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Lomba Debat Kefarmasian 

Pekan Ilmiah Mahasiswa Farmasi Indonesia (PIMFI) 2013 

Ikatan Senat Mahasiswa Farmasi  Seluruh Indonesia 

Himpunan Mahasiswa Farmasi Universitas Tanjungpura 

Pontianak, 1-2 September 2013 

 

 

A. Debat Kefarmasian 

Debat kefarmasian adalah salah satu rangkaian acara PIMFI 2013 yang 

termasuk dalam Komafarnas (Kompetisi Mahasiswa Farmasi Nasional) dan 

akan memperdebatkan seputar isu kesehatan secara umum dan isu kefarmasian 

secara khusus. 
 

B. Tema 

Tema debat kefarmasian adalah “Peran Mahasiswa Farmasi Indonesia dalam 

Menanggapi Isu Kefarmasian untuk Profesi Apoteker dan Kesehatan Bangsa 

yang Lebih Baik.” 
 

C. Tujuan 

Tujuan dari pelaksanaan debat kefarmasian adalah meningkatkan sikap kritis 

mahasiswa farmasi Indonesia dalam menanggapi seputar isu kesehatan secara 

umum dan kefarmasian secara khusus. 
 

D. Waktu 

- Technical Meeting 

Hari/Tanggal = Sabtu, 31 Agustus 2013 

Pukul     = 16.30 – 18.00 WIB 

Tempat    = Kalimantan Ballroom Hotel Aston Pontianak 
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- Babak Penyisihan 

Hari/Tanggal = Minggu, 1 September 2013 

Pukul  = 08.00 – 17.25 WIB 

Tempat  = Amphiteater Fakultas Kedokteran UNTAN 

 

- Babak Semifinal dan Final 

Hari/Tanggal = Senin, 2 September 2013 

Pukul  = 08.00 – 10.00 WIB 

Tempat          = Amphiteater Fakultas Kedokteran UNTAN 
 

E. Ketentuan Umum Peserta Debat  

1. Peserta debat kefarmasian merupakan tim yang beranggotakan 3 (tiga) 

orang mahasiswa/i aktif S1 jurusan farmasi di Indonesia. Anggota dalam 1 

tim dapat berbeda angkatan namun harus berasal dari 1 universitas. 

2. Peserta debat kefarmasian adalah 16 tim dengan esai terbaik yang telah 

dinyatakan lolos oleh dewan juri. 

3. Tim debat terdiri dari 3 orang anggota yang sama dengan seleksi esai dan 

tidak boleh diganti dengan alasan apapun.  

4. Setiap tim mengisi formulir konfirmasi kedatangan  yang dapat di 

download di website PIMFI yaitu pimfiuntan2013.wordpress.com . 

Formulir tersebut dikembalikan kepada panitia melalui email PIMFI yaitu 

pimfiuntan2013@yahoo.co.id paling lambat tanggal 27 Agustus 2013 

pukul 23.59 WIB. 

5. Peserta membawa surat pernyataan lolos ke babak Selanjutnya dari panitia 

yang telah dikirim melalui email dan di print out oleh peserta.Surat tersebut 

digunakan oleh finalis sebagai tanda bukti yang diperlihatkan kepada 

peserta. 

6. Seluruh biaya akomodasi (penginapan dan transportasi) bagi yang bukan 

merupakan delegasi PIMFI 2013 ditanggung oleh peserta.(Panitia 

menyediakan rekomendasi penginapan bagi peserta yang membutuhkan). 

7. Setiap peserta wajib hadir 15 menit sebelum dimulai technical meeting dan 

Debat. 
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8. Peserta diwajibkan untuk menggunakan pakaian bebas rapi, almamater dan 

bersepatu saat Technical meeting dan melakukan Debat.  

9. Peserta wajib mengikuti seluruh aturan dan ketentuan yang ditetapkan oleh 

panitia. 

10. Peraturan yang belum diatur akan ditentukan sesuai dengan kesepakatan 

bersama 

 

F. Mekanisme Debat 

Debat diselenggarakan dengan mempertemukan dua regu dengan posisi yang 

berbeda/saling berhadapan (pro/kontra) pada setiap sesi lomba. Setiap sesi lomba 

dilakukan dalam tiga babak : 

 Babak I (waktu: 2 x 5 menit) 

Setiap regu secara bergantian menyampaikan argumentasi pembuka 

(pemahaman topic, permasalahan, analisis, dan solusi) secara umum yang 

menunjukkan posisi masing-masing regu (pro/kontra) terhadap suatu topic yang 

disampaikan oleh juru bicara. 

