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BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. HASIL PENELITIAN

Pada bab ini akan disajikan mengenai uraian hasil penelitian yang

dilaksanakan di Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah. Tempat yang

menjadi obyek penelitian yaitu Apotek di Kota Semarang. Proses

penelitian berlangsung dari bulan Oktober hingga November 2017.

Secara umum hasil yang ingin dicapai pada penelitian yaitu mengenai

Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Pekerjaan Kefarmasian Di Apotek

Setelah Berlakunya Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2017

Tentang Apotek (Studi Kasus Di Kota Semarang). Metode penelitian

yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan kualitatif

dengan data kualitatif sebagai data pendukungnya. Pada bab ini pula

akan diuraikan gambaran umum obyek penelitian dan hasil wawancara

dengan narasumber.

1.  Gambaran Umum Obyek Penelitian

a. Fasilitas Kesehatan di Kota Semarang

Fasilitas kesehatan di Kota Semarang merupakan tempat yang

digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan yang dilakukan

oleh Pemerintah dan masyarakat di Kota Semarang. Berikut

merupakan tabel jumlah fasilitas kesehatan yang terdapat di Kota

Semarang dari tahun 2014 hingga tahun 2016.
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Tabel 2. Jumlah Fasilitas Kesehatan di Kota Semarang
No. FASILITAS KESEHATAN 2014 2015 2016
1 Rumah Sakit Umum :

1. Rumah Sakit Swasta 12 12 12
2. Rumah Sakit Umum Daerah 2 2 2
3. Rumah Sakit Umum Pusat 2 2 2
4. Rumah Sakit TNI / POLRI 2 2 2
5. Rumah Sakit Khusus, terdiri dari : 9 9 9

a. RS Jiwa 1 1 1
b. RS Bedah Plastik 0 0 0
c. RS Rehabilitasi Medik 1 1 1
d. Rumah Sakit Ibu dan Anak

( RSIA ) 4 4 4
e. Rumah Sakit Bersalin ( RSB ) 2 2 2

2 Rumah Bersalin ( RB ) / BKIA 6 6 6

3 Puskesmas , terdiri dari : 37 37 37
1. Puskesmas Perawatan 11 11 11
2. Puskesmas Non Perawatan 26 26 26

4 Puskesmas Pembantu 35 35 35

5 Puskesmas Keliling 37 37 37

6 Posyandu yang ada 1.561 1575 1.581

7 Posyandu Aktif 1.214 1219 1.205

8 Apotek 401 401 397

9 Laboratorium Kesehatan 30 28 26

10 Klinik Spesialis / Klinik Utama 37 36 40

11 Klinik 24 Jam 7 18 18

12 Toko Obat 20 23 20

13 BP Umum (Klinik Pratama) 83 92 108

14 BP Gigi 8 19 36

15 Dokter Umum Praktek Perorangan 1.798 1940 1987

16 Dokter Spesialis Praktek 745 812 879

17 Dokter gigi praktek 415 438 476
Sumber: Profil Kesehatan Kota Semarang Tahun 2016



62

b. Apotek di Kota Semarang

Jumlah Apotek di Kota Semarang menurut Dinas Kesehatan

Kota Semarang pada tahun 2017 sebanyak 418 Apotek yang terbagi

dalam 16 kecamatan di Kota Semarang. Kecamatan yang paling

banyak memiliki Apotek adalah Semarang Tengah sebanyak 50

Apotek dan Pedurungan sebanyak 47 Apotek. Sedangkan kecamatan

yang paling sedikit memiliki Apotek adalah kecamatan Tugu yaitu

sebanyak 6 Apotek. Jika dilihat berdasarkan luas wilayahnya,

kecamatan Semarang Tengah termasuk kecamatan dengan luas

terkecil kedua yaitu 6,14 km2 dengan jumlah penduduk yang tergolong

sedikit di bandingkan dengan kecamatan yang lain di Kota Semarang

yaitu 61.704 jiwa. Memang tidak syaratkan dalam Peraturan

Perundang-undangan berapa jarak minimal dalam mendirikan Apotek.

Menurut Dinas Kesehatan Kota Semarang, walaupun jarak

antar Apotek tidak dipersyaratkan, namun dalam pendirian Apotek

tetap mempertimbangkan penyebaran dan pemerataan pelayanan

kesehatan, jumlah penduduk, kemampuan daya beli sekitar lokasi

Apotek, keamanan, dan mudah dijangkau oleh masyarakat. Berikut

merupakan tabel jumlah Apotek di Kota Semarang yang terinci dalam

setiap kecamatan.
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Tabel 3. Jumlah Apotek di Kota Semarang
No Nama Kecamatan Jumlah Apotek
1 Banyumanik 35
2 Candisari 17
3 Gajah Mungkur 17
4 Gayamsari 29
5 Genuk 14
6 Gunung Pati 15
7 Mijen 9
8 Ngaliyan 17
9 Pedurungan 47
10 Semarang Barat 46
11 Semarang Selatan 39
12 Semarang Tengah 50
13 Semarang Timur 32
14 Semarang Utara 20
15 Tembalang 25
16 Tugu 6

Total 418
Sumber : Dinas Kesehatan Kota Semarang tahun 2017

2. Hasil Wawancara Dengan Narasumber

a. Dinas Kesehatan Kota Semarang

Dinas Kesehatan Kota Semarang merupakan Satuan Kerja

Perangkat Daerah di Kota Semarang yang memiliki tanggung jawab

menjalankan kebijakan Pemerintah Kota Semarang dalam bidang

kesehatan. Dinas Kesehatan dipimpin oleh seorang kepala dinas yang

berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota

Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah. Dinas Kesehatan

mempunyai empat bidang penyelenggaraan kesehatan antara lain

Bidang Pelayanan Kesehatan, Bidang Kesehatan Masyarakat, Bidang

Pencegahan Pemberantasan Penyakit, dan Bidang Sumber Daya
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Kesehatan. Bidang Sumber Daya Kesehatan merupakan bidang yang

berkaitan dengan kefarmasian.

Bidang Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan Kota

Semarang mempunyai tugas salah satunya adalah membina dan

mengawasi pekerjaan kefarmasian di Apotek, agar tenaga

kefarmasian yang bekerja di Apotek melakukan tugasnya sesuai

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dari hasil wawancara yang dilakukan dengan tiga orang

narasumber yaitu Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan dan dua

Staff Seksi Farmasi dan Perbekalan Kesehatan, ketiga narasumber

berpendapat bahwa pelaksanaan pekerjaan kefarmasian di Apotek

belum sepenuhnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Ketidaksesuaian itu dapat dilihat dari tenaga kefarmasian khususnya

tenaga teknis kefarmasian yang berpraktek masih banyak yang

berkualifikasi pendidikan setingkat Sekolah Menegah Kejuruan

Farmasi padahal dalam perundang-undangan sudah dijelaskan bahwa

tenaga teknis kefarmasian yang berpraktek minimal berkualifikasi

pendidikan Diploma III.

Dari data yang terkumpul, tenaga teknis kefarmasian yang

berpraktek di Apotek yang berkualifikasi pendidikan di bawah Diploma

III sebanyak 787 orang dari 1713 orang atau sekitar 46% dari

keseluruhannya. Menyikapi hal ini, Dinas Kesehatan sudah melakukan

sosialisasi kepada Apotek-Apotek dan meminta Apoteker atau Pemilik

Sarana Apotek untuk memberikan perintah kepada Tenaga Teknis
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Kefarmasian agar melanjutkan pendidikannya hingga berkualifikasi

pendidikan minimal Diploma III. Selain itu, Dinas Kesehatan juga

melakukan seleksi administratif pada tenaga teknis kefarmasian yang

sedang mengajukan permohonan SIA atau perpanjangan SIA.

Ketidaksesuaian lainnya terletak pada masih banyaknya Apotek

yang menjual obat keras tanpa resep dokter. Dalam menyikapi hal ini,

Dinas Kesehatan sudah mengeluarkan surat perintah bersifat wajib

yang berisi larangan agar Apotek tidak menjual obat keras tanpa

resep dokter. Jika Apotek tidak mematuhi perintah tersebut maka

Dinas Kesehatan akan memberikan sanksi berupa surat peringatan

kepada Apotek. Menurut Staff Seksi Farmasi dan Perbekalan

Kesehatan, peran apoteker sangat dibutuhkan dalam hal ini. Masih

dijumpai di beberapa Apotek, apoteker yang bertanggung jawab di

Apotek tidak berpraktek sesuai dengan jam operasional Apotek. Hal

ini dapat berdampak dengan bebasnya penjualan obat keras tanpa

resep dokter karena dengan tidak adanya apoteker di Apotek,

pengawasan di dalam Apotek itu sendiri akan lemah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Narasumber, berlakunya

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2017 tentang Apotek ini

semakin memperkuat aturan hukum untuk dapat dipatuhi oleh Apotek.

Permenkes ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kefarmasian

kepada pasien, memberikan perlindungan kepada pasien dan

memberikan kepastian hukum kepada tenaga kefarmasian. Dengan

berlakunya Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2017
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tentang Apotek, seharusnya tenaga kefarmasian di Apotek lebih

bertanggung jawab dalam melakukan pekerjaan kefarmasian dengan

ada atau tidak adanya pengawasan dari dalam Apotek tersebut.

Pelaksanaan pekerjaan kefarmasian di Apotek diatur dalam

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-

Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang

Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, Undang-Undang Nomor

36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, Peraturan Pemerintah

Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian, Peraturan

Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2017 tentang Apotek, 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 Kerja Tenaga Kefarmasian.

Menurut narasumber, tidak ada peraturan daerah yang khusus untuk

mengatur pelaksanaan pekerjaan kefarmasian di Apotek. Peraturan

daerah yang ada hanya untuk mengatur penyelenggaran Perizinan di

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Tahun 2017 hingga bulan Oktober di kota Semarang sudah

terdapat 86 rekomendasi permohonan izin Apotek yang telah masuk di

Dinas Kesehatan Kota Semarang. Pada tahun 2016 hingga bulan

Desember sebanyak 85 rekomendasi permohonan izin Apotek telah

diproses oleh Dinas Kesehatan Kota Semarang. Sedangkan Pada

tahun 2015 hingga bulan Desember sebanyak 106 rekomendasi

permohonan izin Apotek telah diproses oleh Dinas Kesehatan Kota

Semarang.
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Berkaitan dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Kesehatan

Nomor 9 tahun 2017 tentang Apotek, Dinas Kesehatan sudah

melakukan langkah-langkah seperti sosialisasi kepada Apoteker

Pengelola Apotek, sosialisasi kepada Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu selaku pengeluar izin Apotek. Selain

itu, Dinas Kesehatan mengeluarkan himbauan kepada Apoteker

Pengelola Apotek yang mempunyai izin seumur hidup agar segera

memperbarui izin sesuai dengan ketentuan baru yang terdapat dalam

Permenkes Nomor 9 tentang Apotek ini.

Dinas Kesehatan Kota Semarang melakukan pengawasan

pekerjaan kefarmasian dalam bentuk pembinaan. Dinas Kesehatan

tidak melakukan pengawasan berupa pemeriksaan khusus dan

penindakan karena itu menjadi bentuk pengawasan dari BBPOM. Jika

terjadi pelanggaran oleh Apotek maka Dinas Kesehatan akan

melakukan pembinaan. Dari hasil pembinaan, jika Apotek pelanggar

tidak melakukan perbaikan maka Dinas Kesehatan akan

mengeluarkan surat peringatan yang ditembuskan kepada BBPOM.

Berdasarkan surat tembusan dari Dinas Kesehatan, BBPOM

akan melakukan tindak lanjut kepada apotek pelanggar. Jika tindak

lanjut sudah dilakukan, maka BBPOM akan menembuskan kembali

hasil dari tindak lanjut berupa surat rekomendasi terkait sanksi kepada

Dinas Kesehatan. Selanjutnya Dinas Kesehatan akan melakukan

penindakan sesuai dengan surat rekomendasi dari BBPOM.

Koordinasi antara Dinas Kesehatan dan IAI dalam menjalankan

pengawasan pekerjaan kefarmasian di Apotek belum berjalan baik.

Menurut narasumber, sampai saat ini IAI belum menjalankan fungsi
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pengawasan. IAI hanya menjalankan fungsi untuk mengeluarkan surat

rekomendasi izin praktek apoteker bagi anggotanya saja. Selama ini,

koordinasi yang terjalin antara keduanya hanya melalui surat dan

belum ada pertemuan. Dari hasil wawancara diketahui bahwa Dinas

Kesehatan tidak mempunyai anggaran untuk IAI terkait pelaksanaan

pengawasan pekerjaan kefarmasian di Apotek.

Anggaran yang dipunyai oleh Dinas Kesehatan adalah

anggaran yang digunakan untuk mengundang Apoteker Pengelola

Apotek dalam melakukan sosialisasi terkait pelaksanaan pengawasan

pekerjaan kefarmasian di Apotek. Namun jumlah anggaran yang untuk

hal tersebut memang tidak banyak. Dari 418 Apotek, biasanya Dinas

Kesehatan hanya dapat mengundang sebanyak 200 Apotek. Peserta

yang dapat memenuhi undangan kurang lebih 150 peserta. Bagi

Apotek yang belum mendapat undangan, maka akan diundang pada

sosialisasi berikutnya sehingga diharapkan seluruh Apotek bisa

mendapat kesempatan untuk mengikuti sosialisasi. Pada tahun 2017,

Dinas Kesehatan Kota Semarang telah melaksanakan sosialisasi

kepada Apoteker Pengelola Apotek sebanyak satu kali. Pelaksanaan

sosialisasi ini diharapkan agar dapat menyampaikan aturan-aturan

atau temuan-temuan baru karena sifatnya yang terus berkembang.

Pelaksanaan pengawasan pekerjaan kefarmasian di Apotek

yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan mengacu terhadap panduan

yang telah diberikan oleh Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat
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Kesehatan. Panduan yang diberikan dalam melaksanakan

pengawasan yaitu berupa checklist monitoring Apotek. Dinas

Kesehatan sendiri tidak mempunyai SOP dalam melakukan

pengawasan.

Pelaksanaan pengawasan pekerjaan kefarmasian di Apotek

yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan tidak dilakukan menyeluruh

terhadap semua Apotek. Pelaksanaan pengawasan dilakukan secara

sampling terhadap Apotek. Kendala dalam melakukan pengawasan

pekerjaan kefarmasian di Apotek utamanya karena keterbatasan

Sumber Daya Manusia (SDM). Dinas Kesehatan hanya mempunyai

dua orang SDM untuk mengurusi keseluruhan terkait Apotek dan

ketenagaannya. Menurut narasumber, jika SDM terpenuhi maka

pengawasan pekerjaan kefarmasian di Apotek akan berjalan

semestinya. Selama ini, selain melakukan pengawasan secara

sampling Dinas Kesehatan juga melakukan pengawasan karena

adanya prioritas pengawasan Apotek misalnya Apotek yang masa

Surat Izin Apoteknya sudah habis, Apotek yang menjadi laporan

masyarakat karena dicurigai melakukan pelayanan kefarmasian yang

tidak sesuai. Hal yang mendukung dari pengawasan yang dilakukan

adalah tenaga kefarmasian bersifat kooperatif sehingga pengawasan

dapat lebih mudah dilakukan.
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b. Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Semarang

Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Semarang

merupakan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Pengawas

Obat dan Makanan (BPOM). Balai Besar Pengawas Obat dan

Makanan di Semarang yang dipimpin oleh seorang Kepala Balai

Besar Pengawas Obat dan Makanan. Kepala Balai Besar Pengawas

Obat dan Makanan membawahi lima bidang, satu sub bagian, dan

kelompok jabatan fungsional. Salah satu bidangnya adalah Bidang

Pemeriksaan dan Penyidikan yang merupakan bidang yang berkaitan

dengan pengawasan pekerjaan kefarmasian di Apotek.

Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan mempunyai tugas

dan fungsi sebagai pengawas sekaligus pembina di bidang obat dan

makanan dalam rangka memberikan perlindungan kepada masyarakat

akibat penggunaan dan penyalahgunaan obat dan makanan yang

tidak memenuhi persyaratan keamanan, kemanfaatan, dan mutu.

Dalam melaksanakan tugas pengawasan Obat dan Makanan,

BPOM mempunyai kewenangan:

a. menerbitkan izin edar produk dan sertifikat sesuai dengan standar

dan persyaratan keamanan, khasiat/manfaat dan mutu, serta

pengujian obat dan makanan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan;
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b. melakukan intelijen dan penyidikan di bidang pengawasan Obat dan

Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan; dan

c. pemberian surat rekomendasi terkait sanksi administratif sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Wawancara dilakukan dengan tiga orang narasumber yaitu

Kepala Seksi Pemeriksaan, PFM Ahli Muda, dan Kepala Seksi

Penyidikan. Menurut narasumber, pelaksanaan pekerjaan

kefarmasian di Apotek di Kota Semarang pada beberapa aspek belum

sepenuhnya memenuhi peraturan perundang-undangan. Beberapa

aspek yang belum sepenuhnya memenuhi peraturan perundang-

undangan paling sering terjadi pengelolaan sediaan farmasi di Apotek

antara lain pemusnahan, dokumentasi, dan pelaporan. Selain itu,

pengadaan sediaan farmasi di Apotek terkadang juga belum

sepenuhnya memenuhi peraturan perundang-undangan.

Pada beberapa Apotek di Kota Semarang masih ditemukan

obat tanpa nomor izin edar terutama obat tradisional. Menyikapi hal

tersebut, narasumber melakukan pengamanan atau pemusnahan

terhadap sediaan farmasi tanpa nomor izin edar. Kemudian

narasumber akan menindaklanjuti dengan memberikan surat

rekomendasi tindak lanjut kepada Dinas Kesehatan untuk

menindaklanjuti terhadap Apotek yang bersangkutan.
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Berdasarkan hasil wawancara dengan Narasumber, Peraturan

Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2017 tentang Apotek ini dibuat

untuk menyesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan hukum

sehingga apotek sebagai salah satu sarana pelayanan kefarmasian

dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dan memberikan kualitas

pelayanan kefarmasian yang lebih baik. Selain itu, berlakunya

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2017, diharapkan

Apotek dan tenaga kefarmasian dapat mengikuti perkembangan

sehingga Apotek sebagai tempat melakukan pekerjaan kefarmasian

dapat memberikan perlindungan nyata kepada pasien.

