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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Kehidupan manusia tidak dapat lepas dari kesehatan diri. Hal tersebut 

merupakan kondisi normal manusia yang berdampak pada tercapainya kualitas 

hidup yang baik. Berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 36 Tahun 2009 

kesehatan merupakan keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun 

sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan 

ekonomi. 

Pentingnya kesehatan bagi manusia mendorong pemerintah untuk 

meningkatkan mutu pelayanan di tempat pelayanan kesehatan khususnya Rumah 

Sakit. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan (PMK) RI Nomor 72 Tahun 2016 

Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan 

pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan 

rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat. Pelayanan kesehatan paripurna yang 

dimaksud meliputi promotif (upaya peningkatan kesehatan), preventif (upaya 

pencegahan penyakit), kuratif (upaya penyembuhan penyakit) dan rehabilitatif 

(upaya pemulihan kesehatan) yang dilaksanakan secara menyeluruh, terpadu dan 

berkesinambungan.  

Pelayanan kefarmasian di rumah sakit berada dalam naungan Instalasi Farmasi 

Rumah Sakit (IFRS). Pelayanan kefarmasian di rumah sakit merupakan pelayanan 

langsung dan bertanggung jawab kepada pasien berkaitan dengan sediaan farmasi.
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kompeten menjalankan tugas dan fungsinya dalam lingkup manajemen dan 

pelayanan farmasi klinis serta memiliki kemampuan bekerja sama dengan tenaga 

kesehatan lainnya.  

Upaya untuk meningkatkan wawasan, pengetahuan, keterampilan, dan 

keahlian di bidang kefarmasian, serta untuk mempersiapkan calon apoteker 

memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang kompeten dan profesional, maka 

dilaksanakan Praktik Kerja Profesi Apoteker di Rumah Sakit Umum Pemerintah 

(RSUP) Dr. Kariadi Semarang. Rumah Sakit Umum Pemerintah Dr. Kariadi 

merupakan rumah sakit pemerintah tipe A yang berupaya memfasilitasi dan 

meningkatkan mutu pelayanan kesehatan, pendidikan dan penelitian diseluruh 

disiplin ilmu untuk memfasilitasi calon apoteker ikut serta mengamati kegiatan 

pelayanan farmasi klinis dan pengelolaan perbekalan farmasi yang dilakukan oleh 

apoteker praktisi. Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di RSUP Dr. Kariadi 

dilaksanakan pada periode Juni- Juli 2018. 

B. Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker 

Tujuan dilaksanakan PKPA di Rumah Sakit antara lain : 

1. Meningkatkan pemahaman calon apoteker tentang peran, fungsi, posisi, dan 

tanggung jawab apoteker dalam pelayanan kefarmasian di rumah sakit. 

2. Membekali calon apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan, keterampilan 

dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di rumah 

sakit. 

3. Memberi kesempatan kepada calon apoteker untuk melihat dan mempelajari 

strategi dan kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka 
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pengembangan praktek farmasi klinis di rumah sakit. 

4. Mempersiapkan calon apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga 

farmasi yang profesional. 

5. Memberikan gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di 

rumah sakit. 

C. Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker 

Manfaat yang dapat diperoleh dari kegiatan PKPA ini antara lain : 

1. Mengetahui dan memahami tugas dan tanggung jawab apoteker dalam 

pelayanan kefarmasian di rumah sakit. 

2. Mendapatkan pengalaman praktis mengenai pekerjaan kefarmasian di rumah 

sakit. 

3. Mendapatkan pengetahuan manajemen praktis di rumah sakit. 

4. Mampu berkomunikasi dan meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi 

apoteker yang profesional. 

 

 


