


Dari Kemang Selatan...
Ketua IDST THC / Ketua Pelaksana Dewan TIK Nasional

Indonesia adalah negara yang kaya 
akan keanekaragaman hayati dan 
geografinya, yang diperkirakan 
ada sekitar 3.000 spesies hidup 
kepulauan Indonesia. Penggunaan 
obat tradisional merupakan bagian 
dari budaya bangsa dan telah 
dimanfaatkan oleh masyarakat 
sejak berabad-abad yang lalu. 
Telah digunakan dan dikembangkan 
dari generasi ke generasi sehingga 
menjadi produk yang bernilai 
ekonomi. 

Memberikan manfaat dan menjadi 
kebanggaan sekaligus sebagai 
identitas bagi bangsa. Dimana dari 
era globalisasi saat ini juga mampu 
membuka peluang pasar yang luas 
bagi Indonesia yang mempunyai 
potensi yang besar dibidang 
obat tradisional yang harus 
memanfaatkan momen ini sebaik-
baiknya. Dengan mengembangkan 

Ilham A. Habibie

citra obat tradisional yang bermutu 
dan berdaya saing, karena itu 
salah satu strateginya adalah 
mendorong industri untuk semakin 
meningkatkan produk dan mampu 
memenuhi standar dan persyaratan 
sehingga dapat bersaing di tingkat 
global. 

Dalam rangka menyukseskan 
gerakan masyarakat hidup sehat 
yang direncanakan oleh pemerintah, 
kementrian kesehatan mengadakan 
program Indonesia sehat dengan 
pilar utama yaitu paradigma sehat, 
penguatan kesehatan, dan jaminan 
kesehatan nasional. Dimana secara 
utuh membantu pilar paradigma 
sehat, penguatan pelayanan 
kesehatan dan jaminan kesehatan 
nasional, dimana secara utuh jamu 
adalah pendukung pilar kesehatan.  
Dengan meminum jamu secara 
rutin dapat meningkatkan 

kesehatan dan kebugaran, sehingga 
dapat menekan biaya kesehatan. 
Pengembangan obat tradisional 
di Indonesia mempunyai tujuan 
mendorong pemanfaatan sumber 
daya alam, dan ramuan tradisional 
secara berkelanjutan, dan 
menjamin pengelolaan potensial 
Indonesia agar memiliki daya saing, 
dan menjadikan obat tradisional 
sebagai komoditi yang bagus.
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Pada saat ini Indonesia 
memiliki 7710 jenis jamu, 64 
produk OHT, dan 9 produk 

fitofarmaka. Fitofarmaka memiliki 
posisi strategis sebagai jembatan 
antara tradisional dan modern. Yang 
menghubungkan jamu di percaya 
secara empiris melalui prosedur 
ilmiah yaitu uji klinik  baik secara 
farmatologi maupun toksikologis 
sehingga dapat diakui secara khasiat 
dan keamanannya. Fitofarmaka 
juga memiliki kepercayaan 
bagi obat modern terhadap 
penggunaan obat tradisional serta 
kepercayaannya terhadap ilmiah 
jamu sehingga pengembangan 
fitofarmaka sangat penting sekali di 
Indonesia. Lambatnya peningkatan 
jumlah produk fitofarmaka 
mengindikasikan masih banyaknya 
permasalahan yang dihadapi dalam 
pengembangan fitofarmaka kasus 

tersebut yang harus diuraikan 
satu demi satu dan memiliki 
solusi bersama. Diharapkan dapat 
menghasilkan rumusan secara 
strategis dalam pengembangan 
jamu khususnya fitofarmaka, 
sehingga dapat membantu 
dalam sisi kesehatan maupun 
perekonomian.

Eksplorasi Penelitian 
Fitofarmaka

Badan Pengawasan Obat dan 
Makanan (BPOM) belum banyak 
yang mengetahui bahwa banyak 
yang ingin mengembangkan 
fitofarmaka oleh pemain baru dan 
terus didorong dan dukung untuk 
mengembangkan. Lingkup BPOM 
adalah untuk mengawasi lingkup 
obat dan makanan, salah satunya 

Produk Jamu 
tradisional di 
Indonesia di 

kelompokan menjadi 
3 yaitu jamu yang 

pembuktiannya 
secara empiris, obat 

herbal berstandar 
yang dibuktikan 

secara praklinik dan 
fitofarmaka yang telah 

melalui uji klinik. 
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adalah obat tradisional dimana ada 
3 kategori yaitu jamu, obat herbal 
berstandar dan fitofarmaka. Untuk 
BPOM melakukan pengawasan 
digunakan istilah dalam 
pengawasan yaitu lulus spektrum 
yaitu ada pengawasan yang pre 
market dan ada pengawasan 
cost market. Dalam pengawasan 
pre market, BPOM melakukan 
evaluasi sebelum produk itu 
beredar yang dibatasi dari sarana-
sarana yang diproduksi. Komoditi 
dengan kata lain obat tradisional  
apakah memang sudah memenuhi 
ketentuan dengan syarat yang 
telah di tentukan dengan baik, 
kemudian BPOM juga melakukan 
evaluasi terkait dengan produk, 
jadi produknya sebelum beredar 
dilakukan evaluasi kesesuaian 
mutu, keamanan dan manfaatnya, 
jadi harus ada pembuktian 
berkaitan dengan mutu keamanan 
dan manfaat. 

