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BAB III 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian 

1. Gambaran Umum Obyek Penelitian  

a. Profil Dinas Kesehatan Kabupaten Rembang 

Dinas Kesehatan Kabupaten Rembang merupakan Organisasi 

Perangkat Daerah (OPD) yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan bidang Kesehatan. Hal tersebut diatur dalam Peraturan 

Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 Tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.  

Diatur juga dalam Peraturan Bupati Rembang Nomor 51 Tahun 

2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta 

Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Rembang disebutkan pada 

Pasal 2 bahwa “Dinas Kesehatan merupakan unsur pelaksana urusan 

wajib Pemerintahan di bidang kesehatan. Dinas Kesehatan dipimpin 

oleh Kepala Dinas Kesehatan yang berkedudukan di bawah dan 

bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah”. 
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b. Struktur Organisasi 

 

Sumber Data: Profil Dinas Kesehatan Kabupaten Rembang, 2018 

 

c. Visi dan Misi 

1) Visi 

Menjadi institusi kesehatan yang handal dan profesional untuk 

terwujudnya Rembang Sehat. 

2) Misi 

a. Memantapkan manajemen kesehatan yang dinamis dan 

akuntabel untuk meningkatkan kinerja pelayanan kesehatan. 

b. Menggerakkan pembangunan berwawasan kesehatan. 
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c. Menggerakkan kemitraan dan peran serta masyarakat dalam 

mewujudkan kemandirian masyarakat untuk hidup sehat. 

d. Memelihara dan meningkatkan pelayanan kesehatan yang 

bermutu, merata dan terjangkau bagi seluruh masyarakat. 

e. Memelihara dan meningkatkan pelayanan kesehatan individu, 

keluarga, masyarakat beserta lingkungannya. 

f. Menjamin ketersediaan dan pemerataan sumber daya 

kesehatan. 

g. Mewujudkan sistem pembiayaan kesehatan masyarakat. 

 

3) Tugas Pokok dan Fungsi 

a. Perumusan kebijakan teknis di bidang kesehatan 

b. Pelaksanaan koordinasi kebijakan bidang kesehatan 

c. Pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan 

d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan 

e. Pelaksanaan fungsi kesekretariatan dinas 

f. Pengendalian penyelenggaraan tugas UPTD 

g. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan Bupati sesuai 

dengan tugas dan fungsinya. 

 

4) Data Puskesmas di wilayah Kabupaten Rembang 

Jumlah Puskesmas sebanyak 17 unit yang berada di tiap 

kecamatan ditambah 3 kecamatan dengan 2 puskesmas yaitu 

kecamatan Rembang, Kragan dan Sarang masing-masing 2 

puskesmas. Sedangkan puskesmas pembantu sebanyak 69 unit. 

 

 

 

 

 

 

 

 



73 

Tabel 1 

Data Puskesmas Wilayah Kabupaten Rembang 
 

No Puskesmas 

Kategori Ketenagaan 

Kefarmasian  

Layanan Wilayah Akreditasi Jumlah Pendidikan 

1 Bulu Non rawat inap Pedesaan Utama 0 Amd Kep 

2 Gunem Non rawat inap Pedesaan Madya 0 Amd Kep 

3 Pancur Non rawat inap Pedesaan Utama 0 SLTA 

4 Sarang II Non rawat inap Pedesaan - 0 Amd Kep 

5 Rembang I Non rawat inap Perkotaan Dasar 1 SAA 

6 Rembang II Non rawat inap Perkotaan Madya 1 SAA 

7 Sedan Rawat Inap Pedesaan Madya 1 SAA 

8 Pamotan Rawat Inap Pedesaan Madya 1 D3 

9 Sulang Rawat Inap Pedesaan Madya 1 D3 

10 Kaliori Rawat Inap Pedesaan Madya 1 D3 

11 Sumber Rawat Inap Pedesaan Madya 1 SAA 

12 Sarang I Rawat Inap Pedesaan Madya 1 SAA 

13 Sale Rawat Inap Pedesaan Madya 1 D3 

14 Kragan I Rawat Inap Pedesaan Madya 1 D3 

15 Kragan II Rawat Inap Pedesaan Madya 1 D3 

16 Sluke Rawat Inap Pedesaan Dasar 1 D3 

17 Lasem Rawat Inap Perkotaan Dasar 1 D3 

Sumber: Data Profil Dinas Kesehatan Kabupaten Rembang, 2018 
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d. Puskesmas Kabupaten Rembang yang menjadi obyek penelitian 

Tabel 2 

Data Puskesmas yang menjadi obyek penelitian 

 

No Uraian/ Puskesmas Rembang 1 Gunem Sluke Lasem Sulang Sale 

A Data Puskesmas       

1 Struktur Organisasi 

mengacu PMK 75/2014 

Tentang Puskesmas, 

terdiri dari: 

a. Kepala puskesmas 

b. Kepala sub bagian 

tata usaha 

c. Penanggungjawab 

UKM dan 

keperawatan 

kesehatan 

masyarakat 

d. Penanggungjawab 

UKP, kefarmasian, 

dan laboratorium 

e. Penanggungjawab 

jaringan pelayanan 

pkm dan jejaring 

fasilitas pelayanan 

kesehatan 

 

 

sesuai PMK, 

dengan layanan 

non rawat inap 

 

sesuai PMK, 

dengan layanan 

non rawat inap 

 

sesuai PMK, 

dengan layanan 

rawat inap 

 

sesuai PMK, 

dengan layanan 

rawat inap 

 

 

sesuai PMK, 

dengan layanan 

rawat inap 

 

sesuai PMK, 

dengan layanan 

rawat inap 

2 Visi dan Misi  ada ada ada ada ada ada 
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No Uraian/ Puskesmas Rembang 1 Gunem Sluke Lasem Sulang Sale 

3 Jenis Pelayanan non perawatan, 

perkotaan 

non perawatan, 

pedesaan 

perawatan, 

pedesaan 

perawatan, 

perkotaan 

perawatan, 

pedesaan 

perawatan, 

pedesaan 

4 Jumlah penduduk (jiwa) 54.370 25.065 30.745 48.995 39.202 38.335 

5 Jumlah desa/kelurahan 19 16 14 20 21 15 

6 Jumlah Puskesmas 

Pembantu 

 

2 5 5 5 5 5 

B Pengaturan Pelayanan 

Kefarmasian di 

Puskesmas 

      

1 Apoteker 

 

0 0 0 0 0 0 

2 Jumlah petugas obat/ 

pendidikan 

 

3 (ttk, bidan, 

perawat) 

2 (perawat) 2 (ttk) 3 (ttk, bidan, 

perawat) 

2 (ttk, bidan) 2 (ttk, sma) 

3 Izin praktek 

kefarmasian 

 

TTK ada tidak ada TTK 1 ada TTK ada TTK ada TTK ada 

4 Pendidikan 

berkelanjutan 

ada tidak  tidak (sudah 

D3) 

ada tidak (sudah 

D3) 

tidak (sudah 

D3) 

5 Tempat penyerahan 

obat/ ruang konseling 

ada/ tdk ada ada/ tdk ada ada/ tdk ada ada/ tdk ada ada/ tdk ada ada/ tdk ada 

6 Kompetensi pelayanan 

kefarmasian oleh 

apoteker 

 

tidak ada tidak ada tidak ada tidak ada tidak ada tidak ada 
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No Uraian/ Puskesmas Rembang 1 Gunem Sluke Lasem Sulang Sale 

7 Keputusan Bupati 

Rembang Nomor 51 

Tahun 2016 Tentang 

Kedudukan, Susunan 

Organisasi, Tugas dan 

Fungsi serta Tata Kerja 

Dinas Kesehatan 

ada ada ada ada ada ada 

8 Peraturan Bupati 

Rembang Nomor 10 

Tahun 2016 Tentang 

Tata Kelola Badan 

Layanan Umum daerah 

Pusat Kesehatan 

Masyarakat Kabupaten 

Rembang 

 

ada ada ada ada ada ada 

9 SK Kepala Dinas 

Kesehatan Kabupaten 

Rembang Nomor 821 

Tahun 2013 Tentang 

Pedoman Uraian Tugas 

Jabatan Struktural 

UPTD Puskesmas 

 

 

 

 

ada ada ada ada ada ada 
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No Uraian/ Puskesmas Rembang 1 Gunem Sluke Lasem Sulang Sale 

10 SK Kepala Puskesmas 

tentang 

penanggungjawab obat 

di Puskesmas (masing-

masing puskesmas) 

 

ada ada ada ada ada ada 

11 Kompetensi pelayanan 

kefarmasian oleh tenaga 

teknis kefarmasian: 

a.pendidikan dan 

pelatihan 

b. izin praktek 

 

 

c. beban kerja 

d.reward dan 

punishment 

 

 

 

 

 

 

 

ada/ ada 

 

ada dan tidak 

ada untuk non 

TTK 

ada 

ada dg point 

pada 

pembagian jasa 

kapitasi, dan 

teguarn lisan 

 

 

 

 

tidak ada/ ada 

 

tidak ada 

 

 

ada 

ada dg point 

pada 

pembagian jasa 

kapitasi dan 

teguran lisan 

 

 

 

ada/ada 

 

ada dan tidak 

ada untuk non 

TTK 

 

ada 

ada dg point 

pada 

pembagian jasa 

kapitasi dan 

teguran lisan 

 

 

 

ada/ada 

 

ada dan tidak 

ada non TTK 

 

ada 

ada dg point 

pada 

pembagian jasa 

kapitasi dan 

teguran lisan 

 

 

 

ada/ada 

 

ada dan tidak 

ada non TTK 

 

ada 

ada dg point 

pada 

pembagian jasa 

kapitasi dan 

teguran lisan 

 

 

 

ada/ada 

 

ada dan tidak 

ada non TTK 

 

ada 

ada dg point 

pada 

pembagian jasa 

kapitasi dan 

teguran lisan 

12 Kunjungan resep rata-

rata per hari (lembar 

resep) 

120 80 120 130 110 110 

13 SOP hak pasien di 

puskesmas  

 

 

ada ada ada ada ada ada 
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No Uraian/ Puskesmas Rembang 1 Gunem Sluke Lasem Sulang Sale 

14 SOP pelayanan 

kefarmasian 

 

 

 

ada ada ada ada ada ada 

15 Pengelolaan sediaan 

farmasi dan bahan 

medis habis pakai: 

a.perencenaan 

kebutuhan 

b.permintaan 

c.penerimaan 

d.penyimpanan 

e.pendistribusian 

f.pengendalian 

g.pencatatan, pelaporan, 

dan pengarsipan 

h.pemantauan dan 

evaluasi pengelolaan 

 

 

 

 

 

 

 

 

ada ada ada ada ada ada 
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No Uraian/ Puskesmas Rembang 1 Gunem Sluke Lasem Sulang Sale 

16 Pelayanan farmasi 

klinik: 

a.pengkajian resep, 

penyerahan obat, dan 

pemberian informasi 

obat 

b.pelayanan informasi 

obat 

c.konseling 

d.visite pasien(khusus 

rawat inap) 

e.pemantauan dan 

pelaporan efek samping 

obat 

f.pemantauan terapi 

obat 

g.evaluasi penggunaan 

obat 

 

 

 

ada 

 

 

 

ada 

 

tidak dilakukan 

tidak dilakukan 

 

tidak dilakukan 

 

 

tidak dilakukan 

 

dilakukan 

 

 

ada 

 

 

 

tidak dilakukan 

 

tidak dilakukan 

tidak dilakukan 

 

tidak dilakukan 

 

 

tidak dilakukan 

 

dilakukan 

 

 

ada 

 

 

 

ada 

 

tidak dilakukan 

tidak dilakukan 

 

tidak dilakukan 

 

 

tidak dilakukan 

 

dilakukan 

 

 

ada 

 

 

 

tidak dilakukan 

 

tidak dilakukan 

tidak dilakukan 

 

tidak dilakukan 

 

 

tidak dilakukan 

 

dilakukan 

 

 

ada 

 

 

 

tidak dilakukan 

 

tidak dilakukan 

tidak dilakukan 

 

tidak dilakukan 

 

 

tidak dilakukan 

 

dilakukan 

 

 

ada 

 

 

 

ada 

 

tidak dilakukan 

tidak dilakukan 

 

tidak dilakukan 

 

 

tidak dilakukan 

 

dilakukan 

17 Kelalaian layanan 

farmasi 

pernah terjadi pernah terjadi pernah terjadi pernah terjadi pernah terjadi pernah terjadi 

18 Peringatan petugas 

yang lalai dalam 

memberikan obat 

ada, teguran 

lisan 

ada, teguran 

lisan 

ada, teguran 

lisan 

ada, teguran 

lisan 

ada, teguran 

lisan 

ada, teguran 

lisan 

19 Audit pelayanan 

kefarmasian di 

puskesmas oleh tim 

mutu UKP 

ada ada ada ada ada ada 
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No Uraian/ Puskesmas Rembang 1 Gunem Sluke Lasem Sulang Sale 

20 Tindak lanjut kelalaian 

atas pelayanan 

kefarmasian, obat 

langsung diganti sesuai 

resep dokter pada hari 

itu juga, 

merekap sebulan sekali 

atas kelalaian tersebut, 

dan  

melaporkan tim mutu 

UKP sebulan sekali 

 

ada ada ada ada ada ada 

21 Kotak saran dan 

pengaduan layanan obat 

 

ada ada ada ada ada ada 

Sumber:Data Primer diolah  
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Berdasarkan tabel tersebut diatas dapat diuraikan sebagai berikut: 

a. Puskesmas Gunem 

1) Profil Puskesmas 

Puskesmas Gunem terletak di Jalan Raya  Gunem Sulang Km. 

