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POLTEKKES KEMENKES PANGKALPINANG 

 

VISI 

“Menjadi Institusi Pendidikan Kesehatan yang Unggul di Indonesia dengan 

Bercirikan Wilayah Kepulauan pada Tahun 2026” 

 

 

MISI 

1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi kesehatan dalam bidang pengajaran, 

penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat secara profesional bercirikan 

wilayah kepulauan 

2. Menghasilkan lulusan yang kompetitif  

3. Menjalin kerjasama lintas sektor. 

 

 

PRODI FARMASI POLTEKKES KEMENKES PANGKALPINANG 

 

VISI 

“Menghasilkan Ahli Madya Farmasi yang unggul di Indonesia dalam Bidang 

Farmasi Komunitas dengan Bercirikan Wilayah Kepulauan Tahun 2026”. 

 

 

MISI 

1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi farmasi dalam bidang pengajaran, 

penelitian dan pengabdian kepada masyarakat secara profesional. 

2. Menghasilkan lulusan yang kompetitif bercirikan wilayah kepulauan. 

3. Menjalin kerjasama lintas sektor. 
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KATA PENGANTAR 

Panduan Praktek Kerja Lapangan (PKL) ini merupakan petunjuk bagi 

mahasiswa, Pembimbing Lahan Praktek, dan Pembimbing Kampus yang terlibat 

dalam kegiatan PKL Program Studi Farmasi Poltekkes Kemenkes Pangkalpinang 

Tahun Akademik 2021/2022. Praktek Kerja Lapangan adalah kegiatan wajib 

dalam kurikulum Program Studi Farmasi Diploma III di Poltekkes Kemenkes 

Pangkalpinang. Kegiatan PKL pada tahun ini dilaksanakan di 3 lokasi yaitu 

Rumah Sakit, Dinas Kesehatan, dan Apotek. Dengan adanya kegiatan PKL 

diharapkan mahasiswa tingkat III sebagai peserta kegiatan akan mendapatkan 

pengalaman kerja di lahan praktek sebagai bentuk aplikasi dari materi yang 

selama ini didapatkan sejak awal perkuliahan. 

Disusunnya Panduan PKL ini selain bertujuan untuk menyamakan persepsi 

mahasiswa, pihak Lahan Praktek, dan pihak Kampus dalam mencapai kompetensi 

yang diharapkan, juga bertujuan untuk membantu pembimbing dan mahasiswa 

dan dalam rangka penulisan Laporan PKL agar lebih terarah dan sistematis. Buku 

panduan ini mungkin saja mempunyai kekurangan atau kelemahan. Oleh karena 

itu, segala macam kritik dan saran akan selalu dipertimbangkan dan dimanfaatkan 

untuk penyempurnaan di masa depan. 

 

Pangkalan Baru,  5 Januari 2022 

 

 

Tim Penyusun 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

 
A. Latar Belakang 

Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumberdaya Manusia Kesehatan 

(BPPSDMK) sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya bertanggungjawab untuk 

mewujudkan sumber daya manusia kesehatan yang profesional dan merata. Salah 

satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) BPPSDMK adalah Politeknik Kesehatan 

(Poltekkes). Poltekkes adalah salah satu bentuk institusi pendidikan tinggi tenaga 

kesehatan yang dapat menyelenggarakan pendidikan lebih dari satu jenis tenaga 

kesehatan sesuai kebutuhan. 

Poltekkes Kemenkes Pangkalpinang melaksanakan program DIII Farmasi 

untuk menghasilkan tenaga ahli madya farmasi yang professional.  Untuk 

menunjang hal itu, diadakan kegiatan pembelajaran, seminar, praktik laboratorium 

dan praktik klinik/komunitas kefarmasian.  Untuk mencapai kompetensi tersebut, 

mahasiswa DIII Farmasi diberi kesempatan untuk mempraktikkan kegiatan 

pembelajaran yang diterima di kelas kemudian diterapkan di lahan praktik. Seiring 

berkembangnya ilmu pengetahuan di dunia Kesehatan khususnya, praktek kerja 

lapangan menjadi sangat penting dan sangat diperlukan. Praktek Kerja Lapangan 

(PKL) adalah suatu bentuk Pendidikan dengan cara memberikan pengalaman 

belajar secara langsung bagi mahasiswa di lapangan kerja, baik di lingkungan 

instansi pemerintah maupun swasta setempat untuk memperoleh keahlian dan 

kompetensi.  

Mata Kuliah Praktek Kerja Lapangan merupakan bentuk pengaplikasian dari 

mata kuliah teori Farmasi Rumah Sakit; Farmakologi; Farmasetika; Anatomi 

Fisiologi; Ilmu Kesehatan Masyarakat; Ilmu Komunikasi; Perundang-Undangan 

Kesehatan; Ilmu Perilaku dan Etika Profesi; Spesialite dan Alat Kesehatan; 

Manajemen Farmasi; mata kuliah-mata kuliah lainnya.  Diharapkan peserta didik 

mendapat pengalaman melaksanakan praktik terarah, terencana dan secara 

langsung mengenal kehidupan profesi tenaga teknis kefarmasian (TTK) serta 

belajar menanamkan kedisiplinan dan kerjasama profesi kesehatan lainnya, yang 

pada akhirnya dapat meningkatkan kualitas keilmuan dan keahlian mahasiswa. 
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B. Dasar Kegiatan 

1. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 

2. Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan; 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan 

Kefarmasian  

4. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 

HK.02.03/1.2/06284/2014 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteń 

Kesehatan No: HK.03.05/1.2/03086/2012 tentang Petunjuk Teknis 

Organisasi dan Tatalaksana Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan 

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 

tentang  Standar Nasional Pendidikan Tinggi 

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 355/E/O/2012 

tentang Alih Bina Penyelenggaraan Program Studi Pada Politeknik 

Kesehatan Kementerian Kesehatan dari Kementerian Kesehatan kepada 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; 

7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang 

Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia 

8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No.73 

Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia 

Bidang Pendidikan Tinggi 

9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 72 Tahun 2016 tentang Standar 

Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit 

10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 73 Tahun 2016 tentang Standar 

Pelayanan Kefarmasian di Apotek  

11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 74 Tahun 2016 tentang Standar 

Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas 

C. Tujuan 

1. Meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan mahasiswa dalam memahami 

pekerjaan kefarmasian baik di Rumah Sakit, Dinas Kesehatan, dan Apotek. 
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2. Menyediakan lahan praktek Mata Kuliah Praktek Kerja Lapangan bagi 

mahasiswa Jurusan Farmasi Poltekkes Kemenkes Pangkalpinang tingkat III 

Tahun Akademik 2021/2022. 

D. Peserta 

Jumlah peserta PKL adalah 40 mahasiswa Prodi Farmasi Tingkat III 

Tahun Akademik 2021/ 2022 Poltekkes Kemenkes Pangkalpinang, dimana 

mahasiswa akan tersebar di masing-masing lahan PKL berdasarkan pembagian 

jadwal waktu pelaksanaan. 

E. Strategi Praktek 

1. Mahasiswa memperoleh informasi tentang terget kegiatan yang harus 

dicapai 

2. Mahasiswa memperoleh pembekalan sebelum pelaksanaan Mata Kuliah 

Praktek Kerja Lapangan 

3. Proses belajar praktikum Mata Kuliah Praktek Kerja Lapangan: 

a. Sebelum pelaksanaan 

1) Informasi tentang pelaksanaan Praktek Kerja Lapangan 

2) Penjajakan persiapan Praktek Kerja Lapangan  

3) Perencanaan pelaksanaan Praktek Kerja Lapangan  

b. Pelaksanaan 

1) Penyediaan pembimbing Praktek Kerja Lapangan dari kampus dan 

lahan praktek 

2) Pencapaian kompetensi pada setiap lahan dalam pembimbingan 

pembimbing kampus dan pembimbing lahan praktek 

3) Pembinaan mahasiswa oleh pembimbing kampus dan pembimbing 

lahan praktek 

c. Setelah pelaksanaan 

Evaluasi pelaksanaan Mata Kuliah Praktek Kerja Lapangan di lapangan 

dengan menggunakan format penilaian yang telah ditetapkan dan 

dilaksanakan ujian praktek (responsi) di kampus Poltekkes Kemenkes 

Pangkalpinang berdasarkan laporan PKL yang dibuat oleh peserta 

didik. 
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F. Waktu dan Tempat 

1. Waktu 

Waktu dan lamanya pelaksanaan PKL ditentukan berdasarkan kalender 

akademik Program Studi Farmasi Poltekkes Kemenkes Pangkalpinang yaitu 

dimulai Tanggal 24 Januari 2022 sampai dengan Tanggal 30 Maret 2022.  

Adapun pembagian jadwal pelaksanaan PKL meliputi: 

1) Daerah Kota Pangkalpinang dan Kabupaten Bangka: 24 Januari 2022 

sampai dengan 11 Februari 2022 

2) Pulau Belitung (Rumah Sakit, Dinas Kesehatan di Kabupaten Belitung 

dan Kabupaten Belitung Timur): 16 Februari sampai dengan 09 Maret 

2022 

3) Apotek-apotek di Kota Pangkalpinang: 14 Maret 2022 sampai dengan 

30 Maret 2022 

2. Tempat 

Pelaksanaan Mata Kuliah Praktek Kerja Lapangan dilaksanakan di Rumah 

Sakit, Dinas Kesehatan dan Apotek-apotek yang berada dalam wilayah kerja 

Kota Pangkalpinang dan Kabupaten Bangka. 

