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Gerakan Masyarakat Cerdas Menggunakan Obat (GeMa CerMat)
“Gunakan obat secara tepat, baca informasi dengan cermat”

1. Situasi Penggunaan Obat di Dunia

Penggunaan obat yang tidak rasional akan mengakibatkan berbagai permasalahan, antara lain kegagalan terapi, 
efek samping obat, resistensi antimikroba, memburuknya penyakit, meningkatnya kebutuhan rawat inap dan 
meningkatnya biaya pengobatan, hingga kematian. Menyadari bahwa penggunaan obat yang tidak rasional 
merupakan masalah kesehatan yang terus berkembang di seluruh dunia, selama lebih dari 30 tahun WHO telah 
memperkenalkan konsep obat esensial dan menerapkan kebijakan dalam meningkatkan penggunaan obat 
rasional untuk peningkatan keselamatan pasien (patient safety) dan mutu pelayanan kesehatan. Implementasi 
dari konsep tersebut dilakukan negara di dunia melalui kebijakan dan melalui proses yang beragam.

Resistensi antimikroba merupakan salah satu akibat penggunaan obat secara tidak rasional yang ditemukan di 
seluruh belahan dunia, dan merupakan tantangan terbesar untuk kesehatan masyarakat global saat ini karena 
merupakan ancaman serius bagi kesehatan masyarakat, dan kejadiannya semakin meningkat. Meskipun 
resistensi antimikroba merupakan fenoma alami, sekarang ini kejadian resistensi antimikroba diperbanyak 
oleh penyalahgunaan obat antimikroba, pengobatan yang tidak adekuat atau tidak adanya program untuk 
pencegahan dan kontrol, kualitas pengobatan yang buruk, lemahnya kemampuan laboratorium, surveilens 
yang tidak adekuat dan kurangnya regulasi terhadap penggunaan pengobatan antimikroba.

Mekanisme resistensi baru, muncul dan menyebar secara global yang membutuhkan perhatian disemua 
sektor, baik pemerintahan ataupun masyarakat. Resistensi antimikroba (Antimicrobial Resistance, AMR) juga 
mengancam kemampuan kita untuk mengobati penyakit infeksi menular yang efektif terhadap berbagai 
infeksi yang semakin meningkat yang disebabkan oleh bakteri, parasit, virus, dan jamur. Resistensi antimikroba 
mengakibatkan penyakit yang berkepanjangan, kecacatan, dan kematian.

Negara di wilayah Eropa dan Pasifik Barat memiliki presentase yang lebih tinggi untuk menjangkau kualitas 
pengobatan yang lebih baik dibandingkan negara di regional lain. Survei ini juga dihadapkan dengan kondisi 
penjualan obat antimikroba tanpa resep yang sudah meluas di banyak negara, beberapa negara masih kurang 
dalam hal penyediaan pedoman pengobatan, penggunaan antimikroba yang berlebihan di masyarakat dan 
tenaga kesehatan terjadi di semua regional. Kepedulian masyarakat terhadap resistensi antimikroba masih 
sangat rendah di semua regional.

Variabel Ya (%) Tidak (%) Tidak diketahui (%)

Pengobatan antimikroba tanpa resep 64 9 27

Pembatasan obat yang harus dengan resep 
dapat ditanggulangi

82 0 18

Penyusunan juknis standar penggunaan 
antimikroba

100 0 0

Monitoring penggunaan antimikroba dalam kurun 
waktu 5 tahun terakhir

9 64 27

Sumber: Worldwide country situsion analysis : respon to antimicrobial resistensi, WHO, April 2015

Menurut World Health Organization (WHO), penggunaan obat rasional 
adalah keadaan dimana pasien mendapatkan pengobatan sesuai dengan 
kebutuhan klinisnya, dalam dosis yang sesuai dengan kebutuhan individu, 
untuk jangka waktu yang adekuat, dan dengan harga yang paling rendah 
bagi pasien dan komunitas. 

Tabel 1. Penggunaan Antimikroba di Wilayah Asia Tenggara Tahun 2013-2014
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Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa penggunaan antibiotik tanpa resep dokter masih cukup besar yaitu 
sebesar 64%, Penanggulangan pembatasan obat yang harus dengan resep sebesar 82%, semua negara di 
Asia Tenggara dapat membuat atau menyusun juknis standar terkait penggunaan antimikroba (100%), hanya 
9% negara yang memonitor penggunaan antimikroba dalam kurun waktu 5 tahun.

