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BAB IV 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Pelayanan kefarmasian di Puskesmas lingkungan Dinas Kesehatan 

Kabupaten Rembang umumnya tidak sesuai kewenangan dan 

kompetensinya sehingga berpotensi terlanggarnya hak pasien. Disamping 

itu terjadi beberapa kelalaian baik yang bersifat omission maupun 

commission. Perlindungan hak pasien atas kelalaian dalam pelayanan 

kefarmasian sudah diatur namun demikian pelaksanaannya belum sesuai 

dengan aturan. Berdasarkan hasil penelitian Perlindungan Hak Pasien atas 

Kelalaian Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas (Studi Kasus pada 

Puskesmas di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Rembang) dapat 

disimpulkan sebagai berikut: 

1. Pengaturan tentang perlindungan hak pasien atas kelalaian dalam 

pelayanan kefarmasian sudah ada, namun dalam praktek kelalaian 

masih terjadi. Jenis pengaturan meliputi tingkat pusat dan tingkat 

daerah tetapi pengaturan tingkat daerah belum sesuai dasar hukum 

peraturan tingkat pusat.  

2. Dalam pelaksanannya masih terjadi kelalaian, dan tenaga kesehatan 

yang melakukan pelayanan di puskesmas tidak sesuai dengan 

kompetensi yang diatur dalam perundang-undangan.  



156 

3. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan perlindungan hak 

pasien atas kelalaian pelayanan kefarmasian di Puskesmas yaitu  

a. Faktor yuridis 

Peraturan tingkat daerah belum sesuai dengan dasar hukum 

peraturan tingkat pusat, hal ini di latarbelakangi oleh sumber daya 

manusia kesehatan yang terbatas dan anggaran sehingga belum ada 

penerimaan Apoteker. Disamping itu penegakkan peraturan belum 

dilaksanakan dengan baik, karena kelalaian hanya diberi sanksi 

sangat ringan belum sesuai dengan dasar hukum peraturan tingkat 

pusat. 

b. Faktor sosial dapat berasal dari tenaga kesehatan dan pasien. 

Dari tenaga kesehatan menganggap pelayanan kefarmasian sebuah 

rutinitas sehingga pelayanan kefarmasian sama dengan pelayanan 

lain sehingga tenaga kesehatan lain boleh melakukan. Akibatnya 

berpotensi terjadinya kelalaian karena kurang bersikap hati-hati dan 

tidak memperhatikan batasan kompetensi. Sedangkan dari pasien 

sendiri karena kurang sadar akan haknya, sehingga tidak menyadari 

bahwa haknya telah terlanggar. 

c. Faktor teknis 

Terkait sarana prasarana dimana fungsi Apoteker untuk 

memberikan pelayanan farmasi klinik dengan edukasi obat rata-rata 
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tidak dilakukan, tempat pemberian informasi  obat belum ada dan 

alur pelayanan obat untuk pasien belum ada. 

 

B. Saran 

1. Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang dalam membuat peraturan 

dengan dasar hukum pengaturan tingkat pusat. 

2. Dinas Kesehatan Kabupaten Rembang perlu kejelasan dalam membuat 

peraturan dengan merujuk Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 

Tentang Pekerjaan Kefarmasian agar didalam penetapan kualifikasi 

sesuai dengan peraturan yang lebih tinggi. Dinas Kesehatan Kabupaten 

Rembang untuk dapat merencanakan pengadaan pegawai khususnya 

Apoteker untuk memenuhi kebutuhan puskesmas. 

3. Puskesmas dalam membuat Surat Keputusan merujuk Peraturan 

Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Pekerjaan Kefarmasian dan 

membuat usulan kebutuhan khususnya Apoteker untuk memenuhi 

kebutuhan puskesmas. Puskesmas membuat alur pelayanan kefarmasian 

atau petunjuk yang mudah dipahami pasien untuk meminimalkan 

adanya kelalaian. 

4. Tenaga kefarmasian harus memiliki SIP dan mentaati SOP dengan 

benar. 

  