G. Pembimbing dan Tugas Pembimbing 

1. Pembimbing 

a. Pembimbing Institusi 

Pembimbing institusi disebut sebagai pembimbing kampus merupakan 

Dosen dan tenaga pengajar Jurusan Farmasi yang ditunjuk dengan Surat 

Keputusan Direktur untuk menjadi Pembimbing PKL. 

b. Pembimbing Lahan 

Seluruh Pembimbing Lahan Praktek (Clinical Instructure/CI) berasal 

dari instansi tempat PKL berlangsung yang bertanggungjawab 

membimbing dalam pencapaian kompetensi peserta didik selama 

melaksanakan PKL 

2. Tugas Pembimbing 

a. Secara Umum: tugas pembimbing adalah membimbing, mengarahkan, 

mengevaluasi dan menilai kegiatan mahasiswa di lokasi kegiatan PKL 
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b. Secara Khusus: memberikan pengarahan dan bimbingan kepada 

mahasiswa selama kegiatan PKL terkait kompetensi-kompetensi 

(mengacu kepada Kurikulum Farmasi), memberikan tugas-tugas 

pendukung materi PKL, melaksanakan diskusi berhubungan dengan 

tugas atau pokok materi atau kompetensi baik yang sudah ataupun 

belum tercapai selama PKL, menilai dan mengevaluasi hasil PKL 

mahasiswa, menyerahkan rekapitulasi nilai pelaksanaan PKL kepada 

Program Studi Farmasi Poltekkes Kemenkes Pangkalpinang 

H. Evaluasi  

Evaluasi dilakukan dengan cara : 

1. Aspek kognitif diperoleh dari responsi dan penyusunan laporan 

2. Aspek psikomotor diperoleh dari observasi pada saat melaksanakan 

ketrampilan. 

3. Aspek afektif diperoleh dari sikap yang meliputi kedisplinan, kejujuran, 

penampilan/kerapian dan sopan santun mahasiswa selama praktik di 

Rumah Sakit dan selama responsi di kampus. 

Nilai akhir PKL diperoleh dari penilaian lahan praktek (70% dari total tilai 

lahan praktek) dan penilaian dari pihak kampus (30% dari total nilai pihak 

kampus). Adapun komposisi aspek-aspek dalam evaluasi dilakukan sebagai 

berikut: 

1. Penilaian dari Lahan Praktek dengan rincian: 

a. Pengetahuan  

1) Laporan Praktek Kerja Lapangan (15%) 

2) Responsi (15%) 

b. Keterampilan (50%) 

c. Sikap 

1) Kejujuran (5%) 

2) Kedisiplinan (5%) 

3) Penampilan/ Kerapian (5%) 

4) Sopan Santun (5%) 

 



 

6 Panduan PKL Prodi Farmasi 2022 

2. Penilaian dari Kampus 

a. Laporan (50%) 

b. Responsi (50%) 

I. Penyelenggara 

Untuk menjamin terpenuhinya efisiensi dan efektifitas dalam 

penyelenggaraan Praktek Kerja Lapangan, maka akan diselenggarakan melalui 

SPK antara Poltekkes Kemenkes Pangkalpinang dengan Rumah Sakit, Dinas 

Kesehatan dan MoU Kerjasama antara Poltekkes Kemenkes Pangkalpinang 

dengan Apotek. 
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BAB II  

PANDUAN PELAKSANAAN PKL DI DINAS KESEHATAN 

 

A. Tinjauan Teori 

Kesehatan adalah salah satu unsur penting bahkan sangat strategis dalam 

upaya pembangunan Manusia. Dengan kondisi kesehatan yang optimal, seseorang 

ataupun masyarakat suatu daerah bahkan suatu Negara akan mempunyai 

kesempatan dan kemampuan yang lebih besar untuk memenuhi kebutuhannya 

akan pendidikan dan ekonomi yang pada gilirannya akan berdampak pada 

meningkatnya kualitas sumber daya manusia (SDM) sebagai pelaku pembangunan 

(Depkes, 2009). 

Negara Kesatuan Republik Indonesia terdiri dari 34 Provinsi, 416 Kabupaten 

dan 98 Kota, merupakan Negara kepulauan dengan jumlah pulau ± 16.000 buah. 

Secara langsung Negara kesatuan Republik Indonesia berbatasan dengan 10 

(sepuluh) Negara, wilayah darat berbatasan dengan 3 (tiga) Negara yaitu : 

Malaysia, Papua New Guinea (PNG) dan Republik Demokratik Timor Leste 

(RDTL), sedangkan di wilayah laut berbatasan dengan 10 (sepuluh) Negara yaitu : 

India, Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam, Filipina, Republik Palau, 

Australia, RDTL dan PNG. 

Guna mewujudkan tujuan dan keinginan diatas, banyak upaya dan program 

yang telah dilaksanakan secara berkesinambungan antara pemerintah dan 

masyarakat, baik program yang bernuansa promotif, preventif dan kuratif maupun 

yang bersifat rehabilitatif. Salah satunya adalah program pengelolaan obat di 

Provinsi, Kabupaten dan Kota. Kebijakan pemerintah terhadap peningkatan akses 

obat diselenggarakan melalui beberapa strata kebijakan yaitu Undang-Undang 

sampai Keputusan Menteri Kesehatan yang mengatur berbagai ketentuan berkaitan 

dengan obat. 

Obat merupakan komponen esensial dari suatu pelayanan kesehatan, selain 

itu karena obat sudah merupakan kebutuhan masyarakat, maka persepsi 

masyarakat tentang hasil dari pelayanan kesehatan adalah menerima obat setelah 

berkunjung ke sarana kesehatan, yaitu Puskesmas, Poliklinik, Rumah Sakit, Dokter 
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praktek swasta dan lain-lain. Oleh karena vitalnya obat dalam pelayanan 

kesehatan, maka pengelolaan yang benar, efisien dan efektif sangat diperlukan 

oleh petugas di Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota (Kemenkes, 2010).  

Dengan demikian tanggung jawab pengadaan obat esensial untuk pelayanan 

kesehatan dasar bukan lagi menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat akan tetapi 

menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota. Oleh 

karena itu, Pemerintah Daerah Provinsi/ Kabupaten/Kota akan merasakan beban 

yang sangat besar terhadap APBD/DAU setiap tahunnya. 

Fasilitas pelayanan kesehatan merupakan komponen terakhir dari rantai 

pasokan farmasi. Pengelolaan obat di tingkat pusat langsung mempengaruhi 

kualitas kesehatan. Jika obat-obatan secara konsisten tidak tersedia, pasien 

menderita dan anggota staf kehilangan motivasi. Semua orang kehilangan 

kepercayaan dalam sistem kesehatan, dan kehadiran pasien menurun. Pengelolaan 

obat konstan dapat mempromosikan pelayanan kesehatan yang efektif, 

membangkitkan rasa percaya di fasilitas kesehatan, dan memberikan kontribusi 

untuk kepuasan kerja (Sallet, 2012). 

Pengelolaan obat merupakan suatu rangkaian kegiatan yang menyangkut 

aspek perencanaan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian obat, serta 

penggunaan obat secara rasional. Pengelolaan obat yang efektif terletak pada 

kebijakan dan kerangka hukum yang membangun dan mendukung komitmen 

publik untuk pasokan obat esensial dan dipengaruhi oleh isu-isu ekonomi. Hal 

tersebut dapat memberikan konsep dan pendekatan yang dapat menghasilkan 

perbaikan kesehatan terukur melalui akses yang lebih besar dan penggunaan obat 

rasional (Embrey, 2012). 

Guna menjamin ketersediaan obat di pelayanan kesehatan dan juga menjaga 

citra pelayanan kesehatan itu sendiri, maka sangatlah penting menjamin 

ketersediaan dana yang cukup untuk pengadaan obat esensial. Namun, yang paling 

penting lagi adalah dalam mengelola dana penyediaan obat secara efektif dan 

efisien. 

Tujuan pengelolaan obat adalah tersedianya obat esensial dan dapat diakses 

oleh seluruh penduduk, menjamin keamanan, khasiat, dan mutu obat yang 
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diproduksi dan pemerataan distribusi, meningkatkan kehadiran obat esensial di 

fasilitas kesehatan, penggunaan obat rasional oleh masyarakat (Embrey, 2012). 

Untuk meningkatkan penggunaan obat yang rasional, penggunaan obat 

esensial pada fasilitas pelayanan kesehatan harus disesuaikan dengan pedoman 

pengobatan yang telah ditetapkan, hal ini sangat berkaitan dengan pengelolaan 

obat. Pengelolaan obat yang efektif diperlukan untuk menjamin ketersediaan obat 

dengan jenis dan jumlah yang tepat dan memenuhi standar mutu (Kemenkes, 

2019a). 

Setiap fasilitas kesehatan perlu menyimpan dan mengelola obatnya. Sistem 

penyimpanan bertujuan untuk memastikan penyimpanan aman, penyimpanan 

dalam kondisi lingkungan yang benar, pencatatan akurat, penataan yang efektif, 

dan pemantauan obat yang kedaluwarsa, serta pencegahan pencurian. 

