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BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Kesehatan merupakan elemen terpenting yang dibutuhkan manusia

dalam kehidupannya. Sehat sebagai hak dasar manusia, tidak dapat

diganggu gugat dalam keadaan apapun serta dijamin oleh Pancasila dan

Undang-Undang Dasar 1945. Kesehatan juga menjadi salah satu tolak ukur

dalam melihat derajat kesejahteraan seluruh rakyat yang berkualitas baik

secara fisik, mental, sprirtual, maupun sosial dimana hal tersebut merupakan

tujuan dari pembangunan kesehatan. “Pembangunan kesehatan menjadi

amanat dari Undang-Undang Dasar 1945 yang mencakup upaya

peningkatan (promotif), upaya pencegahan (preventif), upaya penyembuhan

(kuratif) dan upaya pemulihan (rehabilitatif).”1 Untuk itu, pemerintah

bertanggung jawab dalam mewujudkan pembangunan kesehatan, salah

satunya dengan penyelenggaraan pelayanan kesehatan. Penyelenggaraan

pelayanan kesehatan secara paripurna diatur dalam Undang-Undang

Republik Indonesia Tentang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 Pasal 52 ayat

(2), sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu:

a. Pelayanan kesehatan promotif, suatu kegiatan dan/atau
serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang lebih
mengutamakan kegiatan yang bersifat promosi kesehatan.

b. Pelayanan kesehatan preventif, suatu kegiatan pencegahan
terhadap suatu masalah kesehatan/penyakit.

1Bahder Johan Nasution, 2005, Hukum Kesehatan Pertanggungjawaban Dokter, Surabaya:
Rhineka Cipta, hal.2
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c. Pelayanan kesehatan kuratif, suatu kegiatan dan/atau
serangkaian kegiatan pengobatan yang ditujukan untuk
penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat
penyakit, pengendalian penyakit, pengendalian kecacatan agar
kualitas penderita dapat terjaga seoptimal mungkin.

d. Pelayanan kesehatan rehabilitatif, kegiatan dan/atau serangkaian
kegiatan untuk mengembalikan bekas penderita ke dalam
masyarakat sehingga dapat berfungsi lagi sebagai anggota
masyarakat yang berguna untuk dirinya dan masyarakat,
semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuannya.

Dalam mewujudkan pelayanan kesehatan, terdapat tiga pilar pada

pelaksanaannya yaitu upaya kesehatan, tenaga kesehatan, dan fasilitas

kesehatan. Upaya kesehatan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan

secara terpadu, terintregasi, dan berkesinambungan untuk memelihara dan

meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan

penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit dan pemulihan

kesehatan oleh pemerintah dan oleh masyarakat. Pemerintah kota

Semarang  sampai tahun 2016 terus berusaha memberikan upaya

kesehatan yang maksimal kepada masyarakat. Angka kesakitan penduduk

kota Semarang selalu naik setiap tahunnya. Data dari sumber pelayanan

kesehatan Dinas Kesehatan kota Semarang dapat diketahui bahwa pada

tahun 2012 kasus rawat inap di Rumah Sakit sebesar 35.993 pasien. Pada

tahun 2013 kasus rawat inap di Rumah Sakit sebesar 36.889 pasien. Tahun

2014 kasus rawat inap di Rumah Sakit sebesar 37.605 pasien. Pada tahun

2015 kasus rawat inap di Rumah Sakit mengalami peningkatan sebesar

48.811 pasien dan tahun 2016 kasus rawat inap di Rumah Sakit masih

sebesar 48.811 pasien. Terus meningkatnya angka kesakitan yang terjadi di



3

kota Semarang, maka pemerintah dan masyarakat harus selalu melakukan

upaya kesehatan baik upaya kesehatan masyarakat maupun upaya

kesehatan perseorangan agar menjadi lebih sehat.2 Dengan dilaksanakan

upaya kesehatan oleh pemerintah dan perseorangan maka akan didapatkan

kesehatan paripurna. Untuk melaksanakan upaya kesehatan diperlukan

tenaga kesehatan. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Tentang

Tenaga Kesehatan Nomor 36 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat (1), yang dimaksud

Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang

kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui

pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan

kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. Sedangkan Fasilitas

Kesehatan adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang digunakan untuk

menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan perorangan, baik promotif,

prevent, kuratif, maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah,

Pemerintah Daerah, dan/atau Masyarakat.

Tenaga kesehatan, fasilitas kesehatan, dan pasien merupakan hal

yang tidak bisa dilepaskan dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan.

Salah satu bentuk penyelenggaraan pelayanan kesehatan adalah pelayanan

kefarmasian. Apotek merupakan salah satu fasilitas kesehatan dibidang

kefarmasian. Pelayanan kefarmasian menurut Peraturan Pemerintah

Republik Indonesia Tentang Pekerjaan Kefarmasian Nomor 51 Tahun 2009

Pasal 1 Ayat (4) adalah suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab

2Dinas Kesehatan Kota Semarang, Profil kesehatan kota semarang 2016, diakses dari
www.dinkeskotasemarang.go.id,hal 14-60, 2 Agustus 2017
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kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud

mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien.

Pelayanan kefarmasian di Apotek merupakan bagian dari pekerjaan

kefarmasian. Sedangkan Pekerjaan Kefarmasian menurut Peraturan

Pemerintah Republik Indonesia Tentang Pekerjaan Kefarmasian Nomor 51

Tahun 2009 Pasal 1 Ayat (1) yaitu :

Pekerjaan Kefarmasian adalah pembuatan termasuk pengendalian
mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan
penditribusi atau penyaluran obat, pengelolaan obat  atas resep
dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan
obat dan obat tradisional.