Pelaksanaan pengawasan pekerjaan kefarmasian di Apotek

oleh BBPOM didasarkan pada perencanaan yang dibuat setiap awal

tahun berdasarkan analisis resiko. Pelaksanaan pengawasan

pekerjaan kefarmasian di Apotek diatur dalam Undang-Undang Nomor

36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 35 Tahun

2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997

tentang Psikotropika, Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009

tentang Pekerjaan Kefarmasian, Permenkes Nomor 73 Tahun 2016

tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek, Peraturan Kepala

Badan POM Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan

Obat-Obat Tertentu yang Sering Disalahgunakan. Badan POM juga

mempunyai Standar Operasional Prosedur (SOP) yang menjadi acuan
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dalam mengatur pelaksanaan pengawasan pekerjaan kefarmasian di

Apotek yaitu SOP makro dari Badan POM yang kemudian diturunkan

menjadi Instruksi Kerja Pemeriksaan Apotek.

Terkait pelaksanaan pengawasan pekerjaan kefarmasian di

Apotek, Badan POM mempunyai kewenangan antara lain yaitu

melakukan pemeriksaan terhadap sediaan farmasi yang dijual di

Apotek, memeriksa dokumen atau catatan lain yang memuat

keterangan mengenai kegiatan pengelolaan sediaan farmasi dan alat

kesehatan, termasuk menggandakan atau mengutip keterangan

tersebut, melakukan pengamanan dan atau pemusnahan terhadap

sediaan farmasi yang illegal atau tanpa izin edar. Selain itu,

kewenagan Badan POM terkait penyidikan di bidang pengawasan

adalah pro justitia. Pro justitia merupakan proses yang dilakukan demi

hukum untuk mendapatkan keadilan.

Pro justitia dilakukan dalam kasus misalnya dicurigai adanya

sarana illegal. Selanjutnya dilakukan langkah-langkah yaitu

pemeriksaan di tempat berupa penggeledahan dan penyitaan oleh

Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan dituangkan dalam berita

acara pemeriksaan. Jika dibutuhkan Badan POM dapat meminta

bantuan (back up) dari kepolisian. Hasil pemeriksaan tersebut

kemudian dilakukan gelar kasus secara internal.
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Jika dianggap cukup bukti adanya pelanggaran tindak pidana,

maka temuan tersebut diproses secara pro justitia. Berkas selanjutnya

dilimpahkan ke kepolisian untuk dilakukan penyelidikan dan

penyidikan. Jika terbukti melakukan tindak pidana maka akan

dilakukan pemanggilan dan pemeriksaan tersangka serta pendataan

barang bukti. Apabila berkas sudah lengkap selanjutnya diserahkan ke

jaksa penuntut umum yang kemudian akan dilakukan penuntutan.

Selanjutnya perkara akan dilimpahkan ke pengadilan  untuk diadili.

Dalam proses persidangan di pengadilan, Badan POM akan dipanggil

untuk menghadiri sidang perkara sebagai saksi ahli atau saksi

petugas.

Pelaksanaan pengawasan pekerjaan kefarmasian di Apotek

yang dilakukan oleh BBPOM tidak mempunyai jadwal khusus karena

pengawasan terhadap apotek bersifat rutin, sehingga disesuaikan

dengan analisis resiko atau berdasarkan pengaduan dari masyarakat.

Pelaksanaan pengawasan pekerjaan kefarmasian di Apotek

dilaksanakan oleh petugas BBPOM yang bertugas melakukan

pengawasan terhadap pengelolaan sediaan farmasi di apotek. Selain

itu, petugas BBPOM juga melakukan pemantauan, pemberian

bimbingan dan pembinaan terhadap pengelolaan sediaan farmasi.

Dari hasil wawancara diketahui bahwa jumlah pengawas yang

melaksanakan pengawasan untuk seluruh sarana kesehatan yang
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berkaitan dengan kefarmasian berjumlah 25 orang pemeriksa. Tenaga

pengawas terdiri dari 14 apoteker dan 11 bukan apoteker yang

melaksanakan pengawasan tidak hanya apotek di Kota Semarang tapi

juga sarana produksi, distribusi dan pelayanan sediaan farmasi di

wilayah Jawa Tengah. Apotek di Kota Semarang hanya bagian kecil

dari 8.427 sarana produksi, distribusi dan pelayanan yang menjadi

cakupan pengawasan BBPOM.

Pengawasan pekerjaan kefarmasian di Apotek yang dilakukan

oleh BBPOM berfokus pada pengelolaan sediaan farmasi di Apotek

meliputi perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan,

pemusnahan, dokumentasi, dan pelaporan. Panduan yang digunakan

dalam melakukan pengawasan pekerjaan kefarmasian di Apotek yaitu

berupa checklist pemeriksaan di Apotek.

Dari hasil pemeriksaan pengawasan pekerjaan kefarmasian di

Apotek yang dilakukan oleh BBPOM, jika Apotek melakukan

pelanggaran maka BBPOM akan melakukan tindak lanjut yaitu

memberikan surat rekomendasi ke Dinas Kesehatan untuk dikatuhkan

sanksi berupa surat peringatan, surat peringatan keras, penghentian

sementara kegiatan bahkan sampai dengan pencabutan izin apotek.

Selama tahun 2017, BBPOM di Semarang telah mengirimkan

surat rekomendasi terkait sanksi kepada Dinas Kesehatan sebanyak

lima surat yang terdiri dari dua rekomendasi peringatan, satu
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rekomendasi peringatan keras dan dua rekomendasi Penghentian

Sementara Kegiatan untuk Apotek di Kota Semarang. Surat

rekomendasi terkait sanksi tersebut telah ditindak lanjuti oleh Dinas

Kesehatan kepada apotek yang bersangkutan.

Pelaksanaan pengawasan pekerjaan kefarmasian di Apotek

oleh BBPOM berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan. Koordinasi

yang terjalin diantara keduanya cukup baik. BBPOM melakukan

koordinasi dengan Dinas Kesehatan dari awal pemeriksaan Apotek

hingga tindak lanjut yang diberikan.

Selain berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan, tahun 2018

BBPOM akan mempersiapkan anggaran untuk mengundang Apoteker

Pengelola Apotek. Anggaran tersebut akan digunakan untuk

mengadakan pertemuan atau pelatihan kepada para Apoteker

Pengelola Apotek.

Pelaksanaan pengawasan pekerjaan kefarmasian di Apotek

yang di lakukan oleh BBPOM di dukung karena adanya kerja sama

lintas sektor antara BBPOM dengan instansi terkait yaitu Dinas

Kesehatan, DPMPTSP, organisasi profesi IAI, Kepolisian. Selain itu,

hal yang menjadi pendukung lainnya adalah Apoteker Pengelola atau

Pemilik Sarana Apotek yang kooperatif serta adanya tenaga

pengawas yang berkompeten. Dalam melakukan pengawasan
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pekerjaan kefarmasian di Apotek tentunya juga terdapat kendala,

antara lain jumlah tenaga pengawas yang masih terbatas, Apoteker

pengelola apotek yang belum bisa menunjukkan eksistensi dan

kapabilitasnya dalam melakukan pengelolaan sediaan farmasi di

apotek sehingga seringkali dikalahkan oleh kepentingan bisnis. Selain

kendala dari Apotek, terdapat pula kendala antara pihak-pihak yang

berwenang dalam melakukan pengawasan yaitu belum adanya

sinkronisasi antara BBPOM dengan instansi lain terkait dengan

pemberian sanksi administratif yang diberikan kepada Apotek. Tidak

semua surat rekomendasi tindak lanjut yang dikirimkan ditindaklanjuti

oleh Dinas Kesehatan dan atau DPMPTSP selaku instansi yang

mengeluarkan izin.

c. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

(DPMPTSP)

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kota Semarang merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan

bidang penanaman modal dan menyelenggarakan pelayanan terpadu

satu pintu yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang

berkedudukan di bawah serta bertanggung jawab kepada Walikota

melalui Sekretaris Daerah.
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Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu

Pintu Kota Semarang membawahi seorang sekretaris dan lima bidang

penyelenggaraan layanan perizinan. Salah satu bidang bidang

penyelenggaraan layanan perizinan adalah Bidang Penyelenggaraan

Layanan Perizinan I yang merupakan bidang penyelenggaraan

layanan perizinan yang berkaitan dengan perizinan di bidang

kesehatan.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kota Semarang mempunyai tugas dan fungsi dalam pengawasan

yaitu pengawasan dalam memberikan surat izin penyelenggaraan

sarana Apotek di Kota Semarang dan surat izin praktek atau kerja

tenaga kefarmasian.

Wawancara dilakukan dengan tiga orang narasumber yaitu

Kepala Bidang Penyelenggaraan Perizinan I dan dua Staff Bidang

Penyelenggaraan Perizinan I. Dari hasil wawancara dengan Kepala

Bidang Penyelenggaraan Perizinan I diketahui bahwa Kepala Bidang

Penyelenggaraan Perizinan I belum mengetahui dengan jelas

mengenai berlakunya Permenkes tentang Apotek. Selama ini dalam

menjalankan tugas dan fungsinya, narasumber mengacu terhadap

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.
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Menurut Kepala Bidang Penyelenggaraan Perizinan I dengan

berlakunya Permenkes tentang Apotek ini maka peraturan hukum

terkait Apotek akan lebih rinci dan jelas, serta diharapkan dapat

memberikan kepastian hukum terhadap tenaga kefarmasian yang

bekerja di Apotek dan memberikan perlindungan hukum pula kepada

pasien. Penerbitan izin sarana Apotek dan izin praktek tenaga

kesehatan di dasarkan pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014

tentang Tenaga Kesehatan, Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun

2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian, Peraturan Menteri Kesehatan

Nomor 9 Tahun 2017 tentang Apotek, dan Peraturan Menteri

Kesehatan Nomor 73 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan

Kefarmasian di Apotek. Sedangkan untuk pelaksanaan penerbitan izin

sarana Apotek dan izin tenaga kesehatan, DPMPTSP mendasarkan

pada Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan

Kefarmasian, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2017

tentang Apotek, dan 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.

Terkait pelaksanaan penerbitan izin sarana Apotek, DPMPTSP

mempunyai tugas dalam memproses perizinan sarana Apotek yang

dilakukan dengan memverifikasi berkas pendaftaran pemohon,

kemudian dilakukan verifikasi dan validasi. Setelah itu, pemohon akan
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di undang untuk mempresentasikan permohonan izin Apotek bersama

tim tekhnis dari DPMPTSP, jika persyaratan sudah lengkap maka tim

tekhnis akan mengadakan peninjauan ke Apotek pemohon. Jika hasil

peninjauan sesuai dengan persyaratan maka DPMPTSP akan

mengeluarkan Surat Izin Apotek (SIA). Selain SIA, DPMPTSP juga

menerbitkan SIPA dan SIKTTK untuk izin ketenagaan di Apotek. SIPA

dan SIKTTK di terbitkan setelah surat rekomendasi dari Dinas

Kesehatan keluar dan kemudian DPMPTSP melakukan verifikasi yang

dilanjutkan dengan penerbitan SIPA dan SIKTTK. Penerbitan izin

sarana Apotek dan tenaga kefarmasian dilaksanakan dengan

mengacu pada Standar Operasional Prosedur (SOP) dari DPMPTSP.

Berdasarkan SOP dari DPMPTSP, izin sarana Apotek dapat

diterbitkan dalam waktu 15 hari kerja setelah dilakukan presentasi

oleh pemohon dan dinyatakan lengkap.

Sebelum mengeluarkan izin, DPMPTSP juga melakukan fungsi

pengawasan antara lain pengawasan yang berkaitan dengan izin

gangguan (Hinder Ordonantie), dan pengawasan yang berkaitan

dengan tenaga kefarmasian. Pengawasan keduanya dilakukan ketika

tim tekhnis dari DPMPTSP dan Dinas Kesehatan ketika melakukan

peninjauan ke Apotek pemohon. Dalam melakukan pengawasan,

DPMPTSP berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan dengan cara

meninjau keseluruhan persyaratan terkait permohonan izin Apotek.

Saat dilakukan pengawasan pekerjaan kefarmasian di Apotek, tenaga

kefarmasian yang sedang berpraktek bersifat kooperatif. Jika hasil
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dari peninjauan belum memenuhi syarat maka pemohon harus

melengkapi syarat tersebut dan di tembuskan kepada Dinas

Kesehatan. Setelah Dinas Kesehatan menyatakan bahwa seluruh

persyaratan sudah memenuhi syarat maka DPMPTSP akan

memproses surat izin Apotek tersebut. Setelah SIA diterbitkan oleh

DPMPTSP, maka DPMPTSP tidak lagi melakukan pengawasan.

Proses pengawasan setelah SIA terbit dilakukan oleh Dinas

Kesehatan dan BBPOM.

Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh DPMTSP, jika

ditemukan pelanggaran berat hingga mendapatkan sanksi pencabutan

SIA dan penutupan Apotek oleh BBPOM dan Dinas Kesehatan, maka

BBPOM dan Dinas Kesehatan akan merekomendasikan surat

pencabutan SIA dan DPMTSP menerbitkan surat pencabutan SIA

tersebut.

d. Ikatan Apoteker Indonesia Pengurus Cabang Kota Semarang

Ikatan Apoteker Indonesia Pengurus Cabang Kota Semarang

merupakan salah satu pengurus cabang yang berada di bawah

tanggung jawab Ikatan Apoteker Indonesia Pengurus Daerah Jawa

Tengah berdasarkan Surat Keputusan Nomor 030/ PD-

IAI/JTG/SK/XI/14. IAI PC Kota Semarang dipimpin oleh seorang ketua

dan seorang wakil ketua yang membawahi sekretaris dan wakilnya,

bendahara, serta tiga bidang yaitu Bidang Praktek Profesi Apoteker,

Bidang Ilmiah, Penelitian dan Pendidikan Profesi, dan Bidang Umum.

IAI PC Kota Semarang mempunyai tugas dan fungsi

melakukan pembinaan, peningkatan mutu, perlindungan dan
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pengawasan terhadap anggotanya. Wawancara dilakukan dengan tiga

orang narasumber yaitu Ketua IAI PC Kota Semarang, Wakil Ketua,

dan Bagian Pelayanan Farmasi Komunitas (Apotek). Berdasarkan

hasil wawancara dengan Narasumber, pelaksanaan pekerjaan

kefarmasian di Apotek di Kota Semarang masih banyak yang belum

sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam beberapa

kasus masih banyak ditemukan penyimpangan terhadap pengelolaan

sediaan farmasi khususnya pengadaan dan pengeluaran obat.

Menurut Ketua IAI, banyaknya penyimpangan yang terjadi

karena kurangnya kesadaran untuk taat hukum dan lebih

mementingkan keuntungan di atas segalanya. Penyimpangan yang

terjadi bukan hanya pada Apotek, namun juga melibatkan semua

sarana kefarmasian termasuk Industri Farmasi, Distributor Farmasi,

Toko Obat, maupun masyarakat itu sendiri. Jika dilihat sekarang,

banyak sekali toko kelontong yang menjual sediaan farmasi yang

mengandung prekursor farmasi dengan bebas. Selain itu, banyak juga

toko-toko online yang menjual obat keras secara bebas tanpa resep

dokter. Tentunya ini merupakan penyimpangan yang melibatkan

banyak pihak.

Lemahnya pengawasan dan kurangnya kesadaran akan taat

hukum membuat masyarakat melakukan hal-hal yang hanya

menguntungkan dirinya saja. Jika ingin pelaksanaan kefarmasian

dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan maka sudah

seharusnya semua yang terlibat didalamnya sadar untuk taat hukum
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dan memberikan pelayanan kefarmasian yang terbaik dengan tidak

memikirkan keuntungan semata sehingga pasien benar-benar

mendapatkan perlindungan.

Dari hasil wawancara dengan Wakil Ketua IAI, narasumber

memberikan pendapat yang berbeda terkait berlakunya Permenkes

tentang Apotek yaitu pelaksanaan pengawasan pekerjaan

kefarmasian di Apotek bukanlah  tanggung jawab dari IAI karena

dalam Permenkes tentang Apotek tersebut hanya disebutkan bahwa

pelaksanaan pengawasan dapat melibatkan Organisasi Profesi yang

artinya IAI PC Kota Semarang  tidak harus melakukan pengawasan

terhadap pekerjaan kefarmasian di Apotek.

Namun bukan berarti IAI PC Kota Semarang tidak mau

melakukan pengawasan terhadap pekerjaan kefarmasian di Apotek,

hanya saja jika memang IAI PC Kota Semarang dilibatkan oleh Dinas

Kesehatan maka IAI PC Kota Semarang akan senang menerima

ajakan tersebut. Keterlibatan IAI PC Kota Semarang pada

pengawasan terhadap pekerjaan kefarmasian tergantung pada Dinas

Kesehatan Kota Semarang sebagai pengawas yang telah diamatkan

oleh Menteri Kesehatan. Selama ini, IAI PC Kota Semarang telah

melakukan pengawasan namun hanya pengawasan terhadap

apoteker yang terdaftar sebagai anggota IAI PC Kota Semarang saja.

Dalam menjalankan fungsi organisasi profesi, aturan yang

digunakan untuk mengatur pelaksanaan pekerjaan kefarmasian di

Apotek antara lain Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang
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Kesehatan, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga

Kesehatan, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang

Narkotika, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang

Psikotropika, Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang

Pekerjaan Kefarmasian, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun

2017 tentang Apotek, 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

Kerja Tenaga Kefarmasian. Sedangkan yang menjadi acuan dalam

mengatur pelaksanaan pekerjaan kefarmasian di Apotek adalah

Standar Operasional Prosedur yang diperoleh dari Pengurus Daerah

Ikatan Apoteker Indonesia Jawa Tengah.

Sampai saat ini, peran IAI terkait pelaksanaan pekerjaan

kefarmasian di Apotek adalah melakukan pembinaan dan

pengawasan terhadap anggotanya. Peran tersebut dilakukan dengan

cara memberikan pengarahan melalui seminar dan pertemuan rutin

anggota IAI sesuai bidang minat.