Selanjutnya BPOM memberikan 
sertifikat cara membuat obat 
tradisional dengan baik untuk 
obat tradisional dan memberikan 
ijin edar. Setelah memberikan 
izin edar produk tersebut tidak 
lepas langsung, jadi melakukan 
pengawasan khusus market, 
kemudian mengambil produk-
produk tersebut di pasar di 
distributor, lalu diuji apakah 
memang sesuai dengan yang 
didaftarkan pada saat itu. BPOM 
juga ke sarana produksi di inspeksi 
apakah konsisten dengan cara 
pembuatan yang ditentukan. 

Setelah diadakan pengawasan 
dan pengadaan di rumah sakit, 
lalu melakukan monitor apakah 
terjadi efek samping atau efek 
yang tidak diinginkan dari produk 
tersebut. Kalau ini tidak sesuai 
BPOM akan melakukan tindakan. 
Teguran berupa sanksi administrasi 
ataupun sanksi pidana. Kalau 
ada kesengajaan yang dilakukan 

dalam bidang usaha. Bagi yang 
beredar tidak memiliki izin beredar, 
tidak menuruti cara pembuatan 
yang baik, tentu akan dilakukan 
suatu tindakan dimana itu telah 
melanggar undang-undang.

Untuk pengembangan obat 
tradisional itu sendiri, tentunya 
harus paham betul terkait dengan 
regulasi-regulasi yang mengatur 
tadi, apakah itu sesuai dengan 
sarana produksinya  apa itu 
berkaitan dengan produknya 
itu sendiri dengan persyaratan 
mutu, dan persyaratan keamanan. 
Dalam hal ini sudah ada yang 
mengatur yaitu kemenkes dan juga 
dalam bentuk peraturan badan 
keamanan. Dalam penekanannya 
disini nanti ada standar-standar 
yang harus diambil. Kemudian ada 
bahan tanaman yang di kategorikan 
sebagai negatif place karena 

sudah terbukti bahwa tanaman-
tanaman itu adalah beresiko 
dan mengandung bahan yang 
berbahaya. Ada yang termasuk 
kategori magnetic ada yang masuk 
dalam jenis narkotik dan dalam 
penggunaan jangka panjang bisa 
beresiko terhadap fungsi ginjal, dan 
ini harus diperhatikan. Kemudian 
untuk pembuktian ada yang 
dibuktikan secara praklinik yaitu 
pada hewan dan ada pembuktian 
secara klinik pada subjek manusia, 
ini juga harus dipersiapkan. Itu 
menjadi acuan bagaimana pelaku 
pengembangan jamu, obat herbal 
berstandar dan fitofarmaka.

Gambaran yang sudah di BPOM 
dan sudah diberi nomer izin edar 
untuk 3 kategori ini, yaitu untuk 
kategori jamu dilakukan evaluasi 
hanya secara empiris, disini empiris 
diluruskan yaitu turun menurun. 
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Dalam turun menurun ini adalah 
berdasarkan pada naskah naskah 
kuno. Untuk naskah kuno itu 
contohnya Cabe Puyang, pada 
saat Cabe Puyang biasanya ada 
satu formula ada bagaimana cara 
pembuatan dan ada bagaimana 
cara penyediaannya. Namun 
upaya perkembangan teknologi ini 
berubah yang tadinya direbus tapi 
sekarang dalam bentuk ekstrak. 
Tetapi bahan tanamannya sama. 
Mungkin haluannya sama tapi 
ketersediaanya berubah.  apakah 
itu bisa dikatakan empiris karena 
sudah ada suatu teknologi yang 
menangani formula tersebut 
tentunya ini merupakan bagian 
dari tujuan, namun BPOM tetap 

harus memfasilitasi ini bagaimana 
mewadahi riwayat empiris, yang 
dikategorikan sebagai jamu. Yang 
sudah terdaftar untuk jamu ada 
7710 yang memang ini dikuatkan 
oleh produk lokal. Kalau BPOM 
tambahkan dengan impor 
jumlahnya akan lebih dari itu, 
dimana impor tidak dikategorikan 
kepada jamu, tidak dikategorikan 
kepada obat herbal berstandar 
maupun fitofarmaka.  

