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BAB II 

TINJAUAN UMUM RUMAH SAKIT DAN INSTALASI FARMASI 

A. Rumah Sakit 

1. Definisi Rumah Sakit 

Menurut WHO (World Health Organization), rumah sakit 

didefinisikan sebagai bagian integral dari suatu organisasi sosial dan 

kesehatan dengan fungsi menyediakan pelayanan paripurna (komprehensif), 

penyembuhan penyakit (kuratif) dan pencegahan penyakit (preventif) 

kepada masyarakat. Rumah sakit juga merupakan pusat pelatihan bagi 

tenaga kesehatan dan pusat penelitian medik. 

Menurut Undang-Undang tentang Rumah Sakit No. 44 (2009), 

Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan 

pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan rawat 

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

dimaksud adalah pelayanan kesehatan yang meliputi promotif, preventif, 

kuratif dan rehabilitatif. Pelayanan tugas kesehatan perorangan secara 

paripurna tersebut, pada dasarnya rumah sakit mempunyai fungsi 

menyelenggarakan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan sesuai 

dengan standar pelayanan rumah sakit. 

2. Tugas dan Fungsi Rumah Sakit 

Tugas Rumah Sakit berdasarkan Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 44 tahun 2009 Pasal 4, yaitu rumah sakit mempunyai 

tugas dalam memberikan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna. 
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Pelayanan kesehatan paripurna adalah pelayanan kesehatan yang meliputi 

promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. 

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 tahun 

2009 Pasal 5, disebutkan bahwa untuk menjalankan tugas rumah sakit 

mempunyai fungsi: 

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 memberikan 

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. Jenis dan Klasifikasi Rumah Sakit 

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 44 Tahun 2009 

tentang rumah sakit berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan, Rumah 

Sakit dikategorikan dalam Rumah Sakit Umum dan Rumah Sakit Khusus. 

Rumah sakit umum adalah rumah sakit yang memberi pelayanan kesehatan 

pada semua jenis dan bidang penyakit, sedangkan rumah sakit khusus adalah 
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rumah sakit yang memberi pelayanan utama pada satu bidang atau satu jenis 

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

penyakit atau kekhususan lainnya.  

Selanjutnya menurut ketentuan Pasal 12 Permenkes No. 56 Tahun 

2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah sakit: 

a. Rumah Sakit Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 

diklasifikasikan menjadi: 

1) Rumah Sakit Umum Kelas A 

2) Rumah Sakit Umum Kelas B 

3) Rumah Sakit Umum Kelas C 

4) Rumah Sakit Umum Kelas D 

b. Rumah Sakit Umum Kelas D diklasifikasikan menjadi: 

1) Rumah Sakit Umum Kelas D 

2) Rumah Sakit Umum Kelas D pratama. 

c. Rumah Sakit Khusus menjadi: 

1) Rumah Sakit Khusus Kelas A 

2)  Rumah Sakit Khusus Kelas B 

3)  Rumah Sakit Khusus Kelas C 

Menurut Kepmenkes RI No. 340 tahun 2010 rumah sakit umum 

pemerintah pusat dan daerah diklasifikasikan menjadi rumah sakit kelas A, 

B, C, dan D. Klasifikasi tersebut didasarkan pada unsur pelayanan, 

ketenagaan, fisik dan peralatan. 
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a. Rumah sakit umum kelas A, adalah rumah sakit umum yang 

mempunyai fasilitas  dan  kemampuan  pelayanan  medik  spesialistik  

luas  dan subspesialistik luas.  

b. Rumah sakit umum kelas B, adalah rumah sakit umum yang 

mempunyai fasilitas  dan  kemampuan  pelayanan  medik  sekurang-

kurangnya  sebelas spesialistik dan subspesialistik terbatas.  

c. Rumah sakit umum kelas C, adalah rumah sakit umum yang 

mempunyai fasilitas dan kemampuan pelayanan medik spesialistik 

dasar. 

d. Rumah sakit umum kelas D, adalah rumah sakit umum yang 

mempunyai fasilitas dan kemampuan pelayanan medik dasar 

(Anonim, 2010). 

4. Struktur Organisasi Rumah Sakit 

Berdasarkan Peraturan Presiden No. 77 tahun 2015 suatu organisasi 

Rumah Sakit disesuaikan dengan besarnya kegiatan dan beban kerja Rumah 

Sakit. Struktur organisasi Rumah Sakit harus membagi habis seluruh tugas 

dan fungsi Rumah Sakit. Setiap pimpinan organisasi di lingkungan Rumah 

Sakit wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, simplifikasi, 

sinkronisasi dan mekanisasi di dalam lingkungannya masing-masing serta 

dengan unit-unit lainnya. Organisasi Rumah Sakit paling sedikit terdiri atas:  

a. Kepala Rumah Sakit atau direktur Rumah Sakit 

b. Unsur Pelayanan Medis 

c. Unsur Keperawatan  
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d. Unsur Penunjang Medis 

e. Unsur Administrasi Umum dan Keuangan 

f. Komite Medis dan Satuan pemeriksaan internal. 

5. Komite Farmasi & Terapi 

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 72 tahun 2016 

tentang Standar Pelayanan Farmasi di Rumah Sakit, dalam 

pengorganisasian Rumah Sakit dibentuk Komite Farmasi dan Terapi yang 

merupakan unit kerja dalam memberikan rekomendasi kepada pimpinan 

Rumah Sakit mengenai kebijakan penggunaan Obat di Rumah Sakit yang 

anggotanya terdiri dari dokter yang mewakili semua spesialisasi yang ada 

di Rumah Sakit, Apoteker Instalasi Farmasi, serta tenaga kesehatan lainnya 

apabila diperlukan. Komite Farmasi dan Terapi harus dapat membina 

hubungan kerja dengan komite lain di dalam Rumah Sakit yang 

berhubungan/berkaitan dengan penggunaan Obat. Komite Farmasi dan 

Terapi dapat diketuai oleh seorang dokter atau seorang Apoteker, apabila 

diketuai oleh dokter maka sekretarisnya adalah Apoteker, namun apabila 

diketuai oleh Apoteker, maka sekretarisnya adalah dokter. Komite Farmasi 

dan Terapi mempunyai tugas:  

a. Mengembangkan kebijakan tentang penggunaan Obat di Rumah 

Sakit 

b. Melakukan seleksi dan evaluasi Obat yang akan masuk dalam 

formularium Rumah Sakit 

c. Mengembangkan standar terapi 
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d. Mengidentifikasi permasalahan dalam penggunaan Obat 

e. Melakukan intervensi dalam meningkatkan penggunaan Obat yang 

rasional 

f. Mengkoordinir penatalaksanaan Reaksi Obat yang Tidak 

Dikehendaki 

g. Mengkoordinir penatalaksanaan medication error 

h. Menyebarluaskan informasi terkait kebijakan penggunaan Obat di 

Rumah Sakit 

6. Akreditasi Rumah Sakit 

Rumah sakit sebagai institusi pelayanan kesehatan haruslah 

memberikan pelayanan yang bermutu kepada masyarakat. Untuk itu RS 

harus melakukan proses akreditasi. Berdasarkan Peraturan Menteri 

Kesehatan No. 012 tahun 2012, Akreditasi Rumah Sakit, selanjutnya disebut 

Akreditasi, adalah pengakuan terhadap Rumah Sakit yang diberikan oleh 

lembaga independen penyelenggara Akreditasi yang ditetapkan oleh 

Menteri, setelah dinilai bahwa Rumah Sakit itu memenuhi Standar 

Pelayanan Rumah Sakit yang berlaku untuk meningkatkan mutu pelayanan 

Rumah Sakit secara berkesinambungan.  

Menurut Undang-undang No. 012 Tahun 2012 tentang akreditasi 

rumah sakit, pasal 3 (ayat 7) : dalam upaya peningkatan mutu pelayanan 

rumah sakit wajib dilakukan akreditasi secara berkala minimal 2 (tiga) tahun 

sekali. Seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi serta 

semakin kritisnya masyarakat Indonesia dalam menilai mutu pelayanan 
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kesehatan, maka perlu dilakukan perubahan yang bermakna terhadap mutu 

rumah sakit di Indonesia dengan cara melakukan perubahan stadar akreditasi 

rumah sakit yag lebih berkualitas dan menuju standar internasional. 