Tanpa antimikroba yang efektif untuk pencegahan dan pengobatan infeksi, prosedur medis seperti transplantasi 
organ, kemoterapi kanker, manajemen diabetes dan pembedahan besar menjadi risiko yang sangat tinggi. 
Resistensi antimikroba meningkatkan biaya perawatan di rumah sakit dengan tinggal lebih lama di rumah sakit 
dan membutuhkan perawatan yang intensif. 

2. Situasi Penggunaan Obat di Indonesia

Praktik penggunaan obat yang tidak bijak/tidak rasional masih menjadi masalah kesehatan di Indonesia. 
Informasi obat yang tercantum pada kemasan obat, sering tidak diperhatikan dan dipahami dengan baik 
oleh masyarakat. Penggunaan obat oleh masyarakat tanpa informasi yang memadai dapat, menyebabkan 
masalah kesehatan baru, seperti kelebihan dosis (over dosis), kejadian efek samping maupun interaksi obat 
atau penyalahgunaan obat. Salah satu masalah yang kini menjadi perhatian utama adalah masalah kekebalan 
atau resistensi antimikroba, akibat penggunaan antibiotik secara tidak bijak, baik oleh masyarakat maupun 
tenaga kesehatan.  

Pemberian antibiotik tidak sesuai indikasi atau kebutuhan klinis (tidak rasional) bukannya menyembuhkan, 
namun sebaliknya dapat membahayakan diri sendiri dan orang lain. Antibiotik akan menyebabkan bakteri 
menjadi kebal (resisten) yang dapat menyebar dengan cepat pada orang lain. Selain menyebabkan pemborosan 
biaya, bakteri resisten ini juga dapat menyebabkan kematian, apabila sudah tidak dapat diobati dengan semua 
jenis antibiotik yang ada. 

Hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2013 menunjukkan bahwa 35,2% rumah tangga menyimpan obat untuk 
swamedikasi, terdapat obat keras, antibiotika, obat tradisional dan obat-obat yang tidak teridentifikasi. Secara 
nasional proporsi RT yang menyimpan obat keras 35,7%, obat bebas 82,0%, antibiotika 27,8%, obat tradisional 
15,7%, dan obat tidak teridentifikasi 6,4%.

Gambar 1. Proporsi rumah tangga yang menyimpan obat 
dan jenis obat yang disimpan, Riskesdas 2013
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Sumber: Riskesdas 2013, Balitbangkes Kemenkes
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3. GeMa CerMat

Banyaknya masalah dalam penggunaan obat pada masyarakat, melatarbelakangi kebijakan pemberdayaan 
masyarakat oleh Kementerian Kesehatan sejak tahun 2000-an. Upaya ini diakselerasi melalui inovasi kegiatan 
melalui Gerakan Masyarakat Cerdas Menggunakan Obat (GeMa CerMat) yang diluncurkan secara resmi oleh 
Menteri Kesehatan RI pada tanggal 13 November 2015. GeMa CerMat merupakan upaya bersama antara 
pemerintah dan masyarakat melalui rangkaian kegiatan dalam rangka mewujudkan kepedulian, kesadaran, 
pemahaman dan keterampilan masyarakat dalam menggunakan obat secara tepat dan benar. 

GeMa CerMat dicanangkan dengan latar belakang karena kurangnya 
pemahaman masyarakat dan kurangnya informasi yang memadai tentang 
penggunaan obat, sehingga dapat menyebabkan masalah antara lain: 

Kurangnya pemahaman masyarakat dalam memilih, mendapatkan,    
menggunakan, menyimpan dan membuang obat dengan benar. 
Penggunaan antibiotik secara tidak tepat, yang dapat memicu resistensi. 
Penggunaan obat bebas terbatas tanpa informasi dan supervisi dari 
tenaga kesehatan. 

Meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang 
pentingnya penggunaan obat secara benar; 
Meningkatkan kemandirian dan perubahan perilaku masyarakat dalam 
memilih, mendapatkan, menggunakan, menyimpan dan membuang 
obat secara benar; 
Meningkatkan penggunaan obat secara rasional 

Program GeMa CerMat melibatkan aparat pemerintah terkait, tenaga kesehatan terutama apoteker sebagai 
Agent of Change (AoC), dan masyarakat. Program ini telah disosialisasikan di seluruh Indonesia oleh Kementerian 
Kesehatan, Dinas Kesehatan Provinsi, dan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota serta semakin digalakkan terutama 
oleh AoC GeMa CerMat melalui berbagai metode edukasi dan penyebaran informasi baik di desa maupun di 
kota. Setiap orang memang perlu ikut gerakan ini dan mengetahui informasi penting yang disampaikan dalam 
edukasi GeMa CerMat serta meneruskannya pada lingkungan sekitar, baik keluarga, teman, kerabat, tetangga, 
dan lain-lain.

