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BAB III 

PEMBAHASAN 

A. Tinjauan Umum Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Dr. Kariadi 

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

Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Dr. Kariadi didirikan pada jaman 

penjajahan Belanda pada tanggal 9 September 1925 dan dikenal dengan nama 

Centrale Buzgerlijke Ziekewsichting (CBZ), kemudian pada jaman penjajahan 

Jepang berubah menjadi “Purusara” (Pusat Rumah Sakit Rakyat). 

a. Berubah menjadi rumah sakit vertikal milik departemen kesehatan dengan 

nama RSUP Dr. Kariadi berdasarkan SK Menteri Kesehatan RI No. 

21215/Kab/1964 tanggal 14 April 1964. 

b. Berdasarkan SK Menkes RI No. 546/Men.Kes/SK/III/1978 diklasifikasi 

menjadi Rumah Sakit Umum tipe B Pendidikan dan dengan SK Menkes RI 

no. 134/Menkes/SK/1978 mengatur tentang struktur RS Dr. Kariadi. 

c. Berdasarkan SK Menkes RI Nomor 1130/Menkes/SK/XII/1003, tanggal 10 

Desember 1993 ditetapkan menjadi RS Unit Swadana dengan struktur 

organisasi berdasarkan SK Menkes No. 546/Menkes/VI/1994 tanggal 13 

Juni 1994 Tentang Organisasi dan Tata Kerja RSUP Dr. Kariadi. 

d. Tahun 1997 sebagai Instansi Pemerintah Pengguna Penerimaan Negara 

Bukan Pajak (PNBP) berdasarkan UU No. 20 tahun 1997. 

e. Berdasarkan PP No. 120 Tahun 2000 tentang Pendirian Perusahaan Jawatan 

RSUP Dr. Kariadi, status rumah sakit berubah menjadi Perusahaan Jawatan 
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yang operasional mulai Tahun 2002. 

f. Terakhir pada tahun 2005 diubah statusnya menjadi Instansi Pemerintah 

yang menerapkan PPK-BLU berdasarkan PP No. 23 tahun 2005 dan 

Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 1243/MENKES/SK/VII/2005 tanggal 

11 Agustus 2005. 

2. Visi dan Misi RSUP Dr. Kariadi 

Visi RSUP Dr. Kariadi adalah menjadi rumah sakit terbaik di Indonesia. 

Visi tersebut dituangkan dalam misi RSUP. Dr. Kariadi yaitu: 

a. Menyelenggarakan pelayanan kesehatan dan rujukan yang paripurna, 

bermutu kelas dunia, menjamin keselamatan pasien dan menjangkau 

seluruh masyarakat 

b. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan yang berkualitas sesuai 

kebutuhan pelayanan kesehatan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan 

teknologi 

c. Menyelenggarakan penelitian yang berkualitas sesuai kebutuhan pelayanan 

kesehatan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.  

Perwujudan visi dan misi ini ditunjang oleh nilai-nilai keterbukaan, 

kebersamaan, profesionalisme, kejujuran, dan kedisiplinan. Motto RSUP Dr. 

Kariadi adalah ‘Sahabat Menuju Sehat’. 

3. Struktur Organisasi dan Tata Laksana di RSUP Dr. Kariadi 

Struktur organisasi merupakan suatu kerangka yang menunjukkan 

seluruh kegiatan untuk pencapaian tujuan organisasi, hubungan antar fungsi, 

serta wewenang dan tanggung jawabnya (Kemensetneg RI, 2015). 
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Struktur organisasi RSUP Dr. Kariadi sesuai dengan Peraturan Menteri 

Kesehatan Nomor 1045 tahun 2006 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit 

di lingkungan departemen kesehatan yang menyatakan bahwa RSU Kelas A 

dipimpin oleh seorang direktur utama yang membawahi empat direktorat, yaitu 

direktur medik dan keperawatan, direktur sumber daya manusia dan 

pendidikan, direktur keuangan, dan direktur umum dan operasional. Setiap 

direktorat memiliki tiga bidang/bagian yang masing-masing bidang terdiri dari 

tiga sub bagian (Depkes RI, 2006).  

4. Instalasi Farmasi RSUP Dr. Kariadi 

Instalasi Farmasi Sakit (IFRS) Dr. Kariadi adalah suatu departemen atau 

unit atau bagian di rumah sakit Dr. Kariadi yang dipimpin oleh seorang 

apoteker dan dibantu oleh beberapa orang apoteker yang memenuhi 

persyaratan perturan perundang-undangan yang berlaku dan kompeten secara 

profesional dan merupakan tempat atau fasilitas penyelenggaraan yang 

bertanggung jawab atas seluruh pekerjaan serta pelayanan kefarmasian yang 

ditujukan untuk keperluan rumah sakit Dr. Kariadi. Indikator yang dijadikan 

tolak ukur keberhasilan pelayanan farmasi IFRS Dr. Kariadi adalah waktu 

tunggu pasien untuk memperoleh pelayanan obat adalah 30 menit untuk resep 

non racikan serta 60 menit untuk resep racikan, kesalahan dalam pemberian 

obat sebesar 0% dan penulisan resep obat yang ada di formularium mencapai 

100%. Adapun struktur organisasi Instalasi Farmasi RSUP Dr. Kariadi 

disajikan pada gambar 1 sebagai berikut. 
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Gambar 1. Struktur Organisasi Instalasi Farmasi RSUP Dr. Kariadi 

 

Instalasi Farmasi Rumah Sakit (IFRS) di RSUP Dr. Kariadi dipimpin oleh 

seorang kepala instalasi yang merupakan seorang apoteker, hal tersebut telah sesuai 

dengan Permenkes No. 72 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di 

rumah sakit, pasal 6 ayat 3, yang menyatakan bahwa instalasi farmasi dipimpin oleh 

seorang apoteker sebagai penanggung jawab. Kepala instalasi membawahi 

penanggung jawab bidang logistik; penanggung jawab bidang pelayanan dan mutu 

pelayanan; serta penanggung jawab administrasi dan keuangan. Penanggung jawab 

yang telah disebutkan merupakan seorang apoteker. Kepala instalasi dan 

penanggung jawab masing-masing bidang bertugas melakukan penjaminan bahwa 

setiap kegiatan kefarmasian yang dilakukan telah sesuai dengan standar operasional 

yang berlaku. 

Tugas dan fungsi dari IFRS RSUP Dr. Kariadi adalah melakukan pengelolaan 
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terhadap perbekalan farmasi, pelayanan farmasi klinik, administrasi farmasi, dan 

keuangan. Berdasarkan struktur pada gambar 1 , ketiga fungsi tersebut dilaksanakan 

oleh penanggung jawab masing-masing bidang yang dibantu oleh beberapa personil 

tenaga teknis kefarmasian (TTK) dan pembantu umum atau caraka. 

Depo merupakan suatu unit fungsional yang menyelenggarakan pelayanan 

kefarmasian di ruang rawat rumah sakit. Depo dapat dikatakan sebagai perwakilan 

IFRS untuk melakukan pelayanan kefarmasian di ruang rawat (berinteraksi 

langsung dengan pasien), sehingga pelayanan kefarmasian kepada pasien dapat 

terlaksana semaksimal mungkin. Depo farmasi di RSUP Dr. Kariadi terletak di 

beberapa ruang rawat seperti Pavilliun Garuda (Depo Garuda), Rawat Inap (Depo 

Rajawali), Rawat Jalan (Depo Merpati), Jantung (Depo Elang), Geriatri, Instalasi 

Bedah Sentral, Instalasi Rawat Intensif, Depo Handling Steril, serta Depo Handling 

Sitostatika. Depo Farmasi tersebut memiliki apoteker sebagai penanggung jawab. 

Apoteker tersebut yang akan bertugas mengatur dan mengelola sediaan farmasi, 

alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai, baik ketersediaannya, penyimpanan, 

distribusi ke pasien, hingga administrasinya. 

B. Logistik Farmasi (Gudang Farmasi dan Perbekalan Logistik) 

Gudang farmasi merupakan bagian dari fungsi logistik rumah sakit yang 

sangat penting dalam melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan. Fungsi gudang 

farmasi meliputi seleksi, perencanaan, pengadaan, penyimpanan, penjaminan mutu, 

pengendalian dan pelayanan gudang farmasi (penyaluran atau distribusi gudang 

farmasi). 
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 RSUP Dr. Kariadi Semarang memiliki berbagai perbekalan farmasi yang 

digunakan untuk pasien umum dan pasien BPJS. Gudang farmasi berada dibawah 

penanggungjawab logistik. Unit Gudang (perencanaan, penyimpanan, dan 

pendistribusian) merupakan komponen yang ada di bagian logistik. Waktu 

pelayanan kefarmasian di gudang farmasi setiap hari senin - minggu pukul 07.00-

14.00 WIB dan 14.00-21.00 WIB. Transaksi dan pelayanan kefarmasian 

disesuaikan waktu pelayanan kefarmasian di gudang. Tugas masing-masing 

petugas yang ada di gudang farmasi menurut penanggungjawab logistik, antara lain: 

1. Penanggungjawab logistik 

a. Mengkoordinir dan membina staf logistik farmasi 

b. Membuat usulan pengadaan barang logistik farmasi 

c. Membuat laporan pengeluaran barang 

d. Membuat surat bukti pengeluaran barang 

e. Membuat laporan berkala kepada direktur utama yang ditandatangani oleh 

kepala IFRS. 

2. Apoteker di gudang farmasi 

a. Membuat usulan kebutuhan (perencanaan) 

b. Membuat laporan penerimaan dan pendistribusian 

c. Membuat laporan persediaan dan mutasi barang 

d. Mengecek kesesuaian penyimpanan obat 

3. Tenaga Teknis Kefarmasian. 

a. Bertanggung jawab atas penyimpanan dan pendistribusian barang 

b. Membuat laporan penggunaan perbekalan farmasi 
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c. Menyiapkan permintaan mutasi perbekalan farmasi 

d. Memasukkan laporan mutasi perbekalan farmasi 

Siklus manajemen obat merupakan suatu siklus yang tidak terputus pada 

suatu rumah sakit, dimulai dari seleksi obat, perencanaan jumlah obat yang akan 

diadakan, pengadaan, penyimpanan, distribusi, penggunaan sampai kembali lagi ke 

seleksi obat. Tahapan - tahapan yang saling terkait ini membutuhkan koordinasi 

yang baik agar berjalan optimal dalam menjamin mutu obat dan efisiensi pelayanan. 

Adapun tahapan - tahapan tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Pemilihan (Seleksi) 

Seleksi obat dilakukan oleh Tim Farmasi dan Terapi (TFT) dengan 

menyusun suatu daftar obat, alat kesehatan dan Bahan Medis Habis Pakai 

(BMHP) yang akan digunakan di rumah sakit sebagai bagian dari pelayanan 

rumah sakit. Tahapan untuk seleksi obat dan alat kesehatan yang perlu 

diperhatikan adalah semua obat, alat kesehatan dan BMHP harus masuk dalam 

formularium RSUP Dr. Kariadi,  apabila suatu obat, alat kesehatan, dan BMHP 

tidak termasuk dalam formularium rumah sakit harus ada evidence based yang 

diajukan untuk disetujui oleh direktur rumah sakit. Hal-hal yang perlu 

diperhatikan dalam seleksi obat adalah ijin edar obat, alkes, BMHP, efisiensi 

harga dan mutu produk. 

2. Perencanaan 

Perencanaan perbekalan farmasi di rumah sakit dilakukan oleh logistik 

farmasi yang kemudian diajukan sebagai usulan perencanaan. Proses 

perencanaan perbekalan farmasi mengunakan pendekatan perencanaan 
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kebutuhan dengan kombinasi antara metode konsumsi dengan metode 

epidemiologi. Perencanaan dengan metode konsumsi memiliki keuntungan 

yakni sederhana dan mudah, akan tetapi akan sulit mengantisipasi peningkatan 

kebutuhan perbekalan farmasi yang bersifat mendadak seperti terjadinya 

bencana alam atau wabah penyakit tertentu. Pengantisipasian terhadap 

kekurangan metode konsumsi tersebut maka dapat dikombinasikan dengan 

metode epidemiologi. 

Usulan dilakukan satu tahun sekali. Adapun pedoman dalam 

perencanaan obat dan alat kesehatan, meliputi : 

a. Formularium RSUP Dr. Kariadi 

b. Data epidemiologi yaitu angka kejadian penyakit 

c. Data pemakaian perbekalan farmasi periode sebelumnya 

d. Anggaran yang tersedia 

e. Sisa persediaan perbekalan farmasi 

f. Penetapan prioritas perbekalan farmasi 

Usulan perencanaan perbekalan farmasi dibuat berdasarkan kebutuhan 3 

bulan sebelumnya. Surat usulan perencanaan ditandatangani oleh kepala 

instalasi farmasi yang untuk selanjutnya diserahkan kepada direktur utama 

melalui direktur medik dan keperawatan. Apabila direktur utama menyetujui 

usulan perencanaan tersebut, maka selanjutnya diserahkan kepada kepala 

perencanaan dan evaluasi anggaran (PEA), kemudian diteruskan kebagian PPK 

(Pejabat Pembuat Komitmen), setelah itu dikembalikan kebagian PEA untuk 

memasukkan kesistem informasi rencana umum pengadaan (SIRUP), 
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selanjutnya usulan tesebut dikembalikan lagi kebagian perencanaan dan 

evaluasi anggaran untuk mengeluarkan surat pesanan (SP) 2 dan diserahkan 

kebagian ULP (unit layanan pengadaan) untuk dilakukan pengadaan, apabila 

barang datang maka akan diterima oleh panitia atau pejabat penerima. 

3. Pengadaan 

Pengadaan bertujuan untuk memperoleh obat yang dibutuhkan dengan 

harga yang paling murah dan bermutu tinggi, pengiriman obat terjamin tepat 

waktu, proses berjalan lancar, dan tidak memerlukan tenaga yang berlebihan. 

Secara teori metode pengadaan terdiri atas: 

a. Tender, digunakan untuk pembelian diatas 200 juta, diumumkan melalui 

media cetak dan elektronik. Sistem pelelangan pihak rumah sakit 

menerangkan spesifikasi barang yang akan diadakan yang sesuai dengan 

formularium. Proses pelelangan kemudian memilih Pedagang Besar 

Farmasi (PBF) atau investor yang memberikan harga paling murah dan 

sesuai spesifikasi. 

b. Sistem penunjukkan langsung, dimana pihak rumah sakit secara langsung 

melakukan pengadaan perbekalan farmasi kepada pihak PBF, dimana 

sumber dana yang digunakan untuk penunjukkan langsung berasal dari 

pendapatan rumah sakit itu sendiri. Biasanya penunjukkan langsung ini 

dilakukan jika hanya ada satu penyediaan atau ada permintaan mendadak 

seperti adanya bencana alam.  

c. Pembelian insidentil, yaitu salah satu metode pengadaan barang yang 

dilakukan apabila terjadi kekosongan barang dan dibutuhkan segera, maka 
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dilakukan pembelian dengan menggunakan dana dari pendapatan rumah 

sakit dengan biaya kurang dari 10 juta. 

d. Konsinyasi yaitu pemilik barang menitipkan barang (alat kesehatan) ke 

RSUP Dr. Kariadi kemudian pihak RS hanya membayar alat kesehatan yang 

terpakai. 

e. Sumbangan/dropping/Hibah 

4. Penerimaan 

Proses penerimaan barang di RSUP Dr. Kariadi yaitu barang yang baru 

datang diterima oleh panitia penerimaan atau pejabat penerima yang sudah 

mendapatkan sertifikat pengadaan barang dan jasa. Barang sebelum dinyatakan 

diterima harus diperiksa spesifikasinya, baik kualitatif maupun kuantitatif, 

waktu kadaluwarsa, nomor batch sesuai dengan faktur pembelian dan surat 

pesanan, kemudian panitia penerimaan akan membuat berita acara 

pemeriksaan dan penerimaan barang. Apabila barang dinyatakan sesuai 

spesifikasinya, maka barang tersebut diterima dan diserahkan ke instalasi 

farmasi oleh panitia penerimaan barang. 

5. Penyimpanan 

Penyimpanan merupakan kegiatan pengaturan perbekalan farmasi yang 

penerapannya dibedakan berdasarkan bentuk sediaan padat, cair, dan Alkes. 

Disusun secara alfabetis, berdasar kelas terapi. Gudang perbekalan farmasi di 

Rumah Sakit Dr. Kariadi terdiri dari beberapa ruang penyimpanan yaitu 

gudang pusat farmasi yang berisi obat dan alat kesehatan yang siap 

didistribusikan, ruang transit obat, gudang TPN (Total Parenteral Nutrition), 
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gudang sitostatika, obat HAM (High Alert Medication), dan gudang B3 (Bahan 

Berbahaya dan Beracun). Masing-masing gudang memiliki kriteria yang 

terpenuhi yaitu luas yang memadai, ruangan kering (tidak lembab), terdapat 

ventilasi yang cukup, pencahayaan yang baik, lantai keramik (mudah untuk 

dibersihkan), pintu dengan sistem konvensional dan finger lock. Penyusunan 

obat juga dilakukan sesuai bentuk sediaan. 

Penyimpanan obat-obat dilakukan dengan suhu terkontrol yaitu 20-30oC. 

Beberapa obat dan vaksin yang membutuhkan penjagaan suhu 2-8°C disimpan 

dalam lemari pendingin dengan pengecekan suhu yang dilakukan dua kali 

sehari setiap hari dan penerapan cold chain yaitu distribusi dengan 

menggunakan ice box. Penyimpanan khusus untuk obat narkotika-psikotropika 

dengan tingkat keamanan yang tinggi agar terhindar dari penyalahgunaan. 

Obat sitostatika dan obat HAM disimpan terpisah dari obat lain agar 

mudah dalam pengambilan dan menghindari kontaminasi baik barang, 

lingkungan, maupun petugas. Produk nutrisi parenteral dikelola/ disimpan 

sesuai petunjuk dari produsen. Bahan radioaktif disimpan pada sarana yang 

menjamin keamanan bahan tersebut maupun lingkungan sekitar. Bahan 

berbahaya dan beracun disimpan di ruangan tersendiri, terpisah dari obat dan 

alat kesehatan yang lain, selain itu bahan-bahan seperti kardus karton dilarang 

masuk dalam gudang farmasi pusat. 

Penyimpanan juga menggunakan sistem kombinasi FEFO dan FIFO, 

yaitu menggunakan barang yang disimpan lebih awal yang mempunyai waktu 

kadaluwarsa lebih pendek dan di ambil terlebih dahulu dan juga diterapkan 
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penataan obat berdasarkan label LASA ( Look Alike Sound Alike). Beberapa 

hal yang diperhatikan dalam mengelola gudang farmasi di RSUP Dr. Kariadi 

untuk menjamin keamanan, menghindari kerusakan dan menjamin  kualitas 

pelayanan yang maksimal, yaitu : 

a. Lokasi gudang 

Gudang perbekalan farmasi IFRS Dr. Kariadi sudah ditempatkan di 

lokasi yang memudahkan distribusi perbekalan dari gudang ke unit lain. 

Gudang farmasi juga sudah memiliki sistem drainase yang baik, ruangan 

yang luas serta aman. 

b. Desain gudang 

Desain gudang perbekalan farmasi sudah memiliki penerangan yang 

memadai untuk menunjang kegiatan di gudang. 

c. Organisasi pengelolaan gudang 

Struktur organisasi juga sudah menunjukkan pembagian kerja serta 

wewenang tentang pengelolaan perbekalan, sehingga karyawan sudah 

mengerti tugasnya masing-masing. 

d. Penjaminan mutu dan keamanan. 

 Kualitas setiap barang harus terjamin sehingga perlu ada sistem 

penjaminan mutu. Proses penjaminan mutu setiap barang dilakukan 

dengan pengontrolan pada tahap yaitu pada tahap penerimaan dilakukan 

pengecekan tanggal kadaluarsa dari tiap barang minimal 2 tahun sebelum 

ED, sedangkan pada tahap penyimpanan dilakukan pengontrolan suhu dan 

kelembaban yang dimonitoring pada masing-masing ruangan setiap hari. 
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Keamanan di ruang penyimpanan dijamin dengan cara menyediakan 

sistem pengaman berupa CCTV dan setiap pintu terpasang sistem Finger 

Lock. Alur pengeluaran barang juga dipantau keamanannya dengan cara 

verifikasi setiap barang yang keluar dari gudang berdasarkan permintaan 

tiap depo yang dilakukan oleh TTK dan dibantu pekerja.  

6. Distribusi 

Gudang logistik farmasi mendistribusikan obat dan alat kesehatan ke tiap 

depo atau ruangan. Setiap ruangan akan melakukan permintaan barang ke 

gudang farmasi satu minggu sekali untuk obat dan alat kesehatan yang tidak 

diresepkan atau tindakan, sedangkan permintaan untuk obat dan alat kesehatan 

yang diresepkan dari depo farmasi dilakukan setiap hari. Permintaan dilakukan 

secara komputerisasi yaitu dengan menggunakan print out permintaan rangkap 

dua. Lembar pertama diserahkan ke gudang dan lembar kedua sebagai arsip 

untuk depo yang bersangkutan. Depo melakukan permintaan dengan membuat 

permintaan mutasi barang, sedangkan gudang akan mengeluarkan bukti mutasi 

barang. Cara untuk menjamin kualitas dari barang yang penyimpanannya pada 

suhu 2-8ºC adalah dengan proses saat pendistribusian harus menggunakan 

Cool Box dan pengambilan dari almari pendingin sesegera mungkin ketika 

akan dibawa ke tiap depo.  

