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BAB IV

PENUTUP

A. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan

bahwa Pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan kefarmasian di Apotek

di Kota Semarang sudah berjalan namun belum optimal. Pelaksanaan

pengawasan pekerjaan kefarmasian di Apotek di Kota Semarang oleh

lembaga pengawas masih sebatas pengawasan terhadap perizinan Apotek.

Dari hasil penelitian diperoleh hasil sebagai berikut:

1. Pengaturan pelaksanaan pekerjaan kefarmasian di Apotek di Kota

Semarang setelah berlakunya Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9

Tahun 2017 tentang Apotek

Dasar hukum pengaturan pelaksanaan pekerjaan kefarmasian di

Apotek di Kota Semarang setelah berlakunya Peraturan Menteri Kesehatan

Nomor 9 Tahun 2017 tentang Apotek antara lain Undang-Undang Dasar

1945, Undang-Undang Tentang Kesehatan, Undang- Tentang Tenaga

Kesehatan, Undang-Undang Tentang Narkotika, dan Undang-Undang

Tentang Psikotropika.

Bentuk pengaturan pelaksanaan pekerjaan kefarmasian di Apotek di

Kota Semarang setelah berlakunya Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9

Tahun 2017 tentang Apotek antara lain Peraturan Pemerintah Tentang

Pekerjaan Kefarmasian, Peraturan Menteri Kesehatan tentang Standar

Kefarmasian di Apotek, Peraturan Menteri Kesehatan tentang Apotek,

Peraturan Walikota Semarang Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
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Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kota Semarang,

Peraturan Walikota Semarang Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,

Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang.

Tujuan pengaturan pelaksanaan pekerjaan kefarmasian di Apotek di

Kota Semarang yaitu 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

Pelaksanaan pengawasan pekerjaan kefarmasian di Apotek di Kota

Semarang telah dilaksanakan oleh lembaga-lembaga yang berwenang

dalam melakukan pengawasan yaitu Dinas kesehatan Kota Semarang, Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang, Balai

Besar Pengawas Obat dan Makanan di Semarang serta Ikatan Apoteker

Indonesia Pengurus Cabang Kota Semarang. Pelaksanaan yang dilakukan

oleh lembaga pengawas belum optimal. Dari hasil pengawasan diketahui

bahwa masih banyak tenaga teknis kefarmasian yang tidak memiliki izin

kerja (SIKTTK). Selama ini pelaksanaan pengawasan pekerjaan kefarmasian

di Apotek juga masih jarang dilakukan setelah Apotek tersebut beroperasi.

Akibatnya, masih banyak Apotek yang tidak melaksanakan pekerjaan

kefarmasian sesuai dengan standar kefarmasian di Apotek.
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Dari hasil pengawasan yang dilakukan selama tahun 2017, ditemukan

pelanggaran yang dilakukan oleh lima Apotek. Hal tersebut telah dilakukan

tindak lanjut pengawasan berupa pemberian sanksi adminstratif yaitu dua

surat peringatan, satu surat peringatan keras dan dua Penghentian

Sementara Kegiatan untuk Apotek di Kota Semarang. Sampai saat ini sanksi

terkait pencabutan SIA di Kota Semarang belum pernah dilakukan.

Kemungkinan hal ini karena kurangnya pengawasan dari lembaga-lembaga

terkait. Selain itu pengawasan yang sudah dilakukan juga tidak maksimal

sehingga masih banyak pelanggaran yang tidak diketahui.

3. Faktor-Faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan kefarmasian

di Apotek di Kota Semarang

Faktor yang menghambat dilaksanakannya pengawasan pekerjaan

kefarmasian di Apotek di Kota Semarang antara lain dari faktor teknis yaitu

Sumber Daya Manusia yang terbatas jumlahnya, sumber dana yang

terbatas, kualifikasi tenaga pengawas yang lebih rendah, dari faktor sosial

yaitu kurangnya koordinasi antar tenaga pengawas, serta dari faktor yuridis

yaitu belum terdapat peraturan operasional terkait pengawasan di tingkat

Kota.

Selain faktor yang menghambat juga terdapat faktor yang mendukung

jalannya pengawasan pekerjaan kefarmasian di Apotek di Kota Semarang

yaitu dari faktor sosial yaitu tenaga kefarmasian di Apotek yang bersifat

kooperatif dan dari faktor yuridis yaitu lahirnya Permenkes tentang Apotek

memberikan amanat untuk dapat melaksanakan pekerjaan kefarmasian

sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.

B. SARAN



162

Berdasarkan hasil penelitian terdapat beberapa hal yang perlu disarankan,

antara lain:

1. Institusi terkait antara lain Dinas Kesehatan, DPMPTSP, BBPOM, dan

IAI perlu meningkatkan koordinasi dalam pengawasan terhadap

pelaksanaan pekerjaan kefarmasian di Apotek.

2. Institusi terkait antara lain Dinas Kesehatan, DPMPTSP, BBPOM, dan

IAI perlu meningkatkan kualifikasi Sumber Daya Manusia supaya

pengawas lebih professional dalam melaksanakan tugas pengawasan.

3. Dinas Kesehatan Kota Semarang perlu membuat peraturan operasional

sebagai pedoman pengawasan sehingga pelaksanaan pengawasan

dapat berjalan dengan lancar.

4. Perlu peningkatan sumber dana untuk mendukung pelaksanaan dan

koordinasi dalam pengawasan yang perlu dilakukan oleh Dinas

Kesehatan dan IAI.

5. Bagi tenaga kefarmasian yang melaksanakan praktek kefarmasian di

Apotek diharapkan menaati ketentuan Undang-Undang dan

melaksanakan tugas secara profesional sesuai dengan standar profesi

dan standar kefarmasian.

6. Bagi Pemerintah Daerah perlu melakukan peninjauan kembali kebijakan

mengenai lembaga khususnya penerbit izin, akan lebih tepat jika

kewenangan diserahkan kembali ke Dinas Kesehatan..