Apotek adalah salah satu fasilitas kesehatan, tempat dilakukannya

praktek kefarmasian oleh Apoteker. Dalam melakukan praktek kefarmasian

di Apotek, tenaga kefarmasian memberikan upaya kesehatan untuk

memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah, dan menyembuhkan

penyakit pasien. Pelayanan kesehatan di Apotek juga bertujuan untuk

meningkatkan derajat kesehatan manusia. Di kota Semarang terdapat 418

Apotek. Apotek tersebut tersebar dalam 16 kecamatan, dengan jumlah yang

berbeda-beda di setiap kecamatan.

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tentang Pekerjaan

Kefarmasian Nomor 51 tahun 2009 Pasal 2 Ayat (2) diatur bahwa pekerjaan

kefarmasian harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai

keahlian dan kewenangan untuk itu. Tenaga kefarmasian yang berwenang

melakukan pekerjaan kefarmasian di Apotek adalah Apoteker dan Tenaga

Teknis Kefarmasian. Tenaga kefarmasian yang melakukan pekerjaan
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kefarmasian harus memiliki surat tanda registrasi sebagai bukti bahwa

tenaga kefarmasian tersebut telah memenuhi standar profesi untuk

menjalankan praktek profesi kefarmasian dengan baik. Bukti tertulis tersebut

berupa Surat Tanda Registrasi Apoteker (STRA) bagi apoteker dan Surat

Tanda Registrasi Tenaga Teknis Kefarmasian (STRTTK) bagi tenaga teknis

kefarmasian. Selain memiliki STRA dan STRTTK bagi apoteker dan tenaga

teknis kefarmasian, untuk dapat menjalankan pekerjaan kefarmasian di

Apotek, keduanya harus memiliki Surat Izin Kerja di tempat dia berkerja yaitu

Surat Izin Praktek Apoteker (SIPA) dan Surat Izin Kerja Tenaga Teknis

Kefarmasian (SIKTTK). Namun sampai saat ini, tenaga teknis kefarmasian

yang berpraktek di Apotek masih banyak yang belum memiliki surat izin

kerja. Beberapa diantaranya juga merupakan asisten tenaga kesehatan yang

sekarang tidak diperbolehkan untuk dapat melakukan praktek kefarmasian.

Sampai saat ini, pelaksanaan pekerjaan kefarmasian di Apotek masih

banyak yang belum sesuai dengan standar yang ditetapkan. Sebagian besar

Apotek hanya melakukan pelayanan obat secara sederhana tanpa

memberikan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) terhadap pasien.

Komunikasi yang terjadi antara tenaga kefarmasian dengan pasien sangat

terbatas, hanya seputar transaksi jual beli dan aturan pakai obat saja. Pada

tahun 2003, penelitian tentang gambaran pelaksanaan pelayanan

kefarmasian di Apotek pernah dilakukan di DKI Jakarta dan ditemukan
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bahwa 98,5% apotek tidak memenuhi standar pelayanan KIE.3 Dalam

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Tentang Standar

Pelayanan Kefarmasian di Apotek Nomor 73 Tahun 2016 Pasal 3 Ayat (1)

dan (3) sudah diatur bagaimana pentingnya memberikan pelayanan farmasi

klinik yang salah satunya adalah KIE. Pentingnya KIE terhadap pasien dalam

melakukan pelayanan kesehatan menjadi salah satu kunci keberhasilan

penyembuhan pasien.4

Ketidaksesuaian pelaksanaan pekerjaan kefarmasian di Apotek

dengan standar pelayanan di Apotek juga terjadi pada tingkat kehadiran

Apoteker. Sampai sekarang, sudah banyak Apotek yang mempunyai dua

apoteker namun pada pelaksanaanya hanya satu apoteker saja yang aktif

bekerja dalam pelayanan di Apotek, sedangkan apoteker yang lain sekedar

menitipkan nama untuk persyaratan pelaksanaan pekerjaan kefarmasian di

Apotek. Dengan tidak aktifnya apoteker yang lain dapat mengakibatkan

kesulitan dalam melaksanakan konseling, monitoring, penyiapan,

pengelolaan obat, hingga kurang mampu melakukan pelayanan untuk datang

kerumah (home care). Sudah seharusnya jika ada pelayanan kefarmasian di

Apotek, maka Apoteker juga harus melakukan pekerjaan kefarmasian. Hal ini

dapat dilihat dari hasil penelitian yang dilakukan dibeberapa kota besar

tentang kehadiran apoteker di Apotek dengan hasil antara lain di kota

Padang tahun 2015 sebesar 58,67%, kota Denpasar pada tahun 2015

3Angki Purwanti, Harianto, Sudibjo Supardi, Gambaran Pelaksanaan Standar Pelayanan
Farmasi di Apotek DKI Jakarta Tahun 2003. Majalah Ilmu Kefarmasian, Vol. I, No.2,
Agustus 2004, hal.105

4Willy F. Maramis, 2006, Ilmu Perilaku dalam Pelayanan Kesehatan, Surabaya : Airlangga
Universiti Press, hal.6
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sebesar 64,21%, kota Surabaya pada tahun 2014 sebesar 67,33%, kota

Salatiga pada tahun 2011 sebesar 75%, kota Medan pada tahun 2009

sebesar 52,94%, dan di kota Jakarta pada tahun 2004 sebesar 57,4%.5 Dari

penetilian tersebut dapat dilihat bahwa tingkat kehadiran apoteker di Apotek

masih kurang dan tidak sesuai dengan standar yang telah ditetapkan  sesuai

Pasal 19 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2017 tentang Apotek.