Pada pelaksanaannya di lapangan, IAI tidak pernah datang

langsung ke Apotek untuk melihat praktek kefarmasian dikarenakan

IAI tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan hal itu. Peran

yang dilakukan IAI terkait praktek kefarmasian di Apotek adalah

apabila IAI mendapatkan laporan atau surat rekomendasi dari BBPOM

dan Dinas Kesehatan yang merupakan hasil pengawasan keduanya

dan terbukti ada anggota yang melanggar, maka IAI akan memanggil
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anggota tersebut dan memberikan pembinaan hingga sanksi jika

tebukti bersalah melalui Majelis Etik dan Disiplin Apoteker Indonesia di

Daerah.

Terkait pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan

kefarmasian di Apotek, secara fungsi IAI sudah mempersiapkan tim

pemantau praktek kefarmasian oleh apoteker melalui tim wilayah.

Namun belum optimal karena pelaksanaannya masih terkendala

waktu yaitu dilakukan di luar waktu pekerjaan utama pengurusnya.

Selain itu kendala yang lain terletak pada anggaran. Anggaran yang

dimiliki oleh IAI hanya diperoleh dari iuran anggotanya. Anggaran

tersebut hanya dapat digunakan untuk pengelolaan di dalam IAI dan

sangat terbatas jika dilakukan untuk pelaksanaan pengawasan

langsung ke Apotek.

Koordinasi antara IAI dengan Dinas Kesehatan sampai saat ini

berjalan cukup baik. Koordinasi yang terjalin antara keduanya masih

sebatas bertemu saat adanya undangan dari Dinas Kesehatan dan

atau undangan lain seperti seminar dan pertemuan. Namun koordinasi

untuk melaksanakan pengawasan pekerjaan kefarmasian di Apotek

secara bersama dengan Dinas Kesehatan masih belum berjalan. IAI

dan Dinas Kesehatan sudah pernah melakukan pertemuan untuk

membentuk tim supervisi namun masih dalam pembahasan.

Pelaksanaan pengawasan pekerjaan kefarmasian di Apotek

didukung karena keinginan IAI untuk melihat anggotanya berpraktek

sesuai dengan jadwalnya. Selain itu, IAI berkeinginan agar praktek
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kefarmasian dijalankan sesuai dengan amanat sehingga pekerjaan

kefarmasian dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Namun,

kendala dalam melakukan pengawasan pekerjaan kefarmasian di

Apotek seringkali terjadi. Kendala yang dapatkan oleh IAI terutama

adalah anggaran, peraturan perundangan yang bersifat umum, dan

harus membentuk tim yang berfokus pada pelaksanaan pengawasan

pekerjaan kefarmasian. Namun dalam melaksanakan pengawasan

pekerjaan kefarmasian di Apotek, tenaga kefarmasian bersifat

kooperatif sehingga mempermudah jalannya pengawasan.

Dari keempat narasumber yang telah diwawancarai, dapat diketahui

bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pengawasan

antara lain SDM yang terbatas, kurangnya sumber dana, kualifikasi

tenaga pengawas yang lebih rendah, kurangnya koordinasi antar

pengawas, tenaga Kefarmasian yang kooperatif, dan peraturan

perundangan. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan

pengawasan diuraikan pada tabel berikut :

Tabel 4. Faktor-Faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pengawasan

No Faktor yang mempengaruhi
Dinas

Kesehatan BBPOM DPMPTSP IAI
1 SDM terbatas Ya Ya Tidak Ya
2 Kurangnya Sumber Dana Tidak Tidak Tidak Ya

3
Kualifikasi tenaga pengawas
yang lebih rendah Ya Ya Tidak Tidak

4
Kurangnya koordinasi antar
pengawas Ya Ya Ya Ya

5
Tenaga Kefarmasian yang
kooperatif Ya Ya Ya Ya

6 Undang-Undang Tidak Tidak Tidak Ya
Sumber : Data primer yang diolah tahun 2017
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3. Hasil Wawancara Dengan Responden

a. Apoteker atau Tenaga Teknis Kefarmasian di Apotek di Kota

Semarang

Apoteker atau Tenaga Teknis Kefarmasian yang menjadi

responden dalam penelitian ini adalah Apoteker atau Tenaga Teknis

Kefarmasian yang bekerja di Apotek yang sudah beroperasi lebih dari

satu tahun dan mempunyai jadwal praktek dokter. Telah dilakukan

wawancara di 16 Apotek dengan responden sebanyak 13 Apoteker

dan 3 Tenaga Teknis Kefarmasian yang masing-masing mewakili

setiap Apotek disetiap kecamatan. Lama operasional dan lama

pelayanan Apotek diuraikan pada tabel berikut:

Tabel 5. Lama Operasional dan Lama Pelayanan Apotek

No
Lama Operasional dan Lama

Pelayanan Jumlah Apotek
1 Lama Operasional

Lama Operasional 1-5 Tahun 5 Apotek
Lama operasional 5-10 Tahun 6 Apotek
Lama Operasional > 10 Tahun 5 Apotek

2 Lama Pelayanan
00.00 - 24.00  (24 jam) 2 Apotek
07.00 - 23.00  (16 jam) 1 Apotek
07.00 - 21.00  (14 jam) 13 Apotek

Sumber : Data primer yang diolah tahun 2017

Dari tabel 5, diketahui bahwa 5 Apotek sudah beroperasi

selama 1 sampai 5 tahun, 6 Apotek beroperasi selama 5 sampai 10

tahun, dan 5 Apotek lainnya telah beroperasi lebih dari 10 tahun.

Dalam melakukan pelayanan sebanyak 13 Apotek memberikan
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pelayanan mulai pukul 07.00 hingga pukul 21.00 (14 jam), 1 Apotek

memberikan pelayanan mulai pukul 07.00 hingga pukul 23.00 (16

jam), dan 2 Apotek lainnya memberikan pelayanan mulai pukul 00.00

hingga pukul 24.00 (24 jam).

Apotek yang memiliki jam pelayanan paling lama merupakan

Apotek yang mempunyai banyak tenaga kefarmasian. Hal tersebut

dikarenakan tenaga kefarmasian yang berpraktek terbagi dalam 3

shift. Namun ada juga Apotek yang mempunyai banyak tenaga

kefarmasian karena Apotek tersebut ramai pasien sehingga untuk

memenuhi pelayanan yang maksimal diperlukan banyak tenaga

kefarmasian. Banyaknya tenaga kefarmasian dapat dilihat dari tabel

berikut:

Tabel 6. Banyaknya Tenaga Kefarmasian yang berpraktek

No Tenaga Kefarmasian
Jumlah Tenaga

Kefarmasian
1 Apoteker

Apoteker sebanyak 1 orang (APA) 2 Apotek
Apoteker sebanyak 2 orang (APA
dan Aping) 14 Apotek

2 Tenaga Teknis Kefarmasian (TTK)
TTK sebanyak 1 orang 1   Apotek
TTK sebanyak 2-4 orang 11 Apotek
TTK sebanyak 5 orang atau lebih 4 Apotek

Sumber : Data primer yang diolah tahun 2017

Dari tabel 6 dapat diketahui bahwa dari 16 Apotek, masih

ditemukan 2 Apotek yang hanya memliki 1 Apoteker penanggung

jawab. Dalam pelaksanaan Dinas Kesehatan sudah memberikan
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himbauan kepada Apotek-Apotek agar pekerjaan kefarmasian di

Apotek dilaksanakan oleh 2 Apoteker supaya pelayanan kefarmasian

di Apotek berjalan dengan maksimal dan adanya Apoteker yang

berpraktek selama jam pelayanan berlangsung diharapkan dapat

mengawasi langsung jalannya pekerjaan kefarmasian sehingga

kualitas pekerjaan kefarmasian di Apotek serta perlindungan terhadap

pasien dapat terjamin. Dari 16 Apotek, ada satu Apotek yang hanya

mempunyai satu tenaga teknis kefarmasian. Namun pada Apotek

tersebut, praktek kefarmasian dilakukan oleh dua Apoteker yang juga

dibantu satu tenaga Administrasi. Menurut Dinas Kesehatan,

sebaiknya setiap Apotek memiliki sekurangnya dua tenaga teknis

kefarmasian sehingga setiap tenaga teknis kefarmasian dapat

membantu satu Apoteker dalam melakukan pekerjaan kefarmasian di

Apotek.

Tenaga kefarmasian yang terdiri dari Apoteker dan TTK yang

berpraktek di 16 Apotek, tidak semuanya memiliki Surat Izin Kerja

Tenaga Teknis Kefarmasian (SIKTTK). Dari hasil wawancara diketahui

bahwa di 16 Apotek, seluruh Apoteker mempunyai SIPA namun 10

dari 16 Apotek yang mempunyai lebih dari dua TTK, tidak semua TTK

nya memiliki Surat Izin Kerja Tenaga Teknis Kefarmasian (SIKTTK).

Uraian mengenai jumlah TTK di Apotek dan TTK yang mempunyai

SIKTTK dapat dilihat pada tabel 7.
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Tabel 7. Jumlah TTK di Apotek di Kota Semarang
APOTEK TENAGA TEKNIS KEFARMASIAN

JUMLAH TTK TTK yang punya SIKTTK
A 2 2
B 2 2
C 3 2
D 5 2
E 2 2
F 2 1
G 2 2
H 2 2
I 3 2
J 6 2
K 2 1
L 1 1
M 7 2
N 3 2
O 4 2
P 2 1

Sumber : Data primer yang diolah tahun 2017

Perbandingan jumlah TTK dengan TTK yang mempunyai

SIKTTK di Apotek di Kota Semarang  dapat dilihat pada gambar 1.

Gambar 1. Grafik Perbandingan Jumlah TTK dengan TTK yang
mempunyai SIKTTK di Apotek di Kota Semarang

Sumber : Data primer yang diolah tahun 2017
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Dari grafik diketahui bahwa 10 Apotek mempunyai TTK yang

tidak memiliki SIKTTK. Apotek yang TTK nya tidak memiliki SIKTTK

hanya mendaftarkan dua TTK nya sebagai syarat untuk

menyelenggarakan Apotek.

Dari keseluruhan Apotek, tidak semua memasang papan

praktek Apoteker sesuai dengan ketentuan. Sebanyak 9 dari 16

Apotek diketahui tidak mencantumkan jadwal praktek Apoteker, yang

tercantum dalam papan praktek Apoteker hanya nama Apoteker dan

nomor SIPA saja. Uraian mengenai papan nama Apoteker dapat

dilihat pada tabel 8.

Tabel 8. Papan nama Apoteker di Apotek
No Keterangan Jumlah Apotek
1 Apotek dengan papan nama Apoteker lengkap 7

2
Apotek dengan papan nama Apoteker tanpa
jadwal praktek 9

Sumber : Data primer yang diolah tahun 2017

Prosentase jumlah papan nama Apoteker lengkap dengan

papan nama Apoteker tanpa jadwal praktek dapat dilihat pada gambar

2.

Gambar 2. Diagram Papan nama Apoteker di Apotek di Kota
Semarang

Sumber : Data primer yang diolah tahun 2017
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Dari diagram tersebut dapat diketahui bahwa sebanyak 44% (7

Apotek) telah memasang papan nama Apoteker secara lengkap.

Sedangkan sebanyak 56% (9 Apotek) memasang papan nama

Apoteker tanpa jadwal praktek Apoteker.

Beberapa penyimpangan yang terjadi di Apotek diakibatkan

karena lemahnya pengawasan pihak-pihak yang berwenang maupun

dari dalam Apotek itu sendiri. Berikut adalah tabel 9 yang

memperlihatkan jalannya pengawasan di Apotek di Kota Semarang.

Tabel 9. Pengawasan di Apotek di Kota Semarang

Instansi Yang Melakukan
Pengawasan PENGAWASAN

Sudah dilakukan
pengawasan

Belum dilakukan
pengawasan

Dinas Kesehatan Kota
Semarang 16 0

BBPOM di Semarang 8 8

DPM-PTSP Kota Semarang 16 0

IAI PC Kota Semarang 6 10

Internal Apotek 11 5
Sumber : Data primer yang diolah tahun 2017

Perbandingan jumlah Apotek yang sudah dilakukan

pengawasan dan Apotek yang belum dilakukan pengawasan dapat

dilihat pada gambar 3.

Gambar 3. Perbandingan Jumlah Apotek yang sudah dilakukan
pengawasan dan Apotek yang belum dilakukan pengawasan
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Sumber : Data primer yang diolah tahun 2017

Dari grafik di atas diketahui bahwa sebanyak 16 Apotek telah

dilakukan pengawasan oleh Dinas Kesehatan Kota Semarang dan

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Namun

pengawasan yang dilakukan bukanlah pengawasan terhadap

pekerjaan kefarmasian setelah diperolehnya izin Apotek melainkan

pengawasan untuk mendapatkan izin penyelenggaraan Apotek.

Sebanyak 8 dari 16 Apotek belum pernah dilakukan pengawasan oleh

Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan. Diantara 8 Apotek yang

belum pernah dilakukan pengawasan oleh BBPOM di Semarang tiga
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sampai 10 tahun, dan tiga Apotek yang lain masih beroperasi kurang

dari 5 tahun. Sebanyak 6 dari 16 Apotek telah dilakukan pengawasan

oleh Ikatan Apoteker Indonesia PC Kota Semarang. Pengawasan

yang dilakukan oleh Ikatan Apoteker Indonesia PC Kota Semarang

hanya sebatas pengawasan terhadap sarana, prasarana, dan

peralatan Apotek ketika Apoteker yang mengajukan permohonan
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SIPA juga mengajukan permohonan izin penyelenggaraan Apotek.

Sebanyak 11 dari 16 Apotek diketahui melakukan pengawasan dari

dalam Apotek itu sendiri. Dari 11 Apotek yang melakukan

pengawasan internal, 7 Apotek diantarannya diawasi langsung oleh

manager Apotek tersebut, sedangkan 4 Apotek lainnya dilakukan oleh

Apoteker Penanggung jawab maupun oleh Pemilik Sarana Apotek.

Apotek yang tidak melakukan pengawasan internal beralasan karena

pekerjaan kefarmasian di Apotek sudah diketahui langsung oleh

Apoteker penanggung jawab sehingga tidak diperlukan pengawasan

dari dalam Apotek itu sendiri.

Pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan kefarmasian di

Apotek salah satunya adalah memastikan bahwa Apotek melakukan

pekerjaan kefarmasian sesuai dengan standar pelayanan kefarmasian

di Apotek. Standar pelayanan kefarmasian di Apotek meliputi

pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis

pakai dan pelayanan farmasi klinik. Pengelolaan sediaan farmasi, alat

kesehatan, dan bahan medis habis pakai antara lain perencanaan,

pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pemusnahan, pengendalian,

dan pencatatan dan pelaporan. Berdasarkan hasil penelitian diketahui

bahwa 5 dari 16 Apotek dalam melakukan pengadaan masih dibantu

oleh pemilik modal. Dalam hal ini pemilik modal ikut menentukan

pemilihan perbekalan farmasi mana yang akan diadakan. Berikut
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adalah uraian tentang pengelolaan Apotek khususnya pengadaan

yang dapat dilihat pada tabel 10.

Tabel 10. Pengelolaan (Pengadaan) di Apotek Kota Semarang
No Keterangan Jumlah Apotek

1
Apotek dengan pengelolaan dibantu oleh
PSA 5

2 Apotek dengan pengelolaan oleh APA 11
Sumber : Data primer yang diolah tahun 2017

Prosentase jumlah Apotek yang masih dibantu oleh pemilik

modal (PSA) dengan Apotek yang dikelola oleh APA dapat dilihat

pada gambar 4.

Gambar 4. Pengelolaan (Pengadaan) di Apotek di Kota Semarang

Sumber : Data primer yang diolah tahun 2017

Dari diagram di atas, dapat diketahui bahwa sebanyak 31% (5

Apotek) melakukan pengelolaan Apotek khususnya pengadaan masih

dibantu oleh Pemilik Sarana Apotek, sedangkan sebanyak 69% (11

Apotek) melakukan pengelolaan Apotek khususnya pengadaan oleh

Apoteker Pengelola Apotek.
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Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa dari 16 Apotek,

seluruhnya melakukan penyaluran dan penyerahan narkotika dan

psikotropika. Penyaluran narkotika dan psikotropika dilakukan Apotek

melalui Pedagang Besar Farmasi yang memiliki izin resmi untuk

melakukan distribusi narkotika dan psikotropika. Sedangkan

penyerahan narkotika dan psikotropika oleh Apotek kepada pasien

dilakukan berdasarkan resep dokter.

B. PEMBAHASAN

Dari hasil penelitian di beberapa Apotek yang menjadi obyek

penelitian di beberapa Apotek yang menjadi obyek penelitian tentang

pengawasan terhadap pelaksanaan Pekerjaan Kefarmasian di Apotek

setelah berlakunya Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun

2017 dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Pengaturan Pelaksanaan Pekerjaan Kefarmasian di Apotek di Kota

Semarang setelah berlakunya Peraturan Menteri Kesehatan Nomor

9 Tahun 2017 tentang Apotek

Berdasarkan penelitian mengenai pengawasan terhadap

pelaksanaan Pekerjaan Kefarmasian di Apotek setelah berlakunya

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2017 tentang Apotek,

maka ada beberapa pengaturan perundang-undangan sebagai berikut

:
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a. Dasar Hukum Pengaturan Pelaksanaan Pekerjaan Kefarmasian

di Apotek di Kota Semarang setelah berlakunya Peraturan

Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2017 tentang Apotek

Dasar hukum yang mengatur tentang pelaksanaan pekerjaan

kefarmasian di Apotek yaitu Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9

Tahun 2017 Tentang Apotek. Berdasarkan hasil penelitian tentang

pelaksanaan pengawasan pekerjaan kefarmasian di Apotek di kota

Semarang setelah berlakunya Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9

Tahun 2017 tentang Apotek maka ketentuan perundang-undangan

yang menjadi dasar hukum pengaturan pelaksanaan pengawasan

pekerjaan kefarmasian antara lain:

1) Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Dasar 1945 merupakan hukum dasar tertinggi

yang mengatur hak dasar manusia. Setiap manusia berhak

mendapatkan pelayanan kesehatan. Pelaksanaan pekerjaan

kefarmasian merupakan salah satu bentuk upaya pelayanan

kesehatan. Pelayanan kesehatan dilaksanakan untuk mewujudkan

kesehatan yang paripurna. Karena kesehatan merupakan dasar

diakuinya derajat kemanusiaan. Tanpa adanya kesehatan, manusia

menjadi tidak sederajat secara kondisional. Tanpa adanya kesehatan

pula, manusia juga tidak akan mampu memperoleh hak-haknya yang
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lain. Sesuai dengan Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945

menyebutkan bahwa :

“Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin,
bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup
yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan
kesehatan”.

