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BAB IV 

KEGIATAN DAN PEMBAHASAN 

Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di RSUD Tugurejo Semarang 

dilaksanakan selama 2 bulan, dimulai pada tanggal 02 April-31 Mei 2018. Kegiatan 

PKPA dilakukan di unit farmasi secara bergilir meliputi : depo farmasi rawat jalan 

(depo farmasi rawat jalan lantai 1 dan 2), depo farmasi rawat inap (depo farmasi 

rawat inap sentral, eksekutif dan melati), gudang farmasi, Instalasi Bedah Sentral 

(IBS), Instalasi Gawat Darurat (IGD) dan Intensive Care Unit (ICU), depo 

sitostatika dan bangsal (Alamanda, Amarylis, Anggrek, Bougenville, Dahlia, 

Kenanga, Mawar, Melati, Tulip). Hal ini dimaksudkan agar mahasiswa dapat 

memahami alur pelayanan dan pengelolaan sediaan farmasi, alkes, BMHP dan 

asuhan kefarmasian di bangsal di setiap unit pelayanan farmasi. 

 Secara keseluruhan dari barang datang sampai barang digunakan oleh 

pasien. 

A. Administrasi Rumah Sakit 

Administrasi di IFRS RSUD Tugurejo dilakukan maupun dari depo –depo 

farmasi lainnya. Kegiatan administrasi di IFRS Tugurejo terdiri dari pencatatan 

dan pelaporan. 

1. Pencatatan  

Pencatatan di IFRS meliputi pencatatan manual dan komputerisasi.  

a. Manual 

Dalam pencatatan manual terdiri dari pencatatan kartu stok, respon 

time, suhu, kelembapan dan buku defecta. Pada pencatatan manual  
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memiliki kendala sebagai berikut : 

1. Kartu stok tidak cocok dengan jumlah persediaan atau jumlah fisik 

yang ada. Pada saat itu penulis (Peserta PKPA periode April - Mei 

2018) menemukan ketidakcocokan, yang dikarenakan kesalahan 

dalam penjumlahan dan pengurangan dikolom sisa obat pada kartu 

stok. Obat-obat tersebut meliputi : Omeprazole, Parasetamol, Cendo 

Lyters, Candesartan 16 mg, Nitral, dll. 

2. Ada beberapa kartu stok obat yang tertukar di gudang dikarenakan 

tempat penyimpanan obat yang terlalu sempit.  

3. Suhu dan kelembapan tidak selalu dicek setiap hari oleh petugas. 

Solusi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala yang 

terjadi adalah sebagai beriku: 

1. Meningkatkan ketelitian dalam menghitung jumlah atau sisa obat di 

kartu stok 

2. Kartu stok diletakkan berurutan di satu tempat di dekat sediaan obat. 

3. Meningkatkan kedisiplinan pada petugas. 

b. Komputerisasi 

RSUD Tugurejo menggunakan Sistem Informasi Manajemen 

Rumah Sakit (SIM-RS), pencatatan komputerisasi dimulai dari 

penerimaan barang datang (nama obat, bentuk sediaan, dosis, nomor 

batch, ED dan lain-lain), pemyimpanan dan pendistribusian yang 

dilakukan dari gudang ke depo, depo ke pasien, semua dapat terakses di 
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komputer secara rinci per nama dokter, pasien, jumlah barang, dosis, dan 

lain-lain. Pada pencatatan komputerisasi memiliki kendala yaitu ketidak 

sesuaian antara jumlah stok yang ada di SIM RSUD dengan jumlah fisik 

obat yang ada, dikarenakan kesalahan dalam mengentry obat.  Solusi 

yang dilakukan untuk mengatasi kendala yang terjadi adalah 

meningkatkan ketelitian pada saat mengentry obat. 

2. Pelaporan  

Pelaporan di IFRS RSUD Tugurejo dilakukan oleh seluruh depo, 

meliputi pelaporan medication error, MESO, PTO, EPO, PPRA, 

Rekonsiliasi obat, Resep (sesuai dengan formularium dan yang tidak), 

indikator mutu, penggunaan obat narkotika dan psikotropika, laporan 

penerimaan dan pengeluaran barang, pelaporan hasil stok opname, 

pelaporan barang (sediaan farmasi, alkes dan BMHP), serta pelaporan 

penerimaan dan penggunaan obat hibah. Pelaporan dilakukan dengan cara: 

a. Laporan medication error, MESO, PTO EPO, PPRA, Rekonsiliasi obat, 

Resep dan indikator mutu dilakukan setiap satu bulan sekali. Pelaporan 

ini sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. 

b. Laporan penggunaan obat narkotika dan psikotropika terdiri dari nama 

sediaan, satuan persediaan awal bulan, pemasukan, jumlah keseluruhan, 

pengeluaran dan persediaan akhir bulan dan diserahkan kepada BPOM 

dan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah. Pelaporan penggunaan obat 

narkotik dan psikotropika dilaksanakan setiap 1 bulan sekali. Pelaporan 
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narkotika dan psikotropika sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan 

peraturan yang berlaku.  

c. Laporan penerimaan dan pengeluaran barang (sediaan farmasi, alat 

kesehatan, dan BMHP). Pelaporan dilakukan setiap 1 bulan dan 

diserahkan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Pelaporan 

penerimaan dan pengeluaran barang sudah berjalan dengan baik dan 

sesuai dengan peraturan yang berlaku. 

d. Pelaporan hasil stok opname sediaan farmasi, alat kesehatan, dan BMHP 

kepada Biro Keuangan Provinsi. Pelaporan stok opname dikoordinir oleh 

gudang (logistik) setiap 6 bulan. 

e. Kepala IFRS melaporkan hasil stok opname kepada bagian keuangan 

(akutansi). Stok opname di RSUD Tugurejo sudah dilakukan dengan 

baik. 

f. Pelaporan barang (sediaan farmasi, alkes, dan BMHP) yang akan 

dimusnahkan sudah berjalan dengan baik. Pelaporan meliputi barang 

rusak dan kadaluarsa dilakukan IFRS setiap 1 tahun sekali kepada Dinas 

Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah (DPPAD) yang selanjutnya 

dilakukan pemusnahan obat. 

g. Pelaporan penerimaan dan penggunaan obat hibah sudah berjalan dengan 

baik. Laporan pelayanan pasien HIV-AIDS dan TBC diserahkan farmasi 

ke tim TB dan HIV rumah sakit dan selanjutnya akan diserahkan kepada 

Dinkes Provinsi Jawa Tengah secara online melalui pihak pelayanan 
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CIHA - Online yang dilaporkan setiap 1 bulan sekali atas dasar laporan 

penggunaan, sekaligus melakukan permintaan barang yang dibutuhkan 

(sesuai jumlah pasien).   

B.  Gudang Farmasi 

IFRS RSUD Tugurejo memiliki 2 gudang fungsional yaitu gudang 1 dan 

gudang 2, dimana gudang 1 terletak di depan dekat dengan gedung pavilliun 

yang digunakan untuk menyimpan sediaan farmasi (oral, injeksi dan nutrisi 

parenteral), alat kesehatan, dan BMHP, B3, selain itu di gudang 1 terdapat 

ruang produksi dan kantor. Sedangkan gudang 2 terletak di belakang dekat 

bangsal rawat inap (Anggrek) digunakan untuk menyimpan sediaan farmasi 

seperti cairan dasar, BMHP HD, beberapa alkes yang jumlahnya besar, arsip 

dan barang ED. 

