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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Lemahnya pengawasan dan pembinaan profesi apoteker oleh pemerintah 

dan organisasi profesi apoteker Indonesia, menjadikan pelayanan kefarmasian saat 

ini tidak memenuhi standar. Dampak yang terjadi dari permasalahan tesebut 

adalah timbulnya permasalahan-permasalahan yang banyak dialami oleh 

masyarakat, apoteker, maupun apotek. Permasalahan yang dapat muncul dari 

kejadian tersebut sangat beragam, dari mulai kesalahan dalam pengobatan 

(medication error) sampai peredaran obat keras secara bebas tanpa diikuti edukasi 

dan informasi obat oleh apotker. Hal tersebut diperkuat adanya kasus pada 

sejumlah apotek di Makasar, Sulawesi Selatan. BPOM saat melaksanakan sidak, 

banyak menemukan apotek-apotek yang memperjualbelikan obat-obatan yang 

memiliki efek pada system syaraf. Obat tersebut banyak dibeli oleh sebagian 

orang terutama anak dibawah umur sebagai alat memabukan diri. Kasus serupa 

juga terjadi di kota Semarang pada tahun 2015 yaitu, banyak ditemukan apotek 

yang menjual bebas obat dengan merk trihek yang juga merupakan obat daftar G 

tanpa menggunakan resep dokter (Metronews, 2015). Rendahnya kesadaran 

apoteker dalam memberikan pelayanan kefarmasian yang berlandaskan peraturan 

perundangan saat ini perlu menjadi perhatian penting bagi pemerintah dan 

organisasi profesi apoteker. 

Apoteker dalam melaksanakan pekerjaan kefarmasian harus mengacu pada 

peraturan yang berlaku. Peraturan-peraturan yang dapat dijadikan acuan adalah 
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peraturan yang dikeluarkan secara resmi oleh pemerintah. Tujuan ditetapkannya 

peraturan pekerjaan kefarmasian tersebut adalah untuk memberikan perlindungan 

kepada masyarakat atau pasien dalam memperoleh sediaan farmasi; meningkatkan 

atau mempertahankan mutu layanan atau pekerjaan kefarmasian agar sesuai 

dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan peraturan perundangan-

undangan; serta memberi kepastian hukum bagi pasien atau masyarakat dan 

tenaga kefarmasian (Anonim, 2009). 

Ikatan Apoteker Indonesia (IAI), telah melaksanakan Rapat Kerja Daerah 

(RAKERDA) bulan Febuari 2016 tentang “Optimasi Peran Apoteker dalam 

Praktek Kefarmasian”. Hasil RAKERDA IAI tersebut adalah, merekomendasikan 

bahwa perlu dilakukan penelitian oleh organisasi profesi untuk mengetahui 

apakah praktek profesi apoteker di lapangan sudah sesuai dengan peraturan 

perundangan kefarmasian. Fakta yang ada saat ini, banyak apoteker yang 

ditemukan tidak berada di apotek pada saat jam buka apotek. Hal tersebut 

diperkuat dengan penelitian Adelina (2008) di Kota Medan. Hasil survey terhadap 

68 apotek menunjukkan bahwa Apoteker Pengelola Apotek (APA) tidak hadir 

setiap hari di apotek. Persentase terbesar yang melaksanakan pelayanan langsung 

kepada pasien di apotek adalah asisten apoteker (83,82%). Kehadiran apoteker 

saat jam buka apotek merupakan hal yang terpenting dalam pelaksanaan 

pelayanan kefarmasian sesuai peraturan perundang-undangan (Depkes RI, 2014). 

Pelayanan kefarmasian di apotek meliputi dua kegiatan utama yaitu, 

kegiatan yang bersifat menajerial dan pelayanan farmasi klinik (Depkes RI, 2016). 

Oleh karena itu, apoteker dituntut untuk lebih meningkatkan pengetahuan, 
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ketrampilan dan perilaku agar dapat memberikan pelayanan secara professional. 

Pelayanan kefarmasian saat ini mengacu pada konsep pharmaceutical care, 

dimana bentuk pelayanannya berorientasi pada pasien (Depkes RI, 2014). 

Berdasarkan ketentuan tersebut, pelayanan kefarmasian yang diberikan kepada 

masyarakat atau pasien harus dilakukan secara langsung oleh apoteker. Agar 

masyarakat atau pasien tidak merasa terbohongi dengan adanya pelayanan yang 

dilakukan bukan seorang apoteker, pemberi layanan harus memperkenalkan diri 

dan mengenakan atribut praktek seperti jas praktek, lengkap dengan identitas 

(Depkes RI, 2014). Selain itu, guna mendukung masyarakat atau pasien benar-

benar mendapatkan pelayanan langsung oleh apoteker, apotek wajib memasang 

papan praktek apoteker, lengkap dengan jam praktek apoteker yang dapat dilihat 

secara jalas dari luar (PMK RI, 2016). 

Pada era perkembangan zaman saat ini, banyak masyarakat yang berupaya 

melakukan pengobatan sendiri, alasannya lebih praktis dan murah. Hal tersebut 

menjadikan profesi apoteker harus menyadari bahwa kemungkinan terdapat 

kesalahan dalam pengobatan (medication error). Selain menyerahkan obat dari 

dokter (obat keras), apoteker juga dihadapkan dengan kebutuhan pemberian obat 

lain seperti, obat wajib apotek, obat bebas terbatas dan obat bebas. Sebagai 

konsekuensi era perkembangan zaman tersebut, pemerintah memberikan 

perluasan bagi masyarakat atau pasien dalam memilih dan memperoleh obat keras 

tanpa resep. Keluarnya PMK nomor 919 tahun 1993, tentang obat yang dapat 

diserahkan tanpa resep dan KMK nomor 347 tahun 1990, tentang obat wajib 

apotek, sebagai acuan bagi profesi apoteker dalam menangani masyarakat atau 
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pasien yang ingin melakukan pengobatan sendiri atau yang dikenal dengan istilah 

swamedikasi. 