0,5 Desa Sidomulyo Kecamatan Gunem. Pelayanan kesehatan 

dilaksanakan oleh sumber daya kesehatan dapat dilihat pada tabel 3. 

Tabel 3 

 Daftar tenaga di UPT. Puskesmas Gunem 

 

No Tipe tenaga  Jumlah Keterangan 

1 dokter umum 2  

2 dokter gigi 1  

3 Apoteker 0 - 

4 tenaga teknis kefarmasian 0 - 

5 Perawat 10  

6 Bidan 22  

7 tenaga kesehatan 5  

8 tenaga umum 5  

 Jumlah 45  

 

2) Visi dan Misi 

Visi menjadikan puskesmas yang mampu memberikan 

pelayanan prima menuju Gunem sehat.  

Misi yaitu 

1. Meningkatkan kwalitas sumber daya manusia untuk mewujudkan 

tenaga kesehatan yang profesional. 

2. Meningkatkan kemandirian hidup sehat bagi keluarga dan 

masyarakat. 

3. Memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar. 

 

3) Pelayanan UKM dan UKP 

a. Pelayanan Upaya Kesehatan Perorangan, terdiri dari: 



82 

1) Pelayanan pendaftaran dan rekam medis 

2) Pelayanan pemeriksaan umum 

3) Pelayanan kesehatan gigi dan mulut 

4) Pelayanan KIA-KB, imunisasi dan MTBS 

5) Pelayanan gawat darurat 

6) Pelayanan persalinan normal 24 jam 

 

b. Pelayanan Upaya Kesehatan Masyarakat, terdiri dari UKM Wajib 

dan Pengembangan.  

UKM Wajib terdiri dari: 

1) upaya promosi kesehatan 

2) upaya kesehatan lingkungan 

3) upaya kesehatan ibu dan anak serta keluarga berencana 

4) upaya perbaikan gizi masyarakat 

5) upaya pencegahan dan pengendalian penyakit menular 

6) upaya pengobatan 

 

UKM Pengembangan terdiri dari: 

1) upaya kesehatan sekolah 

2) upaya perawatan kesehatan masyarakat 

3) upaya kesehatan usia lanjut 

4) upaya pembinaan pengobatan tradisional 
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4) Struktur Organisasi 

 
         Sumber: Data sekunder Profil UPT Puskesmas Gunem, 2018 

 

b. Puskesmas Rembang I 

1) Profil Puskesmas 

Puskesmas Rembang I terletak di Jalan Raden Saleh Nomor 3  

Rembang. Pelayanan kesehatan tersebut dilaksanakan oleh sumber daya 

kesehatan dapat dilihat pada tabel 4. 
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Tabel 4 

Daftar tenaga di UPT Puskesmas Rembang I 

 

No Tipe tenaga  Jumlah Keterangan 

1 Dokter 3  

2 dokter gigi 1  

3 Apoteker 0  

4 tenaga teknis kefarmasian 1 ASN, SAA 

5 Bidan 21  

6 Perawat 9  

7 tenaga kesehatan lain 10  

8 tenaga umum 16  

 Jumlah  61  

 

2) Visi dan Misi 

UPT Puskesmas Rembang I dalam melaksanakan fungsinya 

mempunyai visi“Menjadikan UPT Puskesmas Rembang I sebagai 

puskesmas yang bermutu dan menjadi utama bagi seluruh lapisan 

masyarakat”. Untuk mewujudkan visi tersebut, UPT Puskesmas 

Rembang I memiliki misi sebagai berikut: 

1. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan yang profesional, 

santun dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat. 

2. Meningkatkn mutu sistem administrasi dan managemen. 

3. Meningkatkan kemandirian masyarakat Kecamatan Rembang untuk 

hidup sehat. 

4. Memelihara dan meningkatkan kesehatan perorangan, keluarga dan 

masyarakat beserta lingkungannya. 

 

Motto UPT Puskesmas Rembang I yaitu “Bersama Kami 

Sehat”. Sedangkan Tata Nilai yaitu TERSENYUM terdiri dari : 

a. Tertib dalam administrasi 

b. Sopan dalam melayani 

c.  Empati terhadap pasien 

d. Nyaman dalam pelayanan 

e. Utamakan kualitas pelayanan dan kepuasan pelanggan 
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f. Malu jika melaksanakan tugas tidak baik  

 

3) Pelayanan UKM dan UKP 

a. Pelayanan Upaya Kesehatan Perorangan, terdiri dari: 

(1) Pelayanan pemeriksaan umum 

(2) Pelayanan kesehatan gigi dan mulut 

(3) Pelayanan KIA-KB: 

a) Pemeriksaan ibu hamil (ANC) 

b) Pemeriksaan calon pengantin (CATIN) 

c) Pelayanan imunisasi 

d) Pelayanan KB 

(4) Pelayanan gawat garurat 

(5) Pelayanan persalinan normal 

 

b. Pelayanan Upaya Kesehatan Masyarakat meliputi: 

(1) Pelayanan promosi kesehatan 

(2) Pelayanan kesehatan lingkungan 

(3) Pelayanan kesehatan ibu, anak dan keluarga berencana 

(4) Pelayanan gizi 

(5) Pelayanan pencegahan dan pemberantasan penyakit menular. 

 

Selain 2 upaya kesehatan yang ada di puskesmas, juga terdapat 

upaya kesehatan masyarakat pengembangan yakni upaya lain di luar 

upaya puskesmas yang disesuaikan dengan kebutuhan puskesmas. Yang 

termasuk dalam upaya kesehatan masyarakat pengembangan antara 

lain: 

(1) Pelayanan kesehatan jiwa 

(2) Pelayanan kesehatan lansia 

(3) Pelayanan kesehatan mata 

(4) Pelayanan kesehatan tradisional komplementer 

(5) Pelayanan kesehatan kerja 

(6) Pelayanan kesehatan  

 

Disamping upaya kesehatan masyarakat, upaya kesehatan 

perorangan dan upaya kesehatan masyarakat pengembangan ada juga 

upaya penunjang, yaitu 
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(1) Pelayanan laboratorium 

(2) Pelayanan obat 

(3) Pelayanan konseling 

 

Selain pelayanan tersebut diatas terdapat pula pelayanan 

penunjang lain adalah bagian umum dan kepegawaian, inventarisasi 

barang, keuangan dan kearsipan. 

4) Struktur Organisasi 

 
Sumber: Data sekunder Profil UPT Puskesmas Rembang I, 2018 
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c. Puskesmas Sluke 

1) Profil Puskesmas 

Puskesmas Sluke terletak di Jalan Raya Lasem Tuban Km. 12 

Sluke Rembang, pelayanan kesehatan dilaksanakan oleh sumber daya 

kesehatan dapat dilihat pada tabel 5 

Tabel 5 

 Daftar tenaga di UPT. Puskesmas Sluke 

 

No Tipe tenaga  Jumlah Keterangan 

1 Dokter 3  

2 dokter gigi 1  

3 Apoteker 0  

4 tenaga teknis 

kefarmasian 

2 (ASN 1, THL 

1) 

ASN D3 1, THL 

SMK 1 

5 Bidan 21  

6 Perawat 20  

7 tenaga kesehatan lain 7  

8 tenaga umum 11  

 Jumlah 65  

 

2) Visi dan Misi 

Visi puskesmas sluke “Terkemuka dalam pembangunan kesehatan 

masyarakat yang terintegrasi dan bermutu tahun 2025”. 

Misi: 

1. Menggerakkan pembangunan berwawasan kesehatan di wilayah 

kerja dengan melibatkan peran aktif masyarakat untuk hidup sehat 

2. Mendorong kesadaran dan kemandirian keluarga dan masyarakat di 

wilayah kerja guna mencapai taraf kesehatan yang optimal yang 

mendukung standar kelayakan hidup 

3. Meningkatkan pemerataan akses pelayanan kesehatan yang bermutu 

bagi masyarakat 

4. Menjaga keberlangsungan program pengembangan pelayanan 

kesehatan perorangan, keluarga dan masyarakat serta 
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lingkungannya yang senantiasa berorientasi pada pencapaian tujuan 

pembangunan kesehatan nasional. 

 

Moto : “Guyub sinergi melayani menuju masyarakat sehat mandiri”. 

Sedangkan Tata Nilai : Cakap, Energik, Responsif, Integritas, Adil 

(CERIA). 

3) Pelayanan UKP dan UKM 

a. Pelayanan Upaya Kesehatan Perorangan, terdiri dari 

(1) Pelayanan pemeriksaan umum 

(2) Pelayanan kesehatan gigi dan mulut 

(3) Pelayanan KIA-KB 

(4) Pelayanan gawat darurat 

(5) Pelayanan konsultasi gizi klinis 

(6) Pelayanan persalinan 

(7) Pelayanan rawat inap 24 jam 

(8) Pelayanan farmasi 

(9) Pelayanan laboratorium 

 

b. Pelayanan Upaya Kesehatan Masyarakat, terdiri dari UKM Wajib/ 

Esensial dan Pengembangan.  

UKM Wajib/ Esensial meliputi: 

(a) Upaya promosi kesehatan 

(b) Upaya kesehatan lingkungan 

(c) Upaya kesehatan ibu dan anak serta keluarga berencana 

(d) Upaya perbaikan gizi masyarakat 

(e) Upaya pencegahan dan pemberantasan penyakit menular 

(f) Upaya perawatan kesehatan masyarakat (Perkesmas) 

 

UKM Pengembangan meliputi: 

(a) Upaya kesehatan jiwa 

(b) Upaya kesehatan olahraga 

(c) Upaya kesehatan indera 

(d) Upaya kesehatan kerja 

(e) Upaya kesehatan gigi dan mulut 
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(f) Upaya kesehatan tradisional 

(g) Upaya kesehatan lansia 

 

4) Struktur Organisasi 

 

Sumber: Data sekunder Profil Puskesmas Sluke, 2018 

 

d. Puskesmas Lasem 

1) Profil Puskesmas 

Puskesmas Lasem terletak di Jalan Stasiun No. 2 Desa 

Dorokandang Lasem Rembang, pelayanan kesehatan dengan 

dilaksanakan oleh sumber daya kesehatan dapat dilihat pada tabel 6. 
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Tabel 6 

 Daftar tenaga di UPT. Puskesmas Lasem 

 

No Tipe tenaga  Jumlah Keterangan 

1 Dokter 3  

2 dokter gigi 1  

3 Apoteker 0  

4 tenaga teknis kefarmasian 1 ASN, D3 

5 Bidan 26  

6 Perawat 21  

7 tenaga kesehatan lain 4  

 Jumlah 57  

 

2) Visi, Misi, Motto dan Tata Nilai UPT Puskesmas Lasem 

Visi “Mewujudkan masyarakat Lasem sehat dan mandiri dalam bidang 

kesehatan”. 

Misi yaitu: 

1. Mengutamakan kepuasan pelanggan 

2. Aktif dan tanggap terhadap masalah kesehatan 

3. Jujur dan disiplin dalam bekerja 

4. Utamakan keselamatan pelanggan 

 

Dalam mewujudkan misi UPT Puskesmas Lasem mempunyai 

tujuan yaitu: 

1. Meningkatnya kualitas pelayanan secara profesional, ramah dan 

santun yang berorientasi pada kepuasan pelanggan, 

2. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat di wilayah puskesmas 

lasem dan sekitarnya, 

3. Terwujudnya sistem manajemen mutu yang efektif, efisien dan 

dapat dipertanggungjawabkan, 

4. Meningkatnya kemandirian dan peran serta masyarakat dalam 

upaya kesehatan promotif, preventif maupun kuratif. 

 

Motto: Hari ini harus lebih baik dari kemarin. 

 

Tata nilai UPT Puskesmas Lasem adalah DJITOE terdiri dari: 

1. Disiplin, dalam pelayanan dan administrasi pelaporan 
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2. Jujur, dalam menjalankan tugas 

3. Inisiatif, dalam pengambilan keputusan yang urgent 

4. Tanggap, cepat mengambil keputusan terhadap masalah kesehatan 

yang ada 

5. Obyektif, tidak membeda-bedakan dalam pelayanan kepada 

masyarakat  

6. Empati, berempati saat menangani masalah klien 

 

3) Pelayanan UKM dan UKP 

Pelayanan UKP terdiri dari: 

(1) Program pelayanan pengobatan 

(2) Pelayanan kesehatan ibu dan anak 

(3) Pelayanan keluarga berencana 

(4) Pelayanan pemeriksaan penunjang 

(5) Pelayanan ambulan 

(6) Pelayanan persalinan 

(7) Pelayanan kefarmasian 

(8) Pelayanan konseling klinik  

 

Pelayanan UKM terdiri dari: 

(1) Program ibu dan anak (KIA) 

(2) Program keluarga berencana (KB) 

(3) Program peningkatan gizi 

(4) Program penyakit menular dan imunisasi 

(5) Program kesehatan lingkungan 

(6) Program penyuluhan kesehatan masyarakat 

(7) Program kesehatan gigi dan mulut anak sekolah 

(8) Program perawatan kesehatan masyarakat 

(9) Program kesehatan sekolah 

(10) Program kesehatan lansia dan remaja 

(11) Pencatatan dan pelaporan dalam rangka sistem informasi 

kesehatan. 
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4) Struktur Organisasi 

Sumber: Data Sekunder Profil UPT Puskesmas Lasem, 2018 

 

e. Puskesmas Sulang 

1) Profil Puskesmas 

UPT Puskesmas Sulang berada di Jalan Raya Rembang Blora 

Km 12 Rt 02 Rw 02 Kecamatan Sulang, pelayanan kesehatan tersebut 

dilaksanakan oleh sumber daya kesehatan dapat dilihat pada tabel 7 
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Tabel 7 

 Daftar tenaga di UPT. Puskesmas Sulang 

 

No Tipe tenaga  Jumlah Keterangan 

1 Dokter 3  

2 dokter gigi 1  

3 Apoteker 0  

4 tenaga teknis kefarmasian 1 ASN, D3 

5 Bidan 26  

6 Perawat 18  

7 tenaga kesehatan lain 5  

8 tenaga umum 17  

 Jumlah ketenagaan 72  

 

2) Visi dan Misi 

Visi dari UPT Puskesmas Sulang adalah Mewujudkan 

pelayanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau dengan 

mengutamakan kepuasan pelanggan menuju terwujudnya kemandirian 

untuk hidup sehat”. 