Kemudian kalau didukung 
oleh bukti empiris tadi dengan 
penggunaan kepada manusia, 
kalau di dukung oleh uji praklinik 
yang bahan bakunya itu berstandar, 
itu naik peringkat menjadi obat 
herbal berstandar. Jadi sudah 
ada standarisasi bahan baku 
yang digunakan. Kemudian juga 
diberikan data uji praklinik pada 
hewan. Itu sudah dapat dipasarkan 
karena sudah ada riwayat 
empiris. Tadi disebutkan itu sudah 
termasuk jamu, tetapi bukan dari 

jamu langsung naik peringkat, itu 
dari empiris ditambah dengan 
pembuktian. Jika diperkuat lagi 
dengan ditambahkan uji klinik pada 
manusia naik peringkat lagi menjadi 
fitofarmaka jadi untuk uji klinik 
sendiri dilakukan kepada manusia, 
yang sebetulnya dilihat apakah 
indikasi yang sesuai dengan produk 
tersebut. 

Sekarang untuk produk fitofarmaka 
ada 18, dulu pada tahun 2015 
masih sekitar 8 atau 9 produk 
fitofarmaka, tetapi sekarang 
menjadi 18 produk. Fitofarmaka 
yang telah berstandarisasi, jadi 
ada sekitar kurang lebih 7 atau 5 
industri yang membuat fitofarmaka 
ini. Selanjutnya untuk klaim yang 
ada untuk fitofarmaka ini, ada 
yang di klaim sesuai dengan hasil 
uji praklinik ada sebagai obat, ada 
sebagai obat diare tetapi yang non 
spesifik, ada yang memperbaiki 
sistem imun, kemudian ada sebagai 
acuan anti diabetes, kemudian 
ada hipertensi yang ringan. Dan 
kemudian ada yang untuk disfungsi 
ereksi. Itu ada kurang lebih 7 klaim 
yang di produksi oleh 5 industri. 
Memang perkembangannya 
lambat, karena untuk pendaftaran 
fitofarmaka ini diamati sudah ada 
ketentuan dari tahun 2000 hanya 
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ada 18 dari 28 yang mendaftar 
hanya menerima 18 dan yang 7 
ditolak. Karena ada ketidak sesuaian 
hasil uji klinik itu dengan klaim yang 
diajukan. Ada 3 yang sekarang dalam 
proses. Dan mudah-mudahan yang 
3 ini memenuhi data klinik sehingga 
nanti bisa bertambah menjadi 21.
Untuk permasalahannya 
mengapa perkembangan produk 

fitofarmaka lambat, BPOM coba 
identifikasi secara menyeluruh, 
jadi yang pertama alasan mengapa 
perkembangan fitofarmaka lambat 
itu tenyata hasil riset dari lembaga 
riset universitas itu tidak sesuai 
dengan kebutuhan pasar, jadi  
memang yang tahu kebutuhan 
pasar itu bukan industri, bagaimana 
nanti industri bisa membuat 

suatu produk yang tentunya nanti 
bisa dipasarkan. Dan ternyata 
hasil riset di perguruan tinggi itu 
ternyata tidak berbanding dengan 
kebutuhan di pasar. Di samping itu 
tidak bisa dijadikan data pendukung 
untuk pre market. Karena bahan 
yang digunakan oleh peneliti 
ternyata tidak terdata dengan baik. 
Sekarang peneliti membeli bahan 
A,B,C dari supplier A, terkadang 
besok juga membeli dari supplier B, 
untuk spesifikasinya berbeda. 

Yang dibuat industri ternyata 
berbeda dengan yang digunakan 
oleh peneliti. Dengan perubahan 
bahan tersebut akan memberikan 
suatu perbedaan. Disamping itu, 
penyebab lainnya adalah hasil riset 
tidak konsisten yang dibuat oleh 
industri tadi, karena ada bahan 
yang berbeda. Sekarang sudah 
ada sertifikasi jamu, sertifikasi 
jamu itu rebusan sudah diuji klinik, 
dan dalam bentuk sediaan selain 
rebusan tentunya akan berbeda 
karena ada sentuhan teknologi 
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dimana rebusan menjadi ekstrak. 
Sedangkan dalam hasil dari uji klinik 
rebusan tidak akan bisa dipakai 
oleh uji klinik dalam bentuk sediaan 
yang lain. Kemudian penyebab 
yang lain adalah sumber daya yang 
terbatas, tadi ada 5 industri obat 
tradisional yang diuji karena hanya 
industri tersebut yang mampu 
untuk membuat hal tersebut. 

BPOM mencari solusi dalam hal 
ini, diantaranya dibuat usulan 
untuk berkolaborasi dengan 
pelaku industri, pelaku usaha 
dan pemerintah. Karena nanti 
kebutuhan adalah pelaku usaha 
dimana pelaku usaha akan di 
dukung oleh data akademisi, 
dan peran pemerintah adalah 
mendampingi dimana agar hal 
tersebut sesuai dengan ketentuan. 
Selain itu berkaitan dengan 
registrasi ada kendala, ditemukan 
kendala yang berkaitan dengan uji 
praklinik dan uji klinik. Tapi BPOM 
sudah mengidentifikasi untuk coba 
dikaji lebih lanjut. Formulasi disini 

terkait dengan standarisasi bahan 
baku, ternyata menjadi masalah 
standarisasi bahan baku, untuk 
obat tradisional yang ada belum 
mengakomodasi bahan baku 
atau tanaman herbal yang ada. 
Penanaman obat di Jakarta nantinya 
akan berbeda dengan penanaman 
obat di Rawamangun dan tentunya 
hasilnya akan berbeda pula dengan 
penanaman obat di Bantul. 
Bagaimana itu bisa menyamakan 
itu menjadi suatu standarisasi.