Gudang farmasi  RSUD Tugurejo ditinjau berdasarkan standar Direktur 

Jendral Bina Kefarmasian tahun 2010 sebagai berikut : 

Tabel VIII.  Kesesuaian antara Gudang Farmasi RSUD Tugurejo dengan 

Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit 

 

Standar 

Pelayanan 

Kefarmasian di 

Rumah Sakit 

(Standar Dirjen 

Binfar tahun 

2018) 

Kondisi gudang RSUD Tugurejo 

Keterangan 

Gudang 1 Gudang 2 

Ya Tidak Ya Tidak 

Lokasi menyatu 

dengan sistem 

pelayanan RS 

√  √  Kurang optimal 
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Luas yang cukup 
√

√ 
 √  

Cukup tapi kurang 

optimal 

Dipisahkan 

antara fasilitas 

penyelenggaraan 

manajemen, 

pelayanan 

langsung pada 

pasien, 

dispensing, serta 

pembuangan 

limbah 

√  √  Sesuai 

Adanya 

pengaturan suhu 
√  √  Sesuai 

Adanya 

pengaturan 

kelembaban 

√   √ 
Gudang 2 tidak ada 

ventilasi 

Adanya 

pengaturan sinar 
√   √ 

Gudang 2 ada sinar 

jika pintu dibuka 

Terdapat ruang 

kantor 
√   √ 

Tidak optimal karena 

hanya ada di gudang 

satu 

Terdapat ruang 

produksi 
√   √ 

Ruang produksi di 

Gudang 1 kurang 

optimal 

Terdapat ruang 

penyimpanan 
√  √  Sesuai 

Terdapat ruang 

obat jadi 
√  √  Sesuai 

Terdapat ruang 

bahan baku obat 
√   √ Sesuai 

Terdapat ruang 

alat kesehatan 

dan BMHP 

√  √  

Sesuai, untuk 

panscruditerima 

digudang dan semua 

stok disimpan di IBS 
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Terdapat ruang 

obat termolabil 
√   √ 

Kulkas 

Pharmaceutical grade 

2 buah, Kulkas non 

Pharmaceutical grade 

2 buah 

Terdapat ruang 

Bahan Beracun 

dan Berbahaya 

(B3) 

√   √ 

Sudah sesuai karena 

sediaan B3 yang ada 

di RSUD Tugurejo 

bukan bahan 

berbahaya 

Terdapat Ruang 

Karantina 
√  √  

Kurang optimal, 

secara fungsi ada, 

secara fisik tidak 

terlihat 

Terdapat Ruang 

obat kadaluarsa 
√ √ √  Tidak sesuai 

Terdapat Ruang 

Transit In dan 

Transit Out 

√   √ 

Gudang 1 secara 

fungsi tidak optimal, 

gudang 2 karena pintu 

hanya 1 

 

Ketidaksesuaian gudang farmasi RSUD Tugurejo dengan standar Dirjen 

Binfar diantaranya adalah sebagai berikut : 

a. Lokasi gudang farmasi saat ini tidak langsung berhubungan dengan jalan utama 

dan terpisah dari gedung pelayanan medis, kondisi ini kurang optimal karena 

tidak dapat langsung diakses oleh kendaraan truk atau mobil yang membawa 

logistik farmasi ke dalam gudang farmasi. Jalur menuju gudang masih 

bercampur dengan akses pasien atau pengunjung rumah sakit. Hal ini dapat 

menghambat transportasi barang dari distributor ke gudang. Jika terdapat 

pengangkutan barang berukuran besar dapat berpotensi mengganggu atau 

membahayakan pasien yang sedang berlalu lalang. Kondisi saat ini belum 
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memungkinkan untuk diubah karena keterbatasan tempat di RSUD Tugurejo. 

Kegiatan logistik akan lebih mudah dilakukan jika gudang farmasi berada di 

lokasi yang strategis atau bisa dibuatkan jalur khusus yang dapat memudahkan 

akses kendaraan ke gudang farmasi. 

b. Luas gudang sudah sesuai, tetapi kurang memadai karena di RSUD Tugurejo 

terdapat 2 gudang yang terpisah sehingga memungkinkan pengendalian obat 

kurang optimal. Sebaiknya gudang dijadikan dalam satu lokasi, karena dapat 

memudahkan dalam pengendalian dan pengawasan, mengefektifkan dan 

mengefisienkan kinerja, serta lebih efektif dalam administrasi. Sehubungan 

dengan hal tersebut diatas, Kepala IFRS perlu mengusulkan kepada Direktur 

RS.  

c. Penyimpanan obat di gudang 1, rak buffer stockantara obat oral dan injeksi 

sudah di pisahkan tetapi buffer stock untuk obat oral dijadikan satu dengan obat 

yang berbeda-beda atau tercampur dalam satu box besar dan letaknya tidak 

tetap, sehingga saat dilakukan pencarian dibutuhkan waktu yang lebih lama 

dan sulit dalam melakukan kontrol persediaan. Pengendalian yang sudah 

dilakukan oleh petugas gudang diantaranya dengan tiap-tiap dus diberi tulisan 

obat-obat yang terdapat didalam dus tersebut dan disertai jumlah. Setiap 

dilakukan pengambilan obat dari buffer stock untuk pengisian rak obat maka 

tulisan jumlah obat juga ikut dikurangi, bertujuan untuk menghindari 

terjadinya kesalahan data stok. 
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d. Pengaturan kelembaban gudang 1 dengan ventilasi dan exhoust, akan tetapi 

untuk gudang 2 tidak ada ventilasi dan exhoust. Kelembaban dikendalikan 

dengan AC dan menyebabkan kelembaban masih tinggi.  Diharapkan untuk 

kedepannya, pihak RSUD Tugurejo dapat melengkapi gudang 2 dengan adanya 

ventilasi dan exhoust, supaya kelembaban dapat terjaga. Pengaturan sinar di 

gudang 2 tidak ada atau kurang, terdapat sinar hanya jika pintu gudang obat 

dibuka sehingga memungkinkan ruangan di gudang 2 semakin lembab. 

Diharapkan perlu ditambah jendela, sehingga gudang tidak gelap dan lembab.  

e. Ruang produksi terdapat di gudang 1, ruang produksi yang terdapat di gudang 

farmasi kurang optimal dimana masih ada ketidaksesuaian, yaitu: 

1) Ruang produksi belum memiliki tempat khusus untuk memproduksi. Ruang 

produksi juga digunakan untuk menyimpan sediaan farmasi yang disimpan 

di dalam kulkas. Seharusnya, ruang dipisah atau diberi sekat dengan 

ruangan lain atau ruangan khusus untuk memproduksi. Sediaan yang di 

produksi di IFRS RSUD Tugurejo hanya dalam jumlah kecil. 

2) Tata letak ruangan produksi belum terstruktur, karena penataan bahan baku, 

bahan jadi, produk antara, tempat produksi, pengemasan serta 

penempatannya masih terpisah-pisah. Hal tersebut menyebabkan proses 

produksi kurang efektif dan efisien. Selain itu ruang produksi juga belum 

dilengkapi dengan saringan udara efisiensi minimal 98%, sehingga 

dikhawatirkan udara yang bercampur dengan debu, kotoran maupun 

mikroba masuk ke dalam sediaan yang diproduksi dan dapat menurunkan 
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kualitas produk. Selama ini, tata letak ruang produksi masih terpisah-pisah 

dan ruang produksi masih tercampur dengan ruang penyimpanan bahan lain. 

seharusnya semuanya tersebut dalam 1 lokasi dan tidak tercampur dengan 

penyimpanan bahan lain.  

f. Ruang penyimpanan B3 di IFRS RSUD Tugurejo sudah sesuai karena 

persediaan B3  yang banyak terdapt di RSUD Tugurejo berupa larutan 

desinfektan dan larutan betadin, sedangkan untuk cairan berbahaya hanya 

sedikit (H2O2 50%, resorcinol, larutan ugol dan phenol liquid) dan tersimpan 

sendiri di lemari asam sehingga ruang penyimpan B3 masih bisa ditolerir dalam 

satu lokasi dengan gudang. 

g. Ruang karantina sudah terdapat di gudang 1 dan gudang 2, berfungsi untuk 

menyimpan dan memisahkan obat yang diterima dari distributor, kemudian 

dilakukan pengecekan baik faktur maupun kondisi fisik barang sebelum 

dimasukkan ke gudang. Apabila ada persyaratan yang belum memenuhi, misal 

nama barang yang datang dengan nama yang ada di faktur tidak sesuai, maka 

barang dipisahkan terlebih dahulu hingga kesalahan yang terjadi sudah 

dibenarkan. Begitu pula, saat ada permintaan dari depo-depo farmasi, barang 

yang sudah disiapkan, kemudian dipisahkan terlebih dahulu untuk dilakukan 

pengecekan meliputi nama sediaan, dosis sediaan, maupun jumlahnya sebelum 

diantar ke depo yang melakukan permintaan. Hal ini menggambarkan ruang 

karantina sudah dilakukan, hanya fisik ruang tidak ada. Oleh karena itu, sangat 
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diperlukan ketelitian dan kehatian-hatian yang tinggi dari petugas dalam 

melakukan penerimaan barang. 