Apoteker dalam melaksanakan pelayanan swamedikasi dituntut untuk 

berinteraksi dan berkomunikasi terhadap pasien dengaan baik. Misalnya, 

menanyakan keluhan pasien. Tujuan dari hal tersebut adalah untuk mempermudah 

apoteker dalam menentukan pemilihan obat secara tepat berdasarkan indikasi 

yang diderita pasien. Apabila apoteker memberikan obat yang diminta oleh 

pasien, maka harus mengacu pada peraturan yang berlaku, guna menentukan 

jumlah dosis yang tepat. Selain itu, apoteker juga wajib melakukan pemantauan 

terapi obat (PTO). Tujuan dari PTO adalah untuk memastikan bahwa pasien 

mendapatkan terapi obat yang efektif, terjangkau dengan memaksimalkan efikasi 

dan meminimalkan efek samping. Berdasarkan dari hal tersebut, apoteker perlu 

mengakses identitas pasien serta membuat catatan pengobatan agar proses PTO 

berjalan dengan baik (Depkes RI, 2014). 

Masyarakat saat ini banyak yang melakukan pemilihan pengobatan 

sendiri, sehingga dimungkinkan akan terjadi kesalahan pengobatan apabila tidak 

diberi bimbingan ataupun palayanan yang sesuai dan diberikan secara langsung 

oleh apoteker. Natrrium diklofenak dipilih dalam penelitian ini dikarenakan, 

natrium diklofenak termasuk dalam daftar obat wajib apotek nomor 3 dan 

termasuk dalam golongan obat keras. Natrium diklofenak saat ini sudah dikenal 

banyak oleh masyarakat dan merupakan obat pilihan paling banyak bagi 

masyarakat umum untuk digunakan dalam upaya pengobatan sendiri tanpa ada 

pengulangan atas resep dokter. Dalam peraturan OWA Penggunaan natrium 
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diklofenak harus selalu dikontrol dan diawasi. Natrium diklofenak dengan 

penggunan secara terus menerus dapat memicu kerusakan mukosa lambung 

(Depkes RI, 1999). Berdasarkan dari hal tersebut, apoteker dituntut untuk benar-

benar paham mengenai obat tersebut, sehingga mampu memberikan informasi 

obat secara tepat. Informasi obat yang diberikan dapat berupa dosis dan aturan 

pakai, kontraindikasi, efek samping, penyimpanan obat dan apoteker harus 

memastikan bahwa, pasien benar-benar paham dengan informasi yang diberi oleh 

apoteker (Depkes RI, 2016). Namun fakta yang ada saat ini, banyak apoteker yang 

hanya memberikan informasi obat berupa dosis pemakaian saja, dan ada pula 

yang tidak memberikan informasi obat sama sekali. 

Implementasi pelayanan kefarmasian sesuai dengan peraturan 

perundangan, pada saat ini dinilai masih belum dilaksanakan secara optimal. 

Penelitian yang membuktikan juga bahwa praktek profesi apoteker di apotek tidak 

sejalan dengan peraturan perundangan adalah penelitian Rosita (2012) mengenai 

implementasi pelaksanaan pelayanan kefarmasian di apotek-apotek Kecamatan 

Semampir, Surabaya Utara didapatkan hasil yang kurang baik. Hasil dari 11 

apotek yang diteliti sebagian besar (72,72%) masih masuk dalam kategori sedang, 

dan cenderung kurang dalam implementasinya. 

Penelitian tentang implementasi peraturan perundang-undangan 

kefarmasian belum pernah dilakukan di kota Semarang. Jumlah apotek di kota 

Semarang saat ini cukup banyak dan kemungkinan besar tidak terawasi. Hal 

tersebut disebabkan karena minimnya SDM pemerintah dan organisasi profesi 

apoteker dalam melakukan pengawasan dan pembinaan. Selain SDM, tidak 
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adanya data secara fakta yang dapat dijadikan acuan organisasi profesi apoteker 

sebagai acuan dalam mengevaluasi dan membina profesi apoteker merupakan 

salah satu penyebab praktek profesi apoteker di lapangan tidak terawasi. Oleh 

karena itu, perlu dilakukan penelitian tentang implementasi peraturan perundang-

undangan kefarmasian tentang praktek profesi apoteker untuk menggambarkan 

sejauh mana peran apoteker di kota Semarang dalam melaksanakan praktek 

kefarmasian. Data yang didapatkan nantinya dapat dijadikan sebagai data awal 

dan digunakan sebagai media evaluasi serta bahan pembinaan terhadap apoteker 

di kota Semarang dalam rangka meningkatkan peran apoteker sebagai tenaga 

kesehatan, dan terwujudnya peningkatan kualitas hidup pasien. 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, dapat dirumuskan masalah 

yaitu  bagaimanakah gambaran implementasi peraturan perundang-undangan 

kefarmasian tentang praktek apoteker di apotek ditinjau dari pelayanan 

swamedikasi di apotek-apotek wilayah Semarang bagian tengah yang meliputi: 

1. SDM dan perlengkapan pendukung 

2. Pelayanan umum apotek terhadap pasien 

3. Pelayanan swamedikasi oleh apoteker 

4. Pemberian informasi obat 
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C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk memetakan dan menentukan kesesuaian 

implementasi peraturan perundang-undangan kefarmasian tentang praktek 

apoteker di apotek ditinjau dari pelayanan swamedikasi di apotek-apotek wilayah 

Semarang bagian tengah yang meliputi petugas apotek memperkenalkan diri, 

apoteker mengenakan atribut praktek, apotek memasang papan praktek apoteker 

dan apoteker melakukan swamedikasi di apotek-apotek wilayah Semarang bagian 

tengah. 

D. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yaitu : 

1. Sebagai bahan evaluasi bagi apoteker, organisasi profesi, dan Dinas terkait 

dalam pelaksanaan praktek kefarmasian dan implementasi standar pelayanan 

kefarmasian yang sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang 

berlaku. 

2. Hasil penelitian juga dapat digunakan sebagai dasar dalam melakukan 

pembinaan terhadap apoteker sebagai tenaga kesehatan, atau sebagai anggota 

organisasi profesi dalam melakukan praktek kefarmasian. 