Apabila salah satu depo stoknya habis dan membutuhkan obat atau alat 

kesehatan tersebut serta gudang mengalami kekosongan barang tersebut dan di 

depo lain masih ada stok, maka dilakukan transfer barang yang dilakukan oleh 

petugas gudang. Depo yang memerlukan melaporkan ke bagian gudang 
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kemudian gudang melakukan transfer barang dari depo yang masih memiliki 

stok ke depo yang membutuhkan. 

7. Pemusnahan 

Perbekalan farmasi yang rusak atau Expired Date dikumpulkan dan akan 

dimusnahkan oleh pihak ketiga. Obat Narkotika dilaporkan ke Dinkes dan 

Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM), pemusnahan 

disaksikan oleh Dinkes dan atau BBPOM, dan dibuat berita acara pemusnahan. 

8. Pelaporan 

Laporan-laporan yang ada digudang farmasi antara lain: 

a. Laporan harian, meliputi permintaan mutasi, kartu stok, dan bukti mutasi 

b. Laporan bulanan, merupakan pemakaian barang selama satu bulan yang 

berisi laporan persediaan, laporan anggaran yang terserap, laporan narkotika 

dan psikotropika, dan laporan kegiatan pengadaan. 

Cara untuk mengawasi aliran barang yang masuk dan keluar dari gudang 

maka diperlukan dokumen-dokumen yang dapat mengontrolnya. Dokumen-

dokumen tersebut meliputi : 

a. Permintaan mutasi dan bukti mutasi 

b. Faktur pembelian/surat jalan 

c. Kartu stok 

d. Monitor penerimaan yang disesuaikan dengan usulan. 

9. Administrasi Pergudangan 

Sistem administrasi pergudangan harus dapat mengawasi arus 

perbekalan keluar maupun masuk gudang, sehingga memberikan gambaran 
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persediaan yang tepat. Gudang Farmasi RSUP Dr. Kariadi sebagian besar 

sudah memenuhi persyaratan, baik dari jenis ruangan penyimpanan perbekalan 

farmasi maupun pengelolaan gudang farmasi. 

Gudang farmasi mempunyai fungsi dan tugas yang sangat penting dalam 

mendukung pelaksanaan sistem pelayanan kesehatan di RSUP Dr. Kariadi. 

Fungsi dan tugas tersebut dapat dilihat dalam kegiatan-kegiatan yang ada di 

gudang farmasi, antara lain pemilihan (seleksi), perencanaan, pengadaan, 

penerimaan, penyimpanan, distribusi, pemusnahan, pelaporan, dan 

administrasi pergudangan. 

10. Evaluasi dan Pelaporan 

Evaluasi yang dilakukan di gudang farmasi salah satunya adalah stok 

opname yang dilakukan setiap bulan yang terdiri dari stok on hand, kartu stok 

dan stok di Health Management Information System (HMIS). Pihak akuntansi 

bagian keuangan rumah sakit juga melakukan evaluasi dua kali setahun. 

Gudang farmasi membuat laporan setiap bulannya untuk obat golongan 

narkotika dan psikotropik, laporan mutasi perbekalan (persediaan), dan laporan 

pemakaian obat yang sesuai dengan formularium rumah sakit. 

C. Depo Farmasi Rajawali dan Handling Steril 

1. Depo Farmasi Rajawali  

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 72 

Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit, 

pelayanan kefarmasian merupakan pelayanan langsung dan bertanggungjawab 
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kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud 

mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien. 

Pengaturan standar pelayanan kefarmasian di rumah sakit bertujuan untuk 

meningkatkan mutu pelayanan kefarmasian, menjamin kepastian hukum bagi 

tenaga kefarmasian, serta melindungi pasien dan masyarakat dari penggunaan 

obat yang tidak rasional dalam rangka keselamatan pasien (Kemenkes RI, 

2017). 

Salah suatu unit atau bagian dari instalasi farmasi RSUP Dr. Kariadi yaitu 

depo farmasi rajawali yang bertugas melayani obat-obatan, alat kesehatan dan 

sediaan lainnya yang memenuhi kebutuhan pasien pada instalasi rawat inap, 

melaksanakan penyimpanan dalam skala kecil, menyalurkan perbekalan 

farmasi kepada pasien rawat inap berdasarkan kartu obat.  

a. Sumber Daya  

Depo farmasi Rajawali dalam melaksakan tugas dan fungsinya, 

memiliki satu apoteker penanggungjawab depo, 48 Tenaga Teknis 

Kefarmasian (TTK) dan 13 orang apoteker farmasi klinik. Depo farmasi 

Rajawali melakukan pelayanan selama 24 jam dan dibagi dalam 3 shift 

yaitu Shift I pukul 07.00-14.00 WIB, Shift II pukul 14.00-21.00 WIB, Shift 

III pukul 21.00-07.00 WIB. Depo Rajawali melayani 35 bangsal /ruang 

perawatan. 

b. Permintaan dan Pengadaan  

Depo farmasi Rajawali menyediakan obat-obatan dan alkes yang 

permintaannya dilakukan ke gudang dan depo farmasi lain jika persediaan 
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menipis atau habis. Permintaan dari depo dilakukan melalui sistem online 

ke gudang farmasi dengan menggunakan program HMIS (Hospital 

Management Information System). Apabila gudang farmasi terjadi 

kekosongan perbekalan farmasi yang dibutuhkan, maka dapat dilakukan 

permintaan ke depo-depo lain yang masih mempunyai persediaan barang 

melalui transfer barang antar depo tetapi tetap dengan sepengetahuan dari 

gudang farmasi. 

Keuntungan transfer antar depo ini adalah dapat menjadi solusi 

untuk mengurangi jumlah obat dan alat kesehatan near ED dan terbuang 

akibat ED, sehingga obat dan alat kesehatan tersebut dapat ditransfer ke 

depo yang lebih sering menggunakan barang tersebut. Apabila perbekalan 

farmasi dan alat kesehatan yang dibutuhkan (stok dan persediaan) di depo 

lain serta gudang farmasi habis dan obat tersebut harus segera digunakan 

maka dengan persetujuan koordinator logistik Instalasi Farmasi Rumah 

Sakit. 

c. Penyimpanan  

Metode penyimpanan dilakukan berdasarkan kelas terapi, bentuk 

sediaan, dan jenis sediaan farmasi, alat kesehatan, dan Bahan Medis Habis 

Pakai (BMHP) dan disusun secara alfabetis dengan menerapkan prinsip 

First Expired First Out (FEFO) dan First In First Out (FIFO) disertai 

sistem informasi manajemen (Permenkes, 2016). 

Penyimpanan obat dan alkes di depo farmasi Rajawali diatur secara 

alphabetis, baik dalam bentuk sediaan obat (tablet, kapsul, sirup, salep, 
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obat tetes, injeksi, dan suppositoria) maupun temperatur (suhu ruangan 

<25°C dan suhu lemari pendingin 2-8°C), narkotika dan psikotropika. 

Penyimpanan barang dilakukan menggunakan sistem FEFO (First Expired 

First Out) dan FIFO (First In First Out), dengan menggunakan sistem 

kombinasi ini perbekalan farmasi yang mempunyai kadaluwarsa paling 

singkat diletakkan pada tempat yang mudah dijangkau sehingga 

meminimalkan perbekalan farmasi yang kadaluwarsa, mempermudah dan 

mempercepat ketika mencari obat, serta menjamin kualitas dan kuantitas 

barang. Tempat penyimpanan harus mudah diakses dan terhindar dari 

penyalahgunaan dan pencurian. Berikut adalah obat-obat yang 

memerlukan penyimpanan khusus, antara lain:  

1) Obat HAM (High Alert Medication)  

HAM (High Alert Medication) adalah obat-obatan yang memiliki 

risiko lebih tinggi untuk menyebabkan, menimbulkan adanya 

komplikasi dan dapat membahayakan pasien secara signifikan jika 

terdapat kesalahan penggunaan (dosis, interval dan pemilihannya). 

Penyimpanan obat HAM berada di lemari terpisah dengan obat yg 

lain, selalu dalam keadaan tertutup serta diberi stiker HAM berwarna 

merah dan diselotip merah pada tempat penyimpanan serta 

dimasukkan dalam plastik klip berwarna merah saat pendistribusian. 

Jenis – jenis obat HAM dapat dilihat pada lampiran 5.  

2) Obat LASA (Look Alike Sound Alike)  

Obat LASA (Look Alike Sound Alike) yaitu obat yang memiliki 
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kemasan yang mirip atau obat yang memiliki nama yang terdengar 

mirip. Ada juga obat LASA beda dosis dimana pada obat yang 

memiliki lebih dari satu kekuatan dosis dan tercantum pada daftar obat 

LASA. Obat LASA yang memiliki kekuatan dosis paling rendah 

diberi label LASA 1, dosis lebih tinggi lagi atau dosis yang berada 

diatas dosis paling rendah dan dibawah dosis paling tinggi diberi label 

LASA 2, sedangkan obat yang memiliki dosis paling tertinggi adalah 

LASA 3. Penyimpanan obat LASA tetap pada lemari obat yang sama 

dengan yang lain tetapi untuk jarak obat yang sama satu dengan yang 

lain diselingi minimal 1 atau lebih dan dengan stiker LASA berwarna 

hijau yaitu LASA 1, LASA 2 dan LASA 3.  

3) Obat Narkotika  

Golongan narkotika disimpan pada lemari khusus nakotika, yang 

mempunyai dua pintu dan kunci dipegang oleh dua orang yang 

berbeda. Syarat-syarat dalam pelayanan resep narkotika sudah sesuai 

dengan ketentuan, misalnya harus ada nama serta alamat pasien yang 

jelas, nama dokter, dan alamat dokter yang meresepkan, serta tanggal 

pemberian. Beberapa contoh obat narkotika yang tersedia di instalasi 

farmasi RSUP Dr. Kariadi seperti morfin, fentanil, dan pethidin. 

d. Sistem Distribusi 

Depo Farmasi rajawali melayani pendistribusian sediaan farmasi 

dengan menggunakan sistem One Day Unite Dose Dispensing System 

(OUDDS) dan sistem Limited Ward Floor Stock. Sistem OUDDS adalah 
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pelayanan sediaan farmasi dan alat kesehatan habis pakai untuk pasien 

rawat inap dalam bentuk unit-unit dosis tunggal untuk setiap kali 

pemakaian dalam satu hari. Sistem Limited Ward Floor Stock yang 

dimodifikasi dalam bentuk Emergency kit dilakukan untuk memenuhi 

kebutuhan yang sifatnya darurat (emergency/life saving) dan disimpan 

dalam lemari-lemari tersendiri pada setiap ruang atau kelas (biasanya di 

ruang perawat).  

Emergency kit berisi obat-obat dan alat kesehatan habis pakai. 

Pengelolaannya dilakukan oleh perawat dan dipantau minimal seminggu 

sekali oleh petugas IFRS agar jumlahnya tetap, di mana hasil pantauan ini 

akan dicatat dalam kartu laporan hasil supervisi emergency kit. Apabila 

emergency kit digunakan untuk pengobatan pasien maka perawat harus 

segera meminta dokter untuk menuliskan resep pada kartu obat dan 

menyerahkan ke depo untuk mengganti obat yang terpakai tersebut 

sehingga jumlahnya tetap. Beberapa keuntungan sistem distribusi UODDS 

sebagai berikut : 

1) Pasien hanya membayar perbekalan farmasi yang dikonsumsinya saja 

2) Semua dosis yang diperlukan pada unit perawatan telah disiapkan oleh 

IFRS 

3) Mengurangi kesalahan pemberian perbekalan farmasi 

4) Menghindari duplikasi order perbekalan farmasi yang berlebihan 

5) Meningkatkan pemberdayaan petugas profesional dan non profesional 

yang lebih efisien 
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6) Mengurangi resiko kehilangan dan pemborosan perbekalan farmasi 

7) Memperluas cakupan dan pengendalian IFRS di rumah sakit secara 

keseluruhan sejak dari dokter menulis resep sampai pasien menerima 

dosis unit 

8) Sistem komunikasi pengorderan dan distribusi perbekalan farmasi 

bertambah baik 

9) Apoteker dapat datang ke unit perawatan/ruang pasien untuk 

melakukan konsultasi perbekalan farmasi, membantu memberikan 

masukan kepada tim, sebagai upaya yang diperlukan untuk perawatan 

pasien yang lebih baik 

10) Peningkatan pengendalian dan pemantauan penggunaan perbekalan 

farmasi menyeluruh 

    Kelemahan distribusi UODDS, antara lain : 

1) Meningkatnya kebutuhan tenaga farmasi 

2) Meningkatnya biaya operasional. 

e. Alur Pelayanan Resep 

Alur pelayanan resep di depo farmasi Rajawali dilakukan mulai dari 

masuknya Kartu Obat Pasien (KOP) dari tiap bangsal rawat inap ke depo 

farmasi Rajawali. KOP akan diantarkan oleh perawat ke depo, kemudian 

pihak depo akan melayani permintaan obat dan alat kesehatan (alkes) 

berdasarkan urutan kedatangan KOP ke depo dan kemudian akan 

dilakukan skrining, setelah selesai proses skrining, kemudian dilakukan 

penulisan form serah terima obat dan alat kesehatan dari kartu obat 
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kemudian dari formulir serah terima obat yang terdiri dari 2 rangkap, 

dilanjutkan untuk proses penulisan etiket dimana tercantum dua identitas 

utama, yaitu nama pasien dan nomor rekam medik pasien lalu informasi 

tambahan berupa nama obat, dosis, dan aturan pakai.  

Pengemasan obat dan alkes disiapkan sesuai resep pasien setelah 

semua proses skrining dan penyiapan etiket selesai dilakukan. Obat dan 

alkes yang sudah disiapkan dilakukan pengecekan ulang untuk 

memastikan bahwa penyiapan dan pengemasan sudah sesuai dengan resep 

yang meliputi jumlah obat, kekuatan obat, serta aturan pakai. Obat dan 

alkes yang dilayani di depo farmasi Rajawali hanya obat dan alkes yang 

masuk ke dalam FORNAS (untuk pasien BPJS atau JAMKESMAS) dan 

Formularium RSUP Dr.Kariadi (untuk pasien umum). 

Alur pelayanan resep depo farmasi rajawali dapat dilihat pada 

gambar 2 sebagai berikut. 
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Gambar 2. Alur Pelayanan Resep Depo Farmasi Rajawali 

 

Pasien rawat inap yang datang membawa obat, akan dilakukan 

pengecekan dan evaluasi terhadap obat tersebut oleh dokter untuk 

dipastikan  apakah obat tersebut akan tetap digunakan atau dihentikan 

penggunaannya. Apabila dokter menyatakan obat tersebut dapat 

digunakan maka obat tersebut dapat dititipkan ke depo farmasi dan dapat 

dikeluarkan untuk digunakan melalui resep dokter. Adapun persyaratan 

yang harus dipenuhi, yaitu obat yang dibawa oleh pasien harus diketahui 

dengan jelas berapa kekuatannya, dan harus merupakan obat oral bukan 

injeksi, selain itu proses penitipan obat yang dibawa oleh pasien 

Dokter menulis resep/ obat pada kartu obat 

Pengumpulan kartu obat dalam suatu ruang oleh perawat dan ditelaah oleh farmasi 

klinik di bangsal 

Kartu obat dibawa oleh petugas ke Depo Rajawali 

Dilakukan telaah resep kembali oleh  Farmasi klinik di Depo Rajawali 

Entry obat/ alkes dari kartu obat ke HMIS dan pemberian etiket 

Proses Coumpounding and dispensing 

Cek kesesuaian obat/ alkes dengan kartu obat oleh petugas dan tanda tangan penyiapan 

serta koreksi obat /alkes 

Dilakukan pengecekan kembali oleh perawat dan farmasis terkait kesesuaian obat/ alkes 

dengan kartu obat 

Dimasukkan troli atau box dan didistribusikan ke bangsal 
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berlangsung maksimal 2x24 jam untuk mencegah penggunaan obat di luar 

formularium rumah sakit.  

Kegiatan pelayanan kefarmasian berlangsung di depo farmasi rawat 

inap, juga terjadi proses retur obat dan alat kesehatan. Obat dan alkes yang 

tidak jadi digunakan karena alasan tertentu seperti pasien sudah pulang, 

dengan catatan obat dan alkes yang diretur masih dalam kondisi fisiknya 

masih tersegel. Barang-barang yang kondisi segelnya sudah rusak tidak 

dapat digunakan kembali untuk pelayanan kefarmasian sehingga tidak 

akan dicatat dalam stok. Barang-barang tersebut dapat tetap dikembalikan 

ke depo farmasi namun biaya tetap dibebankan kepada pasien. 

Proses retur obat dan alkes bisa dikembalikan langsung ke depo 

farmasi rawat inap dengan membawa barang yang akan diretur disertai 

form retur barang yang telah diisi, selanjutnya barang yang diretur akan 

dikembalikan ke tempatnya masing-masing dan dicatat pada kartu stok. 

Perubahan jumlah stok obat dan alkes yang dikembalikan juga dicatat 

langsung di komputer untuk memperbaharui jumlah stok barang di depo 

farmasi rawat inap.  

2. Depo Handling Steril 

Pencampuran sediaan steril merupakan rangkaian perubahan bentuk obat 

dari kondisi semula menjadi produk baru dengan proses pelarutan atau 

penambahan bahan lain yang dilakukan secara aseptis oleh tenaga kefarmasian 

di sarana pelayanan kesehatan. Aseptis berarti bebas mikroorganisme 

(Kemenkes RI, 2017). 
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Letak ruangan untuk handling steril di RSUP Dr. Kariadi berdekatan 

dengan depo Rajawali. Depo Handling Steril memiliki 1 orang apoteker 

penanggungjawab. Pelayanan di depo ini berlangsung selama 24 jam dan 

dibagi menjadi 3 shift, yaitu shift 1 pukul 07.00-14.00 WIB, shift 2 pukul 

14.00-21.00 WIB dan shift 3 pukul 21.00-07.00 WIB. Petugas handling 

merupakan seorang TTK yang sudah terlatih dan bersertifikat. 

Kegiatan yang dilakukan pada depo handling steril adalah handling  

elektrolit konsentrat yang terdiri dari NaCl 3%, dan KCl. Pelaksanaanya harus 

secara aseptis dimana petugas wajib menggunakan APD yaitu Appround, 

masker  serta sarung tangan yang powder free agar tidak mengkontaminasi 

sediaan. Pembersihan ruangan pada depo handling streril terjadwal setiap hari. 

Dispensing sediaan steril bertujuan untuk menjamin agar pasien 

menerima obat sesuai dengan dosis yang dibutuhkan, menjamin sterilitas dan 

stabilitas produk, melindungi petugas dari paparan zat berbahaya serta 

menghindari terjadinya kesalahan pemberian obat (Kemenkes RI, 2017). 

Pencampuran sediaan steril memerlukan peralatan dan ruang khusus untuk 

menjaga sterilitas produk yang dihasilkan dan menjamin keselamatan petugas 

dan lingkungannya. 

a. Ruangan 

Pencampuran sediaan steril memerlukan ruangan khusus dan 

terkontrol. Ruangan ini terdiri dari : 

1) Ruang Persiapan  

Ruangan yang digunakan untuk administrasi dan penyiapan alat 
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kesehatan dan bahan obat (etiket, pelabelan, penghitungan dosis dan 

volume cairan).  

2) Ruang Cuci Tangan dan Ruang Ganti Pakaian  

Semua personil yang masuk dalam ruangan ini harus melepas 

sepatu dan menggunakan sepatu khusus yang sudah disediakan di 

dalam ruangan serta petugas harus mencuci tangan dan memakai Alat 

Pelindung Diri (APD). 

3) Ruang Steril (Clean room) 

Ruangan steril harus memenuhi syarat sebagai berikut :  

a) Jumlah partikel berukuran 0,5 mikron tidak lebih dari 350.000 

partikel 

b) Jumlah jasad renik tidak lebih dari 100 per meter kubik 

c) Suhu 18-22°C dan Kelembaban 35-50% 

d) Dilengkapi High Efficiency Particulate Air (HEPA) Filter 

e) Tekanan udara ruang handling dijaga lebih positif di banding ruang 

ganti dengan cara suhu ruangan handling dijaga lebih dingin dari 

ruang ganti. 

f) Pass box adalah tempat masuk dan keluarnya alkes dan bahan obat 

sebelum dan sesudah dilakukan pencampuran. Pass box ini terletak 

di antara ruang persiapan dan ruang steril.  

b. Peralatan  

Peralatan yang harus dimiliki untuk melakukan pencampuran 

sediaan steril meliputi :  
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1) Alat Pelindung Diri (APD) 

Alat Pelindung Diri (APD) yang digunakan dalam pencampuran 

sediaan steril, meliputi:  

a) Baju Pelindung, sebaiknya terbuat dari bahan yang impermeable 

(tidak tembus cairan) 

b) Sarung tangan, terbuat dari latex dan tidak berbedak (powder 

free). Khusus untuk penanganan sediaan sitostatika harus 

menggunakan dua lapis 

c) Masker disposable, masker sekali pakai dan kemudian dibuang 

dan tidak digunakan berkali-kali. 