h. Menurut peraturan BPOM RI nomor 7 tahun 2016 barang ED ataupun obat 

rusak tergolong obat berbahaya dan harus disimpan di gudang tersendiri 

(gudang ED). Sedangkan gudang 2 di RSUD Tugurejo digunakan untuk 

menyimpan barang ED, hal ini dikarenakan gudang ED (milik Sanitasi) 

digunakan untuk menyimpan sampah medis yang belum dapat dimusnahkan 

dan melebihi kapasitas. Selain itu disebabkan sejak tahun 2017 pemusnahan 

belum dapat dilakukan (kendala nasional). 

i. Ruang transit in dan transit out sudah tersedia di gudang 1 tetapi 

pemanfaatannya masih kurang optimal. Lokasinya sudah terpisah, namun 

karena kapasitas ruang transit in kurang memadai untuk barang dengan ukuran 

dan jumlah yang besar, sehingga apabila ada barang datang dalam jumlah 

banyak atau berukuran besar bisa masuk melalui transit out. Sementara itu, 

gudang 2 belum memiliki ruang transit in dan transit out dikarenakan hanya 

terdapat 1 pintu. 

j. Penyimpanan sediaan farmasi, alkes, dan BMHP di RSUD Tugurejo sesuai 

dengan menggunakan system FIFO dan FEFO, dimana system FIFO yaitu 

barang yang masuk pertama diletakkan di bagian depan sedangkan untuk 

system FEFO yaitu barang yang ED nya pendek diletakkan dibagian depan. 

Obat-obat HAM (High Alert Medication) dan LASA (Look Alike Sound Alike) 

diberi label dan untuk obat HAM disimpan di lemari khusus obat-obat HAM 
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sedangkan untuk obat-obat LASA diberi jarak antara satu atau dua obat dalam 

penyimpanan. 

C. Pengelolaan Sediaan Farmasi, Alkes, dan BMHP 

Rumah sakit Tugurejo telah menggunakan sistem satu pintu yang artinya 

adalah satu kebijakan kefarmasian termasuk pembuatan formularium, 

pengadaan dan pendistribusian sediaan farmasi, alkes, dan BMHP yang 

bertujuan untuk mengutamakan kepentingan pasien melalui Instalasi Farmasi. 

Dengan demikian semua sediaan farmasi, alat kesehatan dan bahan medis habis 

pakai yang beredar di rumah sakit merupakan tanggung jawab dari IFRS.  

1. Pemilihan 

Pemilihan sediaan farmasi, alkes dan BMHP di IFRS Tugurejo 

mengacu pada formularium rumah sakit. Data-data yang telah diperoleh dari 

proses pemilihan tersebut dicatat di buku defekta dan disusun untuk proses 

perencanaan. 

Proses pemilihan di RSUD Tugurejo dilakukan dengan melihat 

data di komputer, melihat fisik atau stok barang yang ada di depo-depo 

atau unit-unit dan pada saat penyiapan permintaan barang dari depo-

depo sekaligus dapat melakukan pemilihan. Pada saat melakukan 

pemilihan ditemukan obat hampir ED, obat slow moving, dan obat death 

stock. Obat death stock di IFRS Tugurejo, misalnya injeksi azitromisin 

dan injeksi cefazolin. Kedua sediaan tersebut seharusnya diresepkan 



181 

 

Laporan PKPA Bidang Rumah Sakit, Mahasiswa PSPA Fakultas Farmasi Universitas Wahid 
Hasyim Semarang Angkatan XII Di RSUD Tugurejo Semarang, Tanggal 02 Apr-31 Mei 2018 

 

 

 

pada kasus infeksi saluran pernapasan tetapi kemungkinan  karena tidak 

ada kasus sehingga obat tersebut jarang diresepkan. 

Pihak RSUD Tugurejo telah melakukan antisipasi terhadap 

kendala pada tahap pemilihan yang meliputi : 

1) IFRS (Kepala IFRS) melakukan monitoring dan evaluasi serta kajian 

data sediaan slow moving dan death stock di semua depo Farmasi. 

2) Kepala IFRS melaporkan daftar obat-obat hampir ED, obat slow 

moving dan obat death stock kepada Direktur RS melalui Bidang 

Penunjang dengan tembusan Komed dan TFT.  

3) Selanjutnya Direktur RS membuat surat edaran dengan tembusan 

kepada TFT yang ditujukan kepada seluruh dokter untuk meresepkan 

obat-obat yang hampir ED, obat slow moving, dan obat death stock 

untuk segera meresepkan obat tersebut, dan di dalam surat edaran 

juga dijelaskan untuk memberi kewenangan kepada petugas depo 

farmasi mengganti secara otomatis obat sejenis dengan obat tersebut.  

4) Selain langkah tersebut Kepala IFRS meminta bantuan Apoteker 

Penanggung Jawab Pasien (APJP) bangsal secara lisan maupun 

tertulis secara terus menerus mengingatkan kepada dokter agar 

meresepkan obat-obat tersebut. Namun sampai batas kadaluarsa obat 

yang sudah ditetapkan oleh pihak IFRS masih dijumpai beberapa 

sediaan farmasi, alat kesehatan dan BMHP yang sudah ED. 
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Antisipasi yang telah dilakukan oleh RSUD Tugurejo belum 

optimal disebabkan oleh beberapa hal, yaitu:  

1) Kemungkinan tidak ada permintaan dari unit-unit atau depo-depo 

farmasi yang disebabkan karenajarangnya peresepan sehingga 

masih ditemukan obat yang mendekati ED. 

2) Tidak adanya pola penyakit atau adanya perubahan pola penyakit. 

3) Kurang koordinasi antara farmasi (logistik, petugas depo, Apoteker 

Penanggung Jawab Pasien (APJP) bangsal) dengan dokter 

sehubungan dengan obat yang mendekati ED yang seharusnya 

secepat mungkin di informasikan kepada Dokter Penanggung 

Jawab Pasien (DPJP) untuk segera digunakan. 

2. Perencanaan  

IFRS Tugurejo melakukan perencanaan sediaan farmasi, alat 

kesehatan dan BMHP berdasarkan data dari proses pemilihan yang 

kemudian disusun untuk  perencanaan kebutuhan 1 bulan. Setelah tersusun, 

perencanaan tersebut disesuaikan dengan anggaran yang ada. Namun 

kendala yang masih sering terjadi yaitu, jumlah kebutuhan  lebih besar 

dibandingkan dengan anggaran yang tersedia. Kendala tersebut sudah 

diantisipasi dengan perencanaan ulang dan penyesuaian anggaran yang ada. 

3. Pengadaan 

Pengadaan barang di RSUD Tugurejo dilakukan dengan pembelian 

langsung, konsinyasi, produksi, hibah serta KSO (Instalasi Hemodialisa dan 
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Instalasi Laboratorium). Perencanaan yang sudah tersusun dengan baik 

diusulkan oleh kepala IFRS kepada Direktur melalui Bidang Penunjang 

untuk diadakan, kemudian Direktur mendelegasikan kepada ULP (Pejabat 

Pengadaan sediaan Farmasi, alkes dan BMHP) untuk diadakan. 

Beberapa metode pengadaan yang dilakukan di RSUD Tugurejo 

sebagai berikut : 

a. Pembelian 

Sebagian besar sediaan logistik farmasi yang di adakan di RSUD 

Tugurejo, diutamakan obat-obat yang masuk e-catalog. Kendala pada 

pembelian adalah terjadinya kekosongan obat yang disebabkan karena 

distributor dan atau pabriknya tidak memproduksi. 