Pengelolaan obat di Apotek juga menjadi nilai penting, terutama

pengelolaan obat narkotika, psikotropika, dan prekursor farmasi.

Pengelolaan obat narkotika dan psikotropika masih banyak yang tidak sesuai

dengan ketentuan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Tentang

Peredaran, Penyimpanan, Pemusnahan, dan Pelaporan Narkotika,

Psikotropika, dan Prekursor Farmasi Nomor 3 Tahun 2015. Dalam praktek

kefarmasian di Apotek, seringkali dijumpai pembelian obat yang

mengandung prekusor farmasi tanpa resep dokter. Penyimpanan,

pemusnahan, pelaporan narkotika dan psikotropika di Apotek juga banyak

yang tidak sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Pada penelitian

tahun 2015 di Rumah Sakit Jiwa Prof.Dr.V.L Ratumbuysang Manado

didapatkan hasil bahwa sistem penyimpanan psikotropika di Instalasi

Farmasi RSJ Prof.Dr.V.L. Ratumbuysang secara keseluruhan belum

memenuhi Standar Penyimpanan berdasarkan Pedoman Pengelolaan

Perbekalan Farmasi Rumah Sakit dan Peraturan Menteri Kesehatan

Republik Indonesia Tentang Peredaran, Penyimpanan, Pemusnahan, dan

5 Dwi Dominic, Deddy Prima Putra & Yulihasri, “Pengaruh Kehadiran Apoteker terhadap
Pelayanan Kefarmasian di Apotek dikota Padang”, 2016, Ikatan Apoteker Indonesia, Vol.
03, No.01, November 2016, e-ISSN: 2442-5435, hal.103
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Pelaporan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi Nomor 3 Tahun

2015.6

Data yang diperoleh dari Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan

di Semarang (BBPOM) disebutkan bahwa selama tahun 2012 hingga tahun

2015 masih banyak apotek yang tidak memenuhi syarat sebagai sarana

distribusi dan pelayanan obat. Pada tahun 2012, dari 107 sarana yang

dilakukan pemeriksaan sebanyak 87,85% Apotek tidak memenuhi syarat dan

12,15% memenuhi syarat. Pada tahun 2013, dari 204 sarana sebanyak

82,35% Apotek tidak memenuhi syarat dan 17,65% memenuhi syarat. Pada

tahun 2014, dari 148 sarana sebanyak 86% Apotek tidak memenuhi syarat

dan 14% memenuhi syarat. Pada tahun 2015, persentase Apotek yang

memenuhi syarat mengalami peningkatan yang signifikan yaitu dari 190

sarana yang dilakukan pemeriksaan, didapatkan hasil 87,37% Apotek

memenuhi syarat dan 12,63% tidak memenuhi syarat. Data yang diperoleh

tersebut, dapat diketahui pelanggaran yang paling banyak dilakukan antara

lain administrasi yang tidak sesuai, perizinan yang tidak sesuai, obat tanpa

izin edar, temuan produk kadaluarsa, dan Apoteker penanggungjawab tidak

hadir di Apotek ketika pemeriksaan berlangsung.

Ketidaksesuaian dengan standar yang telah ditetapkan dalam praktek

kefarmasian di Apotek, dapat menimbulkan risiko yang dapat merugikan

pasien. Pengaturan standar pelayanan kefarmasian di Apotek salah satunya

6Adeanne C .Wullur, Jimbrif T. Lumenta, Paulina V.Y. Yamlean, “Evaluasi Penyimpanan dan
Distribusi Obat Psikotropika di Rumah Sakit Jiwa Prof.Dr.V.L Ratumbuysang Manado”,
2015, Jurnal Ilmiah Farmasi – UNSRAT, Vol. 4, No. 4,November 2015, ISSN 2302 – 2493,
hal 154
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bertujuan untuk melindungi pasien dari penggunaan obat yang tidak rasional

dalam rangka keselamatan pasien. Untuk meminimalkan risiko, seharusnya

tenaga kefarmasian melakukan praktek kefarmasian sesuai dengan standar

kompetensi dan berlandaskan Peraturan Perundang-Undangan. Oleh karena

itu, untuk memberikan perlindungan terhadap pasien, diperlukan

pengawasan oleh pihak-pihak yang terkait. Pengawasan juga diperlukan

untuk menegakkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia

Tentang Apotek Nomor 9 Tahun 2017. Yang dimaksud pengawasan menurut

Victor M Situmorang yaitu usaha dan tindakan dalam rangka mengetahui

sejauh mana pelaksanaan tugas yang dilaksanakan menurut ketentuan dan

sasaran yang akan dicapai.7 Hasil pengawasan harus dapat menunjukan

sampai di mana terdapat kecocokan atau ketidakcocokan , dan apakah

sebab-sebabnya.8

Terkait penelitian yang pernah dilakukan oleh OH, Rita Sri Hastuti

dengan melakukan kajian terhadap subyek tenaga kesehatan yaitu tenaga

teknis kefarmasian pada beberapa rumah sakit di kota Semarang dijelaskan

bahwa Pengaturan tentang pekerjaan kefarmasian di Rumah Sakit pada

prinsipnya mengatur bahwa yang memiliki kewenangan dalam praktek

kefarmasian adalah apoteker dan TTK dengan kualifikasi pendidikan minimal

Diploma III. Namun masih ditemui di beberapa Rumah Sakit belum sesuai

7Victor M Situmorang & Jusuf Juhir, 1994, Aspek Hukum Pengawasan Melekat, Jakarta :
Rineka Cipta, hal.21

