kesalahan pengambilan Obat

Pengelolaan Obat emergensi harus

menjamin:
1. Jumlah dan jenis Obat sesuai dengan daftar

Obat emergensi yang telah ditetapkan.
2. Tidak boleh bercampur dengan persediaan

Obat untuk kebutuhan lain.
3. Bila dipakai untuk keperluan emergensi

harus segera diganti.
4. Dicek secara berkala apakah ada yang 

kadaluwarsa dan.
5. Dilarang untuk dipinjam untuk kebutuhan

lain.

Masalah yang sering timbul
dalam proses penyimpanan
adalah: 
1. Koordinasi gudang/tempat

penyimpanan buruk. 
2. Kekeliruan pengelolaan

stock. 
3. Obat lama menumpuk di 

gudang. 
4. Transportasi tidak

melindungi mutu obat.



PENDISTRIBUSIAN

Distribusi merupakan suatu rangkaian kegiatan dalam rangka menyalurkan/ menyerahkan

sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan dari tempat penyimpanan sampai kepada unit

pelayanan/pasien dengan tetap menjamin mutu, stabilitas, jenis, jumlah, dan ketepatan

waktu

Klinik
BIOFARMA

Pasien

Resep Apotek
BIO FARMA

Pasien

Skrining, 
Dispensing, 
Penyerahan, + 
PIO/Konseling dll



VAKSIN

Penerimaan VAKSIN

PERHATIKAN :

Form laporan produk dengan suhu +2° s/d +8° C, yang
disertai dengan tujuan sarana. Dalam form berisi :

1. Keterangan produk
2. Identitas faktur
3. Suhu saat barang dikirim dan

suhu saat barang diterima
4. Terdapat thermometer dalam

cold box
5. Pencatatan pada buku penerimaan



VAKSIN

Produk biologi yang akan kehilangan potensinya seiring dengan waktu. 

PERHATIKAN FAKTOR-FAKTOR selama PENYIMPANAN :

1. SUHU, wajib disimpan dalam suhu yang sesuai. 
Jika terpapar suhu TINGGI, Potensi Vaksin akan cepat menurun dan
tidak akan memberi perlindungan terhadap penyakit sesuai yang
diharapkan.

2. SINAR MATAHARI, beberapa vaksin sensitive terhadap cahaya, paparan
terhadap sinar UV menyebabkan hilangnya potensi. (BCG dan Campak)

< - 20° C, oral polio vaksin (opv) 

+2° s/d +8° C, vaksin lainnya

+2° s/d +8° C atau < - 20° C vaksin beku kering (BCG dan Campak)



3. KELEMBABAN, dikemas menggunakan ampul
atau botol tertutup kedap

4. CARA PENGEMASAN SELAMA PENGIRIMAN,
dalam keadaan dingin dan dikemas sedemikian
rupa agar suhu terjaga dan terhindar dari sinar
matahari langsung.

5. DALUARSA, tercantum pada setiap etiket vial
dan dus vaksin. Jika rusak oleh panas atau
sebab lain, potensi menurun sebelum tanggal
daluarsa.

6. PENGGUNAAN VAKSIN DALAM VIAL DOSIS
GANDA YANG SUDAH DIBUKA DALAM
RANGKAIAN SESI IMUNISASI. Resiko
kontaminasi lebih tinggi dibanding kemasan
tunggal, karena vaksin terpapar berulang
setiap kali pengambilan dosis.

KEBIJAKAN WHO,

1. Setelah dibuka harus disimpan
pada suhu +2° s/d +8° C, tidak

boleh dibekukan. (OPV, DTP, TT,
Td, DT).

2. Dapat disimpan maksimum 4 minggu
(setelah dosis pertama), JIKA : tidak
melewati batas daluarsa, vaksin
disimpan pada kondisi cold chain
yang tepat, vial vaksin tidak
terendam air, semua dosis diambil
secara aseptis , Vaccine Vial Monitor
(VVM) tidak mencapai discard
point.

3. Untuk vaksin beku kering yang
dilarutkan, vial/ampul harus
dimusnahkan pada tiap akhir sesi
imunisasi atau 6 jam setelah
dilarutkan. Khusus BCG hanya
dapat digunakan sampai 3 jam
setelah dilarutkanVaksin TIDAK DAPAT 

digunakan

Vaksin DAPAT 

digunakan



PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN 
MAKANAN NOMOR 4 TAHUN 2018
Lampiran A. 3.3

Minimal chiller untuk
produk +2° s/d +8° C

Alat monitoring suhu
yang terkalibrasi 1 th
sekali

Dilakukan pemantauan suhu
3 (tiga) kali sehari dengan
rentang waktu yang 
memadai.

Generator otomatis / 
manual yang dijaga oleh
personil khusus selama 24 
jam

Penyimpanan tidak terlalu
padat sehingga sirkulasi
udara terjaga dengan jarak
1-2 cm.

Minimal Freezer untuk
produk -25° s/d -15° C

DOKUMEN : FORM pemantauan suhu, kartu stok, 

keterangan kalibrasi pada alat pengukur suhu

Validasi chiller, 
disesuaikan dengan
kebijakan, minimal 1 
kali



PEMUSNAHAN 
VAKSIN
Tempat sampah B3 Padat (khusus dan diberi label)

1. Kemasan Vaksin, termasuk limbah padat.

Ampul/Vial/Uniject/pre-filled syringe/Karet Penutup (ruber).

a. Pisahkan syringe dengan kemasan/wadah.
b. Kumpulkan pada Bio hazard/safety box berwarna kuning. Tidak boleh

lebih dari 1 minggu dalam ruangan.
c. Lakukan pencatatan dan penimbangan.
d. Lakukan pelabelan pada kantong limbah (nama limbah, jenis, jumlah).
e. Kirim ke tempat desinfeksi. Desinfeksi di otoklaf. Suhu 121, 30 menit (untuk

proses sterilisasi)
f. Kirim ke bagian penanganan limbah, untuk limbah padat kaca, alat gelas,

ampul, dihancurkan dengan mesin penghancur. Selanjutnya diambil pihak
ketiga

g. Khusus Jarum/Syringe. Tidak dihancurkan, hanya di sterilisasi. Lalu
dimasukan di incinerator untuk proses pembakaran.



Kerjasama dengan pihak ketiga (pengolah lain) yang

berizin KLHK.

Jika masih ada cairan Vaksin daluarsa : 

1. Strerilisasi

2. Masuk ke mesin penghancur. 

3. Lalu proses pencucian dan pemisahan.

4. Limbah cair akan masuk ke IPAL

Setiap tahapan, ada proses pencatatan
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