Akreditasi internasional hanya dapat dilakukan oleh lembaga independen 

penyelenggara Akreditasi yang sudah terakreditasi oleh International Society 

for Quality in Health Care (ISQua). Dalam hal ini Kementerian Kesehatan 

RI khususnya Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan memilih dan 

menetapkan sistem akeditasi rumah sakit yang mengacu pada Joint 

Commision International (JCI). 

Joint Commision International (JCI) merupakan badan akreditasi 

non profit yang berpusat di Amerika serikat dan bertugas menetapkan dan 

menilai standar performa para pemberi pelayanan kesehatan. Joint 

Commision International (JCI) merupakan suatu lembaga independen luar 

negeri yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan sebagai pelaksana 

Akreditasi Internasional. Akreditasi ini merupakan sebuah pengakuan dari 

masyarakat internasional terhadap standar kualitas layanan kesehatan yang 

diterapkan rumah sakit yang berkontribusi melayani masyarakat. Standar 

akreditasi nasional terangkum dalam Standar Akreditasi Rumah Sakit, 

sedangkan standar Akreditasi Internasional terangkum dalam Joint 

Commission International Accreditation Satndars for Hospital. Tujuan dari 

akreditasi ini ialah untuk:  

a. Meningkatkan mutu pelayanan Rumah Sakit 

b. Meningkatkan keselamatan pasien Rumah Sakit 
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c. Meningkatkan perlindungan bagi pasien, masyarakat, sumber daya 

manusia Rumah Sakit dan Rumah Sakit sebagai institusi 

d. Mendukung program Pemerintah di bidang kesehatan. 

7. Formularium Rumah Sakit 

Formularium rumah sakit merupakan penerapan konsep obat esensial 

di rumah sakit yang berisi daftar obat dan informasi penggunaannya. Obat 

yang termasuk dalam daftar formularium merupakan obat pilihan utama 

(drug of choice) dan obat-obat alternatifnya. Dasar-dasar pemilihan obat-

obat alternative tetap harus mengindahkan prinsip manajemen dan criteria 

mayor yaitu berdasarkan pada : pola penyakit yang berkembang didaerah 

tersebut, efficacy, efektivitas, keamanan, kualitas, biaya, dan dapat dikelola 

oleh sumber daya dan keuangan rumah sakit (Anonim, 2002). 

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 72 tahun 2016 

tentang Standar Pelayanan Farmasi di Rumah Sakit, Formularium  Rumah  

Sakit  disusun  mengacu  kepada Formularium  Nasional.  Formularium  

Rumah  Sakit  merupakan daftar  Obat  yang  disepakati  staf  medis,  

disusun  oleh Komite/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  
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agar  dihasilkan  Formularium  Rumah Sakit  yang  selalu  mutakhir  dan  

dapat  memenuhi  kebutuhan pengobatan yang rasional. Tahapan proses 

penyusunan Formularium Rumah Sakit: 

a. Membuat rekapitulasi usulan Obat dari masing-masing Staf Medik  

Fungsional  (SMF) berdasarkan  standar terapi  atau standar 

pelayanan medik 

b. Mengelompokkan usulan Obat berdasarkan kelas terapi 

c. Membahas usulan tersebut dalam rapat Komite/Tim Farmasi dan 

Terapi, jika diperlukan dapat meminta masukan dari pakar 

d. Mengembalikan rancangan hasil pembahasan Komite/Tim Farmasi 

dan Terapi, dikembalikan ke masing-masing SMF untuk 

mendapatkan umpan balik 

e. Membahas hasil umpan balik dari masing-masing SMF 

f. Menetapkan daftar Obat yang masuk ke dalam Formularium Rumah 

Sakit 

g. Menyusun kebijakan dan pedoman untuk implementasi 

h. Melakukan edukasi mengenai Formularium Rumah Sakit kepada staf 

dan melakukan monitoring 

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 
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d. Praktis dalam penyimpanan dan pengangkutan 

e. Praktis dalam penggunaan dan penyerahan 

f. Menguntungkan dalam hal kepatuhan dan penerimaan oleh pasien 

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

berdasarkan biaya langsung dan tidak lansung 

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

(evidence based medicines)  yang  paling  dibutuhkan untuk 

pelayanan dengan harga yang terjangkau. 

Sistem pembuatan formularium merupakan sarana yang memadai 

untuk meningkatkan kualitas obat dan efisiensi biaya obat yang digunakan 

di rumah sakit. Karena itu perlu adanya formularium rumah sakit, yaitu 

dokumen yang secara terus menerus direvisi, memuat sediaan obat dan 

informasi penting lainya yang merefleksikan keputusan klinik mutakhir dari 

staf medik rumah sakit. Formularium memuat ringkasan informasi obat yang 

mudah dipahami oleh profesional kesehatan di rumah sakit. Pada umumnya, 

informasi itu mencakup nama generik, indikasi penggunaan, kekuatan, 

bentuk sediaan, patologi, toksikologi, jadwal pemberian, kontraindikasi, 

efek samping, dosis regimen yang direkomendasikan dan informasi penting 

yang harus diberikan pada pasien. Formularium yang dikelola dengan baik 

mempunyai manfaat untuk rumah sakit, adapun manfaatnya antara lain :  

a. Meningkatkan mutu dan ketepatan penggunaan obat di rumah sakit. 

b. Merupakan bahan edukasi bagi profesional kesehatan tentang terapi 

obat yang rasional. 
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c. Memberikan rasio manfaat biaya yang tertinggi, bukan hanyalah 

sekedar mencari harga obat yang termurah. 

d. Memudahkan profesional kesehatan dalam memilih obat yang akan 

digunakan untuk perawatan pasien. 

e. Memuat sejumlah pilihan terapi obat yang jenisnya dibatasi sehingga 

profesional kesehatan dapat mengetahui dan mengingat obat yang 

mereka gunakan secara rutin. Instalasi farmasi rumah sakit dapat 

melakukan pengelolaan obat secara efektif dan efisien (Anonim, 

2010). 

B. Instalasi Farmasi Rumah Sakit 

1. Pengertian Instalasi Farmasi Rumah Sakit (IFRS) 

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 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 dilaksanakan di 

Instalasi Farmasi Rumah Sakit melalui sistem satu pintu. Alat Kesehatan yang 

dikelola oleh Instalasi Farmasi sistem satu pintu berupa alat medis habis 

pakai/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 Bahan Medis Habis 

Pakai yang bertujuan untuk mengutamakan kepentingan pasien melalui 
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Instalasi Farmasi Rumah Sakit. Dengan demikian semua Sediaan Farmasi, 

Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai yang beredar di Rumah Sakit 

merupakan tanggung jawab Instalasi Farmasi Rumah Sakit, sehingga tidak ada 

pengelolaan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai 

di Rumah Sakit yang dilaksanakan selain oleh Instalasi Farmasi Rumah Sakit. 

2. Tujuan Instalasi Farmasi Rumah Sakit (IFRS) 

Tujuan instalasi farmasi rumah sakit adalah mengadakan, melaksanakan 

fungsi, dan pelayanan farmasi yang langsung serta bertanggung jawab dalam 

mencapai hasil (outcome) yang pasti, guna meningkatkan mutu kehidupan 

individu pasien dan anggota masyarakat. Unsur utama dalam tujuan tersebut 

adalah kemanusiaan, pelayanan langsung, bertanggung jawab, obat, hasil pasti 

dari obat dan mutu kehidupan (Siregar, 2004). 

3. Tugas Instalasi Farmasi Rumah Sakit (IFRS) 

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 72 

Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit, 

pengorganisasian Instalasi Farmasi Rumah Sakit harus mencakup 

penyelenggaraan pengelolaan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Bahan 

Medis Habis Pakai, 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. 
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b. Melaksanakan pengelolaan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Bahan 

Medis Habis Pakai yang efektif, aman, bermutu dan efisien. 

c.    Melaksanakan pengkajian dan pemantauan penggunaan Sediaan 

Farmasi, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai guna 

memaksimalkan efek terapi dan keamanan serta meminimalkan risiko. 