8Prajudi Atmosudirdjo, 1981, Hukum Administrasi Negara, Jakarta : Ghalia Indonesia, hal.81
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dengan ketentuan yaitu beberapa tenaga teknis kefarmasian berkualifikasi di

bawah jenjang Diploma III.9

Dari beberapa penelitian di atas, yang membedakan penelitian ini

dengan penelitian sebelumnya adalah bahwa pada penelitian ini difokuskan

pada aspek hukum kesehatan yang terkait dengan pengawasan pekerjaan

kefarmasian oleh pihak-pihak yang mempunyai kewenangan untuk

melakukan pengawasan pekerjaan kefarmasian di Kota Semarang setelah

berlakunya Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2017 tentang

Apotek.

Dikeluarkannya Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2017

tentang Apotek, merupakan upaya untuk mewujudkan tujuan hukum

khususnya hukum kesehatan terutama landasan kerja bagi Apotek dan

Apoteker yang bekerja di Apotek serta memberikan perlindungan hukum

terhadap pasien.

“Tujuan hukum adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib,

menciptakan ketertiban dan keseimbangan di masyarakat”.10 Jika apoteker

dan tenaga kefarmasian tertib dalam pelaksanaan pekerjaan kefarmasian

maka akan tercapai perlindungan hukum terhadap pasien.

Dalam Peraturan Menteri Kesehatan Tentang Apotek Nomor 9 Tahun

2017 Pasal 27, Pasal 28, dan Pasal 29, disebutkan bahwa pengawasan

terhadap pelaksanaan Permenkes ini selain dilakukan oleh Menteri

9OH, Rita Sri Hastuti, “Pelaksanaan Pekerjaan Kefarmasian Dalam Pelayanan Kefarmasian
di Rumah Sakit Kota Semarang Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 36 Tahun
2014 Tentang Tenaga Kesehatan”, Thesis : Program Magister Ilmu Hukum Konsentrasi
Hukum Kesehatan Unika Soegijapranata Semarang (Tidak dipublikasikan), 2016, hal. 112-
113.

10Sudikno Mertokusumo,1986, Mengenal Hukum, Yogyakarta : Liberty, hal.57
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Kesehatan juga dilakukan oleh Dinas Kesehatan Provinsi dan Kota, Badan

Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

yang menerbitkan Surat Ijin Apotek yaitu Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), serta melibatkan organisasi

profesi yaitu Ikatan Apoteker Indonesia (IAI).

Berdasarkan pengamatan yang peneliti lakukan, sejauh ini

pengawasan yang dilakukan belum optimal. Diantaranya pelaksanaan

pekerjaan kefarmasian di Apotek masih banyak dilakukan oleh tenaga

kefarmasian yang belum mempunyai surat izin kerja. Oleh karena itu,

pengawasan di Apotek dibutuhkan dalam rangka memberikan perlindungan

kepada pasien dan meminimalkan penyalahgunaan wewenang yang telah

diberikan kepada Apoteker, sehingga kewenangan Dinas Kesehatan Kota,

Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM), Dinas Penanaman

Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) serta Ikatan

Apoteker Indonesia (IAI) dalam melakukan pengawasan setelah berlakunya

Peraturan Menteri Kesehatan Tentang Apotek Nomor 9 Tahun 2017,

membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul

“Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Pekerjaan Kefarmasian di Apotek

Setelah Berlakunya Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 tahun 2017

Tentang Apotek (Studi Kasus di Kota Semarang).
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B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian mengenai latar belakang penelitian maka dapat

dirumuskan beberapa masalah dalam penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan pelaksanaan pekerjaan kefarmasian di Apotek di

Kota Semarang?

2. Bagaimana pelaksanaan pengawasan pekerjaan kefarmasian di Apotek

di Kota Semarang?

3. Faktor–faktor apa saja yang mempengaruhi pelaksanaan pengawasan

pekerjaan kefarmasian di Apotek di Kota Semarang?

C. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan rumusan masalah tersebut di atas, dapat dirumuskan

beberapa tujuan dari penelitian yaitu:

1. Untuk mengetahui dan mendapatkan gambaran tentang pengaturan

pelaksanaan pengawasan pekerjaan kefarmasian di Apotek di Kota

Semarang.

2. Untuk mengetahui dan mendapatkan gambaran tentang pelaksanaan

pengawasan pekerjaan kefarmasian di Apotek di Kota Semarang.