E. Tinjauan Pustaka 

1. Apotek, Apoteker dan Tenaga Teknis Kefarmasian 

Pada umumnya, apotek memiliki dua fungsi yang terjadi pada kegiatan 

sehari-hari. Fungsi apotek yang pertama adalah sebagai sarana pelayanan 

kesehatan. Fungsi yang ke dua yaitu sebagai sarana bisnis untuk mencari 
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keuntungan atas produk-produk yang telah dijual. Menurut PMK no. 73 tahun 

2016, apotek merupakan sarana pelayanan kefarmasian dan tempat dimana 

apoteker melaksanakan praktek kefarmasianya. Apotek juga merupakan 

sarana dilakukannya pekerjaan kefarmasian dan penyaluran sediaan farmasi 

(obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetik) dan perbekalan kesehatan 

lainnya yang berupa bahan dan peralatan yang diperlukan untuk 

menyelenggarakan upaya kesehatan kepada masyarakat (Depkes RI, 2004). 

Fungsi apotek antara lain yaitu, sebagai tempat pengabdian apoteker yang 

telah mengucapkan sumpah jabatan dan sebagai sarana farmasi untuk 

melakukan peracikan, pengubahan bentuk, pencampuran, penyerahan obat 

serta sarana penyaluran perbekalan farmasi kepada masyarakat secara meluas 

dan merata (Menkes RI,  2014) 

Apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus sebagai apoteker, telah 

mengucapkan sumpah jabatan apoteker dan berhak melakukan pekerjaan 

kefarmasian. Apoteker merupakan tenaga kesehatan profesional yang banyak 

berhubungan langsung dengan masyarakat sebagai sumber informasi obat. 

Oleh karena itu, informasi obat yang diberikan pada pasien haruslah informasi 

yang lengkap dan berorientasi kepada pasien. Dalam hal sumber informasi 

obat, seorang apoteker harus mampu memberi informasi yang tepat dan benar, 

sehingga pasien memahami dan yakin bahwa obat yang digunakannya dapat 

mengobati penyakit yang dideritanya, serta memberikan rasa aman ketika 

menggunakannya. Dengan demikian, peran seorang apoteker di apotek akan 

dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat (Depkes RI, 2014). 
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Tugas dan fungsi apoteker adalah memimpin dan melakukan 

pengawasan atas seluruh aktivitas sesuai dengan peraturan perundang-

undangan pemerintah dibidang farmasi (Anief, 2001). Apoteker dalam 

melaksanakan tugas pelayanan kefarmasian di apotek harus memenuhi 

persyaratan administrasi dan menggunakan atribut praktek seperti baju praktek 

dan atau tanda pengenal (Depkes RI, 2014). Hal ini bertujuan agar masyarakat 

atau pasien dapat mengenali bahwa yang melayaninya adalah benar-benar 

seorang apoteker. Apabila apoteker pengelola tidak terdapat di apotek, maka 

tugas seorang apoteker pengelola dapat digantikan oleh apoteker pendamping 

(Depkes RI, 2009). Hal ini bertujuan agar praktek pelayanan kefarmasian tetap 

sesuai dengan proserdur. 

Tenaga Teknis Kefarmasian (TTK) adalah tenaga kesehatan yang wajib 

memiliki pengetahuan dan keterampilan melalui pendidikan yang terdiri atas 

Sarjana Farmasi, Ahli Madya Farmasi, Analisis Farmasi, dan Tenaga 

Menengah Farmasi. Tenaga Teknis Kefarmasian wajib mempunyai Surat 

Tanda Registrasi Tenaga Teknis Kefarmasian (STRTTK) yang dikeluarkan 

oleh mentri kesehatan yang didelegasikan kepada KFN (Komite Farmasi 

Nasional). STRTTK berlaku selama 5 tahun dan dapat diregistrasi ulang 

selama memenuhi syarat. Fungsi dari TTK yaitu membantu tugas dari 

apoteker dalam menjalankan praktek kefarmasian (Menkes RI 2014). Batasan 

ruang lingkup kerja TTK yaitu, melaksanakan pembuatan, termasuk 

pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan 

dan distribusi obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat serta 



10 
 

 
 

pengembangan obat, bahan obat, dan obat tradisional. Pekerjaan kefarmasian 

yang dilakukan TTK harus di bawah pengawasan apoteker atau dilakukan 

sendiri sesuai prosedur perundang-undangan yang berlaku (Menkes RI, 2008). 

2. Pelayanan Kefarmasian (Pharmaceutical Care) 

Pharmaceutical care merupakan tanggung jawab pemberian layanan 

obat sampai hasil yang diharapkan, yaitu meningkatnya kualitas hidup pasien 

(Hepler dan Strand, 1990). FIP (International Pharmaceutical Federation) 

menegaskan bahwa pharmaceutical care merupakan tanggung jawab 

pemberian layanan obat sampai didapatkannya hasil yang jelas atau terjaganya 

kualitas hidup pasien. Pelayanan  kefarmasian  saat  ini telah bergeser 

orientasinya dari obat (drug oriented) ke pasien (pasien oriented) yang 

mengacu kepada pharmaceutical care. Kegiatan pelayanan kefarmasian yang 

semula berfokus pada pengelolaan obat sebagai komoditi berubah menjadi 

pelayanan yang komprehensif dan bertujuan untuk meningkatkan kualitas 

hidup pasien (Menkes RI, 2014). 

Pelayanan kefarmasian saat ini tidak hanya berupa pelayanan resep saja, 

tapi juga meliputi pengobatan sendiri (swamedikasi) (Gupta, dkk., 2011). 