Untuk dapat mewujudkan visi tersebut, ditetapkan misi 

pembangunan kesehatan sebagai berikut: 

1. Menjadikan Puskesmas Sulang yang bermutu dengan memberikan 

pelayanan prima demi kepuasan pelanggan. 

2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang profesional. 

3. Membina kerja sama dan menerapkan manajemen yang akuntabel. 

4. Memberdayakan masyarakat untuk menuju kemandirian hidup 

sehat. 

5. Menggalang kemitraan dengan lintas sektoral. 

 

Tata Nilai UPT Puskesmas Sulang adalah SEMANGAT, terdiri 

dari: 

1. Senyum, mencerminkan sikap keramahan Puskesmas Sulang 

2. Empati, ikut merasakan yang dirasakan pelanggan sehingga 

menciptakan keinginan untuk menolong 
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3. Mutu, memberikan pelayanan sesuai standar prosedur 

4. Apresiatif, cepat tanggap akan masalah kesehatan 

5. Nyaman, memberikan rasa nyaman kepada pelanggan dan petugas 

6. Guyub, kehendak untuk bersama dalam kebersamaan 

7. Akuntabel, memberikan pelayanan sesuai dengan pedoman dan 

standar pelayanan yang dapat diukur dan dipertanggungjawabkan 

8. Transparan, setiap kegiatan dilakukan secara terbuka, jelas dan 

dapat dipertanggungjawabkan kepada pelanggan maupun petugas. 

 

3) Pelayanan UKP dan UKM 

Upaya kesehatan perorangan yang dilaksanakan yaitu 

1. Rawat jalan terdiri dari: 

a. Loket/ pojok informasi 

b. Pengobatan umum 

c. Poloklinik gigi 

d. Poliklinik KIA/KB 

e. Pemeriksaan laborat 

f. Pojok gizi 

g. Pelayanan obat 

2. Poned 

a. Pelayanan ANC & PNC 

b. Pertolongan persalinan normal 

c. Pendeteksian resiko tinggi bumil 

d. Penatalaksanaan bumil resti 

e. Perawatan bumil sakit 

f.    Pelayanan poned 

3. Unit gawat darurat 

4. Rawat inap 

5. Pelayanan ambulance 

6. Pelayanan rujukan 

7. Pelayanan program P2M dan kesehatan lingkungan 

8. Pelayanan program keluarga dan gizi 

9. Pelayanan program promosi kesehatan 

10. Pencatatan dan pelaporan. 

 

Upaya kesehatan masyarakat terdiri dari: 

1. Unit pelayanan program kesga dan gizi 

2. Unit pelayanan P2M dan kesling 

3. Unit pelayanan promosi kesehatan 
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4) Struktur Organisasi 

Sumber: Data Sekunder Profil UPT Puskesmas Sulang, 2018 

 

f. Puskesmas Sale 

1) Profil Puskesmas 

UPT Puskesmas Sale berada di Jalan Raya utama Lasem-

Jatirogo Kecamatan Sale, pelayanan kesehatan tersebut dilaksanakan 

oleh sumber daya kesehatan dapat dilihat pada tabel 8. 
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Tabel 8 

Daftar tenaga di UPT. Puskesmas Sale 

 

No Tipe tenaga  Jumlah Keterangan 

1 Dokter 2  

2 dokter gigi 1  

3 Apoteker 0  

4 tenaga teknis kefarmasian 1 ASN, D3 

5 Bidan 21  

6 Perawat 18  

7 tenaga kesehatan lain 1  

8 tenaga umum 15  

 Jumlah ketenagaan 60  

 

2) Visi, Misi dan Tata Nilai 

UPT Puskesmas Sale dalam melaksanakan fungsinya mempunyai 

“Terwujudnya Puskesmas Sale yang mandiri dengan pelayanan prima”. 

Untuk mewujudkan visi tersebut, UPT Puskesmas Sale memiliki misi 

sebagai berikut: 

1. Memberikan pelayanan yang bermutu 

2. Meningkatkan kemandirian dan peran serta masyarakat dalam 

bidang kesehatan melalui upaya promotif dan preventif 

3. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di wilayah kerja UPT 

Puskesmas Sale 

 

Tata Nilai UPT Puskesmas Sale yaitu CANTIK, sebagai berikut: 

1. Cermat dalam pendokumentasian kegiatan 

2. Aman sesuai standar operasional prosedur 

3. Tertib sesuai jadwal yang ada 

4. Kerjasama sebagai sebuah tim baik lintas program maupun lintas 

sektor. 

3) Pelayanan UKP dan UKM 

UPT. Puskesmas Sale bertanggung jawab atas wilayah kerja yang 

ditetapkan dalam bentuk 2 pelayanan kesehatan yaitu UKP dan UKM.  
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UKP terdiri dari: 

1. Pelayanan pemeriksaan umum 

2. Pelayanan kesehatan gigi dan mulut 

3. Pelayanan kesehatan ibu, anak dan keluarga berencana 

4. Pelayanan gawat darurat 

5. Pelayanan persalinan normal 

6. Pelayanan pemeriksaan TB dan konseling 

7. Pelayanan laboratorium 

8. Pelayanan obat 

 

Upaya kesehatan masyarakat esensial meliputi: 

1. Promosi kesehatan dan UKS 

2. Kesehatan lingkungan 

3. Kesehatan ibu, anak dan keluarga berencana 

4. Gizi 

5. Pencegahan dan pemberantasan penyakit 

6. Pelayanan keperawatan kesehatan masyarakat (Perkesmas) 

 

4) Struktur Organisasi 

Sumber: Data Sekunder Profil UPT Puskesmas Sale, 2018 

 

 

 



98 

2 Hasil Wawancara dengan Narasumber 

a. Dinas Kesehatan Kabupaten Rembang 

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber pada Dinas 

Kesehatan (Kepala Bidang Yankes & SDK) mempunyai UPTD 17 

puskesmas yang terdiri dari 11 puskesmas pelayanan rawat inap dan 6 

puskesmas pelayanan rawat jalan, sedangkan puskesmas pembantu 

sebanyak 69 unit. 

Rasio tenaga kesehatan terhadap jumlah penduduk merupakan 

salah satu indikator untuk mengukur ketersediaan tenaga kesehatan 

dalam upaya mencapai target pembangunan. Data statistik Kabupaten 

Rembang pada tahun 2017 jumlah penduduk sebesar 628.901 jiwa. 

Berdasarkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang kesejahteraan 

Rakyat Nomor 54 Tahun 2013 Tentang Rencana Pengembangan 

Tenaga Kesehatan Tahun 2011 – 2025 target rasio tenaga kesehatan 

terhadap jumlah penduduk pada tahun 2019 diantaranya rasio apoteker 

13 per 100.000 penduduk. Rasio tenaga kefarmasian di Kabupaten 

Rembang dari jumlah total 31 tenaga sebesar 4,93 per 100.000 

penduduk. 

Pelaksanaan pelayanan kefarmasian mengacu pada Peraturan 

Menteri Kesehatan Nomor 74 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan 

Kefarmasian di Puskesmas. Sedangkan peraturan provinsi ataupun 
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kabupaten/kota (Kabupaten Rembang) tentang standar pelayanan 

kefarmasian sampai saat ini belum ada. 

Pelayanan kefarmasian yang ada di Dinas Kesehatan menjadi 

tupoksi Bidang Pelayanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan pada 

Seksi Kefarmasian dan Alat Kesehatan. Hal tersebut tertuang dalam 

Peraturan Bupati Rembang Nomor 51 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, 

Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas 

Kesehatan Kabupaten Rembang, dapat dilihat pada tabel 2. 

Pasal 23 dalam Peraturan Bupati tersebut tertuang sebagai 

berikut:  

“Seksi Kefarmasian dan Alat Kesehatan mempunyai tugas 

melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, 

pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan. Meliputi 

pengumpulan, pengolahan dan analisis data kegiatan kefarmasian dan 

alat kesehatan. Pembinaan pengelolaan obat, obat tradisional, 

kosmetika dan alat kesehatan di UPT.  

 

Pembinaan dan pengawasan peredaran obat, obat tradisional, 

kosmetika, alkes dan makanan.  

 

Perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan dan 

menjaga mutu obat untuk keperluan puskesmas dan jaringannya.  

 

Pendistribusian obat dan perbekalan farmasi lainnya ke 

puskesmas secara rutin.  

 

Pencatatan dan laporan tentang mutasi obat yang ada 

dipersediaan gudang kabupaten serta mencatat kembali/ stok opname 

secara rutin. 

 

Pemusnahan obat yang rusak dan kadaluwarsa.  

 

Penyusunan pedoman pengobatan dan formularium obat bagi 

puskesmas.  
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Pembinaan dan pengawasan industri kecil tradisional, 

kosmetika, alkes dan industri rumah tangga makanan.  

 

Pengambilan sampling obat, obat tradisional dan makanan untuk 

diperiksakan ke Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan atau 

laboratorium kesehatan.  

 

Pengadaan alat kesehatan, pemeliharaan alat kesehatan”. 

 

Data tenaga kefarmasian yang ada di Dinas Kesehatan 

Kabupaten Rembang sebagai berikut Apoteker berjumlah dua orang 

terdiri dari struktural dan fungsional. Untuk tenaga teknis kefarmasian 

berjumlah 17 TTK dengan status ASN dengan penempatan 3 (tiga) di 

Seksi Kefarmasian dan Alkes pada pengelolaan obat di gudang farmasi, 

sedangkan 14 (empat belas) TTK tersebar di 14 puskesmas. Dengan 

demikian di UPT Puskesmas ada yang tidak memiliki tenaga 

kefarmasian sejumlah 3 puskesmas. Puskesmas pembantu di wilayah 

Kabupaten Rembang berjumlah 69 dengan pelayanan kefarmasian 

bukan dari tenaga kefarmasian tetapi dari tenaga kesehatan lainnya. 

Belum semua puskesmas dan puskesmas pembantu mempunyai 

Apoteker.  

Pegawai UPT Puskesmas selain ASN ada juga tenaga harian 

lepas dari tenaga kesehatan salah satunya tenaga teknis kefarmasian 

pada puskesmas sluke, kragan 2 dan pancur. 

Mekanisme pendataan tenaga kefarmasian di bidang Yankes 

dan SDK pada seksi SDMK Dinas Kesehatan Kabupaten Rembang. 
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Prosedur perizinan praktek kefarmasian di Kabupaten Rembang 

dilakukan di Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

dan Tenaga Kerja Kabupaten Rembang. Regulasi dalam registrasi 

perijinan tenaga kefarmasian sesuai Peraturan Menteri Kesehatan 

Nomor 889/Menkes/Per/V/2011 tentang Registrasi, Izin Praktik dan 

Izin Kerja Tenaga Kefarmasian . 

Persyaratan perizinan TTK yang ada di puskesmas dengan 

status ASN sudah memiliki SIPTTK dan sesuai dengan jam dan tempat 

prakteknya. Tetapi TTK dengan status tenaga harian lepas belum 

melakukan pengurusan SIPTTK sesuai tempat prakteknya. 

Regulasi terkait tenaga kefarmasian di lingkungan Dinas 

Kesehatan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 

Tentang Pekerjaan Kefarmasian. Pada Pasal 52 Ayat (1) “Setiap Tenaga 

Kefarmasian yang melaksanakan Pekerjaan Kefarmasian di Indonesia 

wajib memiliki surat izin sesuai tempat Tenaga Kefarmasian bekerja.” 

Pelayanan kefarmasian yang ada di puskesmas diserahkan pada 

petugas obat yang ada dipuskesmas dengan Surat Keputusan Kepala 

Puskesmas masing-masing sesuai dengan Standar Akreditasi 

puskesmas. 

Pelayanan kefarmasian yang ada di UPT Puskesmas wilayah 

Kabupaten Rembang tidak dilakukan oleh Apoteker, tetapi ada tenaga 

kesehatan lain yang ditugaskan sebagai petugas obat di puskesmas. 
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Petugas obat tersebut ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala 

Puskesmas.  

Penanggung jawab pada pelayanan kefarmasian adalah petugas 

obat yang ada di puskesmas. Petugas obat bertanggung jawab kepada 

Kepala Puskesmas. 

Pembinaan pelayanan kefarmasian di puskesmas dalam upaya 

menjamin perlindungan hak pasien dilakukan monitoring dan evaluasi 

minimal 1 (satu) tahun 1 (satu) kali oleh Dinas Kesehatan Kabupaten 

Rembang. Setiap bulan pada saat pendistribusian obat ke puskesmas 

dilakukan pemeriksaan administrasi obat, buku kendali layanan obat 

dan ketersediaan obat.  