Waktu yang diberikan bagi setiap regu adalah maksimal 5 (lima) menit. 

 

 
 

 Babak II (waktu : 4 x 5 menit) 

Sesi I, Regu Pro memberikan bidasan atas argumentasi pembuka yang disampaikan 

oleh Regu Kontra. 

Sesi II, Regu Kontra Memberikan bidasan atas argumentasi pembuka yang 

disampaikan oleh Regu Pro 

Sesi III, Regu Kontra memberikan bantahan atas bidasan yang disampaikan oleh 

Regu Pro. 

Sesi IV, Regu Pro memberikan bantahan atas bidasan yang disampaikan oleh Regu 

Kontra 

Waktu yang diberikan setiap sesi maksimal 5 (lima) menit 
 

 Babak III (waktu: 2 x 2 menit) 
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Setiap regu yang diwakili oleh juru bicara masing-masing dan/atau anggota 

lainnya mempertegas/mempertajam solusi dan rekomendasi sesuai dengan posisi 

masing-masing regu. 

Waktu yang diberikan kepada setiap regu maksimal 2 (dua) menit. 

 
 

 Interupsi 

Interupsi hanya diperkenankan pada babak ke dua (babak bidasan) 

Interupsi dilakukan dengan mengangkat tangan dan menyebutkan kata ‘interupsi’ 

(cukup 1x) 

Interupsi baru diperkenankan apabila diterima oleh pembicara yang diinterupsi 

Rentang waktu untuk interupsi adalah mulai dari awal menit ke-dua hingga akhir 

menit ke-4. 

Waktu maksimal untuk menyampaikan interupsi adalah 30 detik. 

Yang boleh menjawab interupsi hanyalah pembicara yang ditunjuk. 

Interupsi maksimal disampaikan sebanyak-banyaknya 3x (tiga kali) untuk masing-

masing pembicara. 
 

 Moderator dan Pengatur Waktu. 

Debat dipandu oleh moderator 

Untuk mengatur waktu dalam debat dilakukan oleh pengatur waktu. 

 

 

 

 

G. Kriteria Penilaian Debat 

Kriteria penilaian terdiri atas : 

a.  Gagasan dan solusi : 40% 

         Kebaruan gagasan yang disampaikan 

         Solusi dan rekomendasi yang ditawarkan. 

b.  Substansi : 30% 

         Penguasaan teori terkait tema debat 

         Penguasaan pancasila dan konstitusi terkait tema debat 

         Penguasaan peraturan perundang-undangan terkait tema debat 

         Penguasaan fakta empiris dan dinamika masyarakat terkait tema debat. 
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c.  Cara dan bahasa penyampaian : 15% 

         Etika berdebat dan pengusaan panggung 

         Penggunaan bahasa indonesia yang baik dan benar 

         Ketepatan dan kecermatan penggunaan istilah asing 

         Sistematika alur piker dalam membangun argumentasi debat 

         Ketepatan menyanggah (membidas) pendapatan lawan 

d.  Kerjasama tim : 10% 

         Keruntutan alur berpikir tim 

         Dukungan dan kemampuan menambah atau memperkuat argumentasi 

teman dan satu tim 

         Proporsionalitas penguasaan substansi diantara anggota tim 

e. Ketepatan Waktu : 5 % 

 
 

H. Mosi Debat 
 

(terlampir) 

 

I. Sistem penyeleksian 

1. Ketentuan penulisan esai diatur dalam penulisan esai. 

2. 16  peserta esai yang telah lolos akan mengikuti lomba debat kefarmasian. 

3. 16 peserta esai akan dijadikan 8 battle pada babak penyisihan. 

4. 8 tim terbaik dari babak penyisihan akan masuk ke babak perempat final dan 

dijadikan 4 battle. 

5. 4 tim terbaik dari babak perempat final akan masuk ke babak semifinal dan 

dijadikan 2 battle. 

6. 2 tim terbaik dari babak semifinal akan masuk ke babak final dan akan 

ditentukan pemenang (Juara 1) berdasarkan penilaian juri. 

