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BAB II  

TINJAUAN UMUM 

A. Rumah Sakit 

1. Pengertian Rumah Sakit 

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan No.72 Tahun 2016 tentang 

Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit, rumah sakit diartikan sebagai 

institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan 

perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, 

dan gawat darurat. Adapun yang dimaksud dengan pelayanan kesehatan paripurna 

adalah pelayanan kesehatan yang meliputi promotif, preventif, kuratif, dan 

rehabilitatif. 

Definisi rumah sakit berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan menurut 

Peraturan Menteri Kesehatan No.56 tahun 2014 dan Undang-Undang Republik 

Indonesia No.44 tahun 2009 definisi rumah sakit umum adalah rumah sakit yang 

memberikan pelayanan kesehatan pada semua bidang dan jenis penyakit, 

sedangkan rumah sakit khusus adalah rumah sakit yang memberikan pelayanan 

utama pada satu bidang atau satu jenis penyakit tertentu berdasarkan disiplin ilmu, 

golongan umur, organ, jenis penyakit atau kekhususan lainnya.  

2. Tugas dan Fungsi Rumah Sakit  

Menurut Undang-Undang RI No.44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, 

Rumah Sakit mempunyai tugas memberikan pelayanan kesehatan perorangan  

secara paripurna. Untuk menjalankan tugas yang dimaksud, Rumah Sakit 

mempunyai fungsi: 
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a. Penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan sesuai 

dengan standar pelayanan Rumah Sakit;  

b. Pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan 

kesehatan yang paripurna tingkat kedua dan ketiga sesuai kebutuhan medis;  

c. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dalam 

rangka peningkatan kemampuan dalam pemberian pelayanan kesehatan;  

d. Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan serta penapisan teknologi 

bidang kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan dengan 

memperhatikan etika ilmu pengetahuan bidang kesehatan. 

3. Klasifikasi Rumah Sakit 

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan No.56 Tahun 2014 tentang 

Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit, berdasarkan jenis pelayanan yang 

diberikan, rumah sakit dikategorikan dalam Rumah Sakit Umum dan Rumah Sakit 

Khusus. Rumah Sakit Umum diklasifikasikan menjadi:  

a. Rumah Sakit Umum Kelas A 

Pelayanan yang diberikan oleh Rumah Sakit Kelas A paling sedikit, 

meliputi: 

1) Pelayanan medik terdiri dari:  

a) Pelayanan gawat darurat yang harus diselenggarakan 24 (dua puluh 

empat) jam sehari secara terus menerus.  

b) Pelayanan medik spesialis dasar yang meliputi pelayanan penyakit 

dalam, kesehatan anak, bedah, dan obstetri dan ginekologi.  
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c) Pelayanan medik spesialis penunjang yang meliputi pelayanan 

anestesiologi, radiologi, patologi klinik, patologi anatomi, dan 

rehabilitasi medik. 

d) Pelayanan medik spesialis lain yang meliputi pelayanan mata, telinga 

hidung tenggorokan, syaraf, jantung dan pembuluh darah, kulit dan 

kelamin, kedokteran jiwa, paru, orthopedi, urologi, bedah syaraf, bedah 

plastik, dan kedokteran forensik. 

e) Pelayanan medik subspesialis yang meliputi pelayanan subspesialis di 

bidang spesialisasi bedah, penyakit dalam, kesehatan anak, obstetri dan 

ginekologi, mata, telinga hidung tenggorokan, syaraf, jantung dan 

pembuluh darah, kulit dan kelamin, kedokteran jiwa, paru, orthopedi, 

urologi, bedah syaraf, bedah plastik, dan gigi mulut.  

f) Pelayanan medik spesialis gigi dan mulut yang meliputi pelayanan 

bedah mulut, konservasi / endodonsi, periodonti, orthodonti, 

prosthodonti, pedodonsi, dan penyakit mulut.  

2) Pelayanan kefarmasian yang meliputi pengelolaan sediaan farmasi, alat 

kesehatan dan BMHP, dan pelayanan farmasi klinik.  

3) Pelayanan keperawatan dan kebidanan yang meliputi asuhan keperawatan 

generalis dan spesialis serta asuhan kebidanan.  

4) Pelayanan penunjang klinik yang meliputi pelayanan bank darah, 

perawatan intensif untuk semua golongan umur dan jenis penyakit, gizi, 

sterilisasi instrumen dan rekam medik.  
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5) Pelayanan penunjang nonklinik yang meliputi pelayanan laundry/linen, 

jasa boga/dapur, teknik dan pemeliharaan fasilitas, pengelolaan limbah, 

gudang, ambulans, sistem informasi dan komunikasi, pemulasaraan 

jenazah, sistem penanggulangan kebakaran, pengelolaan gas medik, dan 

pengelolaan air bersih.  

6) Pelayanan rawat inap yang harus dilengkapi dengan fasilitas berikut:  

a) Jumlah tempat tidur perawatan Kelas III paling sedikit 30% dari seluruh 

tempat tidur untuk rumah sakit milik pemerintah.  

b) Jumlah tempat tidur perawatan Kelas III paling sedikit 20% dari seluruh 

tempat tidur untuk rumah sakit milik swasta.  

c) Jumlah tempat tidur perawatan intensif sebanyak 5% dari seluruh 

tempat tidur untuk rumah sakit milik pemerintah dan rumah sakit milik 

swasta.  

Sumber daya manusia Rumah Sakit Kelas A terdiri atas:  

1) Tenaga medis yang paling sedikit terdiri atas:  

a) Delapan belas dokter umum untuk pelayanan medik dasar  

b) Empat dokter gigi umum untuk pelayanan medik gigi mulut  

c) Enam dokter spesialis untuk setiap jenis pelayanan medik spesialis 

dasar 

d) Tiga dokter spesialis untuk setiap jenis pelayanan medik spesialis 

penunjang  

e) Tiga dokter spesialis untuk setiap jenis pelayanan medik spesialis lain  
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f) Dua dokter subspesialis untuk setiap jenis pelayanan medik 

subspesialis  

g) Satu dokter gigi spesialis untuk setiap jenis pelayanan medik spesialis 

gigi mulut.  

2) Tenaga kefarmasian yang paling sedikit terdiri atas:  

a) Satu apoteker sebagai kepala instalasi farmasi rumah sakit.  

b) Lima apoteker yang bertugas di rawat jalan yang dibantu oleh paling 

sedikit sepuluh tenaga teknis kefarmasian.  

c) Lima apoteker di rawat inap yang dibantu oleh paling sedikit sepuluh 

tenaga teknis kefarmasian.  

d) Satu apoteker di instalasi gawat darurat yang dibantu oleh minimal 

dua tenaga teknis kefarmasian  

e) Satu apoteker di ruang ICU yang dibantu oleh paling sedikit dua 

tenaga teknis kefarmasian  

f) Satu apoteker sebagai koordinator penerimaan dan distribusi yang 

dapat merangkap melakukan pelayanan farmasi klinik di rawat inap 

atau rawat jalan dan dibantu oleh tenaga teknis kefarmasian yang 

jumlahnya disesuaikan dengan beban kerja pelayanan kefarmasian 

rumah sakit. 

g) Satu apoteker sebagai koordinator produksi yang dapat merangkap 

melakukan pelayanan farmasi klinik di rawat inap atau rawat jalan dan 

dibantu oleh tenaga teknis kefarmasian yang jumlahnya disesuaikan 

dengan beban kerja pelayanan kefarmasian rumah sakit. 
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3) Tenaga keperawatan dengan jumlah yang sama dengan jumlah tempat 

tidur pada instalasi rawat inap. Kualifikasi dan kompetensi tenaga 

keperawatan disesuaikan dengan kebutuhan pelayanan rumah sakit.  

4) Tenaga kesehatan lain dan tenaga nonkesehatan dengan jumlah dan 

kualifikasi disesuaikan dengan kebutuhan pelayanan rumah sakit.  

b. Rumah Sakit Umum Kelas B  

Pelayanan yang diberikan oleh Rumah Sakit Umum kelas B paling 

sedikit meliputi:  

1) Pelayanan medik terdiri dari: 

a) Pelayanan gawat darurat yang harus diselenggarakan 24 (dua puluh 

empat) jam sehari secara terus menerus. 

b) Pelayanan medik spesialis dasar yang meliputi pelayanan penyakit 

dalam, kesehatan anak, bedah, dan obstetri dan ginekologi. 

c) Pelayanan medik spesialis penunjang yang meliputi pelayanan 

anestesiologi, radiologi, patologi klinik, patologi anatomi, dan 

rehabilitasi medik. 

d) Pelayanan medik spesialis lain yang paling sedikit berjumlah delapan 

pelayanan dari duabelas pelayanan yang meliputi pelayanan mata, 

telinga hidung tenggorokan, syaraf, jantung dan pembuluh darah, kulit 

dan kelamin, kedokteran jiwa, paru, orthopedi, urologi, bedah syaraf, 

bedah plastik, dan kedokteran forensik. 

e) Pelayanan medik subspesialis yang paling sedikit berjumlah dua 

pelayanan subspesialis dari empat subspesialis dasar yang meliputi 
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pelayanan subspesialis di bidang spesialisasi bedah, penyakit dalam, 

kesehatan anak, obstetri dan ginekologi. 

f) Pelayanan medik spesialis gigi dan mulut yang paling sedikit berjumlah 

tiga pelayanan yang meliputi pelayanan bedah mulut, 

konservasi/endodonsi, dan orthodonti.  

2) Pelayanan kefarmasian yang meliputi pengelolaan sediaan farmasi, alat 

kesehatan dan BMHP, dan pelayanan farmasi klinik. 

3) Pelayanan keperawatan dan kebidanan yang meliputi asuhan keperawatan 

dan asuhan kebidanan. 

4) Pelayanan penunjang klinik yang meliputi pelayanan bank darah, 

perawatan intensif untuk semua golongan umur dan jenis penyakit, gizi, 

sterilisasi instrumen dan rekam medik. 

5) Pelayanan penunjang nonklinik yang meliputi pelayanan laundry/linen, 

jasa boga/dapur, teknik dan pemeliharaan fasilitas, pengelolaan limbah, 

gudang, ambulans, sistem informasi dan komunikasi, pemulasaraan 

jenazah, sistem penanggulangan kebakaran, pengelolaan gas medik, dan 

pengelolaan air bersih. 

6) Pelayanan rawat inap yang harus dilengkapi dengan fasilitas berikut: 

Jumlah tempat tidur perawatan Kelas III paling sedikit 30% dari seluruh 

tempat tidur untuk rumah sakit milik pemerintah.  

a) Jumlah tempat tidur perawatan Kelas III paling sedikit 20% dari seluruh 

tempat tidur untuk rumah sakit milik swasta. 
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b) Jumlah tempat tidur perawatan intensif sebanyak 5% dari seluruh 

tempat tidur untuk rumah sakit milik pemerintah dan rumah sakit milik 

swasta.  

Sumber daya manusia Rumah Sakit Kelas B terdiri atas:  

1) Tenaga medis yang paling sedikit terdiri atas:  

a) Dua belas dokter umum untuk pelayanan medik dasar  

b) Tiga dokter gigi umum untuk pelayanan medik gigi mulut  

c) Tiga dokter spesialis untuk setiap jenis pelayanan medik spesialis dasar  

d) Dua dokter spesialis untuk setiap jenis pelayanan medik spesialis 

penunjang  

e) Satu dokter spesialis untuk setiap jenis pelayanan medik spesialis lain  

f) Satu dokter subspesialis untuk setiap jenis pelayanan medik 

subspesialis  

g) Satu dokter gigi spesialis untuk setiap jenis pelayanan medik spesialis 

gigi mulut.  

2) Tenaga kefarmasian yang paling sedikit terdiri atas:  

a) Satu apoteker sebagai kepala instalasi farmasi rumah sakit.  

b) Empat apoteker yang bertugas di rawat jalan yang dibantu oleh paling 

sedikit delapan tenaga teknis kefarmasian.  

c) Empat apoteker di rawat inap yang dibantu oleh paling sedikit delapan 

tenaga teknis kefarmasian.  

d) Satu apoteker di instalasi gawat darurat yang dibantu oleh minimal dua 

tenaga teknis kefarmasian.  
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e) Satu apoteker di ruang ICU yang dibantu oleh paling sedikit dua tenaga 

teknis kefarmasian.  

f) Satu apoteker sebagai koordinator penerimaan dan distribusi yang dapat 

merangkap melakukan pelayanan farmasi klinik di rawat inap atau 

rawat jalan dan dibantu oleh tenaga teknis kefarmasian yang jumlahnya 

disesuaikan dengan beban kerja pelayanan kefarmasian rumah sakit.  

g) Satu apoteker sebagai koordinator produksi yang dapat merangkap 

melakukan pelayanan farmasi klinik di rawat inap atau rawat jalan dan 

dibantu oleh tenaga teknis kefarmasian yang jumlahnya disesuaikan 

dengan beban kerja pelayanan kefarmasian rumah sakit  

3) Tenaga keperawatan dengan jumlah yang sama dengan jumlah tempat 

tidur pada instalasi rawat inap. Kualifikasi dan kompetensi tenaga 

keperawatan disesuaikan dengan kebutuhan pelayanan rumah sakit.  