Kegiatan yang dilakukan dalam GeMa CerMat antara lain: 

Adapun tujuan dari GeMa CerMat : 

1.

2.
3.

1.

2.

3.

Pencanangan dan sosialisasi di tingkat provinsi dan kabupaten/kota; 
Advokasi dan koordinasi lintas sektor di tingkat provinsi dan kabupaten/ 
kota; 
Pembekalan Agent of Change (AoC) GeMa CerMat bagi tenaga 
kesehatan terutama apoteker; 
Edukasi pada masyarakat dengan menggunakan metode yang sesuai;
Penyebaran informasi dan publikasi melalui media cetak dan elektronik 
serta media sosial; 
Pembuatan dan penggandaan merchandise dan materi sosialisasi, 
komunikasi, informasi dan edukasi (KIE); 

1.
2.

3.

4.
5.

6.
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Gambar 2. Capaian Jumlah Kabupaten/Kota yang telah dilaksanakan Sosialisasi 
GeMa CerMat (per 30 September 2019)*
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Berdasarkan gambar diatas terlihat ada 4 provinsi yang seluruh kab/kotanya sudah dilaksanakan sosialisasi 
GeMa CerMat yaitu Bangka Belitung, DKI Jakarta, Gorontalo dan Sulawesi Barat. 

Keterangan: Kegiatan yang dilaksanakan dengan dana APBN dan dekonsentrasi,
          Direktorat Pelayanan Kefarmasian, 2019
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Gambar 3. Capaian Jumlah Agent of Change (AoC) GeMa CerMat dan sebarannya 
di Kabupaten/Kota (per 30 September 2019)

Kementerian Kesehatan telah mempromosikan tagline “Gunakan Obat secara Tepat, Baca Informasi dengan 
Cermat” dan jargon “Tanya Lima O” dalam rangka GeMa CerMat. Melalui tagline ini diharapkan masyarakat 
dapat lebih aktif lagi mencari informasi tentang obat, baik kepada tenaga kesehatan khususnya tenaga farmasi, 
maupun dari sumber informasi lainnya yang valid dan terpercaya, seperti kemasan obat atau referensi resmi. 

Sumber: Direktorat Pelayanan Kefarmasian, 2019

“Tanya Lima O” merupakan 5 (lima) pertanyaan minimal yang harus terjawab 
atau dicari informasinya sebelum menggunakan obat, yaitu:

Sumber: Direktorat Pelayanan Kefarmasian, 2019
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3.1 Manfaat Jika Tahu GeMa CerMat 

Banyak manfaat yang bisa diambil oleh masyarakat dengan memahami informasi yang ada dalam GeMa CerMat. 
Manfaat GeMa CerMat ini bisa dicapai bila segenap masyarakat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari.

 Manfaat yang dapat diambil melalui penerapan GeMa CerMat diantaranya: 

Dalam rangka mengedukasi dan menyebarkan informasi tentang penggunaan obat secara benar, Kementerian 
Kesehatan telah menyusun berbagai materi KIE (Komunikasi, Informasi, Edukasi) seperti buku saku sebagai 
panduan bagi AoC GeMa CerMat, poster, leaflet, banner, dan berbagai infografis dan video edukasi yang 
disebarkan melalui berbagai media cetak, elektronik dan media sosial. Informasi dan materi edukasi yang 
disampaikan pada masyarakat dan tenaga kesehatan yaitu cara memilih, mendapatkan, menggunakan, 
menyimpan dan membuang obat dengan benar, termasuk penggunaan antibiotik secara bijak. 

3.2 Cara memilih dan mendapatkan obat 

Melalui program GeMa CerMat, masyarakat dihimbau agar mendapatkan obat secara legal dan benar. Cara 
mendapatkan obat yang benar perlu menyesuaikan dengan penggolongan obat berdasarkan keamanan 
dan penandaannya pada kemasan yaitu: Obat bebas, ditandai dengan lingkaran hijau dengan garis tepi 
hitam. Bisa dibeli tanpa resep dokter di apotek atau toko obat berizin; 
Obat bebas terbatas, ditandai dengan lingkaran biru dengan garis tepi hitam. Bisa dibeli tanpa resep dokter 
di apotek atau toko obat berizin dan harus memperhatikan peringatan P1-P6 pada kemasan obat;  
Obat keras, ditandai dengan lingkaran merah dengan huruf K hitam yang menyentuh garis tepi hitam.
Harus dibeli dengan resep dokter dan hanya bisa dibeli di apotek atau didapatkan dari fasilitas kesehatan 
(puskesmas, klinik, rumah sakit); 
Narkotika, ditandai dengan lingkaran putih dengan tanda tambah merah dan garis tepi hitam. Harus dengan 
resep dokter dan dilaporkan sesuai ketentuan perundangan. 