 

J. Hadiah Pemenang 

Juara 1 mendapatkan piala + sertifikat + uang tunai senilai Rp 2.000.000,00 

 

Cp : Tantri 082157659843 dan Dian 0852 521 64427 
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Lampiran 

 

 

MOSI DEBAT KEFARMASIAN PIMFI 2013 

(Pekan Ilmiah Mahasiswa Farmasi Seluruh Indonesia) 

 

1. Implementasi IPE (Interprofessional Education) dalam Kurikulum 

Pendidikan sebagai Upaya Menjawab Segala Permasalahan dalam Dunia 

Kesehatan di Era Globalisasi. 

Praktik kolaborasi yang berpusat pada pasien dan interprofessional 

education merupakan kunci untuk menciptakan pelayanan kesehatan yang efektif 

dan meningkatkan outcome pelayanan pada pasien, mengingat konsep 

kefarmasian saat ini telah bertambah tidak hanya pada product oriented tetapi 

juga berfokus pada patient oriented. Namun untuk menciptakan praktik 

kolaborasi bukanlah hal yang mudah, diperlukan suatu tahap-tahap khusus salah 

satunya adalah pengimplementasian IPE ke dalam metode pembelajaran dan 

kurikulum pendidikan farmasi. Hal ini dikarenakan bahwa mahasiswa farmasi 

sebagai agen-agen yang nantinya akan dipersiapkan dalam proses realisasi 

praktik kolaborasi dimasa yang akan datang. Adanya matakuliah di institusi 

farmasi yang membahas IPE, ini akan menjadi gambaran bagaimana pentingnya 

IPE dalam mendukung praktik kolaborasi yang dapat meningkatkan taraf 

kesehatan masyarakat Indonesia. 

 

2. Uji Kompetensi Nasional sebagai Upaya dalam Meningkatkan Kompetensi 

Apoteker dan Penyamarataan Kualitas Apoteker di Seluruh Indonesia. 

Berdasarkan UU RI No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional Pasal 1, Pasal 35 ayat (1) dan (3), Pasal 61 ayat (1), (2), dan (3), UU RI 

No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi Pasal 17 ayat (2), Pasal 29, Pasal 

51, dan Pasal 52, Peraturan Presiden RI No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka 

Kualifikasi Nasional Indonesia Pasal 1, serta Peraturan Menteri Kesehatan No. 

1796 Tahun 2011 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan, telah jelas bahwa uji 

kompetensi perlu diadakan bagi setiap peserta didik yang telah menyelesaikan 

jenjang pendidikan yang dilewatinya sebagai suatu bentuk penjaminan mutu 



 

TOR (Term of References)  Page 7 
 

lulusan pendidikan tinggi kesehatan dan kompetensi tenaga kesehatan di 

Indonesia. Hal ini mengingat globalisasi dalam bidang kesehatan merupakan 

suatu peluang untuk meningkatkan kualitas tenaga kesehatan sehingga dapat 

meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dan kualitas tenaga kesehatan agar 

mampu bersaing dengan tenaga kesehatan asing yang akan bekerja di Indonesia 

maupun di pasar global. Hal ini pun sesuai dengan Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah (RPJMN) kesehatan tahap ke II (tahun 2010-2014), yaitu 

salah satunya meningkatkan kualitas sumber daya manusia kesehatan. Tujuan 

RPJMN 2010-2014 Kesehatan dalam Subsistem SDM adalah tersedianya SDM 

Kesehatan yang kompeten sesuai kebutuhan yang terdistribusi secara adil dan 

merata serta didayagunakan secara optimal dalam mendukung penyelenggaraan 

pembangunan kesehatan guna mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang 

setinggi-tingginya. 

Apoteker merupakan salah satu dari komponen sumber daya manusia 

kesehatan. Adanya Uji kompetensi nasional ini juga akan meningkatkan 

kompetensi dari apoteker-apoteker di seluruh Indonesia. Bukan hanya itu, Uji 

kompetensi juga dapat mengurangi variasi yang terlalu banyak dari kompetensi 

apoteker-apoteker di seluruh Indonesia. 

 

3. Perlunya LAMPT-Kes (Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi 

Kesehatan) Selaku Lembaga Akreditasi Spesifik di Bidang Kesehatan yang 

Sustainable dalam Menjaga Kualitas Lulusan Mahasiswa Farmasi. 

Proses akreditasi sangatlah penting untuk diperhatikan. Namun, 

kenyataannya proses akreditasi perguruan tinggi kesehatan saat ini kurang 

spesifik dikarenakan masih dihandle oleh BAN-PT. Selain itu proses akreditasi 

juga tidak memperhatikan sustainability dan institusi kurang terbuka akan status 

akreditasinya terutama untuk institusi yang memiliki akreditasi selain A. Untuk 

itu perlu dilakukan perbaikan-perbaikan dalam proses pengakreditasian. 