Mekanisme pengawasan pelayanan kefarmasian dilakukan 

melalui monitoring langsung ke puskesmas. Dilakukan juga pertemuan 

evaluasi pelayanan kefarmasian untuk puskesmas dan puskesmas 

pembantu setahun sekali oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Rembang 

melalui Seksi Kefarmasian dan Alat Kesehatan. 

Puskesmas mempunyai SOP terkait hak pasien antara lain SOP 

hak pasien dan keluarga, SOP Informed Consent, SOP alur pelayanan 

dan SOP alur pengaduan. Pengaduan dan penyelesaian masalah terkait 
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pelayanan obat dilakukan dengan penyampaian langsung pada petugas 

pelayanan dan kotak saran yang tersedia di puskesmas.
92

  

b. Puskesmas Kabupaten Rembang yang menjadi obyek penelitian 

1. Puskesmas Gunem 

a) Kepala Puskesmas 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Puskesmas 

Gunem, dalam melaksanakan pelayanan kefarmasian 

menggunakan acuan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 74 

Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di 

Puskesmas. 

Pelaksanaan pelayanan kefarmasian dibawah pembinaan 

dan pengawasan Dinas Kesehatan Kabupaten Rembang. 

Pembinaan dilakukan secara berlaka dan insidensil bila ada 

permasalahan dalam pelayanan kefarmasian.  

Di puskesmas Gunem telah dilaksanakan sosialisasi 

tentang perlindungan hak pasien kepada petugas puskesmas 

melalui forum rapat evaluasi bulanan UKP. Hak pasien 

mengacu pada Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009 tentang 

Rumah Sakit, dengan menyesuaikan kondisi dan keadaan 

puskesmas Gunem. Hak pasien sebagaimana terlampir, 

mengacu pada Pasal 32 Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009 
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dr. Darmono, Kepala Bidang Yankes dan SDK Dinas Kesehatan Kabupaten Rembang, pada 
tanggal 25 April 2019 
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tentang Rumah Sakit adapun yang terkait dalam pelayanan 

kefarmasian hak pasien antara lain: 

1) Memperoleh layanan kesehatan yang bermutu sesuai 

dengan standar profesi dan standar prosedur operasional; 

2) Memperoleh layanan yang efektif dan efisien sehingga 

pasien terhindar dari kerugian fisik dan materi; 

3) Mendapatkan informasi tentang penyakitnya; 

4) Pengajuan usul, saran, perbaikan atas perlakuan puskesmas 

terhadap dirinya. 

 

Penyampaian hak pasien di puskesmas Gunem dengan 

menempel poster hak pasien di layanan rawat jalan dan dengan 

leafleat hak pasien. 

Puskesmas Gunem memiliki SOP terkait hak pasien dan 

SOP pelayanan kefarmasian. Pelayanan kefarmasian dilakukan 

oleh tenaga selain tenaga kefarmasian karena di puskesmas 

Gunem belum memiliki tenaga kefarmasian. Petugas obat 

berdasarkan SK kepala puskesmas dengan pendidikan D3 

keperawatan sehingga tidak memiliki SIPTTK ditempat layanan 

kefarmasian puskesmas Gunem. Dibantu oleh 1 orang yang 

membantu dalam pelayanan kefarmasian dengan pendidikan 

S.Kep.Ners, dapat dilihat pada tabel 3. Adapun SK Kepala 

Puskesmas yang dibuat belum mengacu pada Peraturan 

Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Pekerjaan 

Kefarmasian. 
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Hak pasien pelayanan obat dilakukan sosialisasi pada 

kegiatan rapat lokakarya mini bulanan puskesmas. Dokter dan 

semua tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan di 

puskesmas gunem wajib memiliki STR dan SIP. Peraturan 

Menteri Kesehatan tentang pelayanan kefarmasian mudah 

dipahami.
93

 

b) Petugas Obat 

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber 

petugas obat maka diperoleh keterangan bahwa di puskesmas 

pelayanan kefarmasian yang dilakukan berdasarkan SK kepala 

puskesmas Gunem sebagai penanggung jawab obat di 

puskesmas Gunem. 

Setiap hari rata-rata kunjungan resep di puskesmas 

Gunem sebanyak 80 resep. Sampai dengan hari ini pernah 

terjadi kelalaian pemberian obat di puskesmas Gunem. 

Kelalaian tersebut dicatat pada buku kemudian dilaporkan ke 

tim mutu UKP untuk dilakukan evaluasi dan kajian terhadap 

kelalaian yang terjadi.  

Kelalain petugas obat yang pernah dilakukan pada saat 

memberikan obat antara lain: 

1) Obat tertukar dengan pasien lain 
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dr. Yuwanita, Kepala UPT Puskesmas Gunem, pada tanggal 29 April 2019 



106 

2) Obat yang diberikan salah  

3) Penulisan etiket salah 

4) Obat yang diberikan tidak sesuai dengan keluhan 

5) Penjelasan cara minum obat kurang jelas  

Sosialisasi tentang hak pasien diperoleh melalui rapat 

lokakarya mini bulanan di puskesmas. SOP terkait pelayanan 

kefarmasian antara lain SOP pemberian obat kepada pasien dan 

pelabelan, SOP pemberian informasi penggunaan obat, SOP 

identifikasi dan pelaporan kesalahan pemberian obat dan KNC 

(kejadian nyaris cidera), SOP alur pelayanan dan SOP alur 

pengaduan. Apabila ada kelalaian dalam pelayanan obat maka 

pada hari itu obat langsung diganti dan pasien di datangi di 

rumah serta diberikan penjelasan obatnya
94

 

c) Petugas yang membantu pada layanan obat 

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber 

petugas yang membantu di pelayanan kefarmasian bahwa di 

puskesmas telah dilakukan sosialisasi tentang hak pasien 

tentang pelayanna obat melalui lokakarya mini bulanan di 

puskesmas. 

Pelayanan kefarmasian oleh tenaga kesehatan lain, 

sehingga tidak memiliki SIP kefarmasian. Pelayanan obat 
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Lina Amd Kep., Petugas Obat  UPT Puskesmas Gunem, pada tanggal 29 April 2019 



107 

dilakukan sampai dengan penyerahan obat ke pasien. Informasi 

obat yang diberikan hanya cara pemakaian/ cara minum obat.  

Selama bertugas di layanan obat pernah terjadi kelalaian 

dalam memberikan obat ke pasien. 

SOP pelayanan kefarmasian ada tetapi disimpan di UKP 

dalam rangka akreditasi puskesmas. Petugas obat mengetahui 

adanya aturan tentang pelayanan kefarmasian melalui buku dan 

pertemuan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Rembang 
95

 

2. Puskesmas Rembang 1 

a. Kepala Puskesmas 

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala puskesmas 

Rembang 1, dalam melaksanakan pelayanan menggunakan 

acuan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 74 Tahun 2016 

tentang standar pelayanan kefarmasian di puskesmas. 

Pelaksanaan pelayanan kefarmasian dibawah pembinaan 

dan pengawasan Dinas Kesehatan Kabupaten Rembang. 

Pembinaan dilakukan secara berkala dan insidensil bila ada 

permasalahan dalam pelayanan kefarmasian.  

Puskesmas Rembang 1 telah dilaksanakan sosialisasi 

tentang perlindungan hak pasien terkait pelayanan obat kepada 

petugas puskesmas melalui forum lokakarya mini bulanan dan 
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Dian safiti, S.Kep.Ners., UPT Puskesmas Gunem, pada tanggal 29 April2019 
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pada saat apel pagi. Hak pasien mengacu pada Undang-Undang 

Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit, dengan 

menyesuaikan kondisi dan keadaan puskesmas Rembang 1. 

Pelayanan kefarmasian dilakukan oleh tenaga teknis 

kefarmasian dengan pendidikan asisten apoteker. Petugas obat 

dalam melakukan pekerjaan kefarmasian dilaksanakan 

berdasarkan SK kepala puskesmas. Pendidikan asisten apoteker, 

memiliki SIPTTK ditempat layanan kefarmasian puskesmas 

Rembang 1. Dibantu oleh dua orang yang membantu dalam 

pelayanan kefarmasian dengan pendidikan bidan dan perawat, 

dapat dilihat pada tabel 4. Adapun SK Kepala Puskesmas yang 

dibuat belum mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 51 

Tahun 2009 Tentang Pekerjaan Kefarmasian. 

Hak pasien pelayanan obat dilakukan sosialisasi pada 

kegiatan rapat lokakarya mini bulanan puskesmas. Dokter dan 

semua tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan di 

puskesmas Rembang 1 wajib memiliki STR dan SIP. Peraturan 

Menteri Kesehatan tentang pelayanan kefarmasian mudah 

dipahami. 
96

 

b. Petugas Obat 

Berdasarkan  hasil    wawancara    dengan     narasumber  
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petugas obat maka diperoleh keterangan bahwa di puskesmas 

pelayanan kefarmasian yang dilakukan berdasarkan SK kepala 

puskesmas Rembang 1 sebagai penanggung jawab obat di 

puskesmas Rembang 1. 

Setiap hari rata-rata kunjungan resep di puskesmas 

Rembang 1 sebanyak 120-130 resep. Sampai dengan hari ini 

pernah terjadi kelalaian pemberian obat di puskesmas Rembang 

1. Kelalaian tersebut dicatat pada buku kemudian dilaporkan ke 

tim mutu UKP untuk dilakukan evaluasi dan kajian terhadap 

kelalaian yang terjadi.  

Kelalaian petugas obat yang pernah dilakukan pada saat 

memberikan obat antara lain: 

1) Obat tertukar dengan pasien lain karena nomor urut yang 

salah 

2) Obat yang diberikan tidak sesuai dengan resep dokter, 

kurang jenis obatnya. 

3) Obat yang diberikan doble 

4) Obat yang diberikan salah 

5) Tidak melakukan konfirmasi kepada pasien untuk 

dicocokkan obat dengan keluhan. 

6) Penulisan aturan pakai tidak sesuai dengan resep dokter 
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Sosialisasi tentang hak pasien diperoleh melalui rapat 

lokakarya mini bulanan di puskesmas. SOP terkait pelayanan 

kefarmasian antara lain SOP pemberian obat kepada pasien dan 

pelabelan, SOP pemberian informasi penggunaan obat, SOP 

identifikasi dan pelaporan kesalahan pemberian obat dan KNC, 

SOP alur pelayanan dan SOP alur pengaduan. Apabila ada 

kelalaian dalam pelayanan obat maka pada hari itu obat 

langsung diganti dan pasien di datangi di rumah serta diberikan 

penjelasan obatnya. Petugas obat mengetahui adanya aturan 

tentang pelayanan kefarmasian melalui buku dan pertemuan dari 

Dinas Kesehatan Kabupaten Rembang.
97

 

c. Petugas yang membantu pada layanan obat 

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber 

petugas yang membantu tidak mempunyai izin praktek 

kefarmasian. Pelayanan kefarmasian bahwa di puskesmas telah 

dilakukan sosialisasi tentang hak pasien melalui lokakarya mini 

bulanan di puskesmas. 

Pelayanan kefarmasian dilakukan sampai dengan 

penyerahan obat pada pasien. SOP pelayanan kefarmasian 

disimpan di UKP dalam rangka akreditasi puskesmas.
98
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Fenny, Petugas Obat UPT Puskesmas Rembang 1, pada tanggal 27 April 2019 
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Siva, yang membantu Petugas Obat UPT Puskesmas Rembang 1, pada tanggal 27 April2019 
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3. Puskesmas Sluke 

a. Kepala Puskesmas 

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala puskesmas 

Sluke, dalam melaksanakan pelayanan menggunakan acuan 

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 74 Tahun 2016 tentang 

Standar Pelayanan Kefarmasian di puskesmas. 

Pelaksanaan pelayanan kefarmasian dibawah pembinaan 

dan pengawasan Dinas Kesehatan Kabupaten Rembang. 

Pembinaan dilakukan secara berlaka dan insidensil bila ada 

permasalahan dalam pelayanan kefarmasian. Pembinaan ini 

dilaksanakan secara teknis pelayanan dan pembinaan program. 

Pembinaan teknis berdasarkan pada tugas pokok dan fungsi 

puskesmas dalam pelayanan, sedangkan pembinaan program 

berdasarkan program yang dijalankan di puskesmas. 

Pelayanan kefarmasian dilakukan oleh tenaga teknis 

kefarmasian dengan pendidikan diploma kefarmasian (tenaga 

teknis kefarmasian). Petugas obat dalam melakukan pekerjaan 

kefarmasian dilaksanakan berdasarkan SK kepala puskesmas. 

Mempunyai SIPTTK ditempat layanan kefarmasian puskesmas 

Sluke. Dibantu oleh 1 orang yang membantu dalam pelayanan 

kefarmasian dengan pendidikan SMK farmasi, dapat dilihat 

pada tabel 5. Adapun SK Kepala Puskesmas yang dibuat belum 
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mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 

Tentang Pekerjaan Kefarmasian. 

Hak pasien pelayanan obat dilakukan sosialisasi pada 

kegiatan rapat bulanan puskesmas. Disampaikan juga bahwa 

Dokter dan semua tenaga kesehatan yang memberikan 

pelayanan di puskesmas Sluke wajib memiliki STR dan SIP. 