Pemakaian APD dengan lengkap bertujuan untuk melindungi 

petugas dan melindungi sediaan obat agar tetap steril. Pemakaian 

APD dengan lengkap dapat dilihat pada lampiran 3. 

2) Biological Safety Cabinet (BSC) 

BSC merupakan sebuah kabinet dengan ventilasi untuk persiapan 

pencampuran sediaan steril, mampu memberi perlindungan terhadap 

personil, produk dan lingkungan. BSC memiliki bagian depan yang 

terbuka dengan aliran udara ke dalam untuk perlindungan personil, 

aliran udara laminer ke bawah yang sudah disaring dengan High-

Efficiency Particulate Air (HEPA) filter untuk perlindungan produk, 

dan udara yang keluar juga disaring dengan HEPA filter untuk 

perlindungan lingkungan. 
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Handling steril di depo Rajawali menggunakan BSC kelas III 

dengan latar belakang kelas D. Terdapat dua ruangan pada bagian 

handling steril. Ruangan pertama digunakan sebagai ruangan 

persiapan. Semua personil yang masuk ke ruangan ini harus melepas 

sepatu dan menggunakan sepatu khusus yang sudah disediakan di 

dalam ruangan, kemudian mencuci tangan dan menggunakan APD 

lengkap, yaitu masker, cover all dan sarung tangan. Personil baru 

diperbolehkan masuk ke dalam ruangan setelah persiapan sudah 

lengkap, selanjutnya dilakukan handling steril. Tidak terdapat ruang 

antara di antara ruang ganti dan ruang handling karena ruang ganti dan 

ruang handling memiliki tingkat kebersihan yang serupa. Tekanan 

udara ruang handling dijaga lebih positif di banding ruang ganti 

dengan cara menjaga suhu ruang handling lebih dingin dari ruang 

ganti. Handling dilakukan dalam biosafety cabinet (BSC) kelas III. 

c. Pelayanan di bagian Handling Steril 

Resep datang dan ditelaah oleh petugas depo farmasi handling intra 

vena (i.v), kemudian resep dientry, diberi etiket lalu diserahkan kepada 

petugas depo farmasi handling i.v yang bertugas melakukan pencampuran, 

setelah selesai dicampur hasil pencampuran dikemas, dilakukan double 

check kemudian diantar/diserahkan ke bangsal. Bagian handling steril 

menangani sediaan Total Parenteral Nutrition (TPN), i.v Admixture dan 

sediaan konsentrat tinggi untuk PBRT (Pelayanan Bayi Risiko Tinggi). 

Pelayanan dilakukan selama 24 jam setiap hari senin sampai dengan 
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minggu. Cakupan pelayanan meliputi semua ruangan yang ada di RSUP 

Dr. Kariadi Semarang. Alur pelayanan resep sediaan steril dapat dilihat 

pada gambar 3 sebagai berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 3. Alur pelayanan resep sediaan steril 

 

Sumber daya manusia yang melakukan Handling steril terdiri dari 

10 personil diantaranya 1 apoteker dan 9 TTK yang terbagi menjadi 3 shift. 

Personil yang melakukan handling terlebih dahulu dilatih dan mendapat 

sertifikat bukti kompetensi. Pelatihan yang disediakan di RSUP Dr. 

Kariadi terdiri dari pelatihan internal dan eksternal. Tenaga teknis 

kefarmasian yang bertugas di bagian steril, umumnya mendapatkan 

Ruang Perawatan 

Resep sediaan steril 

Petugas depo Handling Steril menelaah resep 

Sediaan steril dikumpulkan dalam satu box 

Resep di entry 

Double check 

Pemberian Etiket 

Serah terima dengan petugas ruangan 

Petugas depo yang berwenang melakukan 

penyiapan dalam pencampuran sediaan steril 

Double check 
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pelatihan internal, namun apoteker yang bertugas di bagian steril, 

mendapatkan pelatihan eksternal. SDM pada handling steril di RSUP Dr. 

Kariadi yakni; 

1) Apoteker 

Setiap apoteker yang melakukan penyiapan/peracikan sediaan 

steril harus  memenuhi beberapa syarat sebagai berikut: 

a) Memiliki pengetahuan dan keterampilan tentang penyiapan dan 

pengelolaan komponen sediaan steril termasuk prinsip teknik 

aseptis 

b) Memiliki kemampuan membuat prosedur tetap setiap tahapan 

pencampuran sediaan steril. Apoteker yang melakukan 

pencampuran sediaan steril sebaiknya selalu meningkatkan 

pengetahuan dan keterampilannya melalui pelatihan dan 

pendidikan berkelanjutan. 

2) Tenaga Teknis Kefarmasian (Asisten Apoteker) 

Tenaga Kefarmasian membantu Apoteker dalam melakukan 

pencampuran sediaan steril. Petugas yang melakukan pencampuran 

sediaan steril harus sehat dan khusus untuk penanganan sediaan 

sitostatika petugas tidak sedang merencanakan kehamilan, tidak hamil 

maupun menyusui. 

D. Depo Farmasi Rawat Intensif atau Intensive Care Unit (ICU) 

1. Depo Farmasi Rawat Intensif  

Depo Farmasi Rawat Intensif merupakan unit pelayanan di rumah sakit 

yang memberikan pelayanan untuk pasien yang sedang mengalami keadaan 
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yang mengancam jiwanya dan membutuhkan pelayanan yang komprehensif dan 

pemantauan terus-menerus (Murti, 2009). Depo Farmasi Rawat Intensif 

merupakan bagian dari Instalasi Farmasi RSUP Dr. Kariadi yang bertanggung 

jawab melakukan pengadaan, melayani permintaan hingga mendistribusikan 

perbekalan farmasi untuk kebutuhan pasien di Ruang Perawatan Intensif. 

Depo Farmasi Rawat Intensif RSUP Dr. Kariadi memiliki 1 (satu) apoteker 

penanggung jawab depo, 1 apoteker farmasi klinik, 6 Tenaga Teknis Kesehatan 

(TTK) dan 1 PUK. Depo farmasi Rawat Intensif melakukan pelayanan setiap 

hari senin-minggu selama 24 jam dan dibagi dalam 3 shift, yaitu shift I pukul 

07.00-14.00, shift II pukul 14.00-21.00, dan shift III pukul 21.00-07.00.  

a. Pembagian Unit Rawat Intensif RSUP Dr. Kariadi 

1) ICU (Intensif Care Unit) 

Salah satu pelayanan sentral di Rumah Sakit adalah pelayanan 

Intensive Care Unit (ICU). ICU adalah ruang rawat di rumah sakit 

dengan staf dan perlengkapan khusus ditunjukan untuk mengelola 

pasien dengan penyakit, trauma atau komplikasi yang mengancam 

jiwa akibat kegagalan disfungsi satu organ atau lebih akibat penyakit, 

atau komplikasi lain. Umumnya pasien yang dirawat di ICU 

merupakan pasien yang mengalami kegagalan dua organ atau lebih 

dan pasien mengalami gagal nafas akut yang membutuhkan bantuan 

mesin ventilator untuk beberapa jam atau beberapa hari. Ventilator 

adalah sebuah perangkat yang memompa udara keparu-paru pasien 

yang tidak dapat bernapas dengan baik dengan kemampuan sendiri, 
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dimana ventilator akan bertujuan untuk memberikan tekanan positif 

ke paru-paru. ICU membutuhkan perawatan, peralatan laboratorium 

dan peralatan diagnostik lainnya dengan standar yang tertinggi. Pasien 

yang dirawat di ICU pada umumnya adalah pasien yang 

membutuhkan ventilator untuk mempermudah penanganan dalam 

kondisi tidak stabil. Bed diruang ICU hanya dibatasi oleh tirai kain 

sebagai pemisah antar bed.  

2) Intensive Cardiac Care Unit (ICCU) 

ICCU merupakan unit perawatan intensif untuk penyakit 

jantung, terutama penyakit jantung koroner, serangan jantung, 

gangguan irama jantung yang berat, gagal jantung yang memerlukan 

alat monitoring untuk pemantauan ketat secara terus-menerus. 

3) HCU (High Care Unit) 

Ruang HCU merupakan unit yang bertugas menyelenggarakan 

pelayanan medis untuk pasien post-operasi dan pasien dengan 

hemodinamik yang tidak stabil, sehingga membutuhkan pengawasan 

khusus. Ruang HCU mempunyai 18 bed. Perawatan pada pasien ini 

tidak memerlukan alat bantu nafas khusus (ventilator) dan perawatan 

yang dilakukan lebih sederhana dibanding dengan perawatan di ICU. 

Contoh pasien yang dirawat diruangan ini adalah pasien yang sudah 

menunjukkan perbaikan tetapi masih dalam pengawasan ketat seperti 

pasien post-operasi. Ruang HCU dibagi menjadi dua yaitu HCU untuk 
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anak-anak dan HCU untuk dewasa. 

b. Kategori Pasien Rawat Intensif 

1) Pasien umum mampu 

Pasien  umum yang  dilayani oleh Depo Farmasi IRIN (Instalasi 

Rawat Intensif) adalah pasien yang menjalani rawat inap diruang 

IRIN. Pelayanan yang diberikan kepada pasien umum adalah alat 

kesehatan dan obat-obatan yang termasuk dalam Daftar Formularium 

Rumah Sakit. 

2) Pasien BPJS (pembayaran dengan sistem paket, ada pasien penerima 

bantuan iuran dan pasien yang membayar premi sendiri). 

Pelayanan yang diberikan kepada pasien BPJS adalah alat 

kesehatan dan obat-obatan yang termasuk dalam Daftar Formularium 

Nasional. Jika ada permintaaan obat diluar formularium nasional 

maka terdapat prosedur yang berlaku yaitu dokter mengisi formulir 

persetujuan obat diluar formularium yang diserahkan kepada Kepala 

Instalasi Farmasi dan Komite Medik. Apabila telah disetujui oleh 

Komite Medik maka formulir dikembalikan  ke Kepala Instalasi 

Farmasi untuk dilakukan pengadaan obat tersebut. 

c. Siklus Obat di Instalasi Rawat Intensif RSUP. Dr Kariadi 

Siklus manajemen obat di instalasi rawat intensif terdiri dari 

pengadaan, permintaan, penerimaan, penyimpanan dan distribusi. 

Penyimpanan obat-obatan dan alat kesehatan dibagi dalam 4 lemari 

terpisah, dimana lemari pertama untuk obat-obatan injeksi, lemari kedua 
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untuk sediaan obat dengan bentuk tablet, lemari ketiga untuk obat-obatan 

High alert (HAM) dan beberapa injeksi life saving, dan lemari keempat 

dikhususkan untuk alat-alat kesehatan. Obat narkotika disimpan di lemari 

khusus narkotika dengan pintu ganda dan double kunci dan obat 

psikotropika disimpan dilemari khusus psikotropika yang selalu terkunci. 

Syarat-syarat dalam pelayanan resep narkotika dan psikotropika juga 

sudah sesuai dengan ketentuan, misalnya harus ada nama serta alamat 

pasien yang jelas, nama dokter dan alamat dokter yang meresepkan, serta 

tanggal pemberian. 

Obat dengan penyimpanan khusus di depo IRIN adalah obat HAM, 

dimana obat ini memiliki risiko lebih tinggi untuk menimbulkan 

komplikasi atau dapat membahayakan pasien secara signifikan jika 

terdapat kesalahan penggunaan (dosis, interval dan pemilihannya) 

sehingga penyimpanan obat HAM ditandai dengan label warna merah 

yang bertuliskan HAM untuk tiap obatnya. Obat yang memiliki nama yang 

sama dengan dosis berbeda dan obat-obatan dengan pengucapan yang 

hampir sama diberi label LASA berwarna hijau pada tiap obatnya sehingga 

bisa meminimalisir kesalahan dalam pengambilan obat dengan nama yang 

hampir sama atau obat dengan nama sama tapi berbeda dosisnya. 

Sistem distribusi obat pada depo farmasi rawat intensif adalah sistem 

distribusi obat dosis unit yaitu One Day Unit Dose Dispensing System 

(OUDDS) berdasarkan resep harian. Sistem OUDDS adalah sistem 

pelayanan perbekalan farmasi yang dikemas dalam kemasan satu unit 
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dosis untuk pemakaian sehari (24 jam) dimana obat-obat tersebut disimpan 

dalam lemari obat pasien yang ditempatkan pada ruang perawatan dan obat 

akan diberikan kepada pasien oleh perawat yang bertugas sesuai aturan 

pemakaian yang tertera pada etiket. 

Keuntungan sistem OUDDS ini adalah farmasis lebih aktif dalam 

proses pengobatan, jika terjadi efek samping (ADR) maka obat bisa 

langsung dihentikan, pasien hanya membayar obat yang digunakan, 

mengurangi medical error, dan dapat meminimalisir pemborosan obat 

karena apabila obat tersebut tidak digunakan oleh pasien dan obat tidak 

terpakai tersebut masih dalam kondisi yang baik maka obat pasien dapat 

dikembalikan ke depo rawat intensif atau dilakukan retur obat. Hal ini 

sangat membantu pasien dalam hal biaya karena pasien hanya membayar 

obat dan alkes yang terpakai. 

Sistem distribusi obat dan alat kesehatan pada depo farmasi rawat 

intensif juga menggunakan emergency kit yang disediakan dalam bentuk 

trolley dan digunakan untuk keadaan darurat. Pengelolaan emergency kit 

dilakukan oleh petugas farmasi dan perawat. Setiap penggunaan 

emergency kit untuk melakukan tindakan pada pasien akan dilakukan 

pencatatan oleh perawat, hal ini untuk meminimalkan kehilangan barang. 

Jumlah dan kelengkapan emergency kit perlu kontrol ketat sehingga tidak 

terjadi stock out (kekosongon stok). Tiap kali pergantian shift, emergency 

kit harus dicek dan jika berkurang maka petugas depo farmasi akan 
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mengisi sesuai jumlah yang sudah tertera di daftar emergency kit tersebut. 

E. Depo Farmasi Rawat Jalan dan PIO 

1. Sistem Manajemen 

a. Manajemen Sistem, Sarana dan Prasarana 

Depo Farmasi yang terdapat di RSUP Dr. Kariadi salah satunya yaitu 

depo rawat jalan (depo merpati). Pelayanan rawat jalan merupakan salah 

satu unit kerja di rumah sakit yang melayani pasien berobat jalan. Ruangan 

depo farmasi rawat jalan terdiri dari 3 ruang utama. Ruangan utama yang 

pertama terdiri dari ruang tunggu pasien, ruang penyerahan obat yang 

menjadi satu dengan ruang penerimaan resep, ruang pembuatan etiket, 

ruang administrasi, dan kasir. Ruangan utama yang kedua adalah ruang 

konseling dan ruangan utama yang ketiga adalah ruang dispensing yang 

terdiri dari ruang peracikan obat, gudang, pantry, mushola, dan kamar 

mandi. 

1) Ruang penyerahan resep dan penyerahan obat 

Ruang ini menjadi satu dengan bagian administrasi, kasir, 

pemberian antrian dan pembuatan etiket. Ruangan ini juga memiliki 

rak untuk menyimpan alat-alat kesehatan.  

2) Ruang konseling  

Ruang ini terletak di samping ruang penyerahan resep. Ruangan 

ini berfungsi untuk memberikan edukasi kepada pasien untuk 

beberapa obat khusus yang memerlukan penjelasan secara lebih dalam 
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seperti penggunaan suppositoria, peragaan alat inhaler, insulin pen,  

nasal spray, dan lain-lain. 

3) Ruang dispensing 

Ruang dispensing juga memiliki dua komputer tambahan untuk 

membuat etiket dan barcode resep yang telah selesai disiapkan. 

Ruangan ini memiliki rak obat baik generik maupun non generik yang 

disusun alfabetis. Penyusunan obat yang LASA maka dilakukan 

penjedaan dengan obat lain dan ditulis LASA 1, LASA 2 dan LASA 

3. Ruang ini juga memiliki 5 komputer di bagian ujung ruangan, satu 

printer dan fotocopy yang berfungsi sebagai sarana penunjang 

administrasi dalam pengarsipan resep maupun rekap data. Daftar Obat 

lasa dapat dilihat pada lampiran 4. 

Almari kaca yang terdapat dalam ruangan ini berisi obat-obat anti 

retroviral (ARV), stok vitamin, stok obat generik maupun non 

generik, tetes mata, tetes telinga, salep dan cream, obat kumur, sediaan 

sirup, lemari HAM, psikotropik dan inhaler. Obat injeksi ditempatkan 

di almari khusus injeksi kecuali injeksi tertentu seperti vaksin (vaksin 

TT), insulin (lantus, novorapid, novomix, levemir flexpen, humalog 

mix cart, humalog cart), pegasys, PEG-Intron dan suppositoria 

disimpan dalam almari pendingin dengan suhu terkontrol 2-8°C. 

Penyimpanan dalam suhu ini bertujuan agar obat masih tetap sama 

dengan keadaan saat dikeluarkan dari pabrik sampai diterima dan 

sebelum digunakan pasien, sehingga masa expired date bisa sesuai 
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dengan yang tertera dalam kemasan yang dikeluarkan oleh pabrik. 

Ruangan ini juga memiliki almari di atas wastafel untuk 

menanggulangi adanya tumpahan atau yang disebut dengan spill kit. 

4) Ruang peracikan 

Kegiatan peracikan dilakukan oleh tiga orang. Obat dalam jumlah 

kecil dilakukan dengan penggerusan menggunakan mortir dan 

stemper, namun jika jumlah obatnya banyak maka biasanya 

menggunakan bantuan alat seperti blender. 

5) Ruang sitostatika, narkotika dan cairan infus 

Setiap pengambilan obat sitostatika atau narkotika harus 

menuliskan di kartu stok. Obat narkotika disimpan dalam almari dua 

pintu yang terkunci. 

2. Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM)  

Depo Farmasi Rawat Jalan (Rajal) memiliki dua orang apoteker dengan 

satu apoteker berperan sebagai penanggungjawab depo. Apoteker 

melaksanakan tugas dan fungsinya dibantu oleh 18 Tenaga Teknis 

Kefarmasian (TTK), satu orang kasir dan tiga pembantu umum (PUK). TTK 

bertugas membantu memberi pelayanan kepada pasien, dispensing, meracik 

obat, dan menyiapkan obat. Depo farmasi rawat jalan melakukan pelayanan 

selama jam buka poliklinik sampai sehabisnya pasien dan dibagi dalam 3 shift 

yaitu :  

a. Shift I pukul 07.00-15.30 

b. Shift II pukul 10.00-19.30 
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c. Shift III pukul 12.30-21.00  

Setiap pagi semua pegawai yang masuk pada shift pagi selalu melakukan 

briefing sekitar 20-30 menit kemudian dilanjut dengan membacakan visi misi 

RSUP Dr. Kariadi dan gerakan nilai-nilai RSUP Dr. Kariadi 

3. Manajemen Pengelolaan Obat 

Apoteker di depo rawat jalan dalam pengelolaan obat menjalankan 

fungsinya meliputi perencanaan, pengadaan, penyimpanan perbekalan farmasi, 

penjaminan mutu sediaan farmasi, pelaporan dan melakukan pengendalian 

dengan pengecekan obat yang near expired date untuk diretur kembali ke 

bagian gudang. 

a. Penyimpanan 

Penyimpanan dan penataan perbekalan farmasi di Depo Farmasi 

Rawat Jalan diatur berdasarkan alfabet, generik-paten, farmakoterapi 

(untuk obat sitostatika, HIV, DM, Jantung, dan TBC) dipisahkan sesuai 

dengan bentuk sediaan (sirup, salep, tetes mata, infus), sediaan yang perlu 

penanganan khusus (insulin, suppo dan lain-lain) serta obat-obat HAM dan 

B-3 telah diatur dengan baik sehingga mempermudah dan mempercepat 

pelayanan. Jenis obat golongan narkotika disimpan ditempat khusus dan 

terpisah dari obat lain serta pintu lemari obat narkotik dibuat dengan 

double kunci dan dikendalikan dengan kartu stok. Obat psikotropika 

disimpan pada satu lemari tersendiri. Sistem pengeluaran obat yang 

digunakan di Depo Farmasi Rawat Jalan adalah kombinasi sistem FIFO 

(First In First Out) dan FEFO (First Expired First Out). Barang yang baru 
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datang diletakkan paling belakang, dan disesuaikan dengan expired date-

nya. Selama proses penyimpanan juga selalu dilakukan pengawasan untuk 

obat yang near expired date.  

b.   Distribusi 

Sistem distribusi obat di Depo Farmasi Rawat Jalan dilakukan 

dengan Individual Prescribing System (IPS), obat dilayani berdasarkan 

resep dari setiap pasien. Apoteker melakukan skrining resep untuk 

mengecek ketepatan obat, indikasi dan dosis agar dapat mengurangi 

kesalahan dalam peresepan. Pelayanan dengan sistem ini menguntungkan 

karena apoteker dapat memeriksa setiap resep yang masuk serta dapat 

berinteraksi langsung dengan pasien, sehingga kemungkinan terjadinya 

kesalahan dalam pemberian obat atau drug related problem dapat 

diminimalkan. Keuntungan lainnya adalah sistem ini juga mempermudah 

apoteker dalam mengontrol persediaan obat. 

c. Pelaporan 

Depo Farmasi Rawat Jalan membuat laporan kepada Instalasi 

Farmasi setiap bulan. Laporan yang dibuat adalah: 

1) Laporan pemantauan obat generik dan formularium 

Laporan pemantauan obat generik dan formularium terdiri dari 

unit pelayanan, jumlah resep yang ditulis (generik berlogo, dan non 

generik yang tidak terdapat dalam formularium), jumlah lembar resep, 

dan jumlah resep yang ditulis dan dilayani. 
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2) Laporan pemakaian obat narkotika. 