Perbaikan-perbaikan tersebut secara tidak langsung akan meningkatkan kualitas 

profesi kesehatan melalui kualitas kompetensi lulusannya. 

 

4. Product Oriented vs Patient Oriented, Konsep Pelayanan Kefarmasian 

Manakah yang Paling Ideal diterapkan di Indonesia? 
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Pelayanan kefarmasian di Indonesia saat ini lebih berpusat kepada pasien 

atau lebih dikenal dengan istilah asuhan kefarmasian (patient oriented), dimana 

praktik kefarmasian berorientasi pada hubungan timbal balik antara apoteker 

dengan pasien. Selain itu praktik kefarmasian bekerjasama dengan penyedia 

layanan kesehatan lain untuk meningkatkan kesehatan, mencegah penyakit, dan 

untuk menilai, memantau, melakukan, dan memodifikasi penggunaan obat, serta 

untuk memastikan bahwa regimen terapi obat yang didapat oleh pasien aman dan 

efektif. Tujuan asuhan kefarmasian adalah untuk mengoptimalkan kualitas 

kesehatan yang berhubungan dengan hidup pasien, dan mencapai hasil klinis 

yang positif, dalam pengeluaran ekonomi yang realistis. Berbeda halnya dengan 

product oriented atau berorientasi pada produk, dimana seorang apoteker lebih 

berkonsentrasi terhadap produk (obat) yang nantinya didispensingkan atau 

diserahkan kepada pasien. Konsep ini lebih kearah profit oriented dan kurang 

adanya interaksi antara apoteker dengan pasien serta interaksi dengan penyedia 

layanan kesehatan lain. 

 

5. Obat Herbal sebagai “First Choice” dalam Pencegahan dan Pengobatan 

Penyakit. 

Obat herbal dikenal memiliki banyak khasiat dan lebih sedikit efek 

sampingnya, namun penggunaannya masih sangat sedikit jika dibandingkan 

dengan obat-obat sintesis. Baik obat herbal maupun obat sintesis sebenarnya 

saling memiliki keterkaitan, terutama bila dilihat dari asal-usulnya. Obat sintesis 

tidak mungkin ada apabila kandungan dari suatu tanaman yang merupakan bahan 

aktif dari obat sintesis tersebut belum ditemukan. Obat herbal maupun obat 

sintesis semuanya ada baik dan buruknya. Obat sintesis akan baik jika digunakan 

sesuai aturan dengan komposisi yang tepat, begitu pula obat herbal yang 

sebenarnya dapat lebih menyembuhkan berbagai macam penyakit namun 

membutuhkan proses yang lama dan tidak spontan seperti obat sintesis. Obat 

herbal yang dikelola dengan bahan yang bermutu dan baik tanpa dicampur bahan 

kimia, tidak akan menimbulkan efek samping walaupun seseorang harus 

menggunakannya selama seumur hidup. 

 



 

TOR (Term of References)  Page 9 
 

6. Obat Generik sebagai Pengobatan Lini Pertama yang Lebih Tepat 

diberikan Kepada Masyarakat Indonesia Menengah ke bawah daripada 

Obat Paten jika ditinjau dari Segi Farmakoekonomi. 

Obat generik adalah obat paten yang telah habis masa patennya. Mutu 

obat generik tidak berbeda dengan obat paten karena bahan bakunya sama. Ibarat 

sebuah baju fungsi dasarnya untuk melindungi tubuh dari sengatan matahari dan 

udara dingin, hanya saja modelnya beraneka ragam. Obat generik  kemasannya 

dibuat biasa, karena yang terpenting bisa melindungi produk yang ada di 

dalamnya, sedangkan yang bermerek dagang kemasannya dibuat lebih menarik 

dengan berbagai warna. Kemasan itulah yang membuat obat bermerek lebih 

mahal. 

 

7. Pentingnya Regulasi dalam Pembatasan Penggunaan Bahan Baku 

Antibiotika Impor sebagai Upaya dalam Meningkatkan Penggunaan Bahan 

Baku Antibiotika dari Negeri Sendiri. 