Penekanan apoteker dalam konsep phamaceutical care dalam swamedikasi 

terletak pada dua hal, pertama, yaitu apoteker harus memberikan pelayanan 

kefarmasian sesuai dengan kebutuhan kondisi penyakit pasien. Selain itu, 

apoteker juga harus membuat komitmen untuk meneruskan pelayanan secara 

berkesinambungan terhadap pasien tersebut (BinFar, 2007). 
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Menurut Heppler dan Strand (1990), tanggung jawab apoteker dalam 

ruang lingkup pharmaceutical care yaitu, identifikasi aktual dan potensial 

masalah yang berhubungan dengan obat, menyelesaikan masalah yang 

berhubungan dengan obat/Drug Related Problem (DRP), dan mencegah 

terjadinya masalah yang berhubungan dengan obat. Penerapan tugas dari 

apoteker berdasarkan konsep pharmaceutical care (Heppler dan Strand, 

1990), adalah sebagai berikut : 

a. Menetapkan dan menjamin kebutuhan terapi obat pasien sehingga tujuan 

terapi dapat tercapai dan dapat digunakan pasien dengan baik. 

b. Menjalankan identifikasi, resolusi, dan pencegahan kesalahan terapi obat 

(drug therapy problems).  

c. Memantau kondisi pasien untuk memastikan bahwa pengobatan mencapai 

hasil yang diinginkan. 

d. Melayani setiap pasien dengan cara yang tidak merugikan pasien, 

meminimalkan bahaya, jujur, adil, beretika, dan membuat keputusan 

secara beretika. 

e. Melakukan yang terbaik untuk pasien dalam segala kasus, tidak membuat 

kesalahan, mengatakan yang sebenarnya pada pasien, setia, dan mengakui 

bahwa pasien adalah pengambil keputusan tertinggi serta selalu menjaga 

privasi pasien. 

3. Peraturan dan Undang-Undang Terkait Kefarmasian 

Apotek merupakan salah satu sarana pelayanan kesehatan masyarakat 

yang diatur dalam peraturan perundangan. Tugas dan fungsi apotek adalah 
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melakukan persediaan, melakukan penyimpanan, dan melakukan penyerahan 

perbekalan farmasi yang bermutu. Pelayanan kefarmasian yang dilakukan di 

apotek merupakan bentuk pelayanan yang bertanggung jawab yang harus dan 

langsung dilakukan oleh profesi apoteker (Depkes RI, 2014). Oleh karena itu, 

dengan adanya peraturan perundangan, diharapkan profesi apoteker dalam 

melaksanakan kegiatan pelayanan kefarmasian dapat mematuhi peraturan 

tersebut untuk mengurangi kesalahan dalam pengobatan terhadap pasien. 

Berikut beberapa peraturan penting yang mengatur tentang apotek dan 

pelayanannya : 

a. PP No 51 Tahun 2009 

Peraturan tersebut dibuat dengan tujuan untuk memberikan perlindungan 

kepada pasien atau masyarakat dalam memperoleh dan menetapkan 

sediaan farmasi dan jasa kefarmasian; meningkatkan dan mempertahankan 

mutu penyelenggaraan pekerjaan kefarmasian sesuai dengan 

perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi serta peraturan perundangan-

undangan; serta memberikan kepastian hukum bagi pasien, masyarakat 

dan tenaga kefarmasian. Selain itu, seperti yang disebutkan dalam pasal 51 

ayat 3, dapat dijadikan acuan bahwa pelayanan kefarmasian hanya boleh 

dilakukan oleh apoteker walaupun terdapat TTK yang membantu apoteker. 

b. Kepmenkes Nomor : 1027/Menkes/SK/IX/2004 

Apoteker sebagai pengelola apotek diharapkan mampu melaksanakan 

kegiatan pelayanan kefarmasian secara profesional. Apoteker mampu 

untuk mengintegrasikan pelayanan yang diberikan pada sistem pelayanan 
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kesehatan secara menyeluruh. Oleh sebab itu, pelayanan kefarmasian 

dapat memberikan hasil pelayanan kesehatan yang berkesinambungan 

secara baik. Seperti yang disebutkan dalam peraturan tersebut bahwa, 

apoteker harus mampu berkomunikasi dan berinteraksi dengan baik 

kepada pasien untuk mendapatkan informasi penting dari pasien, guna 

terwujudnya pelayanan kefarmasian yang berbasis pharmaceutical care. 

Dalam peraturan ini, apoteker juga dituntut untuk memberikan informasi 

obat secara detail dan baik dan kemudian diikuti edukasi, konseling, 

promkes, monitoring penggunaan obat, membuat catatan pengobatan 

pasien. 

c. UU Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 

Setiap orang berhak memperoleh akses atas sumber daya yang 

berkompeten di bidang kesehatan, mempunyai hak dalam memperoleh 

pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau. Selain itu, 

setiap orang berhak memperoleh informasi tentang kesehatan diri sendiri 

termasuk tindakan dan pengobatan yang telah maupun yang akan 

diterimanya dari tenaga kesehatan. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 

tentang kesehatan menyebutkan bahwa pelayanan informasi obat harus 

dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian khusus dan 

kewenangan sesuai dengan peraturan. Pernyataan tersebut yang dijadikan 

dasar dalam pembuatan Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek tahun 

2014. 
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d. PMK No 73 Tahun 2016 

Peraturan Mentri Kesehatan no 35 tahun 2014 tentang Standar Pelayanan 

Kefarmasian di Apotek dibuat dengan pertimbangan bahwa Keputusan 

Menteri Kesehatan nomor 1027/Menkes/SK/IX/2004 tentang Standar 

Pelayanan Kefarmasian di Apotek sudah tidak sesuai dengan 

perkembangan dan kebutuhan hukum. Peraturan tersebut dibuat dengan 

tujuan untuk meningkatkan mutu pelayanan kefarmasian, menjamin 

kepastian hukum bagi tenaga kefarmasian, dan melindungi pasien dan 

masyarakat dari penggunaan obat yang tidak rasional dalam rangka 

keselamatan pasien (patient safety). Banyak acuan yang dapat digunakan 

dalam praktek profesi apoteker dan tenaga kefarmasian pada PMK ini 

antara lain, acuan dalam melaksanakan dispensing, pelayanan informasi obat 

(PIO), konseling, pelayanan kefarmasian di rumah (home pharmacy care), 

pemantauan terapi obat (PTO) dan monitoring efek samping obat (MESO). 