3. Untuk mengetahui dan mendapatkan gambaran tentang faktor-faktor apa

saja yang mempengaruhi pelaksanaan pengawasan pekerjaan

kefarmasian di Apotek di Kota Semarang.
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D. MANFAAT PENELITIAN

Dari tujuan penelitian didapatkan beberapa manfaat dalam penelitian

ini yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis yang dapat diperoleh dalam penelitian ini yaitu

sebagai berikut:

a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah dan mengembangkan

ilmu pengetahuan dalam bidang kesehatan terkait Peraturan

Menteri Kesehatan Nomor 9 tahun 2017 tentang Apotek.

b. Untuk menambah khasanah pustaka tentang hukum kesehatan

terutama hukum dalam bidang kefarmasian bagi peneliti

selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

a. Hasil penelitian ini diharapkan sebagai bahan masukan bagi

Pemerintah Kota Semarang khususnya Dinas Kesehatan Kota

Semarang dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu (DPM-PTSP) serta Balai Besar Pengawas Obat dan

Makanan di Semarang (BBPOM) dalam melaksanakan

pengawasan terhadap Apotek di Kota Semarang.

b. Hasil penelitian ini diharapkan sebagai bahan masukan bagi

Ikatan Apoteker Pengurus Cabang Kota Semarang dalam

melaksanakan pengawasan terhadap Apotek di Kota Semarang.
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c. Hasil penelitian ini diharapkan sebagai informasi kepada tenaga

kefarmasian di Apotek untuk selalu melakukan pekerjaan

kefarmasian sesuai dengan standar pelayanan kefarmasian di

Apotek.

E. KERANGKA PEMIKIRAN

Kerangka pemikiran dalam penelitian terdiri dari kerangka konsep

dan kerangka teori. Kerangka konsep disajikan dalam bentuk gambar

skema yang terdiri dari berbagai kumpulan produk hukum yang berkaitan

dengan penelitian yaitu produk hukum dibidang kesehatan khususnya

dalam bidang kefarmasian. Kerangka teori berupa deskripsi menjelaskan

tentang hal-hal yang disajikan dalam kerangka konsep mengenai

pemikiran penelitian pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan

kefarmasian di Apotek setelah berlakunya Peraturan Menteri Kesehatan

No.9 tahun 2017. Kerangka konsep dan kerangka teori dalam penelitian

ini yaitu:
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1. Kerangka Konsep

KESEHATAN

UUD 1945 Pasal 28 H Ayat (1)
UU No 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

Fasilitas Pelayanan Kesehatan

UU No 36 Tahun 2009
Tentang Kesehatan

UU No 36 Tahun 2009

Upaya Kesehatan

UU No 36 Tahun 2009
Tentang Kesehatan

Tenaga Kesehatan

UU No 36 Tahun 2014 Tentang
Tenaga Kesehatan

UU No 36 Tahun 2009

Tenaga Kefarmasian

Permenkes No 31 Th 2016 Tentang
Registrasi, Izin Praktek dan Izin Kerja

Tenaga Kefarmasian

Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Pekerjaan
Kefarmasian di Apotek

Pengaturan Pelaksanaan Pekerjaan
Kefarmasian di Apotek

Pelaksanaan Pengawasan Terhadap
Pelaksanaan Pekerjaan Kefarmasian di

Apotek

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi
Pelaksanaan Pengawasan Pekerjaan

Kefarmasian di Apotek

Pekerjaan Kefarmasian

Peraturan Pemerintah No 51
Tahun 2009 Tentang Pekerjaan

Kefarmasian

Pelayanan Kefarmasian

Permenkes No 73 Th 2016 Tentang Standart
Pelayanan Kefarmasian di Apotek

APOTEK

Permenkes  No 9 Tahun
2017 Tentang Apotek
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2. Kerangka Teori

Pelayanan kesehatan merupakan sebuah konsep yang digunakan

dalam memberikan layanan kesehatan kepada masyarakat yang tujuan

utamanya adalah pelayanan promotif dan preventif dengan sasaran

masyarakat.11 Pelayanan kefarmasian merupakan bagian dari pelayanan

kesehatan yang fungsinya terorganisir, terstruktur meliputi pelayanan

langsung sehari-hari yang tidak dapat dipisahkan dari sistem pelayanan

kesehatan yang ada dilaksanankan secara utuh dan lebih fokus atau

berorientasi terhadap pasien dalam hal penyembuhan pasien.12 Untuk

melaksanakan pelayanan kesehatan digunakan fasilitas pelayanan

kesehatan. Fasilitas pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau

tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan

kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif yang

dilakukan pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.13

Salah satu bentuk fasilitas pelayanan kesehatan adalah  Apotek.

Apotek adalah suatu tempat tertentu untuk melakukan pekerjaan

kefarmasian dan penyaluran obat kepada masyarakat.14 Pekerjaan

Kefarmasian adalah pembuatan termasuk pengendalian mutu Sediaan

Farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusi atau

penyaluran obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter,

11Soekidjo Notoadmodjo, 2011, Kesehatan Masyarakat Ilmu dan Seni, Jakarta : Rhineka
Cipta, hal.98

12Setya Enti Rikomah, 2016, Farmasi Klinik, Yogyakarta : Deepublish, hal.30
13Endang Wahyati Yustina, 2012,Mengenal Hukum Rumah Sakit, Keni Medi, Bandung, hal.

32
14Syamsuni, 2006, Farmasetika Dasar dan Hitungan Farmasi, Jakarta : Penerbit Buku

Kedokteran EGC, hal.7
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pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat dan

obat tradisional.15 Dalam melakukan pekerjaan kefarmasian diperlukan

adanya pengawasan dari pihak-pihak yang berwenang.

Sukanto H. Reksohadiprodjo menjelaskan bahwa ”pengawasan

adalah usaha memberikan petunjuk pada para pelaksana agar mereka

selalu bertindak sesuai dengan rencana.”16 Pengawasan bertujuan agar

hasil pelaksanaan pekerjaan secara berdaya guna (efisien) dan berhasil

guna (efektif) sesuai dengan rencana yang telah ditentukan

sebelumnya.17 Pengawasan telah diatur dalam instrumen pemerintahan.