Berdasarkan Pasal 28H ayat (1) tersebut, telah diamanatkan

oleh UUD 1945 bahwa setiap orang yang lahir berhak memperoleh

hidup yang sejahtera lahir dan batin, serta berhak memperoleh

pelayanan kesehatan. Amanat tersebut harus dilaksanakan karena

bersifat fundamental dan tidak dapat dilepaskan dari dalam kehidupan

manusia.

Sesuai dengan amanat tersebut dalam menjalankan pelayanan

kesehatan, Apotek berperan sebagai salah satu fasilitas kesehatan

dalam pelayanan kesehatan. Pelaksanaan Pekerjaan kefarmasian di

Apotek di Kota Semarang merupakan bentuk penyelenggaraan

pelayanan kesehatan di bidang kefarmasian dalam rangka memenuhi

hak-hak setiap orang untuk mendapatkan pelayanan kesehatan di

Kota Semarang.

2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

merupakan Undang-Undang pokok kesehatan. Undang-Undang

Nomor 36 Tahun 2009 di dalamnya mempunyai unsur-unsur

ketentuan perundangan sehingga menjadi dasar hukum pengaturan
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pekerjaan kefarmasian. Pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009

tentang Kesehatan terdapat poin-poin kefarmasian yaitu pada Pasal 1

butir 4 tentang sediaan farmasi yaitu “Sediaan farmasi adalah obat,

bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika.” Pada Pasal 1 butir 8 dan

9 dijelaskan mengenai obat dan obat tradisional, yang dimaksud

dengan obat yaitu :

“Obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi
yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem
fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan
diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan
kesehatan dan kontrasepsi, untuk manusia.”

Sedangkan yang dimaksud dengan obat tradisional yaitu :

“Obat tradisional adalah bahan atau ramuan bahan yang berupa
bahan tumbuhan, bahan hewan,bahan mineral, sediaan sarian
(galenik), atau campuran dari bahan tersebut yang secara turun
temurun telah digunakan untuk pengobatan, dan dapat
diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat.”

Obat dan obat tradisional merupakan salah satu obyek dari

pelaksanaan dan pengawasan dalam pekerjaan kefarmasian di

Apotek. Obat dan obat tradisional diatur dalam Undang-Undang

Kesehatan karena berfungsi dalam pencegahan, penyembuhan

penyakit, dan peningkatan kesehatan untuk setiap orang sehingga

seluruh kegiatannya wajib mengikuti ketentuan perundang-undangan.

Dalam Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009

dijelaskan tentang ketentuan pada pekerjaan kefarmasian. Ketentuan

mengenai pekerjaan kefarmasian terdapat pada Pasal 108 yaitu:

“praktik kefarmasian meliputi pembuatan termasuk
pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan,
penyimpanan dan pendistribusian obat, pelayanan obat atas
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resep harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai
keahlian dan kewenangan sesuai ketentuan perundangan.”

Namun Pasal 108 telah dilakukan judicial review dengan

Putusan Nomor 12/PUU-VIII/2010 yang mengkhususkan bahwa

tenaga kesehatan tersebut adalah tenaga kefarmasian. Apabila dalam

hal tidak ada tenaga kefarmasian maka tenaga kesehatan tertentu

dapat melakukan pekerjaan kefarmasian secara terbatas antara lain

dokter dan/atau dokter gigi, bidan dan perawat yang melakukan

tugasnya dalam keadaan darurat yang mengancam keselamatan jiwa

dan diperlukan tindakan medis segera untuk menyelamatkan pasien.

Ketentuan mengenai pekerjaan kefarmasian ditetapkan dengan

Peraturan Pemerintah.

Dari hasil penelitian, dapat diketahui bahwa tujuan pekerjaan

kefarmasian pada seluruh obyek penelitian sudah sesuai dengan

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Tujuan

pekerjaan kefarmasian terwujud dengan dilaksanakannya pekerjaan

kefarmasian berupa pengendalian mutu sediaan farmasi,

pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian obat,

pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat dilakukan

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku oleh

tenaga kefarmasian agar pasien memahami dan dapat menggunakan

obat dengan tepat. Penggunaan obat yang sesuai oleh pasien akan

memenuhi tujuan dari Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun

2009 pada Pasal 3 yaitu “meningkatkan kesadaran, kemauan, dan

kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat
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kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi

pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan

ekonomis.”

3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga

Kesehatan

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga

Kesehatan mengatur tentang kualifikasi dan pengelompokkan tenaga

kesehatan. Berdasarkan Pasal 3, dibentuknya Undang-Undang

tenaga kesehatan bertujuan antara lain untuk “memenuhi kebutuhan

masyarakat akan tenaga kesehatan, mendayagunakan tenaga

kesehatan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, memberikan

pelindungan kepada masyarakat dalam menerima penyelenggaraan

upaya kesehatan, mempertahankan dan meningkatkan mutu

penyelenggaraan upaya kesehatan yang diberikan oleh tenaga

Kesehatan, dan memberikan kepastian hukum kepada masyarakat

dan Tenaga Kesehatan.”

Tenaga di bidang kesehatan dibedakan atas tenaga kesehatan

dan asisten tenaga kesehatan. Kualifikasi tenaga kesehatan

berdasarkan Pasal 9 harus memiliki kualifikasi minimum Diploma Tiga,

kecuali tenaga medis. Sedangkan untuk asisten tenaga kesehatan

harus memiliki kualifikasi minimum pendidikan menengah di bidang

kesehatan. Tenaga kesehatan yang berwenang untuk melakukan

pekerjaan kefarmasian di Apotek adalah tenaga kefarmasian. Jenis

Tenaga Kesehatan yang termasuk dalam kelompok tenaga
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kefarmasian sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (1) huruf e

terdiri atas apoteker dan tenaga teknis kefarmasian.

Tenaga kefarmasian merupakan tenaga kesehatan yang

berperan dalam bidang pelayanan kefarmasian yang salah satunya

dilakukan di Apotek. Berdasarkan hasil penelitian, dapat diketahui

bahwa tenaga kefarmasian pada seluruh obyek penelitian sudah

sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014

tentang Tenaga Kesehatan. Tenaga kefarmasian di Apotek yang

menjadi obyek penelitian terdiri dari Apoteker, Tenaga Teknis

Kefarmasian, dan asisten tenaga kesehatan.

4) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

termasuk dalam dasar hukum pengaturan pekerjaan kefarmasian

karena pekerjaan kefarmasian antara lain kegiatan berupa pengadaan

hingga penyerahan jenis obat tertentu seperti narkotika. Undang-

Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dimaksudkan untuk

mewujudkan kesejahteraan rakyat melalui upaya peningkatan di

bidang pengobatan dan pelayanan kesehatan, antara lain dengan

mengusahakan ketersediaan Narkotika jenis tertentu yang sangat

dibutuhkan sebagai obat dan pengembangan ilmu pengetahuan

namun tetap dengan pengendalian dan pengawasan yang ketat dan

saksama karena di sisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan

yang sangat merugikan apabila disalahgunakan.
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Dalam Undang-Undang tentang Narkotika, tidak terdapat Pasal

yang secara khusus mengatur pelaksanaan pekerjaan kefarmasian

terkait narkotika. Namun pada Pasal 39 ayat (1) menyebutkan bahwa

“Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, Pedagang

Besar Farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah

sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini”. Industri farmasi

dan pedagang besar farmasi tertentu dapat menyalurkan narkotika,

yang salah satunya kepada Apotek. Penyaluran narkotika ke Apotek

hanya dapat dilaksanakan oleh Apoteker Pengelola Apotek.

Penyerahan narkotika berdasarkan Pasal 43 ayat (2), di

uraikan bahwa “Apotek hanya dapat menyerahkan narkotika kepada

Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Apotek lainnya, Balai

Pengobatan, dokter, dan pasien.” Seluruh penyerahan narkotika oleh

Rumah Sakit, Apotek, Pusat Kesehatan Masyarakat, dan Balai

Pengobatan kepada pasien harus berdasarkan resep dokter.

Sesuai dengan Pasal tersebut, dapat diketahui bahwa

pengaturan terhadap narkotika salah satunya adalah kewenangan

Apotek untuk menyerahkan narkotika berdasarkan resep dokter. Dari

hasil penelitian, dapat diketahui bahwa seluruh obyek penelitian

melakukan penyaluran dan penyerahan narkotika sesuai dengan

ketentuan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Seluruh Apotek melakukan penyaluran melalui Pedagang Besar

Farmasi tertentu yang memiliki izin untuk melakukan distribusi
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narkotika. Penyaluran narkotika di seluruh Apotek yang menjadi obyek

penelitian dilakukan oleh Apoteker Pengelola Apotek. Serta

penyerahan narkotika oleh tenaga kefarmasian di Apotek diserahkan

berdasarkan resep dokter. Tenaga kefarmasian yang dapat

menyerahkan narkotika adalah apoteker dan tenaga teknis

kefarmasian.

5) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika

digunakan untuk mengatur seluruh kegiatan yang berkaitan dengan

psikotropika. Undang-Undang tentang Psikotropika ini merupakan

salah satu dasar hukum pengaturan pekerjaan kefarmasian karena

pekerjaan kefarmasian antara lain kegiatan berupa pengadaan hingga

penyerahan jenis obat tertentu seperti psikotropika, sehingga dalam

melaksanakan kegiatan tersebut diwajibkan mengikuti ketentuan

perundang-undangan yang berlaku.

Psikotropika sangat bermanfaat dan diperlukan untuk

kepentingan pelayanan kesehatan dan ilmu pengetahuan, sehingga

ketersediaannya perlu dijamin namun jika disalahgunakan dapat

merugikan kehidupan manusia dan kehidupan bangsa.

Undang-Undang tentang Psikotropika tidak mengatur secara

khusus Pasal yang berkaitan tentang pelaksanaan pekerjaan

kefarmasian. Namun dalam penyaluran psikotropika berdasarkan

Pasal 12 Undang-Undang tentang Psikotropika disebutkan bahwa
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penyaluran psikotropika hanya dapat dilakukan oleh Pabrik obat,

Pedagang Besar Farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi

Pemerintah. Pabrik obat dan Pedagang Besar Farmasi dapat

menyalurkan psikotropika kepada Pedagang Besar Farmasi lainnya,

Apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi Pemerintah, Rumah

Sakit, dan lembaga penelitian dan/atau lembaga pendidikan.

Sedangkan sarana penyimpanan sediaan farmasi Pemerintah dapat

menyalurkan psikotropika kepada rumah sakit Pemerintah,

puskesmas dan balai pengobatan Pemerintah. Apotek yang menjadi

salah satu tempat penyaluran psikotropika, pada pelaksanaannya

hanya dapat dilaksanakan oleh Apoteker Pengelola Apotek.

Penyerahan psikotropika berdasarkan Pasal 14 ayat (1)

Undang-Undang Psikotropika diuraikan bahwa “Penyerahan

psikotropika dalam rangka peredaran hanya dapat dilakukan oleh

Apotek, Rumah Sakit, Puskesmas, balai pengobatan, dan dokter.

Penyerahan psikotropika oleh seluruh fasilitas kesehatan kepada

pasien harus dilaksanakan berdasarkan resep dokter.

Sesuai dengan Pasal 14 ayat (1), dapat diketahui bahwa

pengaturan terhadap psikotropika salah satunya adalah kewenangan

Apotek untuk menyerahkan psikotropika berdasarkan resep dokter

Dari penelitian yang telah peneliti lakukan diketahui bahwa seluruh

Apotek yang menjadi obyek penelitian melakukan penyaluran dan

penyerahan psikotropika sesuai dengan ketentuan Undang-Undang

Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika. Apotek yang melakukan
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penyerahan psikotropika, memperoleh psikotropika dengan

melakukan penyaluran melalui Pedagang Besar Farmasi tertentu yang

memiliki izin untuk melakukan distribusi psikotropika. Penyaluran

psikotropika di seluruh Apotek yang menjadi obyek penelitian

dilakukan oleh Apoteker Pengelola Apotek. Penyerahan psikotropika

oleh tenaga kefarmasian di Apotek diserahkan berdasarkan resep

dokter Tenaga kefarmasian yang dapat menyerahkan psikotropika

adalah apoteker dan tenaga teknis kefarmasian.

b. Bentuk Pengaturan Pelaksanaan Pekerjaan Kefarmasian di

Apotek di Kota Semarang Setelah Berlakunya Peraturan

Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2017 tentang Apotek

Bentuk Pengaturan Pelaksanaan Pekerjaan Kefarmasian di

Apotek di Kota Semarang Setelah Berlakunya Peraturan Menteri

Kesehatan Nomor 9 Tahun 2017 tentang Apotek tertuang pada

Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan

Kefarmasian, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 73 Tahun 2016

tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek, dan Peraturan

Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2017 tentang Apotek. Bentuk

pengaturan pelaksanaan pekerjaan kefarmasian di Apotek di kota

Semarang dijelaskan sebagai berikut:
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1) Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan

Kefarmasian

Pasal 1 butir 1 menjelaskan bahwa “Pekerjaan Kefarmasian

adalah pembuatan termasuk pengendalian mutu Sediaan Farmasi,

pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusi atau

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

pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat dan

obat tradisional.” Dalam melakukan pekerjaan kefarmasian dibutuhkan

tenaga kefarmasian. Berdasarkan Pasal 1 butir 3 dijelaskan bahwa

“tenaga kefarmasian adalah tenaga yang melakukan pekerjaan

kefarmasian yang terdiri dari atas apoteker dan tenaga teknis

kefarmasian.” Selanjutnya dinyatakan pada butir 5 bahwa “Apoteker

adalah sarjana farmasi yang telah lulus sebagai apoteker dan telah

mengucapkan sumpah jabatan apoteker” dan pada butir 6 dinyatakan

bahwa “tenaga teknis kefarmasian adalah tenaga yang membantu

apoteker dalam menjalani pekerjaan kefarmasian, yang terdiri atas

sarjana farmasi, ahli madya farmasi, analis farmasi, dan tenaga

menengah farmasi/asisten apoteker.”

Berdasarkan Pasal tersebut dapat diketahui bahwa pekerjaan

kefarmasian merupakan salah satu upaya pelayanan kesehatan di

bidang kefarmasian. Bahwa dalam melaksanakan pekerjaan

kefarmasian di butuhkan tenaga kefarmasian yang terdiri dari

Apoteker dan tenaga teknis kefarmasian. Tenaga kefarmasian
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merupakan tenaga kesehatan dibidang kefarmasian yang mempunyai

kewenangan untuk melakukan pekerjaan kerfarmasian.

Pada Pasal 1 butir 11 disebutkan bahwa “Fasilitas Pelayanan

Kefarmasian adalah sarana yang digunakan untuk menyelenggarakan

pelayanan kefarmasian, yaitu apotek, instalasi farmasi rumah sakit,

puskesmas, klinik, toko obat, atau praktek bersama.” Selanjutnya

pada Pasal 1 butir 13 diuraikan bahwa “Apotek adalah sarana

pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktek kefarmasian oleh

Apoteker.”

Berdasarkan Pasal di atas dapat diketahui bahwa

penyelenggaraan pekerjaan kefarmasian harus dilakukan oleh tenaga

kefarmasian di fasilitas pelayanan kefarmasian yang salah satunya

adalah Apotek. Apotek merupakan tempat dilakukannya pekerjaan

kefarmasian oleh Apoteker dan tenaga kefarmasian.

Dalam melakukan pekerjaan kefarmasian di Apotek, apoteker

dan tenaga teknis kefarmasian harus menjalankan sesuai dengan

standar profesi. Menurut Pasal 1 butir 15, “Standar Profesi adalah

pedoman untuk menjalankan praktik profesi kefarmasian secara baik.”

Untuk menjalankan praktek profesi kefarmasian, maka apoteker dan

tenaga teknis kefarmasian wajib memiliki surat tanda registrasi yaitu

Surat tanda registrasi apoteker berupa Surat Tanda Registrasi

Apoteker (STRA) dan surat tanda registrasi tenaga teknis kefarmasian
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berupa Surat Tanda Registrasi Tenaga Teknis Kefarmasian

(STRTTK).

Pasal 52 ayat (1) menyatakan bahwa “Setiap Tenaga

Kefarmasian yang melaksanakan pekerjaan kefarmasian di Indonesia

wajib memiliki surat izin sesuai tempat Tenaga Kefarmasian bekerja”.

Surat izin yang dimaksud adalah Surat Izin Praktek Apoteker (SIPA)

untuk apoteker dan Surat Izin Kerja Tenaga Teknis Kefarmasian

(SIKTTK) untuk tenaga teknis kefarmasian. Selanjutnya pada Pasal 53

ayat (1) disebutkan bahwa “Surat izin sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 52 dikeluarkan oleh pejabat kesehatan yang berwenang di

Kabupaten/Kota tempat Pekerjaan Kefarmasian dilakukan.”

Berdasarkan Pasal tersebut dapat diketahui bahwa untuk

melaksanakan pekerjaan kefarmasian, tenaga kefarmasian harus

memiliki surat izin berupa SIPA untuk Apoteker dan SIKTTK untuk

tenaga teknis kefarmasian yang dikeluarkan oleh pejabat kesehatan di

Kabupaten atau Kota sesuai dengan tempat pekerjaan kefarmasian

dilakukan. Apoteker dan tenaga teknis kefarmasian yang mempunyai

surat tanda registrasi berarti dia telah memenuhi syarat dalam

kompetensi teknis, dan mempunyai surat izin kerja atau izin praktek

berarti telah memenuhi syarat dalam kompetensi yuridis.