Selain pelayanan yang berupa pelayanan farmasi klinik, dalam peraturan ini juga 

menegaskan bahwa setiap petugas farmasi yang berada di apotek harus jelas 

tertera identitasnya, dengan tujuan pasien dapat mengenali siapa yang memberi 

pelayanan kefarmasian secara langsung.  

e. PO. 001/ PP.IAI/1418/VII/2014 

Selain diatur oleh peraturan perundangan yang sah oleh pemerintah, 

standar praktek apoteker juga diatur dalam peraturan organisasi Ikatan 

Apoteker Indonesia. Poin pokok dalam peraturan tersebut antara lain yaitu: 

prosedur pelaksanaan pengkajian penggunaan obat, prosedur pelaksanaan 

praktek kefarmasian dasar (Fundamental Pharmacy Practice), prosedur 
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pelaksanaan dispensing sediaan farmasi dan alkes, prosedur pelaksanaan 

compounding sediaan farmasi, prosedur pelaksanaan Pelayanan Informasi 

Obat dan Konseling, prosedur pelaksanaan promosi kesehatan, prosedur 

pelaksanaan manajemen sediaan farmasi dan alkes, prosedur pelaksanaan 

manajemen praktek kefarmasian, mengikuti perkembangan IPTEK 

kefarmasian. Selain itu, dalam peraturan ini juga mengatur bagaimana 

apoteker harus mendokumentasikan seperti membuat catatan identitas dan 

pengobatan pasien. 

f. PO.005/PP.IAI/1418/VII/2014 

Standar pemasangan papan praktek apoteker telah diatur oleh organisasi 

profesi apoteker (IAI) dengan mengeluarkan surat keputusan Nomor: 

PO.005/PP.IAI/1418/VII/2014. Selain memuat identitas apoteker, papan 

tersebut juga harus mencantumkan jam praktek apoteker. 7 (tujuh) Poin 

penting tentang aturan pemasangan papan praktek apoteker tersebut (PP 

IAI, 2014), antara lain: 

a. Apoteker yang menyelenggarakan praktek kefarmasian di apotek wajib 

memasang papan nama praktek apoteker.  

b. Papan nama praktek berukuran panjang 80 cm dan lebar 60 cm.  

c. Bahan pembuatan papan nama praktek dapat berupa kayu atau sejenis 

(kanvas, sticker vinyl, dan flexi outdoor).  

d. Papan nama praktek apoteker harus memuat : 

1) Logo Ikatan Apoteker Indonesia 
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2) Nama / dan sebutan profesional sesuai Surat Izin Praktek Apoteker 

(SIPA) 

3) Nomor Surat Ijin Praktek Apoteker (SIPA) 

4) Nomor Surat Tanda Registrasi Apoteker (STRA) 

5) Hari dan jam praktek 

6) Nama, alamat dan nomor telepon apotek  

e. Selain logo IAI dan tulisan sebagaimana poin (4), tidak dibenarkan 

menambahkan tulisan lain atau gambar  

f. Papan nama praktek memiliki dasar putih, tulisan hitam, dan apabila 

diperlukan papan nama tersebut boleh diberi penerangan yang tidak 

bersifat iklan.  

g. Papan nama praktek dipasang pada bangunan apotek (dinding atau 

kaca) yang dapat terlihat dengan jelas dari luar apotek. 

4. Pelayanan Farmasi Klinik di Apotek 

Pelayanan farmasi klinik di apotek merupakan salah satu aspek dari 

pelayanan kefarmasian yang langsung dan bertanggung jawab kepada pasien. 

Pelayanan farmasi klinik di apotek meliputi (DepKes RI, 2014) :  

a. Pengkajian Resep 

Kegiatan pengkajian resep yang harus dilakukan meliputi kesesuaian 

administrasi, kesesuaian farmasetik dan pertimbangan klinis. Jika 

ditemukan adanya ketidaksesuaian dari hasil pengkajian, maka apoteker 

harus menghubungi dokter penulis resep.  
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b. Dispensing 

Dispensing terdiri dari penyiapan, penyerahan dan pemberian informasi 

obat setelah dilakukanya pengkajian resep. Apoteker di apotek juga dapat 

melayani obat non resep atau pelayanan swamedikasi. Apoteker harus 

memberikan edukasi kepada pasien yang memerlukan obat non resep 

untuk penyakit ringan dengan memilihkan obat bebas, bebas terbatas yang 

sesuai dengan indikasi penyakit pasien. 

c. Pelayanan Informasi Obat (PIO) 

Pelayanan informasi obat merupakan kegiatan yang dilakukan oleh 

apoteker dalam pemberian informasi mengenai obat yang tidak memihak. 

Informasi obat tersebut dievaluasi secara kritis dan dengan bukti terbaik 

dalam segala aspek penggunaan obat. Informasi obat dapat diberikan 

kepada profesi kesehatan lain, pasien atau masyarakat mengenai obat 

(termasuk obat resep), obat bebas dan herbal. Informasi yang dapat 

diberikan meliputi dosis, bentuk sediaan, formulasi khusus, rute dan 

metoda pemberian, farmakokinetik, farmakologi, terapeutik dan alternatif, 

efikasi, keamanan penggunaan pada ibu hamil dan menyusui, efek 

samping, interaksi, stabilitas, ketersediaan, harga, sifat fisika atau kimia 

dari obat dan lain-lain. 

d. Konseling 

Konseling merupakan proses interaktif antara apoteker dengan 

pasien/keluarga pasien. Konseling penggunaan obat yang dilakukan 

apoteker bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman, 
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kesadaran dan kepatuhan sehingga terjadi perubahan perilaku dalam 

penggunaan obat dan menyelesaikan masalah yang dihadapi pasien.  

Apoteker harus melakukan verifikasi bahwa pasien atau keluarga pasien 

sudah memahami mengenai obat yang digunakan. 

e. Pelayanan Kefarmasian di Rumah (home pharmacy care) 

Apoteker sebagai pemberi layanan diharapkan juga dapat melakukan 

pelayanan kefarmasian yang bersifat kunjungan rumah, khususnya untuk 

kelompok lansia dan pasien dengan pengobatan penyakit kronis lainnya. 

f. Pemantauan Terapi Obat (PTO) 

Pemantauan terapi obat adalah proses yang memastikan bahwa seorang 

pasien mendapatkan terapi obat yang efektif dan terjangkau dengan 

memaksimalkan efikasi dan meminimalkan efek samping. Apoteker dalam 

melaksaanakan kegiatan PTO harus memperhatikan kriteria-kriteria 

pasien, antara lain: 

1) Anak-anak dan lanjut usia, ibu hamil dan menyusui. 