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 (IFRS) 

Fungsi Instalasi Farmasi Rumah Sakit berdasarkan Peraturan Menteri 

Kesehatan Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2016 Tentang Standar 

Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit, meliputi: 

a.    Pengelolaan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Bahan Medis Habis 

Pakai. 

1) Memilih Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis 

Pakai sesuai kebutuhan pelayanan Rumah Sakit. 

2) Merencanakan kebutuhan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan 

Bahan Medis Habis Pakai secara efektif, efisien dan optimal. 
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3) Mengadakan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis 

Habis Pakai berpedoman pada perencanaan yang telah dibuat sesuai 

ketentuan yang berlaku. 

4) Memproduksi Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis 

Habis Pakai untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan di 

Rumah Sakit. 

5) Menerima Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis 

Pakai sesuai dengan spesifikasi dan ketentuan yang berlaku. 

6) Menyimpan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis 

Habis Pakai sesuai dengan spesifikasi dan persyaratan kefarmasian. 

7) Mendistribusikan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Bahan 

Medis Habis Pakai ke unit-unit 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 Bahan Medis Habis Pakai (apabila sudah 

memungkinkan). 

11) Mengidentifikasi, mencegah dan mengatasi masalah yang terkait 

dengan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis 

Pakai. 

12) Melakukan pemusnahan dan penarikan Sediaan Farmasi, Alat 

Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai yang sudah tidak dapat 

digunakan. 
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13) Mengendalikan persediaan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan 

Bahan Medis Habis Pakai. 

14) Melakukan administrasi pengelolaan Sediaan Farmasi, Alat 

Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai. 

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 

5) Mengidentifikasi, mencegah dan mengatasi masalah yang terkait 

dengan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis 

Pakai. 

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 
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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. Struktur Organisasi Farmasi Rumah Sakit 

Salah satu persyaratan dalam penerapan sistem manajemen mutu 

menyeluruh adalah adanya organisasi yang sesuai, yang dapat mengakomodasi 

seluruh kegiatan pelaksanaan fungsi. IFRS juga harus memiliki suatu 

organisasi yang pasti dan sesuai dengan kebutuhan sekarang dan kebutuhan 

mengakomodasi perkembangan di masa depan, dan mengikuti visi, misi yang 

telah ditetapkan pimpinan rumah sakit dan para apoteker rumah sakit. 

Organisasi IFRS harus didesain dan dikembangkan sedemikian rupa agar 

faktor-faktor teknis, administrasi dan manusia yang mempengaruhi mutu 

produk dan pelayanannya berada di bawah kendali. Pengendalian itu dapat 

dilaksanakan melalui suatu struktur organisasi IFRS yang terdiri atas 

penetapan pekerjaan yang dilakukan beserta tanggung jawab dan hubungan 

hierarki untuk melaksanakan pekerjaan itu (Siregar, 2012). 

C. Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit 

Sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 72 Tahun 2016 tentang 

Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit bahwa pelayanan kefarmasian 
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adalah suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang 

berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk 

meningkatkan mutu kehidupan pasien. Standar Pelayanan Kefarmasian adalah 

tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman bagi tenaga kefarmasian dalam 

menyelenggarakan pelayanan kefarmasian. Pengaturan standar pelayanan 

kefarmasian di rumah sakit bertujuan untuk:  

1. Meningkatkan mutu pelayanan kefarmasian 

2.  Menjamin kepastian hukum bagi tenaga kefarmasian 

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

dalam rangka keselamatan pasien (patient safety). 

Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit merupakan bagian yang tidak 

terpisahkan dari sistem pelayanan kesehatan Rumah Sakit yang berorientasi 

kepada pelayanan pasien, penyediaan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan 

Bahan Medis Habis Pakai yang bermutu dan terjangkau bagi semua lapisan 

masyarakat termasuk pelayanan farmasi klinik. Pelayanan Kefarmasian 

merupakan kegiatan yang bertujuan untuk mengidentifikasi, mencegah, dan 

menyelesaikan masalah terkait obat. Ruang lingkup pelayanan kefarmasian di 

rumah sakit berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 

72 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit meliputi 

2 (dua) kegiatan, yaitu kegiatan yang bersifat manajerial berupa pengelolaan 

Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai dan kegiatan 

pelayanan farmasi klinik. Kegiatan tersebut harus didukung oleh sumber daya 

manusia, sarana, dan peralatan. 
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1. Kegiatan Pengelolaan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Bahan 

Medis Habis Pakai 

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 72 Tahun 2016 tentang 

Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit, Pengelolaan Sediaan Farmasi, 

Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai, meliputi: 

a. Pemilihan 

Pemilihan adalah kegiatan untuk menetapkan jenis Sediaan Farmasi, 

Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai sesuai dengan kebutuhan. 

Pemilihan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis 

Pakai ini berdasarkan: 

1) Formularium dan standar pengobatan/pedoman diagnosa dan terapi. 

2) Standar Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis 

Pakai yang telah ditetapkan. 

3) Pola penyakit 

4) Efektifitas dan keamanan 

5) Pengobatan berbasis bukti 

6) Mutu 

7) Harga 

8) Ketersediaan di pasaran. 

Formularium Rumah Sakit disusun mengacu kepada Formularium 

Nasional. Formularium Rumah Sakit merupakan daftar Obat yang 

disepakati staf medis, disusun oleh Panitia Farmasi dan Terapi (PFT) yang 

ditetapkan oleh Pimpinan Rumah Sakit. 
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b. Perencanaan Kebutuhan 

Perencanaan kebutuhan obat merupakan proses kegiatan dalam 

pemilihan jenis, jumlah dan harga perbekalan farmasi yang sesuai dengan 

kebutuhan dana anggaran, untuk menghindari kekosongan obat dengan 

menggunakan metode yang dapat dipertanggung jawabkan dan dasar-dasar 

perencanaan yang telah ditentukan antara lain: konsumsi, epidemiologi, 

kombinasi metode konsumsi dan epidemiologi, disesuaikan dengan 

anggaran yang tersedia. 

Tujuan perencanaan pengadaan obat adalah untuk mendapatkan: 

1) Prakiraan jenis dan jumlah obat dan perbekalan kesehatan yang 

mendekati kebutuhan 

2) Menghindari terjadinya kekosongan obat 

3) Meningkatkan penggunaan obat secara rasional 

4) Meningkatkan efisiensi penggunaan obat 

Adapun yang menjadi pedoman dalam perencanaan pengadaan 

obat yaitu anggaran yang tersedia, penetepan prioritas, sisa persediaan, 

data pemakaian periode yang lalu, waktu tunggu pemesanan, dan rencana 

pengembangan. Ada 3 metode perencanaan perbekalan farmasi, yaitu: 

1) Metode konsumsi, metode ini didasarkan atas analisis data konsumsi 

obat tahun sebelumnya. 

2) Metode epidemiologi, metode ini didasarkan pada pola penyakit, 

data jumlah kunjungan, frekuensi penyakit dan standar pengobatan 

yang ada. 



24 
 

Laporan PKPA Bidang Rumah Sakit  Mahasiswa PSPA Fakultas Farmasi Universitas 

Wahid Hasyim Semarang Angkatan XII di RSUD K.R.M.T Wongsonegoro Semarang 

tanggal 2 April - 31 Mei 2018 

 

3) Metode Kombinasi, metode ini merupakan kombinasi metode 

konsumsi dan metode epidemiologi. 

Perencanaan yang telah dibuat harus dilakukan koreksi dengan 

menggunakan metode analisis nilai ABC untuk koreksi terhadap aspek 

ekonomis, karena suatu jenis obat dapat memakan anggaran besar 

disebabkan pemakaiannya banyak atau harganya mahal. Dengan analisis 

nilai ABC ini, dapat diidentifikasi jenis-jenis obat yang dimulai dari 

golongan obat yang membutuhkan biaya terbanyak. Pada dasarnya obat 

dibagi dalam tiga golongan yaitu golongan A jika obat tersebut 

mempunyai nilai kurang lebih 80% sedangkan jumlah obat tidak lebih dari 

20%, golongan B jika Obat tersebut mempunyai nilai sekitar 15% dengan 

jumlah obat sekitar 10%-80%, dan golongan C jika obat mempunyai nilai 

5% dengan jumlah Obat sekitar 80%-100%.  