Untuk uji praklinik masih belum ada 
konsisten antara bahan protokol 
dengan klaim yang akan diajukan 
pada saat nanti akan menjadi 
fitofarmaka, demikian dengan 
uji klinik untuk keluhan biayanya 
mahal. Sebelumnya peneliti 
terlalu mengeksplor banyak, 
belum fokus, terhadap klaim 
apa yang nanti akan diarahkan. 
Sebetulnya objektif utama yang 
akan difokuskan, akhirnya itu 
mahal, padahal fokusnya pada 
klaim tertentu.  Ini juga akan 

ada beberapa solusi yang akan 
ditawarkan. Disamping itu dorongan 
dari pengembangan setelah 
menjadi fitofarmaka, untuk bisa 
memberikan kepercayaan kepada 
klinis sebagai pengguna nanti, 
bagaimana kepercayaan terkait 
fitofarmaka itu sendiri. Dengan 
hasil uji klinik yang tervalidasi dan 
dapat di percaya maka fitofarmaka 
ini bisa menggantikan obat yang 
konvensional.

BPOM telah melakukan beberapa 
hal untuk mempercepat 
pembuatan fitofarmaka, BPOM 
juga mengumpulkan beberapa 
kementerian dari lembaga yang 
memang terkait dengan ini, selain 
itu dari perguruan tinggi dan 
juga pelaku sehat. BPOM akan 
sampaikan beberapa temuan, 
yang nantinya bisa ditindaklanjuti 
bersama, sehingga nanti akan 
tahu siapa saja yang akan 
terlibat untuk pengembangan 
fitofarmaka ini dan bukan hanya 
BPOM. Yang selanjutnya adalah 
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bahan baku, bagaimana sistem 
ini bisa menyiapkan bahan baku 
ini yang berstandar? Tentunya 
peranan kementerian kesehatan 
dan perguruan tinggi harus 
diikutsertakan disini dalam 
pemanfaatan sumber daya alam 
yang akan diolah menjadi bahan 
baku. 

BPOM terus mendorong bagaimana 
fitofarmaka dalam uji klnik akan 
di fasilitasi, jika sudah ada data 
empiris maka selanjutnya akan 
melewati fase 1, fase 2 atau fase 3. 
Selanjutnya nanti ada pembuktian 
untuk fase 3 yaitu uji klinik. BPOM 
menindaklanjuti masalah ini, dicoba 
membuat satu roadmap.  Desain 
bagaimana melakukan uji praklinik 
yang baik, jika sudah baik, dilakukan 
uji klinik agar mendapatkan data 
yang baik. 

Tantangan Industri 
Farmasi Terkait 
Fitofarmaka

Mengenai industri farmasi, 
karena fitofarmaka tidak terlepas 
dari industri farmasi. Walaupun 
masuk dalam kategori industri 
obat tradisional. Kemudian nanti 
akan di sampaikan perkembangan 
fitofarmaka. Peluang perkembangan 
fitofarmaka, lingkungan, dan 
dukungan yang diharapkan. 

Kalau dilihat dari industri farmasi 
mempunyai karakteristik sebagai 
berikut yang pertama mempunyai 
kapital intensif, jadi kalau ingin 
mendirikan industri farmasi minimal 
memerlukan biaya Rp100 miliyar 
hanya untuk satu sediaan, memang 
industri farmasi itu adalah industri 
yang padat modal. Industri farmasi 
dikaitkan dengan fitofarmaka 
karena beberapa industri farmasi 
itu memproduksi fitofarmaka 
dan 5 industri farmasi yang 
mengembangkan fitofarmaka. Ada 
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dua produk yang di kembangkan 
oleh industri obat tradisional yang 
dilakukan oleh industri farmasi 
tetapi sangat disayangkan saat ini 
industri tradisional tersebut sudah 
beralih tangan dan sangat disesali 
karena industri tersebut sudah 
berdiri sejak 1918.

Karakteristik yang kedua adalah 
teknologi dan knowledge, industri 
yang berasal dari herbal ataupun 
fitofarmaka. Jika membahas 
tentang obat, persyaratannya 
hampir sama karena fungsinya ada 
3, yang pertama harus memenuhi 
syarat terlebih dahulu, yang kedua 
harus memenuhi syarat keamanan, 
dan yang ketiga yang paling penting 
adalah berkhasiat. Kalau dinamakan 
itu obat tradisional atau obat kimia 
itu persyaratannya sama.
Yang ketiga itu adalah regulasi, 
karena tadi ada 3 tujuan yang 
pertama yaitu safety dan quality 
tadi adalah persyaratan yang utama 
sehingga harus diatur regulasinya. 
Pengaturannya tidak hanya pada 
distribusi tetapi pada pre market, 

selama produksi, sampai cost 
market. Jadi meminum obat herbal 
ataupun obat kimia di rumah, 
jika menemui masalah-masalah, 
silahkan menghubungi industri 
yang memproduksinya. 