“Cintailah produk dalam negeri”, kata-kata itulah yang sering digembor-

gemborkan untuk meningkatkan peran industri dalam negeri juga meningkatkan 

rasa nasionalisme terhadap Negara Indonesia. Indonesia adalah Negara dengan 

kekayaan alam yang sangat melimpah. Termasuk berbagai macam spesies jamur, 

bakteri, alga, dan lain-lain yang merupakan bahan baku untuk pembuatan 

antibiotika. Proses dari pembuatan antibiotika sendiri sebenarnya sangat mudah, 

hampir semua mahasiswa farmasi Indonesia pasti tahu istilah “Rekayasa 

Genetika”. Sehingga, Indonesia sudah saatnya bangkit untuk memulai 

pembuatan bahan baku antibiotika secara masal, salah satu langkah awalnya 

adalah dengan pembatasan penggunaan bahan baku antibiotika impor. 

 

8. Legalisasi Ganja dalam Pemanfaatannya di Bidang Medis 

Legalisasi ganja selama ini memang banyak diperdebatkan. Di Collorado 

pelegalan ganja sudah dimulai pada November tahun lalu. Dunia Kesehatan akan 

berkembang pesat jika ganja benar-benar dilegalkan, dikarenakan banyak bahan 

aktif yang berasal dari tanaman ganja ini, contohnya dapat digunakan sebagai 

sedatif. Namun, jika dilihat dari segi moralitas, pelegalan ganja ini memang 

perlu ditanyakan dikarenakan dapat membuat rasa kecanduan. 
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9. Prospek Stem Cell di Era Bioteknologi Generasi Terbaru. 

Sel punca atau sel induk (stem cell) merupakan sel yang belum 

berdiferensiasi dan mempunyai potensi untuk dapat berdiferensiasi menjadi jenis 

sel lain. Kemampuan tersebut memungkinkan sel induk menjadi sistem 

perbaikan tubuh dengan menyediakan sel-sel baru selama organisme 

bersangkutan hidup, sehingga bisa digunakan untuk memperbaiki jaringan yang 

rusak. Contohnya, digunakan dalam pengobatan kanker dan diabetes. Namun 

penggunaan stem cell masih menjadi pertimbangan karena mempunyai 

konsekuensi yang sangat besar, mengingat objek yang digunakan adalah organ 

hidup dan untuk diberikan pada manusia. Pertimbangan tersebut meliputi 

kecocokan organ, biaya, jarak, serta status moral. 

 

10. Internship bagi Calon Apoteker adalah Suatu Langkah Awal dalam 

Meningkatkan Peran Apoteker dalam Pencapaian Sistem Jaminan Sosial 

Nasional.  

Berdasarkan peta jalan jaminan kesehatan, ditargetkan pada tahun 2019 

mendatang jaminan kesehatan sudah universal coverage atau sudah dirasakan 

oleh semua rakyat. Namun permasalahannya Indonesia adalah Negara yang 

sangat luas dengan wilayah yang terbagi-bagi ke dalam daerah provinsi atau 

kabupaten/kota, sedangkan pemenuhan kebutuhan SDMK (Sumber Daya 

Manusia Kesehatan) masih kurang di banyak wilayah di Indonesia, sehingga 

menimbulkan pemikiran bahwa akan diadakan pemerataan SDMK di seluruh 

Indonesia dengan menyebarkan SDMK ke wilayah yang memerlukan tambahan 

SDMK demi mencapai universal coverage. Salah satu SDMK yang termasuk 

adalah profesi apoteker. Hal ini berdampak positif karena dapat mengcover 

semua rakyat Indonesia, sehingga dapat merasakan jaminan kesehatan. 

Pemerataan profesi apoteker juga dapat meningkatkan pandangan positif 

masyarakat terhadap profesi apoteker, karena akan meningkatkan intensitas 

interaksi antara masyarakat dengan apoteker. Namun yang perlu diperhatikan 

disini adalah kesiapan dari para apoteker sendiri untuk disebar ke wilayah-

wilayah yang membutuhkan yaitu wilayah-wilayah terpencil di Indonesia. 
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11. UU Pengawasan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Perbekalan 