Penyimpanan harus terletak di dalam gedung yang tahan cuaca kering. Obat harus 

diatur dan mudah diakses, disimpan di rak-rak (sebagian besar obat di fasilitas 

kesehatan disimpan di rak-rak). Ruang dan peralatan pendingin harus disediakan 

untuk pendingin vaksin dan barang-barang lainnya. Suhu dan tingkat kelembaban 

harus dikontrol dalam batasbatas yang tepat, dan ruang harus memiliki ventilasi 

yang baik (Sallet, 2012). 

Organisasi yang berperan dalam pengelolaan obat publik terbagi menjadi 

beberapa tingkatan dengan kekhususan tugas dan fungsinya masing-masing. Satu 

diantara tingkatan organisasi itu adalah UPTD Farmasi/Instalasi Farmasi (IF). 

Instalasi Farmasi bertujuan untuk menjamin efisiensi dan efektifitas pemanfaatan 

alokasi dana, ketersediaan obat publik dan perbekalan kesehatan di unit pelayanan 

kesehatan dasar, dan menjamin penggunaan obat secara rasional. 

Mengingat pentingnya keberadaan UPTD Farmasi/IF di setiap wilayah, maka 

Jurusan Farmasi Poltekkes Kemenkes Pangkalpinang menjadikan organisasi ini 

sebagai salah satu lahan pembelajaran praktek dalam mata kuliah PKL bagi 

mahasiswa. 

B. Tujuan Kegiatan 

1. Mendidik dan melatih mahasiswa farmasi agar lebih kompeten di dunia kerja 
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2. Meningkatkan pengetahuan dan kemampuan praktek mahasisswa farmasi dalam 

menjalankan profesinya di Dinas Kesehatan 

3. Menjalin kerjasama dengan Dinas Kesehatan dalam bidang pendidikan dan 

pelatihan 

C. Dasar Pelaksanaan Kegiatan 

Adapun dasar pelaksanaan kegiatan PKL Jurusan Farmasi Poltekkes Kemenkes 

Pangkalpinang di Dinas Kesehatan mengacu pada Kurikulum Pendidikan Diploma 

Farmasi Poltekkes Kemenkes Pangkalpinang Tahun 2014. 

D. Kompetensi dan Kegiatan Penilaian 

1. Mencatat kebutuhan sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan (DK-1) 

2. Memesan sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan (DK-2) 

3. Menerima sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan (DK-3) 

4. Menyimpan sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan (DK-4) 

5. Melakukan administrasi dokumen sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan 

(DK-5) 

6. Berkomunikasi dengan orang lain (DK-6) 

7. Membuat rencana pengadaan sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan (DK-

7) 

8. Melakukan pencatatan dan dokumentasi perencanaan pengadaan sediaan 

farmasi dan perbekalan kesehatan (DK-8) 

9. Melakukan pengadaan sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan (DK-9) 

10. Melakukan pencatatan pengadaan obat dan perbekalan kesehatan yang bersifat 

droping, hibah dan produksi (DK-10) 

11. Melakukan penerimaan obat dan perbekalan kesehatan (DK-11) 

12. Melakukan peyimpanan obat dan perbekalan kesehatan (DK-12) 

13. Mendistribusikan obat dan perbekalan kesehatan (DK-13) 
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BAB III  

PANDUAN PELAKSANAAN PKL DI RUMAH SAKIT 

 

A. Tinjauan Teori 

1. Pengelolaan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Bahan Medis Habis Pakai 

(BMHP) 

 

Pengelolaan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Bahan Medis Habis 

Pakai (BMHP) merupakan kegiatan yang bersifat manajerial dalam pelayanan 

kefarmasian di Rumah Sakit yang harus dilakukan oleh Apoteker dan Tenaga 

Teknis Kefarmasian. Penyelenggaraan Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit 

harus menjamin ketersediaan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan BMHP 

yang aman, bermutu, bermanfaat, dan terjangkau bagi semua lapisan 

masyarakat. Kegiatan ini meliputi siklus kegiatan pemilihan, perencanaan 

kebutuhan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, 

pemusnahan dan penarikan, pengendalian, dan administrasi. Pengelolaan Alat 

Kesehatan, Sediaan Farmasi, dan BMHP di Rumah Sakit harus dilakukan oleh 

Instalasi Farmasi sistem satu pintu. Alat Kesehatan yang dikelola oleh Instalasi 

Farmasi sistem satu pintu berupa alat medis habis pakai/peralatan non 

elektromedik (Kemenkes, 2016a).  

Manajemen obat yang baik selalu menjamin tersedianya obat ketika 

diperlukan, dalam jumlah yang cukup dan mutu yang terjamin, untuk 

mendukung pelayanan yang bermutu di rumah sakit (Satibi, 2015). 

Pengelolaan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan BMHP juga bertujuan untuk 

pengamanan yang artinya persediaan tidak terganggu oleh kerusakan, 

pemborosan, penggunaan tanpa hak, pencurian dan penyusutan yang tidak 

wajar lainnya, termasuk agar terjadi efesiensi pembiayaaan. Oleh karena itu, 

pengelolaan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan BMHP perlu didukung oleh 

regulasi yang akuntabel dan operasional serta sumber daya yang memadai 

(Suharni, 2016). 

Pengelolaan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan BMHP diawali 

dengan kegiatan Pemilihan yang merupakan kegiatan untuk menetapkan jenis 
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Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan BMHP. Penetapan tersebut didasarkan 

pada formularium dan standar pengobatan/ pedoman diagnosa dan terapi, 

standar Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan BMHP (Kemnekes, 2016a). 

Sistem formularium merupakan suatu metode yang digunakan untuk 

mengevaluasi, menilai dan memilih zat aktif obat dan produk obat yang 

tersedia yang dianggap paling berguna dalam perawatan pasien (Satibi, 2015).  

Perencanaan kebutuhan yang bertujuan menentukan jumlah dan periode 

pengadaan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan BMHP sesuai hasil kegiatan 

Pemilihan untuk menjamin terpenuhinya kriteria tepat jenis, tepat jumlah, tepat 

waktu dan efisien. Perencanaan dilakukan untuk menghindari kekosongan obat 

dan mempertimbangkan ketersediaan anggaran, penetapan prioritas, sisa 

persediaan, data pemakaian periode yang lalu, waktu tunggu pemesanan, dan 

rencana pengembangan (Kemenkes, 2016a). Adapun pendekatan perencanaan 

kebutuhan dapat dilakukan melalui 4 metode, yaitu metode Konsumsi, metode 

Morbiditas, metode Kombinasi Konsumsi dan Morbiditas serta metode proxy 

consumption (Kemenkes, 2019b).  

Realisasi perencanaan dilakukan melalui kegiatan Pengadaan. Pengadaan 

yang efektif harus menjamin ketersediaan, jumlah dan waktu yang tepat 

dengan harga yang terjangkau dan sesuai standar mutu. Pengadaan dapat 

dilakukan melalui pembelian, produksi sediaan farmasi atau 

sumbangan/dropping/hibah (Kemenkes, 2016a). Kegiatan pengadaan ini juga 

mencakup pengambilan keputusan dan tindakan untuk menentukan jumlah 

obat yang spesifik, harga yang harus dibayar, kualitas obat yang diterima, 

pengiriman barang tepat waktu, proses berjalan lancar tidak memerlukan 

waktu dan tenaga berlebihan.  

Penerimaan merupakan kegiatan untuk menjamin kesesuaian jenis, 

spesifikasi, jumlah, mutu, waktu penyerahan dan harga yang tertera dalam 

kontrak atau surat pesanan dengan kondisi fisik yang diterima. Penerimaan 

sediaan farmasi dan BMHP harus dilakukan oleh Apoteker atau tenaga teknis 

kefarmasian. Petugas yang dilibatkan dalam penerimaan harus terlatih baik 

dalam tanggung jawab dan tugas mereka, serta harus mengerti sifat penting 



 

13 Panduan PKL Prodi Farmasi 2022 

dari sediaan farmasi dan BMHP. Dalam tim penerimaan harus ada Apoteker. 

Bila terjadi keraguan terhadap mutu obat dapat dilakukan pemeriksaan mutu di 

laboratorium yang ditunjuk pada saat pengadaan dan merupakan tanggung 

jawab pemasok yang menyediakan (Kemenkes, 2019b). 

Penyimpanan dilakukan untuk menjamin kualitas dan keamanan Sediaan 

Farmasi, Alat Kesehatan, dan BMHP sesuai dengan persyaratan kefarmasian. 

Persyaratan kefarmasian yang dimaksud meliputi persyaratan stabilitas dan 

keamanan, sanitasi, cahaya, kelembaban, ventilasi, dan penggolongan jenis 

Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan BMHP. Instalasi Farmasi harus dapat 

memastikan bahwa Obat disimpan secara benar dan diinspeksi secara periodik. 

Metode penyimpanan dapat dilakukan berdasarkan kelas terapi, bentuk 

sediaan, dan jenis Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan BMHP dan disusun 

secara alfabetis dengan menerapkan prinsip First Expired First Out (FEFO) 

dan First In First Out (FIFO) disertai sistem informasi manajemen. 