Pelaksanaan pekerjaan kefarmasian pada prosesnya melibatkan

Pemerintah dalam melakukan pembinaan dan pengawasan.

Berdasarkan Pasal 58 disebutkan bahwa “Menteri, Pemerintah

Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai
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kewenangannya serta Organisasi Profesi membina dan mengawasi

pelaksanaan Pekerjaan Kefarmasian.” Sesuai dengan Pasal tersebut

diketahui bahwa Pemerintah dan Organisasi Profesi mempunyai peran

dalam pelaksanaan pekerjaan kefarmasian yaitu membina dan

mengawasi jalannya pekerjaan kefarmasian sehingga pelaksanaan

pekerjaan kefarmasian yang dilakukan oleh tenaga kefarmasian dapat

berjalan sesuai dengan ketentuan perundangan.

Jadi Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang

Pekerjaan Kefarmasian seseungguhnya mengatur tentang pekerjaan

kefarmasian, tenaga kefarmasian, fasilitas pelayanan kefarmasian,

standar profesi kefarmasian, surat tanda registrasi tenaga

kefarmasian, surat izin kerja tenaga kefarmasian, serta pengawasan

dan pembinaan pekerjaan kefarmasian.

2) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 73 Tahun 2016 tentang

Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek

Pasal 1 butir 2 menjelaskan bahwa “Standar Pelayanan

Kefarmasian adalah tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman

bagi tenaga kefarmasian dalam menyelenggarakan pelayanan

kefarmasian.” Pelayanan Kefarmasian 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.

Dari Pasal tersebut dapat diketahui bahwa dalam

melaksanakan pelayanan kefarmasian harus sesuai dengan standar
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pelayanan kefarmasian di Apotek. Standar kefarmasian di Apotek

merupakan ukuran untuk melaksanakan pekerjaan kefarmasian

sehingga dalam pelaksanaannya masyarakat mendapatkan pelayanan

yang sesuai dengan ketentuan atau sesuai dengan standarnya.

Pasal 3 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 73 Tahun 2016

tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek menguraikan

bahwa pelayanan kefarmasian di Apotek meliputi dua standar, yaitu

pengelolaan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis

Habis Pakai, dan pelayanan farmasi klinik. Pengelolaan Sediaan

Farmasi, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai yang

dimaksud meliputi perencanaan, pengadaan, penerimaan,

penyimpanan, pemusnahan, pengendalian, serta pencatatan dan

pelaporan. Sedangkan pada pelayanan farmasi klinik yang dimaksud

meliputi pengkajian Resep, dispensing, Pelayanan Informasi Obat

(PIO), konseling, Pelayanan Kefarmasian di rumah (home pharmacy

care), Pemantauan Terapi Obat (PTO), Monitoring Efek Samping Obat

(MESO).

Penyelenggaraan Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek

sesuai dengan Pasal 4 harus didukung oleh ketersediaan sumber

daya kefarmasian yang berorientasi kepada keselamatan pasien.

Sumber daya kefarmasian yang dimaksud meliputi sumber daya

manusia, serta sarana dan prasarana. Dalam menyelenggarakan

pelayanan kefarmasian di Apotek maka ketersediaan sediaan farmasi,
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alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai harus mempunyai

jaminan keamanan, mutu, manfaat, dan terjangkau. Pelayanan

Kefarmasian di Apotek yang menjadi obyek penelitian, dari

keseluruhan Apotek yang diteliti semuanya menjalankan pelayanan

kefarmasian berdasarkan standar pelayanan kefarmasian di Apotek

dan tidak mempunyai SOP untuk melakukan pelayanan kefarmasian.

Pasal 5 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 73 Tahun 2016

tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek menyebutkan

bahwa “Untuk menjamin mutu Pelayanan Kefarmasian di Apotek,

harus dilakukan evaluasi mutu Pelayananan Kefarmasian”. Evaluasi

mutu pelayanan kefarmasian dilakukan terhadap mutu managerial dan

mutu pelayanan farmasi klinik. Berdasarkan Pasal tersebut dapat

diketahui bahwa dalam melakukan pelayanan kefarmasian perlu

dilakukan evaluasi mutu untuk menjamin mutu dari pelayanan

kefarmasian. Penjaminan mutu pelayanan kefarmasian dimaksudkan

agar pelayanan kefarmasian yang dilakukan oleh tenaga kefarmasian

selalu dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan kefarmasian

yang berlaku.

Pada Pasal 8, diuraikan tentang pelaporan pelayanan

kefarmasian, yaitu bahwa :

“Apotek wajib mengirimkan laporan Pelayanan Kefarmasian
secara berjenjang kepada dinas kesehatan kabupaten/kota, dinas
kesehatan provinsi, dan kementerian kesehatan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.”
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Berdasarkan Pasal di atas, dapat diketahui bahwa dalam

melaksanakan pelayanan kefarmasian perlu dilakukan pelaporan

pelayanan kefarmasian berjenjang. Pelaporan pelayanan kefarmasian

dimaksudkan agar pelaksanaan pelayanan kefarmasian dapat

berjalan dengan tertib sesuai dengan ketentuan perundangan.

Dalam melakukan pelayanan kefarmasian perlu adanya

pembinaan dan pengawasan. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 9

ayat (1) dan (2) yaitu :

“(1) Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan
Peraturan Menteri ini dilakukan oleh Menteri, kepala dinas
kesehatan provinsi, dan kepala dinas kesehatan
kabupaten/kota sesuai dengan tugas dan fungsi masing-
masing.

(2) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan organisasi profesi.”

Selanjutnya diatur pula pada Pasal 10 ayat (1), yang diuraikan

sebagai berikut :

“Pengawasan selain dilaksanakan oleh Menteri, kepala dinas
kesehatan provinsi dan kepala dinas kesehatan kabupaten/kota
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Ayat (1), khusus terkait
dengan pengawasan sediaan farmasi dalam pengelolaan sediaan
farmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a
dilakukan juga oleh Kepala BPOM sesuai dengan tugas dan
fungsi masing-masing.”

Berdasarkan Pasal di atas dapat diketahui bahwa dalam

melaksanakan pelayanan kefarmasian di Apotek perlu dilakukan

pembinaan dan pengawasan oleh lembaga-lembaga yang berwenang.

Lembaga-lembaga yang berwenang untuk membina dan mengawasi

pelayanan kefarmasian di Apotek antara lain Menteri, kepala dinas
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kesehatan Provinsi, dan kepala dinas kesehatan Kabupaten/Kota,

serta dapat melibatkan organisasi profesi. Sedangkan untuk

melakukan pengawasan sediaan farmasi dalam pengelolaan sediaan

farmasi merupakan wewenang kepala BPOM. Bahwa pelaksanaan

pengawasan dan pembinaan dalam pelayanan kefarmasian di Apotek

dimaksudkan agar Apotek melakukan pelayanan kefarmasian sesuai

dengan standar pelayanan kefarmasian sehingga pasien

mendapatkan pelayanan kefarmasian yang maksimal.

Jadi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 73 Tahun 2016

tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek sesungguhnya

mengatur tentang bagaimana standar pelayanan kefarmasian di

Apotek, ketersediaan sumber daya kefarmasian, evaluasi mutu

pelayanan kefarmasian, laporan pelayanan kefarmasian, serta

pembinaan dan pengawasan pelayanan kefarmasian di Apotek.

3) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2017 tentang

Apotek

Pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2017

tentang Apotek Pasal 1 butir 1 dinyatakan bahwa “Apotek adalah

sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktek kefarmasian

oleh Apoteker.” Menurut Pasal 3 butir 1, “Apoteker dapat mendirikan

Apotek dengan modal sendiri dan/atau modal dari pemilik modal baik

perorangan maupun perusahaan.” Selanjutnya dijelaskan pada butir 2

bahwa “Jika Apoteker mendirikan Apotek bekerjasama dengan pemilik
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modal maka pekerjaan kefarmasian harus tetap dilakukan

sepenuhnya oleh Apoteker yang bersangkutan.”

Berdasarkan Pasal tersebut dapat diketahui bahwa Apotek

merupakan salah satu fasilitas kesehatan yang digunakan sebagai

tempat melaksanakan pekerjaan kefarmasian oleh Apoteker, sehingga

walaupun dalam pendirian Apotek dilakukan dengan cara

bekerjasama dengan pemilik modal namun yang bertanggung jawab

sepenuhnya atas pelaksanaan pekerjaan kefarmasian di Apotek

adalah Apoteker.

Dalam melakukan pendirian Apotek, pemohon harus memenuhi

persyaratan pendirian Apotek. Sesuai Pasal 4 Permenkes tentang

Apotek disebutkan bahwa “Pendirian Apotek harus memenuhi

persyaratan, meliputi : lokasi, bangunan, sarana, prasarana, dan

peralatan, dan, ketenagaan. Syarat lokasi pendirian Apotek sesuai

Pasal 5 adalah “Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat mengatur

persebaran Apotek di wilayahnya dengan memperhatikan akses

masyarakat dalam mendapatkan pelayanan kefarmasian.” Syarat

bangunan sesuai dengan Pasal 6 yaitu “Apotek harus memiliki fungsi

keamanan,kenyamanan, dan kemudahan dalam memberikan

pelayanan kepada pasien”.

Syarat sarana bangunan Apotek diatur dalam Pasal 7, yaitu

“Bangunan Apotek paling sedikit memiliki sarana ruang yang

berfungsi: penerimaan Resep, pelayanan Resep dan peracikan,

penyerahan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan, konseling,
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penyimpanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan, dan arsip.” Syarat

untuk prasarana diatur dalam Pasal 8, yaitu “Prasarana Apotek paling

sedikit terdiri atas: instalasi air bersih, instalasi listrik, sistem tata

udara, dan sistem proteksi kebakaran.” Serta syarat peralatan diatur

dalam Pasal 9 ayat (2) yaitu peralatan Apotek yang dibutuhkan dalam

pelaksanaan pelayanan kefarmasian “antara lain meliputi rak obat,

alat peracikan, bahan pengemas obat, lemari pendingin, meja, kursi,

komputer, sistem pencatatan mutasi obat, formulir catatan pengobatan

pasien dan peralatan lain sesuai dengan kebutuhan.”

Syarat untuk ketenagaan diatur dalam Pasal 11, yaitu

“Apoteker Pengelola Apotek sebagai pemegang SIA dalam

menyelenggarakan Apotek dapat dibantu oleh Apoteker lain, Tenaga

Teknis Kefarmasian dan/atau tenaga administrasi.” Seluruh tenaga

kefarmasian yang bekerja di Apotek wajib memliki surat izin praktek

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Pasal-Pasal tersebut, dapat diketahui bahwa

untuk mendirikan Apotek maka harus memenuhi semua persyaratan

yang telah ditetapkan. Syarat yang harus dipenuhi antara lain lokasi,

bangunan, sarana, prasarana, dan peralatan, dan, ketenagaan.

Bahwa memenuhi seluruh persyaratan dalam mendirikan Apotek

berarti telah mengikuti peraturan yang berlaku untuk dapat melakukan

pekerjaan kefarmasian di Apotek.

Pada penyelenggaraannya, berdasarkan Pasal 18 ayat (1) poin

a Permenkes tentang Apotek  disebutkan bahwa Apotek wajib

memasang papan nama Apotek yang terdiri dari : “nama Apotek,
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nomor SIA, dan alamat Apotek, serta pada poin b disebutkan pula

bahwa selain papan nama Apotek juga harus memasang papan

nama Apoteker yaitu “papan nama praktek Apoteker, yang memuat

paling sedikit informasi mengenai nama Apoteker, nomor SIPA, dan

jadwal praktek Apoteker”.

Dari Pasal tersebut dapat diketahui bahwa pemasangan papan

nama Apotek dan papan nama Apoteker bertujuan untuk memberikan

informasi bahwa penyelenggaraan Apotek merupakan tanggung jawab

Apoteker dan pekerjaan kefarmasian di Apotek harus dilakukan di

bawah kendali Apoteker.

Pada Pasal 24 diatur tentang pengadaan obat di Apotek, yaitu :

“(1) Pengadaan obat dan/atau bahan obat di Apotek
menggunakan surat pesanan yang mencantumkan SIA.

(2) Surat pesanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus
ditandatangani oleh Apoteker pemegang SIA dengan
mencantumkan nomor SIPA.”

Berdasarkan Pasal 24 dapat diketahui bahwa pengadaan obat

merupakan salah satu bentuk pekerjaan kefarmasian di Apotek.

Pengadaan obat di Apotek harus menggunakan surat pesanan yang di

tandatangani oleh Apoteker dan mencantumkan SIA serta SIPA

sehingga dalam melaksanakan pengadaan obat harus dilakukan di

bawah kendali Apoteker.

Pemerintah mempunyai peran dalam mengawasi pekerjaan

kefarmasian di Apotek. Berdasarkan Pasal 28 disebutkan bahwa :

“(1) Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Menteri ini
dilakukan oleh Menteri, kepala dinas kesehatan provinsi,  dan
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kepala dinas kesehatan kabupaten/kota sesuai dengan tugas
dan fungsi masing-masing.

(2) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dapat melibatkan Organisasi Profesi.”

Kemudian disebutkan pada Pasal 29 ayat (1) yaitu

“Pengawasan selain dilaksanakan oleh Menteri, kepala dinas
kesehatan provinsi, dan kepala dinas kesehatan kabupaten/kota
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1), khusus terkait
dengan pengawasan sediaan farmasi dalam pengelolaan sediaan
farmasi dilakukan juga oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas
dan fungsi masing-masing.”

Berdasarkan Pasal 28 dan Pasal 29 ayat (1) dapat diketahui

bahwa untuk melaksanakan pekerjaan kefarmasian di Apotek perlu

dilakukan pengawasan oleh lembaga-lembaga yang berwenang.

Lembaga-lembaga yang berwenang untuk mengawasi pekerjaan

kefarmasian di Apotek antara lain Menteri, kepala dinas kesehatan

Provinsi, dan kepala dinas kesehatan Kabupaten/Kota, serta dapat

melibatkan organisasi profesi. Sedangkan untuk melakukan

pengawasan sediaan farmasi dalam pengelolaan sediaan farmasi

merupakan tugas dari kepala BPOM. Bahwa pelaksanaan

pengawasan pekerjaan kefarmasian di Apotek bertujuan agar Apotek

melakukan pekerjaan kefarmasian sesuai dengan ketentuan

perundangan yang berlaku sehingga pasien mendapatkan pelayanan

kefarmasian yang maksimal.

Pasal 31 Permenkes tentang Apotek menyebutkan bahwa:

“(1) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan Menteri ini
dapat dikenai sanksi administratif.

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat berupa:

a. peringatan tertulis;
b. penghentian sementara kegiatan; dan
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c. pencabutan SIA”

Berdasarkan Pasal tersebut dapat diketahui bahwa dalam

melaksanakan pekerjaan kefarmasian jika melakukan pelanggaran

akan dikenai sanksi. Sanksi yang diperoleh merupakan wujud

ketidaktertiban dalam melaksanakan pekerjaan kefarmasian di

Apotek, sehingga dalam melakukan pekerjaan kefarmasian

diharapkan untuk dapat melaksanakan sesuai dengan ketentuan

perundangan.

Jadi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2017

tentang Apotek sesungguhnya mengatur tentang pendirian Apotek,

ketentuan papan nama Apotek, pengadaan, pengawasan, dan sanksi

terhadap pelaksanaan pekerjaan kefarmasian di Apotek.

4) Peraturan Walikota Semarang Nomor 62 Tahun 2016 Tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata

Kerja Dinas Kesehatan Kota Semarang

Pasal 2 butir 1 Peraturan Walikota Semarang Nomor 62 Tahun

2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi,

Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kota Semarang disebutkan bahwa

“Dinas Kesehatan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan

bidang kesehatan”. Kemudian pada Pasal 4 diuraikan tentang tugas

Dinas Kesehatan bahwa “Dinas Kesehatan mempunyai tugas

membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan

bidang kesehatan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas

pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.”
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Dinas Kesehatan Kota Semarang dipimpin oleh seorang Kepala

Dinas yang membawahi sekretariat dan empat bidang

penyelenggaraan kesehatan antara lain Bidang Pelayanan Kesehatan,

Bidang Kesehatan Masyarakat, Bidang Pencegahan Pemberantasan

Penyakit, dan Bidang Sumber Daya Kesehatan. Bidang Sumber Daya

Kesehatan merupakan bidang yang berkaitan dengan kefarmasian.

Bidang Sumber Daya Kesehatan terdiri atas tiga seksi yaitu

Seksi Kefarmasian dan Perbekalan Kesehatan, Seksi Sumber Daya

Manusia Kesehatan, dan Seksi Informasi dan Pengendalian Sarana

Kesehatan. Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi

yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala

Bidang Sumber Daya Kesehatan.

Pasal 39 poin i Peraturan Walikota Semarang Nomor 62 Tahun

2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi,

Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kota Semarang diuraikan tugas

Kepala Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan yaitu “menyiapkan

kegiatan pemberian Rekomendasi Izin untuk industri kosmetik,

pedagang besar farmasi cabang, penyalur alat kesehatan cabang,

apotek, toko obat dan optik”

Dari Pasal tersebut dapat diketahui bahwa tugas Kepala Seksi

Sumber Daya Manusia Kesehatan antara lain memberikan

rekomendasi izin untuk Apotek. Apotek merupakan salah satu fasilitas

kesehatan dibidang kefarmasian. Bahwa untuk menyelenggarakan

Apotek diperlukan Surat Izin Apotek. Untuk memperoleh Surat Izin
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Apotek maka diperlukan rekomendasi izin dari Dinas Kesehatan yang

akan dilanjutkan ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu sebagai lembaga yang menerbitkan Surat Izin Apotek.