2) Menerima obat lebih dari 5 (lima) jenis.  

3) Adanya multidiagnosis.  

4) Pasien dengan gangguan fungsi ginjal atau hati.  

5) Menerima obat dengan indeks terapi sempit.  

6) Menerima obat yang sering diketahui menyebabkan reaksi Obat yang 

merugikan. 

Selain memperhatikan kriteria-kriteria pasien, dalam melaksanakan 

kegiatan PTO, apoteker juga harus mengikuti prosedur sebagai berikut 
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1) Memilih pasien yang memenuhi kriteria. 

2) Mengambil riwayat pengobatan pasien yang terdiri dari riwayat 

penyakit, riwayat penggunaan obat dan riwayat alergi; melalui 

wawancara dengan pasien atau keluarga pasien atau tenaga kesehatan 

lain. 

3) Melakukan identifikasi masalah terkait obat, antara lain adalah adanya 

indikasi tetapi tidak diterapi, pemberian obat tanpa indikasi, pemilihan 

obat yang tidak tepat, dosis terlalu tinggi, dosis terlalu rendah, 

terjadinya reaksi obat yang tidak diinginkan atau terjadinya interaksi 

obat. 

4) Apoteker menentukan prioritas masalah sesuai kondisi pasien dan 

menentukan apakah masalah tersebut sudah atau berpotensi akan 

terjadi. 

5) Memberikan rekomendasi atau rencana tindak lanjut yang berisi 

rencana pemantauan dengan tujuan memastikan pencapaian efek terapi 

dan meminimalkan efek yang tidak dikehendaki. 

6) Hasil identifikasi masalah terkait obat dan rekomendasi yang telah 

dibuat oleh apoteker, harus dikomunikasikan dengan tenaga kesehatan 

terkait untuk mengoptimalkan tujuan terapi. 

7) Melakukan dokumentasi pelaksanaan pemantauan terapi obat dengan 

menggunakan Formulir 9 
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g. Monitoring Efek Samping Obat (MESO) 

Monitoring efek samping obat adalah kegiatan pemantauan pada setiap 

respon obat yang merugikan atau tidak diharapkan yang terjadi pada dosis 

normal ketika digunakan oleh manusia untuk tujuan profilaksis, diagnosis 

dan terapi atau memodifikasi fungsi fisiologis. Prosedur yang harus 

dilakukan dalam melaksanakan kegiatan MESO antara lain sbagai berikut: 

1) Mengidentifikasi obat dan pasien yang mempunyai resiko tinggi 

mengalami efek samping obat. 

2) Mengisi formulir MESO  

3) Melaporkan ke Pusat Monitoring Efek Samping Obat Nasional dengan 

menggunakan Formulir 10 

5. Swamedikasi 

Swamedikasi adalah pemilihan dan penggunaan obat (obat modern 

maupun obat tradisional) oleh seseorang untuk melindungi diri dari penyakit 

dan gejalanya (WHO,1998). Sementara itu, menurut International 

Pharmaceutical Federation (1999), yang dimaksud dari swamedikasi adalah 

penggunaan obat non resep oleh seseorang atas inisiatif sendiri. Secara umum, 

swamedikasi didefinisikan sebagai pemilihan pengobatan sendiri yang 

dilakukan oleh seseorang untuk mengatasi masalah kesehatan atau gangguan 

yang ringan, seperti batuk-pilek, demam, sakit kepala, diare, sembelit, perut 

kembung, maag, gatal-gatal, infeksi jamur kulit dan lain-lain. Aspek lainnya 

yang harus diperhatikan dalam swamedikasi adalah apoteker harus mampu 

memberikan edukasi mengenai obat non resep yang telah dipilih dan 
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diserahkan kepada pasien (Menkes RI, 2014). Pelayanan obat non resep 

merupakan pelayanan kepada pasien yang ingin melakukan pengobatan 

sendiri atau swamedikasi. Obat untuk swamedikasi meliputi obat-obat yang 

dapat digunakan tanpa resep yang meliputi obat wajib apotek (OWA), obat 

bebas terbatas (OBT) dan obat bebas (OB). Obat wajib apotek terdiri dari 

kelas terapi oral kontrasepsi, obat saluran cerna, obat mulut serta tenggorokan, 

obat saluran nafas, obat yang mempengaruhi sistem neuromuskular, anti 

parasit dan obat kulit topikal. 

Obat yang digunakan dalam swamedikasi harus terjamin keamanan, 

kualitas dan keefektifannya. Oleh karena itu, obat yang digunakan harus 

diindikasikan untuk kondisi yang dapat dikenali sendiri dan untuk beberapa 

macam kondisi kronis, serta obat untuk tahap penyembuhan (setelah diagnosis 

medis awal). Pada seluruh kasus, obat harus didesain spesifik untuk tujuan 

pengobatan tertentu dan memerlukan bentuk sediaan dan dosis yang benar 

(WHO, 1998). 

Strandar layanan yang digunakan dalam melakukan swamedikasi harus 

sesuai dengan konsep pharmaceutical care. Prosedur yang sesuai bertujuan 

untuk mengarahkan ketepatan pemilihan obat pada saat melakukan pelayanan 

swamedikasi dan dapat dilakukan dengan arahan pertanyaan penuntun, antara 

lain (Susilowati, 2011): 

a. W (Who) “Untuk siapa obat tersebut?” 

b. W (What Symptoms ) “Gejala apa yang dirasakan?” 

c. H (How Long) “Sudah berapa lama gejala tersebut berlangsung?” 
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d. A (Action) “Tindakan apa yang sudah dilakukan untuk mengatasi gejala 

tersebut?” 

e. M (Medicine) “Obat-obat apa saja yang sedang digunakan oleh pasien?” 