Obat yang kosong diganti dengan obat generik atau bermerek 

yang non e-catalog dengan konsekuensi memiliki harga yang lebih 

mahal. Hal ini dapat dilakukan dengan syarat adanya bukti pelaporan 

kekosongan obat dari distributor, tetapi tidak semua distributor 

memberikan bukti laporan kekosongan obat.  

b. Produksi   

Bagian gudang melakukan proses produksi sesuai dengan 

permintanaan dokter. Beberapa produksi obat yang dilakukan oleh 

bagian gudang diantaranya : 

a) Repacking (pengemasan ulang) meliputi : KCl, alkohol 70% dan 

povidon iodin. 
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b) Pengenceran meliputi : H2O23% dan 5% ; chlorin. 

c) Pembuatan meliputi : CaCO3 dan salep levertran 

Sediaan yang diproduksi di IFRS Tugurejo tidak disimpan lama, 

Karena untuk konsumsi sendiri. Hal ini dikarenakan untuk menghindari 

kadaluarsa dan kerusakan karena belum pernah dilakukan penelitian 

dan belum dilakukan uji kadaluarsa. Oleh sebab itu sebaiknya 

dilakukan uji kadaluarsa obat, keseragaman bobot, kelarutan dan lain-

lain. 

c. Hibah 

Pengadaan obat-obat hibah sering memiliki kendala yaitu jumlah 

obat hibah yang kurang sesuai dengan jumlah pasien, sedangkan obat 

tersebut terprogram dan penggunaannya tepat waktu, tepat pasien, tepat 

obat, tepat dosis. Solusinya IFRS mengantipasi permintaan obat hibah 

dilakukan berulang berdasarkan laporan penggunaan sehingga setiap 

ada kekurangan kebutuhan pihak RSUD Tugurejo akan melakukan 

permintaan cito kepada Dinas Kesehatan. Kendala dari permintaan cito 

adalah kurang terprogram karena depo peminta dan pemberi barang 

(logistik) waktunya kurang sinkron. 

d. Kerjasama operasional (KSO) 

KSO yang dilakukan di RSUD Tugurejo terdiri dari instalasi 

hemodialisa dan instalasi laboratorium, dalam hal ini RSUD Tugurejo 

meminjam alat kepada pihak supplier, tetapi dengan syarat RSUD 
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Tugurejo harus membeli reagen dan BMHP di supplier tersebut 

sehingga kendala dari KSO adalah tidak bisa mengontrol harga  produk 

BMHP/reagen yang berkaitan dengaan alat tersebut.  

Sehubungan dengan kendala tersebut, instalasi hemodialisa dan 

instalasi laboratorium diharapkan melakukan monitoring dan evaluasi 

secara terus menerus terhadap BMHP/reagen yang digunakan sehingga 

dapat melaporkan kepada direktur agar dapat menginformasikan 

kepada bagian pengadaan untuk menyelaraskan antara dana belanja dan 

dana pendapatan. 

4. Penerimaan 

Pengiriman barang yang dilakukan di luar jam kerja petugas gudang 

(pukul >16.00 WIB): 

a. Barang datang di depo rawat inap tidak dapat terpantau secara optimal, 

karena apoteker, petugas depo rawat inap lebih mendahulukan 

pekerjaannya di pelayanan. 

b. Menyebabkan obat tidak langsung tercatat baik secara manual maupun 

komputerisasi, sehingga jika ada permintaan obat cito, obat akan 

diberikan lebih dulu dan pengeluaran tidak terakses di komputer 

sehingga risiko obat lossing. 

c. Lalu apabila terdapat barang yang setelah diterima tidak langsung 

disimpan ditempat khusus maka resiko obat rusak tinggi atau sebaliknya 

obat disimpan di kulkas, dan lupa dikirim ke gudang. 
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d. Khusus obat baru tidak dapat didistribusikan secara langsung ke depo 

farmasi (jika digunakan cito) karena belum ada kode material (kode 

material hanya dapat di input oleh petugas gudang). 

Kendala-kendala tersebut dapat diantisipasi oleh pihak RSUD Tugurejo 

dengan cara melakukan koordinasi dengan bagian pengadaan agar 

distributor mengirim barang pada jam kerja gudang (07.00 – 15.00 WIB) 

serta terdapat petugas khusus yang dapat menerima obat diluar jam kerja. 

5. Penyimpanan 

 Adapun kendala yang terjadi dalam penyimpanan di gudang farmasi 

RSUD Tugurejo, yaitu  

a. ketidakcocokan sediaan farmasi berupa sediaan oral dengan nama obat 

yang ditempel pada rak obat. Contonya fenofibrat, rifampisin 450 mg, 

levofloxacin. 

b. Ada produk yang disimpan pada satu wadah dengan produk lain. 

Contohnya metformin dengan candesartan 16 mg, irbesartan dengan 

salbutamol. 

c. Dijumpai ada beberapa barang yang disimpan dalam 2 tempat yaitu 

gudang 1 dan gudang 2. 

d. Terdapat 2 lokasi gudang penyimpanan tanpa adanya petugas jaga. 

Solusi yang dapat dilakukan oleh IFRS Tugurejo untuk mengatasi 

kendala tersebut yaitu  



187 

 

Laporan PKPA Bidang Rumah Sakit, Mahasiswa PSPA Fakultas Farmasi Universitas Wahid 
Hasyim Semarang Angkatan XII Di RSUD Tugurejo Semarang, Tanggal 02 Apr-31 Mei 2018 

 

 

 

a. Menyusun dengan baik antara nama sediaan obat dengan nama obat yang 

ditempel pada rak  

b. Pada wadah penyimpanan beberapa obat di tulis nama obat, kekuatan, 

bentuk sediaan, jumlah stok dan tanggal ED. 

c. Meningkatkan ketelitian dan kedisiplinan petugas gudang. 

6. Pendistribusian 

Kendala distribusi ketersediaan barang dari gudang kepada depo dan 

unit di IFRS Tugurejo adalah: 

a. Depo farmasi masih sering melakukan permintaan cito (perencanaan 

kurang tepat). 

b. Item barang cito jumlahnya banyak, seharusnya barang cito jumlah dan 

jenis item yang diminta tidak banyak. 

c. Pada saat serah terima barang, beberapa petugas belum siap menerima 

barang karena disibukkan dengan pelayanan sehingga barang tidak 

melalui tahap cross check oleh petugas tepat pada waktunya, sehingga 

jika ada komplain ketidakcocokkan antara fisik dan jawaban FPO 

dilakukan lebih dari 1 hari atau beberapa hari setelah penerimaan  (tidak 

sesuai SPO, komplain seharusnya 1 x 24 jam). Rawan tidak tertib 

administrasi. 

Solusi yang dapat dilakukan oleh IFRS Tugurejo untuk mengatasi 

kendala tersebut yaitu petugas gudang melakukan evaluasi terhadap depo 

farmasi yang melakukan permintaan cito dan menginformasikan kepada 
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depo atau unit untuk mengefisienkan dan mengefektifkan sehingga tidak 

melakukan permintaan cito yang berulang-ulang. Kemudian, mengadakan 

rapat koordinasi secara rutin minimal 1 bulan sekali khusus membahas hasil 

evaluasi yang dipimpin oleh kepala IFRS, yaitu rapat dengan coordinator, 

rapat dengan seluruh staf, dan rapat kasus-kasus khusus.  

7. Pemusnahan dan Penarikan 

Pemusnahan di rumah sakit Tugurejo dilakukan oleh instalasi sanitasi 

yang bekerjasama dengan pihak ketiga. Kendalanya adalah pihak ketiga 

belum mendapatkan izin pemusnahan karena adanya permasalahan 

nasional. 

8. Pengendalian 

Kegiatan pengendalian di IFRS Tugurejo dilakukan pada semua 

tahapan kegiatan, yaitu:  

a. Pemilihan : monitoring dan evaluasi obat ED, obat hampir ED, obat 

death stock dan obat slow moving. 

b. Perencanaan : melakukan perencanaan ulang dan disesuaikan dengan 

anggaran yang ada. 

c. Penentuan kebutuhan : melakukan evaluasi kebutuhan secara berkala. 

d. Pengadaan : melakukan monitoring dan evaluasi kekosongan obat 

e. Penerimaan : setiap barang yang masuk melalui transit in dilakukan 

pemeriksaan (SP, nomor batch, nomor lot, ED dan kondisi barang) 

f. Penyimpanan : melakukan monitoring suhu penyimpanan. 
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g. Distribusi : sebelum menjawab FPO dari depo atau unit lain, petugas 

gudang terlebih dahulu melakukan pengecekan stok di komputer pada 

setiap depo atau unit. Apabila persedian di depo atau unit masih banyak 

maka FPO tidak akan dilayani dan jika terjadi perbedaan stok dikomputer 

dengan fisik di depo atau unit maka petugas melakukan pembetulan stok 

bila perlu melakukan konsultasi dengan PDE. 

h. Pemusnahan dan penarikan : melakukan monitoring dan evaluasi obat-

obat ED dan melakukan evaluasi FIFO dan FEFO. 