Peraturan Menteri Kesehatan tentang pelayanan kefarmasian 

mudah dipahami.
99

 

b. Petugas Obat 

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber 

petugas obat maka diperoleh keterangan bahwa di puskesmas 

pelayanan kefarmasian yang dilakukan berdasarkan SK kepala 

puskesmas sluke sebagai penanggung jawab obat di puskesmas 

sluke. 

Setiap hari rata-rata kunjungan resep di puskesmas sluke 

sebanyak 120 resep. Sampai dengan hari ini pernah terjadi 

kelalaian pemberian obat di puskesmas sluke. Kelalaian tersebut 

dicatat pada buku kemudian dilaporkan ke tim mutu UKP untuk 

dilakukan evaluasi dan kajian terhadap kelalaian yang terjadi.  

Kelalain petugas obat yang pernah dilakukan pada saat 

memberikan obat antara lain: 
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drg. Dini Nuraida, Kepala UPT Puskesmas Sluke, pada tanggal 02 Mei 2019 
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1) Obat yang diberikan salah  

2) Tulisan tidak jelas petugas obat tidak melakukan konsul ke 

dokter 

3) Tidak melakukan konfirmasi kepada pasien untuk 

dicocokkan obat dengan keluhan 

Sosialisasi tentang hak pasien pelayanan obat diperoleh 

melalui rapat bulanan di puskesmas. SOP terkait pelayanan 

kefarmasian antara lain SOP pemberian obat kepada pasien dan 

pelabelan, SOP pemberian informasi penggunaan obat, SOP 

identifikasi dan pelaporan kesalahan pemberian obat dan KNC, 

SOP alur pelayanan dan SOP alur pengaduan. Petugas obat 

mengetahui adanya aturan tentang pelayanan kefarmasian 

melalui buku dan pertemuan dari Dinas Kesehatan Kabupaten 

Rembang.
 
 Apabila ada kelalaian dalam pelayanan obat maka 

pada hari itu obat langsung diganti dan pasien di datangi di 

rumah serta diberikan penjelasan obatnya
 100

 

c. Petugas yang membantu pada layanan obat 

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber 

petugas yang membantu di pelayanan kefarmasian bahwa di 

puskesmas telah dilakuakan sosialisasi tentang hak pasien 

melalui rapat bulanan di puskesmas. 
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Petugas yang membantu dalam pelayanan obat 

berpendidikan SMK farmasi memiliki STRTTK tetapi SIPTTK 

tidak dilakukan perizinannya. Untuk meningkatkan 

perlindungan hukum, petugas yang membantu layanan obat 

melanjutkan pendidikan. 

SOP yang ada di layanan obat disimpan di UKP dalam 

rangka akreditasi puskesmas.
101

 

4. Puskesmas Lasem 

a. Kepala Puskesmas 

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala puskesmas 

Lasem, dalam melaksanakan pelayanan menggunakan acuan 

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 74 Tahun 2016 tentang 

Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas. 

Pelaksanaan pelayanan kefarmasian dibawah pembinaan 

dan pengawasan Dinas Kesehatan Kabupaten Rembang. 

Pembinaan dilakukan secara berlaka dan insidensil bila ada 

permasalahan dalam pelayanan kefarmasian. Pembinaan yang 

dilakukan secara teknis dan program yang dilaksanakan  di 

puskesmas Lasem.  

Pelayanan kefarmasian dilakukan oleh tenaga teknis 

kefarmasian dengan pendidikan asisten apoteker. Petugas obat 
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dalam melakukan pekerjaan kefarmasian dilaksanakan 

berdasarkan SK kepala puskesmas dan memiliki SIPTTK 

ditempat layanan kefarmasian puskesmas Lasem. Dibantu oleh 

2 orang yang membantu dalam pelayanan kefarmasian dengan 

pendidikan bidan dan perawat, pada tabel 6. Adapun SK Kepala 

Puskesmas yang dibuat belum mengacu pada Peraturan 

Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Pekerjaan 

Kefarmasian. 

Hak pasien layanan obat dilakukan sosialisasi pada 

kegiatan rapat lokakarya mini bulanan puskesmas. Sosialisasi 

tersebut juga disampaikan bahwa dokter dan semua tenaga 

kesehatan yang memberikan pelayanan di puskesmas Lasem 

wajib memiliki STR dan SIP. Peraturan Menteri Kesehatan 

tentang pelayanan kefarmasian mudah dipahami.
102

 

b. Petugas Obat 

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber 

petugas obat maka diperoleh keterangan bahwa di puskesmas 

pelayanan kefarmasian yang dilakukan berdasarkan SK kepala 

puskesmas Lasem sebagai penanggung jawab obat di puskesmas 

Lasem. 
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Setiap hari rata-rata kunjungan resep di puskesmas 

Lasem sebanyak 130 resep. Sampai dengan hari ini pernah 

terjadi kelalaian pemberian obat di puskesmas Lasem. Kelalaian 

tersebut dicatat pada buku kemudian dilaporkan ke tim mutu 

UKP untuk dilakukan evaluasi dan kajian terhadap kelalaian 

yang terjadi.  

Kelalain yang pernah dilakukan pada saat memberikan 

obat antara lain: 

1) Obat tertukar dengan pasien lain 

2) Obat yang diberikan tidak sesuai dengan resep dokter/ obat 

yang diberikan salah 

3) Tidak melakukan konfirmasi kepada pasien untuk 

dicocokkan obat dengan keluhan 

Sosialisasi tentang hak pasien diperoleh melalui rapat 

lokakarya mini bulanan di puskesmas. SOP terkait pelayanan 

kefarmasian antara lain SOP pemberian obat kepada pasien dan 

pelabelan, SOP pemberian informasi penggunaan obat, SOP 

identifikasi dan pelaporan kesalahan pemberian obat dan KNC, 

SOP alur pelayanan dan SOP alur pengaduan. Petugas obat 

mengetahui adanya aturan tentang pelayanan kefarmasian 

melalui buku dan pertemuan dari Dinas Kesehatan Kabupaten 

Rembang. Apabila ada kelalaian dalam pelayanan obat maka 
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pada hari itu obat langsung diganti dan pasien di datangi di 

rumah serta diberikan penjelasan obatnya
 103

 

c. Petugas yang membantu pada layanan obat 

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber 

petugas yang membantu di pelayanan kefarmasian tidak 

memiliki STR maupun SIP.  

Pelayanan kefarmasian dilakukan sampai dengan 

penyerahan obat ke pasien. Kelalaian pernah terjadi dengan 

tertukarnya obat ke pasien lain. SOP pelayanan kefarmasian ada 

dan disimpan di UKP dalam rangka akreditasi puskesmas.
104

 

5. Puskesmas Sulang 

a. Kepala Puskesmas 

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala puskesmas 

Sulang, dalam melaksanakan pelayanan menggunakan acuan 

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 74 Tahun 2016 tentang 

Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas. 

Pelaksanaan pelayanan kefarmasian dibawah pembinaan 

dan pengawasan Dinas Kesehatan Kabupaten Rembang. 

Pembinaan dilakukan secara berlaka dan insidensil bila ada 

permasalahan dalam pelayanan kefarmasian.  
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Pelayanan kefarmasian dilakukan oleh tenaga teknis 

kefarmasian dengan pendidikan D3 farmasi. Petugas obat dalam 

melakukan pekerjaan kefarmasian dilaksanakan berdasarkan SK 

kepala puskesmas. Pendidikan diploma farmasi, memiliki 

SIPTTK ditempat layanan kefarmasian puskesmas Sulang. 

Dibantu oleh 1 orang yang membantu dalam pelayanan 

kefarmasian dengan pendidikan bidan, pada tabel 7. Adapun SK 

Kepala Puskesmas yang dibuat belum mengacu pada Peraturan 

Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Pekerjaan 

Kefarmasian. 

Hak pasien layanan obat dilakukan sosialisasi pada 

kegiatan rapat lokakarya mini bulanan puskesmas. Dokter dan 

semua tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan di 

puskesmas Sulang wajib memiliki STR dan SIP. Peraturan 

Menteri Kesehatan tentang pelayanan kefarmasian mudah 

dipahami.
105

 

b. Petugas Obat 

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber 

petugas obat maka diperoleh keterangan bahwa di puskesmas 

pelayanan kefarmasian yang dilakukan berdasarkan SK kepala 
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puskesmas Sulang sebagai penanggung jawab obat di 

puskesmas Sulang. 

Setiap hari rata-rata kunjungan resep di puskesmas 

Sulang sebanyak 110 resep. Sampai dengan hari ini pernah 

terjadi kelalaian pemberian obat di puskesmas Sulang. Kelalaian 

tersebut dicatat pada buku kemudian dilaporkan ke tim mutu 

UKP untuk dilakukan evaluasi dan kajian terhadap kelalaian 

yang terjadi.  

Kelalain yang pernah dilakukan pada saat memberikan 

obat antara lain: 

1) Obat tertukar dengan pasien lain 

2) Obat yang diberikan doble 

3) Obat yang diberikan kurang 

4) Obat yang diberikan salah 

5) Tulisan tidak jelas petugas obat tidak melakukan konsul ke 

dokter 

6) Tidak melakukan konfirmasi kepada pasien untuk 

dicocokkan obat dengan keluhan 

Sosialisasi tentang hak pasien layanan obat diperoleh 

melalui rapat lokakarya mini bulanan di puskesmas. SOP terkait 

pelayanan kefarmasian antara lain SOP pemberian obat kepada 

pasien dan pelabelan, SOP pemberian informasi penggunaan 
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obat, SOP identifikasi dan pelaporan kesalahan pemberian obat 

dan KNC, SOP alur pelayanan dan SOP alur pengaduan. 

Petugas obat mengetahui adanya aturan tentang pelayanan 

kefarmasian melalui buku dan pertemuan dari Dinas Kesehatan 

Kabupaten Rembang. Apabila ada kelalaian dalam pelayanan 

obat maka pada hari itu obat langsung diganti dan pasien di 

datangi di rumah serta diberikan penjelasan obatnya
 106

 

c. Petugas yang membantu pada layanan obat 

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber 

petugas yang membantu di pelayanan kefarmasian tidak 

memiliki STR dan SIP. Pelayanan kefarmasian dilakukan atas 

pengawasan petugas obat. Kelalaian pernah terjadi pada 

pelayanan obat. 

SOP yang ada di layanan obat disimpan di UKP dalam 

rangka akreditasi puskesmas.
107

 

6. Puskesmas Sale 

a. Kepala Puskesmas 

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala puskesmas 

Sale, dalam melaksanakan pelayanan menggunakan acuan 

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 74 Tahun 2016 tentang 

Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas. 
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Pelaksanaan pelayanan kefarmasian dibawah pembinaan 

dan pengawasan Dinas Kesehatan Kabupaten Rembang. 

Pembinaan dilakukan secara berlaka dan insidensil bila ada 

permasalahan dalam pelayanan kefarmasian.  

Pelayanan kefarmasian dilakukan oleh tenaga teknis 

kefarmasian dengan pendidikan diploma farmasi. Petugas obat 

dalam melakukan pekerjaan kefarmasian dilaksanakan 

berdasarkan SK kepala puskesmas. Memiliki SIPTTK ditempat 

layanan kefarmasian puskesmas Sulang. Dibantu oleh 1 orang 

yang membantu dalam pelayanan kefarmasian dengan 

pendidikan SMA, pada tabel 8. Adapun SK Kepala Puskesmas 

yang dibuat belum mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 

51 Tahun 2009 Tentang Pekerjaan Kefarmasian. 

Hak pasien layanan obat dilakukan sosialisasi pada 

kegiatan rapat lokakarya mini bulanan puskesmas. Dokter dan 

semua tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan di 

puskesmas Sale wajib memiliki STR dan SIP. Peraturan Menteri 

Kesehatan tentang pelayanan kefarmasian mudah dipahami.
108

 

b. Petugas Obat 

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber 

petugas obat maka diperoleh keterangan bahwa di puskesmas 
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pelayanan kefarmasian yang dilakukan berdasarkan SK kepala 

puskesmas Sale sebagai penanggung jawab obat di puskesmas 

Sale. 

Setiap hari rata-rata kunjungan resep di puskesmas Sale 

sebanyak 110 resep. Sampai dengan hari ini pernah terjadi 

kelalaian pemberian obat di puskesmas Sale. Kelalaian tersebut 

dicatat pada buku kemudian dilaporkan ke tim mutu UKP untuk 

dilakukan evaluasi dan kajian terhadap kelalaian yang terjadi.  

Kelalain petugas obatb yang pernah dilakukan pada saat 

memberikan obat antara lain: 

1) Obat tertukar dengan pasien lain 

2) Obat yang diberikan kurang 

3) Obat yang diberikan salah 

4) Tidak melakukan konfirmasi kepada pasien untuk 

dicocokkan obat dengan keluhan 

Sosialisasi tentang hak pasien diperoleh melalui rapat 

lokakarya mini bulanan di puskesmas. SOP terkait pelayanan 

kefarmasian antara lain SOP pemberian obat kepada pasien dan 

pelabelan, SOP pemberian informasi penggunaan obat, SOP 

identifikasi dan pelaporan kesalahan pemberian obat dan KNC, 

SOP alur pelayanan dan SOP alur pengaduan. Petugas obat 

mengetahui adanya aturan tentang pelayanan kefarmasian 
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melalui buku dan pertemuan dari Dinas Kesehatan Kabupaten 

Rembang. Apabila ada kelalaian dalam pelayanan obat maka 

pada hari itu obat langsung diganti dan pasien di datangi di 

rumah serta diberikan penjelasan obatnya
 109

 

c. Petugas yang membantu pada layanan obat 

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber 

petugas yang membantu di pelayanan kefarmasian pendidikan 

umum, tidak memiliki STR dan SIP. Pelayanan kefarmasian 

dibawah pengawasan petugas obat yang ada di puskesmas.  