Mengetahui tentang penggolongan obat sehingga dapat memilih obat 
dengan benar; 
Mendapatkan dan menggunakan obat sesuai indikasi medis (rasional); 
Mengetahui hal-hal penting sebelum menggunakan obat; 
Melakukan swamedikasi dengan tepat; 
Mencapai tujuan penggunaan obat/pengobatan yang diharapkan; 
Menggunakan antibiotik secara bijak; 
Mencegah kerugian akibat penggunaan obat yang keliru; 
Mencegah resistensi bakteri atau mikroorganisme penyebab penyakit; 
Mencegah penyalahgunaan obat; 
Mengurangi pencemaran lingkungan akibat penguraian dari limbah 
obat yang dibuang secara salah.

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

1.

2.

3.

4.
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Gambar 4. Penggolongan Obat Berdasarkan Keamanan dan Penandaan 
pada Kemasan

Sebaiknya hindari pembelian obat dari sarana tidak resmi atau tidak mendapatkan izin sebagai pengecer obat, 
termasuk melalui media online. Pembelian obat melalui fasilitas pelayanan kesehatan, apotek, atau toko obat 
berizin, akan dijamin keamanannya oleh apoteker atau tenaga teknis kefarmasian penanggungjawab sarana, 
yang telah mendapatkan surat izin praktek pelayanan kefarmasian. 

3.3 Cara Menggunakan Obat 

Obat harus digunakan secara tepat agar dapat mencapai tujuan pengobatan dan menghindari masalah 
kesehatan baru. Hal ini harus dipahami oleh masyarakat sebelum menggunakan obat, dapat ditanyakan 
kepada apoteker atau tenaga teknis kefarmasian saat mengambil obat di apotek atau membaca informasi 
pada kemasan obat atau sumber informasi lain yang dapat dipercaya. 

Hal-hal yang harus diperhatikan sebelum menggunakan obat 

Baca aturan pakai sebelum menggunakan obat 
Gunakan obat sesuai aturan pakai: 
a. Dosis. Misal: gunakan sendok takar yang tersedia 
b. Rentang waktu. Misal: Antibiotik 3 x 1, artinya diminum setiap 8 jam 
c. Lama penggunaan obat. Misal: antibiotik digunakan 3-5 hari. 
Obat Bebas dan Obat Bebas Terbatas tidak digunakan secara terus-menerus. Jika sakit berlanjut segera 
hubungi dokter. 
Hentikan penggunaan obat apabila timbul efek yang tidak diinginkan, segera ke fasilitas pelayanan 
kesehatan. 
Tidak menggunakan obat orang lain meski gejala sakitnya sama. 
Tanyakan pada Apoteker untuk mendapatkan informasi penggunaan obat yang lebih lengkap. 

Sumber: Direktorat Pelayanan Kefarmasian, 2019

1.
2.

3.

4.

5.
6.
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Gambar 5. Cara Memilih Obat 

3.4 Penggunaan antibiotik secara bijak 

Antibiotik adalah obat yang digunakan untuk mematikan atau menghambat pertumbuhan bakteri penyebab 
infeksi. Pada saat infeksi bakteri jahat/patogen, dalam jumlah banyak berada dalam tubuh, sistem kekebalan 
tidak mampu melawannya, sehingga antibiotik harus diberikan secara benar dan sesuai dengan bakteri 
penyebabnya. Antibiotik hanya diperlukan untuk mengatasi infeksi bakteri. Tidak berguna untuk mengobati 
infeksi yang disebabkan oleh virus. 

Bakteri resisten yaitu bakteri penyebab infeksi yang dulunya bisa dimatikan dengan antibiotik tertentu, 
kemudian ini tidak dapat lagi dimatikan dengan antibiotik tersebut dengan dosis sesuai ketentuan. Saat ini 
bermunculan bakteri resisten atau bahkan multi-resisten. Pasien yang terinfeksi bakteri multiresisten sering kali 
sulit disembuhkan atau berakhir dengan meninggal. 