Penyimpanan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan BMHP yang penampilan 

dan penamaan yang mirip (LASA, Look Alike Sound Alike) tidak ditempatkan 

berdekatan dan harus diberi penandaan khusus untuk mencegah terjadinya 

kesalahan pengambilan Obat (Kemenkes, 2016a).  

Obat Narkotika dan Psikotropika masing-masing harus disimpan dalam 

lemari yang terpisah, sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang 

berlaku. Kunci lemari khusus dipegang oleh Apoteker penanggungjawab/ 

Apoteker yang ditunjuk dan pegawai lain yang dikuasakan. Setiap pergantian 

shift harus dilakukan pemeriksaan stok dan serah terima yang 

didokumentasikan (Kemenkes, 2019b). 

Distribusi merupakan suatu rangkaian kegiatan dalam rangka 

menyalurkan/menyerahkan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan BMHP dari 

tempat penyimpanan sampai kepada unit pelayanan/pasien dengan tetap 

menjamin mutu, stabilitas, jenis, jumlah, dan ketepatan waktu (Kemenkes, 

2016a). Distribusi sediaan farmasi dan BMHP dapat dilakukan dengan sistem 

distribusi sentralisasi (dilakukan secara terpusat oleh IFRS ke semua unit rawat 

di rumah sakit), sistem distribusi desentralisasi (distribusi oleh beberapa depo/ 
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satelit yang menjadi cabang pelayanan farmasi di rumah sakit), maupun 

kombinasi kedua sistem tersebut. Penyiapan sediaan farmasi dan BMHP dapat 

dilakukan dengan metode persediaan di ruang rawat (floor stock), resep 

perorangan dan dosis unit (unit dose dispensing) (Kemenkes, 2019b).  

Pemusnahan dan penarikan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan 

BMHP yang tidak dapat digunakan harus dilaksanakan dengan cara yang 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Penarikan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar/ketentuan peraturan 

perundang-undangan dilakukan oleh pemilik izin edar berdasarkan perintah 

penarikan oleh BPOM (mandatory recall) atau berdasarkan inisiasi sukarela 

oleh pemilik izin edar (voluntary recall) dengan tetap memberikan laporan 

kepada Kepala BPOM. Penarikan Alat Kesehatan dan BMHP dilakukan 

terhadap produk yang izin edarnya dicabut oleh Menteri. Pemusnahan 

dilakukan untuk Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan BMHP bila produk 

tidak memenuhi persyaratan mutu,  telah kadaluwarsa, tidak memenuhi syarat 

untuk dipergunakan dalam pelayanan kesehatan atau kepentingan ilmu 

pengetahuan, dan/atau dicabut izin edarnya.  

Pengendalian persediaan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan BMHP 

bertujuan agar: penggunaan  obat sesuai dengan Formularium Rumah Sakit, 

sesuai dengan diagnosis dan terapi, serta memastikan persediaan efektif dan 

efisien atau tidak terjadi kelebihan dan kekurangan/kekosongan, kerusakan, 

kadaluwarsa, dan kehilangan serta pengembalian pesanan Sediaan Farmasi, 

Alat Kesehatan, dan BMHP (Kemenkes, 2016a). Menurut Amalia dan 

Ramadhan (2019), pengendalian Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan BMHP 

dapat dilakukan dengan pencatatan stock opname secara periodik yang 

kemudian menjadi bahan evaluasi persediaan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan 

dan BMHP. 

Kegiatan administrasi terdiri dari Pencatatan dan pelaporan terhadap 

kegiatan pengelolaan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan BMHP yang 

meliputi perencanaan kebutuhan, pengadaan, penerimaan, pendistribusian, 

pengendalian persediaan, pengembalian, pemusnahan dan penarikan Sediaan 
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Farmasi, Alat Kesehatan, dan BMHP. Pelaporan dibuat secara periodik yang 

dilakukan Instalasi Farmasi dalam periode waktu tertentu; Administrasi 

keuangan berupa pengaturan anggaran, pengendalian dan analisa biaya, 

pengumpulan informasi keuangan, penyiapan laporan, penggunaan laporan 

yang berkaitan dengan semua kegiatan Pelayanan Kefarmasian secara rutin 

atau tidak rutin (Kemenkes, 2016a). 

2. Pelayanan Farmasi Klinik 

Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit merupakan bagian yang tidak 

terpisahkan dari sistem pelayanan kesehatan rumah sakit yang berorientasi 

kepada pelayanan pasien, penyediaan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan 

BMHP yang bermutu dan terjangkau bagi semua lapisan masyarakat termasuk 

pelayanan farmasi klinik. Pelayanan kefarmasian merupakan kegiatan yang 

bertujuan untuk mengidentifikasi, mencegah dan menyelesaikan masalah 

terkait obat. Tuntutan pasien dan masyarakat akan peningkatan mutu 

pelayanan kefarmasian, mengharuskan adanya perluasan dari paradigma lama 

yang berorientasi kepada produk (drug oriented) menjadi paradigma baru yang 

berorientasi pada pasien (patient oriented) dengan filosofi pelayanan 

kefarmasian (pharmaceutical care) (Kemenkes, 2016). Pelayanan farmasi 

klinik yang dilakukan sesuai dengan kompetensi DIII Farmasi meliputi 

Kegiatan pengkajian resep, Pelayanan Informasi Obat (PIO), Monitoring Efek 

Samping Obat (MESO) dan visite. 

Pelayanan resep dimulai dari penerimaan, pemeriksaan ketersediaan, 

pengkajian resep, penyiapan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan BMHP 

termasuk peracikan obat, pemeriksaan, penyerahan disertai pemberian 

informasi. Pada setiap tahap alur pelayanan resep dilakukan upaya pencegahan 

terjadinya kesalahan pemberian obat (medication error). Kegiatan ini untuk 

menganalisa adanya masalah terkait obat, bila ditemukan masalah terkait obat 

harus dikonsultasikan kepada dokter penulis resep (Kemenkes, 2016a). 

PIO merupakan kegiatan penyediaan dan pemberian informasi, 

rekomendasi obat yang independen, akurat, tidak bias, terkini dan 

komprehensif yang dilakukan oleh Apoteker kepada dokter, Apoteker, 
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perawat, profesi kesehatan lainnya serta pasien dan pihak lain di luar rumah 

sakit. Menurut Kemenkes (2016a) PIO bertujuan untuk:  

a) Menyediakan informasi mengenai obat kepada pasien dan tenaga kesehatan 

di lingkungan rumah sakit dan pihak lain di luar rumah sakit;  

b) Menyediakan informasi untuk membuat kebijakan yang berhubungan 

dengan obat/Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Bahan Medis Habis 

Pakai, terutama bagi Tim Farmasi dan Terapi;  

c) menunjang penggunaan obat yang rasional. 

MESO merupakan kegiatan pemantauan setiap respon terhadap obat 

yang tidak dikehendaki, yang terjadi pada dosis lazim yang digunakan pada 

manusia untuk tujuan profilaksis, diagnosa dan terapi. Efek Samping Obat 

(ESO) adalah reaksi obat yang tidak dikehendaki yang terkait dengan kerja 

farmakologi. Menurut Kemenkes (2016a), MESO bertujuan:  

a) Menemukan ESO sedini mungkin terutama yang berat, tidak dikenal dan 

frekuensinya jarang;  

b) Menentukan frekuensi dan insidensi ESO yang sudah dikenal dan yang 

baru saja ditemukan;  

c) Mengenal semua faktor yang mungkin dapat menimbulkan/mempengaruhi 

angka kejadian dan hebatnya ESO;  

d) Meminimalkan risiko kejadian reaksi obat yang tidak dikehendaki;  

e) Mencegah terulangnya kejadian reaksi obat yang tidak dikehendaki. 

Visite juga dapat dilakukan pada pasien yang sudah keluar rumah sakit 

baik atas permintaan pasien maupun sesuai dengan program rumah sakit yang 

biasa disebut dengan pelayanan kefarmasian di rumah (Home Pharmacy 

Care). Visite bertujuan untuk mengamati kondisi klinis pasien secara langsung, 

dan mengkaji masalah terkait obat, memantau terapi obat dan reaksi obat yang 

tidak dikehendaki, meningkatkan terapi obat yang rasional dan menyajikan 

informasi obat kepada dokter, pasien serta profesional kesehatan lainnya 

(Kemenkes, 2016a). 
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B. Tujuan Kegiatan 

1. Mendidik dan melatih mahasiswa farmasi agar lebih kompeten di dunia 

kerja 

2. Meningkatkan pengetahuan dan kemampuan praktek mahasiswa farmasi 

dalam menjalankan profesinya di sarana pelayanan kefarmasian Rumah 

Sakit 

3. Menjalin kerjasama dengan Rumah Sakit dalam bidang pendidikan dan 

pelatihan 

C. Dasar Pelaksanaan Kegiatan 

Adapun dasar pelaksanaan kegiatan pembelajaran PKL Jurusan Farmasi Poltekkes 

Kemenkes Pangkalpinang di Rumah Sakit  mengacu pada Kurikulum Pendidikan 

Diploma Farmasi Poltekkes Kemenkes Pangkalpinang Tahun 2014. 