Pasal yang sama pada poin l Peraturan Walikota Semarang

Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,

Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kota Semarang

diuraikan tugas Kepala Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan yang

salah satunya adalah :

“menyiapkan kegiatan pembinaan, pengawasan dan pengendalian
sarana distribusi dan pelayanan kefarmasian yang meliputi
Instalasi Farmasi, Instalasi Farmasi Rumah Sakit, Ruang Obat
Puskesmas, Apotek, Toko Obat dan Pedagang Besar Farmasi
(PBF) Cabang, industri kosmetik, penyalur alat kesehatan cabang,
industri rumah tangga alat kesehatan, industri rumah tangga
perbekalan kesehatan rumah tangga, toko alat kesehatan, usaha
mikro obat tradisional.”

Sesuai Pasal tersebut, dapat diketahui bahwa salah satu tugas

Kepala Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan adalah melakukan

pembinaan, pengawasan, dan pengendalian sarana distribusi dan

pelayanan kefarmasian salah satunya yaitu Apotek. Bahwa Apotek

merupakan tempat dilaksanakannya pekerjaan kefarmasian oleh

Apoteker sehingga pada pelaksanaannya diperlukan pembinaan,

pengawasan, dan pengendalian agar fasilitas kesehatan di bidang

kefarmasian tersebut dapat berjalan sesuai dengan ketentuan yang

berlaku dan tidak disalahgunakan.

Berdasarkan Pasal 40 poin l Peraturan Walikota Semarang

Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
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Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kota Semarang

menguraikan tugas Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan yaitu :

“menyiapkan kegiatan Pemberian Rekomendasi Izin tenaga
kesehatan yang meliputi Bidan, Perawat, Perawat Gigi, Perawat
Anastesi, Apoteker, Tenaga Tehnik Kefarmasin, Fisioterapis,
Terapi Wicara, Okupasi, Orthotik Prostetik, Ahli Tehnologi
Laboratorium Medik, Radiografer, Perekam Medis, Nutritionis,
Refraksionis Option, Pengobat Tradisional, serta Tenaga
Kesehatan Tradisional.”

Dari pasal tersebut dapat diketahui bahwa tugas seksi Sumber

Daya Manusia Kesehatan adalah memberikan rekomendasi izin

tenaga kesehatan yang salah satunya adalah Apoteker. Apoteker

merupakan tenaga kesehatan dibidang kefarmasian yang mempunyai

peran salah satunya menjadi penanggung jawab di Apotek. Bahwa

untuk dapat menjadi Apoteker Penanggung jawab Apotek maka

diperlukan Surat Izin Praktek Apoteker. Dalam memperoleh SIPA

maka diperlukan rekomendasi izin dari Dinas Kesehatan yang akan

dilanjutkan ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu

Pintu sebagai lembaga yang menerbitkan SIPA.Pada Pasal yang

sama poin n juga disebutkan bahwa tugas Seksi Sumber Daya

Manusia Kesehatan antara lain:

“menyiapkan kegiatan pembinaan, pengawasan dan pengendalian
Tenaga Kesehatan yang meliputi Dokter Umum, Dokter Gigi,
Dokter Spesialis, Dokter Gigi Spesialis, Dokter Internship, PPDS,
Bidan, Perawat, Perawat Gigi, Perawat Anastesi, Apoteker,
Tenaga Tehnik Kefarmasin, Fisioterapis, Terapi Wicara, Okupasi,
Orthotik Prostetik, Ahli Tehnologi Laboratorium Medik,
Radiografer, Perekam Medis, Nutritionis, Refraksionis Option dan
Tenaga Kesehatan Tradisional dan Pengobat Tradisional”
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Berdasarkan Pasal tersebut, dapat diketahui bahwa salah satu

tugas Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan adalah pembinaan,

pengawasan, dan pengendalian Tenaga Kesehatan yang salah

satunya adalah Apoteker. Bahwa pembinaan, pengawasan, dan

pengendalian Apoteker bertujuan supaya pelaksanaan pekerjaan

kefarmasian di Apotek oleh Apoteker dilaksanakan sesuai dengan

standar kefarmasian di Apotek sehingga masyarakat dapat pelayanan

kefarmasian yang tepat.

Jadi Peraturan Walikota Semarang Nomor 62 Tahun 2016

Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta

Tata Kerja Dinas Kesehatan Kota Semarang sesungguhnya mengatur

tentang tugas Dinas Kesehatan Kota Semarang, tugas Kepala Seksi

Sumber Daya Manusia Kesehatan, dan tugas Seksi Sumber Daya

Manusia Kesehatan.

5) 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

Pasal 2 butir 1 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 diuraikan bahwa “Dinas Penanaman Modal

dan PTSP merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang
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penanaman modal dan menyelenggarakan pelayanan terpadu satu

pintu”. Selanjutnya pada Pasal 4 disebutkan bahwa :

“Dinas Penanaman Modal dan PTSP mempunyai tugas
membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan
bidang Penanaman Modal dan menyelenggarakan PTSP yang
menjadi kewenagan daerah dan tugas pembantuan yang
ditugaskan kepada daerah.”

DPMPTSP dipimpin oleh seorang Kepala Dinas. Kepala Dinas

membawahi sekretaris dan empat bidang antara lain Bidang Potensi

dan Promosi Penanaman Modal, Bidang Penyelenggaraan Layanan

Perizinan I, Bidang Penyelenggaraan Layanan Perizinan II, Bidang

Penyelenggaraan Layanan Perizinan III, dan Bidang Sistem Informasi,

Monitoring dan Evaluasi Perizinan.

Bidang Penyelenggaraan Layanan Perizinan I merupakan

bidang penyelenggaraan layanan perizinan yang berkaitan dengan

perizinan di bidang kesehatan. Bidang Penyelenggaraan Layanan

Perizinan I, terdiri dari tiga seksi antara lain Seksi Verifikasi dan

Validasi Layanan Perizinan I, Seksi Penetapan Layanan Perizinan I,

Seksi Penerbitan dan Dokumentasi Layanan Perizinan I.

Pasal 25 poin 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 disebutkan bahwa salah satu tugas Kepala

Seksi Verifikasi dan Validasi Layanan Perizinan I yaitu “menyiapkan
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kegiatan pemeriksaan kelengkapan dokumen persyaratan

Penyelenggaraan Layanan Perizinan I”.

Dari pasal tersebut dapat diketahui bahwa tugas Kepala Seksi

Verifikasi dan Validasi Layanan Perizinan I antara lain memeriksa

kelengkapan dokumen persyaratan. Bahwa dalam pengajuan Surat

Izin Apotek dan Surat Izin Praktek atau Kerja tenaga kefarmasian

dibutuhkan dokumen-dokumen sesuai yang dipersyaratkan oleh

DPMPTSP. Kelengkapan dan kebenaran dokumen sangat dibutuhkan

dalam pengajuan SIA dan SIPA karena dokumen tersebut merupakan

bukti penting untuk mendirikan Apotek. Apotek adalah salah satu

fasilitas pelayanan kesehatan yang menyangkut kehidupan

masyarakat sehingga dalam mendirikannya perlu diatur sesuai

dengan ketentuan perundangan.

Selanjutnya Pasal 26 poin h menyebutkan bahwa tugas dari

Kepala Seksi Penetapan Layanan Perizinan I salah satunya adalah

“menyiapkan kegiatan survey lapangan pada obyek Perizinan tertentu

Bidang Penyelenggaraan Layanan Perizinan I”. Pasal tersebut

menjelaskan bahwa dalam Kepala Seksi Penetapan Layanan

Perizinan I mempunyai tugas antara lain menyiapkan kegiatan survey

lapangan pada obyek perizinan tertentu salah satunya adalah

perizinan pendirian Apotek. Bahwa dalam pendirian Apotek diperlukan

survey lapangan untuk melihat kesiapan Apotek yang akan menjadi

tempat dilaksanakannya pekerjaan kefarmasian. Survey lapangan
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juga dapat memastikan bahwa keadaan dilapangan sesuai dengan isi

dokumen yang telah di daftarkan.

Pasal 27 poin i menyebutkan bahwa tugas dari Kepala Seksi

Penerbitan dan Dokumentasi Layanan Perizinan I salah satunya

adalah “menyiapkan kegiatan pelaksanaan penerbitan Perizinan

Bidang Penyelenggaraan Layanan Perizinan I”. Berdasarkan Pasal

tersebut dapat diketahui bahwa tugas Kepala Seksi Penerbitan dan

Dokumentasi Layanan Perizinan I antara lain adalah melaksanakan

penerbitan perizinan salah satunya yaitu Apotek. Bahwa dalam

menerbitkan izin Apotek dan izin praktek tenaga kefarmasian berarti

pemohon telah memenuhi seluruh persyaratan dari DPMPTSP. Izin

Apotek yang diterbitkan oleh DPMPTSP merupakan bukti legal bahwa

Apotek yang digunakan sebagai tempat melaksanakan pekerjaan

kefarmasian telah sah secara hukum. Surat Izin Praktek atau Kerja

tenaga kefarmasian yang diterbitkan oleh DPMPTSP merupakan bukti

yuridis bahwa tenaga kefarmasian dapat melaksanakan praktek

kefarmasian sesuai kewenagan yang telah diatur dalam Undang-

Undang. Penerbitan Surat Izin Praktek Apoteker mempunyai

keistimewaan dibanding dengan Surat Izin Praktek tenaga kesehatan

yang lainnya karena Surat Izin Apotek melekat pada Surat Izin Praktek

Apoteker sehingga Apotek tidak mungkin dapat berdiri tanpa adanya

Apoteker.

Jadi Peraturan Walikota Semarang Nomor 78 Tahun 2016

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta
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Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu

Pintu Kota Semarang sesungguhnya mengatur tentang tugas Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota

Semarang, tugas Kepala Seksi Verifikasi dan Validasi Layanan

Perizinan I, tugas Kepala Seksi Penetapan Layanan Perizinan I, dan

tugas Kepala Seksi Penerbitan dan Dokumentasi Layanan Perizinan I.

Dari keseluruhan, bentuk pengaturan pelaksanaan pekerjaan

kefarmasian di Apotek mengatur tentang kewenangan yang dapat

melaksanakan pekerjaan kefarmasian adalah tenaga kefarmasian

yaitu Apoteker dan Tenaga Teknis Kefarmasian. Apoteker dan Tenaga

Teknis Kefarmasian yang berpraktek di Apotek harus memiliki Surat

Tanda Registrasi untuk memenuhi syarat teknis dan memiliki Surat

Izin Praktek untuk memenuhi syarat yuridis. Serta  Apotek sebagai

tempat untuk melaksanakan pekerjaan kefarmasian harus memiliki

Surat Izin Apotek.

c. Tujuan dari Pengaturan Pelaksanaan Pekerjaan Kefarmasian di

Apotek di Kota Semarang Setelah Berlakunya Peraturan

Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2017 tentang Apotek

Berdasarkan ketentuan perundang-undangan diatur mengenai

pekerjaan kefarmasian di Apotek di Kota Semarang Setelah

Berlakunya Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2017

tentang Apotek, maka pelaksanaan pekerjaan kefarmasian diarahkan

untuk:
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1) memberikan pelayanan kefarmasian di Apotek secara

maksimal kepada masyarakat. Maksudnya adalah pelayanan

kefarmasian yang dilakukan oleh tenaga kefarmasian harus

dilakukan dengan memberikan pelayanan yang terbaik

sehingga seluruh kebutuhan masyarakat dalam bidang

kefarmasian dapat terpenuhi dan masyarakat mendapat

kepuasan dalam menerima pelayanan kefarmasian.

2) Memberikan perlindungan kepada masyarakat dalam

melakukan pelayanan kefarmasian di Apotek. Maksudnya

adalah masyarakat mendapatkan pelayanan kefarmasian

berupa perbekalan kefarmasian yang aman dan tepat yaitu

sesuai dengan ketentuan perundangan sehingga

penggunaannya dapat memberikan manfaat bagi

masyarakat.

3) Mempertahankan dan meningkatkan mutu penyelenggaraan

Pekerjaan Kefarmasian di Apotek. Maksudnya adalah

penyelenggaraan pekerjaan kefarmasian di Apotek

senantiasa mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan

teknologi sehingga masyarakat memperoleh perbekalan

kefarmasian yang lebih inovatif, kreatif dan bermutu.

4) Menjamin kepastian hukum bagi masyarakat dan tenaga

kefarmasian dalam melaksanakan pekerjaan kefarmasian di

Apotek. Maksudnya adalah hukum akan memberikan jaminan
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bagi masyarakat dan tenaga kefarmasian dalam melakukan

pekerjaan kefarmasian untuk diperlakukan berdasarkan

aturan hukum serta tidak dengan sewenang-wenang.

Berkaitan dengan pengawasan terhadap pekerjaan

kefarmasian di Apotek di Kota Semarang, Pengaturan ini bertujuan

untuk mengatur dan mengawasi pelaksanaan pekerjaan kefarmasian

di Apotek, sehingga diharapkan dapat memberikan pelayanan

kefarmasian secara aman dan tepat kepada masyarakat dalam

menggunakan sediaan farmasi serta meningkatkan kualitas dari

fasilitas pelayanan kefarmasian oleh tenaga kefarmasian.

2. Pelaksanaan Pengawasan Pekerjaan Kefarmasian di Apotek di Kota

Semarang

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pelaksanaan pekerjaan

kefarmasian masih ada yang belum sesuai dengan syarat dan ketentuan

perundangan sehingga diperlukan pengawasan. Pelaksanaan

pengawasan pekerjaan kefarmasian di Apotek dapat dibahas dari

beberapa aspek antara lain lembaga yang terkait pengawasan, dasar

hukum pengawasan, jenis, bentuk, dan obyek pengawasan, mekanisme

pengawasan, dan ruang lingkup pengawasan.
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a. Lembaga yang terkait dengan Pengawasan

Dari hasil penelitihan dapat diketahui bahwa lembaga-lembaga

yang berwenang melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan

pekerjaan kefarmasian di Apotek adalah Dinas Kesehatan Kota

Semarang, Ikatan Apoteker Indonesia Pengurus Cabang Kota

Semarang, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Semarang,

serta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kota

Semarang.

Pengawasan dilakukan oleh lembaga-lembaga yang

berwenang dalam melakukan pengawasan sesuai dengan ketentuan

perundang-undangan. Sesuai dengan Pasal 28 ayat (1) Permenkes

tentang Apotek diketahui bahwa pengawasan terhadap pekerjaan

kefarmasian di Apotek di Kota Semarang dilaksanakan oleh Dinas

Kesehatan Kota Semarang serta dapat dibantu oleh Organisasi

Profesi yaitu Ikatan Apoteker Indonesia Pengurus Cabang Kota

Semarang. Pengawasan terhadap pekerjaan kefarmasian di Apotek di

Kota Semarang yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Semarang

akan memberikan laporan hasil pengawasan kepada Dinas Kesehatan

Provinsi Jawa Tengah yang juga akan diteruskan kepada Menteri

Kesehatan.

Selanjutnya pada Pasal 29 ayat (1) Permenkes tentang Apotek

dapat dilihat bahwa pengawasan terhadap pekerjaan kefarmasian di

Apotek di Kota Semarang selain dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan

Kota Semarang dan Ikatan Apoteker Indonesia Pengurus Cabang
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Kota Semarang juga dilaksanakan oleh Kepala Badan yaitu Kepala

Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Semarang. Pengawasan

yang dilakukan oleh Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan

Makanan di Semarang merupakan pengawasan khusus yang terkait

dengan sediaan farmasi dalam pengelolaan sediaan farmasi.

Pemberian Surat Izin Apotek juga merupakan fungsi

pengawasan yang harus dilakukan oleh lembaga pengawas.

Berdasarkan Pasal 12 Ayat (2) dapat diketahui bahwa setiap

pemberian izin untuk mendirikan Apotek di Kota Semarang

merupakan kewenangan Pemerintah Daerah Kota Semarang yaitu

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota

Semarang berdasarkan Peraturan Walikota Semarang Nomor 78

Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan

Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Satu Pintu Kota Semarang.

b. Jenis, Bentuk, dan Obyek Pengawasan

a) Dinas Kesehatan Kota Semarang

Pengawasan terhadap pekerjaan kefarmasian di Apotek yang

dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Semarang termasuk dalam

jenis pengawasan preventif. Selain itu, Dinas Kesehatan juga

melakukan pengawasan dengan jenis represif.

Bentuk pengawasan preventif yang dilakukan oleh Dinas

Kesehatan Kota Semarang yaitu dengan melakukan peninjauan
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langsung ke Apotek pemohon izin saat akan mendirikan Apotek atau

memperpanjang Surat Izin Apotek. Sedangkan bentuk pengawasan

represif yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Semarang

adalah melakukan pembinaan dan pengawasan langsung dengan

mendatangi Apotek yang menjadi prioritas pengawasan dan Apotek

yang laporan masyarakat untuk melakukan pemeriksaan di tempat.

Obyek pengawasan preventif yang dilakukan oleh Dinas

Kesehatan adalah data-data yang menjadi persyaratan perizinan

yang terdapat dalam checklist permohonan izin Apotek seperti lokasi,

bangunan, sarana dan prasarana, serta Sumber Daya Manusia.

Sedangkan obyek pengawasan represif yang dilakukan oleh Dinas

Kesehatan adalah laporan-laporan serta dokumen pelaksanaan

pekerjaan kefarmasian di Apotek. Namun pengawasan represif ini

tidak dilakukan secara rutin karena terkendala Sumber Daya

Manusia yang terbatas.

Berdasarkan hasil penelitian, pelakasanaan pengawasan yang

dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan belum sesuai dengan Peraturan

Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2017. Pelaksanaan pengawasan

represif yang dilaksanakan Dinas Kesehatan masih jarang dilakukan.

Pengawasan ini biasanya dilakukan ketika ada laporan masyarakat

dan dilakukan terhadap Apotek yang menjadi prioritas pengawasan,

padahal pengawasan represif sangat penting karena pengawasan ini

dilaksanakan setelah Apotek memperoleh SIA dan telah melakukan

pekerjaan kefarmasian di Apotek sehingga jika pengawasan represif

ini tidak rutin dilakukan maka akan banyak kemungkinan terjadi
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pelanggaran yang dilakukan oleh Apotek dalam melaksanakan

pekerjaan kefarmasian.

b) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota

Semarang

Pengawasan terhadap pekerjaan kefarmasian di Apotek yang

dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu Kota Semarang termasuk dalam jenis pengawasan

preventif. Bentuk pengawasan  yang dilaksanakan preventif yang

dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu Kota Semarang yaitu dengan melakukan peninjauan

langsung ke Apotek pemohon izin saat akan mendirikan Apotek atau

memperpanjang Surat Izin Apotek.