Penyebab bakteri berubah menjadi resisten

Dipicu oleh penggunaan antibiotik yang tidak ada indikasi, tidak tepat 
jenis, tidak tepat dosis, terlalu lama atau terlalu singkat (irrational use). 
Sering menggunakan antibiotik. 
Konsumsi makanan yang mengandung residu antibiotik. 
Tertular pasien infeksi bakteri resisten. 

Sumber: Direktorat Pelayanan Kefarmasian, 2019

1.

2.
3.
4.
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Hal-hal yang harus diperhatikan saat menggunakan antibiotik

Antibiotik harus digunakan untuk infeksi bakteri saja. 
Apabila Anda sakit infeksi akibat virus jangan memaksa dokter untuk 
meresepkan antibiotik. 
Antibiotik harus dengan resep dokter. 
Tanyakan pada dokter, apakah diagnosa penyakit Anda dan apakah ada 
infeksi bakteri.  
Jangan membeli antibiotik tanpa resep atau menggunakan resep lama. 
Jangan memberi antibiotik kepada orang lain.

Gambar 6. Penggunaan Antibiotik Secara Bijak Oleh Masyarakat (5T)

3.5 Cara Menyimpan Obat dengan Benar 

Di rumah tangga, obat harus disimpan dengan cara yang benar, sesuai petunjuk penyimpanan pada kemasan 
obat. Hal ini dilakukan untuk menghindari terjadinya kerusakan obat selama penyimpanan, agar obat masih 
dapat memberikan efek sesuai tujuan pengobatan. 

1. Cara Penyimpanan Obat Secara Umum

Jangan melepas etiket 
pada wadah obat, karena 
tercantum nama, cara 
penggunaan, dan informasi 
penting lainnya. 

Perhatikan dan ikuti aturan 
penyimpanan pada kemasan 
atau tanyakan pada Apoteker 
di apotek.

Letakkan obat jauh 
dari jangkauan anak. 

Simpan obat dalam kemasan 
asli dan wadah tertutup rapat. 

Jangan menyimpan obat di 
dalam mobil dalam jangka 

lama karena suhu tidak stabil 
dalam mobil dapat merusak 

obat. 
 Perhatikan tanda-tanda 

kerusakan obat dalam 
penyimpanan. Misal: perubahan 

warna, bau, penggumpalan. Obat 
yang telah rusak harus dibuang, 

walaupun sudah kedaluwarsa.

Sumber: Direktorat Pelayanan Kefarmasian, 2019

1.
2.

3.
4.

5.
6.
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2. Cara Penyimpanan Obat Secara Khusus

Tablet dan kapsul tidak 
disimpan di tempat panas 
atau lembab. 

Obat sirup tidak disimpan 
dalam lemari pendingin. 

Obat untuk vagina (ovula) 
dan anus (suppositoria) 
disimpan di lemari pendingin 
(bukan pada bagian freezer) 
agar tidak meleleh pada 
suhu ruangan.

Obat bentuk aerosol/spray 
tidak disimpan di tempat 

bersuhu tinggi, karena dapat 
meledak. 

Insulin yang belum digunakan 
disimpan di lemari pendingin. Setelah 
digunakan disimpan di suhu ruangan. 

Obat yang telah rusak harus 
dibuang walaupun belum 

kedaluwarsa. 

3.6 Cara Membuang Obat dengan Benar 

Di rumah tangga, obat harus dibuang dengan cara yang benar, agar tidak merusak lingkungan dan ekosistem 
serta tidak dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab untuk dipergunakan atau diperjualbelikan 
kembali.

Pisahkan isi obat dari kemasan

Lepaskan etiket dan 
tutup dari wadah/

botol/tube. 

Buang kemasan obat (dus/
blister/strip/bungkus lain) 
setelah dirobek atau digunting. 

Buang isi obat sirup ke 
saluran pembuangan 
air (jamban) setelah 
diencerkan. Hancurkan 
botolnya 
dan buang di tempat 
sampah. 

Buang obat tablet 
atau kapsul di tempat 

sampah setelah 
dihancurkan dan 

dimasukkan ke dalam 
plastik serta dicampur 
dengan tanah dan air.

Gunting tube salep/krim terlebih 
dahulu dan buang secara terpisah 
dari tutupnya di tempat 
sampah. Buang jarum insulin setelah dirusak 

dan dalam keadaan tutup terpasang 
kembali. 
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Gambar 6.  Poster Tanya Lima O

Sumber: Direktorat Pelayanan Kefarmasian, 2019
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