Kesehatan Rumah Tangga sebagai Suatu Bentuk Jaminan dalam 

Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat Indonesia 

Perbaikan kualitas sediaan farmasi, alat kesehatan, dan PKRT diawali 

dengan menetapkan persyaratan keamanan, khasiat/manfaat dan mutu sehingga 

memudahkan dalam membentuk standar produksi yang baku dan memudahkan 

pengujian dari hasil produksi tersebut.  Perkembangan teknologi dibidang 

sediaan farmasi memunculkan dampak positif dan negatif terhadap kesehatan 

masyarakat. Dampak positifnya adalah tingkat kesehatan masyarakat menjadi 

lebih baik, karena sediaan farmasi yang dihasilkan saat ini terbukti telah 

memberikan kontribusi yang signifikan pada dunia kesehatan. Sedangkan 

dampak negatif yang dirasakan masyarakat terhadap kemajuan teknologi ini 

adalah banyaknya pemalsuan sediaan farmasi maupun penyalahgunaan sediaan 

farmasi sehingga menghasilkan Sediaan Farmasi yang tidak layak edar dan dapat 

mengganggu kesehatan. Pengawasan terhadap kualitas Alat Kesehatan dan bahan 

PKRT juga menjadi hal penting agar masyarakat terlindung dari bahaya 

penyalahgunaan tersebut. Pengawasan dan pembinaan terhadap Sediaan Farmasi, 

Alat Kesehatan, dan PKRT wajib dilakukan agar kerugian yang diderita 

masyarakat dalam mengkonsumsi dan menggunakan Sediaan Farmasi, Alat 

Kesehatan, dan PKRT yang tidak layak edar dan tidak memenuhi persyaratan 

mutu, keamanan, dan kemanfaatan dapat diatasi. Persoalan pengawasan terhadap 

Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan PKRT merupakan faktor penting yang 

mendukung peningkatan kesehatan masyarakat. Dalam rangka implementasi 

paradigma tersebut maka dibutuhkan sebuah undang-undang yang mengatur 

tentang hal-hal yang terkait pengawasan terhadap Sediaan Farmasi, Alat 

Kesehatan, dan PKRT. 

 

12. UU Kefarmasian sebagai Payung Hukum bagi Semua Tenaga Kefarmasian 

dalam Praktik Kefarmasian Terutama di Era SJSN 

Tenaga kefarmasian belum memiliki payung hukum yang dirasa aman 

dalam melakukan praktik kefarmasian. Masih seringnya hak dan kewajiban dari 

tenaga kefarmasian dilanggar oleh profesi lain adalah sebagai buktinya. Di era 

SJSN nanti sudah selayaknya kita mendapatkan perlindungan bagi profesi dan 
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pekerjaan kita, agar tidak ada lagi pelanggaran hak dan kewajiban kita sebagai 

tenaga kefarmasian. 

 

13. Pembatasan Sediaan Aerosol sebagai Langkah dalam Mengurangi Global 

Warming 

Sediaan aerosol memang banyak keuntungannya baik dari segi efektivitas 

maupun segi acceptabilitasnya, namun sediaan aerosol juga banyak mengandung 

bahan-bahan yang dapat merusak lingkungan, terutama dalam menipiskan 

lapisan ozon, contohnya CCL. Sehingga perlu penekanan dalam penggunaan 

sediaan aerosol dikarenakan dampaknya yang merusak lingkungan. 

 

 

14. SJSN Sudah Siap Diterapkan di Indonesia dalam Pencapaian Universal 

Health Coverage 

SJSN merupakan suatu bentuk perlindungan bagi bangsa Indonesia, 

dimana SJSN bersifat menyeluruh, seluruh rakyat Indonesia sebagai peserta dari 

SJSN ini. Sifat menyeluruh bermaksud agar nantinya Jaminan sosial dapat 

dirasakan manfaatnya oleh seluruh rakyat Indonesia. Berbeda halnya dengan 

asuransi yang ditawarkan oleh pihak-pihak swasta yang hanya dapat dirasakan 

oleh segelintir manusia yang merupakan pihak-pihak yang mampu, sedangkan 

masyarakat kelas bawah hanya bisa bermimpi kapan bisa mendapatkan manfaat 

dari asuransi tersebut. Universal coverage merupakan capaian dari sistem 

jaminan sosial yang diinginkan oleh Negara Indonesia, dimana sistem jaminan 

sosial harus bisa melindungi semua rakyat Indonesia tanpa terkecuali. SJSN yang 

nantinya dikembangkan di Indonesia adalah salah satu sistem yang diatur 

sedemikian rupa agar nantinya dapat melindungi rakyat Indonesia secara 

keseluruhan sesuai dengan dasar Negara Pancasila terutama sila ke-5. Ada 

beberapa jaminan sosial yang diatur dalam UU SJSN, salah satunya adalah 

jaminan kesehatan. SJSN termasuk jaminan kesehatan ini harus segera 

dilaksanakan dikarenakan merupakan amanah dari undang-undang. 

 

 

 