D. Depo Farmasi Rawat Inap 

Kendala yang biasa dijumpai depo farmasi rawat inap adalah susah 

untuk melakukan kartu stok secara rutin. Hal ini disebabkan karena jumlah 

resepnya terlalu banyak, selain itu pelayanan yang selama 24 jam sehingga 

apabila terdapat 1 saja yang tidak tertib maka dapat merusak sistem yang ada. 

Solusi yang bisa dilakukan adalah dengan mengecek stok pada siang hari 

karena pada siang hari resep yang masuk tidak terlalu banyak. 

E. Depo Farmasi Bedah Sentral 

Kendala yang terjadi di depo IBS adalah sering ada permintaan obat 

dan alat kesehatan yang dibutuhkan cito, sehingga untuk mengatasi hal tersebut 

dengan tetap menuliskan kebutuhan yang diminta pada buku penggunaan obat 

dengan format nama pasien, ruang operasi, nama obat/Alkes/BMHP serta 

jumlah yang digunakan, kemudian dilakukan entry oleh petugas farmasi di 

SIM-RS. Entry dilakukan oleh petugas depo farmasi IBS setelah proses operasi 
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selesai pada hari tersebut. Hal ini bertujuan untuk mengantisipasi adanya obat 

yang tidak terpakai oleh pasien sehingga bisa segera di-retur ke depo farmasi 

IBS. 

F. Pelayanan Farmasi Klinik 

Pelayanan farmasi klinik di RSUD Tugurejo yang dapat dilakukan yaitu 

pengkajian dan pelayanan resep, penelusuran riwayat penggunaan obat, 

rekonsiliasi obat, PIO, konseling, visite, MESO, EPO, dan handling sitostatika. 

Sedangkan untuk penyiapan nutrisi parenteral dan PKOD belum dapat 

dilakukan di RSUD Tugurejo karena dilihat dari modal sarana dan prasarana 

yang harus dipersiapkan sangatlah besar. 

1. Pengkajian dan Pelayanan Resep 

Resep di RSUD Tugurejo terbagi menjadi resep umum (warna putih) 

dan resep BPJS (warna biru) (gambar dapat dilihat dilampiran 18). Proses 

pengkajian dan pelayanan resep di RSUD Tugurejo yang dimulai dari 

melakukan telaah resep hingga penyerahan obat dilakukan sebagai berikut: 

a. Telaah Resep 

Proses telaah resep dilakukan oleh APJP setiap pagi dan setiap ada 

resep tambahan (ekstra). Telaah resep pada hari Sabtu, Minggu, dan 

Minggu siang dilakukan oleh apoteker piket (menelaah semua depo 

farmasi di RS) dan TTK yang telah mendapatkan bimbingan. Adapun 

kendala yang biasa terjadi adalah obat-obat yang butuh pengawasan atau 

perlakuan khusus (high alert) memiliki penanda berupa stiker warna 
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merah untuk meningkatkan kewaspadaan petugas agar tidak terjadi 

kesalahan. Stiker ini harus telah dipasang hingga di kemasan primer 

sediaan (untuk injeksi) sebelum dimasukkan kedalam wadah. Stiker high 

alert di RSUD Tugurejo berwarna merah dengan tulisan putih dengan 

bentuk segitiga ataupun persegi empat, dimana gambar stiker dapat 

dilihat pada lampiran 11. Obat-obat yang diberikan stiker khusus antara 

lain: obat dengan indeks terapi sempit (seperti warfarin dan digoxin), 

elektrolit pekat (stiker berisi tulisan high alert disertai tulisan ‘larutan 

pekat, harus diencerkan’), obat sitostatika diberikan stiker high alert dan 

lambang sitostatika (saat proses filling juga dilakukan dengan double 

packing), obat narkotika dan psikotropika juga diberikan stiker high 

alert. Obat-obat high alert harus dilakukan double check oleh 2 orang 

petugas. Form double check dapat dilihat pada Tabel IX. 

Tabel IX. Form Double Check 

 

b. Koreksi Akhir 

Barang yang telah selesai disiapkan dan akan diantarkan ke 

bangsal harus melalui tahap pemeriksaan akhir, yaitu melihat kesesuaian 
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obat yang telah disiapkan dengan yang tertulis diresep. Pemeriksaan 

akhir dilakukan oleh petugas yang berbeda. Koreksi akhir menggunakan 

metode 5B yaitu benar pasien, benar obat, benar dosis, benar cara 

penggunaan dan benar waktu pemberian. Benar pasien dilihat dari nama 

pasien, tanggal lahir, dan nomor RM. Benar obat, dosis, cara 

penggunaan, dan waktu pemberian disesuaikan dengan resep dan hasil 

telaah resep oleh apoteker. Petugas melakukan koreksi akhir dengan 

membuat check list form koreksi akhir saat akan menyerahkan obat 

kepada pasien. Form koreksi akhir dapat dilihat pada Tabel X. 

c. Penyerahan 

Barang yang telah dilakukan koreksi akhir dapat diserahkan ke 

perawat di masing-masing bangsal. Pemberian obat dilakukan dengan 

memisahkan obat oral dengan obat injeksi dan alkes serta infus. Obat oral 

dan injeksi dikelompokkan dalam 3 plastik klip besar berdasarkan waktu 

penggunaan obat (beda warna) untuk seluruh pasien di bangsal tersebut, 

sedangkan alkes dan infus dimasukkan ke dalam box yang selanjutnya 

akan diletakkan di lemari rekonsiliasi pasien. Obat-obat yang telah 

dikelompokkan berdasarkan warna selanjutnya diberikan ke masing-

masing pasien sesuai waktu penggunaannya (dapat dilihat di CPO 

pasien).  
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Obat dibawa ke bangsal oleh pramu dengan membawa buku 

ekspedisi. Perawat selanjutnya akan memberikan paraf di buku ekspedisi 

setelah obat diterima di bangsal. 

Tabel X. Form Koreksi Akhir 

 

Pada depo farmasi di IBS, apoteker berperan dalam manajemen 

pengelolaan barang. Apoteker melakukan verifikasi resep kemudian 

dicocokkan dengan billing entry barang. Apoteker juga membuat konsep 

alur SPO yang akan digunakan oleh TTK untuk dikoordinasikan dengan 

perawat, dokter anastesi, dan dokter lain yang terkait. Alur penyerahan 

obat di IBS dilakukan sebagai berikut: 

1) Pasien dibuatkan jadwal berdasarkan keputusan dokter dengan 

melihat tanda-tanda vital pasien. Atas perintah dokter, perawat atau 

petugas ruang operasi mengajukan permintaan kebutuhan untuk 

operasi pasien dengan menulis di buku pesanan obat.  

2) Farmasi menyiapkan formulir obat yang berisi paket anastesi dan 

paket bedah yang selanjutnya diisi oleh perawat atau petugas yang 

bersangkutan.  
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3) Paket anestesi disiapkan oleh petugas shift pada siang hari dan paket 

bedah akan disiapkan pada shift pagi sesaat sebelum operasi sesuai 

jadwal yang telah dibuat. Jadwal operasi berisi nomor urut, nama 

pasien, diagnosis, jenis operasi dan nama dokter. Proses penyiapan 

paket anestesi dan paket bedah hanya dipergunakan untuk operasi 

elektif (terprogram), sedangkan untuk operasi cito tidak disiapkan 

kedua paket tersebut karena operasi harus dilakukan dengan segera. 

Oleh karena itu, operasi cito menggunakan sediaan farmasi, alkes 

dan BMHP yang telah tersedia di emergency kit. Data barang – 

barang yang telah diambil di-entry ke dalam SIM-RS.  

4) Permintaan barang tambahan saat operasi berlangsung dapat 

dilakukan secara lisan ke depo farmasi IBS dengan menyebutkan 

nama pasien dan ruang operasi yang selanjutnya akan dicatat dibuku 

pengeluaran disertai dengan nama dan jumlah obat yang digunakan. 