“Instrumen pemerintahan adalah alat-alat atau sarana-sarana yang

digunakan oleh pemerintahan dan adminstrasi negara dalam

melaksanakan tugas-tugasnya”.18

Salah satu bentuk instrumen yuridis pemerintahan adalah peraturan

menteri. Tindakan menteri untuk mengeluarkan peraturan tersebut

didasarkan pada tertib penyelenggaraan yang diinginkan dalam rangka

mempermudah pelaksanaan administrasi atau kepentingan prosedural

lainnya.19 Peraturan menteri dibuat untuk dapat memberikan

perlindungan hukum kepada masyarakat serta menegakkan hukum yang

berlaku. Perlindungan hukum menurut Setiono adalah tindakan atau

15Charles J.P.Siregar, 2003, Farmasi Rumah Sakit : Teori dan Penerapan, Jakarta : EGC,
hal. 25

16Sukanto H. Reksohadiprodjo, 2008, Dasar-Dasar Manajemen, edisi keenam, cetakan
kelima, Yogyakarta : BPFE, hal 63.

17Marigan Masry Simbolon, 2004, Dasar-dasar Administrasi dan Manajemen, Jakarta :
Ghalia Indonesia, hal. 62

18Murtir Jeddawi, 2012, Hukum Administrasi Negara, Yogyakarta: Total Media, hal.93
19Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 14 Agustus 2017,

http://birohukum.bappenas.go.id//KAJIANKEDUDUKANPERATURAN.pdf 2012, hal.16
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upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang

oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk

mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan

manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia. 20

Perlindungan hukum dapat terwujud jika masyarakat juga

berpartisipasi dalam penegakan hukum. Penegakan hukum adalah

proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-

norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas

atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan

bernegara.21 Penegakkan hukum sangat erat kaitannya dengan sanksi.

Sanksi tidak lain merupakan reaksi, akibat atau konsekuensi

pelanggaran kaedah sosial. Yang dimaksudkan dengan sanksi lazimnya

adalah bersifat negatif. Dengan ancaman hukuman hendak dicegah oleh

masyarakat penyimpangan atau pelanggaran kaedah sosial.22 Pada

hakekatnya sanksi bertujuan untuk memulihkan keseimbangan tatanan

masyarakat, yang telah terganggu oleh pelanggaran-pelanggaran

kaedah, dalam keadaan semula.23

20 Setiono, 2004, Rule Of Law (Supremasi Hukum), Surakarta : Magister Ilmu Hukum
Program Pasca Sarjana Universitas Sebelas Maret, hal.3

21Jimly, Assidiqqie, 2011, Penegakan Hukum, Internet, Online, 11 Oktober 2017,
www.jimly.com/makalah/namafile/56/PenegakanHukum.pdf

22 Sudikno Mertokusumo, Op.Cit, hal.9
23 Sudikno Mertokusumo, Op.Cit, hal.10
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F. METODE PENELITIAN

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah

metode pendekatan yuridis sosiologis yaitu pendekatan dengan ilmu

sosial untuk memahami dan menganalisis hukum sebagai gejala secara

faktual. Penelitian-penelitian pada ilmu hukum dilakukan dengan

menggunakan langkah-langkah metode penelitian ilmu sosial atau socio-

legal research.24

Pendekatan sosiologis ini digunakan dalam penelitian untuk dapat

menggambarkan Pengawasan terhadap Pelaksanaan Pekerjaan

Kefarmasian di Apotek setelah berlakunya Peraturan Menteri Kesehatan

Nomor 9 tahun 2017 di Apotek kota Semarang. Aspek yuridis yang

digunakan dalam penelitian ini yaitu peraturan perundang-undangan

yang berkaitan tentang pengawasan Dinas Kesehatan, Ikatan Apoteker

Indonesia, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan, dan Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu terhadap Apotek.

Penelitian hukum sosiologis mempunyai arti penting pada

langkah-langkah analisis yang bersifat empiris kualitatif. Penelitian ini

diawali dengan perumusan masalah, melalui penetapan sampel,

pengukuran variabel, pengumpulan data dan pembuatan desain analisis,

dan diakhiri dengan penarikan kesimpulan.25

24Suratman dan Philips Dillah, 2012.Metode Penelitian Hukum, Bandung : Alfa Beta, hal.92
25Ronny Hanitijo Soemitro, 1988, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Jakarta,

Ghalia Indonesia, hal.35
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2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini  adalah

deskriptif analitis. Adapun yang dimaksud dengan deskripstif analitis

adalah membuat gambaran secara sistematis, berbasis fakta dan dapat

dipertanggungjawabkan mengenai pengawasan terhadap pelaksanaan

pekerjaan kefarmasian di Apotek setelah berlakunya Peraturan Menteri

Kesehatan Nomor 9 Tahun 2017 tentang Apotek, serta faktor yang

mempengaruhinya. Penelitian ini kemudian dianalisa untuk mendapatkan

gambaran apakah pelaksanaannya sudah dijalankan sesuai peraturan

yang semestinya.

Pada penelitian deskriptif analitis dilakukan dengan cara

menganalisa data primer dan sekunder secara kualitatif. Penelitian

secara kualitatif yaitu penelitian dengan menjelaskan, memberi

pemahaman dan mengiterpretasi tentang perilaku dan pengalaman

individu dalam berbagai bentuk.

