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I. Latar belakang  

Pelaksanan pelayanan informasi obat merupakan kewajiban farmasis yang 

didasarkan pada kepentingan pasien, dimana salah satu bentuk pelayanan 

informasi obat yang wajib diberikan oleh tenaga farmasi adalah pelayanan 

informasi yang berkaitan dengan penggunaan obat secara tepat, aman dan 

rasional atas permintaan masyarakat (Anief, 2007). Menurut Keputusan Menteri 

Kesehatan Nomor 1027 Tahun 2004, pelayanan kefarmasiaan (Pharmaceutical 

Care) adalah bentuk pelayanan dan tanggung jawab langsung profesi apoteker 

dalam pekerjaan kefarmasiaan untuk meningkatkan kualitas hidup pasien.  

Standar pelayanan kefarmasian di puskesmas merupakan satu kesatuan 

yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan upaya kesehatan, yang berperan 

penting dalam meningkatkan mutu pelayanan kesehatan bagi masyarakat. 

Pelayanan kefarmasian merupakan kegiatan yang terpadu dengan tujuan untuk 

mengidentifikasi mencegah dan menyelesaikan masalah obat dan masalah yang 

berhubungan dengan kesehatan.  

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) (Permenkes, 2016). Kejadiaan obat yang 

merugikan (adverse drugevents), kesalahan pengobatan (medication orrors) dan 

reaksi obat yang merugikan (adverse drug reaction) dalam proses pelayanan 

kefarmasiaan menempati kelompok urutan utama dalam keselamatan pasien 

yang memerlukan pendekatan sistem untuk dikelolah dengan baik, mengingat 

kompleksitas kejadian kesalahan proses farmakoterapi.  

Terjadinya medication error tinggi karena disebabkan oleh komunikasi 

yang kurang baik, beban kerja, sistem distribusi dan peran tenaga farmasi belum 

maksimal sehingga pengobatan tidak sesuai dapat mencelakakan pasien dimana 

prosedur pengobatan tersebut masih berada dibawah kontrol praktisi kesehatan 

(Flowler, 2009). 

 

II.  Permasalahan  

Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas merupakan satu kesatuan yang tidak 

terpisahkan dari pelaksanaan upaya kesehatan, yang berperan penting dalam 

meningkatkan mutu pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Pelayanan 

Kefarmasian di Puskesmas meliputi 2 (dua) kegiatan, yaitu kegiatan yang bersifat 



manajerial berupa pengelolaan Sediaan Farmasi dan Bahan Medis Habis Pakai 

dan kegiatan pelayanan farmasi klinik (Peraturan Menteri Kesehatan RI No 74 

Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas, 2016).  

 Dalam rangka meningkatkan mutu manajemen pengelolaan obat di 

wilayah kerja Pusekesmas Megamendung utamanya dalam administrasi 

pencatatan pelaporan persediaan dan penggunaan obat, maka perlu didukung 

sistem informasi yang baik yaitu dengan inovasi PIO (pelayanan informasi obat). 

Berdasarkan hasil Capaian Penilaian Kinerja (PKP) Puskesmas Megamendung 

terdapat permasalahan terkait belum optimalnya pelayanan mengenai obat 

sehingga kepuasan pasien dalam memperoleh informasi obat berpengaruh 

terhadap minat kunjungan ulang di Instalasi Farmasi Puskesmas Megamendung. 

Dalam rangka meningkatkan mutu manajemen pengelolaan obat di wilayah 

kerja Pusekesmas Megamendung utamanya dalam administrasi pencatatan 

pelaporan persediaan dan penggunaan obat, maka perlu didukung sistem 

informasi yang baik yaitu dengan inovasi PIO (pelayanan informasi obat).  

PIO (Pelayanan Informasi Obat) adalah kegiatan penyediaan dan pemberian 

informasi, rekomendasi obat yang independen, akurat, komprehensif, terkini 

oleh apoteker kepada pasien, masyarakat maupun pihak yang memerlukan. 

Pelaksanaannya menggunakan metode microsoft excel dengan berbagai 

kelebihan untuk mempermudah sistem pelaporan obat. Sifatnya yang sederhana 

memudahkan pihak lain untuk mereplikasi dan mengimplementasikan pada 

kegiatan sejenis. 

Inovasi PIO ini sejalan dengan program GEMA CERMAT (Gerakan 

Masyarakat Cerdas Menggunakan Obat) dari Kemenkes yang bekerja sama 

dengan Dinas Kesehatan Kabupatan Bogor, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat 

dan Ikatan Apoteker Indonesia dan disesuaikan dengan keadaan pandemi yaitu 

GEMA TOBAT NYAMAN (Gerakan Masyarakat Mendapatkan Obat Supaya Aman) 

dan bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Kabupatan Bogor, Ikatan Apoteker 

Indonesia ( IAI ) dan Persatuan Ahli Farmasi Indonesia ( PAFI ). 

 

III. Tujuan  

1. Menunjang ketersediaan dan penggunaan obat rasional berorientasi pada 

pasien, tenaga kesehatan dan pihak lain 

2. Menyediakan dan memberikan informasi obat kepada pasien, tenaga 

kesehatan dan pihak lain 

3. Menyediakan informasi untuk membuat kebijakan-kebijakan yang 

berhubungan dengan obat terutama bagi PFT/KFT (Panitia/Komite Farmasi 

dan Terapi 



IV. Manfaat  

Menghindari masalah yang berkaitan dengan terapi obat (Drug Therapy 

Problem) yang dapat mempengaruhi terapi obat dan dapat mengganggu hasil 

yang diinginkan oleh pasien  

  

V. Cara Melaksanakan Kegiatan dan Rincian Kegiatan  

A. Rincian Kegiatan  

Rincian kegiatan inovasi PIO adalah sebagai berikut:  

1. Apoteker pelaksana konseling memperkenalkan diri dan membuka 

komunikasi antara apoteker dengan pasien. 