Informasi tersebut digunakan untuk menambahkan tagihan pada 

pasien.  

5) Obat yang tidak dipakai untuk operasi segera diretur ke depo setelah 

operasi selesai. 

6) Petugas depo farmasi IBS melakukan input data perbekalan farmasi, 

alkes dan BMHP yang digunakan tiap pasien. Berdasarkan hasil 

entry inilah pasien akan dikenakan biaya perawatan dengan cara 
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dihubungkan terlebih dahulu melalui sistem billing atau lembar 

penagihan. 

Penyerahan obat untuk pasien pulang di RSUD Tugurejo 

dilakukan oleh apoteker pada shift pagi dan siang. Pada shift malam 

penyerahan obat didelegasikan pada TTK yang telah diberikan pelatihan. 

Jalur resep pasien pulang adalah sebagai berikut: 

1) Pramu membawa resep pasien pulang dan obat returan (jika ada) 

2) Dilakukan entry data jumlah biaya pasien selama dirawat dikurangi 

biaya obat yang diretur ditambah harga resep pulang. 

3) Nama pasien dan obat retur dicatat di buku Pasien Pulang. Obat retur 

juga dicatat dikartu berwarna hijau yang digunakan untuk lampiran 

obat retur pasien dibagian kasir. 

4) Pasien mengurus administrasi di kasir 

5) Obat-obat pasien pulang disiapkan sesuai dengan resep setelah depo 

mendapatkan tanda lunas dari bagian kasir 

6) Obat yang telah disiapkan diserahkan ke pasien 

Penyerahan obat pulang dilakukan dengan mencocokkan 

identitas pasien dengan menanyakan nama dan tanggal lahir pada 

kerabat/keluarga pasien yang mengambil obat. Apoteker/TTK 

selanjutnya akan menyampaikan informasi mengenai nama, indikasi, 

frekuensi (dan interval jika antibiotik), rute penggunaan obat, efek 

samping yang mungkin timbul (misalnya rifampisin), dan cara 
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penyimpanan obat (misalnya insulin). Penyerahan obat juga disertai 

dengan penyerahan form penyerahan obat yang dicetak 2 rangkap (1 

untuk RM dan 1 lagi untuk pasien yang didalamnya juga telah 

terkandung informasi tentang cara peggunaan obat). Form tersebut 

selanjutnya ditanda tangan oleh kerabat/keluarga pasien sebagai bukti 

telah mendapatkan PIO. 

Resep pasien di IGD langsung diantarkan oleh perawat ke depo. 

Depo farmasi di stase IGD di RS Tugurejo menyedian paket infus (berisi 

infus dan infusion set atau tranfusion set) dan paket obat yang berguna 

untuk mempercepat penyerahan obat ke perawat. Untuk obat-obat cito, 

pengeluaran dicatat di buku pengeluaran obat dengan menuliskan nama 

pasien serta nama dan jumlah obat yang diambil untuk selanjutnya 

dimintakan resepnya. Pengentrian data dan penyiapan obat pulang 

dilakukan setelah pasien selesai mendapatkan tindakan yang dibutuhkan. 

Pasien selanjutnya mengurus biaya administrasi, label etiket dicetak dan 

ditempelkan pada wadah obat pulang pasien. 

Pelayanan kefarmasian tidak terlepas dari adanya kendala yang 

terjadi. Kegiatan telaah resep meliputi ketidakjelasan tulisan resep 

merupakan salah satu kendala pada kajian administratif. Kendala yang 

terdapat pada proses filling yaitu kesalahan pemberian label pada sediaan 

oral ataupun injeksi dan kesalahan memasukkan sediaan yang tidak 

sesuai dengan jamnya. Solusinya yaitu tulisan resep seharusnya singkat, 
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jelas dan dapat dimengerti. Tulisan yang tidak terbaca hendaknya 

ditanyakan kepada petugas kesehatan terkait (dokter ataupun apoteker). 

Proses filling dapat dikurangi kesalahan dengan cara memeriksa kembali 

sediaan yang telah dilabel, wadah dan jam label yang sesuai. 

2. Penelusuran Riwayat Penggunaan Obat  

Penelusuran riwayat penggunaan obat di RSUD Tugurejo dilakukan 

oleh apoteker di bangsal dengan melakukan wawancara kepada 

pasien/keluarga pasien atau melihat data rekam medik/pencatatan 

penggunaan obat pasien, untuk menggali informasi penggunaan obat lain 

yang pernah dan sedang digunakan oleh pasien. Adapun informasi yang 

diperoleh dari penelusuran riwayat penggunaan obat adalah : 

a. Nama Obat (termasuk obat non resep), dosis, bentuk sediaan, frekuensi 

penggunaan, indikasi dan lama penggunaan obat; 

b. Reaksi Obat yang tidak dikehendaki termasuk riwayat alergi; dan 

c. Kepatuhan terhadap regimen penggunaan obat (jumlah obat yang 

tersisa). 

Penelusuran riwayat penggunaan obat di RSUD Tugurejo dilakukan 

oleh apoteker di bangsal memiliki beberapa kendala. Kendalanya antara 

lain, pada saat penggalian informasi pasien kurang kooperatif pada saat 

ditanya, hal tersebut dapat disebabkan karna pasien sudah merasa kesakitan 

sehingga kurang tertarik menjawab pertanyaan apoteker. Pasien juga sering 

lupa dengan obat yang telah dikonsumsi pada saat sebelum masuk rumah 
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sakit. Pasien juga terkadang lebih terbuka terhadap dokter daripada apoteker 

sehingga apoteker kesusahan dalam menggali informasi. Kendala-kendala 

tersebut dapat menyebabkan informasi yang diterima oleh apoteker kurang 

lengkap dan dapat menyebabkan duplikasi terapi dan timbulnya reaksi obat 

yang tidak dikehendaki. 

3. Rekonsiliasi Obat  

Tahapan rekonsiliasi obat yang dilakukan di RSUD Tugurejo, antara 

lain : 

a. Pengumpulan Data 

Pengumpulan data oleh APJP bangsal dilakukan dengan cara 

mencatat dan mengajukan pertanyaan kepada pasien atau keluarga pasien 

mengenai riwayat penggunaan obat dimulai dari pengobatan pertama 

untuk mengobati gejala yang dirasakan pasien sebelum masuk rumah 

sakit (termasuk obat herbal) ataupun obat-obat yang didapatkan dari IGD 

rumah sakit (jika pasien adalah pasien transfer), maupun dari rumah sakit 

lain. Pertanyaan yang diajukan meliputi nama obat, dosis, frekuensi, rute, 

obat mulai diberikan, diganti, dilanjutkan atau dihentikan dan riwayat 

alergi obat, serta kapan terakhir kontrol/periksa. 

Jika pasien memiliki riwayat alergi obat, maka obat yang 

menyebabkan terjadinya reaksi alergi dan tingkat keparahannya dicatat. 

Apabila pasien tidak mengingat obat yang digunakan sebelumnya, 

namun obat tersebut berasal dari RSUD Tugurejo maka riwayat 
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penggunaan obat pasien akan dilihat pada RM/SIM RS. Data obat yang 

dapat digunakan tidak lebih dari 3 bulan sebelumnya. Akan tetapi jika 

obat yang digunakan bukan berasal dari RSUD Tugurejo dan obat masih 

tersisa jika dikehendaki dapat diambil oleh keluarga pasien maka APJP 

menyarankan untuk dibawa, namun jika obat sudah tidak tersisa maka 

APJP menuliskan pada lembar rekonsiliasi bahwa pasien sudah 

mendapat terapi dari rumah sakit lain namun pasien lupa obat apa saja 

yang diberikan.  

Pendataan lain yang dilakukan yaitu menanyakan kondisi pasien 

saat ini. Hal ini bertujuan agar pasien benar-benar mendapatkan terapi 

yang sesuai dengan kondisinya atau membandingkan kesesuaian terapi 

yang didapatkan sebelumnya dengan terapi yang didapatkan sekarang 

sesuai instruksi dari dokter serta mencegah terjadinya duplikasi obat. 