4) Tenaga kesehatan lain dan tenaga nonkesehatan dengan jumlah dan 

kualifikasi disesuaikan dengan kebutuhan pelayanan rumah sakit.  

 

 

c. Rumah Sakit Umum Kelas C 

Pelayanan yang diberikan oleh Rumah Sakit Umum kelas C paling 

sedikit meliputi:  

1) Pelayanan medik yang paling sedikit terdiri dari:  

a) Pelayanan gawat darurat yang harus diselenggarakan 24 (dua puluh 

empat) jam sehari secara terus menerus.  
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b) Pelayanan medik umum yang meliputi pelayanan medik dasar, medik 

gigi mulut, kesehatan ibu dan anak, dan keluarga berencana.  

c) Pelayanan medik spesialis dasar yang meliputi pelayanan penyakit 

dalam, kesehatan anak, bedah, dan obstetri dan ginekologi.  

d) Pelayanan medik spesialis penunjang yang meliputi pelayanan 

anestesiologi, radiologi, dan patologi klinik.  

e) Pelayanan medik spesialis gigi dan mulut yang paling sedikit berjumlah 

satu pelayanan.  

2) Pelayanan kefarmasian yang meliputi pengelolaan sediaan farmasi, alat 

kesehatan dan BMHP, dan pelayanan farmasi klinik.  

3) Pelayanan keperawatan dan kebidanan yang meliputi asuhan keperawatan 

dan asuhan kebidanan.  

4) Pelayanan penunjang klinik yang meliputi pelayanan bank darah, 

perawatan intensif untuk semua golongan umur dan jenis penyakit, gizi, 

sterilisasi instrumen dan rekam medik.  

5) Pelayanan penunjang nonklinik yang meliputi pelayanan laundry/linen, 

jasa boga/dapur, teknik dan pemeliharaan fasilitas, pengelolaan limbah, 

gudang, ambulans, sistem informasi dan komunikasi, pemulasaraan 

jenazah, sistem penanggulangan kebakaran, pengelolaan gas medik, dan 

pengelolaan air bersih.  

6) Pelayanan rawat inap yang harus dilengkapi dengan fasilitas berikut:  

a) Jumlah tempat tidur perawatan Kelas III paling sedikit 30% dari seluruh 

tempat tidur untuk rumah sakit milik pemerintah.  
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b) Jumlah tempat tidur perawatan Kelas III paling sedikit 20% dari seluruh 

tempat tidur untuk rumah sakit milik swasta.  

c) Jumlah tempat tidur perawatan intensif sebanyak 5% dari seluruh 

tempat tidur untuk rumah sakit milik pemerintah dan rumah sakit milik 

swasta.  

Sumber daya manusia Rumah Sakit Kelas C terdiri atas:  

1) Tenaga medis yang paling sedikit terdiri atas:  

a) Sembilan dokter umum untuk pelayanan medik dasar  

b) Dua dokter gigi umum untuk pelayanan medik gigi mulut  

c) Dua dokter spesialis untuk setiap jenis pelayanan medik spesialis dasar  

d) Satu dokter spesialis untuk setiap jenis pelayanan medik spesialis 

penunjang  

e) Satu dokter gigi spesialis untuk setiap jenis pelayanan medik spesialis 

gigi mulut.  

2) Tenaga kefarmasian yang paling sedikit terdiri atas:  

a) Satu apoteker sebagai kepala instalasi farmasi rumah sakit  

b) Dua apoteker yang bertugas di rawat jalan yang dibantu oleh paling 

sedikit empat tenaga teknis kefarmasian  

c) Empat apoteker di rawat inap yang dibantu oleh paling sedikit delapan 

tenaga teknis kefarmasian  

d) Satu apoteker sebagai koordinator penerimaan, distribusi, dan produksi 

yang dapat merangkap melakukan pelayanan farmasi klinik di rawat 

inap atau rawat jalan dan dibantu oleh tenaga teknis kefarmasian yang 



17 

 

Laporan PKPA Bidang Rumah Sakit, Mahasiswa PSPA Fakultas Farmasi Universitas Wahid 
Hasyim Semarang Angkatan XIII di RSUD Tugurejo Semarang, Tanggal 01 Okt-30 Nov 2018 

 

jumlahnya disesuaikan dengan beban kerja pelayanan kefarmasian 

rumah sakit  

3) Tenaga keperawatan dengan jumlah kebutuhan dihitung dengan 

perbandingan dua perawat untuk tiga tempat tidur. Kualifikasi dan 

kompetensi tenaga keperawatan disesuaikan dengan kebutuhan pelayanan 

rumah sakit.  

4) Tenaga kesehatan lain dan tenaga nonkesehatan dengan jumlah dan 

kualifikasi disesuaikan dengan kebutuhan pelayanan rumah sakit.  

d. Rumah Sakit Umum Kelas D 

Rumah Sakit Umum Kelas D dapat diklasifikasikan lagi menjadi:  

1) Rumah Sakit Umum Kelas D 

Pelayanan yang diberikan oleh Rumah Sakit Umum Kelas D paling sedikit 

meliputi:  

a) Pelayanan medik terdiri dari: 

(1) Pelayanan gawat darurat yang harus diselenggarakan 24 (dua puluh 

empat) jam sehari secara terus menerus. 

(2) Pelayanan medik umum yang meliputi pelayanan medik dasar, 

medik gigi mulut, kesehatan ibu dan anak, dan keluarga berencana. 

(3) Pelayanan medik spesialis dasar yang terdiri dari paling sedikit dua 

dari empat pelayanan medik spesialis dasar yang meliputi 

pelayanan penyakit dalam, kesehatan anak, bedah, dan/atau obstetri 

dan ginekologi. 
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(4) Pelayanan medik spesialis penunjang yang meliputi pelayanan 

radiologi dan laboratorium.  

b) Pelayanan kefarmasian yang meliputi pengelolaan sediaan farmasi, alat 

kesehatan dan BMHP, dan pelayanan farmasi klinik.  

c) Pelayanan keperawatan dan kebidanan yang meliputi asuhan 

keperawatan dan asuhan kebidanan.  

d) Pelayanan penunjang klinik yang meliputi pelayanan bank darah, 

perawatan high care unit untuk semua golongan umur dan jenis 

penyakit, gizi, sterilisasi instrumen dan rekam medik.  

e) Pelayanan penunjang nonklinik yang meliputi pelayanan laundry/linen, 

jasa boga/dapur, teknik dan pemeliharaan fasilitas, pengelolaan limbah, 

gudang, ambulans, sistem informasi dan komunikasi, pemulasaraan 

jenazah, sistem penanggulangan kebakaran, pengelolaan gas medik, dan 

pengelolaan air bersih.  

f) Pelayanan rawat inap yang harus dilengkapi dengan fasilitas berikut: 

(1) Jumlah tempat tidur perawatan Kelas III paling sedikit 30% dari 

seluruh tempat tidur untuk rumah sakit milik pemerintah.  

(2) Jumlah tempat tidur perawatan Kelas III paling sedikit 20% dari 

seluruh tempat tidur untuk rumah sakit milik swasta.  

(3) Jumlah tempat tidur perawatan intensif sebanyak 5% dari seluruh 

tempat tidur untuk rumah sakit milik pemerintah dan rumah sakit 

milik swasta. 

Sumber daya manusia Rumah Sakit Kelas D terdiri atas:  
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a) Tenaga medis yang paling sedikit terdiri atas:  

(1) Empat dokter umum untuk pelayanan medik dasar  

(2) Satu dokter gigi umum untuk pelayanan medik gigi mulut  

(3) Satu dokter spesialis untuk setiap jenis pelayanan medik spesialis 

dasar  

b) Tenaga kefarmasian yang paling sedikit terdiri atas:  

(1) Satu apoteker sebagai kepala instalasi farmasi rumah sakit.  

(2) Satu apoteker yang bertugas di rawat inap dan rawat jalan yang 

dibantu oleh paling sedikit dua tenaga teknis kefarmasian.  

(3) Satu apoteker sebagai koordinator penerimaan, distribusi, dan 

produksi yang dapat merangkap melakukan pelayanan farmasi 

klinik di rawat inap atau rawat jalan dan dibantu oleh tenaga teknis 

kefarmasian yang jumlahnya disesuaikan dengan beban kerja 

pelayanan kefarmasian rumah sakit.  

c) Tenaga keperawatan dengan jumlah kebutuhan dihitung dengan 

perbandingan dua perawat untuk tiga tempat tidur. Kualifikasi dan 

kompetensi tenaga keperawatan disesuaikan dengan kebutuhan 

pelayanan rumah sakit. 

d) Tenaga kesehatan lain dan tenaga nonkesehatan dengan jumlah dan 

kualifikasi disesuaikan dengan kebutuhan pelayanan rumah sakit.  

2) Rumah Sakit Umum Kelas D Pratama 

Rumah Sakit Umum Kelas D pratama didirikan dan diselenggarakan 

untuk menjamin ketersediaan dan meningkatkan aksesibilitas masyarakat 
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terhadap pelayanan kesehatan tingkat kedua. Rumah Sakit Umum Kelas D 

pratama hanya dapat didirikan dan diselenggarakan di daerah tertinggal, 

perbatasan, atau kepulauan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundangundangan. 

Rumah Sakit Umum Kelas D pratama juga dapat didirikan di 

kabupaten/kota, apabila memenuhi kriteria sebagai berikut: 

a) Belum tersedia rumah sakit di kabupaten/kota yang bersangkutan; 

b) Rumah sakit yang telah beroperasi di kabupaten/kota yang 

bersangkutan kapasitasnya belum mencukupi;   

c) lokasi rumah sakit yang telah beroperasi sulit dijangkau secara 

geografis oleh sebagian penduduk di kabupaten/kota yang bersangkutan  

3) Rumah Sakit Khusus 

Rumah Sakit Khusus adalah rumah sakit yang memberikan 

pelayanan utama pada suatu bidang atau jenis penyakit tertentu 

berdasarkan disiplin ilmu, golongan umur, organ, jenis penyakit atau 

kekhususan lainnya. Rumah Sakit ini hanya dapat menyelenggarakan 

pelayanan kesehatan sesuai bidang kekhususannya dan bidang lain yang 

menunjang kekhususan tersebut. Penyelenggaraan pelayanan kesehatan di 

luar bidang kekhususannya hanya dapat dilakukan pada pelayanan gawat 

darurat. Rumah Sakit khusus meliputi Rumah Sakit khusus:  

a) ibu dan anak;  

b) mata;  

c) otak;  
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d) gigi dan mulut;  

e) kanker;  

f) jantung dan pembuluh darah;  

g) jiwa;  

h) infeksi;  

i) paru;  

j) telinga-hidung-tenggorokan;  

k) bedah;  

l) ketergantungan obat; dan  

m) ginjal 

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan No.56 tahun 2014, rumah 

sakit  khusus diklasifikasikan menjadi rumah sakit khusus kelas A, B dan 

C serta harus mempunyai fasilitas dan kemampuan, paling sedikit 

meliputi: 

a) Pelayanan   

(1) Pelayanan medik, paling sedikit terdiri dari: 

(a) Pelayanan gawat darurat, tersedia tersedia 24 jam sehari 

terus-menerus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.  

(b) Pelayanan medik umum.  

(c) Pelayanan medik spesialis dasar sesuai dengan kekhususan.  

(d) Pelayanan medik spesialis dan/atau subspesialis sesuai 

kekhususan.  
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(e) Pelayanan medik spesialis penunjang.  

(2) Pelayanan kefarmasian  

(a) Pelayanan keperawatan  

(b) Pelayanan penunjang klinik  

(c) Pelayanan penunjang non-klinik.  

b) Sumber Daya Manusia, paling sedikit meliputi:  

(1) Tenaga medis, yang memiliki kewenangan menjalankan praktik 

kedokteran di Rumah Sakit yang bersangkutan sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang – undangan.   

(2) Tenaga kefarmasian, dengan kualifikasi apoteker dan tenaga teknis 

kefarmasian dengan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan 

pelayanan kefarmasian di Rumah Sakit.  

(3) Tenaga keperawatan, dengan kualifikasi dan kompetensi yang 

sesuai dengan kebutuhan pelayanan Rumah Sakit.  

(4) Tenaga kesehatan lain dan tenaga non-kesehatan, sesuai dengan 

kebutuhan pelayanan Rumah Sakit.  

c) Peralatan, yang memenuhi standar sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang – undangan.  

4. Struktur Organisasi Rumah sakit  

Menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia No.77 Tahun 2015 tentang 

Pedoman Organisasi Rumah Sakit, organisasi rumah sakit paling sedikit terdiri 

atas:  

a. Kepala Rumah Sakit atau direktur Rumah Sakit;  
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b. Unsur pelayanan medis;  

c. Unsur keperawatan;  

d. Unsur penunjang medis;  

e. Unsur administrasi umum dan keuangan;  

f. Komite medis; dan  

g. Satuan pemeriksaan internal.  