D. Kompetensi dan Kegiatan Penilaian 

1. Melakukan administrasi dokumen sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan 

(RSP-1) 

2. Membuat rencana pengadaan sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan 

(RSP-2) 

3. Melakukan pengadaan sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan (RSP-3) 

4. Membuat perencanaan, pengadaan dan pelaporan obat golongan narkotika 

dan psikotropika (RSP-4) 

5. Melakukan pencatatan dan dokumentasi perencanaan pengadaan sediaan 

farmasi dan perbekalan kesehatan (RSP-5) 

6. Melakukan pencatatan pengadaan sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan 

yang bersifat droping, hibah dan produksi (RSP-6) 

7. Melakukan penerimaan sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan (RSP-7) 

8. Melakukan penyimpanan sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan (RSP-8) 

9. Mendistribusikan sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan dan gudang 

rumah sakit (RSP-9) 

10. Melaksanakan distribusi sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan untuk 

keperluan floor stock (RSP-10) 

11. Berkomunikasi dengan orang lain (RSP-11) 
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12. Melakukan persiapan diri memasuki dunia usaha (RSP-12) 

13. Membuat rencana pengadaan sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan 

yang bersifat droping, hibah dan produksi (RSP-13) 

14. Melakukan pengadaan sediaan farmasi dan pembekalan kesehatan yang 

bersifat droping, hibah dan produksi (RSP-14) 

15. Melakukan distribusi sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan (RSP-15) 

16. Merancang proses penyerahan obat dan kesehatan floor stock, individual 

prescription, sentralisasi dan desentralisasi (RSP-16) 

17. Mengklarifikasi,interpretasi dan verifikasi permintaan sediaan farmasi dan 

perbekalan kesehatan (RSP-17) 

18. Menentukan regulasi sediaan farmasi dan perbekalan farmasi (RSP-18) 

19. Menentukan strerilisasi rumah sakit (RSP-19) 

20. Mengkalkulasi biaya resep obat non steril (RSK-1) 

21. Menyiapkan keperluan sediaan non steril di rumah sakit sederhana (RSK-2) 

22. Menyerahkan obat unit dose/ resep individu dengan informasi sederhana 

(RSK-3) 

23. Berkomunikasi dengan orang lain (RSK-4) 

24. Melakukan persiapan diri memasuki dunia usaha (RSK-5) 

25. Menghitung/ kalkulasi biaya obat dan perbekalan kesehatan (RSK-6) 

26. Melakukan kalkulasi biaya obat dan kesehatan atas dasar permintaan dari 

dokter atau dari ruang-ruang (RSK-7) 

27. Melakukan dispensing obat berdasarkan permintaan dokter (RSK-8) 

28. Melakukan perbekalan farmasi kepada pasien disertai informasi (RSK-9) 

29. Melakukan pencatatan semua data yang berhubungan dengan proses 

dispensing (RSK-10) 

30. Mempersiapkan SDM, ruang dan fasilitas untuk dispensing sediaan steril 

(RSK-11) 

31. Melakukan penyerahan sediaan steril diikuti pemberian informasi (RSK-12) 

32. Melakukan pelayanan narkotika (RSK-13) 

33. Melakukan pelayanan residensial (home care) (RSK-14) 

34. Melakukan monitoring efek samping obat (RSK-15) 
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35. Melakukan pelayanan informasi obat (RSK-16) 

36. Melakukan monitoring penggunaan obat berdasarkan resep (RSK-17) 

37. Menyiapkan dan meracik sediaan farmasi (RSK-18) 

38. Menulis etiket dan menempelkannya pada kemasan sediaan farmasi (RSK-

19) 

39. Menulis copy resep (RSK-20) 

40. Menyerahkan obat kepada pasien (RSK-21) 

41. Melakukan pelayanan narkotika dan psikotropika (RSK-22) 
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BAB IV  

PANDUAN PELAKSANAAN PKL DI APOTEK 

 

A. Tinjauan Teori 

1. Pengelolaan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Bahan Medis Habis Pakai 

(BMHP) 

Penyelenggaraan pelayananan kefarmasian di Apotek harus menjamin 

ketersediaan sediaan farmasi, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai 

yang aman, bermutu, bermanfaat dan terjangkau. Oleh karena itu, 

pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai 

harus dilakukan secara multidisiplin, terkoordinir dan menggunakan proses 

yang efektif untuk menjamin kendali  mutu dan kendali biaya. Pengelolaan 

persediaan farmasi dan perbekalan kesehatan lainnya dilakukan sesuai 

ketentuan perundangan yang berlaku meliputi perencanaan, pengadaan, 

penerimaan, pemusnahan, pengendalian, pencatatan dan pelaporan. 

(Kemenkes, 2016b) 

a. Perencanaan 

Dalam membuat perencanaan pengadaan sediaan farmasi, alat kesehatan 

dan BMHP perlu diperhatikan pola penyakit, pola konsumsi, budaya dan 

kemampuan masyarakat. 

b. Pengadaan 

Dalam menjamin kualitas pelayanan kefarmasian maka pengadaan 

sediaan farmasi harus melalui jalur resmi sesuai ketentuan perundang-

undangan. 

c. Penerimaan 

Penerimaan merupakan kegiatan untuk menjamin keseuaian jenis, 

spesifikasi, jumlah, mutu, waktu penyerahan dan harga yang tertera 

dalam surat pesanan dengan kondisi fisik yang diterima. 

d. Penyimpanan 

1) Obat/bahan obat harus disimpan dalam wadah asli dari pabrik. 

Dalam hal pengecualian/ darurat dimana isi dipindahkan pada 
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wadah lain, maka harus dicegah terjadinya kontaminasi dan harus 

ditulis informasi yang jelas pada wadah baru. Wadah sekurang-

kurangnya memuat nama obat, no batch, dan tanggal kedaluwarsa. 

2) Semua obat/bahan obat harus disimpan pada kondisi yang sesuai 

sehingga terjamin keamanan dan stabilitasnya. 

3) Tempat penyimpanan obat tidak dipergunakan untuk penyimpanan 

barang lainnya yang menyebabkan kontaminasi 

4) Sistem penyimpanan dilakukan dengan memperhatikan bentuk 

sediaan dan kelas terapi obat serta disusun secara alfabetis. 

5) Pengeluaran obat memakai sistem First Expired First Out (FEFO) 

dan/atau First in First Out (FIFO). 

e. Pemusnahan 

1) Obat kedaluwarsa atau rusak harus dimusnahkan sesuai dengan 

jenis dan bentuk sediaan. Pemusnahan obat kadaluarsa atau rusak 

yang mengandung narkotika/psikotropika dilakukan oleh apoteker 

dan disaksikan oleh dinas kesehatan kabupaten/kota. Pemusnahan 

obat selaian narkotik dan psikotropik dilakukan oleh apoteker dan 

disaksikan oleh tenaga kefarmasian lain yang memiliki surat izin 

praktek/surat izin kerja. Pemusnahan dibuktikan oleh berita acara 

pemusnahan. 

2) Resep yang telah disimpan melebihi jangka waktu 5 tahun dapat 

dimusnahkan. Pemusnahan resep dilakukan oleh apoteker 

disaksikan oleh sekurang-kurangnya petugas lain di apotek dengan 

cara dibakar/ pemusnahan lain yang dibuktikan dengan berita acara 

pemusnahan resep dan selanjutnya dilaporkan ke Dinkes Kab/Kota. 

f. Pengendalian 

Pengendalian dilakukan untuk mempertahankan jenis dan jumlah 

persediaan sesuai dengan kebutuhan pelayanan melalui pengaturan 

sistem pesanan atau pengadaan, penyimpanan dan pengeluaran. Hal 

ini bertujuan untuk menghindari terjadinya kelebihan, kekurangan, 

kekosongan, kerusakan, kedaluwarsa, kehilangan serta penegmbalian 
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pesanan. Pengendalian persediaan dilakukan menggunakan kartu stok 

baik dengan cara manual atau elektronik. Kartu stok sekurang-

kurangnya memuat nama obat, tanggal kedaluwarsa, jumlah 

pemasukan, jumlah pengeluaran dan sisa persedian. 

g. Pencatatan dan Pelaporan 

Pencatatan dilakukan pada setiap proses pengelolaan sediaan farmasi, 

alat kesehatan dan BMHP meliputi pengadaan, surat pesanan, faktur, 

penyimpanan (kartu stock), penyerahan (nota/struk penjualan) dan 

pencatatan lainnya disesuaikan dengan kebutuhan. Pelaporan terdiri 

dari pelaporan internal dan eksternal. Pelaporan internal merupakan 

pelaporan yang digunakan untk kebutuhan manjemen Apotek, 

meliputi keuangan, barang dan laporan lainnya. Pelaporan eksternal 

merupakan pelaporan yang dibuat untuk memenuhi kewajiban sesuai 

dengan ketenuan peraturan perudang-undangan meliputi pelaporan 

narkotika, psikotropika dan pelaporan lainnya. 