Analisa juga dapat dilakukan dengan metode VEN (Vital, Esensial 

dan Non Esensial) untuk koreksi terhadap aspek terapi, yaitu dengan 

menggolongkan obat kedalam tiga kategori. Kategori V atau vital yaitu 

obat yang harus ada yang diperlukan untuk menyelamatkan kehidupan, 

kategori E atau esensial yaitu obat yang terbukti efektif untuk 

menyembuhkan penyakit atau mengurangi pasien, kategori N atau non 

esensial yaitu meliputi berbagai macam obat yang digunakan untuk 

penyakit yang dapat sembuh sendiri, obat yang diragukan manfaatnya 

dibanding obat lain yang sejenis. Analisa kombinasi metode ABC dan 
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VEN yaitu dengan melakukan pendekatan mana yang paling bermanfaat 

dalam efisiensi atau penyesuaian dana. 

c. 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 Bahan Medis Habis Pakai antara lain: 

1) Bahan baku obat harus disertai Sertifikat Analisa 

2) Bahan berbahaya harus menyertakan Material Safety Data Sheet 

MSDS) 

3) Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai 

harus mempunyai Nomor Izin Edar 

4) Expired date minimal 2 (dua) tahun kecuali untuk Sediaan Farmasi, 

Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai tertentu (vaksin, 

reagensia, dan lain-lain). 

Rumah Sakit harus memiliki mekanisme yang mencegah 

kekosongan stok obat yang secara normal tersedia di Rumah Sakit dan 
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mendapatkan obat saat Instalasi Farmasi tutup.Pengadaan dapat dilakukan 

melalui : 

1) Pembelian 

Rumah Sakit pemerintah melakukan pembelian Sediaan Farmasi, 

Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai harus sesuai dengan 

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

perlu diperhatikan dalam pembelian adalah: 

a) Kriteria Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis 

Habis Pakai, yang meliputi kriteria umum dan kriteria mutu obat. 

b) Persyaratan pemasok. 

c) Penentuan waktu pengadaan dan kedatangan Sediaan Farmasi, 

Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai. 

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

Metode Pembelian antara lain : 

a) Tender Terbuka 

1. Tender formal yang mengundang perusahaan atau perwakilan 

lokal atau perwakilan dunia yang patuh terhadap syarat-syarat 

yang ada pada tender tersebut. 

2. Berlaku untuk semua rekanan yang terdaftar dan sesuai 

dengan kriteria yang telah ditetapkan. 

3. Pada penentuan harga, metode ini lebih menguntungkan 

tetapi memerlukan waktu yang lama, perhatian lebih, dan staf 

yang kuat. Biasanya dilakukan oleh rumah sakit negeri 
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dengan dana dari APBN/APBD, untuk melakukan tender 

terbuka ini perlu sebuah panitia tersendiri dan penilaian yang 

mantap terhadap distributor (mutu produk dan harga). 

4. Berlaku untuk semua rekanan yang terdaftar dan sesuai 

kriteria yang telah ditetapkan, karena biasanya 

pengumumannya lewat media cetak maupun elektronik. Pada 

penentuan harga, metode ini menguntungkan karena harga 

dapat ditekan, namun butuh waktu yang lama, serta perhatian 

penuh.  

b) Tender Tertutup 

1. Memasukan satu penawaran tertutup atau tender selektif 

dimana pemasok harus menyetujui dimuka dan 

mempertimbangkan kepatuhan kepada GMPs, kinerja masa 

lalu dan kemampuan keuangan. 

2. Hanya dilakukan pada rekanan tertentu yang sudah terbatas 

dan punya riwayat baik. 

3. Harga masih dapat dikendalikan, tenaga dan beban kerja 

lebih ringan daripada lelang terbuka. Hanya dilakukan untuk 

rekanan tertentu yang sudah terdaftar dan punya riwayat yang 

baik, antara lain: pelayanannya baik, MoU-nya mudah dan 

bila ada obat yang kadaluarsa dapat dikembalikan. 

4. Penentuan harga masih dapat dikendalikan, tenaga dan beban 

kerja pun lebih ringan bila dibandingkan lelang terbuka.  



28 
 

Laporan PKPA Bidang Rumah Sakit  Mahasiswa PSPA Fakultas Farmasi Universitas 

Wahid Hasyim Semarang Angkatan XII di RSUD K.R.M.T Wongsonegoro Semarang 

tanggal 2 April - 31 Mei 2018 

 

c) Kontrak 

1. Dilakukan pendekatan dengan rekanan terpilih, terbatas tidak 

lebih dari 3 rekanan untuk penentuan harga. 

2. Ada tawar menawar untuk pencapaian spesifik harga. Disebut 

juga pengadaan dengan negosiasi, dimana pembeli 

melakukan pendekatan pada beberapa supplier (biasanya 3 

atau lebih) untuk menentukan harga. Pembeli juga dapat 

melakukan tawar-menawar dengan para supplier untuk 

memperoleh harga atau pelayanan tertentu. 

d) Pengadaan/Pembelian langsung 

1. Paling sederhana tetapi harga yang diperoleh mahal karena 

pembelian hanya dari satu pemasok tunggal. 

2. Biasanya pembelian jumlah kecil dan perlu segera tersedia. 

3. Harga relatif lebih mahal. 

4. Pengadaan obat dengan pembelian langsung sangat 

menguntungkan karena di samping waktunya cepat, juga 

volume obat tidak begitu besar sehingga tidak menumpuk 

atau macet di gudang. 

5. Harganya lebih murah karena langsung dari distributor atau 

sumbernya dan dapat kredit. 

6. Mendapatkan kualitas seperti yang diinginkan. 

7. Bila ada kesalahan mudah mengurusnya. 

8. Memperpendek lead time. 
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9. Sewaktu-waktu kehabisan atau kekurangan obat dapat 

langsung menghubungi distributor.  

2) Produksi Sediaan Farmasi 

Instalasi Farmasi Rumah Sakit dapat memproduksi sediaan tertentu 

apabila: 

a) Sediaan Farmasi tidak ada di pasaran 

b) Sediaan Farmasi lebih murah jika diproduksi sendiri 

c) Sediaan Farmasi dengan formula khusus 

d) Sediaan Farmasi dengan kemasan yang lebih kecil/repacking 

e) Sediaan Farmasi untuk penelitian 

f) Sediaan Farmasi yang tidak stabil dalam penyimpanan/harus 

dibuat baru (recenter paratus). 

Sediaan yang dibuat di Rumah Sakit harus memenuhi 

persyaratan mutu dan terbatas hanya untuk memenuhi kebutuhan 

pelayanan di Rumah Sakit tersebut. 

3) Sumbangan/Dropping/Hibah 

Instalasi Farmasi harus melakukan pencatatan dan pelaporan 

terhadap penerimaan dan penggunaan Sediaan Farmasi, Alat 

Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai sumbangan/ dropping/ 

hibah. Seluruh kegiatan penerimaan Sediaan Farmasi, Alat 

Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai dengan cara 

sumbangan/dropping/hibah harus disertai dokumen administrasi 

yang lengkap dan jelas. Agar penyediaan Sediaan Farmasi, Alat 
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Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai dapat membantu 

pelayanan kesehatan, maka jenis Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, 

dan Bahan Medis Habis Pakai harus sesuai dengan kebutuhan pasien 

di Rumah Sakit. Instalasi Farmasi dapat memberikan rekomendasi 

kepada pimpinan Rumah Sakit untuk mengembalikan/menolak 

sumbangan/ dropping/hibah Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan 

Bahan Medis Habis Pakai yang tidak bermanfaat bagi kepentingan 

pasien. 

d. 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. Hal perlu di 

perhatikan dalam penerimaan : 

1) Harus mempunyai material safety data sheet untuk bahan B3. 

2) Khusus untuk alkes harum memiliki certificate of origin. 