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan No.1045 tahun 2006 tentang 

Pedoman Organisasi Rumah Sakit yaitu berbeda-beda untuk setiap kelas rumah 

sakit:  

a. RSU Kelas A : dipimpin oleh seorang Direktur Utama yang membawahi 

paling banyak 4 Direktorat. Setiap Direktorat terdiri dari paling banyak 3 

bidang yang masing-masing terdiri dari paling banyak 3 Seksi atau bila yang 

dibawahi Direktorat adalah bagian maka dibawahnya lagi adalah sub bagian. 

b. RSU Kelas B Pendidikan : dipimpin seorang Direktur Utama yang 

membawahi paling banyak 3 Direktorat. Tiap Direktorat membawahi paling 

banyak 3 Bidang/Bagian. Masing – masing Bidang terdiri dari paling banyak 

3 Seksi dan masing-masing bagian terdiri dari paling banyak 3 sub bagian. 

c. RSU Kelas B Non Pendidikan : dikepalai oleh seorang Direktur Utama yang 

membawahi paling banyak 2 Direktorat. Setiap Direktorat memiliki paling 

banyak 3 Bidang/Bagian. Tiap Bidang terdiri dari paling banyak 3 Seksi atau 

tiap Bagian terdiri dari paling banyak 3 sub bagian. 
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d. RSU Kelas C : dipimpin seorang Direktur yang membawahi paling banyak 2 

Bidang dan 1 Bagian. Setiap Bidang terdiri dari paling banyak 3 Seksi dan 

setiap Bagian terdiri dari paling banyak 3 sub bagian.   

e. RSU Kelas D : dipimpin oleh seorang Direktur yang membawahi 2 Seksi dan 

3 sub bagian.    

f. RS Khusus Kelas A : dipimpin oleh seorang Direktur Utama yang 

membawahi paling banyak 4 Direktorat. Setiap direktorat terdiri dari paling 

banyak 3 Bidang/Bagian.Masing-masing Bidang terdiri dari 3 Seksi atau 

masing-masing  Bagian terdiri dari 3 sub bagian.   

g. RS Khusus Kelas B : dipimpin seorang Direktur Utama yang membawahi 2 

Direktorat. Setiap Direktorat membawahi 2 Bagian atau Bidang.Tiap Bidang 

terdiri dari paling banyak 3 Seksi atau tiap Bagian terdiri dari paling banyak 3 

sub bagian.   

h. RS Khusus Kelas C : dipimpin seorang Direktur yang membawahi 2 Seksi 

dan 3 sub bagian.  

5. Akreditasi Rumah Sakit  

Akreditasi rumah sakit adalah pengakuan terhadap mutu pelayanan rumah 

sakit, setelah dilakukan penilaian bahwa rumah sakit telah memenuhi standar 

akreditasi. Standar akreditasi adalah pedoman yang berisi tingkat pencapaian yang 

harus dipenuhi oleh rumah sakit dalam meningkatkan mutu pelayanan dan 

keselamatan pasien (Menteri Kesehatan RI, 2017). Pengaturan akreditasi 

bertujuan untuk:  
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a. Meningkatkan mutu pelayanan rumah sakit dan melindungi keselamatan 

pasien rumah sakit  

b. Meningkatkan perlindungan bagi masyarakat, sumber daya manusia di rumah 

sakit dan rumah sakit sebagai institusi  

c. Mendukung program Pemerintah di bidang kesehatan  

d. Meningkatkan profesionalisme  rumah  sakit  Indonesia di  mata 

Internasional (Menteri Kesehatan RI, 2017).  

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan No. 34 Tahun 2017 Tentang 

Akreditasi Rumah Sakit menyebutkan bahwa setiap rumah sakit wajib 

terakreditasi. Akreditasi rumah sakit diselenggarakan secara berkala paling sedikit 

setiap 3 (tiga) tahun. Akreditasi dilakukan oleh rumah sakit paling lama setelah 

beroperasi 2 (dua) tahun sejak memperoleh izin operasional pertama kali. 

Akreditasi dilaksanakan oleh lembaga independen penyelenggara akreditasi 

yang berasal dari dalam atau luar negeri. Lembaga independen penyelenggara 

akreditasi ditetapkan oleh Menteri dan harus telah terakreditasi oleh lembaga 

International Society for Quality in Health Cara (ISQua). 

Lembaga independen penyelenggara akreditasi berkewajiban:  

a. Melaksanakan akreditasi berdasarkan standar akreditasi masing-masing  

b. Menyusun tata laksana penyelenggaraan akreditasi (Menteri Kesehatan RI, 

2017)  

Rumah sakit harus melakukan perpanjangan akreditasi sebelum masa 

berlaku status akreditasinya berakhir. Untuk mendapatkan status akreditasi baru, 

direktur atau kepala rumah sakit harus mengajukan perpanjangan akreditasi 
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kepada lembaga independen penyelenggara akreditasi. Penyelenggaraan akreditasi 

meliputi kegiatan sebagai berikut:  

a. Persiapan akreditasi, yang meliputi kegiatan penilaian mandiri, workshop, 

dan bimbingan akreditasi  

b. Pelaksanaan akreditasi, yang meliputi kegiatan survei akreditasi dan 

penetapan status akreditasi  

c. Pasca akreditasi, yang dilakukan dalam bentuk survei verifikasi yang 

bertujuan untuk mempertahankan dan/atau meningkatkan mutu pelayanan 

rumah sakit sesuai dengan rekomendasi dari surveyor (Menteri Kesehatan RI, 

2017).  

Standar Nasional Akreditasi Rumah Sakit Edisi 1 menjelaskan bahwa hasil 

keputusan akreditasi dapat berupa rumah sakit memenuhi kriteria untuk akreditasi 

keseluruhan atau sebagian, atau tidak memenuhi kriteria dan tidak dapat 

memperoleh akreditasi. Keputusan akreditasi final didasarkan pada kepatuhan 

rumah sakit terhadap standar akreditasi. Rumah sakit tidak menerima nilai/skor 

sebagai bagian dari keputusan akreditasi final. Ketika suatu rumah sakit berhasil 

memenuhi persyaratan akreditasi KARS, rumah sakit tersebut akan menerima 

penghargaan Status Akreditasi sebagai berikut: 

a. Rumah Sakit Non Pendidikan 

1) Tidak lulus akreditasi  

(a) Rumah sakit tidak lulus akreditasi bila dari 15 bab yang disurvei, 

semua mendapat nilai kurang dari 60%. 



27 

 

Laporan PKPA Bidang Rumah Sakit, Mahasiswa PSPA Fakultas Farmasi Universitas Wahid 
Hasyim Semarang Angkatan XIII di RSUD Tugurejo Semarang, Tanggal 01 Okt-30 Nov 2018 

 

(b) Bila rumah sakit tidak lulus akreditasi dapat mengajukan akreditasi 

ulang setelah rekomendasi dari surveior dilaksanakan. 

2) Akreditasi tingkat dasar 

Rumah sakit mendapat sertifikat akreditasi tingkat dasar bila dari 15 bab 

yang di survei hanya 4 bab yang mendapat nilai minimal 80% dan 12 bab 

lainnya tidak ada yang mendapat nilai dibawah 20% 

3) Akreditasi tingkat madya 

Rumah sakit mendapat sertifikat akreditasi tingkat madya bila dari 15 bab 

yang di survei ada 8 bab yang mendapat nilai minimal 80% dan 7 bab 

lainnya tidak ada yang mendapat nilai dibawah 20% 

4) Akreditasi tingkat utama 

Rumah sakit mendapat sertifikat akreditasi tingkat utama bila dari 15 bab 

yang di survei ada 12 bab yang mendapat nilai minimal 80% dan 3 bab 

lainnya tidak ada yang mendapat nilai dibawah 20% 

5) Akreditasi tingkat paripurna 

Rumah sakit mendapat sertifikat akreditasi tingkat paripurna bila dari 15 

bab yang di survei semua bab mendapat nilai minimal 80%. 

b. Rumah Sakit Pendidikan 

1) Tidak lulus akreditasi 

(a) Rumah sakit tidak lulus akreditasi bila dari 16 bab yang di survey 

mendapat nilai kurang dari 60%. 

(b) Bila rumah sakit tidak lulus akreditasi dapat mengajukan akreditasi 

ulang setelah rekomendasi dari surveior dilaksanakan. 
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2) Akreditasi tingkat dasar 

Rumah sakit mendapat sertifikat akreditasi tingkat dasar bila dari 16 bab 

yang di survei hanya 4 bab, dimana salah satu babnya adalah 

Institusipendidikan pelayanan kesehatan, mendapat nilai minimal 80% dan 

12 bab lainnya tidak ada yang mendapat nilai dibawah 20%. 

3) Akreditasi tingkat madya 

Rumah sakit mendapat sertifikat akreditasi tingkat madya bila dari 16 bab 

yang di survei ada 8 bab, dimana salah satu babnya adalah Institusi 

pendidikan pelayanan kesehatan, mendapat nilai minimal 80% dan 8 bab 

lainnya tidak ada yang mendapat nilai dibawah 20% 

4) Akreditasi tingkat utama 

Rumah sakit mendapat sertifikat akreditasi tingkat utama bila dari 16 bab 

yang di survei ada 12 bab, dimana salah satu babnya adalah Institusi 

pendidikan pelayanan kesehatan mendapat nilai minimal 80% dan 4 bab 

lainnya tidak ada yang mendapat nilai dibawah 20% 

5) Akreditasi tingkat paripurna 

Rumah sakit mendapat sertifikat akreditasi tingkat paripurna bila dari  16 

bab yang di survei semua bab mendapat nilai minimal 80%. 

Bila Rumah Sakit tidak mendapat status akreditasi paripurna dan ada bab 

nilainya dibawah 80 % tetapi diatas 60 %, maka Rumah Sakit dapat mengajukan 

survei remedial untuk bab tersebut. Pihak KARS memberikan sertifikat akreditasi 

kepada setiap rumah sakit pada saat akreditasi awal dan pada saat setiap survei 

ulang. Sertifikat dan semua salinan tetap menjadi milik KARS. Sertifikat harus 
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dikembalikan jika rumah sakit tersebut menerimasertifikat baru yang 

mencerminkan perubahan nama atau jika akreditasi rumah sakit ditarik atau 

dibatalkan dengan alasan apapun (KARS, 2017). 

Rumah sakit yang telah terakreditasi oleh KARS harus akurat dalam 

mengumumkan kepada publik. Rumah sakit harus jelas menyampaikan capaian 

status akreditasi.KARS mengatur tata cara publikasi untuk mengumumkan 

akreditasi yang diperoleh rumah sakit (KARS, 2017). Status akreditasi berlaku 

selama tiga tahun kecuali ditarik oleh KARS. Status akreditasi berlaku surut sejak 

hari pertama pelaksanaan survei rumah sakit atausaat survei ulang. Pada akhir tiga 

tahun siklus akreditasi rumah sakit, rumah sakit harus melaksanakan survei ulang 

untuk perpanjangan status akreditasi (KARS, 2017). 

B. Pelayanan Farmasi di Rumah Sakit  

1. Definisi Instalasi Farmasi Rumah Sakit  

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.72 tahun 

2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit, Instalasi Farmasi 

adalah unit pelaksana fungsional yang menyelenggarakan seluruh kegiatan 

pelayanan kefarmasian di rumah sakit. Penyelenggaraan Pelayanan Kefarmasian 

di rumah sakit harus menjamin ketersediaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan 

BMHP yang aman, bermutu, bermanfaat, dan terjangkau.  

2. Tujuan IFRS 

Tujuan dari IFRS adalah mengadakan, melaksanakan fungsi dan pelayanan 

farmasi yang langsung serta bertnaggung jawab dalam mencapai hasil (outcome) 

yang pasti, guna meningkatkan mutu kehidupan individu pasien dan anggota 
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masyarakat. Unsur utama dalam tujuan tersebut adalah kemanusiaan, pelayanan 

langsung, bertanggung jawab, obat, hasil pasti dari obat dan mutu kehidupan, 

dengan cara seperti memberikan pelayanan farmasi yang optimal baik dalam 

keadaan biasa maupun dalam keadaan gawat darurat, sesuai dengan keadaan 

pasien maupun fasilitas yang tersedia, menyelenggarakan kegiatan pelayanan 

profesional berdasarkan prosedur kefarmasian dan etik profesi; melaksanakan KIE 

mengenai obat, menjalankan pengawasan obat berdasarkan aturan-aturan yang 

berlaku, melakukan dan memberi pelayanan bermutu melalui analisa, telaah dan 

evaluasi pelayanan (Menteri Kesehatan RI, 2016). 