SOP pelayanan kefarmasian ditempel di dinding dekat 

pelayanan. Kelalaian pernah terjadi dan hari itu juga obat 

langsung diganti sesuai obat yang di resepkan dokter.
110
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Tabel 10 

Hasil wawancara dengan narasumber (5 pasien rawat jalan di Puskesmas) 

 

No Pertanyaan Gunem Rembang 1 Sluke Lasem Sulang Sale Prosentasi 

hasil  

keterangan 

1 pasien tidak mengetahui 

alur penyerahan obat,  resep 

hanya diletakkan di loket 

4 1 3 4 1 4 56 %  56 % pasien 

tidak 

mengetahui 

alur 

penyerahan 

obat 

2 menunggu obat terlalu lama 

di ruang obat 

4 2 3 4 4 2 63 %  63 % pasien 

menunggu 

obat terlalu 

lama 

3 Ruang tunggu obat tidak  

nyaman  

0 0 0 3 0 0 10 % 10 % pasien 

menyampaikan 

ruang tunggu 

obat tidak 

nyaman 

4 pasien tidak mendapat 

penjelasan cara minum obat 

 

 

 

 

 

0 0 0 0 0 0 0 % 100 % pasien 

mendapat 

penjelasan cara 

minum obat 
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No Pertanyaan Gunem Rembang 1 Sluke Lasem Sulang Sale Prosentasi 

hasil  

keterangan 

5 penjelasan informasi tentang 

efek samping, kegunaan  

obat dari petugas tidak 

dimengerti 

4 5 4 3 3 2 70% 70 % pasien 

tidak mengerti 

penjelasan 

informasi 

tentang efek 

samping, 

manfaat obat 

6 pernah mendapat masalah di 

layanan obat 

1 0 0 0 0 0 3%  3 % pasien 

pernah 

mendapat 

masalah di 

layanan obat 

 

Sumber Data Primer diolah 
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c. Organisasi profesi 

1) Ikatan Apoteker Indonesia 

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber Ikatan 

Apoteker Indonesia Pengurus Cabang Rembang diperoleh 

keterangan bahwa Apoteker yang telah memiliki ijazah apoteker 

harus masuk anggota organisasi profesi IAI.  

Anggota organisasi profesi tersebut dalam melakukan 

pekerjaan kefarmasian mempunyai hak dan kewajiban serta 

tanggung jawab hukum antara organisasi dan anggotanya. Pasal 17 

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga IAI Tahun 2014 

menyebutkan bahwa apoteker memiliki hak yang harus dipenuhi 

oleh organisasinya. Setiap anggota IAI memiliki hak untuk: 

1. Memperoleh pelayanan keanggotaan secara baik. 

2. Memperoleh perlakuan yang sama dalam mengeluarkan 

pendapat dan saran secara lisan maupun tulisan. 

3. Memilih dan dipilih dalam kepengurusan ikatan. 

4. Memperoleh pembinaan, perlindungan, dan pembelaan dalam 

menjalankan profesinya sesuai peraturan yang 

berlaku.mengikuti kegiatan peningkatan kompetensi dan ilmiah 

serta pengembangan sumber daya manusia apoteker yang 

diadakan oleh ikatan. 

 

Setiap Apoteker yang melakukan praktek kefarmasian 

memiliki SOP pelayanan kefarmasian di fasilitas kesehatan, seperti 

yang tertuang di Peraturan Menteri Kesehatan tentang Standar 
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Pelayanan Kefarmasian, baik di apotek, puskesmas dan rumah 

sakit.
111

 

2) Persatuan Ahli Farmasi Indonesia 

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber, Persatuan 

Ahli Farmasi Indonesia Pengurus Cabang Rembang diperoleh 

keterangan bahwa semua tenaga teknis kefarmasian yang ada di 

Kabupaten Rembang sudah menjadi anggota organisasi profesi. 

Jumlah tenaga teknis kefarmasian yang ada di Kabupaten Rembang 

berjumlah 117 dengan pendidikan SMF berjumlah 78 dan 

pendidikan farmasi jenjang D3 berjumlah 34 dan S1 Farmasi 

berjumlah 5 orang. 

Tenaga teknis kefarmasian yang menjadi anggota PAFI 

belum semua memiliki SIPTTK di tempat praktek kefarmasiannya. 

SIPTTK yang dimiliki merupakan tempat praktek kesatu, 

sedangkan tempat praktek kedua belum dilakukan pengurusan 

SIPTTK. 

Anggota mengetahui hak pasien hanya sebatas pemberian 

obat sesuai dengan resep dokter. Dengan dasar Peraturan Menteri 

Kesehatan tentang Standar Pelayanan Kefarmasian sesuai dengan 

sarana kefarmasian ditempat prakteknya. Tenaga teknis kefarmasian 

mengetahui tentang hak pasien juga dari SOP kefarmasian. 
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Pembinaan organisasi profesi terhadap anggota dilakukan 

pertemuan rutin setiap 3 (tiga) bulan sekali, seminar dan workshop. 

Kegiatan tersebut diikuti oleh anggota di tingkat cabang, daerah dan 

pertemuan tingkat pusat melalui rapat kordinasi. Materi dalam 

pertemuan tersebut antara lain service exelent, kode etik profesi, 

medication error sebagai salah satu tujuan pembinaan, peningkatan 

mutu SDM anggota dalam pelayanan. 

Pengawasan organisasi profesi terhadap anggota dalam 

pelayanan kefarmasian mengacu Undang-Undang Nomor 36 Tahun 

2014 Tentang Tenaga Kesehatan. Bekerjasama dengan steakholder 

terkait yaitu Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, Balai Besar POM di 

Semarang. PAFI juga melakukan kredensialing terhadap anggota di 

layanan rumah sakit, puskesmas dan apotek kerjasama BPJS.
112

 

 

B. Pembahasan 

1. Pengaturan tentang perlindungan hak pasien atas kelalaian 

pelayanan kefarmasian di Puskesmas. 

a. Jenis pengaturan pelayanan kefarmasian 

Pengaturan pelayanan kefarmasian dilakukan dalam 

beberapa jenis regulasi baik ditingkat pusat dan daerah yang dapat 

memberikan perlindungan hak pasien atas pelayanan kefarmasian di 
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Sugeng, Ketua PAFI PC Rembang, pada tanggal 26 April 2019 
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Puskesmas, dari hasil penelitian (sebagaimana dapat dilihat pada 

tabel 2) yaitu : 

a) dapat diketahui regulasi tingkat pusat dan daerah tentang 

kewenangan pelayanan kefarmasian sudah diatur  

b) tenaga yang melakukan pelayanan kefarmasian wajib memiliki 

registrasi perizinan kefarmasian. 

c) adanya SOP yang dimiliki puskesmas 

d) organisasi profesi tenaga kefarmasian yang melakukan 

pembinaan kepada anggota. 

1) Regulasi tingkat pusat 

Pengaturan pelayanan kefarmasian di puskesmas diatur 

dengan berbagai regulasi yang digunakan sebagai landasan 

pelaksanaan pelayanan kefarmasian di puskesmas. Regulasi 

tertuang pada berbagai peraturan perundang-undangan sebagai 

berikut: 

a) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, 

Pasal 108 menyatakan bahwa : 

(1) Praktek kefarmasian yang meliputi pembuatan termasuk 

pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, 

pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian obat, 

pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi 

obat serta pengembangan obat, bahan obat dan obat 



130 

tradisional harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang 

mempunyai keahlian dan kewenangan sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(2) Ketentuan mengenai pelaksanaan praktek kefarmasian 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan 

Peraturan Pemerintah. 

Berdasarkan ketentuan tersebut diketahui bahwa 

praktek kefarmasian dilakukan oleh tenaga kesehatan 

yang mempunyai keahlian dan kewenangan sesuai 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

b) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, 

Pasal 198 menyatakan bahwa: “Setiap orang yang tidak 

memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan 

praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 

dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp. 

100.000.000,00 (seratus juta rupiah). 

Berdasarkan ketentuan tersebut jelas diketahui 

sanksi yang diberikan apabila tidak sesuai keahlian dan 

kewenangannya. 

c) Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 Tentang 

Pekerjaan Kefarmasian, Pasal 2 menyatakan bahwa: 
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(1) Peraturan Pemerintah ini mengatur Pekerjaan 

Kefarmasian dalam pengadaan, produksi, distribusi atau 

penyaluran, dan pelayanan sediaan farmasi. 

(2) Pekerjaan Kefarmasian sebagaimana pada ayat (1) harus 

dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai 

keahlian dan kewenangan untuk itu. 

 

Berdasarkan ketentuan tersebut diketahui bahwa, 

pekerjaan kefarmasian di Puskesmas wajib dilaksanakan 

oleh tenaga kesehatan sesuai dengan kompetensi dan 

kewenangannya. 

Pasal 11 selanjutnya menyatakan bahwa: 

(1) Dalam melakukan Pekerjaan Kefarmasian, Apoteker 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2)  harus 

menetapkan Standar Prosedur Operasional. 

(2) Standar Prosedur Operasional harus dibuat secara tertulis 

dan diperbaharui secara terus menerus sesuai dengan 

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di 

bidang farmasi dan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

 

Berdasarkan ketentuan tersebut diketahui bahwa 

dalam melakukan pekerjaan kefarmasian Apoteker harus 

membuat SOP dan dalam melakukan pekerjaan kefarmasian 

dikerjakan sesuai SOP yang telah dibuat dan ditetapkan 

kepala puskesmas.  

Pasal 20 menyatakan bahwa  

“Dalam menjalankan Pekerjaan kefarmasian pada Fasilitas 

Pelayanan Kefarmasian, Apoteker dapat dibantu oleh 

Apoteker pendamping dan/atau Tenaga Teknis 

kefarmasian.” 
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Berdasarkan ketentuan tersebut diketahui bahwa 

pekerjaan kefarmasian dilakukan oleh Apoteker dan dapat 

dibantu oleh Apoteker pendamping dan/atau TTK. 

Pasal 35 menyatakan bahwa: 

(1) Tenaga kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

33 harus memiliki keahlian dan kewenangan dalam 

melaksanakan pekerjaan kefarmasian. 

(2) Keahlian dan kewenangannya sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) harus dilaksanakan dengan menerapkan 

Standar Profesi. 

(3) Dalam melaksankan kewenangan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) harus didasrakan pada Standar 

Kefarmasian, dan Standar Prosedur Operasional yang 

berlaku sesuai fasilitas kesehatan dimana Pekerjaan 

Kefarmasian dilakukan. 

(4) Standar Profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-

undangan. 

 

Berdasarkan ketentuan tersebut, tenaga kefarmasian 

yang terdiri dari Apoteker dan tenaga teknis kefarmasian 

melaksankan pekerjaan kefarmasian dengan menerapkan 

standar profesi masing-masing. Profesi apoteker sesuai 

dengan organisasi Ikatan Apoteker Indonesia (IAI) sesuai 

dengan daerahnya. Tenaga teknis kefarmasian sesuai dengan 

organisasi Persatuan Ahli Farmasi Indonesia (PAFI). 

Standar profesi ini merupakan pedoman untuk 

menjalankan praktik profesi kefarmasian secara baik 

sehingga tenaga kefarmasian menjadi anggota sesuai 

profesinya. 
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Pasal 51 menyatakan bahwa: 

(1) Pelayanan Kefarmasian di apotek, puskesmas atau 

instalasi farmasi rumah sakit hanya dapat dilakukan oleh 

Apoteker. 

(2) Apoteker sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib 

memiliki STRA 

(3) Dalam melaksanakna tugas Pelayanan Kefarmasian 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Apoteker dapat 

dibantu oleh Tenaga Teknis Kefarmasian yang memiliki 

STRTTK. 

 

Pasal 52 ayat (1) “Setiap Tenaga Kefarmasian yang 

melaksanakan Pekerjaan Kefarmasian di Indonesia wajib 

memiliki surat izin sesuai tempat Tenaga Kefarmasain 

bekerja”. 

 

Berdasarkan ketentuan tersebut, diketahui bahwa 

tenaga kefarmasian yang melakukan pelayanan kefarmasian 

wajib memiliki STRA dan SIPA, untuk TTK wajib memiliki 

STRTTK dan SIPTTK sesuai tempat pelayanan 

kefarmasian. 

d) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 74 Tahun 2016 

Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas, 

Pasal 3 menyatakan bahwa: 

(1) Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas meliputi 

standar: 

a. Pengelolaan Sediaan Farmasi dan Bahan Medis 

Habis Pakai; dan 

b. Pelayanan farmasi klinik 

(2) Pengelolaan Sediaan Farmasi dan Bahan Medis Habis 

Pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (10 huruf a 

meliputi: 

a. perencanaan kebutuhan; 

b. permintaan; 

c. penerimaan; 
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d. penyimpanan; 

e. pendistribusian; 

f. pengendalian; 

g. pencatatan, pelaporan dan pengarsipan; dan  

h. pemantauan dan evaluasi pengelolaan. 