3) Ada Sertifikat analisa produk. 

e. Penyimpanan 

Penyimpanan harus dapat menjamin kualitas dan keamanan Sediaan 

Farmasi, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai 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 

Bahan Medis Habis Pakai. Instalasi Farmasi harus dapat memastikan 
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bahwa Obat disimpan secara benar dan diinspeksi secara periodik. Metode 

penyimpanan dapat dilakukan berdasarkan kelas terapi, bentuk sediaan, 

dan jenis Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai 

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 Bahan 

Medis Habis Pakai yang penampilan dan penamaan yang mirip (LASA, 

Look Alike Sound Alike) tidak ditempatkan berdekatan dan harus diberi 

penandaan khusus untuk mencegah terjadinya kesalahan pengambilan 

Obat. 

f. Pendistribusian 

Sistem distribusi di unit pelayanan dapat dilakukan dengan cara: 

1) Sistem Persediaan Lengkap di Ruangan (floor stock) 

a) Pendistribusian Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Bahan 

Medis Habis Pakai untuk persediaan di ruang rawat disiapkan dan 

dikelola oleh Instalasi Farmasi 

b) Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai 

yang disimpan di ruang rawat harus dalam jenis dan jumlah yang 

sangat dibutuhkan 

c) Dalam kondisi sementara dimana tidak ada petugas farmasi yang 

mengelola (diatas jam kerja) maka pendistribusiannya 

didelegasikan kepada penanggung jawab ruangan 



32 
 

Laporan PKPA Bidang Rumah Sakit  Mahasiswa PSPA Fakultas Farmasi Universitas 

Wahid Hasyim Semarang Angkatan XII di RSUD K.R.M.T Wongsonegoro Semarang 

tanggal 2 April - 31 Mei 2018 

 

d) Setiap hari dilakukan serah terima kembali pengelolaan obat floor 

stock kepada petugas farmasi dari penanggung jawab ruangan 

e) Apoteker harus menyediakan informasi, peringatan dan 

kemungkinan interaksi Obat pada setiap jenis Obat yang 

disediakan di floor stock 

2) Sistem Resep Perorangan 

Pendistribusian Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis 

Habis Pakai berdasarkan Resep perorangan/pasien rawat jalan dan 

rawat inap melalui Instalasi Farmasi. 

3) Sistem Unit Dosis 

Pendistribusian Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis 

Habis Pakai 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. 

4) Sistem Kombinasi 

Sistem pendistribusian Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan 

Bahan Medis Habis Pakai bagi pasien rawat inap dengan menggunakan 

kombinasi a + b atau b + c atau a + c. 

g. Pemusnahan dan Penarikan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan 

Bahan Medis Habis Pakai 

Tahapan pemusnahan obat terdiri dari: 

1) Membuat daftar Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis 

Habis Pakai yang akan dimusnahkan. 
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2) Menyiapkan Berita Acara Pemusnahan. 

3) Mengoordinasikan jadwal, metode dan tempat pemusnahan kepada 

pihak terkait. 

4) Menyiapkan tempat pemusnahan. 

5) Melakukan pemusnahan disesuaikan dengan jenis dan bentuk 

sediaan serta peraturan yang berlaku. 

h. Pengendalian 

Pengendalian penggunaan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan 

Bahan Medis Habis Pakai dapat dilakukan oleh Instalasi Farmasi harus 

bersama dengan Tim Farmasi dan Terapi (TFT) di Rumah Sakit.Cara 

untuk mengendalikan persediaan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan 

Bahan Medis Habis Pakai adalah: 

1) Melakukan evaluasi persediaan yang jarang digunakan (slow moving) 

2) Melakukan evaluasi persediaan yang tidak digunakan dalam waktu tiga 

bulan berturut-turut (death stock) 

3) Stok opname yang dilakukan secara periodik dan berkala. 

i. Administrasi 

Kegiatan administrasi terdiri dari: 

1) Pencatatan dan Pelaporan 

Pencatatan dan pelaporan terhadap kegiatan pengelolaan Sediaan 

Farmasi, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai yang 

meliputi perencanaan kebutuhan, pengadaan, penerimaan, 

pendistribusian, pengendalian persediaan, pengembalian, 
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pemusnahan dan penarikan. Pelaporan dibuat secara periodik yang 

dilakukan Instalasi Farmasi dalam periode waktu tertentu (bulanan, 

triwulanan, semester atau pertahun). 

2) Administrasi Keuangan 

Apabila Instalasi Farmasi Rumah Sakit harus mengelola keuangan 

maka perlu menyelenggarakan administrasi keuangan. 

3) Administrasi Penghapusan 

Administrasi penghapusan merupakan kegiatan penyelesaian 

terhadap Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai 

yang tidak terpakai karena kadaluwarsa, rusak, mutu tidak memenuhi 

standar dengan cara membuat usulan penghapusan Sediaan Farmasi, Alat 

Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai kepada pihak terkait sesuai 

dengan prosedur yang berlaku. 

2. Pelayanan Farmasi Klinik 

Menurut PMK nomor 72 tahun 2016 tentang standar pelayanan 

kefarmasian di rumah sakit dijelaskan bahwa standar pelayanan kefarmasian 

di rumah sakit meliputi manajemen atau pengelolaan sediaan farmasi, alat 

kesehatan dan bahan medis habis pakai dan pelayanan farmasi klinik. 

Pelayanan farmasi klinik merupakan pelayanan langsung yang diberikan 

apoteker kepada pasien dalam rangka meningkatkan outcome terapi dan 

meminimalkan risiko terjadinya efek samping karena obat, untuk tujuan 

keselamatan pasien (Patient safety) sehingga kualitas hidup pasien (Quality of 

life) terjamin. Pelayanan farmasi klinis antara lain: 
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a. Pengkajian dan Pelayanan 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: 

1) Nama, umur, jenis kelamin, berat badan dan tinggi badan pasien 

2) Nama, nomor ijin, alamat dan paraf dokter 

3) Tanggal Resep 

4) Ruangan/unit asal resep 

Persyaratan farmasetik meliputi: 

1) Nama obat, bentuk dan kekuatan sediaan 

2) Dosis dan jumlah obat 

3) Stabilitas 

4) Aturan dan cara penggunaan 

Persyaratan klinis meliputi: 

1) Ketepatan indikasi, dosis dan waktu penggunaan obat 

2) Duplikasi pengobatan 

3) Alergi dan Reaksi obat yang Tidak Dikehendaki (ROTD) 

4) Kontraindikasi 

5) Interaksi obat 

b. Penelusuran Riwayat Penggunaan Obat 

Penelusuran riwayat penggunaan obat merupakan proses untuk 

mendapatkan informasi mengenai seluruh obat/sediaan farmasi lain yang 
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pernah dan sedang digunakan, riwayat pengobatan dapat diperoleh dari 

wawancara atau data rekam medik/pencatatan penggunaan obat pasien. 

Tahapan penelusuran riwayat penggunaan obat: 

1) Membandingkan riwayat penggunaan obat dengan data rekam 

medik/pencatatan penggunaan obat untuk mengetahui perbedaan 

informasi penggunaan obat 

2) Melakukan verifikasi riwayat penggunaan obat yang diberikan oleh 

tenaga kesehatan lain dan memberikan informasi tambahan jika 

diperlukan 

3) Mendokumentasikan adanya alergi dan Reaksi obat yang Tidak 

Dikehendaki (ROTD) 

4) Mengidentifikasi potensi terjadinya interaksi obat 

5) Melakukan penilaian terhadap kepatuhan pasien dalam menggunakan 

obat 

6) Melakukan penilaian rasionalitas obat yang diresepkan 

7) Melakukan penilaian terhadap pemahaman pasien terhadap obat 

yang digunakan 

8) Melakukan penilaian adanya bukti penyalahgunaan obat 

9) Melakukan penilaian terhadap teknik penggunaan obat 

10) Memeriksa adanya kebutuhan pasien terhadap obat dan alat bantu 

kepatuhan minum obat (concordance aids) 

11) Mendokumentasikan obat yang digunakan pasien sendiri tanpa 

sepengetahuan dokter 



37 
 

Laporan PKPA Bidang Rumah Sakit  Mahasiswa PSPA Fakultas Farmasi Universitas 

Wahid Hasyim Semarang Angkatan XII di RSUD K.R.M.T Wongsonegoro Semarang 

tanggal 2 April - 31 Mei 2018 

 

12) Mengidentifikasi terapi lain, misalnya suplemen dan pengobatan 

alternatif yang mungkin digunakan oleh pasien 

c. Rekonsiliasi Obat 

Rekonsiliasi obat merupakan proses membandingkan instruksi 

pengobatan dengan obat yang telah didapat pasien. Tahap proses 

rekonsiliasi obat yaitu: 

1) Pengumpulan data 

2) Komparasi 

3) Melakukan konfirmasi kepada dokter jika menemukan 

ketidaksesuaian dokumentasi 

4) Melakukan komunikasi dengan pasien dan/atau keluarga pasien atau 

perawat mengenai perubahan terapi yang terjadi. Apoteker 

bertanggung jawab terhadap informasi obat yang diberikan. 

d. Pelayanan Informasi Obat 

Pelayanan Informasi Obat (PIO) 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. 