Karakteristik yang keempat karena 
padat modal dan padat teknologi 
tentunya dibutuhkan sumber daya 

manusia yang mempunyai kualitas 
yang baik. Baik dalam sisi softskill 
maupun dari sisi hardskill. Harus 
mempunyai integritas kalau di 
dunia industri obat, tidak boleh 
menyalahi prosedur yang telah 
dibuat. Jadi jika di industri farmasi 
atau industri obat maka pilihlah 
orang-orang yang tekun dan rajin. 
Mungkin tidak perlukan satu inovasi 
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yang tinggi kalau dibagian produksi 
tetapi jika dibagian pengembangan 
seperti R&D mesti dengan integritas 
yang kuat.

Kemudian yang membuat industri 
farmasi saat ini menghadapi satu 
tantangan yang berat karena 
sifatnya yang kapnetik, jadi industri 
farmasi termasuk herbal sale 
atau marketing-nya itu sekitar 
Rp7 triliun, terdiri dari sekitar 207 
industri farmasi. Dibandingkan 
dengan pabrik rokok yang omsetnya 
Rp7 triliun yang dihasilkan oleh 
1 industri rokok. Kalbe farma itu 
sebagai peringkat pertama yang 
market share-nya hanya 6.5%, jadi 
kurang dari dua digit penguasaan 
pasarnya. 

Kemudian yang dihadapi oleh 
gabungan perusahaan farmasi 
Indonesia ini adalah dengan 
jaminan kesehatan nasional (JKN). 
JKN pada satu sisi membawa 
kebaikan untuk semua, apalagi nanti 
di tahun 2019, 250 juta penduduk 
Indonesia harus di cover oleh JKN. 
Dan karena pengadaan obat dan 
alat kesehatan itu menggunakan 
dana APBN dan atau di lelang. 
Dampak dari lelang tersebut adalah 

pertimbangan harga itu menjadi 
pertimbangan yang prioritas 
imbang. Jadi masih belum ketemu 
titik keseimbangan antara harga 
obat dengan kualitasnya. Tetapi 
tantangan bagi industri ini adalah 
bagaimana melakukan konsolidasi 
di semua tempat. 

Yang dihadapi kedua itu adalah 
terkait dengan daya saing jangka 
panjang. Kalau dilihat banyak 
industri farmasi luar yang ingin 
masuk ke Indonesia. Itu karena 
pasarnya yang cukup besar dan 
mereka lebih unggul dari bidang 
teknologinya. Kemudian untuk 
ekspor ke masyarakat ekonomi 
Asia lebih banyak kearah peluang 
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karena ada beberapa daerah-
daerah tertentu yang memang 
masih terbuka pasarnya. Industri 
farmasi di Indonesia masih terbuka 
luas begitupun juga untuk obat 
herbal. Apalagi untuk herbal seperti 
yang tadi diungkapkan diawal, di 
Indonesia itu no 2 dari sisi alam, 
tetapi jika bicara dari maritimnya no 
1. Jadi lebih mudah menyukseskan 
poros maritimnya.  Dan ini perlu 
kerja sama semua.

Untuk mencapai potensi pasar 
yang seperti ini, industri farmasi 
bergabung dengan pengusaha 
farmasi menetapkan roadmap 
sampai dengan tahun 2025. Secara 
umum bahwa nanti roadmap terdiri 
dari 4, yang pertama terkait dengan 
pengembangan geofarma, artinya 
di bidang science lebih banyak, 
vaksin, dan chemical. Indonesia 
yang masih unggul adalah 
natural. Tapi kalau tidak bertahan, 
Indonesia tersalip lagi dengan 
yang lain. Untuk terkait chemical 
jauh lebih tertinggal dibanding 
negara Cina dan India, karena 
China dan India itu mempunyai 
industri kimia dasar yang sangat 

kuat. Sedangkan Indonesia 
keunggulannya adalah komparatif, 
efektifnya adalah biosertifikasi dan 
keanakearagamaan hayati. Tetapi 
perlu diubah supaya keunggulan 
yang komparatif tadi menjadi 
keunggulan kompetitif, berupa 
keunggulan yang memiliki nilai 
tambah. Sehingga nanti pada saat 
kedepannya industri farmasi yang 
saat ini masih banyak ke arah 
simulasi itu harus berdasarkan 
riset. Sehingga bisa menguasai 
dari hulu ke hilir. Jadi Indonesia 
sudah bisa membuat bahan baku. 
Minimal prioritasnya adalah bahan 
baku dari alam. 