2. Pelayanan Farmasi Klnik 

a. Pelayanan obat nonresep 

Pelayanan obat non resep adalah pelayanan kepada pasien yang ingin 

melakukan pengobatan sendiri atau yang dikenal dengan swamedikasi 

(Anggraini et al., 2020).  Berdasarkan Depkes (2006), pengobatan sendiri 

(swamedikasi) harus mengikuti prinsip penggunaan obat secara umum,yaitu 

penggunaan obat secara aman dan rasional. Swamedikasi yang 

bertanggungjawab membutuhkan produk obat yang sudah terbukti 

keamanan, khasiat dan kualitasnya, serta membutuhkan penilaian obat yang 

tepat sesuai dengan indikasi penyakit dan kondisi pasien.  Sesuai dengan 

Depkes (1993), kriteria obat yag dapat diserahkan tanpa resep adalah: 

1) Tidak dikontraindikasikan untuk penggunaan pada wanita hamil, anak di 

bawah usia 2 tahun dan orang tua di atas 65 tahun 

2) Pengobatan sendiri dengan obat dimaksud tidak memberikan resiko pada 

kelanjutan penyakit 
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3) Penggunaannya tidak memerlukan cara dan atau alat khusus yang harus 

dilakukan oleh tenaga kesehatan. 

4) Penggunaannya diperlukan untuk penyakit yang prevalensinya tinggi di 

Indonesia. 

5) Obat yang dimaksud memiliki rasio khasiat dan keamanan yang dapat  

dipertanggungjawabkan untuk pengobatan sendiri. 

Berdasarkan kriteria tersebut, kelompok obat untuk swamedikasi atau obat-

obat yang dapat digunakan tanpa resep adalah obat yang berada dalam 

kategori Obat Wajib Apotek (OWA), Obat Bebas Terbatas (OBT) dan Obat 

Bebas (OB). Obat wajib apotek terdiri dari kelas terapi oral kontrasepsi,obat 

saluran cerna, obat mulut serta tenggorokan, obat saluran nafas, obat yang 

mempengaruhi sistem neuromuskular, anti parasitdan obat kulit topikal 

(Anggraini et al., 2020). 

b. Pelayanan obat resep 

Resep adalah permintaan tertulis dari dokter, dokter gigi, atau dokter 

hewan kepada Apoteker, baik dalam bentuk kertas maupun elektronik untuk 

menyediakan dan menyerahkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan bagi 

pasien (Kemenkes, 2016).  Resep yang mengandung narkotik tidak boleh ada 

tulisan atau tanda iter (iterasi) yang berarti dapat diulang, m.i (mihi ipsi) 

yang berarti untuk dipakai sendiri, atau u.c (usus cognitus) yang berarti 

pemakainnya diketahui. Resep yang mengandung narkotik tidak boleh 

diulang, tetapi harus dengan resep baru. Resep– resep yang mengandung 

narkotik harus disimpan terpisah dari resep lainnya. Resep dapat diulang, jika 

dokter menghendaki agar resepnya dapat diulang, maka dalam resep ditulis 

kata “iter/iterasi” dan beberapa kali resep boleh diulang. Misalnya tertulis 

iter 3× artinya resep dapat dilayani sebanyak 1+3kali = 4 kali. Jika dokter 

menghendaki agar resepnya tidak boleh diulang tanpa sepengetahuannya, 

maka dapat dituliskan pada resep tersebut dengan kata n.i = ne iterator (tidak 

dapat ulang). Resep yang tidak boleh diulang adalah resep yang mengandung 

obat – obatan narkotik, psikotropik dan obat keras yang telah ditetapkan oleh 

pemerintah/ Menkes RI (Syamsuni, 2007). 
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c. Pengkajian dan pelayanan resep 

Pengkajian resep meliputi administrasi, kesesuaian farmasetik dan 

pertimbangan klinis (Kemenkes, 2016b). Kajian administratif meliputi Nama 

pasien, umur, jenis kelamin dan berat badan; Nama dokter, nomor Surat Izin 

Praktik (SIP), alamat, nomor telepon dan paraf; tanggal penulisan resep. 

Kajian kesesuaian farmasetik meliputi bentuk dan kekuatan sediaan; 

stabilitas; kompatibilitas (ketercampuran obat). Pertimbangan klinis meliputi 

ketepatan indikasi dan dosis obat; aturan, cara dan lama penggunaan obat; 

duplikasi dan/atau polifarmasi; reaksi obat yang tidak diinginkan (alergi, efek 

samping obat, manifestasi klinis lain); kontra indikasi; interaksi. 

d. Dispensing 

Dispensing terdiri dari penyiapan, penyerahan dan pemberian informasi obat. 

Setelah  melakukan pengkajian resep dilakukan hal sebagai berikut 

(Kemenkes, 2016b): 

1) Menyiapkan obat sesuai dengan permintaan Resep:Menghitung 

kebutuhan jumlah obat sesuai dengan Resep; Mengambil obat yang 

dibutuhkan pada rak penyimpanan dengan  memperhatikan nama obat, 

tanggal kadaluwarsa dan keadaan fisik obat. 

2) Melakukan peracikan obat bila diperlukan 

3) Memberikan etiket sekurang-kurangnya meliputi warna putih untuk obat 

dalam/oral; warna biru untuk obat luar dan suntik; menempelkan label 

“kocok dahulu” pada sediaan bentuk suspensi atau emulsi. 

4) Memasukkan obat ke dalam wadah yang tepat dan terpisah untuk obat 

yang berbeda untuk menjaga mutu obat dan menghindari penggunaan 

yang salah. 

 Setelah penyiapan obat dilakukan hal sebagai berikut: 

1) Sebelum obat diserahkan kepada pasien harus dilakukan pemeriksaan 

kembali mengenai penulisan nama pasien pada etiket, cara penggunaan 

serta jenis dan jumlah obat (kesesuaian antara penulisan etiket dengan 

resep); 

2) Memanggil nama dan nomor tunggu pasien; 
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3) Memeriksa ulang identitas dan alamat pasien; 

4) Menyerahkan obat yang disertai pemberian informasi obat; 

5) Memberikan informasi cara penggunaan obat dan hal-hal yang terkait 

dengan obat antara lain manfaat obat, makanan dan minuman yang 

harus dihindari, kemungkinan efek samping, cara penyimpanan obat 

dan lain-lain; 

6) Penyerahan Obat kepada pasien hendaklah dilakukan dengan cara yang 

baik, mengingat pasien dalam kondisi tidak sehat mungkin emosinya 

tidak stabil; 

7) Memastikan bahwa yang menerima obat adalah pasien atau 

keluarganya; 

8) Membuat salinan resep sesuai dengan resep asli dan diparaf oleh 

Apoteker (apabila diperlukan); 

9) Menyimpan Resep pada tempatnya; 

10) Apoteker membuat catatan pengobatan pasien 

e. Pelayanan Informasi Obat (PIO) 

Pelayanan Informasi Obat merupakan kegiatan yang dilakukan oleh 

Apoteker dalam pemberian informasi mengenai obat yang tidak memihak, 

Konseling merupakan proses interaktif antara Apoteker dengan 

pasien/keluarga untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman, kesadaran 

dan kepatuhan sehingga terjadi perubahan perilaku dalam penggunaan obat 

dan menyelesaikan masalah yang dihadapi pasien. Untuk mengawali 

konseling, Apoteker menggunakan three prime questions. Apabila tingkat 

kepatuhan pasien dinilai rendah, perlu dilanjutkan dengan metode Health 

Belief Model. Apoteker harus melakukan verifikasi bahwa pasien atau 

keluarga pasien sudah memahami obat yang digunakan.dievaluasi dengan 

kritis dan dengan bukti terbaik dalam segala aspek penggunaan obat kepada 

profesi kesehatan lain, pasien atau masyarakat. Informasi mengenai obat 

termasuk obat resep, obat bebas dan herbal. Informasi meliputi dosis, bentuk 

sediaan, formulasi khusus, rute dan metoda pemberian, farmakokinetik, 

farmakologi, terapeutik dan alternatif, efikasi, keamanan penggunaan pada 
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ibu hamil dan menyusui, efek samping, interaksi,  stabilitas,  ketersediaan,  

harga, sifat fisika atau kimia dari obat dan lain-lain (Kemenkes, 2016b). 

f. Konseling 

Konseling merupakan proses interaktif antara Apoteker dengan 

pasien/keluarga untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman, kesadaran 

dan kepatuhan sehingga terjadi perubahan perilaku dalam penggunaan obat 

dan menyelesaikan masalah yang dihadapi pasien. Untuk mengawali 

konseling, Apoteker menggunakan three prime questions. Apabila tingkat 

kepatuhan pasien dinilai rendah, perlu dilanjutkan dengan metode Health 

Belief Model. Apoteker harus melakukan verifikasi bahwa pasien atau 

keluarga pasien sudah memahami obat yang digunakan. 

Kriteria pasien/keluarga pasien yang perlu diberi konseling (Kemenkes, 

2016): 

1) Pasien kondisi khusus (pediatri, geriatri, gangguan fungsi hati dan/atau 

ginjal, ibu hamil dan menyusui). 

2) Pasien dengan terapi jangka panjang/penyakit kronis (misalnya: TB, DM, 

AIDS, epilepsi). 

3) Pasien yang menggunakan obat dengan instruksi khusus (penggunaan 

kortikosteroid dengan tappering down/off). 

4) Pasien yang menggunakan obat dengan indeks terapi sempit (digoksin, 

fenitoin, teofilin). 