Laporan terdiri dari nama sediaan, satuan persediaan awal bulan, 

pemasukan, jumlah keseluruhan, pengeluaran dan persediaan akhir 

bulan. 

3) Laporan pelayanan pasien HIV dan TBC. 

Laporan meliputi pemakaian obat sumbangan dari Dinkes antara 

lain obat Duviral, Hiviral, Neviral, Stavex, Nystatin suspensi, 

Cotrimoksasol, Fluconazol, Metronidazol dan obat paket TBC. Pasien 

HIV dilengkapi dengan pelaporan program yang ditangani oleh 

lembaga internal rumah sakit, sedangkan pada pasien TBC pelaporan 

program dilakukan secara online.  

4) Laporan resep pasien Hemodialisa (HD) 

Laporan terutama terdiri dari jumlah resep yang masuk. 

5) Laporan resep pasien hepatitis 

Pelaporan hepatitis ada 2 jenis, yaitu hepatitis B dan hepatitis C. 

Isi pelaporan terdiri dari nama pasien, nama obat, penggunaan obat, 

dan jadwal suntik. Pelaporan program dilakukan secara online pada 

pasien hepatitis 

6) Laporan pemakaian obat-obatan sitostatika dan talasemia 

Laporan obat-obatan sitostatika dan talasemia berisi data pasien 

dan kebanyakan mengulas mengenai permasalahan yang mungkin 

muncul dari resep. 

7) Laporan pemakaian perbekalan farmasi dengan sistem LAN 

komputer. Laporan dapat dicetak secara otomatis melalui sistem 
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setiap awal bulan berikutnya. Penjualan obat di-entry setiap hari 

sesuai resep pasien. 

8) Laporan obat kadaluwarsa 

Obat-obat yang telah habis masa pakainya dicatat dan dibuat 

laporan masing-masing obat beserta jumlah yang telah kadaluwarsa, 

kemudian dari laporan tersebut diserahkan kepada panitia 

pemusnahan obat rumah sakit. Namun untuk menanggulangi 

pemusnahan obat ini selalu dilakukan pengecekan secara rutin untuk 

obat yang near expired, sehingga bisa dikembalikan ke bagian logistik 

untuk diretur. 

9) Laporan pemantauan waktu tunggu pelayanan resep. 

Laporan didapatkan dari hasil survey penerimaan resep pasien 

depo farmasi rawat jalan. Sasaran mutu IFRS untuk waktu tunggu 

yang memenuhi persyaratan akreditasi adalah 30 menit untuk resep 

non racikan dan 60 menit untuk resep racikan. 

10) Pengecekan dan pengendalian obat kadaluwarsa 

Pengecekan obat kadaluwarsa dilakukan di awal tahun, dan selalu 

dipantau setiap bulannya, dengan melakukan pencatatan terhadap 

waktu kadaluwarsa obat, terutama obat-obat yang berwaktu 

kadaluwarsa pendek dan obat-obat slow moving. Jika obat tersebut 

hampir mendekati waktu kadaluwarsa (maksimal 6 bulan) maka obat 

tersebut dikembalikan ke gudang untuk nantinya gudang melakukan 

retur ke distributor atau apabila tidak memungkinkan maka obat 
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tersebut dikumpulkan untuk dimusnahkan oleh panitia pemusnahan 

obat. 

4. Patient safety 

RSUP Dr. Kariadi mengutamakan keselamatan pasien dengan 

meminimalisir dan mencegah terjadinya medication error. Patient safety 

dicapai dengan melakukan skrining resep saat dilakukan entry, tahap 

pengambilan obat, penyiapan obat, peracikan obat, pengecekan ulang, hingga 

tahap penyerahan. Penanganan terhadap terjadinya kesalahan, jika kesalahan 

belum sampai ke tangan pasien akan dicatat di form Nearmiss dan dilaporkan 

setiap bulan. Jika kesalahan terjadi ketika obat sudah berada di tangan pasien 

akan dilaporkan dengan formulir Incident Report yang diteruskan kepada 

kepala instalasi farmasi RSUP Dr Kariadi. Laporan tersebut akan ditangani 

oleh Komite Keselamatan Pasien (KKP) untuk dilakukan investigasi sederhana 

dan ditindaklanjuti dengan membuat Root Cause Analysis (RCA) untuk 

mengetahui akar permasalahannya. Tindakan preventif dan korektif 

selanjutnya dilakukan untuk mencegah kesalahan terulang kembali. Hal ini 

dilakukan untuk memperbaiki dan meningkatkan pelayanan di bagian farmasi 

RSUP Dr Kariadi. 

5. Dispensing 

Depo farmasi rawat jalan merpati merupakan salah satu unit pelayanan 

farmasi yang bernaung di bawah IFRS Dr. Kariadi yang melayani semua resep 

rawat jalan dari poli-poli seperti poli mata, poli bedah, poli saraf, dan lain-lain. 

Sebagian besar pasien yang datang ke RSUP Dr. Kariadi resepnya masuk ke 
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rawat jalan merpati sehingga depo farmasi ini sangat berperan penting dalam 

rumah sakit. 

Depo farmasi rawat jalan merupakan salah satu unit pelayanan farmasi 

yang bersifat fungsional di instalasi farmasi dan bernaung dibawah direktur 

medik dan keperawatan pada rumah sakit umum pusat Dr. Kariadi. Pasien yang 

dilayani di depo farmasi rawat jalan terdiri dari pasien umum, BPJS, 

JAMKESDA, pegawai RSUP Dr. Kariadi, dan beberapa asuransi lainnya. Hal 

ini ditunjukan melalui adanya nomor antrian dan barcode resep setelah resep 

selesai dilayani. Sistem ini dilakukan untuk mengevaluasi beberapa lama 

waktu tunggu pasien dalam mendapatkan pelayanan resep. Standar pelayanan 

yang ditetapkan pada depo rawat jalan untuk obat non racikan kurang lebih 30 

menit sedangkan untuk obat racikan kurang lebih 60 menit dengan tetap 

memberikan pengobatan yang tepat dan rasional. Jumlah resep yang dilayani 

oleh depo rawat jalan kurang lebih 500 hingga 800 resep/hari. Jumlah ini kira-

kira hanya 2/3 dari total kunjungan pasien di IFRS Dr. Kariadi. 

Berikut perbedaan dari tiap status pasien berada pada prosedur yang ada di 

dalamnya berisi persyaratan (salah satunya berkas-berkas) yang harus 

dipenuhi. 

a. Pelayanan resep pasien umum rawat jalan 

Salah satu tugas yang dilakukan di Depo Farmasi Rawat Jalan adalah 

memberikan pelayanan dan informasi obat, skrining resep, serta 

monitoring obat. Pelayanan informasi obat dilakukan bersamaan dengan 

penyerahan obat. Informasi obat yang diberikan kepada pasien, meliputi 
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aturan pakai dan cara penyimpanan obat, dan jika pasien menghendaki 

atau meminta konsultasi lebih lanjut mengenai obat yang di gunakan maka 

apoteker akan memberikan penjelasan secara lengkap dan jelas. 

Pasien umum adalah masyarakat umum yang datang di RSUP Dr. 

Kariadi dan tidak memiliki jaminan kesehatan apapun sehingga harus 

membayar pengobatannya sendiri dalam menebus resep obat yang ditulis 

oleh dokter di rumah sakit Dr. Kariadi. Resep tidak dapat dilayani jika 

bukan berasal dari rumah sakit Dr. Kariadi. Prosedur pelayanan pasien 

umum adalah sebagai berikut:  

1) Pasien menyerahkan resep pada bagian penerimaan resep 

2) Resep dicek ketersediaannya kemudian diberi harga dan 

diinformasikan kepada pasien. Jika pasien setuju maka obat segera 

disiapkan. Pasien harus membayar terlebih dahulu ke kasir dan akan 

mendapatkan kuitansi pembayaran. Bila stok obat di depo rawat jalan 

kosong atau tidak masuk formularium, maka akan dibuatkan copy 

resep, sehingga pasien akan membayar obat yang ada di depo saja, 

untuk obat yang kosong dapat ditebus di apotek luar. 

3) Setelah pasien membayar dikasir, kuitansi akan diberikan kepada 

petugas depo rawat jalan agar pasien mendapatkan nomor antrian. 

Terhitung saat obat mulai disiapkan maka waktu tunggu pasien 

dimulai. Nomor antrian A untuk obat non racikan dan nomor antrian 

B untuk obat racikan. 

4) Resep diskrining ketepatan dosis dan ketepatan obat, kemudian 
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dilakukan pembuatan etiket dengan teknik komputerisasi. 

5) Dilakukan dispensing, waktu tunggu yang diperlukan maksimal 30 

menit untuk resep non racikan dan untuk resep racikan maksimal 60 

menit. 

6) Sebelum diserahkan, resep perlu dicek kembali (double checking) 

meliputi nama pasien, nama obat, jumlah obat, dan aturan pakai. 

Kemudian dilakukan barcode untuk melihat waktu pelayanan resep 

yang dibutuhkan oleh pasien. 

7) Obat diserahkan kepada pasien dengan memberikan konseling 

(informasi) tentang obat yang digunakan dengan sebelumnya meminta 

pasien memperlihatkan bukti pembayaran (kuitansi).   

b. Pelayanan Resep Pasien BPJS 

Pasien harus menunjukkan persyaratan administrasi, yaitu: 

1) Kartu BPJS 

2) Buku Obat Kronis 

Buku Obat Kronis ini berfungsi untuk melihat apakah pasien 

mendapatkan resep sesuai dengan yang dibutuhkan dan sesuai dengan 

yang ditanggung oleh BPJS, selain itu juga bisa bermanfaat bagi 

pasien yaitu pasien dapat mengetahui riwayat pengobatan  dan aturan 

pakai obat yang diperoleh. Pada dasarnya buku obat ini berfungsi 

untuk mengendalikan jumlah obat yang diterima pasien dalam satu 

bulan. 
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3) Resep  

4) Fotokopi hasil laboraturium dan berkas lain-lain. 

c. Pelayanan Pasien JAMKESDA 

Pasien JAMKESDA merupakan pasien yang biaya pengobatannya 

ditanggung oleh pemerintah daerah. Berikut beberapa persyaratan 

administrasi, yaitu: 

1) Fotokopi KTP dan KK 

2) Fotokopi Kartu Jamkesda 

3) Surat rujukan dari rumah sakit sebelumnya 

4) Surat rujukan dari dinas kesehatan kabupaten 

Rujukan berlaku satu bulan untuk pasien rawat jalan dan berlaku 

satu kali untuk rawat inap, apabila pasien ingin kontrol lagi harus 

memperbaharui suratnya. Obat yang digunakan harus sesuai dengan 

Formularium.  

d. Pelayanan Asuransi lain (In Health) 

Persyaratan yang harus dipenuhi pasien In Health antara lain adalah 

fotokopi surat rujukan dari dokter keluarga, kalau pasien dapat rujukan 

dari rumah sakit daerah harus ada surat rujukannya dan fotokopi kartu In 

Health. 

Selain fungsi manajerial, apoteker juga menjalankan fungsinya sebagai 

tenaga fungsional. Fungsi fungsional yang dilakukan di depo farmasi rawat jalan 

adalah memberikan pelayanan dan informasi obat, skrining resep, serta monitoring 

obat. Pelayanan informasi obat dilakukan bersamaan dengan penyerahan obat, 
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informasi obat yang diberikan kepada pasien meliputi aturan pakai obat, cara 

penyimpanan obat, dan jika pasien menghendaki atau meminta konsultasi lebih 

lanjut mengenai obat yang digunakan maka apoteker akan memberikan penjelasan 

secara lengkap dan jelas. Peran apoteker di depo farmasi rawat jalan sangat 

dibutuhkan untuk memberikan informasi, konsultasi obat serta edukasi kepada 

pasien. 

a. Penerimaan dan skrining resep  

Resep yang diterima dipisahkan sesuai dengan status pasien. Penerimaan 

resep ini kemudian dilanjutkan dengan proses skrining administratif. Resep 

yang telah memenuhi kelengkapan administrasi dicatat nomor identitasnya 

yang terdapat pada kartu BPJS atau kartu berobat, setelah itu pasien diberikan 

nomor antrian. Nomor antrian ini berfungsi untuk melayani pasien sesuai 

dengan urutan resep masuk dan untuk menghindari terjadinya kesalahan dalam 

penyerahan obat serta memudahkan dalam melakukan pengecekan akhir dan 

mencocokkan obat dengan resep sebelum obat diserahkan pada pasien. Selain 

itu juga berfungsi untuk menghitung waktu tunggu dari mulai resep masuk 

sampai resep selesai diracik atau disiapkan. Pengkajian terhadap resep 

dilakukan secara sederhana, karena depo farmasi rawat jalan merpati melayani 

resep yang berulang dan merupakan lanjutan dari resep rawat inap pasien, 

sehingga permasalahan yang terjadi biasanya sudah dikenali dan dapat 

diantisipasi. 

b. Pembuatan etiket  

Pembuatan etiket dilakukan setelah skrining resep. Etiket yang digunakan 

adalah etiket elektronik (etiket cetak) yang berbentuk seperti stiker. Obat 
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dengan bentuk sediaan seperti tablet, kapsul, atau kaplet, dikemas dalam wadah 

plastik dan ditempeli etiket. Adapun isinya antara lain, nama pasien, nama obat, 

jumlah obat, tanggal obat diberikan, nomor resep, aturan pakai yang terdiri dari 

frekuensi, jumlah pemakaian, serta waktu pemakaian yang meliputi 

pagi/siang/sore/malam dan sebelum/saat/sesudah makan. Penulisan etiket 

harus benar dan tepat karena etiket ini yang akan membantu pasien dalam 

pemakaian obat yang diperolehnya.  

c. Dispensing (peracikan obat)  

Kegiatan dispensing sebagian besar dilakukan oleh Tenaga Teknis 

Kefarmasian (TTK) dan dilakukan setelah etiket selesai disiapkan. Kegiatan 

ini terdiri dari pengambilan obat maupun alat kesehatan yang terdapat dalam 

resep, kemudian dimasukkan dalam wadah/plastik dan diberi etiket. Obat 

racikan seperti pulveres, pulvis serta kapsul, peracikannya dilakukan di ruang 

peracikan, yang di dalamnya sudah terdapat alat-alat seperti mortir, stamper, 

blender, cangkang kapsul, kertas perkamen, serta alat-alat lain yang berguna 

dalam peracikan. Waktu tunggu resep non racikan adalah 30 menit dan untuk 

resep racikan selama 60 menit. Waktu tunggu setiap hari dicatat dan dilakukan 

evaluasi untuk menilai apakah resep sudah memenuhi waktu penyiapan resep 

yang tepat atau tidak, serta untuk melihat apa yang perlu diperbaiki dalam 

meningkatkan pelayanan resep.  

d. Double checking (pemeriksaan ulang)  

Double checking dilakukan untuk mengecek/memeriksa kembali obat 

yang akan diserahkan, setelah melewati berbagai proses dan sebelum sampai 



114 
 

Laporan PKPA Bidang Rumah Sakit, Mahasiswa PSPA Fakultas Farmasi Universitas Wahid 
Hasyim Semarang Angkatan XII di RSUP Dr. Kariadi, Semarang Tanggal 04 Juni - 31 Juli 2018 

 

 

ketangan pasien. Kegiatan ini dilakukan oleh apoteker maupun asisten apoteker 

yang akan melakukan penyerahan obat ke pasien. Hal ini dilakukan untuk 

memastikan bahwa obat yang diterima pasien benar dan tepat serta 

meminimalkan human error. Skrining resep biasanya dilakukan dengan cara 

mengecek kecocokan jumlah maupun jenis obat apakah sudah sesuai dengan 

resep, serta kecocokan etiket dengan obat yang berkaitan. Pada bagian ini juga 

dilakukan penghentian waktu tunggu melalui sistem komputer setelah obat 

selesai disiapkan. 

e. Penyerahan obat  

Obat yang telah dilakukan double checking siap untuk diserahkan ke 

pasien. Pasien dipanggil nama dan alamatnya untuk menghindari kesalahan 

karena kemungkinan terdapat kesamaan nama pasien. Saat pasien datang 

kemeja penyerahan, dilakukan verifikasi pasien meliputi nama, alamat, dan 

nomor antrian pasien. Hal ini dilakukan agar obat diserahkan pada pasien yang 

tepat. Setelah dipastikan kebenarannya, maka dilakukan penjelasan tentang 

obat-obat yang diterima oleh pasien. Penjelasan minimal meliputi indikasi 

obat, cara pakai obat, aturan pakai obat, dan keterangan penting (namun 

sederhana), misalnya obat yang hanya diminum jika perlu, dan obat yang harus 

dihabiskan seperti antibiotik. Setelah penjelasan tentang obat dilakukan, obat 

diserahkan kepada pasien, dan pasien diminta menandatangani kolom 

penerimaan resep disertai nomor telepon atau alamat yang bisa dihubungi. Hal 

ini berfungsi untuk mengantisipasi jika saja terjadi obat yang tertukar, obat 

tertinggal, atau hal lain yang tidak dikehendaki dan perlu dimonitor. 
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F. Instalasi Bedah Sentral (IBS) 

Depo merupakan suatu unit fungsional yang menyelenggarakan pelayanan 

kefarmasian di ruang rawat rumah sakit. Depo dapat dikatakan sebagai bagian dari 

IFRS yang merupakan tempat untuk melakukan pelayanan kefarmasian di ruang 

rawat (berinteraksi langsung dengan pasien), sehingga pelayanan kefarmasian 

kepada pasien dapat terlaksana semaksimal mungkin. Depo farmasi di RSUP Dr. 

Kariadi terletak di beberapa ruang rawat salah satunya pada Instalasi Bedah Sentral 

(IBS) yang disebut Depo Farmasi Bedah Sentral. 

Depo Farmasi Bedah Sentral merupakan salah satu bagian dari sistem 

pelayanan kesehatan yang ada di RSUP Dr. Kariadi Semarang yang berperan dalam 

pemenuhan kebutuhan obat dan alat kesehatan untuk segala macam tindakan 

operasi bedah dan anastesi. Depo Farmasi Bedah Sentral di rumah sakit umum pusat 

Dr. Kariadi letaknya menjadi satu unit dengan Instalasi Bedah Sentral. 

1. Pembagian Ruang Instalasi Bedah Sentral 

a. Ruang Operasi (Operation Kamer) 

Ruang operasi yang ada di Instalasi Bedah Sentral RSUP Dr. Kariadi 

berjumlah 16 dan disebut OK (Operation Kamer). Setiap OK memiliki 

kegunaan untuk masing-masing jenis operasi bedah, dalam penggunaanya 

pada dasarnya tidak mutlak harus sesuai dengan jenis operasinya, sehingga 

penggunaan OK akan tergantung pada kebutuhan operasi yang akan 

dilakukan, tetapi pengecualian untuk operasi jantung harus dilakukan di 

OK jantung. Macam-macam ruang OK yang terdapat di RSUP Dr. Kariadi 

tersaji pada tabel I dibawah ini. 
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Tabel I. Macam – Macam Ruang OK RSUP Dr. Kariadi 

Ruang Keterangan 

OK 1 Urologi 

OK II Telinga Hidung Tenggorokan (THT) 

OK III OK cadangan 

OK IV Obgyn 

OK V Digestif 

OK VI Onkologi 

OK VII Bedah anak 

OK VIII Bedah Saraf 

OK IX Bedah Saraf 

OK X Orthopedi 

OK Jantung Jantung 

OK Cito Cito, misalnya Sectio Caesar (SC) 

OK DS One Day Surgery 

 

Pelayanan dilaksanakan oleh tenaga medis dan paramedis, serta 

harus dikelola dengan baik agar dapat memenuhi kebutuhan pasien. 

Adapun ketentuan umum pada OK, meliputi : 

1) Dipimpin oleh seorang dokter ahli, dokter atau paramedik senior 

2) Kepala OK bertanggung jawab kepada kepala ruang dan direktur 

rumah sakit 

3) Ruang OK harus selalu dijamin kebersihannya 

4) Alat-alat di OK harus selalu tersedia dan selalu siap dipakai lengkap 

5) Obat-obatan yang dibutuhkan selama operasi berlangsung harus 

tersedia di OK 
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6) Surat pernyataan izin (inform concert) untuk melakukan operasi harus 

sudah ditanda tangani saat pasien masuk OK 

7) Dokter, para medis dan pasien saat masuk ruang OK harus mengganti 

pakaiannya dengan pakaian yang disediakan di IBS, penutup kepala, 

masker dan alas kaki khusus yang digunakan di OK 

8) Selain petugas dan pasien yang bersangkutan tidak diperbolehkan 

masuk wilayah OK 

9) Sebelum dilakukan operasi, status pasien harus sudah masuk dibagian 

administrasi OK untuk diverifikasi 

10) Pembersihan OK diharuskan setiap selesai operasi. 

b. Depo Farmasi Bedah Sentral  

Depo Farmasi Bedah Sentral letaknya menjadi satu unit dengan 

Instalasi Bedah Sentral (IBS) yang bertugas memenuhi semua perbekalan 

farmasi baik obat maupun alat kesehatan yang dibutuhkan oleh Instalasi 

Bedah Sentral untuk tindakan-tindakan preoperasi di Recovery Room 

(RR). Depo Farmasi Bedah Sentral dikoordinir oleh satu orang apoteker 

dan delapan tenaga teknis kefarmasian serta satu tenaga administrasi. 