3. Tugas Instalasi Farmasi Rumah Sakit  

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.72 Tahun 

2016 Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit, pengorganisasian 

Instalasi Farmasi Rumah Sakit harus mencakup penyelenggaraan pengelolaan 

sediaan farmasi, alat kesehatan, BMHP, pelayanan farmasi klinik dan manajemen 

mutu, dan bersifat dinamis dapat direvisi sesuai kebutuhan dengan tetap menjaga 

mutu. Tugas Instalasi Farmasi Rumah Sakit, meliputi:   

a. Menyelenggarakan, mengkoordinasikan, mengatur dan mengawasi seluruh 

kegiatan pelayanan kefarmasian yang optimal dan profesional serta sesuai 

prosedur dan etika profesi.  

b. Melaksanakan pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan BMHP yang 

efektif, aman, bermutu dan efisien.  
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c. Melaksanakan pengkajian dan pemantauan penggunaan sediaan farmasi, alat 

kesehatan, dan BMHP guna memaksimalkan efek terapi dan keamanan serta 

meminimalkan resiko.  

d. Melaksanakan Komunikasi, Edukasi dan Informasi (KIE) serta memberikan 

rekomendasi kepada dokter, perawat dan pasien.   

e. Berperan aktif dalam Panitia Farmasi dan Terapi  

f. Melaksanakan pendidikan dan pelatihan serta pengembangan pelayanan 

kefarmasian   

g. Memfasilitasi dan mendorong tersusunnya standar pengobatan dan 

formularium rumah sakit.  

4. Fungsi Instalasi Farmasi Rumah Sakit  

Fungsi Instalasi Farmasi Rumah Sakit berdasarkan Peraturan Menteri 

Kesehatan Republik Indonesia No.72 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan 

Kefarmasian di Rumah Sakit, meliputi:  

a. Pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan dan BMHP 

1)   Memilih sediaan farmasi, alat kesehatan, dan BMHP sesuai kebutuhan 

pelayanan rumah sakit 

2)   Merencanakan kebutuhan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan BMHP 

secara efektif, efisien dan optimal 

3)   Mengadakan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan BMHP berpedoman 

pada perencanaan yang telah dibuat sesuai ketentuan yang berlaku 

4)   Memproduksi sediaan farmasi, alat kesehatan, dan BMHP untuk 

memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan di rumah sakit 
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5)   Menerima sediaan farmasi, alat kesehatan, dan BMHP sesuai dengan 

spesifikasi dan ketentuan yang berlaku 

6)   Menyimpan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan BMHP sesuai dengan 

spesifikasi dan persyaratan kefarmasian 

7)   Mendistribusikan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan BMHP ke unitunit 

pelayanan di rumah sakit 

8)   Melaksanakan pelayanan farmasi satu pintu 

9)   Melaksanakan pelayanan obat “unit dose”/dosis sehari 

10) Melaksanakan komputerisasi pengelolaan sediaan farmasi, alat 

kesehatan, dan BMHP (apabila sudah memungkinkan) 

11) Mengidentifikasi, mencegah dan mengatasi masalah yang terkait dengan 

sediaan farmasi, alat kesehatan, dan BMHP 

12) Melakukan pemusnahan dan penarikan sediaan farmasi, alat kesehatan, 

dan BMHP yang sudah tidak dapat digunakan 

13) Mengendalikan persediaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan BMHP 

14) Melakukan administrasi pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan 

BMHP  

b. Pelayanan farmasi klinik   

1) Mengkaji dan melaksanakan pelayanan resep atau permintaan obat   

2) Melaksanakan penelusuran riwayat penggunaan obat  

3) Melaksanakan rekonsiliasi obat  

4) Memberikan informasi dan edukasi penggunaan obat baik berdasarkan 

resep maupun obat non resep kepada pasien/keluarga pasien    
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5) Mengidentifikasi, mencegah dan mengatasi masalah yang terkait dengan 

sediaan farmasi, alat kesehatan, dan BMHP   

6) Melaksanakan visite mandiri maupun bersama tenaga kesehatan lain   

7) Memberikan konseling pada pasien dan/atau keluarganya  

8) Melaksanakan Pemantauan Terapi Obat (PTO)   

a) Pemantauan efek terapi obat  

b) Pemantauan efek samping obat  

c) Pemantauan Kadar Obat dalam Darah (PKOD)  

9) Melaksanakan Evaluasi Penggunaan Obat (EPO)  

10) Melaksanakan dispensing sediaan steril   

a) Melakukan pencampuran obat suntik   

b) Menyiapkan nutrisi parenteral  

c) Melaksanakan penanganan sediaan sitotoksik   

d) Melaksanakan pengemasan ulang sediaan steril yang tidak stabil.  

11) Melaksanakan Pelayanan Informasi Obat (PIO) kepada tenaga kesehatan 

lain, pasien/keluarga, masyarakat dan institusi di luar rumah sakit. 

12) Melaksanakan Penyuluhan Kesehatan Rumah Sakit (PKRS)  

5. Standar Pelayanan IFRS  

Sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan No.72 tahun 2016 tentang 

Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit menyebutkan bahwa pelayanan 

farmasi rumah sakit adalah suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab 

kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai 
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hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien Tujuan standar 

pelayanan farmasi adalah sebagai berikut: 

a. Melangsungkan pelayanan farmasi yang optimal baik dalam keadaan biasa 

maupun dalam keadaan gawat darurat sesuai dengan keadaan pasien maupun 

fasilitas yang tersedia.  

b. Menyelenggarakan kegiatan yang profesional berdasarkan prosedur 

kefarmasian dan etika profesi.  

c. Melaksanakan komunikasi, edukasi dan informasi.  

d. Menjalankan pengawasan obat berdasarkan aturan-aturan yang berlaku.  

e. Melakukan dan memberi pelayanan bermutu melalui analisa, telaah dan 

evaluasi pelayanan. 

f. Mengadakan penelitian dibidang farmasi dan peningkatan metode. 

Tugas dan fungsi pokok standar pelayanan rumah sakit (Menteri Kesehatan 

RI, 2016) adalah sebagai berikut :  

a. Penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan sesuai 

dengan standar pelayanan rumah sakit.  

b. Pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan 

kesehatan yang paripurna tingkat kedua dan ketiga sesuai kebutuhan medis. 

c. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dalam 

rangka peningkatan kemampuan dalam pemberian pelayanan kesehatan; dan 

d. Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan serta penapisan teknologi 

bidang kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan dengan 

memperhatikan etika ilmu pengetahuan bidang kesehatan.  
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6. Struktur Organisasi IFRS  

Instalasi farmasi rumah sakit adalah unit pelaksana fungsional yang 

menyelenggarakan seluruh kegiatan pelayanan kefarmasian di rumah sakit yang 

dipimpin oleh seorang Apoteker sebagai penanggung jawab. Kegiatan tersebut 

bertujuan untuk mengidentifikasi, mencegah, dan menyelesaikan masalah terkait 

obat. Tuntutan pasien dan masyarakat akan peningkatan mutu pelayanan 

kefarmasian, mengharuskan adanya perluasan dari paradigma lama yang 

berorientasi kepada produk (drug oriented) menjadi paradigma baru yang 

berorientasi pada pasien (patient oriented) dengan filosofi pharmaceutical care 

(Menteri Kesehatan RI, 2016). 

Struktur organisasi farmasi rumah sakit dapat disesuaikan dengan tingkat 

kebutuhan dan besarnya volume aktivitas di bagian pelayanan dan pengelolaan 

farmasi rumah sakit, sehingga resiko kerugian akibat adanya peluang karena 

perangkapan fungsi yang dapat membuat petugas cenderung untuk melakukan 

penyimpangan dari sistem yang berlaku, dapat dihindari dan dikendalikan 

(Republik Indonesia, 2009). 

Secara umum, farmasi rumah sakit mempunyai struktur organisasi seperti 

Gambar 1.  
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Gambar 1. Struktur Organisasi Farmasi Rumah Sakit Secara Umum (Menteri Kesehatan 

RI, 2006) 

7. Standar Pelayanan Farmasi Rumah Sakit  

Standar pelayanan farmasi rumah sakit merupakan bagian yang tidak 

terpisahkan dari sistem pelayanan kesehatan rumah sakit yang berorientasi kepada 

pelayanan pasien, penyediaan obat yang bermutu, termasuk pelayanan farmasi 

klinik yang terjangkau bagi semua lapisan masyarakat. Adapun tujuan dari standar 

pelayanan farmasi rumah sakit (Menteri Kesehatan RI, 2016) yaitu : 

a. Meningkatkan mutu Pelayanan Kefarmasian.  

b. Menjamin kepastian hukum bagi tenaga kefarmasian.  

c. Melindungi pasien dan masyarakat dari penggunaan obat yang tidak rasional 

dalam rangka keselamatan pasien (patient safety).  
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C. Pengelolaan Sediaan Farmasi di Rumah Sakit  

Pengelolaan Sediaan farmasi, Alat Kesehatan, dan BMHP 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 (Menteri Kesehatan RI, 2016). 

Berdasarkan Pasal 15 ayat (3) UU No.44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit 

menyatakan bahwa pengelolaan sediaan farmasi, Alkes dan BMHP di rumah sakit 

harus dilakukan oleh Instalasi Farmasi sistem satu pintu. Alat kesehatan yang 

dikelola oleh Instalasi Farmasi sistem satu pintu berupa alat medis habis pakai 

atau peralatan non – elektromedik, antara lain alat kontrasepsi (IUD), alat pacu 

jantung, implan, dan stent. Sistem satu pintu adalah satu kebijakan kefarmasian 

termasuk pembuatan formularium, pengadaan dan pendistribusian Sediaan 

farmasi, Alat Kesehatan, dan BMHP yang bertujuan untuk mengutamakan 

kepentingan pasien melalui Instalasi Farmasi. Adapun kegiatan pengelolaan 

Sediaan farmasi, Alat Kesehatan, dan BMHP menurut Peraturan Menteri 

Kesehatan No.72 Tahun 2016 meliputi :  

1. Pemilihan  

Pemilihan adalah kegiatan untuk menetapkan jenis sediaan farmasi, Alkes, 

dan BMHP sesuai dengan kebutuhan. Pemilihan sediaan farmasi, Alkes, dan 

BMHP ini berdasarkan: 

a. Formularium dan standar pengobatan/pedoman diagnosa dan terapi; 

b. Standar sediaan farmasi, Alkes, dan BMHP yang telah ditetapkan;  
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c. Pola penyakit;  

d. Efektifitas dan keamanan;  

e. Pengobatan berbasis bukti;  

f. Mutu;  

g. Harga; dan  

h. Ketersediaan di pasaran.  

Formularium Rumah Sakit disusun mengacu kepada Formularium Nasional. 

Formularium Rumah Sakit merupakan daftar obat yang disepakati staf medis, 

disusun oleh Komite atau Tim Farmasi dan Terapi yang ditetapkan oleh pimpinan 

Rumah Sakit. Formularium Rumah Sakit harus tersedia untuk semua penulis 

resep, pemberi obat, dan penyedia obat di Rumah Sakit. 

Evaluasi terhadap formularium Rumah Sakit harus secara rutin dan 

dilakukan revisi sesuai kebijakan dan kebutuhan Rumah Sakit. Penyusunan dan 

revisi formularium rumah sakit dikembangkan berdasarkan pertimbangan 

terapetik dan ekonomi dari penggunaan obat agar dihasilkan formularium Rumah 

Sakit yang selalu mutakhir dan dapat memenuhi kebutuhan pengobatan yang 

rasional. Kriteria pemilihan obat untuk masuk formularium rumah sakit: 

a. Mengutamakan penggunaan obat generik.  

b. Memiliki rasio manfaat risiko (benefit-risk ratio) yang paling menguntungkan 

penderita.  

c. Mutu terjamin, termasuk stabilitas dan bioavailabilitas.  

d. Praktis dalam penyimpanan dan pengangkutan.  

e. Praktis dalam penggunaan dan penyerahan.  
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f. Penguntungkan dalam hal kepatuhan dan penerimaan oleh pasien. 

g. Memiliki rasio manfaat – biaya (benefit-cost ratio) yang tertinggi berdasarkan 

biaya langsung dan tidak langsung.  

h. Obat lain yang terbukti paling efektif secara ilmiah dan aman (evidence based 

medicine) yang paling dibutuhkan untuk pelayanan dengan harga yang 

terjangkau.  

2. Perencanaan Kebutuhan  

Perencanaan kebutuhan merupakan kegiatan untuk menentukan jumlah dan 

periode pengadaan Sediaan farmasi, Alat Kesehatan, dan BMHP sesuai dengan 

hasil kegiatan pemilihan untuk menjamin terpenuhinya kriteria tepat jenis, tepat 

jumlah, tepat waktu dan efisien. Perencanaan dilakukan untuk menghindari 

kekosongan obat dengan menggunakan metode yang dapat di pertanggung 

jawabkan dan dasar-dasar perencanaan yang telah ditentukan antara lain 

konsumsi, epidemiologi, kombinasi metode konsumsi dan epidemiologi dan 

disesuaikan dengan anggaran yang tersedia. Pedoman perencanaan harus 

mempertimbangkan :  

a. Anggaran yang tersedia.  

b. Penetapan prioritas.  

c. Sisa persediaan.  

d. Data pemakaian periode yang lalu.  

e. Waktu tunggu pemesanan.  

f. Rencana pengembangan.  
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3. Pengadaan  

Pengadaan merupakan kegiatan yang dimaksudkan untuk merealisasikan 

perencanaan kebutuhan. Pengadaan yang efektif harus menjamin ketersediaan, 

jumlah, dan waktu yang tepat dengan harga yang terjangkau dan sesuai standar 

mutu. Pengadaan merupakan kegiatan yang berkesinambungan dimulai dari 

pemilihan, penentuan jumlah yang dibutuhkan, penyesuaian antara kebutuhan dan 

dana, pemilihan metode pengadaan,pemilihan pemasok,penentuan spesifikasi 

kontrak, pemantauan proses pengadaan, dan pembayaran. 