5) Pasien dengan polifarmasi; pasien menerima beberapa obat untuk indikasi 

penyakit yang sama. Dalam kelompok ini juga termasuk pemberian lebih 

dari satu obat untuk penyakit yang diketahui dapat disembuhkan dengan 

satu jenis obat. 

6) Pasien dengan tingkat kepatuhan rendah.  

g. Pelayanan kefarmasian di rumah 

Apoteker sebagai pemberi layanan diharapkan juga dapat melakukan 

Pelayanan Kefarmasian yang bersifat kunjungan rumah, khususnya untuk 

untuk kelompok lansia dan pasien dengan pengobatan penyakit kronis 

lainnya. 
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h. Pemantauan Terapi Obat (PTO) 

Merupakan proses yang memastikan bahwa seorang pasien mendapatkan 

terapi obat yang efektif dan terjangkau dengan memaksimalkan efikasi dan 

meminimalkan efek samping. Kriteria pasien adalah anak-anak dan lanjut 

usia, ibu hamil dan menyusui; menerima obat lebih dari 5 jenis; adanya 

multidiagnosis; pasien dengan gangguan fungsi ginjal atau hati; menerima 

obat dengan indeks terapi sempit; menerima obat yang sering diketahui 

menyebabkan reaksi obat yang merugikan. 

i. Monitoring Efek Samping Obat (MESO) 

Merupakan kegiatan pemantauan setiap respon terhadap obat yang 

merugikan atau tidak diharapkan yang terjadi pada dosis normal yang 

digunakan pada manusia untuk tujuan profilaksis, diagnosis dan terapi atau 

memodifikasi fungsi fisiologis.  

B. Tujuan Kegiatan 

4. Mendidik dan melatih mahasiswa farmasi agar lebih kompeten di dunia kerja 

5. Meningkatkan pengetahuan dan kemampuan praktek mahasisswa farmasi dalam 

menjalankan profesinya di sarana pelayanan kefarmasian Apotek 

6. Menjalin kerjasama dengan Apotek dalam bidang pendidikan dan pelatihan 

C. Dasar Pelaksanaan Kegiatan 

Adapun dasar pelaksanaan kegiatan PKL Jurusan Farmasi Poltekkes Kemenkes 

Pangkalpinang di Apotek  mengacu pada Kurikulum Pendidikan Diploma Farmasi 

Poltekkes Kemenkes Pangkalpinang. 

D. Kompetensi dan Kegiatan Penilaian 

1. Melakukan pencatatan kebutuhan sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan 

(AP-1) 

2. Melakukan pemesanan sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan (AP-2) 

3. Melakukan penerimaan sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan (AP-3)  

4. Melakukan penyimpanan sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan (AP-4) 

5. Melakukan pengadministrasian dokumen sediaan farmasi dan perbekalan 

kesehatan (AP-5) 

6. Berkomunikasi dengan orang lain (AP-6) 
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7. Melakukan persiapan diri memasuki dunia usaha (AP-7) 

8. Membuat rencana pengadaan sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan 

(AP-8) 

9. Melakukan pengadaan sediaan farmasi  dan perbekalan kesehatan (AP-9) 

10. Melakukan perencanaan, pengadaan dan pelaporan obat golongan narkotika 

dan psikotropika (AP-10) 

11. Melakukan pencatatan dan dokumentasi perencanaan pengadaan sediaan 

farmasi dan perbekalan kesehatan (AP-11) 

12. Menghitung/ mengkalkulasi biaya obat dan perbekalan kesehatan (AK-1) 

13. Menyiapkan dan meracik sediaan farmasi (AK-2) 

14. Menulis etiket dan menempelkannya pada kemesan sediaan farmasi (AK-3) 

15. Menulis copy resep (AK-4) 

16. Memberikan informasi tentang keluarga berencana (AK-5) 

17. Memberikan pelayanan obat bebas terbatas, dan perbekalan kesehatan (AK-

6) 

18. Membuat sediaan obat guna keperluan/ persediaan apotek (AK-7) 

19. Berkomunikasi dengan orang lain (AK-8) 

20. Melakukan persiapan diri memasuki dunia usaha (AK-9) 

21. Mahasiswa mampu menyerahkan obat kepada pasien (AK-10) 

22. Mahasiswa mampu pelayanan narkotika dan psikotropika (AK-11) 

23. Melakukan pelayanan tentang keluarga berencana kepada masyarakat (AK-

12) 

24. Melakukan pelayanan resedensial (home care) (AK-13) 

25. Melakukan monitoring penggunaan obat berdasarkan resep (AK-14). 

26. Melakukan Monitoring Efek Samping Obat (MESO) (AK-15) 

27. Melakukan Pelayanan Informasi Obat (PIO) (AK-16) 

28. Melakukan pengobatan mandiri/swamedikasi (AK-17) 
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Lampiran 1 Sistematika Laporan 

Sistematika

(1)

A.  Latar Belakang

B.  Tujuan

C.  Manfaat

A.  Tinjauan Teori

B.  Profil Lahan Praktek Kerja Lapangan

Bagian Akhir DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR LAMPIRAN

Bagian Utama BAB I   PENDAHULUAN

BAB II  TINJAUAN PUSTAKA

BAB III URAIAN KEGIATAN

Komponen Penyusun

(2)

Bagian Awal HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PENGESAHAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

 

Sampul Laporan menggunakan kertas hijau jilid laminating (sofcover). Warna sampul 

adalah hijau tua dan dibuat dengan ukuran A4 (21,0 cm x 29,7 cm).  

Naskah diketik dengan huruf Times New Roman ukuran (font) 12 dan untuk keseluruhan 

naskah harus menggunakan ukuran yang sama. Bagian-bagian tertentu seperti judul dan 

bab diketik dengan ukuran (font) 14. Isi tabel minimal ukuran (font) 10.  

Jarak antara 2 baris dibuat 2 spasi, kecuali judul tabel, keterangan gambar yang melebihi 

satu baris, dan daftar pustaka, ditulis dengan jarak 1 spasi ke bawah. 

Tabel diberi nomor urut dengan angka latin diketik di atas tabel (dan diacu dalam 

naskah). Gambar diberi nomor urut dengan angka latin diketik di bawah gambar (dan 

diacu dalam naskah). 

Referensi atau sumber kutipan yang dipergunakan dalam Laporan PKL harus tercantum 

dalam Daftar Pustaka demikian pula sebaliknya. Daftar Pustaka diketik dengan spasi 1, 

spacing before “0”, dan spacing after “10”. Baris pertama dalam satu pustaka sesuai 

dengan batas tepi kiri kertas dan baris selanjutnya dalam satu pustaka menjorok ke dalam 

sebanyak 6 ketukan. Daftar Pustaka diketik berurutan secara alfabetis tanpa penomoran 

antarpustaka. 
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Lampiran 2 Halaman Sampul 

 

LAPORAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN 

DI----------------------------------------------------- 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

                                                                    

 

 

Disusun oleh: 

 

NAMA MAHASISWA (NIM) 

NAMA MAHASISWA (NIM) 

NAMA MAHASISWA (NIM) 
NAMA MAHASISWA (NIM) 

 

 

 

 

 

PROGRAM STUDI FARMASI  

POLTEKKES KEMENKES PANGKALPINANG  

TAHUN 2022

Times New Roman, 

14, Bold, spasi 1 

Times New Roman, 

12, spasi 1 

Times New Roman, 

12, Bold, spasi 1 



 

 

 

 

 Panduan PKL Prodi Farmasi 2022 

Lampiran 3     Halaman Judul 

 

LAPORAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN 

DI----------------------------------------------------- 
 

 

 

 

 

 

Disusun oleh: 

 

NAMA MAHASISWA (NIM) 

NAMA MAHASISWA (NIM) 

NAMA MAHASISWA (NIM) 

NAMA MAHASISWA (NIM) 

 

             

 

 

 

 

Pembimbing: 

 

Pembimbing Lahan 

Pembimbing Kampus I 

Pembimbing Kampus II (jika ada) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAM STUDI FARMASI  

POLTEKKES KEMENKES PANGKALPINANG  

TAHUN 2022 

Times New Roman, 

12, Bold, spasi 1 

Times New Roman, 

12, spasi 1 

Times New Roman, 

14, Bold, spasi 1 

Times New Roman, 

12, spasi 1 
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Lampiran 4 Halaman Pengesahan 

PENGESAHAN  
 

LAPORAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN 

DI----------------------------------------------------- 
 

 

Oleh: 

NAMA MAHASISWA (NIM) 

NAMA MAHASISWA (NIM) 

NAMA MAHASISWA (NIM) 

NAMA MAHASISWA (NIM) 

 

Telah disahkan dan diterima sebagai syarat responsi Praktek Kerja Lapangan  

di Program Studi Farmasi Poltekkes Kemenkes Pangkalpinang 

     

Pangkalan Baru,                 2022 

    

Pembimbing Lahan         Pembimbing Kampus 

 

 

 

Nama         Nama 

NIP (jika ada)         NIP (jika ada) 

 

Pembimbing Lahan (jika > 1)         Pembimbing Kampus (jika > 1) 

 

 

 

Nama         Nama 

NIP (jika ada)         NIP (jika ada) 

 
 

Mengetahui, 

 

Kepala Sarana PKL     Ketua Program Studi Farmasi  
 

 

 
 

 

Nama     Eva Dewi Rosmawati Purba, M.Kes  

NIP (jika ada)     NIP 197901152012122002 

 

 

 

Times New Roman, 

12, Bold, spasi 1 

 

Times New Roman, 

14, Bold, spasi 1 

Times New Roman, 

12, spasi 1 

Tanda Tangan 

dan Cap 
Tanda Tangan 

dan Cap 
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Lampiran 5 Kata Pengantar 

KATA PENGANTAR 

Segala puji dan syukur praktikan panjatkan kehadirat Allah SWT atas 

rahmat dan karunia-Nya sehingga praktikan dapat menyelesaikan laporan 

“Praktek Kerja Lapangan (PKL) di ....”. Laporan ini dibuat untuk memenuhi salah 

satu persyaratan akademis dalam rangka menyelesaikan Diploma III pada Jurusan 

Farmasi di Poltekkes Kemenkes Pangkalpinang. 