3. Jenis Data

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung oleh

peneliti sendiri khusus dalam rangka menjawab permasalahan

penelitian dan tujuan penelitian.26 Dalam penelitian ini, data primer

didapatkan dari kumpulan hasil wawancara kepada narasumber

dengan menggunakan daftar pertanyaan dan dokumen-dokumen

26 Agnes Widanti, Endang Wahyati Y, Trihoni Nalesti D, dan Hermawan Pancasiwi, 2015,
Petunjuk Penulisan Usulan Penelitian dan Tesis, Semarang : Universitas Katolik
Soegijapranata, hal 11.
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yang kemudian diolah dan dianalisis sehingga didapatkan

kesimpulan.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang sudah dalam bentuk

jadi, seperti data yang ada dalam dokumen dan publikasi.27 Data

sekunder dikumpulkan dengan studi kepustakaan. Data yang

diperoleh dari studikepustakaan disebut data sekunder. Data

sekunder dalam bidang hukum dapat dibedakan menjadi :28

1) Bahan hukum primer merupakan bahan pustaka yang berisikan

pengetahuan ilmiah yang baru dan mutakhir. Bahan hukum

primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a) Undang-Undang Dasar 1945.

b) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang

Kesehatan.

c) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga

Kesehatan.

d) Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 Tentang

Pekerjaan Kefarmasian.

e) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2017

Tentang Apotek.

27Rianto Adi, 2005, Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum, Jakarta : Granit, hal.57
28Agnes Widanti, Endang Wahyati Y, Trihoni Nalesti D, dan Hermawan Pancasiwi, Op.Cit,

hal.11
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f) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 31 Tahun 2016

Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan

Nomor 889/MENKES/PER/V/2011 Tentang Registrasi, Izin

Praktik, dan Izin Tenaga Kerja Kefarmasian.

g) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 73 Tahun 2016

Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek.

h) Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

Kota Semarang.

i) Peraturan Walikota Semarang Nomor 78 Tahun 2016

Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan

Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang.

j) Peraturan Walikota Semarang Nomor 62 Tahun 2016

Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan

Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kota Semarang

k) Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan

Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Obat-

Obat Tertentu Yang Sering Disalahgunakan.

2) Bahan hukum sekunder merupakan bahan yang erat

hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat

membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer.

Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini

adalah:
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a) Buku-buku  tentang Hukum Kesehatan

b) Buku-buku  tentang Apotek

c) Buku-buku  tentang Metodologi Penelitian Hukum

3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan informasi

tentang bahan hukum primer dan sekunder, misalnya majalah

kefarmasian yang menjadi tambahan bagi peneliti yang

berkaitan dengan penelitian ini.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian

adalah :

a. Studi Lapangan

Studi lapangan merupakan cara mengumpulkan data primer

yang dilakukan secara langsung pada obyeknya di lapangan. Data

primer dikumpulkan dengan cara wawancara kepada narasumber.

Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang

berlangsung secara lisan dalam mana dua orang atau lebih

bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-

informasi atau keterangan-keterangan.29 Pada pelaksanaan

penelitian dengan metode wawancara yang dimuat hanya pokok-

pokok yang akan ditanyakan.30

29 Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, 2003, Metodologi Penelitian, Jakarta : Bumi Aksara,
hal. 83

30Suharsimi Arikunto, 2010, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta :Rineka
Cipta, hal. 202
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b. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah cara mengumpulkan data yang

bertujuan untuk mendapatkan data sekunder yaitu data yang

diperoleh melalui bahan kepustakaan.31

Pada penelitian ini, pengumpulan data studi kepustakaan

dilakukan dengan membaca, mengumpulkan, dan mempelajari

serta memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku,

buku literatur, jurnal, serta dokumen lain yang berkaitan dengan

permasalahan yang akan dibahas di dalam penelitian.

5. Metode Sampling

Metode sampling yang akan digunakan dalam penelitian ini

adalah metode non probability sampling. Metode non probability

sampling merupakan salah satu teknik pengambilan sampel yang tidak

memberikan kesempatan ataupun peluang yang sama bagi setiap

anggota yang akan dipilih menjadi sampel penelitian. Salah satu teknik

non probability sampling yang dipilih untuk penelitian ini adalah

purposive sampling.

Teknik purposive sampling adalah penarikan sampel yang

dilakukan dengan cara mengambil subyek yang didasarkan pada tujuan

tertentu. Teknik ini biasanya dipilih karena mempunyai karakteristik yang

sama. Selain itu, alasan dipilihnya teknik ini antara lain karena

31Ronny Hanitijo Soemitro,1988, ibid, hal.52
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keterbatasan waktu, tenaga, dan biaya sehingga tidak dapat mengambil

sampel yang besar jumahnya dan jauh letaknya.32

Populasi dalam penelitian ini adalah Apotek di wilayah kerja

Dinas Kesehatan Kota Semarang sejumlah 418 Apotek, sedangkan

sampel yang diambil sebanyak 16 sampel. Sampel di pilih secara

porposional dengan pertimbangan lokasi apotek sesuai dengan jumlah

kecamatan yang ada di kota semarang dengan karakteristik Apotek

tersebut terdapat dokter praktek dan sudah beroperasi lebih dari satu

tahun mengingat lama operasional lebih dari satu tahun memungkinkan

sudah pernah dilakukan pengawasan oleh Dinas Kesehatan Kota

Semarang, Ikatan Apoteker Indonesia Cabang Kota Semarang, BBPOM

di Semarang dan DPMPTSP Kota Semarang.

Reponden yang digunakan dalam penelitian ini adalah apoteker

atau tenaga teknis kefarmasian sebanyak satu orang di masing-masing

Apotek sehingga jumlah responden seluruhnya sebanyak 16 orang.