Ini perkembangan geofarmaka, 
terkait dengan potensi, dengan 
jumlah fitofarmaka di Indonesia. 
Jadi kalau membahas mengenai 
fitofarmaka pendekatannya 
ada dua, yang pertama itu 
adalah pendekatan berdasarkan 
pengalaman secara empiris, 
Indonesia sudah lama sekali 
punya pengalaman bahkan di 
candi borobudur itu ada relif 
yang menggambarkan bagaimana 
cara pemakaian obat. Tadi sudah 

disebutkan juga salah satunya 
adalah cabe puyang, merupakan 
bahan dasar atau step paling awal 
untuk bisa didapatkan fitofarmaka. 
Pendekatan yang kedua yaitu 
pendekatan teknologi, jadi berbasis 
genomic, jadi nanti ada satu 
fraksinasi, geofraksinasi misalnya 
disitu ada senyawa A yang sudah 
difraksinasi dan dilihat kimianya 
kemudian nanti dikaitkan dengen 
reseptornya. Lalu dilanjutkan ke 
uji klinik, mulai melalui frase 1, 2, 
dan 3 tentunya karena ini tidak 
berdasarkan pengalaman secara 
empiris. 

Untuk model kedua ini di Indonesia 
sudah ada yang pertama kalau 
berbasis empiris itu ada, ada 4 
produksi, kemudian ada nodiar 
dari kimia farma dimana itu adalah 
pengalaman empiris, kemudian 
stimuno dari Dexa, kemudian untuk 
yang berbaris genomic memang 
ini luar biasa biayanya, dan sampai 
saat ini yang siap dari Dexa. 

Kalau dilihat produk fitofarmaka 
ini laku, untuk fitofarmaka ada 
omsetnya tetapi tidak sebesar 



obat kimia. Tetapi kenapa turun? 
Karena sekarang orang sudah mulai 
beralih menggunakan obat-obat 
yang di fasilitasi oleh pemerintah. 
Kalau dulu mengeluarkan uang 
dengan kantong sendiri untuk 
melakukan suatu medikasi daripada 
mengeluarkan uang dari kantor 
sendiri lebih baik mengeluarkan 
uang untuk pergi ke klinik untuk 
mendapatkan obat yang sama. Jadi 
jika dibandingkan obat berbasis 
herbal dengan kimia, rasanya tidak 
akan cukup jika membandingkan 
dari satu factor cost and benefit 
saja. Harus di evaluasi secara 
multikritimedia. Diharapkan nanti 
ada fitofarmaka yang bisa masuk 
ke formasi ke dalam jaminan 
kesehatan nasional. Layaknya 
bisnis, pasar itu akan menggerai 
atau Kebutuhan masyarakat itu 
akan menggerai keseluruhan, 
kalau tidak ada pasar tidak ada 
pengumpulannya yang memakai 
secara loyal, produk itu akan 
mengalami tantangan yang sangat 

berat untuk bisa berlanjut. Kalau 
dilihat relif dari candi Borobudur, 
ada relif yang menggambarkan 
nenek moyang sudah melakukan 
pengobatan secara sederhana 
dengan membuat philis, dimana 
philis itu ada pil yang berbentuk 
bulat , yang dibentuk menggunakan 
tangan.  Itu digambarkan di dalam 
relif dan itu sudah dibentuk sejak 
1.900 kurang dari masehi. 

Jamu itu terkadang dikonotasikan 
negatif, karena ada salah satu 
pabrik jamu di beberapa daerah 
tertentu yang mencampur jamu itu 
dengan bahan kimia obat, misalnya 
ada jamu untuk turun panas di 
campur dengan paracetamol, 
kemudian untuk jamu pegal linu 
itu dicampur dengan deksatenasol 
memang nyaman dipakai tetapi 
jika itu digunakan terus menerus 
terutama untuk deksatenasol tu 
akan membuat gangguan pada 
fungsi ginjal.

Kalau melihat dari siklus ini, untuk 
pengalaman empiris tadi ada 
perubahan teknologi yang tadinya 
di minum berubah menjadi kapsul 
itu menjadi jamu, kemudian karena 
pengalamannya empiris tetap 
saja namanya jamu. Kemudian 
naik tingkat menjadi obat herbal 
terstandar, karena dilakukan 
standarisasi terhadap bahan 
bakunya. Kemudian naik tingkat 
kembali menjadi fitofarmaka. 
Sebagai contoh adalah fitofarmaka 
yang satu satunya ada di dunia 
sejak 1982 dikembangkan di 
Jerman. Perbedaannya kalau di 
Jerman itu pasien boleh memilih 
apakah menggunakan herbal atau 
menggunakan kimia, tentunya 
herbal sudah dikembangkan 
dengan cara yang benar. Harus 
secara terstruktur, tidak hanya 
dalam bidang industri tetapi dari 
bidang pendidikan juga yang 
harus terus disampaikan. Tetapi 
perlu dipahami bahwa dokter itu 
adalah tenaga profesi yang harus 
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mematuhi undang-undang, mereka 
hanya bisa menggunakan obat 
kalau ada evidence. Di Indonesia 
harus terus ditingkatkan dalam 
jumlahnya maupun kualitasnya. 
Ada obat herbal yang digunakan 
secara komprehensif seperti obat 
probidi. 

