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Praktek penggunaan antibiotik di sektor kesehatan 

Fakta Faktor Rekomendasi intervensi 

Pemberian antibiotik 

di fasilitas 

pelayanan 

kesehatan 

Pemilihan obat di dipengaruhi  oleh 

ketersediaan stok, atau kebiasaan 

Perbaikan manajemen perencanaan 

dan pengelolaan obat di fasilitas 

pelayanan kesehatan 

Tenaga medis tidak tahu tentang adanya 

pedoman penggunaan antibiotika 

Sosialisasi pedoman & regulasi 

Insentif dari perusahaan/distributor obat 

kepada RS atau dokter untuk 

meresepkan obat tertentu 

Advokasi kebijakan pemerintah 

berwenang terhadap 

perusahaan/distributor obat 

• Self medication di 

masyarakat 

 

 

 

• Pasien tidak 

menghabiskan 

antibiotik  

Lemahnya pengetahuan & kesadaran 

masyarakat tentang antibiotik: 

• antibiotik harus dihentikan sesuai resep 

• tidak semua penyakit harus diberi 

antibiotik 

 

Kepedulian masyarakat kurang terhadap 

informasi/ edukasi oleh dokter/apoteker 

Peningkatan pengetahuan & 

kesadaran masyarakat  

memanfaatkan tenaga kader 

kesehatan lokal 

 

Meningkatkan peran tenaga medis 

untuk inform concern 

 



Aksesibilitas antibiotik di sektor kesehatan 

Fakta Faktor Rekomendasi intervensi 

Masyarakat dapat 

bebas membeli tanpa 

resep dokter 

 

Kurangnya pengawasan & tidak ada 

pemberian sanksi bagi apotik untuk 

menjual antibiotik tanpa resep 

Advokasi kebijakan & penguatan 

instrument pengawasan berjenjang 

dari tingkat pusat ke daerah 

Kurangnya pengawasan dan tidak ada 

pemberian sanksi bagi toko obat yang 

menjual obat keras 

Mendorong penegakan hukum & 

pemberlakuan sanksi secara konsisten 

terhadap pelanggaran 

Pengawasan 

penggunaan obat pada 

dokter praktik mandiri 

sulit dilakukan 

Regulasi pengawasan yang mengatur 

penggunaan antibiotik oleh praktek 

dokter mandiri atau praktek bidan 

belum ada 

• Advokasi kebijakan & meningkatkan 

peranserta asosiasi profesi dalam 

melakukan pengawasan praktik 

mandiri 

• Peningkatan kesadaran tenaga 

professional & peningkatan 

pengetahuan masyarakat 



Praktek penggunaan antibiotik di sektor peternakan 

Fakta Faktor Rekomendasi intervensi 

Penggunaan antibiotik 

pada ternak secara 

berlebihan & tidak 

terkontrol 

• Lemahnya akses penyeliaan tenaga 

medik veteriner bagi peternak 

• Penggunaan obat oleh peternak 

tergantung dari pengalaman atau 

informasi sales distributor 

obat/pakan  

Peningkatan manajemen peternakan 

dan peningkatan kesadaran peternak 

 

Peningkatan bimbingan & pelayanan 

tenaga medik veteriner bagi peternak 

Praktek penggunaan 

antibiotik 

dipeternakan dapat 

berisiko keamanan 

produk (risiko 

keberadaan residu 

obat dalam produk) 

Antibiotik juga diguanakan untuk 

pencegahan & pemacu pertumbuhan 
• Advokasi kebijakan dari pemerintah 

berwenang terhadap peternak, 

perusahaan/distributor obat hewan 

dan pakan ternak 

 

• Peningkatan pengetahuan peternak 

mengenai penggunaan antibiotik 

Pencampuran pakan sendiri di 

peternakan 

Kurangnya informasi kandungan jenis 

antibiotik yang ada dalam pakan 

ternak komersial 

Peternak tidak tahu withdrawal time 



Aksesibilitas antibiotik di sektor peternakan 

Fakta Faktor Rekomendasi intervensi 

Antibiotik mudah dibeli secara 

bebas di depo obat/ PS/TS 

Tidak ada pengawasan & 

sanksi bagi depo obat/PS 

yang menjual antibiotik secara 

bebas 

Advokasi kebijakan untuk 

memperkuat instrument pengawasan 

berjenjang dari tingkat pusat ke 

daerah 

Akses peternak untuk 

memperoleh antibiotik mudah 

Kemudahan memperoleh 

bahan obat, memungkinkan 

terjadinya praktek 

pencampuran pakan sendiri di 

peternakan 

• Mendorong penegakan hukum  

• Evaluasi aturan sistem distribusi & 

pemasaran obat keras 

 