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pengadaan Sediaan farmasi, Alat 

Kesehatan, dan BMHP antara lain:  

a. Bahan baku obat harus disertai sertifikat analisa.  

b. Bahan berbahayaharus menyertakan Material Safety Data Sheet (MSDS).  

c. Sediaan farmasi, Alkes, dan BMHP harus mempunyai Nomor Izin Edar.  

d. Masa kadaluarsa (expired date) minimal 2 (dua) tahun kecuali untuk Sediaan 

farmasi, Alat Kesehatan, dan BMHP tertentu (vaksin, reagensia, dan lain-

lain), atau pada kondisi tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan.  

Rumah Sakit harus memiliki mekanisme yang mencegah kekosongan stok 

obat yang secara normal tersedia di rumah sakit dan mendapatkan obat saat 

instalasi farmasi tutup. Pengadaan dapat dilakukan melalui: 

a. Pembelian  

Rumah Sakit pemerintah pembelian sediaan farmasi, Alkes, dan BMHP harus 

sesuai dengan ketentuan pengadaan barang dan jasa yang berlaku. Hal-hal 

yang perlu diperhatikan dalam pembelian adalah: 
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1) Kriteria Sediaan farmasi, Alkes, dan BMHP, yang meliputi kriteria umum 

dan kriteria mutu obat. 

2) Persyaratan pemasok. 

3) Penentuan waktu pengadaan dan kedatangan sediaan farmasi, Alkes, dan 

BMHP. 

4) Pemantauan rencana pengadaan sesuai jenis, jumlah dan waktu.  

b. Produksi Sediaan Farmasi 

Instalasi Farmasi dapat memproduksi sediaan tertentu apabila:  

1) Sediaan farmasi tidak ada di pasaran.  

2) Sediaan farmasi lebih murah jika diproduksi sendiri 

3) Sediaan farmasi dengan formula khusus.  

4) Sediaan farmasi dengan kemasan yang lebih kecil/repacking 

5) Sediaan farmasi untuk penelitian. 

6) Sediaan farmasi yang tidak stabil dalam penyimpanan/harus dibuat baru 

(recenter paratus). 

7) Sediaan yang dibuat di rumah sakit harus memenuhi persyaratan mutu dan 

terbatas hanya untuk memenuhi kebutuhan pelayanan di rumah sakit 

tersebut.  

c. Sumbangan / Dropping / Hibah, instalasi farmasi harus melakukan pencatatan 

dan pelaporan terhadap penerimaan dan penggunaan Sediaan farmasi, Alat 

Kesehatan, dan BMHP sumbangan/dropping/hibah. Seluruh kegiatan 

penerimaan Sediaan farmasi, Alat Kesehatan, dan BMHP dengan cara 

sumbangan/dropping/hibah harus disertai dokumen administrasi yang 
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lengkap dan jelas. Instalasi farmasi dapat memberikan rekomendasi kepada 

pimpinan Rumah Sakit untuk mengembalikan/menolak 

sumbangan/dropping/hibah Sediaan farmasi, Alat Kesehatan, dan BMHP 

yang tidak bermanfaat bagi kepentingan pasien Rumah Sakit.  

4. Penerimaan  

Penerimaan merupakan kegiatan untuk menjamin kesesuaian jenis, 

spesifikasi, jumlah, mutu, waktu penyerahan dan harga yang tertera dalam kontrak 

atau surat pesanan dengan kondisi fisik yang diterima. Semua dokumen terkait 

penerimaan barang harus tersimpan dengan baik.  

5. Penyimpanan  

Setelah barang diterima di Instalasi Farmasi perlu dilakukan penyimpanan 

sebelum dilakukan pendistribusian. Penyimpanan harus dapat menjamin kualitas 

dan keamanan Sediaan farmasi, Alat Kesehatan, dan BMHP sesuai dengan 

persyaratan kefarmasian. Persyaratan kefarmasian yang dimaksud meliputi 

persyaratan stabilitas dan keamanan, sanitasi, cahaya, kelembaban, ventilasi, dan 

penggolongan jenis Sediaan farmasi, Alat Kesehatan, dan BMHP. Komponen 

yang harus diperhatikan antara lain:  

a. Obat dan bahan kimia yang digunakan untuk mempersiapkan obat diberi label 

yang secara jelas terbaca memuat nama,tanggal pertama kemasan dibuka, 

tanggal kadaluwarsa dan peringatan khusus.  

b. Elektrolit konsentrasi tinggi tidak disimpan di unit perawatan kecuali untuk 

kebutuhan klinis yang penting.  
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c. Elektrolit konsentrasi tinggi yang disimpan pada unit perawatan pasien 

dilengkapi dengan pengaman, harus diberi label yang jelas dan disimpan pada 

area yang dibatasi ketat (restricted) untuk mencegah penatalaksanaan yang 

kurang hati-hati.  

d. Sediaan farmasi, Alat Kesehatan, dan BMHP yang dibawa oleh pasien harus 

disimpan secara khusus dan dapat diidentifikasi.  

e. Tempat penyimpanan obat tidak dipergunakan untuk penyimpanan barang 

lainnya yang menyebabkan kontaminasi. Instalasi Farmasi harus dapat 

memastikan bahwa obat disimpan secara benar dan diinspeksi secara 

periodik.  

Sediaan farmasi, Alkes, dan BMHP yang harus disimpan terpisah yaitu:  

a. Bahan yang mudah terbakar, disimpan dalam ruang tahan api dan diberi tanda 

khusus bahan berbahaya.  

b. Gas medis disimpan dengan posisi berdiri, terikat, dan diberi penandaaan 

untuk menghindari kesalahan pengambilan jenis gas medis. Penyimpanan 

tabung gas medis kosong terpisah dari tabung gas medis yang ada isinya. 

Penyimpanan tabung gas medis di ruangan harus menggunakan tutup demi 

keselamatan.  

Metode penyimpanan dapat dilakukan berdasarkan kelas terapi, bentuk 

sediaan, dan jenis Sediaan farmasi, Alat Kesehatan, dan BMHP dan disusun 

secara alfabetis dengan menerapkan prinsip First Expired First Out (FEFO) dan 

First In First Out (FIFO) disertai sistem informasi manajemen. Penyimpanan 

Sediaan farmasi, Alat Kesehatan, dan BMHP yang penampilan dan penamaan 
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yang mirip (LASA, Look A like Sound A like) tidak ditempatkan berdekatan dan 

harus diberi penandaan khusus untuk mencegah terjadinya kesalahan pengambilan 

obat. Rumah sakit harus dapat menyediakan lokasi penyimpanan obat emergensi 

untuk kondisi kegawatdaruratan. Tempat penyimpanan harus mudah diakses dan 

terhindar dari penyalahgunaan dan pencurian. Pengelolaan obat emergensi harus 

menjamin:  

a. Jumlah dan jenis obat sesuai dengan daftar obat emergensi yang telah 

ditetapkan.  

b. Tidak boleh bercampur dengan persediaan obat untuk kebutuhan lain.  

c. Bila dipakai untuk keperluan emergensi harus segera diganti.  

d. Dicek secara berkala apakah ada yang kadaluarsa.  

e. Dilarang untuk dipinjam untuk kebutuhan lain.  

6. Pendistribusian  

Distribusi merupakan suatu rangkaian kegiatan dalam rangka 

menyalurkan/menyerahkan Sediaan farmasi, Alat Kesehatan, dan BMHP dari 

tempat penyimpanan sampai kepada unit pelayanan/pasien dengan tetap menjamin 

mutu, stabilitas, jenis, jumlah, dan ketepatan waktu. Rumah Sakit harus 

menentukan system distribusi yang dapat menjamin terlaksananya pengawasan 

dan pengendalian sediaan farmasi, Alkes, dan BMHP di unit pelayanan. Sistem 

distribusi di unit pelayanan dapat dilakukan dengan cara: 

a. Sistem Persediaan Lengkap di Ruangan (floor stock)  

1) Pendistribusian sediaan farmasi, Alkes, dan BMHP untuk persediaan di 

ruang rawat disiapkan dan dikelola oleh Instalasi Farmasi.  
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2) Sediaan farmasi, Alkes, dan BMHP yang disimpan di ruang rawat harus 

dalam jenis dan jumlah yang sangat dibutuhkan.  

3) Dalam kondisi sementara dimana tidak ada petugas farmasi yang 

mengelola (diatas jam kerja) maka pendistribusiannya didelegasikan 

kepada penanggung jawab ruangan.  

4) Setiap hari dilakukan serah terima kembali pengelolaan obat floor stock 

kepada petugas farmasi dari penanggung jawab ruangan.  

5) Apoteker harus menyediakan informasi, peringatan dan kemungkinan 

interaksi obat pada setiap jenis obat yang disediakan di floor stock.  

b. Sistem Resep Perorangan, pendistribusian Sediaan farmasi, Alat Kesehatan, 

dan BMHP berdasarkan resep perorangan/pasien rawat jalan dan rawat inap 

melalui Instalasi Farmasi. 

c. Sistem Unit Dosis, pendistribusian Sediaan farmasi, Alat Kesehatan, dan 

BMHP berdasarkan resep perorangan yang disiapkan dalam unit dosis 

tunggal atau ganda, untuk penggunaan satu kali dosis/pasien. Sistem unit 

dosis ini digunakan untuk pasien rawat inap. 

d. Sistem Kombinasi, sistem pendistribusian sediaan farmasi, Alkes, dan BMHP 

bagi pasien rawat inap dengan menggunakan kombinasi a + b atau b + c atau 

a + c. 

Sistem distribusi Unit Dose Dispensing (UDD) sangat dianjurkan untuk 

pasien rawat inap mengingat dengan sistem ini tingkat kesalahan pemberian obat 

dapat diminimalkan sampai kurang dari 5% dibandingkan dengan sistem 
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floorstock atau resep individu yang mencapai 18%. Sistem distribusi dirancang 

atas dasar kemudahan untuk dijangkau oleh pasien dengan mempertimbangkan:  

a. Efisiensi dan efektifitas sumber daya yang ada.  

b. Metode sentralisasi atau desentralisasi.  

7. Pemusnahan dan Penarikan  

Pemusnahan dan penarikan Sediaan farmasi, Alat Kesehatan, dan BMHP 

yang tidak dapat digunakan harus dilaksanakan dengan cara yang sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penarikan sediaan farmasi 

yang tidak memenuhi standar/ketentuan peraturan perundang-undangan dilakukan 

oleh pemilik izin edar berdasarkan perintah penarikan oleh BPOM (mandatory 

recall) atau berdasarkan inisiasi sukarela oleh pemilik izin edar (voluntary recall) 

dengan tetap memberikan laporan kepada Kepala BPOM. Penarikan Sediaan 

farmasi, Alat Kesehatan dan BMHP dilakukan terhadap produk yang izin edarnya 

dicabut oleh Menteri. Pemusnahan dilakukan untuk Sediaan farmasi, Alat 

Kesehatan, dan BMHP bila:  

a. Produk tidak memenuhi persyaratan mutu.  

b. Telah kadaluarsa.  

c. Tidak memenuhi syarat untuk dipergunakan dalam pelayanan kesehatan atau 

kepentingan ilmu pengetahuan; dan/atau dicabut izin edarnya.  

Tahapan pemusnahan terdiri dari:  

a. Membuat daftar sediaan farmasi, Alkes, dan BMHP yang akan dimusnahkan.  

b. Menyiapkan berita acara pemusnahan.  
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c. Mengkoordinasikan jadwal, metode dan tempat pemusnahan kepada pihak 

terkait.  

d. Menyiapkan tempat pemusnahan. Melakukan pemusnahan disesuaikan 

dengan jenis dan bentuk sediaan serta peraturan yang berlaku.  

8. Pengendalian  

Pengendalian dilakukan terhadap jenis dan jumlah persediaan dan 

penggunaan Sediaan farmasi, Alat Kesehatan, dan BMHP. Pengendalian 

penggunaan Sediaan farmasi, Alat Kesehatan, dan BMHP dapat dilakukan oleh 

Instalasi Farmasi dan harus bersama dengan Komite/Tim Farmasi dan Terapi di 

rumah sakit. Tujuan pengendalian persediaan Sediaan farmasi, Alat Kesehatan, 

dan BMHP adalah untuk:  

a. Penggunaan obat sesuai dengan formularium rumah sakit.  

b. Penggunaan obat sesuai dengan diagnosis dan terapi. Memastikan persediaan 

efektif dan efisien atau tidak terjadi kelebihan dan kekurangan/kekosongan, 

kerusakan, kadaluwarsa, dan kehilangan serta pengembalian pesanan Sediaan 

farmasi, Alat Kesehatan, dan BMHP.  