Lokasi penelitian yang digunakan adalah wilayah kerja Dinas Kesehatan

Kota Semarang, wilayah kerja IAI Cabang Kota Semarang, wilayah kerja

BBPOM di Semarang, dan DPMPTSP Kota Semarang. Narasumber

yang akan dilakukan wawancara dalam penelitian sebanyak empat

lembaga dengan jumlah masing-masing tiga orang narasumber, meliputi

:

a. Dinas Kesehatan, yaitu Kepala Bidang Sumber Daya

Kesehatan dan dua Staff Seksi Farmasi dan Perbekalan

Kesehatan.

32Ibid, hal.51
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b. Ikatan Apoteker Indonesia cabang kota Semarang, yaitu Ketua

Ikatan Apoteker Indonesia PC Kota Semarang, Wakil ketua

Ikatan Apoteker Indonesia PC Kota Semarang, dan Bidang

Praktek Profesi Apoteker.

c. Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Semarang, yaitu

Kepala Seksi Pemeriksaan, PFM Ahli Muda Seksi

Pemeriksaan, dan Kepala Seksi Penyidikan.

d. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Provinsi Jawa Tengah, yaitu Kepala Bidang Penyelenggaraan

Perizinan I, dan dua Staff Bidang Penyelenggaraan Perizinan I.

Tabel 1. Penentuan Jumlah Sampel Berdasarkan Jumlah Kecamatan di

Kota Semarang

No Nama Kecamatan
Jumlah
Apotek

Sampel yang
diambil

1 Banyumanik 35 1
2 Candisari 17 1
3 Gajah Mungkur 17 1
4 Gayamsari 29 1
5 Genuk 14 1
6 Gunung Pati 15 1
7 Mijen 9 1
8 Ngaliyan 17 1
9 Pedurungan 47 1
10 Semarang Barat 46 1
11 Semarang Selatan 39 1
12 Semarang Tengah 50 1
13 Semarang Timur 32 1
14 Semarang Utara 20 1
15 Tembalang 25 1
16 Tugu 6 1

Jumlah 418 16
*Sumber : Dinas Kesehatan Kota Semarang tahun 2017 yang diolah.
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6. Metode Penyajian Data

Metode penyajian data dalam penelitian disajikan dalam bentuk

kalimat (uraian), tabel dan gambar.33 Pada penelitian ini data kualitatif

disajikan dalam bentuk uraian dan tabel untuk melengkapi hasil yang

diperoleh.

7. Metode Analisa Data

Metode analisa kualitatif adalah analisa dengan menguraikan data

secara naratif yang didapatkan dari data primer dan sekunder yang tidak

lepas dari penafsiran hukum.34 Analisa kualitatif umumnya menggunakan

pemikiran yang logis, analisis dengan logika, dengan induksi, analogi,

dan komparasi.35 Pada penelitian ini, metode analisa data yang

digunakan adalah metode analisa kualitatif yaitu dengan menganalisa

hasil wawancara dari narasumber kemudian data yang diperoleh

dilakukan analisa mengenai pengawasan terhadap pelaksanaan

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2017.

33Sugiyono, 2013, Statistika untuk Penelitian. Bandung: Alfabeta. hal.23
34Agnes Widanti, Endang Wahyati Y, Trihoni Nalesti D, dan Hermawan Pancasiwi, Op.cit,

hal. 10
35Djam’an Satori dan Aan Komariah, 2012, Metodologi Penelitian Kualitatif, 2012, Bandung :

Alfabeta, hal.201
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G. SISTEMATIKA PENYAJIAN TESIS

Penyajian tesis disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Pada Bab I Pendahuluan, menguraikan tentang latar belakang

masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian,

kerangka pemikiran yang meliputi kerangka konsep dan kerangka teori,

metode penelitian dan penyajian tesis.

Pada Bab II menguraikan tentang tinjauan teori yang digunakan dalam

penelitian antara lain tinjauan mengenai pelayanan kesehatan, fasilitas

pelayanan kesehatan, apotek, pekerjaan kefarmasian di Apotek,

pengawasan, instrumen pemerintahan, perlindungan hukum, penegakan

hukum, dan Sanksi.

Pada Bab III menguraikan gambaran umum obyek penelitian, hasil

wawancara dengan narasumber, dan gambaran dari responden yang

kemudian data tersebut akan diolah dan dianalisis untuk menjadi

pembahasan penelitian. Pembahasan dalam penelitian meliputi gambaran

pengaturan, gambaran pelaksanaan dan faktor-faktor yang mempengaruhi

dalam pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan kefarmasian di Apotek

kota Semarang setelah berlakunya Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9

Tahun 2017.

Pada bab IV disajikan mengenai kesimpulan dari hasil pembahasan,

saran, serta bagian akhir dilengkapi daftar pustaka dan lampiran-lampiran.

H. JADWAL PENELITIAN
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Apr Mei Jun Jul Aug Sep Oct Nov Des Jan Feb Mar
1 Pengajuan Judul Tesis
2 Pengumuman Dosen Pembimbing
3 Penyusunan Proposal Tesis
4 Seminar Proposal Tesis
5 Penyusunan Revisi Proposal Tesis
6 Pengumpulan Pengolahan Data
7 Penyusunan Hasil Tesis
8 Seminar Hasil Tesis
9 Sidang Tesis

10 Pengumpulan Draft Tesis

No Keterangan Bulan


