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LATAR BELAKANG
Sesuai dengan Undang Undang No. 40/2004, pemerintah Indonesia akan mengimplementasikan
Sistem Jaminan Sosial Nasional pada 1 Januari 2014. Implementasi sistem tersebut akan
berlaku bagi seluruh rakyat Indonesia pada tahun 2019. Pada saat itu seluruh rakyat Indonesia
akan sudah berada di bawah naungan skema jaminan kesehatan nasional. Program JKN
memastikan bahwa akses terhadap layanan kesehatan dasar terbuka bagi seluruh rakyat
Indonesia sehingga tidak akan ada masyarakat yang terbentur kendala biaya dalam
mendapatkan layanan kesehatan yang dibutuhkan. Tidak hanya memberikan perlindungan
layanan kesehatan untuk seluruh rakyat, namun JKN juga merupakan sarana penting bagi
pemerintah untuk mengurangi angka kemiskinan di Indonesia. Program ini akan menghapuskan
kekhawatiran mengenai keterbatasan akan layanan kesehatan bagi rakyat Indonesia, karena
dengan program ini pemerintah memastikan semua biaya layanan kesehatan dasar dijamin oleh
negara.
Dari perspektif industri farmasi, implementasi program JKN akan membawa dampak sangat
positif bagi sektor kesehatan karena membuka akses bagi seluruh rakyat Indonesia terhadap
layanan kesehatan dasar. Kami mendukung program ini sepenuhnya karena sejalan dengan
salah satu prinsip dasar kami yakni menjadi rekan pemerintah dalam memajukan layanan
kesehatan demi kebaikan seluruh rakyat Indonesia.
Selain itu, program JKN akan mendorong pertumbuhan industri farmasi di Indonesia dengan
memberikan kesempatan bagi produk-produk terkini dan inovatif untuk memperluas pasar
dalam upaya pemenuhan kebutuhan negara akan layanan kesehatan. Namun kami percaya
bahwa pertumbuhan yang berkelanjutan bagi industri farmasi Indonesia hanya dapat dipastikan
bila pemerintah mengintegrasikan sebuah sistem yang sehat ke dalam program sistem jaminan
kesehatan nasional, yang memungkinkan masyarakat (pasien) untuk mengakses produk-produk
farmasi baik generik maupun inovatif.
POSISI IPMG TERHADAP SJSN
IPMG mendukung sepenuhnya usaha pemerintah dalam memastikan Indonesia yang lebih baik
dan lebih sehat dengan mengimplementasikan program JKN. Mengingat pentingnya JKN dalam
memberikan akses terhadap layanan kesehatan bagi rakyat Indonesia, kami sebagai rekan

pemerintah, memberikan dukungan penuh untuk memastikan bahwa implementasi program
yang sangat strategis ini berjalan dengan lancar. Untuk itu, kami ingin secara proaktif berperan
serta bekerja sama erat dengan pemerintah dalam menghadapi tantangan dalam
pengimplementasian program JKN.
Sebagai bagian dari komitmen kami untuk mendukung upaya pemerintah, berikut adalah
beberapa masukan yang dapat kami sampaikan sehubungan dengan program JKN:
1. Seluruh anggota IPMG merupakan produsen obat-obatan inovatif terkini dan kami telah
menunjukkan komitmen jangka panjang untuk Indonesia. Kontribusi kami terhadap
kesuksesan program JKN adalah dengan senantiasa menyediakan teknologi dan
penemuan terbaru ke dalam pasar industri farmasi Indonesia. Kami juga mau membagi
pengalaman terbaik dari negara-negara lain dalam menyediakan layanan kesehatan
yang preventif demi perbaikan mutu kesehatan rakyat Indonesia.
2. Menyediakan layanan kesehatan dasar bagi rakyatnya merupakan tanggung jawab
sekaligus tantangan yang diemban oleh pemerintah negara manapun di dunia. Salah
satu tantangan yang kami lihat dari program JKN saat ini adalah fakta dimana program
ini memprioritaskan pemenuhan kebutuhan rakyat Indonesia golongan ekonomi
menengah ke bawah akan layanan kesehatan dasar. Saat JKN berlaku wajib bagi
seluruh rakyat Indonesia, pemerintah harus memastikan agar seluruh lapisan
masyarakat mendapatkan layanan kesehatan yang mereka butuhkan, termasuk 60%
rakyat golongan ekonomi menengah ke atas yang telah terlindung oleh asuransi swasta,
yang mungkin membutuhkan lebih dari layanan kesehatan dasar sebagaimana saat ini
ditanggung oleh JKN.
3. Haruslah diakui bahwa dalam mengimplementasikan program JKN pemerintah tidak bisa
berjalan sendiri. Pengalaman dari berbagai negara di dunia membuktikan bahwa
kemitraan sektor publik dan swasta adalah syarat sangat penting bagi kesuksesan suatu
program jaminan kesehatan nasional. Kedepannya, pemerintah harus bekerja sama
dengan sektor swasta dalam upaya pemenuhan kebutuhan rakyat Indonesia akan
layanan kesehatan yang lebih dari sekedar layanan kesehatan dasar. Hal ini dapat
dilakukan dengan menerapkan sistem asuransi tambahan atau pembiayaan bersama
baik untuk manfaat medis maupun non-medis. Jika pemerintah berhasil menerapkan
kerja sama sektor publik dan swasta untuk memenuhi kebutuhan layanan kesehatan
tambahan sesuai keinginan lapisan masyarakat terkait, maka Indonesia akan sukses
menerapkan jaminan kesehatan nasional yang sesungguhnya secara merata,.