Apoteker yang telah melakukan rekonsiliasi obat menuliskan hasil 

rekonsiliasi berupa subject, object, assessment dan plan (SOAP) pada 

lembar Catatan Perkembangan Pasien Terintegrasi (CPPT). Pasien 

pulang juga dilakukan rekonsiliasi obat pada lembar rekonsiliasi untuk 

mengetahui apakah obat yang digunakan selama di rumah sakit tetap 

berlanjut digunakan di rumah atau tidak. 

b. Komparasi  

Pada tahap ini dilakukan pembandingan data obat yang pernah, 

sedang dan akan digunakan. Data pasien yang telah didapatkan saat tahap 
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pengumpulan data dibandingkan antara keluhan yang dirasakan 

pasien/kondisi pasien yang ditinjau dari pemeriksaan laboratorium 

dengan obat-obatan yang digunakan oleh pasien. Discrepancy atau 

ketidakcocokan terjadi apabila perbedaan diantara data-data tersebut, ada 

obat yang hilang, berbeda, ditambahkan atau diganti tanpa ada penjelasan 

yang didokumentasikan pada RM pasien. Ketidakcocokan ini dapat 

bersifat disengaja (intentional) oleh dokter saat penulisan resep maupun 

tidak sengaja (unintentional), dimana dokter tidak tahu adanya perbedaan 

saat menuliskan resep. 

c. Konfirmasi kepada Dokter 

Jika ditemukan ketidaksesuaian dokumentasi, maka apoteker di 

RSUD Tugurejo akan menghubungi dan melakukan konfirmasi kepada 

dokter yang bersangkutan dalam waktu <24 jam. Konfirmasi dapat 

dilakukan secara langsung saat visite bersama dengan dokter atau dengan 

menulis SBAR pada lembar CPPT yang dapat dibaca oleh dokter atau 

paramedis lain agar terapi yang diperoleh oleh pasien tepat dan aman. 

Hal-hal lain yang dilakukan oleh apoteker, yaitu: 

1) Menentukan apakah perbedaan yang ada disengaja atau tidak. 

2) Mendokumentasikan alasan penghentian, penundaan atau 

penggantian obat yang diterima oleh pasien. 

3) Memberikan tanda tangan, tanggal dan waktu dilakukannya 

rekonsiliasi obat. 
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d. Komunikasi  

Komunikasi kepada pasien di RSUD Tugurejo dilakukan dengan 

cara mengunjungi pasien kembali dan memberikan edukasi mengenai 

obat, indikasi, dosis, frekuensi dan cara penggunaannya yang benar, 

setelah APJP memberikan edukasi mengenai obat kemudian APJP akan 

menulis pada lembar edukasi pasien dan meminta tanda tangan pasien 

atau keluarga pasien yang mendapatkan edukasi.  

4. Pelayanan Informasi Obat (PIO) 

Pelaksanaan  PIO  di  depo  rawat  inap  dan  rawat  jalan  RSUD 

Tugurejo dilakukan secara aktif dan pasif. PIO aktif adalah pemberian 

informasi obat oleh apoteker atas inisiatif dirinya sendiri atau tanpa diminta. 

PIO aktif di RSUD Tugurejo dilakukan dengan membuat leaflet dan 

diletakkan di masing-masing bangsal, mengadakan penyuluhan kesehatan 

kepada pasien dan staf farmasi (merupakan salah satu tugas yang diberikan 

kepada mahasiswa PKPA). Selain itu, juga dilakukan PIO pasif dimana PIO 

dilakukan setelah ada permintaan atau pertanyaan dari pasien, keluarga 

pasien atau tenaga kesehatan lain. PIO pasif ini dilakukan dengan cara 

menjawab pertanyaan yang diterima baik bertemu langsung maupun melalui 

telepon. PIO kepada pasien atau keluarga pasien selalu dilaksanakan saat 

penyerahan obat. 

Kendala dalam melakukan PIO adalah suasana yang kurang kondusif 

dan nyaman, dikarenakan suasana yang terlalu ramai. Hal ini menyebabkan 
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pasien atau keluarga tidak dapat mendengarkan penjelasan apoteker dengan 

baik. Solusi yang dapat diberikan, apoteker dapat berbicara lebih keras agar 

penjelasan dapat didengar dan disediakan kursi pada farmasi rawat jalan 

maupun farmasi rawat inap untuk pasien pulang yang akan mengambil obat. 

5. Konseling 

Pelaksanaan konseling di RSUD Tugurejo belum bisa dikatakan 

sesuai standar terutama untuk pelayanan farmasi rawat jalan dikarenakan 

banyaknya jumlah pasien yang dilayani. Banyaknya pasien yang dilayani di 

rawat jalan tidak diimbangi dengan jumlah apoteker yang memadai, 

sehingga konseling tidak dapat dilaksanakan secara maksimal. Pelayanan 

konseling di bangsal dan rawat inap sudah berjalan dengan lancar karena 

jumlah apoteker yang memadai. konseling yang sudah dilakukan oleh 

apoteker kemudian didokumentasikan pada form konseling yang ditanda 

tangani oleh pasien atau keluarga pasien, form ini digunakan sebagai bukti 

bahwa konseling telah dilakukan.  

6. Visite 

Kegiatan visite di RSUD Tugurejo dilakukan secara mandiri maupun 

kolaborasi bersama tim tenaga kesehatan terhadap pasien rawat inap. Dalam 

kegiatan visite, apoteker sekaligus dapat melakukan kajian RPO, melakukan 

rekonsiliasi, konseling, PIO, PTO serta MESO pada pasien. Visite dilakukan 

pada pagi atau siang hari dengan mempelajari kondisi pasien dan terapi yang 

diberikan terlebih dahulu melalui RM. Hal ini dilakukan untuk melihat 
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apakah setelah dilakukan visite, ada keluhan baru yang dirasakan pasien dan 

untuk memantau terapi yang diterima pasien, dalam hal ini juga terkait 

kepatuhan pasien dalam mengonsumsi obat.  

Beberapa pertanyaan yang ditanyakan kepada pasien ketika visite 

meliputi keluhan yang dirasakan, riwayat penggunaan obat sebelumnya, 

riwayat penyakit, riwayat alergi serta obat yang diperoleh hari ini dengan 

menyertakan pemberian informasi terkait indikasi dan tatacara konsumsi 

obat. Bukti bahwa apoteker telah melakukan hal tersebut tercantum dalam 

lembar edukasi pasien dengan mencantumkan tanda tangan pasien atau 

keluarga pasien. Hasil dari kegiatan visite selanjutnya dicatat di lembar 

CPPT dalam RM dalam bentuk SOAP dengan menyertakan tanda tangan 

apoteker. Kegiatan visite kolaborasi dinilai lebih baik dibanding kolaborasi 

secara mandiri. Dalam visite kolaborasi, semua tenaga kesehatan dapat 

membangun komunikasi satu sama lain melalui diskusi terkait intervensi 

yang akan diberikan kepada  pasien sesuai kompetensi masing-masing. 

Visite yang dilakukan meliputi beberapa kendala. Kendalanya antara 

lain, pada saat apoteker melakukan visite secara mandiri maupun kolaborasi 

terhadap pasien. Pasien tersebut tidak berada di ruangannya atau pasien 

yang akan divisite sedang tidur. Hal tersebut menyebabkan waktu visite 

menjadi kurang efektif. 
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7. Pemantauan Terapi Obat (PTO) 

Kegiatan PTO di RSUD Tugurejo dilakukan terhadap pasien rawat 

inap maupun rawat jalan. Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, bahwa 

PTO di rawat inap dapat dilakukan sekaligus dalam kegiatan visite. PTO 

dilakukan untuk mengetahui efektivitas terapi dan meminimalkan ROTD. 

Efektivitas terapi dapat diketahui melalui pengamatan efek yang 

ditimbulkan oleh pemberian terapi terhadap perkembangan kondisi pasien. 

Kondisi pasien dapat diketahui melalui SOAP, dan terapi pasien dapat 

dilihat pada lembar CPO. Jika dalam kegiatan tersebut ditemukan bahwa 

kondisi pasien tidak membaik setelah pemberian terapi, maka dokter akan 

melakukan intervensi terkait pengobatan melalui konsultasi dengan 

apoteker. Sementara itu, untuk meminimalkan ROTD, apoteker dapat 

memantau efek samping potensial yang mungkin ditimbulkan oleh terapi 

yang diberikan. Pemantauan dilakukan dengan mengamati kondisi pasien 

setiap harinya dalam kegiatan visite dan juga menuliskan dalam SOAP pada 

bagian Planning berupa monitoring efek samping.  