6. Pelayanan Informasi Obat (PIO) 

Pelayanan informasi obat adalah bentuk kegiatan yang dilakukan oleh 

apoteker kepada profesi kesehatan lain, pasien atau masyarakat dalam 

memberikan informasi obat. Informasi obat yang diberikan harus tidak 

memihak, dievaluasi secara kritis dan dengan bukti terbaik dari segala aspek 

penggunaan obat. Informasi obat dapat berupa dosis, bentuk sediaan, 

formulasi khusus, rute dan metode pemberian, farmakokinetik, farmakologi, 

terapeutik dan alternatif, efikasi, keamanan penggunaan pada ibu hamil dan 

menyusui, efek samping, interaksi obat, stabilitas, ketersediaan, harga, sifat 

fisika atau kimia dai obat tersebut (Menkes RI, 2014). 

Kegiatan pelayanan informasi obat di apotek meliputi, menjawab 

pertanyaan (lisan maupun tulisan), membuat dan menyebarkan 

buletin/brosur/leaflet, pemberdayaan masyarakat (penyuluhan) dan 

memberikan informasi dan edukasi kepada pasien. Selain itu, kegiatan PIO 

juga dapat berupa memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada 

mahasiswa farmasi yang sedang praktek profesi, melakukan penelitian 

penggunaan obat, membuat atau menyampaikan makalah dalam forum ilmiah 

dan melakukan program jaminan mutu (Depkes RI, 2016). 

Informasi-informasi yang harus diberikan oleh tenaga kefarmasian yang 

ada di apotek meliputi: khasiat obat, efek samping obat, cara pemakaian obat, 
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dosis obat, waktu pemakaian obat, lama pemakaian obat, kontra indikasi obat, 

hal yang harus diperhatikan sewaktu minum obat, hal yang harus dilakukan 

jika lupa meminum obat, cara penyimpanan obat yang baik, cara 

memperlakukan obat yang masih tersisa dan cara membedakan obat yang 

masih baik dan yang sudah rusak (Muharni dkk, 2015) 

Pelayanan informasi obat di apotek wajib didokumentasikan agar dapat 

membantu apoteker dalam menelusuri atau memantau pasien kembali dalam 

waktu yang relatif singkat dengan menggunakan formulir (Menkes RI, 2014). 

Contoh dokumen pelayanan informasi obat dapat dilihat pada tabel 1.  

No. …..... Tanggal : …………………………….. Waktu : …… Metode : Lisan/Tertulis/Telepon )* 

1. Identitas Penanya Nama ………………………………………………….. No. Telp. 

………………………………… Status : Pasien / Keluarga Pasien / Petugas Kesehatan 

(………………………………………..)* 

2. Data Pasien Umur : …….tahun; Tinggi : ….... cm; Berat : ………kg; Jenis kelamin : Laki-laki/Perempuan )* 

Kehamilan : Ya (……minggu)/Tidak )* Menyusui : Ya/Tidak )* 

3. Pertanyaan Uraian Pertanyaan : 

……………………………………………………………………………………………………………..………

……………………………………………………………………………………………………..………………

……………………………………………………………………………………………..  Jenis Pertanyaan: 

Identifikasi Obat Interaksi Obat Harga Obat Kontra Indikasi Cara Pemakaian Stabilitas Dosis Keracunan Efek 

Samping Obat Penggunaan Terapeutik Farmakokinetika Farmakodinamika Ketersediaan Obat Lain-lain 

………………….. 

4. Jawaban……………………………………………………………………………………………..………… 

5. Referensi……………………………………………………………………………………………..………… 

6. Penyampaian Jawaban : Segera/Dalam 24 jam/Lebih dari 24 jam )* 

Apoteker yang menjawab : ………………………………………………………………………… Tanggal : 

……………………………… Waktu : ………………………………. Metode Jawaban : Lisan/Tertulis/Telepon )* 

 

Tabel I. Contoh Dokumentasi Pelayanan Informasi Obat 
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7. Natrium Diklofenak 

Obat wajib apotek (OWA) adalah golongan obat yang wajib tersedia di 

apotek. Obat Wajib Apotek dapat diperoleh tanpa melalui resep dokter. 

Tujuan digolongkanya OWA yaitu memperluas keterjangkauan obat untuk 

masyarakat dalam rangka pemilihan pengobatan sendiri. Pemilihan dan 

penggunaan obat berdasarkan golongan tersebut harus dilakukan dengan 

bimbingan apoteker (Menkes RI, 2014). Ketentuan apoteker dalam 

memberikan pelayanan terhadap pasien yang membutuhkan obat yang 

tergolong dalam OWA, yaitu : memenuhi batasan dan ketentuan  tiap jenis 

obat, membuat catatan pasien dan obat yang diserahkan serta memberikan 

informasi obat yang sesuai (Depkes RI, 1990). 

Daftar Obat Wajib Apotek (DOWA) tercantum dalam Peraturan Menteri 

Kesehatan Republik Indonesia, antara lain yaitu : 

a. Keputusan Menteri Kesehatan nomor 347/ MenKes/SK/VII/1990 tentang 

Obat Wajib Apotek berisi Daftar Obat Wajib Apotek No. 1 

b. Keputusan Menteri Kesehatan nomor 924/ Menkes / Per / X / 1993 tentang 

DaftarObat Wajib Apotek No.2 

c. Keputusan Menteri Kesehatan nomor 1176/Menkes/SK/X/1999 tentang 

Daftar Obat Wajib Apotek No.3 

 Natrium diklofenak merupakan  salah satu obat yang terdaftar pada Daftar 

Obat Wajib Apotek No.3. Natrium diklofenak digunakan sebagai antiinflamasi 

dan antirematik. Pemberian natrium diklofenak sebagai OWA memiliki 

ketentuan yaitu, dapat diberikan kepada pasien dengan dosis 25 mg sejumlah 
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10 tablet (Depkes RI, 1999). Natrium diklofenak memiliki beberapa kontra 

indikasi, yaitu : penderita yang hipersensitif terhadap diklofenak atau yang 

menderita asma, urtikaria atau alergi pada pemberian aspirin atau NSAID lain 

dan penderita tukak lambung. Natrium diklofenak juga memiliki beberapa 

efek samping, antara lainnya : nyeri/keram perut, sakit kepala, retensi cairan, 

diare, nausea, konstipasi, flatulen, kelainan pada hasil uji hati, indigesti, tukak 

lambung, pusing, ruam, pruritus dan tinitus, peningkatan kadar enzim-enzim 

aminotransferase (SGOT, SGPT) hepatitis, dalam kasus terbatas gangguan 

hematologi (trombositopenia, leukopenia, anemia, agranulositosis). 