Depo farmasi IBS dalam melakukan pelayanannya dibagi dalam tiga shift, 

yaitu: 

1) Shift pagi pukul 07.00-14.00 WIB 

2) Shift siang pukul 14.00-21.00 WIB 

3) Shift malam 21.00-07.00 WIB.  
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Pengelolaan perbekalan farmasi meliputi pemilihan, perencanaan, 

pengadaan, penerimaan, penyimpanan serta distribusi perbekalan farmasi 

yang meliputi obat dan alkes. Pengadaan berdasarkan metode konsumsi. 

Penyimpanan perbekalan farmasi diatur dan disusun berdasarkan bentuk 

sediaan, temperatur, golongan narkotika serta alkes yang disusun 

berdasarkan alphabet. Penyimpanan dan pengeluaran obat menggunakan 

sistem FIFO serta FEFO dan dimasukkan dalam catatan pengeluaran 

sistem sehingga akan mempermudah mengontrol jumlah persediaan 

barang.  

Sistem Individual prescription digunakan untuk semua tindakan 

operasi yang telah terprogram maupun tambahan, dimana Depo Farmasi 

Bedah Sentral akan mempersiapkan dan menyediakan perbekalan farmasi 

termasuk alat kesehatan yang dibutuhkan untuk masing-masing pasien. 

Sistem Individual prescription ini dibagi ke dalam dua resep, yaitu anestesi 

dan bedah. Dokter anestesi secara langsung akan menuliskan perbekalan 

farmasi yang dibutuhkan masing-masing pasien dalam kartu obat saat 

tindakan anastesi, sedangkan untuk tindakan bedah, terdapat form 

permintaan tersendiri yang di dalamnya sudah terdapat daftar obat dan 

berbagai alat kesehatan, sehingga dokter bedah yang bersangkutan tinggal 

menuliskan jumlah dari masing-masing alat kesehatan yang dibutuhkan 

pasien dan kemudian diserahkan ke petugas depo farmasi untuk 

dipersiapkan. 
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Pelayanan OK jantung terdapat prosedur khusus yaitu paket tindakan 

bedah disiapkan satu hari sebelumnya oleh TTK berdasarkan konfirmasi 

dari petugas loket. OK jantung hanya digunakan untuk operasi terprogram, 

berbeda dengan prosedur OK I-X dan OK Cito yang dapat segera 

dilakukan karena merupakan situasi darurat/emergency. 

Kegiatan setelah operasi selesai yaitu memperhatikan kondisi pasien 

pasca operasi dan dipantau di Recovery Room (RR). Apabila kondisi sudah 

membaik (stabil), pasien dapat dipindahkan ke ruang perawatan yang 

tentunya tergantung dari kondisi pasien itu sendiri, jika pasien dalam 

keadaan baik maka akan dipindahkan ke bangsal perawatan biasa, apabila 

pasien perlu mendapatkan perawatan intensif maka akan di relokasi ke 

High Care Unit (HCU) atau Intensive Care Unit (ICU), yang sebelumnya 

telah dipesan terlebih dahulu. Pasien yang mendapatkan penanganan 

operasi one day surgery, dapat segera pulang atau paling lama dirawat satu 

hari saja (pasien rawat inap) atau < 24 jam hanya untuk keperluan 

observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan lain sebagainya. 

Depo IBS juga melakukan entry perbekalan farmasi dan alat 

kesehatan yang digunakan masing-masing pasien untuk dimasukkan ke 

dalam billing atau tagihan pasien. Entry ini dilakukan oleh petugas Depo 

Farmasi Bedah Sentral setelah selesai proses operasi pada hari tersebut dan 

perbekalan farmasi yang dientry hanya obat dan alat kesehatan yang 

digunakan saja yang dilihat pada kolom laporan pemakaian resep 

perbekalan anastesi dan bedah. Adapun barang yang tidak digunakan, 
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tetapi masih dalam kondisi utuh dan baik dikembalikan ke depo IBS oleh 

perawat ataupun dokter atau dokter anestesi setelah operasi selesai dan 

tidak dimasukkan ke billing pasien. 

Sistem retur barang dari pasien yang berada di ruang OK, yaitu 

perbekalan farmasi dan alat kesehatan yang tidak jadi digunakan ketika 

tindakan anestesi maupun bedah, dengan catatan perbekalan farmasi 

tersebut masih dalam keadaan baik dan tidak rusak. Peralatan yang 

digunakan sistem reuse akan langsung dikirim ke CSSD. Proses retur ini 

dilakukan setelah operasi selesai, dimana perbekalan farmasi yang tidak 

jadi digunakan akan dikembalikan oleh perawat ataupun oleh dokter 

anestesi atau dokter bedah secara langsung kepada petugas Depo Farmasi 

Bedah Sentral agar tidak dimasukkan ke billing pasien. 

Secara umum, apoteker bertanggung jawab terhadap pengelolaan 

sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai di rumah 

sakit yang menjamin seluruh rangkaian kegiatan perbekalan sediaan 

farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku serta memastikan kualitas, manfaat, dan 

keamanannya. 

2. Jenis tindakan operasi  

a. Jenis tindakan berdasarkan kegawatan  

1) Operasi cito 

Operasi cito merupakan operasi yang dilakukan untuk keadaan 

atau kasus tertentu yang memerlukan penanganan bedah dengan 
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segera. Sebagian besar operasi ini merupakan rujukan dari instalasi 

rawat darurat 

2) Operasi terprogram 

Operasi terprogram merupakan operasi bedah yang 

pelaksanannya sudah terjadwal atau telah direncanakan paling tidak 

sehari sebelumnya, dimana pasien berasal dari bangsal atau ruang 

rawat inap dan ada yang berasal dari rawat jalan. Perbekalan farmasi 

dan alat kesehatan yang diperlukan untuk operasi ini akan disediakan 

dan disiapkan terlebih dahulu oleh Depo Farmasi Bedah Sentral. 

b. Jenis tindakan berdasarkan jenis perawatan  

1) Rawat jalan, dilakukan mayoritas di One day surgery 

One day surgery merupakan tindakan pembedahan yang 

dilakukan untuk pasien yang nantinya langsung pulang setelah operasi 

atau hanya dirawat satu hari saja atau < 24 jam untuk keperluan 

observasi, penegakan, diagnosa, pengobatan, rehabilitasi medik dan 

atau upaya pelayanan kesehatan lainnya.  

2) Rawat Inap 

Pasien yang dioperasi berasal dari ruang rawat inap dengan 

mendaftar pada loket pendaftaran untuk diprogram. Biasanya 

mayoritas di IBS adalah pasien rawat inap. 

3) Konsulen 

Pelayanan kefarmasian di ruang perawatan yang membutuhkan 

konsultasi anastesi. Dokter anastesi memberikan laporan tindakan 
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anestesi ke depo farmasi IBS untuk dilakukan pengentryan ke billing 

atau tagihan pasien. 

3. Pengelolaan Sediaan Farmasi dan BMHP di Depo IBS 

Pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai 

merupakan suatu siklus kegiatan, dimulai dari pemilihan, perencanaan 

kebutuhan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, 

pemusnahan dan penarikan, pengendalian, dan administrasi yang diperlukan 

bagi kegiatan pelayanan kefarmasian. 

a. Perencanaan  

Depo Farmasi Bedah Sentral (IBS) menyediakan perbekalan farmasi 

dan alat kesehatan yang diperoleh dari gudang farmasi. Perencanaan jenis 

dan jumlah perbekalan farmasi maupun alat kesehatan didasarkan pada 

pola konsumsi, serta didaftar pada buku defecta jika ada stok sediaan 

farmasi dan BMHP yang akan habis, dan perencanaan dilakukan setiap 

hari. 

b. Pengadaan  

Permintaan dari depo IBS dilakukan lewat sistem komputerasi online 

ke gudang farmasi, selanjutnya gudang farmasi akan memberikan 

perbekalan farmasi dan alat kesehatan sesuai dengan permintaan disertai 

print out bukti mutasi. Jika terdapat perbekalan farmasi dan alat kesehatan 

yang tidak tersedia di gudang tetapi dibutuhkan, maka Depo Farmasi 

Bedah Sentral dapat melakukan permintaan ke depo-depo farmasi lain 

yang mempunyai persediaan perbekalan yang dibutuhkan tersebut, tetapi 
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administrasinya tetap melalui gudang farmasi. 

Pelayanan barang dari gudang farmasi ke Depo Farmasi Bedah Sentral 

secara otomatis akan menambah stock barang di depo yang dapat dilihat 

pada komputer, dan inilah salah satu keuntungan sistem online. Tahapan 

pada saat proses menerima barang dari gudang, hal pertama yang 

dilakukan adalah pengecekan kesesuaian jenis dan jumlah barang dengan 

print out bukti mutasi yang diberikan oleh gudang. Permintaan barang dari 

Depo Farmasi Bedah Sentral ke gudang dilakukan setiap hari selama 6 hari 

kerja, pengiriman barang dibantu oleh Logistik hingga pukul 11:00. 

Adapun alur pengadaan dapat dilihat pada gambar 4 sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Alur Pengadaan Barang di depo IBS 

 

Perbekalan Farmasi  

Entry di sistem pengadaan  

Cetak/print sebagai bukti  

Barang datang (< 11.00 

AM) 

Dilakukan pengecekan kesesuaian barang yang datang  

ketidaksesuaian barang yang datang akan dilakukan konfirmasi  
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c. Penyimpanan 

Penyimpanan perbekalan farmasi di Depo Farmasi Bedah Sentral 

disusun berdasarkan bentuk sediaan (injeksi, larutan, suppositoria, atau 

salep), berdasarkan fungsinya, alfabetis dan suhu penyimpanan (suhu 

ruangan : 15-25oC serta suhu lemari pendingin : 2-8 oC). Temperatur ini 

dikontrol secara rutin untuk dicatat setiap hari dalam formulir pencatatan 

suhu. 

Obat injeksi yang berada dilemari obat disusun secara alfabetis dan 

untuk obat golongan narkotika disimpan pada lemari narkotika, serta obat 

keras tertentu di letakkan dilemari OKT. Obat HAM (High alert medicine) 

diletakkan sesuai peletakan diatas dan diberikan label merah bertuliskan 

“High Alert” dan dalam mengemas di kotak tempat obat atau alkes yang 

akan dibawa ke kamar operasi, obat HAM dikemas dalam plastik klip 

warna merah agar semua petugas medis tahu dan dapat mewaspadai 

penggunaannya, begitu juga dengan obat LASA (Look Alike Sound Alike). 

Penyimpanan serta pengeluaran barang dilakukan menggunakan sistem 

FEFO (First Expired First Out) dan FIFO (First In First Out). Kombinasi 

yang digunakan dalam sistem ini, diharapkan dapat meminimalkan 

persentase jumlah obat yang kadaluwarsa. Depo Farmasi Bedah Sentral 

tidak terdapat obat sediaan per oral dan obat sitostatika. Obat yang 

kadaluwarsa dilakukan pelaporan pemusnahan obat, dan peralatan yang 

BUD sterilisasinya habis maka akan dilakukan sterilisasi ulang atau di 

buang karena tidak layak untuk digunakan lagi. 
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d. Distribusi 

Sistem distribusi perbekalan farmasi dan alat kesehatan yang 

diterapkan di Instalasi Bedah Sentral RSUP Dr. Kariadi menggunakan 

sistem individual prescription. Sistem Individual prescription digunakan 

untuk semua tindakan operasi yang telah terprogram maupun tambahan, 

dimana depo farmasi bedah sentral akan mempersiapkan dan menyediakan 

perbekalan farmasi termasuk alat kesehatan yang dibutuhkan untuk 

masing-masing pasien. Keuntungan dari sistem individual prescription 

adalah : 

1) Semua obat di supply, dengan berpedoman pada formularium nasional 

dan formularium rumah sakit 

2) Adanya persediaan obat-obatan yang siap pakai untuk pasien sehingga 

pasien bisa mendapatkan obat secara cepat 

e. Pengendalian 

Depo farmasi bedah sentral melakukan stock opname perbekalan 

farmasi dan alat kesehatan secara berkala. Obat-obat yang Near Expired 

Date (NED) di depo farmasi bedah sentral dapat diinformasikan ke depo 

lain yang membutuhkan obat-obat yang akan kadaluwarsa jika 

kemungkinan membutuhkan obat tersebut. Apabila tidak ada yang 

membutuhkan obat yang akan kadaluwarsa tersebut maka obat tersebut 

dapat dimusnahkan. Depo farmasi bedah sentral juga menerapkan sistem 

konsinyasi dengan PBF untuk barang-barang tertentu, yaitu: konsinyasi 

orthopedic dan bedah jantung. 
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Barang-barang yang menggunakan sistem konsinyasi ini adalah 

barang-barang yang memiliki ukuran sangat bervariasi. Pengadaan barang 

konsinyasi dilakukan berdasarkan prosedur yang telah ditetapkan. Sistem 

konsinyasi ini dilengkapi dengan proses pencatatan dan pelaporan 

pemakaian barang konsinyasi, dimana pihak rumah sakit hanya akan 

membayar barang yang digunakan. Barang konsinyasi yang mendekati 

waktu kadaluwarsa atau telah kadaluwarsa dapat dikembalikan sesuai 

kesepakatan. 

4. Jenis Perbekalan Depo Farmasi Bedah Sentral 

Perbekalan farmasi yang terdapat dalam depo farmasi instalasi bedah 

sentral ini ± 80% merupakan alat kesehatan, dan sisanya berupa obat-obat 

dengan bentuk sediaan injeksi, inhalasi, dan larutan (infus). Contoh obat-obat 

yang sering digunakan di ruang operasi antara lain : 

a. Anestesi : propofol, midazolam, pehacain, ketamine, lidocain 2%, 

bupivacaine spinal/epidural, ketamine, lidocain 2%. Anastesi inhalasi sesuai 

dengan vaporacer: Isoflurane, Sevoflurane, N2O. 

b. Analgetik opioid:  morphin, pethidin, fentanyl, durogesik patch. 

c. Analgetik antiinflamasi non steroid (NSAID): tramadol, ketorolak, 

parasetamol. 

d. Pelumpuh otot: atracurium, rokuronium. 

e. Antiemetik: ondansentron, metoclopramide, diphenhidramine. 

f. Cairan infus: NaCL 0,9, ringer laktat; dextrose 5%; dextrose 10%, asering,  
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manitol, ringer fundin, dextrose 10%, D5+¼ NS, D5+1/2 NS, ringer 

solution, dan ringer dextrose. 

g. Antidotum seperti naloxon. 

5. Pelaporan 

Depo farmasi instalasi bedah sentral Rumah Sakit Umum Pusat Dr. 

Kariadi Semarang membuat laporan kepada kepala instalasi farmasi setiap 

bulan. Beberapa laporan yang dibuat oleh depo farmasi instalasi bedah sentral 

Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Kariadi Semarang adalah: 

a. Laporan penggunaan obat narkotika 

b. Laporan konsinyasi jantung dan orthopedi (dibuat tiap hari, kemudian 

dicocokkan sebulan sekali). 

c. Laporan ketersediaan protamine sulphat pada operasi bedah jantung 

terbuka. 

d. Laporan kepatuhan terhadap penggunaan antibiotika sebagai terapi 

profilaksis pada operasi bedah jantung terbuka.  

e. Laporan penggunakan antibiotika sebagai terapi profilaksis pada semua 

tindakan operasi. 

f. Laporan Indikator mutu pelayanan farmasi di instalasi bedah sentral Rumah 

Sakit Umum Pusat Dr. Kariadi Semarang meliputi laporan obat atau alat 

kesehatan yang tidak bisa dilayani sehingga menyebabkan program operasi 

batal. Oleh karena itu diupayakan alat kesehatan dan obat yang diperlukan 

dalam program bedah selalu tersedia. 



128 
 

Laporan PKPA Bidang Rumah Sakit, Mahasiswa PSPA Fakultas Farmasi Universitas Wahid 
Hasyim Semarang Angkatan XII di RSUP Dr. Kariadi, Semarang Tanggal 04 Juni - 31 Juli 2018 

 

 

G. Depo Farmasi IGD, Depo Rawat Jalan Jantung, dan Depo Cathlab 

1. Depo Instalasi Gawat Darurat (IGD) 

Depo Farmasi Instalasi Gawat Darurat merupakan salah satu bagian dari 

instalasi farmasi RSUP Dr. Kariadi yang memiliki tanggungjawab melakukan 

pengadaan, melayani permintaan hingga mendistribusikan perbekalan farmasi 

untuk keperluan pasien di Instalasi Gawat Darurat (IGD). Instalasi Gawat 

Darurat merupakan unit pelayanan di rumah sakit yang memberikan 

pertolongan pertama dan sebagai jalan pertama masuknya pasien dengan 

kondisi gawat darurat. Keadaan gawat darurat adalah suatu keadaan klinis 

dimana pasien membutuhkan pertolongan medis yang cepat selama 24 jam 

untuk menyelamatkan nyawa dan mencegah kecacatan lebih lanjut (DepKes 

RI, 2009).  

Pasien yang baru masuk di Instalasi Gawat Darurat (IGD) RSUP Dr. Kariadi 

akan di terima di Triase. Ruang triase  merupakan tempat penerimaan pasien 

untuk dilakukan pemeriksaan sebagai langkah awal menentukan tindakan 

medik selanjutnya. Pasien akan ditempatkan ke ruangan yang sesuai dengan 

kondisi pasien. RSUP Dr. Kariadi menerapkan sistem triase di IGD dengan 

tiga label warna, yaitu: 

a. Label hijau (kategori 1) untuk pasien dengan kasus ringan yang tidak perlu 

rawat inap dan hanya pelu rawat jalan, misalnya pasien gastritis dan febris. 

b. Label kuning (kategori 2), untuk pasien yang memerlukan pengawasan 

dalam kurun waktu maksimal 5 menit harus sudah ditangani. Khusus untuk 

label kuning dibagi menjadi 5 yaitu bedah, non-bedah (contohnya: jantung, 
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syaraf, penyakit dalam, psikiatri), anak, obsgyn, dan isolasi untuk pasien 

dengan penyakit yang menular lewat udara seperti TB/ MDR TB. Khusus 

pasien anak yang datang ke IGD tetap langsung ke bagian anak dan tidak 

ditempatkan di triase terlebih dahulu. 

c. Label merah (kategori 3), untuk pasien yang harus mendapatkan 

penanganan cepat dan memerlukan alat ventilator dan monitor, misalnya 

pasien gagal jantung. Ruangan label merah terdapat dua trolley emergency 

yang selalu diperiksa dan dilengkapi apabila ada obat yang telah dipakai 

setiap pergantian shift. Pasien ditangani diruang label merah oleh tim 

residen anastesi dengan dokter residen terkait dengan penyakit pasien.  

Jika pasien yang sudah stabil dan dinyatakan boleh pulang maka pasien 

dapat mengambil obat di depo farmasi IGD dengan memperlihatkan kwitansi 

pembayaran obat. Jika pasien tidak terselamatkan atau meninggal maka pasien 

akan ditransitkan ke ruangan label hitam untuk selanjutnya dibawa ke kamar 

jenazah. 

Depo Farmasi Instalasi Gawat Darurat (IGD) menyediakan obat-obatan dan 

alat kesehatan yang bersifat life saving (menyelamatkan hidup), oleh karena 

itu, tugas dan tanggung jawab depo farmasi IGD secara umum adalah untuk 

menjamin ketersediaan semua perbekalan farmasi untuk keperluan pasien IGD. 

Pengadaan dilakukan dengan mengacu pada formularium nasional dan 

melihat data pada buku defecta untuk selanjutnya dibuat permintaan mutasi ke 

gudang IFRS dengan menggunakan sistem Health Management Information 

System (HMIS). Bukti permintaan mutasi dicetak untuk diserahkan ke gudang 
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IFRS. Pengadaan obat atau alkes dilakukan setiap pagi hari. Obat atau alkes 

yang dipesan diambil oleh petugas caraka dan biasanya sampai di gudang 

transit depo IGD sekitar jam < 11.00 AM. Surat bukti permintaan mutasi 

barang disajikan pada gambar 5 sebagai berikut. 

 

Gambar 5. Surat Bukti Permintaan Mutasi Barang 

Sistem penyimpanan obat di depo farmasi IGD yaitu menerapkan prinsip 

FIFO (First In First Out) dan FEFO (First Expired First Out). Hal ini 

dilakukan untuk mencegah terdapatnya persediaan yang expired. Selain itu, 

obat dan alkes disimpan berdasarkan bentuk sediaan dan diberikan pelabelan 

generic name. Setiap obat yang memiliki nama yang mirip maka diberikan 

stiker lasa berwarna hijau dan diberi jeda satu antar obat lasa, contohnya 

Amlodipin 5 mg dan Amlodipin 10 mg. Selain itu, obat-obat dengan kategori 

HAM disimpan dalam lemari terpisah dan diberikan stiker HAM berwarna 

merah. Setiap penamaan rak obat dan alkes diberikan tanggal kadaluarsanya. 