Kegiatan PIO meliputi: 

1) Menjawab pertanyaan 

2) Menerbitkan buletin, leaflet, poster, newsletter 
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3) Menyediakan informasi bagi Tim Farmasi dan Terapi sehubungan 

dengan penyusunan Formularium Rumah Sakit 

4) Bersama dengan Tim Penyuluhan Kesehatan Rumah Sakit (PKRS) 

melakukan kegiatan penyuluhan bagi pasien rawat jalan dan rawat 

inap 

5) Melakukan pendidikan berkelanjutan bagi tenaga kefarmasian dan 

tenaga kesehatan lainnya 

6) Melakukan penelitian 

e. Konseling 

Konseling Obat adalah suatu aktivitas pemberian nasihat atau saran 

terkait terapi obat dari Apoteker (konselor) kepada pasien dan/atau 

keluarganya. Kegiatan dalam konseling obat meliputi: 

1) Membuka komunikasi antara Apoteker dengan pasien 

2) Mengidentifikasi tingkat pemahaman pasien tentang penggunaan 

obat melalui Three Prime Questions 

3) Menggali informasi lebih lanjut dengan memberi kesempatan kepada 

pasien untuk mengeksplorasi masalah penggunaan obat 

4) Memberikan penjelasan kepada pasien untuk menyelesaikan masalah 

pengunaan obat 

5) Melakukan verifikasi akhir dalam rangka mengecek pemahaman 

pasien 

6) Dokumentasi 

Faktor yang perlu diperhatikan dalam konseling obat: 
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1) Kriteria Pasien: 

a) Pasien kondisi khusus (pediatri, geriatri, gangguan fungsi ginjal, 

ibu hamil dan menyusui) 

b) Pasien dengan terapi jangka panjang/penyakit kronis 

(Tuberkulosis, DM, Epilepsi, dan lain-lain) 

c) Pasien yang menggunakan obat-obatan dengan instruksi khusus 

(penggunaan kortiksteroid dengan tappering down/off) 

d) Pasien yang menggunakan obat dengan indeks terapi sempit 

(digoksin, phenytoin) 

e) Pasien yang mempunyai riwayat kepatuhan rendah 

2) Sarana dan Peralatan: 

a) Ruangan atau tempat konseling  

b) Alat bantu konseling (kartu pasien/catatan konseling) 

f. 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. 

g. Pemantauan Terapi Obat 

Pemantauan Terapi Obat (PTO) merupakan suatu proses yang 

mencakup kegiatan untuk memastikan terapi obat yang aman, efektif dan 
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rasional bagi pasien. Tujuan PTO adalah meningkatkan efektivitas terapi 

dan meminimalkan risiko Reaksi Obat yang Tidak Dikehendaki (ROTD). 

Kegiatan dalam PTO meliputi: 

1) Pengkajian pemilihan obat, dosis, cara pemberian obat, respons 

terapi, Reaksi Obat yang Tidak Dikehendaki (ROTD) 

2) Pemberian rekomendasi penyelesaian masalah terkait obat 

3) Pemantauan efektivitas dan efek samping terapi obat 

Tahapan PTO: 

1) Pengumpulan data pasien 

2) Identifikasi masalah terkait obat 

3) Rekomendasi penyelesaian masalah terkait obat 

4) Pemantauan 

5) Tindak lanjut 

h. Monitoring Efek Samping Obat 

Monitoring Efek Samping Obat (MESO) 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. 

Kegiatan pemantauan dan pelaporan ESO: 

1) Mendeteksi adanya kejadian reaksi obat yang tidak dikehendaki 

(ESO) 
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2) Mengidentifikasi obat-obatan dan pasien yang mempunyai risiko 

tinggi mengalami ESO 

3) Mengevaluasi laporan ESO dengan algoritme Naranjo 

4) Mendiskusikan dan mendokumentasikan ESO di Tim/Sub Tim 

Farmasi dan Terapi 

5) Melaporkan ke Pusat Monitoring Efek Samping obat Nasional 

i. Evaluasi Penggunaan Obat 

Evaluasi Penggunaan Obat (EPO) merupakan program evaluasi 

penggunaan Obat yang terstruktur dan berkesinambungan secara 

kualitatif dan kuantitatif. 

Kegiatan praktek EPO:  

1) Mengevaluasi pengggunaan obat secara kualitatif 

2) Mengevaluasi pengggunaan obat secara kuantitatif 

j. Dispensing Sediaan Steril 

Dispensing sediaan steril harus dilakukan di Instalasi Farmasi 

Rumah Sakit dengan teknik aseptik untuk menjamin sterilitas dan 

stabilitas produk dan melindungi petugas dari paparan zat berbahaya 

serta menghindari terjadinya kesalahan pemberian obat. 

Kegiatan dispensing sediaan steril meliputi:  

1) Pencampuran obat suntik 

Kegiatan tersebut meliputi: 

a) Mencampur sediaan intravena ke dalam cairan infus 
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b) Melarutkan sediaan intravena dalam bentuk serbuk dengan 

pelarut yang sesuai 

c) Mengemas menjadi sediaan siap pakai 

2) Penyiapan Nutrisi Parenteral 

Kegiatan dalam dispensing sediaan khusus: 

a) Mencampur sediaan karbohidrat, protein, lipid, vitamin, mineral 

untuk kebutuhan perorangan 

b) Mengemas ke dalam kantong khusus untuk nutrisi 

3) Penanganan Sediaan Sitostatik 

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 lingkungan, petugas maupun 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. 

k. Pemantauan Kadar Obat dalam Darah 

Pemantauan Kadar Obat dalam Darah (PKOD) merupakan 

interpretasi hasil pemeriksaan kadar obat tertentu atas permintaan dari 

dokter yang merawat karena indeks terapi yang sempit atau atas usulan 

dari Apoteker kepada dokter. Kegiatan PKOD meliputi: 
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1) Melakukan penilaian kebutuhan pasien yang membutuhkan 

Pemeriksaan Kadar Obat dalam Darah (PKOD) 

2) Mendiskusikan kepada dokter untuk persetujuan melakukan PKOD 

3) Menganalisis hasil PKOD dan memberikan rekomendasi 

D. Sistem Pengendalian Mutu 

Evaluasi Mutu Pelayanan merupakan proses pengukuran, penilaian atas 

semua kegiatan Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit secara berkala. Kualitas 

pelayanan meliputi: teknis pelayanan, proses pelayanan, tata cara/standar prosedur 

operasional, waktu tunggu untuk mendapatkan pelayanan. Metoda evaluasi yang 

digunakan, terdiri dari:  

1. Audit (pengawasan)  

Dilakukan terhadap proses hasil kegiatan apakah sudah sesuai standar.  

2. Review (penilaian)  

Terhadap pelayanan yang telah diberikan, penggunaan sumber daya, 

penulisan Resep. 

3. Survei  

Untuk mengukur kepuasan pasien, dilakukan dengan angket atau 

wawancara langsung. 

4. Observasi 

Terhadap kecepatan pelayanan misalnya lama antrian, ketepatan 

penyerahan Obat. 

Dalam pelaksanaan pengendalian mutu pelayanan kefarmasian dilakukan 

melalui kegiatan monitoring dan evaluasi yang harus dapat dilaksanakan oleh 
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Instalasi Farmasi sendiri atau dilakukan oleh tim audit internal. Monitoring 

dan evaluasi merupakan suatu pengamatan dan penilaian secara terencana, 

sistematis dan terorganisir sebagai umpan balik perbaikan sistem dalam 

rangka meningkatkan mutu pelayanan. Monitoring dan evaluasi harus 

dilaksanakan terhadap seluruh proses tata kelola sediaan farmasi, alat 

kesehatan, dan bahan medis habis pakai sesuai ketentuan yang berlaku. 