Cara untuk mengendalikan persediaan Sediaan farmasi, Alat Kesehatan, dan 

BMHP adalah :  

a. Melakukan evaluasi persediaan yang jarang digunakan (slow moving).  

b. Melakukan evaluasi persediaan yang tidak digunakan dalam waktu tiga bulan 

berturut-turut (death stock).  

c. Stok opname yang dilakukan secara periodik dan berkala.  
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9. Administrasi  

Administrasi harus dilakukan secara tertib dan berkesinambungan untuk 

memudahkan penelusuran kegiatan yang sudah berlalu. Kegiatan administrasi 

terdiri dari: 

a. Pencatatan dan Pelaporan terhadap kegiatan pengelolaan Sediaan farmasi, Alat 

Kesehatan, dan BMHP yang meliputi perencanaan kebutuhan, pengadaan, 

penerimaan, pendistribusian, pengendalian persediaan, pengembalian, 

pemusnahan dan penarikan sediaan farmasi, Alkes, dan BMHP. Pelaporan 

dibuat secara periodik yang dilakukan Instalasi Farmasi dalam periode waktu 

tertentu (bulanan, triwulanan, semester atau pertahun). Jenis-jenis pelaporan 

yang dibuat menyesuaikan dengan peraturan yang berlaku. 

Pencatatan dilakukan untuk:  

1) Persyaratan kementerian kesehatan/BPOM.  

2) Dasar akreditasi Rumah Sakit.  

3) Dasar audit Rumah Sakit.  

4) Dokumentasi farmasi.  

Pelaporan dilakukan sebagai:  

1) Komunikasi antara level manajemen.  

2) Penyiapan laporan tahunan yang komprehensif mengenai kegiatan di 

Instalasi Farmasi; dan  

3) Laporan tahunan.  

b. Administrasi Keuangan, apabila Instalasi Farmasi harus mengelola keuangan 

maka perlu menyelenggarakan administrasi keuangan. Administrasi keuangan 
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merupakan pengaturan anggaran, pengendalian dan analisa biaya, 

pengumpulan informasi keuangan, penyiapan laporan, penggunaan laporan 

yang berkaitan dengan semua kegiatan pelayanan kefarmasian secara rutin atau 

tidak rutin dalam periode bulanan, triwulanan, semesteran atau tahunan.  

c. Administrasi Penghapusan, merupakan kegiatan penyelesaian terhadap sediaan 

farmasi, Alkes, dan BMHP yang tidak terpakai karena kadaluwarsa, rusak, 

mutu tidak memenuhi standar dengan cara membuat usulan penghapusan 

Sediaan farmasi, Alat Kesehatan, dan BMHP kepada pihak terkait sesuai 

dengan prosedur yang berlaku. 

Manajemen risiko pengelolaan Sediaan farmasi, Alat Kesehatan, dan 

BMHP merupakan aktivitas pelayanan kefarmasian yang dilakukan untuk 

identifikasi, evaluasi, dan menurunkan risiko terjadinya kecelakaan pada 

pasien, tenaga kesehatan dan keluarga pasien, serta risiko kehilangan dalam 

suatu organisasi. Manajemen risiko pengelolaan Sediaan farmasi, Alat 

Kesehatan, dan BMHP dilakukan melalui beberapa langkah yaitu:  

1) Menentukan konteks manajemen risiko pada proses pengelolaan Sediaan 

farmasi, Alat Kesehatan, dan BMHP.  

2) Mengidentifikasi beberapa risiko yang berpotensi terjadi dalam 

pengelolaan Sediaan farmasi, Alat Kesehatan, dan BMHP antara lain:  

a) Ketidaktepatan perencanaan kebutuhan Sediaan farmasi, Alat 

Kesehatan,dan BMHP selama periode tertentu.  

b) Pengadaan Sediaan farmasi, Alat Kesehatan,dan BMHP tidak melalui 

jalur resmi.  
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c) Pengadaan Sediaan farmasi, Alat Kesehatan,dan BMHP yang 

belum/tidak teregistrasi.  

d) Keterlambatan pemenuhan kebutuhan Sediaan farmasi, Alat 

Kesehatan,dan BMHP.  

e) Kesalahan pemesanan Sediaan farmasi, Alat Kesehatan,dan BMHP 

seperti spesifikasi (merek, dosis, bentuk sediaan) dan kuantitas.  

f) Ketidaktepatan pengalokasian dana yang berdampak terhadap 

pemenuhan/ketersediaan sediaan farmasi, Alkes, dan BMHP.  

g) Ketidaktepatan penyimpanan yang berpotensi terjadinya kerusakan 

dan kesalahan dalam pemberian.  

h) Kehilangan fisik yang tidak mampu ditelusuri.  

i) Pemberian label yang tidak jelas atau tidak lengkap.  

j) Kesalahan dalam pendistribusian.  

D. Peran Fungsional Apoteker di Rumah Sakit  

Pengertian apoteker menurut PP RI No.51 Tahun 2009 tentang pekerjaan 

kefarmasian adalah sarjana farmasi yang telah lulus sebagai apoteker dan telah 

mengucapkan sumpah jabatan apoteker, sedangkan pengertian apoteker yang 

dinyatakan pada PMK RI Nomor 377 tahun 2009 tentang petunjuk teknis jabatan 

fungsional apoteker dan angka kreditnya yaitu, apoteker merupakan jabatan yang 

mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggungjawab dan wewenang untuk 

melaksanakan pekerjaan kefarmasian pada unit pelayanan kesehatan yang 

diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil dengan hak dan kewajiban yang diberikan 

secara penuh oleh pejabat yang berwenang. Hal tersebut dipertegas dalam PMK 
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Nomor 36 tahun 2014 tentang tenaga kefarmsian yang menyatakan bahwa seorang 

apoteker memiliki kewenangan untuk melakukan pekerjaan kefarmasian. 

Adapun disebutkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan No.72 Tahun 2016 

tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di rumah sakit mengenai kegiatan 

pelayanan farmasi klinik di rumah sakit, diantaranya yaitu :  

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 baik untuk pasien 

rawat inap maupun rawat jalan. Persyaratan administrasi meliputi:   

a. Nama, umur, jenis kelamin, berat badan dan tinggi badan pasien; 

b. Nama, nomor ijin, alamat dan paraf dokter; 

c. Tanggal Resep;  

d. Ruangan/unit asal Resep.  

Persyaratan farmasetik meliputi:  

a. Nama Obat, bentuk dan kekuatan sediaan;  

b. Dosis dan Jumlah Obat;  

c. Stabilitas; dan  

d. Aturan dan cara penggunaan.  

Persyaratan klinis meliputi:  

a. Ketepatan indikasi, dosis dan waktu penggunaan Obat;  

b. Duplikasi pengobatan;  



52 

 

Laporan PKPA Bidang Rumah Sakit, Mahasiswa PSPA Fakultas Farmasi Universitas Wahid 
Hasyim Semarang Angkatan XIII di RSUD Tugurejo Semarang, Tanggal 01 Okt-30 Nov 2018 

 

c. Alergi dan Reaksi Obat yang Tidak Dikehendaki (ROTD);  

d. Kontraindikasi; dan  

e. Interaksi Obat. Pelayanan Resep dimulai dari penerimaan, pemeriksaan 

ketersediaan, penyiapan Sediaan farmasi, Alat Kesehatan, dan BMHP 

termasuk peracikan Obat, pemeriksaan, penyerahan disertai pemberian 

informasi. Pada setiap tahap alur pelayanan Resep dilakukan upaya 

pencegahan terjadinya kesalahan pemberian Obat (medication error).  

2. Penelusuran Riwayat Penggunaan Obat  

Penelusuran riwayat penggunaan obat merupakan proses untuk 

mendapatkan informasi mengenai seluruh obat/sediaan farmasi lain yang pernah 

dan sedang digunakan, riwayat pengobatan dapat diperoleh dari wawancara atau 

data rekam medik/pencatatan penggunaan obat pasien. Tahapan penelusuran 

riwayat penggunaan obat:  

a. Membandingkan riwayat penggunaan obat dengan data rekam 

medik/pencatatan penggunaan obat untuk mengetahui perbedaan informasi 

penggunaan obat; 

b. Melakukan verifikasi riwayat penggunaan Obat yang diberikan oleh tenaga 

kesehatan lain dan memberikan informasi tambahan jika diperlukan;  

c. Mendokumentasikan adanya alergi dan Reaksi Obat yang Tidak Dikehendaki 

(ROTD);  

d. Mengidentifikasi potensi terjadinya interaksi Obat;  

e. Melakukan penilaian terhadap kepatuhan pasien dalam menggunakan Obat;  

f. Melakukan penilaian rasionalitas Obat yang diresepkan;  
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g. Melakukan penilaian terhadap pemahaman pasien terhadap obat yang 

digunakan;  

h. Melakukan penilaian adanya bukti penyalahgunaan Obat;  

i. Melakukan penilaian terhadap teknik penggunaan Obat;  

j. Memeriksa adanya kebutuhan pasien terhadap Obat dan alat bantu kepatuhan 

minum Obat (concordance aids);  

k. Mendokumentasikan obat yang digunakan pasien sendiri tanpa sepengetahuan 

dokter; dan 

l. Mengidentifikasi terapi lain, misalnya suplemen dan pengobatan alternatif 

yang mungkin digunakan oleh pasien.  

3. Rekonsiliasi Obat  

Rekonsiliasi obat merupakan proses membandingkan instruksi pengobatan 

dengan obat yang telah didapat pasien. Rekonsiliasi dilakukan untuk mencegah 

terjadinya kesalahan pengobatan (medication error) seperti obat tidak diberikan, 

duplikasi, kesalahan dosis atau interaksi obat. Kesalahan pengobatan (medication 

error) 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 dansebaliknya. Tujuan rekonsiliasi obat yaitu:  

a. Memastikan informasi yang akurat tentang Obat yang digunakan pasien;  

b. Mengidentifikasi ketidaksesuaian akibat tidak terdokumentasinya instruksi 

dokter; dan  

c. Mengidentifikasi ketidaksesuaian akibat tidak terbacanya instruksi dokter.  
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4. Pelayanan Informasi Obat (PIO)  

Pelayanan Informasi Obat merupakan kegiatan penyediaan dan pemberian 

informasi, rekomendasi obat yang independen, akurat, tidak bias, terkini dan 

komprehensif yang dilakukan oleh apoteker kepada dokter, apoteker, perawat, 

profesi kesehatan lainnya serta pasien dan pihak lain di luar rumah sakit. PIO 

bertujuan untuk:  

a. Menyediakan informasi mengenai obat kepada pasien dan tenaga kesehatan di 

lingkungan Rumah Sakit dan pihak lain di luar Rumah Sakit;  

b. Menyediakan informasi untuk membuat kebijakan yang berhubungan dengan 

Obat/Sediaan farmasi, Alat Kesehatan, dan BMHP, terutama bagi 

Komite/Tim Farmasi dan Terapi;  

c. Menunjang penggunaan obat yang rasional.  

5. Konseling  

Konseling obat adalah suatu aktivitas pemberian nasihat atau saran terkait 

terapi obat dari apoteker (konselor) kepada pasien dan/atau keluarganya. 

Konseling untuk pasien rawat jalan maupun rawat inap di semua fasilitas 

kesehatan dapat dilakukan atas inisitatif apoteker, rujukan dokter, keinginanpasien 

atau keluarganya. Pemberian konseling yang efektif memerlukan kepercayaan 

pasien dan/atau keluarga terhadap apoteker. 

Pemberian konseling obat bertujuan untuk mengoptimalkan hasil terapi, 

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

meningkatkan costeffectiveness yang pada akhirnya meningkatkan keamanan 

penggunaan Obat bagi pasien (patient safety).  
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6. Visite  

Visite merupakan kegiatan kunjungan ke pasien rawat inap yang dilakukan 

apoteker secara mandiri atau bersama tim tenaga kesehatan untuk mengamati 

kondisi klinis pasien secara langsung, dan 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. 

Visite juga dapat dilakukan pada pasien yang sudah keluar Rumah Sakit 

baik atas permintaan pasien maupun sesuai dengan program Rumah Sakit yang 

biasa disebut dengan Pelayanan Kefarmasian di rumah (Home Pharmacy Care).  

7. Pemantauan Terapi Obat (PTO)  

Pemantauan Terapi Obat merupakan suatu proses yang mencakup kegiatan 

untuk memastikan terapi obat yang aman, efektif dan rasional bagipasien. Tujuan 

PTO adalah meningkatkan efektivitas terapi dan meminimalkan risiko Reaksi 

Obat yang Tidak Dikehendaki (ROTD).  

8. Monitoring Efek Samping Obat (MESO)  

Monitoring Efek Samping Obat merupakan kegiatan pemantauan setiap 

respon terhadap obat yang tidak dikehendaki, yang terjadi pada dosis lazim yang 

digunakan pada manusia untuk tujuan profilaksis, diagnosa dan terapi. Efek 

Samping Obat adalah reaksi Obat yang tidak dikehendaki yang terkait dengan 

kerja farmakologi. MESO bertujuan:  

a. Menemukan Efek Samping Obat (ESO) sedini mungkin terutama yang berat, 

tidak dikenal, frekuensinya jarang;  
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b. Menentukan frekuensi dan insidensi ESO yang sudah dikenal dan yang baru 

saja ditemukan;  

c. Mengenal semua faktor yang mungkin dapat menimbulkan/mempengaruhi 

angka kejadian dan hebatnya ESO;  

d. Meminimalkan risiko kejadian reaksi obat yang tidak dikehendaki; dan  

e. Mencegah terulangnya kejadian reaksi obat yang tidak dikehendaki.  