 Peringatan penggunaan natrium diklofenak yang harus di perhatikan 

terhadap beberapa kondisi pasien, adalah sebagai berikut (PIONAS, 2015) : 

a. Dapat menyebabkan retensi cairan dan edema pada penderita dekomposisi 

jantung atau hipertensi. 

b. Hati-hati penggunaan pada penderita gangguan fungsi ginjal, jantung, hati, 

penderita usia lanjut dan penderita dengan luka atau perdarahan pada 

saluran pencernaan. 

c. Hindarkan penggunaan pada penderita porfiria hati. 

d. Hati-hati dalam penggunaan selama kehamilan karena diklofenak dapat 

menembus plasenta. 

e. Diklofenak tidak dianjurkan untuk ibu menyusui karena diklofenak 

diekskresikan melalui ASI. 

f. Pada anak-anak, efektivitas dan keamanannya belum diketahui dengan 

pasti. 
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Natrium dikofenak juga dapat berinteraksi dengan obat lain (PIO NAS, 

2015) yaitu : 

a. Penggunaan bersama aspirin akan menurunkan konsentrasi plasma dan 

AUC diklofenak. 

b. Diklofenak meningkatkan konsentrasi plasma digoksin, metotreksat, 

siklosporin dan litium sehingga meningkatkan toksisitasnya. 

c. Diklofenak menurunkan aktivitas obat-obatan diuretik. 

8. Ghost Shopping 

Ghost Shopping merupakan suatu cara untuk melihat kinerja, terutama 

kinerja sumber daya manusia dalam melaksanakan kegiatan pekerjaan dan 

pelayanan terhadap konsumen. Selain itu, metode  ghost shopping juga dapat 

digunakan untuk penelitian yang mengukur kepuasan pelanggan serta 

implementasian suatu peraturan dan standar prosedur operasi (SPO). Metode 

ini dilaksanakan dengan cara memperkerjakan orang (ghost shopper) untuk 

berperan atau bersikap seperti pelanggan atau pembeli potensial. Selanjutnya, 

ghost shopper akan menilai atau mengamati proses pelayanan yang diberikan 

suatu perusahaan, atau sarana penjualan tersebut (Nurlinda, 2013). 

F. Landasan Teori 

Pharmaceutical care merupakan bentuk pelayanan optimum yang 

dilakukan oleh apoteker terhadap pasien dalam melakukan terapi pengobatan yang 

bertanggung jawab guna meningkatnya kualitas hidup pasien (Menkes RI, 2014). 

Pedoman dalam melaksanakan pharmaceutical care di apotek diatur dalam 

PerMenKes RI no.73 tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di 
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Apotek tepatnya pada aspek pelayanan farmasi klinik. Realita dari pelaksanaan 

bentuk pelayanan ini belum sepenuhnya terlaksana sesuai dengan peraturan 

tersebut. Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan juga 

memberikan amanat bahwa praktek kefarmasian harus dilakukan oleh tenaga 

kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan, sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan yang ada. Saat ini, peran apoteker ditutut untuk selalu 

meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan prilaku agar dapat melaksanakan 

interaksi langsung dengan pasien dalam kegiatan swamedikasi (PP RI, 2009). 

Penelitian SPKA yang dilakukan oleh Adelina (2008) di Kota Medan, 

menunjukkan bahwa Apoteker Pengelola Apotek (APA) tidak hadir setiap hari di 

apotek. Penelitian tersebut membuktikan bahwa terjadi kelumpuhan bentuk 

pelayanan kefarmasian oleh apoteker terhadap pasien secara langsung. Penelitian 

Rosita (2012) mengenai Pelaksanaan Pelayanan Kefarmasian di Apotek-apotek 

Kecamatan Semampir, Surabaya Utara didapatkan hasil yang kurang baik dan 

cenderung kurang dalam pelaksanaan pelayanan kefarmasian. Penelitian Adelina 

dan Rosita tersebut, membuktikan bahwa pelaksanaan implementasi peraturan 

perundang-undangan kefarmasian tentang praktek apoteker belum dilaksanakan. 

Menurut Cahyono, dkk (2015), pelaksanaan Standar Pelayanan Kefarmasian di 

Apotek Kabupaten Semarang masih belum optimal dan belum ada sosialisasi dan 

pembinaan sesuai prosedur yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten 

maupun IAI Cabang Kabupaten Semarang. 
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G. Keterangan Empiris 

Melalui penelitian ini diharapkan diperoleh data mengenai implementasi 

peraturan perundang-undangan tentang praktek apoteker di apotek ditinjau dari 

pelayanan swamedikasi di apotek-apotek Semarang bagian tengah. Data yang 

didapatkan dalam penelitian ini adalah data layanan farmasi klinik yang meliputi : 

1. Persentase petugas apotek yang memperkenalkan diri. 

2. Persentase apoteker yang mengenakan atribut praktek. 

3. Persentase apotek yang memasang papan praktek apoteker. 

a) Papan praktek apoteker di luar bangunan apotek 

b) Jadwal praktek apoteker pada papan praktek apoteker 

4. Persentase apoteker yang melaksanakan swamedikasi berdasarkan peraturan 

perundang-undangan kefarmasian. 

a) Apoteker melayani pasien secara langsung 

b) Apoteker menanyakan keluhan pasien 

c) Apoteker memberikan obat natrium diklofenak 25 mg 10 tablet 

d) Apoteker menanyakan identitas pasien (surveyor) 

e) Apoteker membuat catatan identitas dan pengobatan pasien 

f) Apoteker merujuk pasien ke dokter bila belum sembuh 

g) Apoteker memberikan informasi dosis dan aturan pakai obat 

h) Apoteker memberikan informasi efek samping obat 

i) Apoteker memberikan informasi penyimpanan obat 

j) Apoteker menanyakan kembali informasi obat yang diberikan 

k) Apoteker meminta tanda tangan surveyor 