E.Peran Fungsional Apoteker 

Peran seorang apoteker dalam mendukung pelayanan kesehatan di rumah 

sakit dibagi menjadi dua, yaitu manajerial (non klinis) dan fungsional (klinis). 

Peran manajerial berupa  pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan 

medis habis pakai, mulai dari perencanaan, seleksi, pengadaan, penyimpanan dan 

pendistribusian. Peran fungsional berupa farmasi klinis meliputi pelayanan 

informasi obat dan konseling, Pemantauan Terapi Obat (PTO), Evaluasi 

Penggunaan Obat (EPO), penanganan bahan sitotoksik, pelayanan di unit 

pelayanan kritis, pemeliharaan formularium, pengendalian infeksi di rumah sakit, 

pemantauan dan pelaporan reaksi obat merugikan (ROM), sistem formularium, 

komite farmasi dan terapi (KFT), sistem pemantauan kesalahan obat, investigasi 

obat dan unit gawat darurat  (Siregar dan Amalia, 2004).  

F. Farmakoekonomi 

Farmasi dan ekonomi atau biasa disebut farmakoekonomi, merupakan dua 

hal yang saling berkaitan dan memiliki peran penting bagi seorang apoteker. 

Fungsi adanya farmakoekonomi yaitu untuk memutuskan suatu obat layak atau 

tidak dimasukkan ke dalam formularium rumah sakit. Tujuan farmakoekonomi 
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adalah memberikan pengobatan yang paling efektif dan efisien. Hasilnya bisa 

dijadikan informasi yang dapat membantu para pembuat kebijakan dalam 

menentukan pilihan atas alternatif-alternatif pengobatan yang tersedia agar 

pelayanan kesehatan menjadi lebih efisien dan ekonomis (Vogenberg, 2001). 

Kajian farmakoekonomi (tabel I) mempunyai empat metode analisis yang 

mempertimbangkan efektivitas, aspek ekonomi, keamanan, dan kualitas  obat  

yang dibandingkan. Aspek ekonomi menjadi prinsip dasar kajian 

farmakoekonomi, hasil kajian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan 

masukan untuk menetapkan penggunaan obat yang paling efisien dari sumber 

daya kesehatan yang terbatas  jumlahnya. Empat metode analisis farmakoekonomi 

tersebut dapat terlihat pada tabel di bawah ini. 

Tabel I. Metode Analisis dalam Kajian Farmakoekonomi 

Metode Analisis Karakteristik Analisis 

Analisis Minimalisasi Biaya 

(AMiB) 

Efek dua intervensi sama (atau setara), 

valuasi/biaya dalam rupiah. 

Analisis Efektivitas Biaya (AEB)  Efek dari satu intervensi lebih tinggi, hasil 

pengobatan diukur dalam unit alamiah/ 

indikator kesehatan, valuasi/biaya dalam 

rupiah. 

Analisis Utilitas Biaya (AUB) Efek dari satu intervensi lebih tinggi, hasil 

pengobatan dalam Quality Adjusted Life 

Years (QALY), valuasi/biaya dalam 

rupiah. 

Analisis Manfaat Biaya (AMB) Efek dari satu intervensi lebih tinggi, hasil 

pengobatan dinyatakan dalam rupiah, 

valuasi/biaya dalam rupiah. 
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Di antara empat metode tersebut, analisis minimalisasi-biaya (AMiB) 

adalah yang paling sederhana. AMiB digunakan untuk membandingkan dua 

intervensi kesehatan yang telah dibuktikan memiliki efek yang sama, serupa, atau 

setara. Jika dua terapi atau dua (jenis, merk) obat setara secara klinis, yang perlu 

dibandingkan hanya biaya untuk melakukan intervensi. Sesuai prinsip efisiensi 

ekonomi, jenis atau merek obat yang menjanjikan nilai terbaik adalah yang 

membutuhkan biaya paling kecil per periode terapi yang harus dikeluarkan untuk 

mencapai efek yang diharapkan. 

AEB (analisis efektivitas biaya) digunakan untuk membandingkan dua 

atau lebih intervensi kesehatan yang memberikan besaran efek berbeda. Hasil 

pengobatan pada AEB tidak diukur dalam unit moneter, melainkan didefinisikan 

dan diukur dalam unit alamiah, baik yang secara langsung menunjukkan efek 

suatu terapi atau obat (misalnya, penurunan kadar LDL darah dalam mg/dL, 

penurunan tekanan darah diastolik dalam mm Hg) maupun hasil selanjutnya dari 

efek terapi tersebut (misalnya, jumlah kematian atau serangan jantung yang dapat 

dicegah, radang tukak lambung yang tersembuhkan). 

AUB (analisis utilitas biaya) merupakan metode yang banyak digunakan. 

Biaya pada AUB juga diukur dalam unit moneter (jumlah rupiah yang harus 

dikeluarkan), tetapi hasil pengobatan dinyatakan dalam unit utilitas, misalnya 

JTKD. Hasil pengobatannya tidak bergantung secara langsung pada keadaan 

penyakit (disease state), secara teoritis AUB dapat digunakan untuk 

membandingkan dua area pengobatan yang berbeda, misalnya biaya per JTKD 

operasi jantung koroner versus biaya per JTKD erythropoietin pada penyakit 
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ginjal. Namun demikian, perbandingan antar-area pengobatan ini tidak mudah, 

karena JTKD diperoleh pada waktu dan dengan cara berbeda sehingga tak dapat 

begitu saja diperbandingkan. 

Sementara itu, AMB (analisis manfaat biaya) merupakan metode yang 

jarang digunakan karena etika serta sulitnya mengkuantifikasi nilai kesehatan dan 

hidup manusia. AMB digunakan untuk membandingkan dua atau lebih intervensi 

kesehatan yang memiliki tujuan berbeda  atau  dua  program  yang  memberikan 

hasil pengobatan dengan unit berbeda. Manfaat (benefit) diukur sebagai manfaat 

ekonomi yang terkait (associated economic benefit) dan dinyatakan dengan unit 

yang sama, yaitu unit moneter (Menkes RI, 2013). 

G. Central Sterile Supply Department (CSSD) 

Central Sterile Supply Departemen (CSSD) atau instalasi pusat pelayanan 

sterilisasi merupakan satu unit atau departemen dari rumah dari rumah sakit yang 

menyelenggarakan proses pencucian, pengemasan, sterilisasi terhadap semua alat 

atau bahan yang dibutuhkan dalam kondisi steril. Central Sterile Supply 

Departemen (CSSD) di rumah sakit bertujuan :  

1. Mengurangi infeksi nosokomial dengan menyediakan peralatan yang telah 

mengalami pensortiran, pencucian dan sterilisasi dengan sempurna.  

2. Memutuskan mata rantai penyebaran kuman di lingkungan rumah sakit.  

3. Menyediakan dan menjamin kualitas hasil sterillisasi terhadap produk 

yang dihasilkan.  

 Fungsi utama CSSD adalah menyiapkan alat-alat bersih dan steril untuk 

keperluan perawatan pasien di rumah sakit. Secara lebih rinci fungsinya adalah 
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menerima, memproses, mensterilkan, menyimpan serta kembali mendistribusikan 

peralatan medis ke semua ruangan di rumah sakit untuk kepentingan perawatan 

pasien. Alur aktivitas fungsional CSSD dimulai dari proses penerimaan, 

pembilasan, pembersihan, pengeringan, inspeksi dan pengemasan, memberi label, 

sterilisasi, penyimpaan sampai proses distribusi (Hidayat, 2003).  

 Kegiatan utama aktivitas CSSD adalah dekontaminasi instrumen dan linen 

baik yang bekas pakai maupun yang baru serta bahan perbekalan baru. 