9. Evaluasi Penggunaan Obat (EPO)  

Evaluasi Penggunaan Obat merupakan program evaluasi penggunaan obat 

yang terstruktur dan berkesinambungan secara kualitatif dan kuantitatif. Tujuan 

EPO yaitu:  

a. Mendapatkan gambaran keadaan saat ini atas pola penggunaan obat; 

b. Membandingkan pola penggunaan obat pada periode waktu tertentu; 

c. Memberikan masukan untuk perbaikan penggunaan obat; dan 

d. Menilai pengaruh intervensi atas pola penggunaan obat  

10. Dispensing Sediaan Steril  

Dispensing sediaan steril harus dilakukan di Instalasi Farmasi dengan teknik 

aseptik untuk menjamin sterilitas dan stabilitas produk dan melindungi petugas 

dari paparan zat berbahaya serta menghindari terjadinya kesalahan pemberian 

obat. Dispensing sediaan steril bertujuan:  

a. Menjamin agar pasien menerima Obat sesuai dengan dosis yang dibutuhkan;  

b. Menjamin sterilitas dan stabilitas produk;  

c. Melindungi petugas dari paparan zat berbahaya; dan   

d. Menghindari terjadinya kesalahan pemberian obat.  
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Kegiatan dispensing sediaan steril meliputi :  

a. Pencampuran Obat Suntik 

b. Melakukan pencampuran obat steril sesuai kebutuhan pasien yang menjamin 

kompatibilitas dan stabilitas obat maupun wadah sesuai dengan dosis yang 

ditetapkan. Kegiatan:  

1) Mencampur sediaan intravena ke dalam cairan infus;  

2) Melarutkan sediaan intravena dalam bentuk serbuk dengan pelarut yang 

sesuai;   

3) Mengemas menjadi sediaan siap pakai.  

c. Penyiapan Nutrisi Parenteral, merupakan kegiatan pencampuran nutrisi 

parenteral yang dilakukan oleh tenaga yang terlatih secara aseptis sesuai 

kebutuhan pasien dengan menjaga stabilitas sediaan, formula standar dan 

kepatuhan terhadap prosedur yang menyertai. Kegiatan dalam dispensing 

sediaan khusus:  

1) Mencampur sediaan karbohidrat, protein, lipid, vitamin, mineral untuk 

kebutuhan perorangan; dan  

2) Mengemas ke dalam kantong khusus untuk nutrisi sarana dan peralatan;   

3) Ruangan khusus;   

4) Lemari pencampuran Biological Safety Cabinet; dan 

5) Kantong khusus untuk nutrisi parenteral.  

d. Penanganan Sediaan Sitostatik, merupakan penanganan Obat 

kanker secara aseptis dalam kemasan siap pakai sesuai kebutuhan pasien oleh 

tenaga farmasi yang terlatih dengan pengendalian pada keamanan terhadap 
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lingkungan, petugas mau pun sediaan obatnya dari efek toksik dan 

kontaminasi, dengan menggunakan alat pelindung diri, mengamankan pada 

saat pencampuran, distribusi, maupun proses pemberian kepada pasien 

sampai pembuangan limbahnya, dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah 

ditetapkan.  

11. Pemantauan Kadar Obat dalam Darah (PKOD) 

Pemantauan Kadar Obat dalam Darah 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. PKOD 

bertujuan:  

a. Mengetahui kadar obat dalam darah; dan  

b. Memberikan rekomendasi kepada dokter yang merawat.  

Kegiatan PKOD meliputi:  

a. Melakukan penilaian kebutuhan pasien yang membutuhkan PKOD;  

b. Mendiskusikan kepada dokter untuk persetujuan melakukan PKOD; dan  

c. Menganalisis hasil PKOD dan memberikan rekomendasi.  

Selain kegiatan pelayanan farmasi klinik yang telah disebutkan diatas, 

terdapat beberapa pelayanan farmasi klinis lainnya yang dilakukan didalam rumah 

sakit. Secara garis besar ruang lingkup fungsi farmasi klinis (Aslam dkk., 2003) 

adalah sebagai berikut: 

a. Pemantauan terapi obat.  

b. Kesiapan untuk membantu setelah lepas jam kerja (on-call).  

c. Konsultan keliling (mengunjungi pasien untuk konseling).  
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d. Berpatisipasi dalam Panitia Farmasi dan Terapi.  

e. Ikut aktif dalam penyusunan formularium untuk merasionalkan penggunaan 

obat, memajukan peresepan yang efektif dari segi biaya (cost-effective 

prescribing), mengatur tambahan obat baru dan merumuskan pedoman bagi 

dokter. 

f. Memberi masukan/saran kepada dokter klinis.  

g. Memberikan informasi tentang pemakaian obat secara finansial.  

h. Ikut menyusun kebijakan penulisan resep.  

i. Ikut aktif dalam pengendalian infeksi, melalui kegiatan pemberian informasi 

obat, pemantauan penggunaan obat, dan penyusunan pedoman penggunaan 

antibiotik  

j. Tim Nutrisi Parenteral Total.  

k. Tim kemoterapi.  

l. Pemantauan kadar obat terapeutik Therapeutic Drug Monitoring (TDM).  

m. Pencatatan riwayat pengobatan pasien  

n. Pengembangan alur dan pelayanan pengobatan sendiri (Self-Medication 

Scheme). 

o. Pemantauan efek samping obat.  

p. Promosi kesehatan dan pendidikan kesehatan, pencegahan penyakit 

dan perlindungan kesehatan.  

Pelaksanaan farmasi klinis merupakan hal yang relatif baru dan menjadi 

tantangan yang sangat menarik di Rumah Sakit Indonesia bagi tenaga farmasis. 

Hal penting lain yang tidak dapat diabaikan dalam memulai pelayanan farmasi 
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klinis yaitu jalinan komunikasi yang intensif dan saling mempercayai antar tenaga 

kesehatan yang terlibat serta dukungan pimpinan rumah sakit (Aslam dkk., 2003). 

Kriteria penetapan prioritas untuk farmasi klinik di suatu rumah sakit perlu 

diterapkan untuk memulai pelayanan farmasi klinik (Siregar & Amalia, 2003) 

diantaranya adalah:  

a. Pelayanan yang langsung mempengaruhi penulisan serta penggunaan obat 

yang paling tepat dan rasional.  

b. Pelayanan yang langsung meningkatkan keamanan dan kepatuhan penderita.  

c. Pelayanan prioritas segera dapat dilakukan tanpa penambahan biaya yang 

besar.  

d. Permintaan kesehatan lainnya.  

Sesuai dengan kriteria tersebut, prioritas pelayanan farmasi klinik yang 

perlu dilakukan apoteker menurut Siregar dan Amalia (2003) antara lain :  

a. Pelayanan farmasi klinik dalam Panitia Farmasi dan Terapi (TFT).  

b. Pelayanan farmasi klinik dalam sistem formularium.  

c. Pelayanan farmasi klinik dalam proses penggunaan obat.  

d. Pelayanan farmasi klinik dalam sistem distribusi obat berorientasi pada 

penderita.  

e. Pelayanan farmasi klinik dalam konsultasi dan pelayanan informasi obat.  

f. Pelayanan farmasi klinik dalam pengkajian dan pemantauan terapi obat.  

g. Pelayanan farmasi klinik dalam program evaluasi penggunaan obat (EPO).  

h. Pelayanan farmasi klinik dalam program edukasi dan program pelatihan “in 

service” tentang obat bagi profesional kesehatan.  
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i. Pelayanan farmasi klinik dalam edukasi dan konseling penderita.  

Pengaruh yang dapat diperoleh dengan terselenggarakannya pelayanan 

farmasi klinis di rumah sakit (Siregar dan Amalia, 2003), antara lain :  

a. Relasi yang baik antar tim kesehatan (dokter, perawat, dan farmasis) 

Menjamin penerapan pengobatan berbasis bukti (Evidence Based Medicine).  

b. Perbaikan perawatan pasien dengan pelayanan yang terstandar dan konsisten.  

c. Mempromosikan praktek dengan biaya yang efektif.  

d. Memperluas kualitas peresepan.  

e. Menjamin keamanan pemberian obat.  

f. Memperbaiki khasiat dan meminimalkan toksisitas terapi obat.  

g. Meningkatkan kepuasan pasien.  

Upaya penting untuk meningkatkan mutu pelayanan IFRS adalah 

menyempurnakan produksi, pengembangan dan pelayanan farmasi klinik. 

Penerapan farmasi klinik yang berasaskan komunikasi, konseling dan konsultasi 

akan sangat meningkatkan mutu pelayanan IFRS tersebut. Mutu pelayanan harus 

dilakukan melalui cara yang sistematik. Mutu dapat dicapai sedikit demi sedikit, 

proses demi proses dibawah pengawasan menyeluruh dari sistem manajemen 

mutu total pelayanan farmasi (Siregar dan Amalia, 2003). 

Keberhasilan dalam memulai dan mengembangkan farmasi klinis di Rumah 

Sakit pada tingkat makro maupun mikro sangat tergantung oleh daya dukung dan 

kemampuan mengintegrasikan antar kegiatan yang tidak akan terwujud dalam 

waktu singkat. Semua aspek pelayanan farmasi klinis juga tidak dapat 

dilaksanakan sekaligus atau secara serentak. Pengembangan akan terjadi secara 
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perlahan-lahan sesuai dengan sumber yang ada, prioritas yang dipilih dan juga 

pengalaman (Aslam dkk., 2003).  

E. Penanganan Limbah Rumah Sakit  

1. Pengelolaan Limbah atau Sampah Klinik  

Limbah atau sampah klinik adalah limbah yang berasal dari pelayanan 

medis, perawatan, farmasi atau yang sejenis, dan limbah yang dihasilkan di rumah 

sakit pada saat dilakukan perawatan/pengobatan atau penelitian. Berdasarkan 

potensi bahaya yang terkandung dalam limbah klinis, menurut Kepmenkes No.56 

PERMEN LHK tahun 2015 maka limbah dapat digolongkan sebagai berikut:  

a. Limbah benda tajam, seperti pecahan peralatan gelas. Contohnya: alat suntik, 

jarum bekas dan termometer.  

b. Limbah infeksius, seperti spesimen laboratorium, bekas balutan dan jaringan 

busuk.  

c. Limbah jaringan tubuh, contohnya sisa amputasi dan plasenta.  

d. Limbah sitostatika, seperti sisa obat kemoterapi.  

e. Limbah farmasi.  

f. Limbah kimia dari laboratorium.  

g. Limbah radioaktif.  

h. Limbah plastik, bekas kemasan obat, barang cairan infus, spuit dan perlak.   

Menurut Keputusan Menteri Kesehatan (2015) limbah atau sampah klinik 

tersebut akan ditampung dan ditangani. Prosesnya terdiri dari tahapan berikut : 

a. Pemisahan dan pengurangan 
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Pemilihan dan reduksi volume limbah klinik hendaknya mempertimbangkan 

hal-hal sebagai berikut :  

1) Kelancaran penanganan dan penampungan limbah.  

2) Pengurangan jumlah limbah yang memerlukan perlakuan khusus, yaitu 

pemisahan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan non B3.  

3) Sedapat mungkin menggunakan bahan kimia non B3.  

4) Pengemasan dan pemberian label yang jelas dari berbagai jenis limbah.  

Reduksi volume limbah klinik dilakukan dengan insenerasi. 

Insenerasiyaitu proses menggunakan suhu tinggi untuk mengurangi isi dan 

berat sampah. Alat yang digunakan disebut incenerator. Menurut Keputusan 

Menteri Kesehatan  (2015) incenerator terbagi menjadi 4 jenis yaitu :  

1) Incenerator kamar ganda merupakan incenerator dengan suhu tinggi 

untuk membakar sampah infeksius.  

2) Incenerator kamar tunggal merupakan incenerator suhu tinggi tetapi lebih 

murah dan digunakan jika incenerator kamar ganda tidak tersedia.  

3) Oven pengering berputar merupakan incenerator suhu tinggi untuk 

menghancurkan bahan-bahan sitostatika dan bahan kimia yang tahan 

panas.  

4) Incenerator tong/bata merupakan incenerator yang beroperasi dengan 

suhu lebih rendah dan kurang efektif.  

Menurut Keputusan Menteri Kesehatan (2015) limbah atau sampah 

yang tidak boleh diinsenerasi, yaitu :  

1) Wadah bertekanan gas (kaleng sembur, aerosol).  
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2) Sampah kimia reaktif dalam jumlah besar.  

3) Sampah garam perak dan radioaktif.  

4) Plastik yang mengandung polivinil klorida (plastik pembungkus darah, 

selang i.v., dan spuit).  