Kalau ingin mengembangkan obat 
fitofarmaka itu didasarkan dari 
kebutuhan masyarakat, yang paling 
besar saat ini adalah kebutuhan 
obat-obat metabolisme, misalnya 
penyakit jantung, kolesterol, 
hipertensi, nanti diarahkan kesana 
dan secara empiris beberapa 
tanaman herbal memang sudah 
terbukti bisa mengurangi lemak. 
Contohnya daun salam, atau 
tanaman herbal lain yang bisa 
mengurangi, seperti kayu manis, 
kemudian pare, mungkin alam 
mengajarkan bagaimana bisa 
belajar dari alam. Bahan alam 

yang terserat dari alam itu menjadi 
kunci baik itu jamu, baik itu herbal 
terstandar, baik itu fitofarmaka 
kata kuncinya adalah ketersediaan 
bahan baku. Di Indonesia yang 
memproduksi bahan baku herbal 
bisa di hitung dengan jari. Makanya 
bisa dikatakan bahwa standarisasi 
atau spesifikasi obat herbal itu 
masih menjadi kendala. Untuk 
teknologinya Di Jerman untuk 
menghasilkan yang digunakan 
satu, dimulai dari pabrikasinya, 
bagaimana menganalisanya, 
sebenarnya menggunakan 
instrumen yang sangat canggih, 
yang sama kualitasnya sama 
akuratnya dengan obat. Padahal jika 
dilihat disini tatangannya adalah 
membandingkan fitofarmaka 
dengan obat sebagai separator, 
terapinya itu bisa 5 kali lipat. Jika 
dibandingkan dengan teknologi 
fitofarmaka tentu harus dicari cara 
supaya sama harganya. Ini dimana 

jamu sesuai dengan kualitas budaya. 
Untuk pengembangan jamu 
ternyata kata-kata jamu tidak hanya 
di Indonesia tetapi di Vietnam juga 
sudah ada. Obat herbal juga bisa 
digunakan untuk terapi kalau orang 
itu tidak punya pilihan, jadi jika 
orang tersebut sudah tidak memiliki 
pilihan, dokter bisa memiliki pilihan 
itu, tapi sayangnya dari impor. 

Kemudian obat herbal berkhasiat, 
kalau korea punya ginseng tetapi 
keragamanhayatinya tidak sebanyak 
yang dimiliki oleh Indonesia. 
Kenapa ginseng itu bisa terkenal, 
kalau mendengar ginseng pasti 
tahu itu dari korea. Disini Indonesia 
harus cepat sebelum di klaim oleh 
orang lain. Bisakah membuat target 
berapa fitofarmaka yang nanti 
didorong kedalam JKN? 
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Potensi dan 
Pengembangan 
Fitofarmaka 

Di Indonesia untuk klasifikasi 
obat herbal terdiri dari 3 jenis 
diantaranya adalah jamu, obat 
herbal berstandar dan fitofarmaka. 
Jika membeli jamu di pasar dan 
merasakan efek yang seketika 
maka jamu tersebut sudah 
dicampur dengan obat kimia. 
Karena sejatinya jamu itu tidak 
akan memberikan efek langsung. 
Butuh waktu untuk dirasakan oleh 
tubuh, lalu akan memberikan efek 
yang diinginkan. Pada saat ini ada 
9 brand fitofarmaka yang telah 
terdaftar, kimia farma memiliki satu, 
Dexa yang paling banyak memiliki 
brand, dua dari Pharos lalu Nyonya 
Meneer juga ada. 

Pengembangan dari sebuah 
fitofarmaka untuk prosesnya sendiri 
tadi ada 3 klasifikasi diantaranya 
itu yang pertama ada jamu untuk 
prosesnya sendiri itu dari tanaman 
yang seratnya difraksinasi, ada 
tahap biologi screening, ada tahap 
farmakologi, dan ada tahap uji toksis 
lanjut. Kemudian naik peringkat 
menjadi obat herbal terstandar. 
Obat herbal terstandar diuji klinik 
kepda manusia itu baru disebut 
fitofarmaka. Dimana fitofarmaka 
sudah setara dengan obat kimia 
yang bisa menjadi resep dokter.  

Indikator yang harus diperhatikan 
dalam pengembangan fitofarmaka 
diantaranya adalah faktor ekonomi, 
faktor medis, bahan baku, dan 
faktor regulasinya. Yang pertama 
faktor ekonomi, dimana jika tidak 
mencukupi dan skala ekonomi tidak 
masuk biasanya industri farmasi 
tidak mau memproduksi.  Di sisi lain 
jika ingin menjadikan suatu produk 
menjadi jurnal juga butuh biaya 

yang cukup besar sehingga empat 
faktor ini yang harus diperhatikan 
dari ekonominya, bahan baku, 
medis dan regulasinya. 