4. Kami menyarankan kepada pemerintah agar secara serius mempertimbangkan kebijakan
mengenai pembiayaan bersama. Hal tersebut telah terbukti di banyak negara dunia
sebagai sarana yang efektif dalam mengurangi beban anggaran pemerintah yang
sedang mengembangkan jaminan kesehatan universal yang komprehensif. Pengalaman
dari negara lain menunjukkan bahwa keterlibatan industri asuransi sangat penting dalam
memastikan seluruh rakyat mendapatkan layanan kesehatan yang mereka butuhkan dan
merupakan haknya. Pengalaman yang telah dilakukan oleh negara lain juga
memperlihatkan bahwa industri asuransi, sebagai bagian dari perannya, akan
berinvestasi dan mendorong pembangunan serta inovasi di seluruh industri layanan
kesehatan. Hasilnya, rakyat tidak hanya mendapatkan akses untuk jaminan kesehatan
yang universal, tetapi juga akses ke obat-obatan dan perawatan modern yang
dibutuhkan.
5. Kami
sadar
bahwa
pemerintah
menghadapi
banyak
tantangan
dalam
mengimplementasikan program JKN, terutama dalam hal komunikasi untuk memastikan
seluruh rakyat Indonesia paham akan program JKN. Proses tersebut tidak lepas dari
sosialisasi aspek-aspek teknis, termasuk pendaftaran, pengajuan klaim, koordinasi
pembayaran manfaat, peran pembiayaan bersama, penggunaan katalog elektronik (ecatalogue) yang berhubungan dengan program ini, pengadaan obat resep, dan peran
semua tingkatan pemerintah dalam mengelola program ini. Sosialisasi tersebut harus
ditujukan tidak hanya kepada masyarakat, tetapi juga kepada pemangku-pemangku
kepentingan termasuk asosiasi-asosiasi rumah sakit, apoteker, dokter, dan perusahaanperusahaan farmasi, untuk memastikan bahwa semua pemangku kepentingan
mendapatkan informasi yang dibutuhkan dan dengan demikian dapat mendukung
suksesnya program JKN. IPMG siap untuk bekerja sama dengan pemerintah dalam
mendukung sosialisasi tersebut.
6. Beberapa rekomendasi yang telah disebutkan di atas kami sampaikan dengan segala
hormat agar dapat menjadi pertimbangan pemerintah dalam menjalankan inisiatif yang
sangat mulia ini. Anggota-anggota IPMG siap untuk membantu pemerintah dalam
prosesnya.
- Selesai -

Tentang IPMG
IPMG sebagai mitra pemerintah untuk meningkatkan sistem kesehatan di Indonesia dengan memberikan
obat-obatan yang inovatif, aman dan berkualitas tinggi sesuai standar internasional. IPMG memberikan
dukungan pada komunitas medis melalui pelaksanaan riset dan pengembangan ilmu pengetahuan
teknologi kesehatan tanpa henti, mematuhi hukum yang ada, dan menghargai kode etik pemasaran obat.
Sebagai perusahaan multinasional dan warga korporasi yang baik, segenap anggota berkomitmen untuk
berpartisipasi secara aktif dalam mendukung program kesehatan komunitas, edukasi masyarakat tentang
penyakit dan promosi kesehatan.

Anggota IPMG
USA: Abbott, Eli Lilly, Janssen, Merck Sharp and Dohme, Pfizer, Switzerland: Novartis, Roche,
Germany: Boehringer-Ingelheim, Merck, Bayer, Japan: Astellas, Eisai, Meiji, Otsuka, Takeda, Tanabe,
Taisho Pharmaceuticals, France: Sanofi Group, Servier, Singapore: Transfarma Medica Indah, United
Kingdom: Astra Zeneca, GlaxoSmithKline, Denmark: Novo Nordisk
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