Resep obat untuk pasien IGD biasanya diberikan untuk satu kali pemakaian 

sehingga obat yang diberikan juga untuk satu kali minum. Peresepan obat di 

NAMA PEMINTA DEPO FARMASI IGD CATATAN STATUS STOK HABIS SEGERA DIKIRIM

GUDANG PEMINTA DEPO FARMASI IGD GUDANG TUJUAN

CARI TAMPILKAN SEMUA STOK GUDANG LAIN

KODE BARANG NAMA BARANG JUMLAH DIMINTA SATUAN KEPERLUAN

SAVE NEW SAVE CLOSE CLEAR CANCEL

PERMINTAAN MUTASI BARANG

GUDANG IFRS

DAFTAR BARANG
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RSUP Dr. Kariadi Semarang mengacu pada formularium nasional dan harus 

sesuai dengan retriksi penggunaan tiap obat. Sistem distribusi obat di depo 

farmasi IGD yaitu individual prescription dan troli emergency. Jika kondisi 

pasien sudah stabil pasien akan dipindahkan ke rawat inap rajawali atau rawat 

intensif, kemudian pasien menunggu tindakan selanjutnya. 

Beberapa fasilitas yang dimiliki oleh depo farmasi IGD yaitu gudang transit 

yang digunakan untuk menyimpan alkes dan obat setelah dari logistik, 

termasuk lemari narkotika, lemari psikotropik, lemari HAM, lemari obat-

obatan dalam bentuk tablet, sirup, suppositoria, cendo (tetes), lemari alat 

kesehatan, lemari obat-obatan dalam bentuk injeksi, lemari sediaan infus, serta 

lemari pendingin. Sumber daya manusia di depo farmasi IGD terdapat 1 orang 

apoteker dan 4 TTK, yang berkerja dengan sistem shift atau bergantian. 

Pergantian shift dilakukan tiap jam 07.00 – 14.00; 14.00 – 21.00; 21.00 – 07.00. 

Pelaporan tiap bulan yang dilakukan Depo farmasi IGD meliputi laporan 

persediaan dan laporan narkotika. Pelaporan ditujukan ke gudang IFRS terlebih 

dahulu, sehingga laporan pemakaian obat dari tiap depo akan dikompilasi oleh 

IFRS sebagai pemakaian rumah sakit.  

2. Depo Rawat Jalan Jantung 

Depo farmasi jantung adalah salah satu unit pelayanan farmasi di bawah 

naungan Instalasi Farmasi Rumah Sakit (IFRS) Dr. Kariadi yang bertugas 

untuk memberikan pelayanan kesehatan pada pasien dengan penyakit 

kardiovaskular yang sedang menjalani rawat jalan di poli jantung dan 

pembuluh darah. Obat yang dilayani yaitu obat-obat yang tercantum pada 

Formularium Nasional (Fornas) yang disesuaikan dengan restriksi. 
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Jenis Pasien rawat jalan yang dilayani terdiri dari pasien pasien umum (non 

BPJS) dan Pasien BPJS. Pasien BPJS yang dilayani di depo farmasi jantung 

adalah semua pasien JKN yang periksa di poli jantung merpati maupun poli 

jantung private. Pelayanan obat bagi pasien BPJS menunjukkan persyaratan 

administrasi, yaitu : 

a. Kartu tanda peserta BPJS harus berisi identitas pasien sesuai dengan KTP 

pasien. 

b. Buku obat digunakan untuk melihat apakah pasien mendapatkan resep 

sesuai dengan yang dibutuhkan dan sesuai dengan yang ditanggung BPJS, 

selain itu juga bermanfaat untuk mengetahui riwayat pengobatan dan aturan 

pakai obat sehingga dapat mengendalikan jumlah obat yang diterima dan 

pemantauan keteraturan atau ketepatan pasien dalam melakukan 

pengobatan kembali, karena terapi pengobatan untuk pasien langsung 

diberikan dalam 1 bulan. 

c. Surat Eligibilitas Peserta (SEP) merupakan dokumen yang menyatakan 

bahwa peserta terdaftar sebagai peserta BPJS di RSUP Dr. Kariadi dan  

dirawat dengan biaya BPJS Kesehatan. 

d. Hasil pemeriksaan penunjang seperti hasil laboratorium. Hasil laboratorium 

yang diperlukan antara lain pemeriksaan kadar kolesterol, kekentalan darah, 

hasil USG, dan surat kronologi pemasangan stent.  

Alur Pelayanan Resep dimulai dari penerimaan dan skrinning Resep. 

Resep yang diterima akan langsung dilakukan skrining kelengkapan 
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administrasi oleh Tenaga Teknis Kefarmasian (TTK) meliputi legalitas atau 

keabsahan resep, aturan pakai, apabila pasien BPJS harus menunjukkan kartu 

berobat pasien, form pengendali, kartu BPJS, Surat Eligibilitas Peserta (SEP) 

dan hasil pemeriksaan penujang laboratorium, lalu pasien akan mendapatkan 

nomor antrian. Jika pasien BPJS tidak memiliki SEP maka pasien tetap tidak 

bisa diberikan pelayanan. Selain administratif, proses selanjutnya adalah 

skrining farmasetis yang meliputi stabilitas obat, incompatibilitas dan bentuk 

sediaan obat kemudian dilakukan skrining klinis yang meliputi indikasi, 

interaksi obat, alergi terhadap obat dilakukan oleh apoteker. Resep yang masuk 

ke depo farmasi jantung RSUP Dr. Kariadi Semarang bisa saja tidak lolos 

skrining, ketika hal tersebut terjadi maka apoteker dapat melakukan konfirmasi 

kepada Dokter Penanggung Jawab Pasien (DPJP). 

Resep yang masuk ke depo farmasi jantung selalu sesuai dengan nomor 

antrian. Nomor antrian ini, selain berguna untuk melayani pasien sesuai dengan 

urutan resep masuk, juga untuk menghindari kesalahan dalam penyerahan obat 

dan memudahkan dalam melakukan pengecekan akhir serta mencocokkan obat 

dengan resep sebelum obat diserahkan pada pasien. 

Kegiatan entry ke billing pasien dilakukan setelah resep selesai di 

skrinning. Obat-obat yang di entry juga ditulis ke dalam buku berobat pasien. 

Selanjutnya etiket dicetak dalam bentuk stiker. Tujuan pembuatan etiket dalam 

bentuk ini adalah untuk mempercepat proses pelayanan selain itu etiket terlihat 

jelas dan rapi sehingga memudahkan pasien untuk membaca. Beberapa hal 

yang harus tercantum di dalam etiket adalah identitas pasien, nama dan indikasi 
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obat, jumlah obat serta aturan pakai obat tersebut. Setelah etiket siap, kemudian 

dilakukan penyiapan dan pengemasan obat sesuai dengan resep pasien. 

Rata-rata kunjungan pasien di depo farmasi jantung tiap harinya adalah 

120 pasien sehingga pengemasan obat-obat akan sangat membantu proses 

dispensing. Obat yang dikemas tentu saja obat yang presentase keluarnya 

tinggi. TTK yang melakukan dispensing harus memperhatikan waktu tunggu, 

karena waktu tunggu merupakan indikator mutu pelayanan depo farmasi 

jantung.  

Setiap pelayanan resep selalu diterapkan Double check. Oleh karena itu, 

sebelum diserahkan kepada pasien, dilakukan pengecekan kembali (double 

check) terhadap obat yang telah disiapkan. Kegiatan ini dilakukan oleh 

apoteker maupun TTK yang akan melakukan penyerahan obat ke pasien. Hal 

ini dilakukan untuk memastikan bahwa obat yang diterima pasien benar dan 

tepat serta meminimalkan human error dan medication error. Proses double 

check biasanya dilakukan dengan cara mencocokkan jumlah maupun jenis obat 

dengan resep, serta kecocokan etiket dengan obat yang berkaitan. Proses 

double check dilakukan oleh personel yang berbeda hal ini dapat 

meminimalisir human error. Penyerahan obat kepada pasien harus selalu 

disertai verifikasi yang meliputi nama, nomor rekam medik (RM/CM) yang 

ada di kartu berobat, dan nomor antrian pasien. Hal ini dilakukan agar obat 

yang diserahkan kepada pasien tepat. Penjelasan minimal yang diberikan 

kepada pasien meliputi indikasi obat, cara pakai obat, aturan pakai obat, dan 
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keterangan penting (namun dengan bahasa sederhana dan bisa dipahami oleh 

pasien), misalnya obat yang hanya diminum jika perlu dan obat yang harus 

dihabiskan seperti antibiotik. 

Obat diserahkan kepada pasien setelah penjelasan tentang obat selesai 

dilakukan, dan pasien diminta menandatangani lembar belakang resep disertai 

nomor telepon atau alamat yang bisa dihubungi. Hal ini salah satunya berfungsi 

dalam mengantisipasi jika saja terjadi obat yang tertukar atau obat tertinggal, 

sehingga untuk mempermudah ketertelusuran pasien. Penyerahan obat dapat 

dilakukan oleh apoteker penanggung jawab depo, atau TTK dengan 

pengawasan apoteker. Alur pelayanan resep di depo farmasi jantung dapat 

dilihat pada gambar 6 sebagai berikut. 
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Gambar 6. Alur Pelayanan Resep di Depo Farmasi Jantung 

Sumber daya manusia di depo farmasi jantung dikepalai oleh satu orang 

Apoteker yang juga menjadi penanggung jawab depo instalasi gawat darurat 

dan depo cathlab, serta dibantu oleh 9 Tenaga Teknis Kefarmasian (TTK) dan 

1 caraka. TTK berperan untuk membantu dalam memberikan pelayanan 

kepada pasien, seperti meng-entry resep, melakukan dispensing obat, membuat 

etiket, penyerahan obat disertai komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE), dan 

memantau persediaan stok barang yang meliputi obat dan alat kesehatan. Tugas 
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caraka adalah mengambil obat dan alkes dari gudang farmasi atau depo lain 

serta membantu TTK juga dalam meracik obat pasien. Depo farmasi jantung 

memiliki beberapa fasilitas yang meliputi rak/lemari untuk menyimpan obat, 

meja untuk peracikan, mortir dan stamper, blender obat, alat untuk merekatkan 

kemasan puyer, konter untuk penyerahan obat pada pasien, serta beberapa buku 

panduan seperti formularium nasional rumah sakit. 

Kegiatan pengelolaan obat dikelola langsung oleh apoteker di depo 

farmasi jantung meliputi perencanaan, pengadaan, penyimpanan, distribusi, 

serta pengecekan dan pengendalian obat kadaluarsa sehingga menjamin obat 

tetap dalam keadaan baik diterima oleh pasien. Metode perencanaan yang 

digunakan yaitu metode konsumsi yaitu dengan melihat data penggunaan obat 

dan alkes sebelumnya. Pengecekan perbekalan farmasi di depo jantung 

dilakukan setiap hari. Pengendalian stok obat selruh depo farmasi dan gudang 

farmasi di rumah sakit dipantau secara computerized menggunakan program 

HMIS (Hospital Management and Information System). Program ini 

membantu dalam distribusi obat atau alkes, penjualan obat atau alkes di rumah 

sakit, pelaporan, evaluasi, serta pengendalian persediaan obat dan alkes. 

Pengadaan obat atau alkes dilakukan setiap pagi hari. Semua persediaan 

obat terpusat di gudang farmasi, maka ketika ada persediaan obat/alat 

kesehatan yang kurang atau habis segera dilakukan pengadaan agar tidak 

mengganggu pelayanan kefarmasian terutama untuk obat-obat yang fast 

moving. Depo farmasi jantung akan meminta ke gudang dengan menggunakan 

surat permintaan mutasi. Print out surat permintaan mutasi tersebut dibuat 
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rangkap dua, yaitu lembar pertama (lembar asli) untuk gudang farmasi dan 

lembar kedua (lembar tembusan) untuk arsip di depo farmasi jantung. 

Selanjutnya, bagian gudang akan memasukkan perbekalan farmasi yang 

dikirim ke depo farmasi jantung melalui komputer sebagai stok persediaan 

depo farmasi jantung. Saat penerimaan persediaan farmasi pihak depo jantung 

akan melakukan pengecekan kesesuaian barang yang datang dengan bukti 

mutasi yang terdiri dari dua lembar, lembar pertama (asli) untuk arsip depo 

jantung dan lembar kedua (lembar tembusan) untuk arsip gudang farmasi.  

Kegiatan Pemasukan (entry) data dilakukan gudang ke depo farmasi 

berdasarkan nama obat, kode, dan produsen, jenis bentuk sediaan, dan tanggal 

penerimaan obat. Hal ini akan memudahkan dalam monitoring persediaan 

perbekalan farmasi karena persediaan dapat dilihat sewaktu-waktu. Pemesanan 

dapat juga dilakukan di luar jadwal yang ditetapkan bila persediaan sudah habis 

sebelum waktu pemesanan dan memang dibutuhkan seperti kebutuhan obat 

cito. Bila persediaan di gudang kosong maka dapat dilakukan transfer obat 

antar depo farmasi oleh bagian gudang farmasi. 

Sistem penyimpanan obat di depo farmasi jantung disusun secara alfabetis, 

obat-obat generik dan paten ditempatkan secara terpisah dalam rak/lemari yang 

berbeda. Obat-obat yang harus disimpan terpisah secara khusus diantaranya 

adalah obat High Alert Medication (HAM) yang disimpan dalam lemari khusus 

obat HAM yang telah diberi label HAM berwarna merah pada kotak obat. 

Narkotika disimpan dalam lemari narkotik yang dilengkapi dua pintu dan dua 

kunci serta kartu stok untuk pengendalian sediaan narkotika. Psikotropika 
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disimpan dalam lemari khusus psikotropika. Obat-obat yang termasuk Cold 

Chain Product (CCP) disimpan dalam lemari pendingin seperti insulin. Obat-

obat yang termasuk dalam kategori Look Alike Sound Alike (LASA) disimpan 

dalam kotak obat yang diberi label LASA berwarna hijau. Penyimpanan obat-

obatan LASA diberi jarak satu kotak obat lain untuk meminimalisir kesalahan 

pengambilan obat. Sistem pengambilan obat yang digunakan yaitu sistem First 

Expired First Out (FEFO) dan First In First Out (FIFO). Penempelan stiker 

LASA ataupun HAM tidak boleh menutupi tanggal expired, dosis, dan nama 

obat. 

Setiap pelayanan resep apoteker memiliki tanggung jawab untuk 

memastikan bahwa pasien menerima obat yang tepat, sehingga harus dilakukan 

pemantauan, pengumpulan data medication error akibat pemberian obat LASA 

kemudian melakuan pengecekan ulang (double check) pada saat obat disiapkan 

serta ketika akan diberikan kepada pasien. 

Sistem distribusi obat pada pasien yang digunakan yaitu sistem Individual 

Prescription (IP), sehingga obat dilayani berdasarkan resep yang diberikan 

dokter pada setiap pasien. Resep diskrining terlebih dahulu sebelum dilayani 

yang bertujuan untuk mencegah kemungkinan terjadinya kesalahan dalam 

pemberian obat. 

Pelaporan di depo farmasi jantung RSUP Dr. Kariadi Semarang dilakukan 

setiap bulan. Beberapa laporan yang dibuat adalah laporan pemantauan obat 

generik dan non-formularium. Laporan pemantauan obat generik dan non 

formularium terdiri dari unit pelayanan, jumlah resep yang ditulis (generik 
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berlogo, dan non generik yang tidak terdapat dalam formularium), jumlah 

lembar resep, dan jumlah resep yang ditulis dan dilayani. Laporan pemakaian 

narkotika yang terdiri dari nama sediaan, satuan persediaan awal bulan, 

pemasukan, jumlah keseluruhan, pengeluaran, dan persediaan akhir bulan. 

Serta Laporan pemantauan waktu tunggu pelayanan resep. Waktu tunggu untuk 

resep non racikan adalah 30 menit dan untuk resep racikan selama 60 menit. 

Waktu tunggu dicatat setiap hari untuk mengevaluasi pelayanan, dan kemudian 

disusun dalam bentuk laporan bulanan. Evaluasi dilakukan guna menilai 

apakah indikator mutu farmasi sudah tercapai atau belum, serta untuk melihat 

apa yang perlu diperbaiki dalam meningkatkan pelayanan kepada pasien. 

Pengendalian obat yang mendekati tanggal kadaluarsa dilakukan secara 

ketat. Nama obat serta tanggal kadaluwarsanya dicatat dan untuk obat yang 

memiliki expired date dekat (< 3 bulan ) maka harus diberi label kuning 

bertuliskan “Near ED” sebagai tanda. Tanggal kadaluarsa obat dipantau setiap. 

Jika waktu kadaluarsa obat kurang dari tiga bulan maka obat-obat tersebut 

segera dipisahkan untuk dikembalikan ke gudang farmasi agar dapat diretur ke 

pihak distributor, atau diberikan ke depo lain yang memerlukan dalam waktu 

dekat, atau bila keduanya tidak dapat dilakukan maka akan dilakukan 

pemusnahan obat oleh panitia pemusnahan obat. Namun apabila obat tersebut 

sudah mendekati waktu kadaluarsa tapi diperkirakan dapat dihabiskan sebelum 

batas kadaluarsa maka obat-obat tersebut dipertahankan di depo dengan 

pemantauan pemakaian. 
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3. Depo Cathlab 

Depo Farmasi Jantung Cathlab adalah salah satu bagian dari depo farmasi 

jantung yang mendistribusikan alat-alat kesehatan atau obat-obat yang dipakai 

untuk tindakan diagnosa dan penanganan operasi pasien penyakit jantung. 

Cathlab memiliki 3 ruang tindakan yang digunakan baik untuk diagnose, 

pemasangan ring, maupun penambalan jantung. 

Pendistribusian di dalam cathlab yaitu ketika barang datang maka 

langsung ditujukan ke instalasi farmasi cathlab. Selain dari gudang farmasi 

dapat juga dilakukan pengadaan dengan metode konsinyasi seperti alat-alat 

untuk proses pemasangan ring yakni alat ADO dan ASO, terdapat juga 

pengadaan tender yang dilakukan oleh Unit Layanan Pengadaan (ULP). Depo 

farmasi jantung Cathlab memiliki dua tenaga teknis kefarmasian yang harus 

bersedia on call. Tenaga teknis kefarmasian tersebut bertugas menyiapkan 

paketan alat-alat dan obat-obatan untuk keperluan operasi pasien. Kegiatan 

yang dilakukan di depo farmasi jantung cathlab meliputi : 

a. Menyiapkan paket alat sesuai dengan program tindakan yang akan 

dilakukan dan diletakkan pada box yang bertuliskan jenis tindakan, nama 

pasien dan nomor CM sehari sebelum dilakukan tindakan medis. Paket alat-

alat ini disusun dalam lemari khusus yang berada di depan ruang tindakan.  

b. Saat tindakan operasi untuk mengurangi mobilisiasi perawat dari ruang 

catheterisasi ke depo maka disiapkan stent - stent dalam box cukup besar 

untuk berbagai jenis ukuran. Sehingga dokter akan lebih leluasa dalam 

memilih ukuran ring yang sesuai untuk pasien. 
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c. Setelah dilakukan tindakan operasi,  mengumpulkan limbah bungkus obat 

dan alkes sesuai dengan nama pasien dan nomor CM yang digunakan 

sebagai bukti tindakan dan alat yang digunakan. Sticker pada limbah kardus 

dan alat-alat yang digunakan diambil dan ditempel pada resep pasien untuk 

di entry pada billing pasien baik untuk pasien umum maupun BPJS. 

Beberapa jenis Tindakan-tindakan operasi yang dilakukan di dalam Cathlab 

antara lain : 

a. PCI (Percutaneous Coronary Intervention), atau pemasangan ring. 

b. Arteriografi, atau pemeriksaan arteri untuk mencari kerusakan dan 

penyumbatan 

c. BMU, atau pemasangan ballon pada katup jantung yang tidak fleksibel 

agar dapat membuka dan menutup. 

d. TPA, untuk kebocoran jantung. 

e. ADO/ASO, atau penambalan jantung. 

f. PAC (Pulmonary Artery Catheterization), untuk melihat adanya sumbatan 

pada jantung  

g. Tindakan CITO 

Beberapa pelaporan yang dilakukan di depo Cathlab setiap bulannya  meliputi: 

a. Laporan monitoring pemakaian 

b. Laporan pemakaian pasien 

c. Laporan rekap konsinyasi 

d. Laporan pemakaian Ballon Stent 

e. Laporan pemakaian narkotika 

f. Laporan usulan tender stent baru.  
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H. Depo Sitostatika  

Pengelolaan obat sitostatika di depo farmasi sitostatika pada RSUP Dr. 

Kariadi dimulai dari penyimpanan. Obat sitostatika bersifat karsinogenik, 

mutagenik, teratogenik dan kasinogenik, maka penyimpanan obat sitostatika harus 

diperhatikan. Penyimpanan obat sitostatika terdapat di gudang farmasi maupun 

depo farmasi sitostatika. Penyimpanan dalam depo farmasi sitostatika dibagi 

menjadi dua yaitu yang bersifat sitostatika dan non-sitostatika.  

Penyimpanan yang bersifat non-sitostatika meliputi obat premedikasi, alat 

kesehatan, dan bahan medis habis pakai. Penyimpanan obat sitostatika dibedakan 

berdasarkan bentuk sediaan dan alfabet. Penyimpanan menggunakan sistem First 

in First Out (FIFO), Firts Expired Firsts Out (FEFO), dan penandaan Look Alike 

Sound Alike (LASA) maupun High Medication Alert (HAM). Temperatur pada 

ruangan 20-300 C dan lemari pendingin 2-80 C. 