Bahan baku juga perlu diperhatikan 
karena ada beberapa industri yang 
tidak menerima bahan baku yang 
berkelanjutan. Bahkan harus impor 
bahan baku dari negara lain karena 
belum tersedianya bahan baku di 
Indonesia. Kemudian selain empat 
faktor yang tadi telah disebutkan 
yang perlu diperhatikan lagi adalah 
dari sisi penelitiannya, inflasi, 
produksi, pemasaran, distribusi 
dan penggilingannya. Kalau faktor-
faktor tersebut tidak diperhatikan 
maka produksi obat tidak akan 

jalan. Yang paling penting dari 
faktor tersebut adalah dari sisi 
pemasarannya, disini ada dua 
pilihan yang harus dipilih apakah 
produk tersebut akan dimasukan 
kedalam market. Diharapkan 
fitofrmaka menjadi resep yang 
dianjurkan oleh dokter. Karena 
masyarakat Indonesia pada saat 
ini masih percaya kepada dokter, 
apabila dokter telah meresepkan 
maka obat tersebut sudah diakui. 
Ini hal yang sering dilakukan 
oleh kimia farma, meski obat 
tersebut termasuk kedalam obat 
tetapi teman-teman melakukan 
pendekatan kepada dokter untuk 
meresepkannya kepada pasiennya 
sehingga bisa digunakan oleh 
masyarakat. 
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Untuk fitofarmaka ada beberapa 
syarat yang harus dipenuhi, 
fitofarmaka dibentuk dari herbal 
berstandar yang sudah diuji 
dari beberapa faktor yang telah 
disampaikan diantaranya faktor 
ekonomi, medis, dan regulasi ini 
yang harus diperhatikan. Untuk 
mengembangkan pemasaran 
herbal dan fitofarmaka perlu 
dianjurkan untuk digunakan ke 
dalam resep dokter karena jika 
sudah digunakan ke dalam resep 
dokter maka masyarakat akan 
mengetahui dan mengakui jenis 
obat dan fitofarmaka tersebut. 
Terkait dengan regulasi fitofarmaka 
sebetulnya sudah ada peraturan 
mengenai produksi fitofarmaka 
yaitu harus memproduksi 19 
item  obat fitofarmaka yang harus 
diproduksi oleh industri farmasi. 
Tetapi 19 item ini belum bisa di 

produksi oleh industri farmasi 
Indonesia. Kurang lebih ada 6 atau 
7 yang sudah ada di fitofarmaka 
di Indonesia. Ke depannya dari 
industri farmasi harus bisa 
mengembangkan fitofarmaka 
dengan memperhatikan hal-hal apa 
yang bisa mendorong hal tersebut 
bisa berjalan dengan baik. 

Untuk potensinya sebenarnya 
bagus dimana Indonesia memiliki 
sumber daya alam yang banyak 
sekitar 90.000 lebih species 
tanaman ada di Indonesia, dan 
9.600 merupakan tanaman obat, 
banyak fasilitas yang bisa diteliti 
dengan baik tetapi dihilirisasinya 
masih terkendala karena masih 
belum adanya kesepakatan antara 
peneliti dengan pelaku industri. 
Peluang-peluang ini bisa digunakan 
untuk membuat obat herbal 
dimana efek sampingnya bila 
mengonsumsi obat herbal maka 
pasti akan rendah di banding jika 
mengonsumsi obat kimia. Market 

industri farmasi dapat dilihat, 
bahwa untuk obat kimia pasar 
industrinya sekitar Rp67 triliun dan 
obat tradisional Rp20 triliun. Jika 
menghasilkan fitofarmaka yang 
bagus maka potensi pasarnya akan 
semakin besar.

Untuk tantangannya sendiri itu ada 
3 sisi tantangan di hulu, tengah dan 
hilirnya. Kalau dari hulu dapat dilihat 
bahwa riset untuk peningkatan 
mutu, dan bahan bakunya. 
Kemudian kemampuan teknologi 
pasca panen, rancangan  bangunan 
relaksasinya masih rendah. 
Tentunya dibutuhkan pendapat-
pendapat dari pakar akademisi, 
agar ini bisa menjadi bahan baku 
alam yang terstandar untuk 
masuk kategori menjadi sebuah 
fitofarmaka. Disisi tengahnya butuh 
investasi yang tinggi, karena butuh 
uji praklinik dan uji klinik yang 
kadang-kadang bisa memakan 
waktu 8 sampe 15 tahun. Karena uji 
klinik tidak sederhana. 

Kemudian ada di sisi hilir, sudah 
disampaikan juga pasokan bahan 
baku untuk herbal itu masih 
terkendala berkelanjutannya. Juga 
terkendala dari sisi standarnya, 
sehingga sampai mengimpor bahan 
baku alam dari luar. Yang terakhir 
masalah dari hilirnya yaitu tingginya 
biaya edukasi ke masyarakat, 
karena butuh mengedukasi 
mereka dan tidak sedikit biayanya. 
Selain menyediakan media untuk 
para akademisi yang ada di hulu 
dan di hilir, perlu bantuan dari 
peneliti di universitas maupun di 
LIPI, hal ini harus didukung oleh 
beberapa pihak agar terpecahnya 
permasalahan yang ada. LIN
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