Kegiatan PTO di rawat jalan dilakukan melalui pemantauan terhadap 

kartu obat yang selalu dibawa pasien ketika kontrol. Kartu obat 

mencantumkan tanggal pasien periksa serta jenis dan jumlah obat yang 

diperoleh pasien.   
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8. Monitoring Efek Samping Obat (MESO) 

Kegiatan MESO yang dilakukan di bangsal RSUD Tugurejo 

didokumentasikan dalam lembar formulir MESO. MESO ini dapat 

dilakukan oleh apoteker dan tenaga kesehatan lain seperti dokter, dokter 

spesialis, dokter gigi, bidan, perawat dan tenaga kesehatan lainnya yang 

menangani pasien. Apabila terdapat reaksi yang tidak dikehendaki maka 

apoteker akan menuliskannya di lembar CPPT dan CPO pada kolom pojok 

kanan bawah kemudian akan ditindaklanjuti oleh Tim MESO rumah sakit. 

Tidak semua temuan keterjadian efek samping obat dilaporkan, hanya 

efek samping yang parah, sangat merugikan atau bersifat irreversible yang 

dapat dilakukan MESO dan dilaporkan misalnya seperti efek samping 

Steven Johnson Syndrom. Ketika ditemukan gejala efek samping tindakan 

yang utama dilakukan adalah menelusuri sumber gejala tersebut apakah 

disebabkan oleh obat atau tidak, dengan menggunakan algoritma atau tool 

untuk melakukan analisis kausalitas terkait efek samping obat. 

Berkonsultasi kepada dokter mengenai temuan efek samping karena obat 

dilakukan untuk menindaklanjuti pengobatan pasien juga dilakukan. 

Evaluasi yang telah dilakukan didokumentasikan dan dilaporkan kepada tim 

MESO RS yang terdiri dari apoteker, dokter dan perawat yang kemudian 

akan dilaporkan kembali oleh tim MESO RS ke Pusat MESO Nasional 

melalui online (E-MESO). 
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9. Evaluasi Penggunaan Obat (EPO) 

Kegiatan Evaluasi Penggunaan Obat (EPO) yang dilakukan di RSUD 

Tugurejo adalah evaluasi ketidaksesuaian penggunaan antibiotik 

berdasarkan formularium rumah sakit yang dilakukan secara kualitatif dan 

kuantitatif oleh Tim Program Pengendalian Resistensi Antimikroba 

(PPRA). Evaluasi penggunaan antibiotik ini dilakukan pada pasien rawat 

inap di ruang perawatan penyakit dalam (Dahlia 4). Tujuan dari program ini 

adalah agar penggunaan antibiotik dapat terkendali dan digunakan secara 

bijak sehingga dapat menekan angka kejadian resistensi antibiotik di RSUD 

Tugurejo. Palaporan EPO di RSUD Tugurejo dilakukan secara periodik 

setiap awal bulan sebelum tanggal 5.  

Kegiatan lain yang dilakukan dalam EPO adalah evaluasi peresepan 

obat Formularium maupun non Formularium, kesesuaian dengan terapi 

serta restriksi obat. Evaluasi kesesuaian peresepan dengan terapi dilakukan 

untuk mengevaluasi apakan obat yang diberikan telah sesuai dengan 

keluhan yang dirasakan pasien. Pemilihan obat yang kurang tepat 

dikonsulkan kepada dokter untuk menentukan alasan pemilihan obat dan 

melakukan monitoring terhadap obat yang digunakan untuk selanjutnya 

dilanjutkan, dihentikan atau diganti sesuai standar terapi. Seperti contoh 

kasus pasien yang tidak ada indikasi infeksi diberikan suatu antibiotik, 

apoteker akan memonitoring penggunaan antibiotik tersebut selama 3 hari. 

Apabila antibiotik tersebut benar-benar tidak diperlukan maka Apoteker 
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akan menyampaikan dan berkonsultasi kepada dokter untuk menghentikan 

atau melanjutkan antibiotik tersebut sesuai kondisi pasien dan kemudian 

dibuat laporan EPO.  

Restriksi atau pembatasan penggunaan obat dilakukan untuk 

menghentikan secara otomatis pengobatan yg diberikan bila pasien tidak 

membutuhkan obat tersebut. Beberapa obat di RSUD Tugurejo mempunyai 

restriksi yang berbeda-beda seperti ketorolak injeksi mempunyai restriksi 3 

hari. Saat obat tersebut sudah melewati restriksi, apoteker memeriksa 

keadaan pasien dan akan menyampaikan kepada dokter sesuai keadaan 

pasien apakah obat tersebut akan otomatis dihentikan atau dilanjutkan.  

Evaluasi Penggunaan Obat juga dilakukan pada penggunaan obat 

emergency stock yang berada pada tiap ruang perawatan. Setiap 

pengambilan obat pada troly emergency stock harus selalu dicatat dan 

dilaporkan kepada bagian farmasi, dimana bagian farmasi juga melakukan 

pencatatan. Pada saat bagian farmasi melengkapi troly emergency, 

dilakukan juga pencatatan penggantian obat sehingga apabila ada kekeliruan 

dapat segera diketahui. Selanjutnya dilakukan evaluasi dari dokumen-

dokumen yang ada untuk selanjutnya dilakukan pelaporan. 

10. Dispensing Sediaan Steril 

Dispensing sediaan steril yang dilakukan di RSUD Tugurejo adalah 

handling sitostatika. Ada beberapa hal yang tidak sesuai dengan 
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spesifikasi ruangan handling sitostatika di RSUD Tugurejo adalah sebagai 

berikut: 

1. Tempat pencampuran seharusnya terpisah dengan ruang penyerahan 

obat, kemudian untuk ruang penyimpanan obat (kulkas) harus 

terpisah juga dengan petugas kesehatan yang berada didepo 

sitostatika.  

2. Permukaan lantai belum memenuhi standar karena belum dibuat 

datar dan halus, masih terdapat sambungan keras. Spesifikasi lantai 

ideal pada ruangan sitostatika adalah permukaan lantai datar dan 

halus, tanpa sambungan keras, resisten terhadap zat kimia dan fungi 

serta tidak mudah rusak. 

3. Permukaan dinding belum memenuhi standar, masih seperti ruangan 

lainnya. Seharusnya permukaan dinding rata dan halus, terbuat dari 

bahan yang keras, tanpa sambungan, resisten terhadap zat kimia dan 

fungi, serta tidak mudah rusak. Sudut pertemuan lantai dengan 

dinding dan langit-langit dengan dinding belum dibuat melengkung, 

seharusnya dibuat melengkung dengan radius 20-30 mm. Terdapat 

colokan listrik datar dengan permukaan dan kedap air serta dapat 

dibersihkan. 

4. Masih terdapat sudut-sudut dalam ruangan handling sitostatika 

sehingga hal tersebut dapat memperbesar kemungkinan terjadinya 

kontaminasi. 
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5. Plafon belum memenuhi standar, yaitu lampu masih rata dengan 

langit-langit, seharusnya penerangan, saluran, dan kabel dibuat di 

atas plafon, lampu rata dengan langit - langit/plafon serta diberi 

lapisan untuk mencegah kebocoran udara. 

6. Pintu belum memenuhi standar, yaitu rangka pintu terbuat dari kayu. 

Disarankan pintu diganti dengan rangka terbuat dari stainless steel. 

7. Tempat ganti pakaian belum memenuhi standar karena digunakan 

juga sebagai tempat makan, sehingga dapat memperbesar 

kontaminasi.  

11. Pemantauan Kadar Obat dalam Darah (PKOD) 

Kegiatan PKOD di RSUD Tugurejo belum dilakukan. Hal ini 

dikarenakan biaya pemeriksaan yang sangat mahal, keterbatasan alat, 

SDM yang belum terlatih, waktu pemeriksaan yang lama dan prosedur 

yang kurang nyaman bagi pasien, karena harus diambil darahnya. 

 

 