Praktikan menyadari bahwa dalam penulisan laporan ini tidak lepas dari 

dukungan dan bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, praktikan mengucapkan 

terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu, terutama kepada: 

1. Bapak Akhiat, SKM, M.Si selaku Direktur Poltekkes Kemenkes 

Pangkalpinang 

2. Bpk/Ibu ………. selaku Direktur/Kepala/Pimpinan RS …/Dinas Kesehatan 

…/Apotek … 

3. Ibu Eva Dewi Rosmawati Purba, M.Kes selaku Ketua Program Studi Farmasi 

Poltekkes Kemenkes Pangkalpinang 

4. Bpk/Ibu ………. selaku Pembimbing Kampus atas …… 

5. Bpk/Ibu……….. selaku Pembimbing Lahan atas …… 

6. Segenap dosen dan staf Poltekkes Kemenkes Pangkalpinang 

7. Seluruh staf/karyawan RS …/Dinas Kesehatan …/Apotek …  

Laporan Praktek Kerja Lapangan ini masih terdapat kekurangan dan 

kelemahan. Oleh karena itu, praktikan mengharapkan kritik dan saran yang 

membangun dari para pembaca. Akhir kata praktikan mengharapkan semoga 

laporan ini dapat bermanfaat bagi semua pihak. 

 

Pangkalan Baru, ...........2022 

 

 

Praktikan 

 

Times New 

Roman, 12, 

spasi 1,5 

Times New Roman, 

14, Bold 
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Lampiran 6 Daftar Isi 

DAFTAR ISI 

HALAMAN SAMPUL  ...................................................................................  i 

HALAMAN JUDUL  .......................................................................................  ii  

HALAMAN PENGESAHAN  .........................................................................  dst  

KATA PENGANTAR  ....................................................................................   

DAFTAR ISI  ...................................................................................................   

DAFTAR TABEL  ...........................................................................................   

DAFTAR GAMBAR  ......................................................................................   

DAFTAR LAMPIRAN  ...................................................................................   

BAB I. PENDAHULUAN  ..............................................................................  1 

  A.  Latar Belakang  .............................................................................  dst 

  B.  Tujuan ...........................................................................................   

  C.  Manfaat .........................................................................................   

 1.  Bagi XXX  ................................................................................   

 2.  Bagi XXX  ................................................................................   

 3.  Bagi XXX  ................................................................................   

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA  ....................................................................   

        A.  Tinjauan Teori  ..............................................................................   

      1.Pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan Bahan              

Medis Habis Pakai  .....................................................................   

     2.XXX  ...........................................................................................   

               B. Profil Lahan Praktek Kerja Lapangan ..........................................  

BAB III. PELAKSANAAN KEGIATAN  ......................................................  

          A. Waktu dan Tempat .......................................................................  

          B. Uraian Kegiatan ............................................................................  

               1. Pengelolaan dst .........................................................................  

               2. XXX ......................................................................................... 

Times New Roman, 

12, Spasi 1,5, jika 
lebih dari 1 baris 

maka pada baris 

tersebut spasi1 

Times New Roman, 

14, Bold 
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Lampiran 6 Lanjutan 

BAB IV. PENUTUP  .......................................................................................   

  A.  Kesimpulan ...................................................................................   

  B.  Saran  .............................................................................................   

DAFTAR PUSTAKA  .....................................................................................   

LAMPIRAN 
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Lampiran 7 Daftar Lampiran 

DAFTAR LAMPIRAN 

Lampiran 1  Form Checklist Ketercapaian Kompetensi 

Lampiran 2  Log Book Harian 

Lampiran 3  Form Inventarisir Daftar Obat dan Alat Kesehatan 

Lampiran 4  Dokumentasi Kegiatan selama Pelaksanaan PKL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Times New Roman, 

12, Spasi 1,5, jika 

lebih dari 1 baris 

maka pada baris 

tersebut spasi1 

Times New Roman, 

14, Bold 
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Lampiran 8 Form Checklist Ketercapaian Kompetensi 

CHECKLIST KETERCAPAIAN KOMPETENSI 

Nama  : 

NIM  : 

Lahan Praktek :  

No. Kompetensi 

    

Ketercapaian Keterangan 

Paraf 

Pembimbing 

Ya Tidak Lahan Kampus 

1. 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

3. 

Melakukan administrasi 

dokumen sediaan farmasi 

dan perbekalan kesehatan 

(RSP-1) 

Membuat rencana pengadaan 

sediaan farmasi dan 

perbekalan kesehatan (RSP-

2) 

 

 

 

Dst. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

√ 

 

 

 

√ 

 - 

 

 

 

Dicapai 

melalui sesi 

diskusi dan 

simulasi 

dengan 

Pembimbing 

lahan 

 

  

 

Times New Roman, 

14, Bold 

Kepala Tabel Times 

New Roman 11 

Isi Tabel diketik 

Times New Roman 

11, Spasi 1  
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Lampiran 9 Log Book Harian 

LOG BOOK HARIAN 

Nama  : 

NIM  : 

Lahan Praktek :  

No. 
Hari/ 

Tanggal 
Materi 

Kode 

Kompetensi 

Paraf Pembimbing 

Lahan Kampus 

1 

 

 

 

 

 

 

dst 

Senin, 24 

Januari 

2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Membantu Apoteker melakukan 

penerimaan sediaan farmasi yang 

datang 

 

Melakukan penyimpanan sediaan 

farmasi 

RSP-7 

 
 

 

 

RSP-8 
(Diisi 

menggunakan 

Kode 

Kompetensi 
yang ada di 

dalam panduan 

PKL) 

  

 

 

 

Times New Roman, 

14, Bold 

Isi tabel ditulis 

tangan setiap hari, 

paraf pembimbing 

lahan harian, paraf 
pembimbing kampus 

saat bimbingan (jika 

ada 2 pembimbing 

tetap 2 paraf dalam 1 
lembar kertas 

LogBook) 
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Lampiran 10 Form Inventarisir Daftar Obat, Alat Kesehatan dan Bahan 

Medis Habis Pakai 

INVENTARISIR DAFTAR OBAT 
Nama  : 

NIM  : 

Lahan Praktek :  

No. 
Nama 

Obat 

Cara 

Penggunaan 

Dosis 

Lazim 
Indikasi 

Golongan 

obat 

Bentuk 

Sediaan 

Efek 

Samping 

Mekanisme 

obat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kepala Tabel Times 

New Roman 11 

Isi Tabel diketik 

Times New Roman 

11, Spasi 1  
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Lampiran 10 Lanjutan 

INVENTARISIR ALAT KESEHATAN DAN  

BAHAN MEDIS HABIS PAKAI 
 

Nama  : 

NIM  : 

Lahan Praktek : 

No Nama Alkes/BMHP Spesifikasi 
Fungsi/Kegunaan 

Alkes/BMHP 
Gambar 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kepala Tabel Times 

New Roman 11 

Isi Tabel diketik 
Times New Roman 

11, Spasi 1  

Bisa berupa ukuran 

atau jenis 

Alkes/BMHP, jika 

tidak ada dapat 

dikosongkan 
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Lampiran 11 Form Penilaian 

 

LAPORAN PRAKTIKUM (15%) RESPONSI (15%) KEJUJURAN (5%) KEDISIPLINAN (5%) KERAPIAN (5%) SOPAN SANTUN (5%)

1

2

3

4

5

TOTAL

Pembimbing Lahan PKL RS …..............

(Nama Pembimbing)

DAFTAR NILAI PRAKTEK KERJA LAPANGAN (PKL)

RUMAH SAKIT …......

PROGRAM STUDI FARMASI POLTEKKES KEMENKES RI PANGKALPINANG

TAHUN AKADEMIK  2021/2022

NO NAMA NIM KETRAMPILAN (50%)
PENGETAHUAN 30% SIKAP 20%

 

 

LAPORAN PRAKTIKUM (50%) RESPONSI DAN HAPALAN OBAT (50%)

1

2

3

4

5

Pembimbing Kampus 

(Nama Pembimbing) (Nama Pembimbing)

Pembimbing Kampus 

TOTAL

DAFTAR NILAI PRAKTEK KERJA LAPANGAN (PKL)

RUMAH SAKIT …...............

PROGRAM STUDI FARMASI POLTEKKES KEMENKES RI PANGKALPINANG

TAHUN AKADEMIK  2021/2022

NO NAMA NIM
PENILAIAN PEMBIMBING LAHAN

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           