 

(3) Pelayanan farmasi klinik sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf b, meliputi: 

a. Pengkajian resep, penyerahan obat, dan pemberian 

informasi obat; 

b. Pelayanan informasi obat (PIO); 

c. Konseling; 

d. Ronde/visite pasien (khusus puskesmas rawat inap); 

e. Pemantauan dan pelaporan efek samping obat; 

f. Pemantauan terapi obat; dan 

g. Evaluasi penggunaan obat. 

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan Sediaan 

Farmasi dan Bahan Medis Habis Pakai sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) dan pelayanan farmasi klinik 

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam 

Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Peraturan Menteri ini. 

 

Berdasarkan ketentuan tersebut diketahui bahwa 

penilaian  pelayanan kefarmasian di puskesmas merupakan 

penilaian dengan mengukur tingkat kesesuaian 

penyelenggaraan puskesmas terhadap standar pelayanan 

kefarmasian.  

Pasal 6 menyatakan bahwa:  

(1) Penyelenggaraan Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas 

dilaksanakan pada unit pelayanan berupa ruang farmasi. 

(2) Ruang farmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dipimpin oleh seorang Apoteker sebagai penanggung 

jawab. 
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Berdasarkan ketentuan tersebut diketahui bahwa 

pelayanan kefarmasian di puskesmas dilakukan di ruang 

farmasi dan Apoteker sebagai penanggung jawab. 

Pasal 7 menyatakan bahwa:  

“Setiap Apoteker dan/atau Tenaga Teknis Kefarmasian yang 

menyelenggarakan Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas 

wajib mengikuti Standar Pelayanan Kefarmasian 

sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini”. 

 

Dengan adanya ketentuan tersebut dapat diketahui 

bahwa pelayanan kefarmasian yang ada di Puskesmas wajib 

melakukan pelayanan kefarmasian sesuai SOP. 

Apabila SOP dilakukan diharapkan kelalaian dalam 

pelayanan kefarmasian di puskesmas tidak terjadi sehingga 

perlindungan hak pasien dalam memperoleh layanan 

kefarmasian terjamin. 

Pasal 8 lebih lanjut menjelaskan bahwa: 

(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 pengawsaan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan organisasi 

profesi. 

 

Berdasarkan ketentuan tersebut diketahui bahwa 

pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pelayanan 

kefarmasian di puskesmas dilakukan oleh menteri, dinas 
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kesehatan provinsi dan dinas kesehatan kabupaten/kota 

sesuai dengan fungsi masing-masing. 

Pada Pasal 12 menyatakan bahwa, 

(1) Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, bagi 

Puskesmas yang belum memiliki Apoteker sebagai 

penanggung jawab, penyelenggaraan Pelayanan 

Kefarmasian secara terbatas dilakukan oleh tenaga teknis 

kefarmasian atau tenaga kesehatan lain yang ditugaskan 

oleh kepala dinas kesehatan kabupaten/kota. 

(2) Pelayanan Kefarmasian secara terbatas sebagaimana 

pada ayat (1) meliputi: 

a. Pengelolaan Sediaan Farmasi dan bahan Medis 

Habis Pakai; dan 

b. Pelayanan resep berupa peracikan Obat, penyerahan 

obat, dan pemberian informasi Obat. 

(3) Penyelenggraan Pelayanan Kefarmasian secara terbatas 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berada di bawah 

pembinaan dan pengawasan Apoteker yang ditunjuk 

oleh kepala dinas kesehatan kabupaten/kota. 

(4) Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus 

menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Menteri ini 

dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun sejak 

Peraturan Menteri ini diundangkan. 

 

Berdasarkan ketentuan tersebut diketahui bahwa 

pelayanan kefarmasian dilakukan oleh Apoteker, 

diharapkan dapat mewujudkan peningkatan mutu pelayanan 

dan keselamatan pasien, perlindungan bagi tenaga 

kesehatan yang melakukan pelayanan kefarmasian. 

Jadi dalam kontek penelitian ini bahwa jenis 

pengaturan tingkat pusat mengenai pelayanan kefarmasian 

adalah untuk memberikan perlindungan hak pasien dalam 

memperoleh pelayanan kefarmasian. 
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2) Regulasi tingkat daerah 

Jenis regulasi tingkat daerah tertuang pada peraturan 

sebagai berikut: 

a. Peraturan Bupati Rembang Nomor 51 Tahun 2016 Tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta 

Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Rembang, pada 

Pasal 23 menyatakan bahwa pekerjaan kefarmasian menjadi 

tugas pokok dan fungsi dari seksi kefarmasian dan alat 

kesehatan  Dinas Kesehatan Kabupaten Rembang.  

Pembinaan dan pengawasan pelayanan kefarmasian 

menjadi tanggung jawab Dinas Kesehatan. 

Bagian Keenam UPTD Pasal 25 menyatakan bahwa  

(1) UPTD melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau 

tugas teknis penunjang di lingkungan Dinas Kesehatan. 

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan UPTD 

diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri. 

 

Berdasarkan ketentuan tersebut Puskesmas 

merupakan UPTD dari Dinas Kesehatan, ketentuan 

mengenai UPTD diatur dengan Peraturan Bupati Rembang. 

b. Peraturan Bupati Rembang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang 

Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan 

Masyarakat Kabupaten Rembang.  

Pasal 4 menyatakan bahwa: 
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(1) BLUD Puskesmas berkedudukan sebagai Unit Pelaksana 

Teknis pada Dinas Kesehatan yang merupakan 

pelaksana teknis operasional/ kegiatan teknis penunjang 

sesuai dengan wilayah kerjanya.  

(2) BLUD Puskesmas mempunyai tugas melaksanakan 

kebijakan kesehatan untuk mencapai tujuan 

pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya dalam 

rangka mewujudkan derajat kesehatan masyarakat 

setinggi-tingginya. 

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2), BLUD Puskesmas menyelenggarakan fungsi: 

a. Penyelenggaraan UKM tingkat pertama di wilayah 

kerjanya; dan 

b. Penyelenggaraan UKP tingkat pertama di wilayah 

kerjanya. 

 

Berdasarkan ketentuan tersebut UPTP diatur 

Peraturan Bupati dengan BLUD Puskesmas. 

c. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Rembang 

Nomor 821 Tahun 2013 Tentang Pedoman Uraian Tugas 

Jabatan Struktural Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan 

Masyarakat (UPT Puskesmas) pada Dinas Kesehatan 

Kabupaten Rembang: 

Pasal 2 menyatakan bahwa “dengan Keputusan Kepala 

Dinas Kesehatan Kabupaten Rembang ini ditetapkan 

Pedoman Uraian Tugas Jabatan Struktural UPT Puskesmas 

pada Dinas Kesehatan Kabupaten Rembang sebagaimana 

tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas Kesehatan 

Kabupaten Rembang ini”. 

 

Pasal 3 selanjutnya menyatakan bahwa: “pedoman uraian 

tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, digunakan 

sebagai pedoman kerja dalam pelaksanaan tugas jabatan 

penyelenggaraan tugas umum pemerintah, pembangunan 

dan pelayanan masyarakat”. 
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Berdasarkan ketentuan tersebut pelayanan 

kefarmasian merupakan salah satu bagian dari program 

kegiatan puskesmas. 

d. Kebijakan Kepala Puskesmas dengan Surat Keputusan 

Kepala Puskesmas, Standar Operasional Prosedur yang di 

tandatangani oleh Kepala Puskesmas sebagai regulasi dalam 

landasan pelayanan kefarmasian di Puskesmas. Surat 

Keputusan Kepala UPT. Puskesmas Nomor 027/SK/III/2018 

Tentang Penanggungjawab Pelayanan Obat.  

Berdasarkan ketentuan tersebut dapat diketahui 

bahwa dalam melaksanakan pelayanan obat di Puskesmas, 

petugas obat bertanggung jawab kepada Kepala Puskesmas. 

Perlindungan hak pasien dalam mendapat pelayanan 

kefarmasian ada dalam tugas dan tanggungjawab pelayanan 

obat. 

Puskesmas mempunyai SK dan SOP, adapun SOP 

meliputi SOP hak pasien antara lain SOP penyampaian 

informasi pada pasien/ masyarakat, SOP Informed Consent, 

SOP Alur Pelayanan dan SOP Alur Pengaduan. Disamping 

itu secara khusus terdapat SOPpelayanan kefarmasian 

dalammenjamin perlindungan hak pasien meliputi: 

1) SOP penyediaan dan penggunaan obat 
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2) SOP penyediaan obat yang menjamin ketersediaan obat 

3) SOP peresepan, pemesanan dan pengelolaan obat 

4) SOP menjaga tidak terjadinya pemberian obat 

kadaluwarsa, pelaksanaan FIFO dan FEFO. 

5) SOP peresepan psikotropika dan narkotika 

6) SOP penggunaan obat yang dibawa sendiri oleh 

pasien/keluarga 

7) SOP pemberian obat kepada pasien dan pelabelan 

8) SOP pemberian informasi penggunaan obat 

9) SOP pencatatan, pemantauan, pelaporan efek samping 

obat dan kejadian tidak diinginkan (KTD) 

10) SOP identifikasi dan pelaporan kesalahan pemberian 

obat dan kejadian nyaris cidera (KNC) 

SOP tersebut bermuara ke hak pasien untuk 

memberikan perlindungan dalam pelayanan kefarmasian.  

Berdasarkan ketentuan tersebut dapat diketahui 

bahwa pasien selama mendapat pelayanan kefarmasian 

berhak mendapat perlindungan terhadap pelayanan obat di 

Puskesmas. SK tersebut belum sesuai dasar hukum 

pengaturan  regulasi tingkat pusat pada Peraturan 

Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Pekerjaan 

Kefarmasian. 
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Jadi dalam kontek penelitian ini bahwa jenis 

pengaturan tingkat daerah mengenai pelayanan kefarmasian 

dalam memberikan perlindungan hak pasien belum sesuai 

dasar hukum peraturan tingkat pusat.  

b. Tujuan Pengaturan pelayanan kefarmasian 

Dalam rangka perlindungan hak pasien dapat diketahui 

tujuan pengaturan pelayanan kefarmasian secara regulasi pusat dan 

daerah. Pengaturan secara regulasi pusat pada Pasal 2 Peraturan 

Menteri Kesehatan Nomor 74 Tahun 2016 Tentang Standar 

Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas, bertujuan  untuk: 

a. Meningkatkan mutu pelayanan kefarmasian; 

b. Menjamin kepastian hukum bagi tenaga kefarmasian; 

c. Melindungi pasien dan masyarakat dari penggunaan obat 

yang tidak rasional dalam rangka keselamatan pasien. 

 

Tujuan pengaturan pelayanan kefarmasian diatur juga pada 

Pasal 4 Peraturan Pemerintah tentang Pekerjaan Kefarmasian 

menyatakan bahwa tujuan pengaturan pekerjaan kefarmasain untuk: 

a. Memberikan perlindungan kepada pasien dan masyarakat 

dalam memperoleh dan/ atau menetapkan sediaan farmasi 

dan jasa kefarmasian; 

b. Mempertahankan dan meningkatkan mutu penyelenggaraan 

Pekerjaan Kefarmasian sesuai dengan perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi serta peraturan perundang-

undangan; dan 

c. Memberikan kepastian hukum bagi pasien, masyarakat dan 

tenaga kefarmasian. 
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Tujuan pengaturan pelayanan kefarmasian diatur dalam 

regulasi tingkat daerah yang tertuang dalam Peraturan Bupati 

Rembang Nomor 10 Tahun 2016, Pasal 3 menyatakan bahwa 

 “BLUD Puskesmas bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan 

kesehatan kepada masyarakat untuk mewujudkan derajat kesehatan 

masyarakat setinggi-tingginya dalam rangka memajukan 

kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa’. 
 

Tujuan pengaturan pelayanan kefarmasian tingkat pusat 

untuk memberikan perlindungan pasien dalam memperoleh layanan 

obat, adapun pada regulasi tingkat daerah dapat diketahui bahwa 

tujuan pengaturan pelayanan kefarmasian dari Peraturan Bupati 

Rembang. Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Tata Kelola badan 

layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten 

Rembang. 

Demikian pelayanan kefarmasian di puskesmas adalah 

bagian dari tugas BLUD Puskesmas untuk mewujudkan derajat 

kesehatan masyarakat. 

Berdasarkan uraian di atas tujuan pengaturan pelayanan 

kefarmasian adalah melindungi pasien dari pelayanan obat untuk 

mewujudkan keselamatan pasien dan meningkatkan mutu pelayanan 

kefarmasian. 
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2. Pelaksanaan perlindungan hak pasien atas kelalaian dalam 

pelayanan kefarmasian di Puskesmas. 

Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa perlindungan hak 

pasien sudah dilakukan melalui pengaturan namun pelaksanaannya 

belum optimal hal ini dapat diuraikan sebagai berikut: 

a. Bentuk kelalaian dalam pelayanan kefarmasian di Puskesmas 

Dari hasil penelitian bentuk kelalaian dalam pelayanan 

kefarmasian di Puskesmas yaitu 

1) obat yang diberikan salah 

Pasien menerima obat tidak sesuai dengan resep dokter, 

nama pasien sudah sama. Ketidak telitian petugas pada saat 

mengambil dan menyerahkan obat ke pasien. 

2) obat tertukar dengan pasien lain 

Pada saat penyerahan obat ditemukan dengan nama 

pasien sama. Nomor urut resep  tidak diperhatikan, pasien yang 

mengambil tidak ditanya keluhan penyakitnya untuk 

mengidentifikasi resep tersebut dengan kesesuaian pasien yang 

menerima obat. Hal tersebut karena kurang teliti dan tidak 

melakukan pelayanan obat sesuai SOP yang telah dibuat 

puskesmas. 