Obat sitostatika memiliki sifat yang harus mendapat perlakuan secara khusus. 

Contoh obat sitostatik ada yang tidak tahan terhadap cahaya maupun cahaya lampu, 

misalnya epirubicin dan dacarbazine. Apabila terpapar cahaya, maka terjadi 

perubahan warna menjadi merah muda sehingga harus disimpan ditempat gelap. 

Secara umum, obat-obat sitotoksik disimpan pada tempat yang sudah diberi label. 

Label yang terdapat pada obat sitostatika  seperti yang tersaji pada gambar 7 sebagai 

berikut.  

          

 

Logo Obat Sitostatika  Penandaan HAM   Penandaan LASA  

Gambar 7.  Label Yang Terdapat Pada Obat Sitotoksik 
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Prinsip pelayanan obat sitostatika di RSUP Dr. Kariadi yaitu sentralisasi pada 

Gedung Kasuari pusat onkologi. Keuntungan prinsip tersebut yatitu mampu 

meminimalkan resiko terjadinya kesalahan, meningkatkan keselamatan petugas 

dari risiko paparan dan bersifat ekonomis. 

Pelayanan obat sitostatika diawali dengan distribusi dari gudang farmasi ke 

depo farmasi sitostatika kemudian ke pasien. Prosedur distribusi obat sitostatika 

dari depo farmasi sitostatika kepada pasien ada dua alur, yaitu alur pelayanan resep 

pasien rawat jalan dan pasien rawat inap, namun pada prinsipnya hampir sama. Alur 

pelayanan resep adalah sebagai berikut: 

1. Resep diterima baik melalui perawat maupun aerocom 

2. Resep ditelaah, dicek kelengkapan persyaratan yang dimuai dari syarat BPJS 

(resep asli, arsiran, Surat Eligibilitas Peserta (SEP), protokol terapi 

pemberian, dan hasil laboratorium). 

3. Dibuat bukti serah terima resep (cek ketersediaan obat dan kelengkapan 

resep). Lembar asli untuk perawat, lembar copy ditempel di berkas resep). 

4. Resep obat premedikasi biasanya disiapkan sehari sebelum program 

kemoterapi dilakukan.  

5. Perawat membawa order dispensing   

6. Order dispensing dicocokkan dengan resep aslinya, arsiran dan protokol 

pemberian. 

7. Obat disiapkan, dicek kemudian di handling. 

8. Melalukan input resep untuk proses klaim 
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9. Penyiapan obat sesuai permintaan, dilakukan double check oleh petugas di 

ruang antara dan rekonstitusi oleh petugas handling 

10. Pemberian etiket dan formulir order ditempel pada box pengiriman melalui 

lift barang/dumbwaiter 

11. Penghantaran obat ke billing pasien 

Sarana dan prasarana depo farmasi sitostatika di RSUP Dr. Kariadi sudah 

cukup lengkap mulai dari komputer, Air Conditioner (AC), thermo-hygrometer, 

lemari obat, lemari pendingin, APD, chemotherapy spill kit, Biological Safety 

Cabinet (BSC), dan lain-lain. Kegiatan handling obat sitostatika dilakukan dalam 

BSC yang terletak dalam clean room. Hal tersebut dilakukan untuk mencapai 

outcome terapi yang diinginkan serta keamanan yang mencakup pasien, lingkungan 

dan petugas. 

Sumber daya manusia di depo farmasi sitostatika berjumlah 17 orang, terdiri 

dari satu orang apoteker penanggung jawab dan 16 orang Tenaga Teknis 

Kefarmasian (TTK). Semua orang tersebut telah memiliki sertifikat untuk 

melaksanakan handling cytotoxic di RSUP Dr. Kariadi. Pelaksananan handling 

cytotoxic dilakukan dengan sistem rolling setiap bulan. 

Petugas lain bertugas melakukan preparation, compounding and dispensing 

obat sitostatika sesuai resep dokter dan administrasi. Pemberian obat harus 

dilakukan oleh petugas yang telah terlatih, memiliki pengetahuan tentang masalah 

terapi, efek samping obat dan resiko penanganan obat berbahaya. Hal tersebut 

tercantum dalam suatu prosedur standar dalam pemberian obat sitostatika. 
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Berdasarkan prosedur tetap yang telah ada, maka dilakukan pemeriksaan kesehatan 

untuk petugas secara berkala, yaitu 1 tahun sekali. 

Langkah-langkah handling cytotoxic di RSUP Dr. Kariadi antara lain: 

1. Persiapan 

a. Seluruh petugas depo sitostatika harus mencuci tangan terlebih dahulu 

sebelum dan setelah melakukan kegiatan. Cuci tangan dilakukan sesuai 

standar yang berlaku di RSUP Dr. Kariadi 

b. Petugas yang melakukan preparation, compounding and dispensing obat 

sitostatika menggunakan APD lengkap berupa baju dan celana khusus 

sitostatika, sarung tangan, masker, pelindung mata, sepatu, dan penutup 

rambut 

c. Petugas siap untuk melakukan handling cytotoxic 

d. Setelah mendapatkan order resep, maka petugas dispensing akan 

mengambil obat sesuai permintaan. Obat tersebut diserahkan kepada 

petugas preparation melalui kotak pass box. Setelah persiapan selesai, 

obat tersebut diserahkan kepada petugas handling untuk direkonstitusi 

e. Jika handling cytotoxic telah selesai, petugas akan melepaskan APD dan 

cuci tangan. 

2. Pencampuran 

Proses pencampuran khususnya untuk obat dalam vial biasanya tekanan 

dalam vial dapat meningkat sehingga menyebabkan obat tersemprot di sekitar 

jarum. Oleh karena itu, pengatasan tersebut dengan membuat tekanan di dalam 

vial menjadi negatif. Prinsip pengambilan larutan dalam wadah bertekanan 
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dengan menarik udara terlebih dahulu sesuai volume larutan yang akan 

diambil. Selanjutnya, menekan udara keluar dari spuit ke dalam wadah dalam 

posisi terbalik spuit di bawah. Udara di dalam wadah secara otomatis akan 

mengalir beserta larutan ke dalam spuit, sambil ditarik perlahan-lahan spuit 

sampai batas volume yang akan diambil. 

Tidak semua obat dapat dilakukan pengocokan, maka perlu diperhatikan 

compounding dan dispensing yang tepat untuk masing-masing obat sitostatika 

tersebut. Jika ingin memindahkan obat berbahaya ke dalam plafon maka harus 

dilakukan dengan hati-hati agar botol tidak menjadi bocor. 

3. Pemberian 

Pemberian obat sitostatika sebaiknya langsung diberikan kepada pasien 

karena waktu kedaluarsa (ED) obat sitostatika setelah direkonstitusi berbeda. 

Contoh waktu ED obat yang telah direkonstitusi yaitu Bleomycin 24 jam, 

Cisplatin 48 jam, dan Cyclophosphamide 72 jam. Pemberian obat sitostatika 

dapat melalui intra vena (IV), intra muscular (IM), maupun subcutan (SC). 

Obat sitostatik harus disuntikkan secara cepat setelah obat direkonstitusi, 

karena dapat menyebabkan ekstravasasi, air embolus, dan pendarahan. Contoh 

obat tersebut yaitu Vinarelbin, obat ini harus diberikan kurang dari 8-10 menit 

setelah obat dicampur, karena dapat merusak vena dan menyebabkan sesak.  

Obat sitostatika golongan taxan seperti contohnya Paclitaxel (bersifat 

lipofil, agar dapat terdistribusi dalam pembuluh darah perlu adanya 

penambahan surfaktan yaitu polisorbat 80 untuk menurunkan tegangan 

permukaan) dan pemberiannya secara iv menggunakan infus set khusus yang 
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tidak mengandung PVC, karena jika mengandung PVC akan bereaksi dengan 

polisorbat 80, kemudian apabila disuntikkan ke pasien dapat bersifat 

karsinogenik dan hepatotoksik. 

4. Penanganan Tumpahan 

Tumpahan cairan sitostatika dapat dibersihkan dengan menggunakan 

peralatan dalam chemotherapy spill kit. Petunjuk penggunaan chemotherapy 

spill kit sebagai berikut : 

a. Ambil dan buka Spill Kit Sitostatika 

b. Letakkan tanda batas area tumpahan 

c. Gunakan APD yang ada didalam Spill Kit Sitostatika secara berurutan 

coverall beserta penutup kakinya-masker disposable-masker N95-kacamata 

pelindung-sarung tangan (sarung tangan pertama dikenakan dibawah baju 

pelindung, sarung tangan kedua menutupi lengan baju pelindung). 

d. Apabila ada pecahan kaca, ambil dengan perlahan dan berhati-hati pecahan-

pecahan kaca dan bahan-bahan yang sudah terkontaminasi menggunakan 

pinset, sapu dan sekop kecil, dan masukkan ke dalam kotak dan 

membuangnya kedalam kantong plastik sitostatika 

e. Jika tumpahan berupa serbuk, matikan AC serta tutup jendala dan pintu 

f. Jika tumpahan berupa serbuk, bersihkan dengan handuk yang telah dibasahi 

dengan air, ratakan, buang kedalam kantong platik sitostatika 1 

g. Jika tumpahan berupa cairan, bersihkan dengan cara menyerapnya gunakan 

sponge-cloth, ratakan cairan hingga semua cairan terserap dengan bantuan 

pinset kemudian membuangnya ke dalam kantong plastik sitostatika 1 
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h. Siram area tumpahan dengan larutan natrium hipoklorit 5%, biarkan selama 

2-3 menit, kemudian serap dengan handuk, ratakan hingga semua terserap 

dengan bantuan pinset, kemudian membuangnya ke dalam kantong plastik 

sitostatika 1 

i. Bilas seluruh area dengan air, kemudian serap dengan handuk, ratakan 

hingga semua terserap dengan bantuan pinset kemudian membuangnya ke 

dalam kantong plastik sitostatika 1 

j. Letakkan pinset dalam wadah atau plastik kemudian masukkan dalam 

kantong sitostatika 1 

k. Tanggalkan sarung tangan luar, masker N95, penutup kaki, masukkan dalam 

dalam kantong plastik sitostatika 1 

l. Tutup kantong plastic sitostatika 1 dan ikat dengan tali, masukkan dalam 

kantong sitostatika 2 

m. Tanggalkan kacamata masukkan dalam Kotak Spill Kit Sitostatika 

n. Tanggalkan sarung tangan, masker dipsoble dan coverall, dan masukkan 

dalam kantong plastic sitostatika 2 

o. Tutup dan ikat kantong platik sitostatika 2 

p. Cuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir 

q. Isi form penanganan tumpahan sitostatika sebanyak 3 rangkap untuk tim 

K3, Instalasi farmasi dan Arsip ruangan 

r. Minta pertugas Cleaning service untuk pembersihan lanjutan 

s. Kirim sampah sitostatika ke TPS B3 
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5. Pengelolaan Limbah  

Limbah sitostatika dipisahkan di kantong plastik tersendiri yang 

berwarna ungu dengan lambang sel dalam fase telomerase berwarna ungu 

berlabel sampah sitostatika. Limbah tajam (jarum, pecahan gelas, ampul sisa 

sitostatika) dimasukkan dalam kontainer khusus yang tidak tembus benda 

tajam kemudian diturunkan ke lantai dasar untuk dibawa oleh petugas ke ruang 

sanitasi. Pemusnahan sisa obat sitostatik dan limbah tajam dilakukan di mesin 

incenerator dengan suhu lebih dari 1000°C. Pemusnahan obat tersebut 

dilakukan oleh pihak ketiga yang sebelumnya ditampung di penampungan 

limbah B3 RSUP Dr. Kariadi.  

I. Farmasi Klinik 

Pelayanan farmasi klinik merupakan pelayanan langsung yang diberikan 

apoteker kepada pasien dalam rangka meningkatkan outcome terapi dan 

meminimalkan risiko terjadinya efek samping karena obat, untuk tujuan 

keselamatan pasien (patient safety) sehingga kualitas hidup pasien (quality of life) 

terjamin. Terdapat beberapa bangsal rawat inap di RS Dr. Kariadi, yaitu: bangsal 

Kasuari (sitostatika), bangsal Merak, bangsal Kutilang, bangsal Kepodang 

(geriatri), bangsal Pediatri, ruang PBRT (Pasien Bayi Resiko Tinggi), bangsal 

Elang (jantung), bangsal Garuda, bangsal obstetric-gynecology, ruang Parkit, 

bangsal TB-MDR, ruang 1A, ruang 1B, ruang 2A, ruang 2B, ruang 3A, ruang 3B, 

ruang 4A, ruang 5A, ruang 5B, ruang 6A (infeksius), dan ruang 6B (infeksius).. 

Jumlah apoteker yang bertugas di bagian farmasi klinis adalah 29 orang dan rata-
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rata 1 apoteker mengampu 2 bangsal (60 pasien). Pelayanan farmasi klinik di RS 

Dr. Kariadi meliputi:  

1. Pengkajian dan Pelayanan Resep 

Pengkajian Resep dilakukan untuk menganalisa adanya masalah terkait 

obat, bila ditemukan masalah terkait obat harus dikonsultasikan kepada dokter 

penulis Resep. Apoteker harus melakukan pengkajian resep sesuai persyaratan 

administrasi, persyaratan farmasetik, dan persyaratan klinis. Apabila 

ditemukan permasalahan pada resep berupa ketidaklengkapan data pasien, 

duplikasi terapi, interaksi obat atau ketidaksesuaian dosis, Apoteker 

konfirmasi ke dokter DPJP dihari tersebut. 

2. Penelusuran Riwayat Penggunaan Obat  

Penelusuran riwayat penggunaan obat dilakukan untuk mendapatkan 

informasi mengenai seluruh obat/sediaan farmasi yang pernah dan sedang 

digunakan. Informasi ini dapat diperoleh dari wawancara atau data rekam 

medik/pencatatan penggunaan obat pasien. Kegiatan penelusuran riwayat 

penggunaan obat di RS Dr. Kariadi diantaranya: membandingkan riwayat 

penggunaan obat dengan data rekam medik/pencatatan penggunaan obat untuk 

mengetahui perbedaan informasi penggunaan obat; melakukan verifikasi 

riwayat penggunaan obat yang diberikan oleh tenaga kesehatan lain dan 

memberikan informasi tambahan jika diperlukan; mendokumentasikan adanya 

alergi atau reaksi obat yang tidak dikehendaki, mengidentifikasi potensi 

terjadinya interaksi obat; melakukan penilaian terhadap kepatuhan pasien 

dalam menggunakan obat, rasionalitas obat yang diresepkan; pemahaman 
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pasien terhadap obat yang digunakan; penilaian terhadap adanya bukti 

penyalahgunaan obat, mengidentifikasi dan mendokumentasikan obat yang 

digunakan pasien sendiri tanpa sepengetahuan dokter juga terapi lainnya 

seperti suplemen atau pengobatan alternatif yang mungkin digunakan oleh 

pasien.  

3. Rekonsiliasi Obat 

Medication error seperti obat tidak diberikan, duplikasi terapi, kesalahan 

dosis, interaksi obat, rentan terjadi pada pemindahan pasien dari satu rumah 

sakit ke rumah sakit lain, antar ruang perawatan, serta pada pasien yang keluar 

dari rumah sakit ke layanan kesehatan primer dan sebaliknya, oleh karena itu 

perlu dilakukan rekonsiliasi obat yang merupakan suatu proses 

membandingkan instruksi pengobatan dengan obat yang telah diterima pasien. 

Kegiatan rekonsiliasi obat di RSUP Dr. Kariadi merupakan hasil kolaboratif 

antara dokter, perawat dan apoteker. Apoteker akan menanyakan obat bawaan 

pasien dan obat yang secara rutin digunakan di rumah untuk kemudian dicatat 

pada form rekonsiliasi obat. Pasien yang datang dengan membawa obat akan 

dicek dan dievaluasi oleh dokter terkait obat yang dibawa pasien, apakah obat 

tersebut akan tetap digunakan atau dihentikan penggunaannya. Apabila dokter 

menyatakan obat tersebut dapat digunakan maka obat tersebut dapat dititipkan 

ke depo farmasi dan dapat dikeluarkan untuk digunakan melalui resep dokter. 

Obat yang dibawa oleh pasien harus diketahui dengan jelas berapa kekuatan, 

jumlah, dan aturan penggunaan obat tersebut. 
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4. Pelayanan Informasi Obat (PIO) 

RSUP Dr. Kariadi menyelenggarakan kegiatan PIO dalam dua bentuk 

pelayanan, yaitu pelayanan aktif dan pelayanan pasif. PIO secara aktif 

dilakukan melalui kegiatan Promkes (Promosi Kesehatan) secara berkala. 

RSUP Dr. Kariadi sendiri belum memiliki unit layanan PIO yang secara khusus 

menyediakan informasi kepada tenaga kesehatan lain maupun pasien. Promosi 

kesehatan dilakukan oleh tenaga kesehatan yang ada di rumah sakit secara 

bergantian dengan topik yang berbeda-beda disesuaikan dengan isu-isu 

kesehatan yang ada. 

Promosi kesehatan dilakukan secara rutin setiap minggu di wilayah 

fasilitas umum dalam bentuk pemberian penyuluhan dan poster untuk 

memudahkan penyampaian informasi. Sasaran dari program ini adalah 

keluarga pasien yang berada di ruang tunggu RSUP Dr. Kariadi. Kegiatan 

Promkes dilakukan dua kali dalam seminggu, setiap hari Selasa dan Kamis 

mulai pukul 10.00 – 11.00 WIB, dengan penyuluhan singkat maksimal 10 – 15 

menit dilanjutkan dengan sesi tanya jawab selama 45 menit untuk menggali 

pengetahuan dan pemahaman pasien terkait topik kesehatan yang sedang 

dibahas. 

Kegiatan PIO secara pasif di bangsal rawat inap dilakukan oleh Apoteker 

farmasi klinik dalam bentuk pemberian informasi berbasis bukti atas 

pertanyaan yang masuk. Apoteker akan menerima pertanyaan melalui telepon 

ataupun secara langsung. Pertanyaan dapat berasal dari tenaga kesehatan lain 

(seperti dokter dan perawat) maupun dari keluarga pasien. Penyampaian 
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jawaban dapat dilakukan secara lisan maupun tertulis kepada pemberi 

pertanyaan. Informasi obat yang sering dibutuhkan pasien di antaranya 

mengenai indikasi obat, larangan pemberian obat bersama makanan atau 

suplemen tertentu, dan cara penggunaan obat dengan alat khusus. Sementara 

informasi yang sering dibutuhkan oleh dokter/tenaga kesehatan lainnya adalah 

mengenai dosis obat, bentuk sediaan dan kekuatan obat, cara rekonstitusi dan 

pemberian obat injeksi, kompatibilitas obat injeksi, ketersediaan obat, dan 

retriksi fornas. 

5. Konseling 

Pemberian konseling obat bertujuan untuk mengoptimalkan hasil terapi, 

meminimalkan risiko reaksi obat yang tidak dikehendaki (ROTD), dan 

meningkatkan cost-effectiveness yang pada akhirnya meningkatkan keamanan 

penggunaan obat bagi pasien (patient safety). Pemberian konseling untuk 

pasien rawat inap di RSUP Dr. Kariadi diawali dengan perkenalan diri, 

kemudian dilanjutkan dengan penggalian pemahaman pasien terkait terapi 

yang diterima melalui three prime questions. Selain itu apoteker juga akan 

menanyakan tentang keluhan yang dirasakan pasien selama menjalani 

perawatan. Apoteker memberikan konseling terkait terapi yang diterima oleh 

pasien, meliputi nama obat, indikasi, aturan penggunaan obat, efek samping 

obat dan cara pengatasannya. Apoteker juga akan menginformasikan apabila 

muncul gejala efek samping obat untuk segera melaporkan ke tenaga kesehatan 

yang sedang bertugas seperti apoteker maupun perawat jaga. Akhir kegiatan 

konseling, apoteker akan meminta pasien dan keluarga pasien untuk 
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mengulangi informasi yang telah diberikan oleh apoteker untuk melihat sejauh 

mana tingkat pemahaman pasien terkait informasi yang sudah disampaikan. 

Apoteker akan mengisi form edukasi setelah konseling/edukasi untuk 

menilai pemahaman pasien terkait informasi dan edukasi yang telah diberikan, 

kemudian meminta tanda tangan sebagai bentuk konfirmasi pada pasien. 

Kegiatan konseling juga dilakukan sebelum pasien pulang dari rumah sakit. 

Pasien dan keluarga pasien akan dikonseling terkait dengan obat-obat yang 

akan dibawa pulang. Konseling terkait dengan penggunaan alat khusus (seperti 

insulin) juga dilakukan khususnya untuk pasien yang baru pertama kali 

menggunakan alat tersebut.  

6. Visite  

Tujuan visite adalah untuk mengamati kondisi klinis pasien secara 

langsung, mengkaji masalah terkait obat, memantau terapi obat dan reaksi 

obat yang tidak dikehendaki, meningkatkan terapi obat yang rasional, dan 

menyajikan informasi obat kepada dokter, pasien serta profesional 

kesehatan lainnya. Adanya kegiatan visite diharapkan dapat meningkatkan 

rasionalitas penggunaan obat yang meliputi 4T + 1W (tepat pasien, tepat 

obat, tepat indikasi, tepat dosis, dan waspada efek samping). 