Dekontaminasi merupakan proses pengurangan jumlah pencemar mikroorganisme 

atau substansi lain yang berbahaya baik secara fisik atau kimia sehingga aman 

untuk penanganan lebih lanjut. Proses dekontaminasi meliputi proses perendaman 

atau pembilasan, pencucian/pembersihan, pengeringan sampai dengan proses 

sterilisasi itu sendiri. Barang atau bahan yang didekontaminasi di CSSD seperti 

instrumen kedokteran, sarung tangan, kasa/pembalut, linen, kapas (Menkes RI, 

2010).  

 Sistem ini merupakan salah satu upaya atau program pengendalian infeksi 

di rumah sakit untuk melindungi pasien dari infeksi. Adapun alur kegiatan dalam 

CSSD dapat dilihat pada gambar 1 di bawah ini.  
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Gambar 1. Alur Kegiatan dalam CSSD 

Lokasi CSSD sebaiknya berdekatan dengan ruangan pemakaian alat steril 

terbesar seperti instalasi bedah sentral. Pemilihan lokasi ini bertujuan untuk 

meningkatkan pengendalian infeksi dengan meminimalkan resiko kontaminasi 

silang dan meminimalkan jarak transportasi alat steril (Hidayat, 2003). 

H. Penanganan Limbah 

Macam-macam penanganan limbah di rumah sakit diantaranya yaitu :  

1. Pengelolaan Limbah/Sampah Klinik  

Limbah/sampah klinik adalah limbah yang berasal dari pelayanan 

medik, perawatan gigi, farmasi, atau yang sejenis, serta limbah yang dihasilkan 

di rumah sakit pada saat dilakukan perawatan/pengobatan atau penelitian. 

Berdasarkan potensi bahaya yang terkandung dalam limbah klinik, menurut 

Permenkes 1204/Menkes/SK/X/2004 maka limbah dapat digolongkan sebagai 

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

termometer, jarum bekas dan alat suntik.  

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 Permenkes (2004) Limbah/sampah klinik tersebut akan 

ditampung dan ditangani. Prosesnya terdiri dari tahapan sebagai berikut:  

a. Pemisahan dan pengurangan  

Pemisahan limbah dilakukan dengan pemberian label yang jelas dari 

berbagai jenis limbah. Pengurangan jumlah limbah yang memerlukan 

perlakuan khusus, yaitu pemisahan limbah B3 (Bahan Berbahaya dan 

Beracun) dan non B3.   

b. Penampungan  

Sarana penampungan limbah harus memadai, diletakkan pada tempat yang 

aman dan hygienis.  

c. Standarisasi kantong dan kontainer pembuangan limbah  

Standard lain yang harus dipenuhi yaitu kantong dan kontainer limbah 

medik menyangkut penggunaan label yang sesuai dengan kategori limbah. 
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Standarisasi warna kantong digunakan untuk membuang sampah diperlukan 

guna mengurangi kesalahan dalam pemisahan sampah. Standard kantong, 

penggunaan kode dan label limbah medik ini berfungsi untuk memilah-

milah limbah di seluruh rumah sakit sehingga limbah dapat dipisah-pisahkan 

di tempat sumbernya. Macam- 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.  

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 menurut 

Permenkes (2004) yaitu:  

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

limbah umum.  

b. Pembuangan yang dianjurkan adalah dikembalikan ke distributornya, 

dibakar dengan incenerator suhu tinggi atau dengan cara degradasi kimia.  

c. Suhu yang digunakan untuk membakar dengan incenerator adalah 

1000°C. 
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d. Apabila menggunakan incenerator pirolitik dengan dua tungku 

pembakaran, suhu dan waktu yang diatur pada tungku pertama adalah 

1200°C dengan 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 yang 

beroperasi baik di atas suhu 850°C.  

f. Sampah ini dipisahkan dan dimasukkan oleh masing-masing unit ke dalam 

kantong plastik berwarna ungu yang diikat rapat dengan tulisan “sampah 

sitotoksik/sitostatika”.  

3. Pengelolaan Limbah Cair  

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. 

Persentase terbesar air limbah adalah limbah domestik, sedangkan sisanya 

adalah limbah yang terkontaminasi oleh infectious agent kultur 

mikroorganisme, darah dan buangan pasien pengidap penyakit infeksi 

(Permenkes, 2011).  

Air limbah yang berasal dari buangan domestik maupun buangan 

limbah cair klinis umumnya mengandung senyawa pencemar organik yang 



53 
 

Laporan PKPA Bidang Rumah Sakit  Mahasiswa PSPA Fakultas Farmasi Universitas 

Wahid Hasyim Semarang Angkatan XII di RSUD K.R.M.T Wongsonegoro Semarang 

tanggal 2 April - 31 Mei 2018 

 

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 (IPAL). Sistem Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) telah 

banyak digunakan pada fasilitas pelayanan kesehatan. IPAL terdiri dari sistem 

anaerobik aerobic biofilter yang digunakan untuk mengoptimalkan operasi 

(Permenkes, 2011). 

Pelaksanaan evaluasi kinerja IPAL sistem anaerobik aerobik biofilter 

(Permenkes, 2011) meliputi:  

a. Membandingkan kualitas air limbah dengan baku mutu air limbah  

b. Membandingkan kondisi sistem IPAL dengan standar teknis/kriteria 

desain IPAL  

c. Membandingkan kondisi dan fungsi peralatan IPAL dengan data teknis 

yang tercantum dalam manual alat analisis kecenderungan atas fluktuasi 

debit, efisiensi, beban cemaran dan satuan produksi air limbah.  

Proses pengolahan limbah cair pada fasilitas pelayanan kesehatan 

secara umum yaitu : 

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.  
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b. Limbah cair pelarut yang bersifat B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) 

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 pre-

treatment atau dengan mixing langsung dalam mesin cuci.  

d. Air limbah dari ruang isolasi sebaiknya didesinfeksi terlebih dahulu 

dengan proses klorinasi.  

Proses pengolahan air limbah menurut Permenkes (2011) adalah sebagai 

berikut:  

a. Pengolahan air limbah dengan proses biologis  

Proses pengolahan air limbah 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 mikroorganisme 

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

biologis dapat dilakukan pada kondisi aerobik (dengan udara) dan kondisi 

anaerobik (tanpa udara). 

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 proses pengolahan dengan sistem kolam yaitu menampung air 



55 
 

Laporan PKPA Bidang Rumah Sakit  Mahasiswa PSPA Fakultas Farmasi Universitas 

Wahid Hasyim Semarang Angkatan XII di RSUD K.R.M.T Wongsonegoro Semarang 

tanggal 2 April - 31 Mei 2018 

 

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  

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 anaerob dilakukan 

tanpa pemberian udara atau oksigen.  

2) Proses biofilter aerob  

Beban pengolahan pada proses aerob 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 hydrogen 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  
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Proses ini dilakukan dengan cara menggabungkan proses biofilter 

anaerob dan proses biofilter aerob sehingga dapat dihasilkan air olahan 

dengan kualitas yang baik dengan menggunakan konsumsi energi yang 

lebih rendah. Proses biofilter anaerob-aerob ini dapat dilihat pada 

gambar 2 berikut: 

 

Gambar 2. Proses Biofilter Anaerob-Aerob (Permenkes, 2011) 

Langkah setelah limbah diolah, maka hasil pengolahan limbah tersebut 

perlu dimonitoring dan dievaluasi. Monitoring kualitas air limbah menurut 

Permenkes (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, yang terdiri dari sampel air limbah 

influen dan efluen yang masing-masing sebanyak 2 liter.  

c. Menggunakan parameter standard 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.  
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Menurut Permenkes (2011) tentang standard pelayanan minimal rumah 

sakit disebutkan bahwa syarat standar pengelolaan limbah di Rumah Sakit 

meliputi:  

a. Baku mutu limbah cair yang dianggap aman bagi kesehatan merupakan 

ambang batas yang ditolerir dan diukur dengan indikator. Indikator baku 

mutu limbah cair rumah sakit tersebut dapat dilihat pada tabel II.  

Tabel II. Indikator Baku Mutu Limbah Cair Rumah Sakit 

No Parameter Standard 

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

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

3 TTS (Total Suspended Solid) < 30 mg/l 

4 PH 6-9 

 

b. Pengolahan limbah padat infeksius adalah sampah padat akibat proses 

pelayanan 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 pada infeksius 

tersebut dibakar di incinerator.  