5) Sampah yang banyak mengandung air raksa.  

b. Penampungan limbah harus memadai, diletakkan pada tempat yang aman dan 

hygienis.  

c. Standarisasi kantong dan kontainer pembuangan limbah yang harus dipenuhi 

yaitu kantong dan kontainer limbahmedis menyangkut penggunaan label yang 

sesuai dengan kategori limbah. Detail warna dan label pada wadah  limbah  

medis dapat dilihat pada Tabel I.  Standarisasi warna kantong yang digunakan 

untuk membuang sampah diperlukan guna mengurangi kesalahan dalam 

pemisahan sampah. Standar kantong, penggunaan kode, dan label limbah 

medis ini berfungsi untuk memilah-milah limbah di seluruh rumah sakit 

sehingga limbah dapat dipisah pisahkan di tempat sumbernya. Macam 

standarisasi warna kantong yaitu :   

1) Sampah infeksius menggunakan kantong berwarna kuning dengan 

simbol biohazard yang berwarna hitam.  

2) Sampah sitostatika menggunakan kantong berwarna ungu dengan simbol 

cell dan telophase. 

3) Sampah radioaktif menggunakan kantong berwarna merah dengan 

simbol radioaktif.  
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Standarisasi kantong dan kontainer pembuangan limbah dapat dilihat pada 

tabel berikut : 

Tabel 1. Standarisasi Kantong dan Kontainer Pembuangan Limbah 

 

2. Pengelolaan Limbah Sitostatika 

Limbah sitostatika adalah limbah yang berasal dari bahan yang 

terkontaminasi dari persiapan dan pemberian obat sitostatika untuk terapi kanker 

yang mempunyai kemampuan membunuh atau menghambat pertumbuhan sel 

hidup. Persyaratan pengelolaan limbah sitostatika (Depkes RI, 2006) adalah : 

a. Limbah tidak boleh dibuang dengan penimbunan (landfill) atau ke saluran 

limbah umum. 

b. Pembuangan yang dianjurkan adalah dikembalikan ke distributornya, dibakar 

dengan insenerator suhu tinggi atau dengan cara degradasi kimia. 

c. Suhu yang digunakan untuk membakar dengan incenerator adalah 1.200°C. 

d. Apabila menggunakan incenerator pirolitik dengan dua tungku pembakaran, 

suhu dan waktu yang diatur pada tungku pertama adalah 1200°C dengan 
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waktu minimal 2 detik, kemudian tungku kedua harus dilengkapi dengan 

penyaring debu dan diatur dengan suhu 1000°C dengan waktu minimal 5 

detik. 

e. Incenerator juga harus dilengkapi dengan peralatan pembersih gas dan rotary 

kiln yang didesain untuk dekomposisi panas limbah kimiawi yangberoprasi 

baik diatas suhu 850°C. 

f. Sampah ini dipisahkan dan dimasukkan oleh masing-masing unit kedalam 

kantong plastik berwarna ungu yang diikat rapat dengan tulisan “sampah 

sitotoksik/sitostatika”.  

3. Pengelolaan Limbah Cair 

Limbah berbentuk cair yang tidak dikelola dengan baik bisa menimbulkan 

bahaya terhadap lingkungan dan kesehatan manusia serta mahluk hidup lainnya. 

Sebagai upaya pencegahan timbulnya pencemaran lingkungan dan bahaya yang 

diakibatkan oleh limbah, maka harus ada pengelolaan secara khusus terhadap 

limbah tersebut. Hal ini dilakukan untuk menghilangkan atau mengurangi sifat 

bahayanya. Selain itu perlu diusahakan metode pengelolaan yang ramah 

lingkungan serta pengawasan yang benar dan cermat oleh berbagai pihak (Menteri 

Kesehatan RI, 2011). 

Fasilitas pelayanan kesehatan sebagai institusi yang bersifat sosial ekonomis 

mempunyai fungsi dan tugas untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada 

masyarakat secara paripurna. Kegiatan pada fasilitas pelayanan kesehatan selain 

memberikan manfaat bagi masyarakat sekitarnya juga menimbulkan dampak 

negatif berupa pencemaran akibat pembuangan limbahnya tanpa melalui proses 
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pengolahan yang benar sesuai dengan prinsipprinsip pengelolaan lingkungan 

secara menyeluruh (Menteri Kesehatan RI, 2011). 

Peningkatan jumlah fasilitas pelayanan kesehatan akan mengakibatkan 

semakin meningkatnya potensi pencemaran lingkungan, karena kegiatan 

pembuangan limbah khususnya air limbah akan memberikan kontribusi terhadap 

penurunan tingkat kesehatan manusia. Lingkungan yang sehat, nyaman dan 

berkelanjutan dapat diciptakan dengan dilaksanakannya upayaupaya pengendalian 

pencemaran lingkungan pada fasilitas pelayanan kesehatan dan dengan dasar 

tersebut, maka fasilitas pelayanan kesehatan diwajibkan menyediakan instalasi 

pengolahan air limbah atau limbah cair (Menteri Kesehatan RI, 2011). 

Salah satu sistem Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) yang telah 

banyak digunakan pada beberapa fasilitas pelayanan kesehatan adalah IPAL 

dengan sistem biofilter anaerob-aerob. Untuk mengoptimalkan operasi dan 

pemeliharaan sistem pengolahan tersebut adalah optimalisasi desain IPAL dan 

atau peningkatan kapabilitas operator IPAL dengan memperdalam pemahaman 

tentang dasar proses pengolahan air limbah dengan sistem tersebut (Menteri 

Kesehatan RI, 2011). 

Air limbah adalah seluruh air buangan yang berasal dari hasil proses 

kegiatan sarana pelayanan kesehatan yang meliputi air limbah domestik (air 

buangan kamar mandi, dapur, air bekas cucian pakaian), air limbah klinis (air 

limbah yang berasal dari kegiatan klinis rumah sakit, misalnya air bekas cucian 

luka, cucian darah dan lain-lain), air limbah laboratorium dan lainnya. Prosentase 

terbesar air limbah adalah limbah domestik sedangkan sisanya adalah limbah yang 
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terkontaminasi oleh infectious agent kultur mikroorganisme, darah, dan buangan 

pasien pengidap penyakit infeksi (Menteri Kesehatan RI, 2011). 

Air limbah yang berasal dari buangan domestik maupun buangan limbah 

cair klinis umumnya mengandung senyawa pencemar organik yang cukup tinggi 

dan diolah dengan proses pengolahan secara biologis. Air limbah yang berasal 

dari laboratorium biasanya banyak mengandung logam berat yang apabila 

dialirkan ke dalam proses pengolahan secara biologis dapat mengganggu proses 

pengolahannya sehingga perlu dilakukan pengolahan awal secara kimia-fisika, 

selanjutnya air olahannya dialirkan ke instalasi pengolahan air limbah.Skema 

proses pengolahan limbah cair pada fasilitas pelayanan kesehatansecara umum 

dapat dilihat pada Gambar 2.  

 

Gambar 2. Pengolahan Limbah Cair pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Menteri 

Kesehatan RI, 2011) 

Skema proses pengolahan limbah cair dapat dijelaskan sebagai berikut : 
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a. Pengolahan air limbah laboratorium dilakukan dengan cara dipisahkan dan 

ditampung kemudian diolah secara kimia-fisika, selanjutnya air olahannya 

dialirkan bersama-sama dengan air limbah yang lain. 

b. Limbah cair pelarut yang bersifat B3 antara lain kloroform, antiseptik, asam 

dan lain-lain, obat/bahan kimia kadaluarsa  dan  lain-lain  dilakukan  dengan  

cara  dikirim  ke  tempat pengolahan limbah B3. 

c. Khusus dari laundry sebaiknya diberikan pre-treatment perendaman (basin) 

untuk mereduksi detergen dengan cara pembuatan bak pretreatment atau 

dengan mixing langsung dalam mesin cuci. 

d. Air limbah dari ruang isolasi sebaiknya didesinfeksi terlebih dahulu dengan 

proses chlorinasi. 

Proses pengolahan air limbah (Menteri Kesehatan RI, 2011) adalah sebagai 

berikut : 

a. Pengolahan air limbah dengan proses biologis, khususnya yang mengandung 

polutan senyawa organik, teknologi yang digunakan sebagian besar 

menggunakan aktivitas mikroorganisme untuk menguraikan senyawa polutan 

organik tersebut. Proses pengolahan air limbah dengan aktivitas mikro-

organisme biasa disebut “proses biologis”. Proses pengolahan air limbah secara 

biologis dapat dilakukan pada kondisi aerobic, kondisi anaerobic atau 

kombinasi anaerobik dan aerobic. 

Secara garis besar pengolahan air limbah secara biologis dapat dibagi 

menjadi tiga yakni proses biologis dengan biakan tersuspensi (suspended 

culture), proses biologis dengan biakan melekat (attached culture) dan 
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prosespengolahan dengan sistem kolam yaitu menampung air limbah pada 

suatu kolam yang luas dengan waktu tinggal yang cukup lama sehingga dengan 

aktivitas mikroorganisme yang tumbuh secara alami, senyawa polutan yang 

ada dalam air akan terurai. Pemilihan teknologi pengelolaan air limbah 

dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa hal antara lain : jumlah air 

yang diolah, kualitas air hasil olahan yang diharapkan, kemudahan dalam 

pengolahannya, ketersediaan lahan dan sumber energi, serta biaya operasi dan 

perawatan. 

b. Pengolahan air limbah dengan proses biofilter tercelup 

1) Proses biofilter anaerob, merupakan proses pengolahan air limbah dengan 

proses biofilm atau biofilter tercelup dilakukan dengan cara mengalirkan air 

limbah ke dalam reaktor biologis yang di dalamnya diisi dengan media 

penyangga untuk pengembangbiakan mikroorganisme, untuk proses 

anaerobic dilakukan tanpa pemberian udara atau oksigen. 

2) Proses biofilter aerob, memiliki beban pengolahan yang lebih rendah 

dibandingkan proses anaerob sehingga prosesnya ditempatkan sesudah 

proses anaerob. Pada proses aerob hasil pengolahan dari proses anaerob 

yang masih mengandung zat organik dan nutrisi diubah menjadi hidrogen 

maupun karbon dioksida oleh sel bakteri dalam kondisi cukup oksigen. 

Proses tersebut menyebabkan terjadinya penghilangan substrat organik 

dalam air dan penguraian senyawa amoniak. 

3) Proses Biofilter Anaerob-Aerob, proses ini dilakukan dengan cara 

menggabungkan proses biofilter anaerob dan proses biofilter anaerob 
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sehingga dapat dihasilkan air olahan dengan kualitas yang baik dengan 

menggunakan konsumsi energi yang lebih rendah. Proses ini dapat dilihat 

pada gambar 3 sebagai berikut : 

 

Gambar 3. Proses Biofilter anaerob-aerob (Menteri Kesehatan RI, 2011) 

Setelah limbah diolah, maka hasil pengolahan limbah tersebut perlu 

dimonitoring dan dievaluasi. Monitoring kualitas air limbah menurut Menteri 

Kesehatan RI (2011) harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut: 

a. Menggunakan laboratorium lingkungan rujukan (diakui BPLHD/Dinas 

LH/Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten). 

b. Sampel dikirim ke laboratorium 

c. Menggunakan parameter standar limbah rumah sakit secara nasional atau 

yang berlaku di daerah setempat. 

d. Frekuensi sampling dan analisis minimal 1 kali/bulan. 

e. Baku mutu air limbah  mengacu pada baku mutu nasional.  

Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit disebutkan bahwa syarat standar 

pengelolaan limbah di rumah sakit meliputi : 
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a. Baku mutu limbah cair yang dianggap aman bagi kesehatan merupakan 

ambang batas yang ditolerir dan diukur dengan indikator. Indikator tersebut 

dapat dilihat pada Tabel 2. 

Tabel 2. Baku Mutu Limbah Cair Rumah Sakit 

No. Parameter Standar 

1.  BOD (Biochemical Oxygen Demand)  < 30 mg/l  

2.  COD (Chemical Oxygen Demand)  < 80 mg/l  

3.  TSS (Total Suspended Solid)  < 30 mg/l  

4.  PH  6-9  

 

b. Pengolahan limbah padat infeksius adalah sampah padat akibat 

prosespelayanan yang mengandung bahan-bahan tercemar jasad renik yang 

dapat menularkan penyakit/ dan atau dapat mencederai, antara lain: sisa jarum 

suntik, sisa ampul, kasa bekas, sisa jaringan ini harus dikelola sesuai dengan 

aturan dan pedoman yang berlaku artinya limbah padat infeksius tersebut 

dibakar di incenerator. 

Pelaksanaan evaluasi kinerja IPAL sistem anaerobik aerobik biofilter 

(Menteri Kesehatan RI, 2011) meliputi : 

a. Membandingkan kualitas air limbah dengan baku mutu air limbah. 

b. Membandingkan kondisi sistem IPAL dengan standarteknis/kriteria desain 

IPAL. 

c. Membandingkan kondisi dan fungsi peralatan IPAL dengan data teknis yang 

tercantum dalam manual alat. 

d. Analisis kecenderungan atas fluktuasi debit, efisiensi, beban cemaran dan 

satuan produksi air limba 