Obyek pengawasan preventif yang dilakukan oleh Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota

Semarang adalah data-data yang menjadi persyaratan perizinan

yang terdapat dalam checklist permohonan izin Apotek seperti

lokasi, bangunan, sarana dan prasarana, serta Sumber Daya

Manusia.

Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan pengawasan yang

dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu Kota Semarang sudah sesuai dengan Peraturan Menteri

Kesehatan Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Apotek. Bahwa tugas

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota

Semarang terkait pengawasan Apotek adalah memberikan dan
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menerbitkan izin Apotek. Hal tersebut telah dilakukan sesuai dengan

ketentuan perundangan yang berlaku.

c) Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Semarang

Pengawasan terhadap pekerjaan kefarmasian di Apotek yang

dilakukan oleh Balai Besar Obat dan Makanan di Semarang

termasuk dalam pengawasan represif. Bentuk pengawasan yang

dilakukan oleh Balai Besar Obat dan Makanan di Semarang berupa

pemeriksaan terhadap sediaan farmasi dalam pengelolaan sediaan

farmasi di Apotek.

Obyek pengawasan yang dilakukan Balai Besar Obat dan

Makanan di Semarang adalah sediaan farmasi seperti produk

terapetik, narkotika, psikotropika, zat adiktif, obat tradisional,

kosmetik, produk komplemen . Pemeriksaan yang dilakukan oleh

Balai Besar Obat dan Makanan di Semarang bersifat rutin

berdasarkan pengaduan dari masyarakat dan disesuaikan dengan

analisis resiko.

Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan pengawasan oleh

Balai Besar Obat dan Makanan di Semarang sudah sesuai dengan

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2017 Tentang

Apotek. Tugas Balai Besar Obat dan Makanan di Semarang terkait

pengawasan pekerjaan kefarmasian di Apotek adalah mengawasi

sediaan farmasi dalam pengelolaan sediaan farmasi di Apotek. Hal
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tersebut telah dilakukan sesuai dengan ketentuan perundangan

yang berlaku.

d) Ikatan Apoteker Indonesia PC Kota Semarang

Pengawasan terhadap pekerjaan kefarmasian di Apotek yang

dilakukan Ikatan Apoteker Indonesia PC Kota Semarang termasuk

dalam jenis pengawasan internal dan pengawasan preventif. Bentuk

pengawasan internal dan preventif yang dilakukan oleh IAI PC Kota

Semarang adalah melakukan pemeriksaan terhadap data-data

pemohon yang meminta rekomendasi surat izin praktek Apoteker

oleh pengurus cabang itu sendiri. Obyek pengawasan yang

dilakukan IAI PC Kota Semarang  adalah data-data pemohon yang

menjadi persyaratan permohonan rekomendasi SIPA yang terdapat

dalam checklist permohonan rekomendasi SIPA.

Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan pengawasan oleh

IAI PC Kota Semarang sudah sesuai dengan Peraturan Menteri

Kesehatan Nomor 9 Tahun 2017 tentang Apotek dalam hal

memberikan rekomendasi surat izin praktek bagi Apoteker. Namun

Pasal 28 ayat (2) Permenkes tentang Apotek, IAI PC Kota Semarang

seharusnya dapat dilibatkan untuk membantu Dinas Kesehatan Kota

Semarang dalam melaksanakan pengawasan pekerjaan kefarmasian

di Apotek, hanya saja dalam prakteknya belum dapat dilaksanakan



136

karena koordinasi antara Dinas Kesehatan Kota Semarang dengan

IAI PC Kota Semarang belum terjalin dengan baik.

c. Mekanisme Pengawasan

Pelaksanaan Pengawasan pekerjaan kefarmasian di Apotek

dilakukan melalui mekanisme pengawasan sehingga tercapai tujuan

yang diinginkan. Mekanisme pengawasan yang dilaksanakan oleh

Dinas Kesehatan Kota Semarang, Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang, Balai Besar

Pengawas Obat dan Makanan di Semarang, Ikatan Apoteker

Indonesia Pengurus Cabang Kota Semarang sebagai berikut :

a) Dinas Kesehatan Kota Semarang dan Dinas Penanaman

Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Pengawasan pekerjaan kefarmasian yang dilakukan oleh

Dinas Kesehatan dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu termasuk dalam pengawasan preventif.

Pengawasan preventif dilakukan ketika pemohon mengajukan

permohonan Surat Izin Apotek (SIA). Mekanismenya adalah

sebagai berikut :

1) Pemohon (APA) harus mengajukan permohonan tertulis

kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu Kota Semarang dan Kepala Dinas

Kesehatan Kota Semarang disertai dengan kelengkapan

dokumen administratif sesuai dengan persyaratan.
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2) Apabila dokumen administratif dinyatakan lengkap dan

memenuhi syarat maka paling lama 6 hari kerja sejak

menerima permohonan, Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang akan

berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Kota Semarang

untuk memanggil pemohon SIA agar dapat

mempresentasikan permohonan tersebut.

3) Jika presentasi pemohon dinyatakan sesuai dengan

persyaratan maka Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang dan

Dinas Kesehatan Kota Semarang akan menugaskan tim

pemeriksa untuk melakukan peninjauan lapangan

(pemeriksaan) terhadap kesiapan Apotek.

4) Tim pemeriksa akan melakukan peninjauan lapangan

mengikuti jadwal yang telah ditetapkan. Paling lama 6

hari kerja setelah tim pemeriksa ditugaskan, maka tim

pemeriksa harus melaporkan hasil pemeriksaan yang

dilengkapi Berita Acara Pemeriksaan (BAP) kepada

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu

Pintu Kota Semarang

5) Apabila laporan hasil permeriksaan dinyatakan memenuhi

persyaratan maka paling lama 14 hari kerja, Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kota Semarang akan menerbitkan SIA.
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6) Apabila laporan hasil permeriksaan dinyatakan belum

memenuhi persyaratan, maka pemohon diberikan waktu

paling lama 12 hari kerja untuk melengkapi syarat

tersebut dan melaporkannya kepada Dinas Kesehatan

Kota Semarang. Jika pemohon dapat memenuhi

persyaratan dan sudah dinyatakan lengkap maka Dinas

Kesehatan akan memberikan rekomendasi kepada

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu

Pintu Kota Semarang untuk dapat menerbitkan SIA.

Namun jika pemohon tidak dapat memenuhi persyaratan

melebihi jangka waktu yang telah ditentukan maka Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kota Semarang akan mengeluarkan surat penolakan Izin

Apotek.

Selain melakukan pengawasan preventif, Dinas Kesehatan

Kota Semarang juga melakukan pengawasan represif.

Pengawasan ini dilakukan jika ada laporan dari masyarakat

terkait Apotek yang dicurigai melakukan pelayanan kefarmasian

yang tidak sesuai dan Apotek-Apotek yang menjadi prioritas

pengawasan. Mekanisme pengawasan represif oleh Dinas

Kesehatan adalah sebagai berikut :

1) Apotek yang menjadi prioritas pengawasan atau Apotek

yang dilaporkan masyarakat dilakukan pemantuan dan

pemeriksaan secara umum menggunakan checklist

monitoring Apotek.
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2) Jika ditemukan pelanggaran maka Dinas Kesehatan akan

melakukan pembinaan  terhadap Apotek tersebut dan

meminta Apotek tersebut untuk memperbaiki paling lama

dalam waktu 14 hari kerja.

3) Jika dalam kurun waktu yang telah ditentukan Apotek

tidak memperbaiki, maka Dinas Kesehatan akan

mengeluarkan surat peringatan yang juga ditembuskan

kepada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di

Semarang(BBPOM).

4) BBPOM di Semarang akan menindaklanjuti laporan dari

Dinas Kesehatan. Hasil tindak lanjut oleh BBPOM di

Semarang akan ditembuskan kembali ke Dinas

Kesehatan.

Berdasarkan mekanisme pengawasan di atas, Dinas

Kesehatan Kota Semarang dan Dinas Pelayanan Terpadu Satu

Pintu Kota Semarang telah melaksanakan pengawasan sesuai

mekanisme yang benar dan sesuai dengan obyek pengawasan.

Mekanisme dan obyek pengawasan yang dilakukan tersebut

sesuai dengan yang diuraikan dalam Pasal 12 hingga Pasal 14

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2017 tentang

Apotek.

Pelaksanaan pengawasan represif oleh Dinas Kesehatan

Kota Semarang yang dilakukan sudah sesuai dengan

mekanisme dan obyek pengawasan yang benar. Namun untuk

pelaksanaannya, pengawasan ini belum dapat dilaksanakan

secara rutin. Dinas Kesehatan Kota Semarang mempunyai
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Kendala dalam melaksanakan pengawasan represif yaitu

terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM). Dinas Kesehatan

Kota Semarang hanya mempunyai dua orang SDM terkait

pelaksanaan pekerjaan kefarmasian di Apotek. Selama ini,

Dinas Kesehatan Kota Semarang telah meminta Puskesmas

yang merupakan unit pelaksana teknis Dinas Kesehatan untuk

berperan serta mengawasi Apotek namun hasil yang

dilaksanakan tidak maksimal karena SDM yang dimiliki

Puskesmas tidak berlatar pendidikan kefarmasian dan

banyaknya pasien di Puskesmas membuat SDM Puskesmas

tidak mampu menjalankan tugas yang diberikan oleh Dinas

Kesehatan untuk melakukan pengawasan pekerjaan

kefarmasian di Apotek.

b) Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Semarang

Pengawasan yang dilakukan oleh Balai Besar Obat dan

Makanan di Semarang termasuk dalam pengawasan represif.

Balai Besar Obat dan Makanan di Semarang melakukan

pengawasan berupa pemeriksaan terhadap sediaan farmasi

dalam pengelolaan sediaan farmasi di Apotek. Mekanisme

pengawasan oleh BBPOM di Apotek adalah sebagai berikut :

1) BBPOM di Semarang memantau Apotek yang akan

dilakukan pemeriksaan. Apotek dipilih berdasarkan

analisis resiko dan laporan masyarakat.
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2) Tim pengawas dari BBPOM datang ke Apotek dan

melaksanakan pemeriksaan sediaan farmasi di Apotek

3) Tim pengawas dari BBPOM juga memeriksa dokumen

atau catatan lain yang memuat keterangan mengenai

kegiatan pengelolaan sediaan farmasi dan alat kesehatan,

termasuk menggandakan atau mengutip keterangan

tersebut.

4) Tim pengawas akan melakukan pengamanan dan atau

jika ditemukan sediaan farmasi yang illegal atau tanpa izin

edar.

5) Tim pengawas akan membuat Berita Acara Pemeriksaan

yang akan di tanda tangani oleh pengawas dan tenaga

kefarmasian yang sedang berpraktek di Apotek.

6) Apabila Apotek terbukti melakukan pelanggaran maka

BBPOM akan memberikan surat rekomendasi terkait

sanksi kepada Dinas Kesehatan untuk ditindak lanjuti.

Berdasarkan mekanisme yang telah diuraikan, BBPOM di

Semarang telah melakukan pengawasan sesuai dengan

mekanisme dan obyek pengawasan yang benar. Mekanisme

pengawasan yang dilakukan BBPOM di Semarang telah sesuai

dengan mekanisme tenaga pengawas dalam melakukan

pengawasan yang di uraikan pada Pasal 66 Peraturan

Pemerintah Nomor 72 Tahun 1988 tentang Pengamanan

Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan. Sedangkan obyek
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pengawasan yang dilakukan oleh BBPOM di Semarang telah

sesuai dengan Pasal 64 Peraturan Pemerintah Nomor 72

Tahun 1988 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat

Kesehatan. Bahwa dalam melaksanakan pengawasan

pekerjaan kerfarmasian di Apotek, BBPOM di Semarang

melaksanakan pengawasan terhadap segala kegiatan yang

berhubungan dengan sediaan farmasi dan alat kesehatan.

c) Ikatan Apoteker Indonesia Pengurus Cabang Kota Semarang

Pengawasan yang dilakukan oleh Ikatan Apoteker

Indonesia PC Kota Semarang termasuk dalam pengawasan

internal. Pada pelaksanaannya pengawasan oleh IAI PC Kota

Semarang termasuk dalam pengawasan preventif.

Pengawasan preventif yang dilakukan berupa pemeriksaan

terhadap data-data pemohon yang meminta rekomendasi surat

izin praktek Apoteker. Mekanisme pengawasan oleh IAI PC

Kota Semarang adalah sebagai berikut :

1) Pemohon rekomendasi Surat Izin Praktek Apoteker (SIPA)

merupakan anggota IAI PC Kota Semarang

2) Pemohon melengkapi semua dokumen yang menjadi

persyaratan untuk rekomendasi SIPA

3) IAI PC Kota Semarang akan  memverifikasi dokumen

yang menjadi persyaratan, apabila dokumen belum

memenuhi syarat maka akan dikembalikan untuk



143

dilengkapi. Jika dokumen pemohon sudah memenuhi

syarat maka IAI akan memproses rekomendasi SIPA

paling lama 7 hari.

Berdasarkan mekanisme tersebut, IAI PC Kota Semarang

telah melakukan pengawasan dengan mekanisme dan obyek

pengawasan yang benar. Mekanisme dan obyek pengawasan

yang dilakukan IAI PC Kota Semarang telah sesuai dengan

yang diuraikan dalam Peraturan Organisasi PO

005./PPIAI/1418/V/2015 Tentang Rekomendasi Izin Praktek

Atau Kerja Ikatan Apoteker Indonesia. Bahwa dalam

melaksanakan pengawasan pekerjaan kefarmasian di Apotek,

IAI PC Kota Semarang melaksanakan pengawasan terhadap

setiap pemberian rekomendasi izin praktek atau kerja Apoteker.

d. Ruang Lingkup Pengawasan

Pengawasan terhadap pekerjaan kefarmasian di Apotek selain

dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kota Semarang, Balai Besar

Pengawas Obat dan Makanan di Semarang, Dinas Penanaman Modal

dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang dan Ikatan

Apoteker Indonesia Pengurus Cabang Kota Semarang juga dilakukan

dari dalam Apotek itu sendiri. Dari keseluruhan Apotek yang diteliti,

keseluruhan Apotek telah dilakukan pengawasan oleh Dinas

Kesehatan dan DPMPTSP.
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Berbeda dari Dinas Kesehatan dan DPMPTSP, dari 100%

Apotek yang di teliti, sebanyak 50% nya telah dilakukan pengawasan.

Pengawasan oleh BBPOM dilakukan setelah Apotek berjalan dan

dilakukan pemeriksaan langsung di Apotek. Dari 50% (delapan)

Apotek yang belum dilakukan pengawasan oleh BBPOM, 12,5% (dua)

Apotek diantaranya telah beroperasi lebih dari 10 tahun, 18,75% (tiga)

Apotek beroperasi 5 hingga 10 tahun, dan 18,75% (tiga) Apotek yang

lain beropersional kurang dari 5 tahun. Selain itu, pengawasan

terhadap pekerjaan kefarmasian di Apotek juga pernah dilakukan oleh

IAI PC Kota Semarang. Dari 100% Apotek yang diteliti, sebanyak

37,5% (enam) Apotek pernah dilakukan pengawasan oleh IAI PC Kota

Semarang terkait kesiapan dalam mendirikan Apotek. IAI PC Kota

Semarang meninjau langsung Apotek pemohon SIA namun hal

tersebut sudah tidak lagi dilakukan karena pengawasan tersebut

dilakukan atas inisiatif sendiri. IAI PC Kota Semarang mempunyai

landasan hukum terkait pengawasan pekerjaan kefarmasian yaitu

Pasal 28 ayat (2) namun dalam Anggaran Dasar dan Anggaran

Rumah Tangga IAI tidak diatur ketentuan pengawasan pekerjaan

kefarmasian tersebut. IAI PC Kota Semarang, sekarang hanya

melakukan pengawasan dalam bentuk pemeriksaan data-data untuk

persyaratan rekomendasi permohonan SIPA.

Selain pengawasan eksternal, 68,75% (sebelas) Apotek dari

100% Apotek melakukan pengawasan internal. Pengawasan internal
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dilakukan oleh Apoteker atau Manager area dari Apotek tersebut.

Pengawasan internal yang dilakukan seperti pemeriksaan terhadap

kesesuaian stok dan laporan-laporan.

Berdasarkan hasil penelitian di atas, dapat diketahui bahwa

pengawasan sangat penting dilakukan agar pelaksanaan pekerjaan

kefarmasian di Apotek dapat berjalan sesuai dengan amanat dalam

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 tahun 2017 Tentang Apotek.

Pelaksanaan pengawasan pekerjaan kefarmasian di Apotek di Kota

Semarang juga dimaksudkan supaya terselenggara pekerjaan

kefarmasian yang tertib hukum sehingga masyarakat memperoleh

pelayanan kefarmasian sesuai dengan standar kefarmasian yang

berlaku.

Tenaga kefarmasian di Apotek Kota Semarang terdiri dari

Apoteker dan Tenaga Teknis Kefarmasian (TTK) . Berdasarkan hasil

penelitian, diketahui bahwa tidak semua tenaga kefarmasian memiliki

izin praktek. Dari 100% Apotek yang diteliti, 100% Apoteker yang

berpraktek memiliki SIPA. Berbeda dengan Apoteker, dari

keseluruhan Apotek yang di teliti sebanyak 62,5% Apotek memiliki

tenaga teknis kefarmasian yang tidak mempunyai SIKTTK. TTK yang

bekerja di Apotek tersebut hanya memliki STR tanpa SIKTTK.