 

 



144 

3) obat yang diberikan kurang jumlah dan jenisnya 

Saat penyerahan obat,tidak semua obat yang telah 

diresepkan diserahkan baik jumlah maupun jenisnya. Masih ada 

yang tertinggal dilayanan. 

4) obat yang diberikan double 

Pengambilan obat di layanan kedobelan, pada saat 

penyerahan tidak diccokkan terlebih dahulu antara obat dan 

resepnya. Kurang teliti dalam pemberian obat. Berpotensi 

kelebihan dosis sehingga beresiko terhadap pasien. 

5) dosis yang diberikan tidak sesuai dengan kondisi pasien 

Resep tertulis sediaan tablet, padahal usia pasien masih 

anak-anak.  Kesalahan tersebut berpotensi kelebihan dosis yang 

dapat beresiko terhadap pasien. 

6) penulisan etiket tidak sesuai dengan resep dokter 

Cara pemakaian obat ditulis pada label tidak sesuai 

dengan resep dokter sehingga berpotensi kurang dosis. 

7) obat yang diberikan tidak sesuai dengan keluhan 

Obat yang diberikan kepada pasien setelah dilakukan 

penyampaian informasi obat, pasien merasa keluhan 

penyakitnya belum semua diberikan obat oleh petuga obat.  
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8) informasi kurang jelas pada pasien 

Akibat informasi yang kurang jelas bisa mengakibatkan 

pasien kurang mengerti sehingga informasi obat tidak 

sepenuhnya dimengerti oleh pasien. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan pasien (pada tabel 9) 

dapat diketahui bahwa informasi tentang obat dan efek samping 

obat kurang jelas bahkan tidak diinformasikan kepada pasien. Hal 

tersebut menghambat adanya perlindungan hak pasien. 

Bentuk kelalaian atas pelayanan kefarmasian tersebut 

merupakan kategori perbuatan melawan hukum yang disebabkan 

kelalaian. Hal tersebut terjadi karena melanggar standar yang telah 

ditetapkan dalam hal ini SOP pelayanan kefarmasian sehingga 

mengakibatkan kerugian orang lain. 

Berdasarkan hasil penelitian kelalaian yang terjadi dapat 

berupa kelalaian untuk melakukan sesuatu yang seharusnya 

dilakukan tetapi tidak dilakukan (omission) dan melakukan sesuatu 

secara tidak hati-hati (commission). Kelalaian pelayanan 

kefarmasian yang termasuk omission yaitu obat yang diberikan 

kurang jumlah dan jenisnya, obat yang diberikan tidak sesuai 

dengan kondisi pasien, keluhan, obat yang diberikan tidak sesuai 

dengan keluhan dan informasi kurang jelas pada pasien. Sedangkan 

kelalaian commission yaitu obat tertukar dengan pasien lain, obat 
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yang diberikan salah, obat yang diberikan double, penulisan etiket 

tidak sesuai dengan resep dokter.  

Perbuatan dianggap kelalaian harus memenuhi unsur pokok 

sebagai berikut: 

1) adanya suatu perbuatan atau mengabaikan sesuatu yang 

mestinya dilakukan 

2) adanya suatu kewajiban kehati-hatian 

3) tidak dijalankan kewajiban kehati-hatian tersebut 

4) adanya kerugian bagi orang lain 

5) adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan atau tidak 

melakukan perbuatan dengan kerugian yang timbul. 

Dari hasil penelitian kelalaian yang terjadi di Puskesmas 

lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Rembang berpotensi 

terlanggarnya hak pasien yaitu: 

1) pasien berhak mendapat obat sesuai resep dokter 

2) pasien berhak mengetahui hak dan kewajiban pasien selama 

mendapat pelayanan kefarmasaian 

3) pasien berhak mendapat pelayanan informasi obat 

4) pasien berhak mendapat pelayanan kefarmasian oleh petugas 

kesehatan sesuai kompetensinya 
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5) pasien berhak mendapat informasi obat terhadap pelayanan 

kefarmasian yang akan dilakukan serta menyetujui atau 

menolaknya. 

b. Bentuk perlindungan hak pasien atas pelayanan kefarmasian 

Bentuk perlindungan hukum terhadap pasien di puskesmas 

meliputi: 

1) Perlindungan hukum preventif 

Perlindungan hukum preventif ini tersedianya aturan di 

regulasi tingkat pusat dan daerah. Preventif membuat aturan 

yang dilakukan melalui ketentuan tentang pelayanan 

kefarmasian di puskesmas. Dari aturan yang ada di Undang-

Undang Tenaga Kesehatan dijelaskan pada Pasal 11 ayat (6) 

dijelaskan bahwa jenis tenaga kefarmasian adalah apoteker dan 

tenaga teknis kefarmasian. Peraturan Pemerintah tentang 

Pekerjaan Kefarmasian mengatur bahwa tenaga kefarmasian 

dalam melaksanakan pekerjaan kefarmasian untuk menjaga 

mutu layanan obat. Regulasi tingkat pusat beberapa peraturan 

menunjukan perlindungan terhadap mutu pelayanan kesehatan. 

Mutu pelayanan kefarmasian termasuk juga perlindungan 

terhadap pasien. 

Dari hasil penelitian pada tabel 2 dapat diketahui bahwa 

perlindungan hukum preventif terhadap hak pasien dalam 
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pelayanan kefarmasian di Puskesmas Kabupaten Rembang pada 

studi kasus puskesmas yang menjadi obyek penelitian dilakukan 

dengan mengatur kompetensi petugas didasarkan pada 

pendidikan, mengatur petugas memiliki izin praktek (SIP), 

mengatur SK penugasan sebagai petugas obat. Perlindungan 

preventif ini dilakukan sebelum melakukan pelayanan 

kefarmasian. 

2) Perlindungan hukum represif 

Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa ada tindakan 

perlindungan hukum represif di puskesmas. Tindakan tersebut 

disebabkan adanya kelalaian atas pelayanan kefarmasian yaitu 

obat tertukar dengan pasien lain, obat yang diberikan kurang 

jumlah dan jenisnya, dosis tidak sesuai dengn kondisi pasien, 

penulisan etiket yang salah.  

Perlindungan hukum represif  dilakukan dengan 

tindakan oleh Kepala Puskesmas melalui tim mutu UKP 

puskesmas. 

Petugas yang melakukan kelalaian dalam pelayanan 

kefarmasian hanya diberikan tindakan berupa peringatan secara 

lisan. Sehingga perlindungan hukum represif masih lemah 

karena hanya berupa teguran lisan. 
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Dari pelaksanaan ini beberapa sudah dilaksanakan untuk 

memberikan perlindungan hukum preventif, namun demikian 

pelayanan kefarmasian tidak sesuai kewenangan. Hal tersebut 

disebabkan keterbatasan sumber daya manusia karena pelayanan 

kefarmasian dilakukan oleh tenaga kesehatan lain yang belum 

memenuhi kompetensi sesuai yang diatur dalam peraturan 

perundangan. 

Dari hasil penelitian dapat dilihat pada tabel 2 bahwa 

perlindungan represif  hanya diberikan teguran lisan. Secara 

umum dapat disimpulkan pelaksanaan perlindungan hak pasien 

belum terlaksana karena tindakan terhadap kelalaian hanya 

secara teguran lisan.  

c. Pelaksanaan perlindungan hak pasien atas kelalaian pelayanan 

kefarmasian di Puskesmas. 

Berdasarkan hasil penelitian di puskesmas Kabupaten  

Rembang pelaksanaan perlindungan hak pasien ada beberapa 

ketentuan hukum yang ditujukan untuk melindungi hak pasien 

namun demikian kejadian kelalaian pelayanan kefarmasian masih 

terjadi. Untuk melindungi hak pasien dilakukan dengan cara: 

1) membuat alat peraga atau ringkasan SOP pelayanan 

kefarmasian yang ditempel untuk mengingat yang dikerjakan.  
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2) memisahan obat dengan memberi label pada sediaan farmasi 

yang tersedia di puskesmas. 

3) memisahkan obat berdasarkan bentuk sediaan farmasi 

4) tenaga kefarmasian diberi pelatihan dan pendidikan 

berkelanjutan. 

 

3. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan perlindungan hak 

pasien atas kelalaian pelayanan kefarmasian di Puskesmas. 

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui beberapa faktor 

antara lain: 

a. Faktor yuridis 

Faktor yuridis ini terkait peraturan dan penegakkannya. 

Sebagaimana diketahui bahwa ketentuan tentang pelayanan 

kefarmasian harus dilakukan oleh petugas yang kompeten, namun 

demikian dari hasil penelitian dapat diketahui (pada tabel 2) bahwa: 

1) Ketenagaan 

Semua  puskesmas yang  menjadi  obyek penelitian belum  

memiliki Apoteker. Sehingga pelayanan kefarmasian  dilakukan  

oleh tenaga teknis kefarmasian, tenaga kesehatan lain dan tenaga 

umum. 

Hal ini bertentangan dengan persyaratan kompetensi 

petugas pelayanan kefarmasian. Dari hal tersebut belum dilakukan 
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apapun karena keterbatasan sumber daya manusia di puskesmas. 

Sehingga dapat berpengaruh terhadap perlindungan hak pasien. 

2) Aturan pelayanan kefarmasian (SOP kefarmasian) 

Seringkali pelayanan kefarmasian dilakukan dengan 

ketidak hati-hatian sehingga aturan tidak dilaksanakan dengan 

baik. Aturan tersebut merupakan SOP yang dilakukan dalam 

pelayanan kefarmasian.  

Penyebabnya aturan tidak dipahami, tidak diikuti, dan 

kurang peduli karena sudah rutinitas. Peraturan ini menjadi tidak 

efektif untuk dilakukan. 

3) Izin praktek   

Bahwa sebagaimana diketahui dalam ketentuan tenaga 

kefarmasian harus mempunyai izin praktek.  

Dari hasil penelitian dapat diketahui (pada tabel 2) bahwa 

tenaga teknis kefarmasian harus memiliki izin praktek, TTK yang 

di puskesmas telah memiliki izin praktek. Namun demikian 

seperti diketahui bahwa pelayanan kefarmasian dilakukan oleh 

tenaga kesehatan lain yang tentunya tidak memiliki izin praktek 

kefarmasian. Hal ini akan berpengaruh terhadap perlindungan hak 

pasien. 
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b. Faktor sosial 

Dari hasil penelitian pada saat wawancara dengan pasien  

(dapat dilihat pada tabel 9) dapat diketahui bahwa : 

1) Komunikasi interpersonal yang kurang baik, informasi dalam 

bahasa yang kurang dimengerti oleh pasien. Hal ini akan 

berpengaruh terhadap perlindungan hak pasien. 

2) Pasien kurang taat dalam pengambilan obat dan tidak antri 

sesuai urutan serta hak untuk bertanya tidak dilakukan. Pada 

saat penyerahan resep, lembar resep asal diletakan tanpa 

mengambil nomor antrian. Obat diterima pasien tanpa bertanya 

seputar obat yang diterima. 

c. Faktor teknis 

Berdasarkan hasil penelitian ( pada tabel 2) dapat diketahui bahwa: 

1) kompetensi petugas obat 

Seperti diketahui bahwa kompetensi petugas obat 

harusnya dilakukan Apoteker, TTK harus berpendidikan 

minimal D3. Namun dalam praktek pelayanan kefarmasian 

dilakukan oleh TTK yang belum berpendidikan D3 dan tenaga 

kesehatan lainnya sehingga tidak berkompeten, secara teknis 

tidak memiliki kemampuan dalam pelayanan kefarmasian. Hal 

ini akan berpengaruh terhadap perlindungan hak pasien. 
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Dari hal tersebut salah satu langkah yang dilakukan 

Dinas Kesehatan Kabupaten Rembang saat ini dengan 

memberikan pendidikan berkelanjutan bagi TTK yang masih 

asisten apoteker. Namun demikian tenaga kesehatan yang bukan 

tenaga kefarmasian masih tidak dilakukan pendidikan 

berkelanjutan kefarmasian. Dengan kondisi tersebut 

menghambat perlindungan hak pasien. 

2) beban kerja 

Berdasarkan hasil penelitian (pada tabel 2) dapat 

diketahui bahwa kunjungan resep di Puskesmas rata-rata satu 

petugas dalam satu hari melayani 40-60 lembar resep. Dalam 

satu jam petugas obat melayani 10-15 lembar resep, sehingga 

didapat dalam 6-10 menit pelayanan kefarmasian terlayani baik 

obat racikan maupun sediaan sudah jadi.  

Hasil wawancara dengan pasien (pada table 9) dapat 

diketahui bahwa waktu tunggu obat lama, hal tersebut dapat 

diketahui jumlah petugas yang kelebihan beban kerja, antara 

petugas dan lembar resep tidak seimbang. Sehingga dengan 

kondisi tersebut beban kerja dari petugas obat melebihi, yang 

dapat menyebabkan ketidaktelitian sehingga menghambat 

perlindungan hak pasien. 
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3) Reward dan punishment 

Dari segi teknis reward sudah dilakukan bagi petugas 

yang kelebihan beban kerja, pada jasa pelayanan. Sedangkan 

punishment bagi petugas yang melakukan kelalaian. Dengan 

pemberian reward menguntungkan pasien dimana petugas 

semangat dalam melakukan pelayanan kefarmasian. Punishment  

belum dilakukan, hanya sederhana sekali dalam bentuk 

peringatan lisan sehingga akan mempengaruhi perlindungan hak 

pasien.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