Poultry shop mendapatkan 

akses supply secara bebas 

Motivasi tenaga TS dari 

terhadap tekanan target 

beban penjualan, dengan 

menawarkan insentif ekonomi 

bagi peternak 

• Advokasi peranserta asosiasi 

profesi/pelaku usaha dalam 

melakukan pengawasan distribusi 

obat hewan,  

• Peningkatan kesadaran tenaga 

professional & peningkatan 

pengetahuan masyarakat 

Dokter hewan TS/praktek 

mandiri tidak memberikan 

rekomendasi atau resep 

terhadap penggunaan 

antibiotik 



Kesehatan Peternakan 

• Ada KPRA yang dibentuk oleh Menkes 

implentasi rekomendasi program belum dapat 

ditindaklanjuti 

 

• Ada program obat rasional berikut monev-nya thd 

penyakit diare non spesifik dan ISPA non 

pneumonia 

 

• Ada program Formularium Nasional (untuk 

Puskesmas & RS Pemerintah) 

 

• Tidak ada kewajiban pelaporan penggunaan 

antibiotik di praktik dokter mandiri & rumah sakit 

swasta, sehingga sulit diawasi 

 

• Regulasi terkait dengan pelanggaran terhadap 

penggunaan antimikroba yang rasional dan 

pelanggaran dalam rantai distribusi tidak disertai 

dengan sanksi yang tegas 

• Isu residu antibiotik dan AMR belum menjadi 

prioritas  prioritas utama ketersediaan pangan 

asal ternak 

 

• Belum ada kejelasan struktur organisasi/ 

kelembagaan yang menangani di tingkat pusat & 

daerah dalam pengangan AMR 

 

• Belum ada program di tingkat nasional & daerah 

yang spesifik terkait dengan pengendalian AMR 

 

• Lemahnya program monitoring rantai distribusi 

obat dan penggunaan obat antibiotik di 

peternakan 

 

• Aturan larangan penggunaan antibiotika sebagai 

imbuhan pakan belum disertai pedoman teknis 

 

• Pengaturan sanksi pelanggaran belum diikuti 

dengan pengawasan & penegakan hukum 

Kebijakan & regulasi di kedua sektor 



Kesehatan Peternakan 

• Perbaikan manajemen perencanaan dan 

pengelolaan obat di fasilitas pelayanan kesehatan 

• Sosialisasi pedoman & regulasi 

• Peningkatan pengetahuan & kesadaran 

masyarakat  memanfaatkan tenaga kader 

kesehatan lokal 

• Meningkatkan peran tenaga medis untuk inform 

concern 

• Peningkatan kesadaran tenaga professional  

• Peningkatan manajemen peternakan dan 

peningkatan kesadaran peternak 

• Peningkatan pengetahuan peternak mengenai 

penggunaan antibiotik  melalui bimbingan & 

pelayanan medik veteriner bagi peternak 

• Peningkatan kesadaran tenaga professional  

Advokasi kebijakan: 

• Penguatan pengawasan berjenjang 

• Penegakan hukum  

• Peranserta asosiasi profesi dalam melakukan 

pengawasan praktik mandiri 

• Tanggungjawab & peran pelaku usaha 

Advokasi kebijakan:  

• Penguatan pengawasan berjenjang 

• Penegakan hukum  

• Evaluasi sistem distribusi & pemasaran obat 

keras 

• Peran serta asosiasi profesi/pelaku usaha dalam 

melakukan pengawasan distribusi obat hewan 

• Tanggungjawab & peran pelaku usaha 

Identifikasi peluang intervensi 



INTERVENSI 

Pendampingan 

Tenaga Medik Vet  
Manajemen Peternakan 

Kader Kesehatan  
Penggunaan Antibiotik 

di Masyarakat 

Pelatihan 

Tenaga Medik Veteriner 
& Peternak 

“Bijak Antibiotik” 

Kader Kesehatan & 
Masyarakat 

“Bijak Antibiotik” 