Saat melakukan visite, mahasiswa PKPA didampingi oleh apoteker di 

RSUP Dr. Kariadi. Visite pasien rawat inap dapat dilakukan bersama dengan 

dokter dan dilakukan secara mandiri dengan tujuan memberikan edukasi 

kepada pasien maupun keluarga pasien mengenai obat atau terapi yang 

diberikan serta monitoring kemungkinan adanya efek samping yang muncul 
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dan interaksi obat yang merugikan pasien. Saat melakukan visite mahasiswa 

melakukan pengamatan kondisi klinis pasien secara subjektif dan objektif 

melalui kondisi fisik dan tanda vital pasien, serta melakukan assesment 

terkait perkembangan kondisi pasien untuk mengetahui adanya masalah 

terkait dengan obat. Apoteker biasanya melakukan visite ke pasien secara 

mandiri, jarang dilakukan bersama dengan dokter dan perawat dikarenakan 

perbedaan jadwal antara apoteker, dokter dan perawat.  

7. Pemantauan Terapi Obat (PTO)  

Tujuan Pemantauan Terapi Obat adalah meningkatkan efektivitas terapi 

dan meminimalkan risiko reaksi obat yang tidak dikehendaki (ROTD). 

Kegiatan dalam PTO meliputi : 

a. Pengkajian pemilihan obat, dosis, cara pemberian obat, respons terapi dan 

Reaksi Obat yang Tidak Dikehendaki (ROTD) 

b. Pemberian rekomendasi penyelesaian masalah terkait obat 

c. Pemantauan efektivitas dan efek samping terapi obat 

Tahapan yang dilakukan dalam pemantauan terapi obat adalah 

pengumpulan data pasien, identifikasi masalah terkait obat, 

merekomendasikan penyelesaian masalah terkait obat, pemantauan, dan tindak 

lanjut. Kegiatan pemantauan terapi obat di RSUP Dr. Kariadi diprioritaskan 

pada pasien CKD (Chronic Kidney Disease), pasien yang mempunyai riwayat 

alergi atau pasien yang mendapatkan terapi elektrolit konsentrat (NaCl 3% dan 

KCl 7,46%). Pemantauan terapi obat pada kriteria pasien tersebut dilakukan 

maksimal 3 x 24 jam sejak pasien memenuhi kriteria PTO. 
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8. Monitoring Efek Samping Obat (MESO) 

Monitoring efek samping obat (MESO) merupakan kegiatan 

pemantauan setiap respon obat yang tidak dikehendaki yang terjadi pada 

dosis lazim yang digunakan pada manusia untuk tujuan profilaksis, 

diagnosa, dan terapi. Tujuan dilakukan MESO adalah untuk menemukan 

efek samping obat sedini mungkin terutama yang berat, tidak dikenal, dan 

frekuensinya jarang; menentukan frekuensi dan insidensi ESO yang sudah 

dikenal; mengenal semua faktor yang mungkin dapat menimbulkan/ 

mempengaruhi terjadinya ESO; meminimalkan risiko kejadian reaksi obat 

yang tidak dikehendaki; dan mencegah terulangnya kejadian reaksi obat 

yang tidak dikehendaki. 

RSUP Dr. Kariadi melakukan monitoring ADR terhadap pasien yang 

mempunyai resiko tinggi mengalami efek samping obat seperti geriatri, 

pediatri, pasien yang memperoleh terapi yang sering menimbulkan ESO, 

pasien dengan komplikasi penyakit, polifarmasi, dan obat dengan indeks 

terapi sempit.  

Metode yang digunakan untuk menentukan bahwa pasien mengalami 

ESO atau tidak adalah dengan cara retrospektif dan prospektif, retrospektif 

dilakukan dengan cara melakukan penelusuran rekam medis pasien untuk 

mengetahui kejadian efek samping yang pernah dialami pasien, sedangkan 

prospektif dilakukan dengan bertemu langsung dengan pasien dan 

dilakukan penggalian informasi terkait ESO yang terjadi setelah diberikan 

terapi obat. Apabila ditemukan adanya ESO maka dimasukkan ke form 
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MESO, kemudian dilakukan analisis kausalitas menggunakan algoritma 

naranjo. Kejadian ESO kemudian dilaporkan ke Tim Farmasi dan Terapi 

untuk didiskusikan. Selain itu, apoteker juga melakukan pemantauan dan 

pelaporan MESO yang terjadi dengan mengirimkan formulir ke pusat 

MESO Nasional dan Badan POM untuk meminimalkan resiko reaksi efek 

yang merugikan dari obat. 

9. Evaluasi Penggunaan Obat (EPO) 

Evaluasi penggunaan obat merupakan program evaluasi penggunaan 

obat yang terstruktur dan berkesinambungan secara kualitatif dan 

kuantitatif. Hal yang dilakukan dalam evaluasi penggunakan obat adalah 

mengevaluasi penggunaan obat secara kualitatif dan kuantitatif. Kegiatan 

evaluasi penggunaan obat di RSUP Dr. Kariadi dilakukan dengan melihat 

pola penggunaan obat pada periode waktu tertentu dan apoteker akan 

memberikan masukan apabila terdapat permasalahan dalam terapi. Kegiatan 

visite secara rutin ke bangsal perawatan pasien juga menunjang proses 

evaluasi penggunaan obat.  

Apoteker akan memantau kondisi klinik pasien, mengamati apabila ada 

munculnya efek samping obat maupun interaksi obat, kemudian melakukan 

evaluasi dan membuat rencana apakah terapi yang diterima pasien akan 

dilanjutkan atau diganti dengan terapi lain yang sesuai. Selain itu juga 

dilakukan evaluasi mengenai peresepan obat non formularium dan 

pelaporan penggunaan antibiotik. Salah satu kegiatan evaluasi penggunaan 

obat di RSUP dr Kariadi adalah Program Pengendalian Resistensi 
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Antibiotik (PPRA). Program evaluasi penggunaan antibiotik di RSUP dr 

Kariadi dilakukan setiap satu bulan sekali. Pola penggunaan antibiotik yang 

dievaluasi hanya terbatas pada bentuk sediaan oral dan injeksi yang 

diberikan kepada pasien. Evaluasi ini bertujuan untuk mengendalikan 

penggunaan antibiotik, sehingga diharapkan tingkat resistensi terhadap 

suatu antibiotik dapat menurun. PPRA juga mengadakan evaluasi terhadap 

peta antibiogram yang dilakukan setiap enam bulan sekali.  

10. Pemantauan Kadar Obat dalam Darah (PKOD) 

Pemantauan Kadar Obat dalam Darah (PKOD) merupakan interpretasi 

hasil pemeriksaan kadar obat tertentu atas permintaan dari dokter yang 

merawat karena indeks terapi yang sempit atau atas usulan dari apoteker 

kepada dokter. Kegiatan pemantauan kadar obat dalam darah di antaranya 

adalah melakukan penilaian kebutuhan pasien yang membutuhkan 

pemeriksaan kadar obat dalam darah, untuk mendiskusikan kepada dokter 

terkait persetujuan melakukan pemeriksaan kadar obat dalam darah, 

menganalisis hasil pemeriksaan kadar obat dalam darah dan memberikan 

rekomendasi. Namun di Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Kariadi sendiri belum 

dilakukan pemantauan kadar obat dalam darah, sehingga monitoring yang 

dilakukan oleh apoteker adalah melalui kondisi fisik pasien yang dilakukan 

melalui kegiatan visite, adanya keluhan yang dialami pasien serta hasil 

laboratorium seperti profil hematologi, hasil patologi anatomi, dan hasil 

pemeriksaan urin. 
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J. Central Sterile Supply Department (CSSD) 

Instalasi CSSD berada di bawah direktorat umum dan operasional sebagai unit 

penunjang medik dan keperawatan. CSSD bertugas untuk menyiapkan linen dan 

alat steril keseluruh unit pelayanan. di RSUP Kariadi.  

Lokasi CSSD berdekatan dengan Instalasi Bedah Sentral (IBS) yang 

merupakan user terbesar alat steril di RSUP Kariadi. Terdapat 3 area ruangan di 

Sterile Supply Department (CSSD) : 

1. Ruangan kotor  

Ruangan kotor berfungsi untuk menerima barang yang kotor 

2. Ruangan Bersih  

Ruangan Bersih berfungsi  untuk menerima barang yang bersih  

3. Ruangan Steril 

Ruangan steril berfungsi untuk menyimpan barang steril 

Alur pelayananan CSSD di RSDK pertama barang yang diterima dari user 

dilakukan pre-cleaning → cleaning → rinsing→ drying → setting packing → 

proses sterilisasi → dibiarkan 15 menit → penyimpanan 

1. Pre-cleaning : pensortiran barang/alat yang infeksius dan yang non infeksius. 

2. Cleaning : dilakukan pencucian barang menggunakan larutan detergen dan 

diikuti cocopropylen 

3. Rinsing : pembilasan (harus menggunakan air Reverse Osmosis / RO)  

4. Drying : pengeringan 

5. Setting packing : pembungkusan sekaligus pengecekan kualitas barang 
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6. Sterilisasi : pengecekkan ulang apakah packingnya bagus atau tidak dan 

memberi indicator kadaluarsa 

7. Dibiarkan 15 menit tujuannya adalah agar barang yang sudah disterilisasi 

terjadi penyesuaian dengan udara luar sehingga pada saat penyimpanan tidak 

terjadi kondensasi   

8. Penyimpanan : disimpan pada ruangan khusus dengan tekanan positif (+) dan 

suhu 18 – 22 0C kelembabapan 35-75%. 

Metode sterilisasi di instalasi CSSD ada 2 yang digunakan yaitu sterilisasi 

uap (steam), dan sterilisasi gas. Sterilisasi uap menggunakan autoklaf dan sterilisasi 

gas dilakukan menggunakan 2 jenis senyawa yang berbeda yaitu etilen oxide / 

hidrogen peroksida. Penjelasannya sebagai berikut :  

1. Autoklaf (Steam) : sterilisasi menggunakan autoklaf pada dua jenis suhu (121 

dan 134oC) bergantung dari sifat alat yang akan disterilisasi. Hasil sterilisasi 

menggunakan autoklaf diberi indikator berwarna putih yang akan berubah 

warna menjadi hitam.  

2. Etilen Oxide : sterilisasi yang khusus dilakukan untuk peralatan yang tidak 

tahan suhu tinggi, dilakukan pada suhu 37-50oC. Hasil sterilisasi menggunakan 

etilen oxide dapat bertahan selama 1 tahun dan diberi indikator berwarna pink 

yang akan berubah warna menjadi kuning kunir.  

3. H2O2 : sterilisasi yang khusus dilakukan untuk peralatan thermolabil. Hasil 

sterilisasi menggunakan H2O2 dapat bertahan selama 3 bulan dan diberi 

indikator berwarna biru yang akan berubah warna menjadi hijau.  
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Mesin sterilisasi sebelum digunakan setiap pagi harus diuji dulu, jika mesin 

sterilisasi bermasalah harus diservis dulu. Setelah diservis terlebih dahulu harus 

dilakukan pengujian sebanyak 3 kali jika sudah bagus maka boleh digunakan.  

Ada 3 macam indikator sterilisasi yang digunakan pada pelayanan CSSD : 

1. Indikator Biologi 

Indikator biologi sama seperti uji indikator mikrobiologi yakni pengujian 

dilakukan dengan menggunakan ampul yang berisi mikroorganisme. Bakteri 

yang digunakan sebagai indikator biologi adalah Bacillus stermophylus dan 

Bacillus antrophylus. 

2. Fisika 

Berupa prin out mesin, yang menandakan bahwa vakum, suhu serta tekanan 

di dalam chumber telah benar, yang akan menunjukan mesin sudah berfungsi 

dengan baik. 

3. Kimia  

a. Indikator Bowie-Dick Test 

Indikator Bowie-Dick Test digunakan khusus untuk suhu tinggi dengan 

menggunakan mesin vakum. Indikator Bowie-Dick Test ini sebelum 

dimasukkan ke sterilitator warna awalnya biru, jika warna indikator Bowie-

Dick Test sudah berubah warna secara merata yaitu menjadi warna pink 

maka dapat dipastikan sudah steril. Apabila pada indikator tersebut masih 

ada belang putih ada kemungkinan fungsi vakum tidak beres dan mesin 

tidak boleh dipakai dulu sebelum diujikan kembali. 
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b. Indikator Eksternal  

Indikator eksternal merupakan proses sterilisasi dikatakan sudah selesai 

ditandai dengan adanya perubahan warna pada steam yang awalnya putih 

menjadi hitam kehijauan, sedangakan untuk etilen oxide terjadi perubahan 

warna menjadi kuning.  

c. Indikator Internal  

Indikator internal merupakan indikator yang dimasukkan dalam tiap 

kemasan yang akan disterilisasi, penyimpanan indicator ini harus pada 

bagian yang tersulit karena jika pada bagian yang tersulit indikator sudah 

terjadi perubahan warna seperti yang diharapkan maka dapat dipastikan 

paparan sterilisasi sudah sampai ke dalam. Proses sterilisasi dikatakan sudah 

selesai ditandai dengan adanya perubahan warna pada stim menjadi hitam, 

pada H2O2 warna berubah menjadi biru, sedangkan pada etilene oxide (EO) 

warna berubah menjadi hijau. 

Pengujian sampel di Sterile Supply Department (CSSD) dilakukan 3 bulan 

sekali ke laboratorium mikrobiologi, jika sampel terbukti tidak steril maka semua 

yang berkaitan dengan proses sterilisasi harus dianalisa misalnya kemungkinan 

pada bagian kemasan ada yang tertusuk, tetapi selama ini pengujian sampel di 

Sterile Supply Department (CSSD) hasilnya selalu steril.  

K. Gas Medis 

Gas Medik utama yang terdapat di RSUP Dr. Kariadi ada empat, yaitu gas 

oksigen (O2), dinitrogen oksida/nitrous oxide (N2O), karbon dioksida (CO2), dan 

nitrogen (N2) yang digunakan sebagai cadangan untuk gas N2O. Penggunaan gas 
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medik baik gas oksigen, dinitrogen oksida, dan karbon dioksida dalam gudang gas 

medik, keluaran tekanan kerja harus dijaga karena bila tekanan terlalu tinggi dapat 

merusak alat manometer. Aliran gas medik di ruang gas medik selalu teralirkan 

untuk ruang Instalasi Bedah Sentral (IBS) dan Instalasi Gawat Darurat (IGD).  

Setiap tabung gas medik memiliki warna yang berbeda-beda. Tabung gas 

medik oksigen berwarna putih, dinitrogen dioksida dan nitrogen berwarna biru, dan 

karbon dioksida berwarna hijau. Setiap tabung gas juga memiliki label yang berisi 

nama gas, tekanan, dan volume gas. Terdapat 2 jenis tabung di gudang gas medik, 

yaitu tabung besar dan tabung kecil.  

 RSUP Dr. Kariadi juga memiliki gas medik oksigen dalam bentuk cair. Gas 

medik oksigen cair inilah yang digunakan untuk memasok kebutuhan oksigen untuk 

seluruh ruangan di RSUP Dr. Kariadi, sementara gas medik oksigen dalam tabung 

digunakan sebagai cadangan apabila terjadi kekurangan dalam kebutuhan oksigen 

di ruang rawat. 

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 tahun 2016 tentang 

penggunaan gas medik dan vakum pada fasilitas pelayanan kesehatan, dalam 

penyimpanannya, tabung gas medik memiliki beberapa persyaratan, antara lain : 

1. Tabung-tabung gas medik harus disimpan berdiri, dipasang pengaman kran dan 

dilengkapi tali pengaman untuk menghindari jatuh pada saat terjadi goncangan. 

2. Lokasi penyimpanan harus khusus dan masing-masing gas medik dibedakan 

tempatnya serta diberi tanda. 

3. Penyimpanan tabung gas medik yang berisi dan tabung gas medik kosong 

dipisahkan, untuk memudahkan pemeriksaan dan penggantian. 
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4. Lokasi penyimpanan diusahakan jauh dari sumber panas, listrik dan oli atau 

sejenisnya, serta memiliki sirkulasi udara yang baik. 

Pemesanan tabung gas medik di RSUP Dr. Kariadi dilakukan setiap hari 

dengan jumlah yang datang dalam sehari ±20 tabung. Distribusi tabung gas medik 

dari gudang gas medik ke ruang rawat dilakukan dengan menggunakan trolley 

dengan dilengkapi tali atau rantai pengaman untuk menjaga tabung agar tidak jatuh 

bila terjadi goncangan. 

L. Pengelolaan Limbah Farmasi 

1. Limbah cair 

Limbah rumah sakit yang ada di RSUP Dr. Kariadi terdiri dari limbah cair 

dan limbah padat. Kedua jenis limbah ini memiliki cara pengelolahannya 

masing-masing. Limbah cair dikelola melalui Instalasi Pengelolahan Air 

Limbah (IPAL) Sentral, sementara untuk limbah padat dikelola dengan 

bantuan pihak ketiga yang dalam hal ini adalah PT. Sarana Patra Jawa Tengah 

(SPJ). 

Sumber limbah cair dari RSUP Dr. Kariadi merupakan limbah cair yang 

berasal dari segala bagian rumah sakit. Berdasarkan Pedoman Teknis 

Pengolahan Air Limbah Tahun 2011, sumber-sumber air limbah di rumah sakit 

disajikan disajikan pada tabel II sebagai berikut. 
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Tabel II . Sumber-sumber air limbah di rumah sakit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sistem pengaliran air limbah di RSUP Dr. Kariadi menggunakan sistem 

kombinasi, yaitu gabungan sistem gravitasi dan sistem tekanan. Sistem gravitasi 

yaitu sistem pengaliran air limbah dengan memanfaatkan gravitasi, yaitu dari 

tempat yang lebih tinggi secara gravitasi ke saluran IPAL atau saluran umum yang 

letaknya lebih rendah. Sistem bertekanan merupakan sistem dengan menggunakan 

bak penampung (BP) yang dilengkapi dengan suatu pompa untuk memompa air 

limbah ke IPAL sentral. 

Limbah cair sebelum dibuang ke saluran air umum, masing-masing sumber 

akan dialirkan ke bak penampung (BP) yang tersebar di empat titik pada wilayah 

RS, selanjutnya akan dialirkan ke IPAL Sentral (sumber limbah dari radiologi, 

laboratorium akan mengalami pengolahan secara fisika-kimia terlebih dahulu). 

Proses pengolahan limbah cair di rumah sakit kariadi secara skematis dapat dilihat 

pada gambar 8 sebagai berikut. 

Unit Pelayanan Medis 

Rawat inap; rawat jalan; rawat 

darurat; rawat intensif; 

haemodialisa; bedah sentral 

Unit Penunjang Pelayanan 

Medis 

Laboratorium; radiologi; 

farmasi; sterilisasi; kamar 

jenasah 

Unit Penunjang Pelayanan Non 

Medis 

Logistik; cuci (laundry); rekam 

medis; fasilitas umum 

(masjid/musholla dan kantin); 

kesekretariatan/administrasi; 

dapur gizi; dll 
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Gambar 8. Proses Pengolahan Limbah Cair Di RSUP Dr. Kariadi 

Air limbah dari BP diteruskan ke IPAL sentral 

Bak equalisasi untuk penampungan dan 

penyaringan 

Dialirkan ke bak anaerob untuk mendegradasi air 

limbah 

Dialirkan ke bak aerasi I yang dikendalikan oleh 

blower 

Dialirkan ke bak sedimentasi 

Bak klorinasi untuk 

penjernihan dan desinfeksi 
Bak aerosi II untuk 

penguraian kembali 

Bak indikator 

Sand filter 

Sungai 

Bak out of sampling 

 Tanpa lumpur  lumpur 
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2. Pengolahan Lumpur 

Lumpur diteruskan ke bak pengering untuk dikeringkan, diangkat bila 

sudah kering dipindahkan ke bagian  pengolahan limbah padat sebagai Bahan 

Berbahaya Beracun (B3), diambil oleh trasporter dan dimusnahkan oleh PT. 

Sarana Patra Jawa Tengah (SPJ). 

3. Limbah padat 

Sumber-sumber limbah padat pada RSUP Dr. Kariadi adalah limbah 

padat sampah medis (infeksius) dan non-infeksius. Sampah farmasi dipisahkan 

dan dimasukkan kedalam kantong plastik berwarna kuning untuk “sampah 

medis/infeksius”, kantong plastik berwarna ungu dengan tulisan ‘sampah 

sitotoksik” dan diikat rapat, kantong plastik berwarna merah dengan tulisan 

“sampah radioaktif” untuk sampah radioaktif. Khusus sampah radioaktif, 

dilakukan pengecekan radiasi terlebih dahulu sesbelum diserahkan ke bagian 

pengelolaan limbah padat. 

Pemusnahan limbah padat diserahkan kepada pihak ketiga yaitu PT. 

Sarana Patra Jawa Tengah yang merupakan pihak ketiga yang telah 

memperoleh izin dari Kementerian Ligkungan Hidup (KLH). Seluruh limbah 

atau sampah yang telah siap, diambil oleh trasporter dengan bukti pengambilan 

berupa form manifest untuk dikirimkan ke PT. Sarana Praja Jawa Tengah 

sebagai bukti pemusnahan yang dinyatakan dengan berita penghapusan barang. 

Form manifest bukti pemusnahan limbah dapat dilihat pada gambar 9 sebagai 

berikut. 
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Gambar 9. Form Manifest Bukti Pemusnahan Limbah 

 

 

 

 

 
 