Sesuai dengan Pasal 46 Undang-Undang Tenaga Kesehatan

diketahui bahwa setiap tenaga kesehatan yang berpraktek di bidang

pelayanan kesehatan wajib memiliki Surat Izin Praktek. Tenaga
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kesehatan yang memiliki STR berarti dia telah mampu menjalankan

praktek dalam pelayanan kesehatan namun tidak mempunyai

kewenangan karena tidak memiliki Surat Izin Praktek. Sesuai

ketentuan perundang-undangan, TTK ini tidak boleh melaksanakan

praktek kefarmasian di Apotek. Namun di Apotek masih banyak

ditemukan TTK yang tidak memiliki Surat Izin Praktek. Hal ini terjadi

karena lemahnya pengawasan terhadap Apotek. Pengawasan dari

dalam dan dari luar Apotek berpengaruh terhadap kesesuaian

kegiatan di Apotek. Selain lemahnya pengawasan, kesadaran diri

untuk patuh terhadap ketentuan perundang-undangan juga

dibutuhkan dalam setiap melakukan kegiatan.

Dalam menjalankan pekerjaan kefarmasian di Apotek, tenaga

kefarmasian harus bekerja sesuai dengan standar profesi, standar

pelayanan, etika profesi, menghormati hak pasien dan mengutamakan

kepentingan pasien. Pekerjaan Kefarmasian di Apotek yang menjadi

obyek penelitian, dari keseluruhan Apotek masih banyak Apotek yang

belum sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun

2017 tentang Apotek. Dilihat dari aspek pendirian, banyak Apoteker di

Apotek yang mendirikan Apotek bekerjasama dengan pemilik modal

namun pemilik modal dari Apotek tersebut masih ikut campur dalam

melakukan pekerjaan kefarmasian misalnya seperti dalam pengadaan

obat di Apotek.

Dari hasil penelitian diketahui bahwa 31 % Apotek, dalam

melakukan pengadaan masih dibantu oleh pemilik modal (PSA)

sedangkan 69% Apotek yang lain telah melakukan pengadaan oleh
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Apoteker Pengelola Apotek. Padahal menurut Pasal 3 ayat (2)

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Apotek,

Apoteker yang mendirikan Apotek yang bekerjasama dengan pemilik

modal maka seluruh pekerjaan kefarmasian harus tetap dilakukan

oleh Apoteker yang tersebut. Tentu saja hal ini tidak sesuai dengan

ketentuan perundang-undangan sehingga pelaksanaan pekerjaan

kefarmasian di Apotek di Kota Semarang belum sepenuhnya sesuai

dengan amanat dari Permenkes tentang Apotek ini.

Ketidaksesuaian yang lain terletak pada papan nama praktek

Apoteker. Berdasarkan Pasal 18 ayat (2) Permenkes tentang Apotek,

papan nama praktek Apoteker harus paling sedikit informasi mengenai

nama Apoteker, nomor SIPA, dan jadwal praktek Apoteker. Namun

dari hasil penelitian diketahui hanya 44% Apotek yang melaksanakan

sesuai dengan ketentuan tersebut. Sebanyak 56% Apotek hanya

mencantumkan nama Apoteker dan nomor SIPA tanpa jadwal praktek

Apoteker, sehingga tidak dapat dipastikan bahwa pekerjaan

kefarmasian di Apotek selalu dilakukan di bawah pengawasan

Apoteker.

e. Tindak Lanjut Pengawasan

Pelaksanaan pengawasan pekerjaan kefarmasian di Apotek

dilaksanakan untuk mengetahui sampai sejauh mana pelaksanaan

tugas yang dilakukan sesuai dengan ketentuan. Dalam melaksanakan

pengawasan, sering kali didapatkan temuan-temuan yang merupakan

hasil pemeriksaan. Hasil pemeriksaan dari pengawasan tersebut akan
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bermanfaat jika ada tindak lanjutnya. Tindak lanjut pengawasan

tehadap pelaksanaan pekerjaan kefarmasian di Apotek adalah

sebagai berikut:

a)  Dinas Kesehatan Kota Semarang

Tindak lanjut pengawasan oleh Dinas Kesehatan Kota

Semarang termasuk dalam tindak lanjut yang bersifat represif.

Tindak lanjut yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota

Semarang berupa pemberian sanksi administratif jika Apotek

terbukti melakukan pelanggaran. Bukti pelanggaran yang

dilakukan Apotek merupakan tindak lanjut hasil laporan

pelanggaran dari BBPOM di Semarang. Sanksi administratif yang

diberikan oleh Dinas Kesehatan berupa peringatan tertulis dan

penghentian sementara kegiatan hingga Pencabutan Surat Izin

Apotek. Terkait sanksi pencabutan SIA, pelaksanaannya

dilakukan secara berjenjang. Pencabutan izin Apotek dapat

dilakukan jika Dinas Kesehatan telah memberikan sebanyak tiga

kali surat peringatan secara tertulis kepada Apotek pelanggar

namun Apotek tersebut tetap tidak memperbaiki pelanggaran yang

telah dilakukan. Penerbitan dan pelaksanaan pencabutan SIA,

dilakukan oleh Dinas Penamanan Modal dan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu Kota Semarang.

Berdasarkan hasil penelitian, selama tahun 2017 Dinas

Kesehatan telah menindak lanjuti surat rekomendasi terkait sanksi
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yang diberikan BBPOM di Semarang yaitu dua surat peringatan,

satu surat peringatan keras dan dua rekomendasi Penghentian

Sementara Kegiatan di Apotek di Kota Semarang. Sanksi

penghentian sementara kegiatan yang pernah diberikan paling

lama dalam waktu tiga bulan. Tindak lanjut yang dilaksanakan

oleh Dinas Kesehatan Kota Semarang sudah tepat dalam

memberikan sanksi karena sudah sesuai dengan Pasal 31 ayat

(1) dan (2) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2017

tentang Apotek. Bahwa dalam melaksanakan pengawasan, tindak

lanjut yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan merupakan amanat

dari Peraturan Menteri Kesehatan agar pelanggaran terhadap

ketentuan dalam Peraturan Menteri Kesehatan tentang Apotek

dapat dikenai sanksi administratif.

b)  Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kota Semarang

Tindak lanjut pengawasan oleh Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang termasuk dalam

tindak lanjut yang bersifat represif. Tindak lanjut yang dilakukan

oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kota Semarang berupa pemberian sanksi adminstratif yaitu

penerbitan surat pencabutan SIA jika Apotek terbukti melakukan

pelanggaran berat.
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Bukti pelanggaran yang dilakukan Apotek merupakan tindak

lanjut hasil laporan pelanggaran dari BBPOM di Semarang yang

selanjutnya ditindak lanjuti oleh Dinas Kesehatan Kota Semarang.

Namun jika dari tindak lanjut tersebut tidak diperoleh perbaikan

maka Dinas Kesehatan Kota Semarang akan memberikan surat

rekomendasi terkait sanksi pencabutan SIA kepada Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota

Semarang.

Selanjutnya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu Kota Semarang akan menerbitkan surat pencabutan

SIA terhadap Apotek pelanggar. Surat pencabutan tersebut

dipergunakan untuk mencabut SIA oleh Dinas Penanaman Modal

dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang.

Sanksi administratif berupa pencabutan SIA dilaksanakan

secara berjenjang. Pencabutan SIA dilakukan jika Dinas

Kesehatan telah memberikan sebanyak tiga kali surat peringatan

secara tertulis kepada Apotek pelanggar namun Apotek tersebut

tetap tidak memperbaiki pelanggaran yang telah dilakukan.

Penerbitan dan pelaksanaan pencabutan SIA, dilakukan oleh

Dinas Penamanan Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota

Semarang. Sanksi pencabutan SIA di Kota Semarang belum

pernah dilakukan. Kemungkinan hal ini karena kurangnya

pengawasan dari lembaga-lembaga terkait. Selain itu pengawasan
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yang sudah dilakukan juga tidak maksimal sehingga masih banyak

pelanggaran yang tidak diketahui.

Berdasarkan hasil penelitian, tindak lanjut yang dilaksanakan

oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kota Semarang sudah tepat dalam memberikan sanksi karena

sudah sesuai dengan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Menteri

Kesehatan Nomor 9 Tahun 2017 tentang Apotek. Bahwa dalam

melaksanakan tindak lanjut yaitu pencabutan SIA maka harus

dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan

hasil pengawasan BBPOM dan rekomendasi Dinas Kesehatan

Kota Semarang, dimana untuk Kota Semarang pencabutan SIA

merupakan tanggung jawab Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang. Selama tahun

2017, tidak ada Apotek di Kota Semarang yang mendapatkan

sanksi administratif berupa pencabutan SIA.

c)  Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Semarang

Tindak lanjut pengawasan oleh Balai Besar Pengawas Obat

dan Makanan di Semarang termasuk dalam tindak lanjut yang

bersifat represif. Tindak lanjut yang dilakukan oleh Balai Besar

Pengawas Obat dan Makanan di Semarang berupa rekomendasi

sanksi administratif jika Apotek terbukti melakukan pelanggaran.

Rekomendasi tentang sanksi administratif yang diberikan oleh

Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Semarang berupa
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peringatan, peringatan keras, penghentian sementara kegiatan,

dan pencabutan Surat Izin Apotek. Rekomendasi terkait sanksi

administratif tersebut ditujukan kepada Dinas Kesehatan Kota

Semarang untuk ditindak lanjuti.

Pemberian rekomendasi terkait sanksi administratif

didasarkan pada kategori pelanggaran. Ada tiga macam kategori

pelanggaran yaitu pelanggaran ringan, pelanggaran sedang, dan

pelanggaran berat. Contoh dari ketiga pelanggaran tersebut

antara lain :

1) Pelanggaran ringan, misalnya pencatatan tidak tertib seperti

tidak membuat kartu stok, tidak mengarsipkan surat pesanan,

tidak mengarsipkan faktur pembelian dan tidak memisahkan

obat yang sudah kadaluarsa dengan obat yang belum

kadaluarsa.

2) Pelanggaran sedang, misalnya melakukan penjualan sediaan

farmasi ke tenaga kesehatan lain, penyimpanan obat-obat

tertentu dan psikotropika tidak dipisahkan.

3) Pelanggaran berat, misalnya melakukan pengadaan obat dari

sumber yang tidak resmi, ditemukan obat palsu, ditemukan

obat tanpa izin edar.

Tindak lanjut yang diberikan sesuai dengan kriteria

pelanggaran yang dilakukan. Pelanggaran ringan yang dilakukan

akan mendapatkan sanksi berupa peringatan. Pelanggaran
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sedang yang dilakukan akan mendapatkan sanksi berupa

peringatan keras. Sedangkan pelanggaran berat akan

mendapatkan sanksi berupa penghentian sementara kegiatan.

Berdasarkan hasil penelitian, selama tahun 2017 Balai Besar

Pengawas Obat dan Makanan di Semarang telah mengirimkan

surat rekomendasi terkait sanksi yaitu dua rekomendasi

peringatan, satu rekomendasi peringatan keras dan dua

rekomendasi Penghentian Sementara Kegiatan di Apotek di Kota

Semarang. Tindak lanjut yang dilaksanakan oleh Balai Besar

Pengawas Obat dan Makanan di Semarang sudah tepat dalam

memberikan surat rekomendasi terkait sanksi karena sudah

sesuai dengan Pasal 7 Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat

dan Makanan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pedoman

Pengelolaan Obat-Obat Tertentu yang Sering Disalahgunakan.

Dalam melaksanakan pengawasan, tindak lanjut yang

dilakukan oleh BBPOM di Semarang didasarkan pada Peraturan

Menteri Kesehatan tentang Apotek. Adapun tindak lanjut tersebut

berupa rekomendasi tentang penerapan sanksi administrasi yang

ditujukan kepada Dinas Kesehatan Kota dan Dinas Pelayanan

Terpadu Satu Pintu Kota Semarang.

d)  Ikatan Apoteker Indonesia Pengurus Cabang Kota Semarang

Tindak lanjut pengawasan yang dilaksanakan oleh IAI PC Kota

Semarang termasuk dalam bentuk tindak lanjut yang bersifat
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represif. Tindak lanjut pengawasan oleh IAI PC Kota Semarang

dilakukan dengan memberikan sanksi kepada anggota IAI yang

terbukti melakukan pelanggaran etik dan disiplin profesi Apoteker.

Sanksi yang diberikan berupa teguran, pencabutan Surat Izin

Praktek Apoteker, pengguguran Apoteker sebagai anggota IAI.

Pemberian sanksi terhadap pelanggar tergantung dengan

seberapa berat pelanggaran yang dilakukan. Sanksi bagi

pelanggar diberikan oleh Pengurus Daerah IAI setempat melalui

Majelis Etik dan Disiplin Apoteker Indonesia di Daerah.

Berdasarkan hasil penelitian, selama tahun 2017 tidak ada

anggota IAI PC Kota Semarang yang mendapatkan sanksi. Bahwa

dalam melakukan tindak lanjut pengawasan, IAI PC Kota

Semarang telah menyesuaikan dengan kode etik Apoteker dan

Surat Keputuan Nomor 001/ PO/PP-IAI/V/2010 Tentang Peraturan

Organisasi Tentang Registrasi Anggota. Tindak lanjut

pengawasan tersebut berfungsi untuk menerapkan disiplin

anggota IAI dan memastikan anggota IAI melaksanakan pekerjaan

kefarmasian sesuai dengan ketentuan perundangan.

3. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pengawasan

pekerjaan kefarmasian di Apotek di Kota Semarang

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa faktor-faktor yang

mempengaruhi pelaksanaan pengawasan pekerjaan kefarmasian di

Apotek di Kota Semarang antara lain faktor teknis, faktor sosial, dan

faktor yuridis.
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a. Faktor Teknis

Dalam melaksanakan pengawasan pekerjaan kefarmasian di

Apotek di Kota Semarang dibutuhkan Sumber Daya Manusia sebagai

tenaga pengawas. Dari keempat lembaga yang berperan dalam

pengawasan sebanyak 75% mempunyai Sumber Daya Manusia yang

terbatas jumlahnya. Sumber Daya Manusia merupakan salah satu

faktor utama dalam melaksanakan pengawasan. Jumlah Sumber

Daya Manusia yang terbatas menyebabkan lemahnya pengawasan

sehingga pekerjaan kefarmasian di Apotek di Kota Semarang tidak

dapat terawasi secara optimal dan dapat disalahgunakan.

Selain Sumber Daya Manusia yang terbatas jumlahnya, sumber

dana juga dibutuhkan dalam melaksanakan pengawasan pekerjaan

kefarmasian di Apotek di Kota Semarang. Dari keempat lembaga yang

berperan dalam pengawasan, sebanyak 25% masih terbatas dalam

sumber dana nya. Lembaga yang mempunyai sumber dana terbatas

adalah IAI PC Kota Semarang. Sumber dana yang dimiliki IAI PC Kota

Semarang berasal dari iuran anggotanya. Sumber dana termasuk

dalam faktor penting dalam melaksanakan pengawasan. Kurangnya

sumber dana dapat membuat lembaga tersebut tidak dapat membayar

tenaga pengawas untuk melaksanakan pengawasan pekerjaan

kefarmasian di Apotek di Kota Semarang.

Kualifikasi tenaga pengawas dalam melaksanakan pengawasan

pekerjaan kefarmasian di Apotek di Kota Semarang juga berpengaruh
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terhadap jalannya pengawasan. Sebanyak 50% dari empat lembaga

yang berperan dalam melaksanakan pengawasan mempunyai tenaga

pengawas dengan kualifikasi tenaga pengawas yang lebih rendah dari

tenaga kefarmasian yang diawasi. Bahkan salah satu lembaga

pengawas mempunyai tenaga kefarmasian yang berlatar belakang

pendidikan bukan dari bidang kefarmasian. Kualifikasi tenaga

pengawas yang lebih rendah dan berbeda latar belakang pendidikan

dapat membuat hasil pengawasan menjadi tidak maksimal karena

pendidikan yang didapatkan tidak sama sehingga berakibat tidak

dapat ditemukan pelanggaran-pelanggaran yang spesifik.

b. Faktor Sosial

Faktor sosial yang mempengaruhi pelaksanaan pengawasan

pekerjaan kefarmasian di Apotek di Kota Semarang setelah

berlakunya Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 tentang Apotek

antara lain adalah kurangnya koordinasi tenaga pengawas. Dari

empat lembaga yang berperan dalam melaksanakan pengawasan

pekerjaan kefarmasian di Apotek di Kota Semarang sebanyak 100%

masih kurang berkoordinasi satu dengan yang lainnya. Koordinasi

antar pengawas sangat dibutuhkan dalam melaksanakan

pengawasan. Kurangnya koordinasi dapat menyebabkan tidak

tercapainya hasil dari pengawasan seperti yang diharapkan.

Meskipun koordinasi antara tenaga pengawas kurang baik,

namun dari segi positifnya bahwa tenaga kefarmasian yang sedang

berpraktek di Apotek bersifat kooperatif terhadap pengawas saat
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pengawasan pekerjaan kefarmasian berlangsung. Dari empat

lembaga yang berperan dalam pengawasan sebanyak 100%

menyatakan bahwa tenaga kefarmasian yang berpraktek saat

dilaksanakannya pengawasan bersifat kooperatif. Sikap kooperatif

dalam pengawasan sangat penting karena membuat jalannya

pengawasan lebih cepat dan maksimal.

c. Faktor Yuridis

Faktor yuridis yang mempengaruhi pelaksanaan pengawasan

pekerjaan kefarmasian di Apotek di Kota Semarang setelah

berlakunya Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 tentang Apotek

salah satunya adalah Undang-Undang. Sebanyak 25% dari empat

lembaga yang berwenang melaksanakan pengawasan, IAI PC Kota

Semaranglah yang amanat dalam perundangannya masih belum

jelas.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2017 tentang

Apotek merupakan peraturan yang bersifat umum atau abstrak. Oleh

karena itu, seharusnya dibuat peraturan operasional yang khusus

mengatur pengawasan di tingkat Kota sehingga memperjelas amanat

untuk melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan

kefarmasian di Apotek di Kota Semarang.

Selain itu, lahirnya Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9

Tahun 2017 Tentang Apotek memberikan amanat kepada semua

pihak untuk dapat mewujudkan pekerjaan kefarmasian sesuai dengan
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ketentuan perundangan yang berlaku. Baik tenaga kefarmasian,

lembaga-lembaga yang terkait, dan masyarakat mempunyai

kesadaran diri untuk dapat melaksanakan amanat dari Peraturan

Menteri Kesehatan tentang Apotek dengan sebaik-baiknya.