2. Apoteker pelaksana konseling menanyakan hal-hal yang menyangkut 

obat yang telah disampaikan dokter kepada pasien menggunakan 

metode open-ended question yaitu : 

- Apa yang telah dokter mengenai obat 

- Bagaimana dokter menerangkan cara penggunaan obat. 

- Apa yang diharapkan dalam pengobatan ini 

3. Apoteker pelaksana konseling menjelaskan dan memberi pemahaman 

yang benar mengenai : 

- Nama obat 

- Tujuan pengobatan 

- Jadwal pengobatan 

- Cara penggunaan obat 

- Lama penggunaan obat 

- Kemungkinan Efek samping penggunaan obat 

- Tanda tanda toksisitas 

- Cara penyimpanan obat 

- Informasi lain yang diperlukan tentang obat. 

4. Apoteker pelaksana konseling melakukan verifikasi akhir berupa 

mengecek pemahaman pasien, mengidentifikasi dan menyelesaikan 

masalah yang berhubungan dengan penggunaan obat. 

5. Apoteker pelaksana konseling malaksanakan pencatatan pada kartu 

pengobatan pasien  

 

B. Cara Melaksanakan Kegiatan  

Kegiatan PIO berupa penyediaan dan pemberian informasi obat yang 

bersifat aktif atau pasif. Pelayanan bersifat aktif apabila apoteker pelayanan 

informasi obat memberikan informasi obat dengan tidak menunggu 

pertanyaan melainkan secara aktif memberikan informasi obat, misalnya 



penerbitan 5 buletin, brosur, leaflet, seminar dan sebagainya. Pelayanan 

bersifat pasif apabila apoteker pelayanan informasi obat memberikan 

informasi obat sebagai jawaban atas pertanyaan yang diterima Anonim, 

2006. Menjawab pertanyaan mengenai obat dan penggunaannya 

merupakan kegiatan rutin suatu pelayanan informasi obat.  

 Metode PIO bertujuan untuk mempermudah sistem pelaporan obat di 

Puskesmas. Manfaat dari sistem pelaporan obat ini untuk mencegah 

kesalahan perhitungan sekecil mungkin dan mempermudah pada saat 

pemeriksaan BPK di Puskesmas. 

Adapun sistem pelaporan ini yaitu dengan menggunakan metode 

microsoft excel dengan kelebihan sebagai berikut : 

1. Kartu stok sudah nge link ke : 

- Permintaan depot ke gudang obat 

- SBBK obat dari gudang 

- Laporan harian obat  

- Laporan mingguan obat 

- Laporan kros cek untuk LPLPO 

- LPLPO bulanan dengan rasio obat dan kunjungan pasien 

- Laporan narkotika dan psikotropik 

2.  Mempermudah telusur data obat bila terjadi kesalahan. 

3. Sudah dipersentasikan didepan BPK pada saat memeriksa puskesmas 

Megamendung sebagai rujukan untuk 101 Puskesmas yang ada di 

Kabupaten Bogor. 

VI. Sasaran  

Sub Unit Pelayanan Puksesmas Megamendung 

  

VII. Jadwal Tahapan Inovasi dan Pelaksanaan Kegiatan  

A. Tahapan Inovasi PIO  

No.  Tahapan  Waktu Kegiatan  Keterangan  

1.  Latar  Belakang  
Masalah  

Januari 2019  Penjaringan di lapangan  

2.  Perumusan Ide  Januari 2019  Perumusan ide dari masukan 
semua pihak / koordinasi 
dengan Kepala Puskesmas  

3.  Perancangan  Februari 2019  Menyusun tim pengelola 
inovasi dan linsek  

4.  Implementasi  Maret 2019  Pelaksanaan inovasi di 
wilayah Puskesmas 
Megamendung  



B.  Pelaksanaan Kegiatan PIO  

Kegiatan      Bulan    

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  

1. Sosialisasi Inovasi PIO             

2. Penjaringan kasus 

berdasarkan laporan 

            

3. Membentuk tim pengelola 

inovasi 

            

4. Bimtek inovasi PIO             

5. Evaluasi dan monitoring 

kegiatan inovasi PIO 

            

6. Mendokumentasikan 

kegiatan 

            

  

VIII. Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan danPelaporan  

Evaluasi pelaksanaan kegiatan dilakukan setelah pelaksanaan kegiatan. Laporan 

evaluasi kegiatan dibuat oleh penanggung jawab bagian farmasi yang 

dilaksanakan di Puskesmas Megamendung, data dan informasi dari hasil 

pencatatan diolah dan dianalisa dan dilaporkan ke Dinas Kesehatan.  

  

IX. Pencatatan, Pelaporan dan Evaluasi Kegiatan  

A. Pencatatan dan Pelaporan  

Pencatatan dilakukan selama kegiatan berlangsung. Pelaporan dibuat 

berdasarkan hasil evaluasi dan disampaikan ke Dinas kesehatan Kab. Bogor.  

B. Evaluasi Kegiatan  

Evaluasi dilakukan setelah pelaksanaan kegiatan dilakukan dan hasilnya 

diberikan atau disampaikan ke Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor.  

   

      Megamendung, 1 Februari 2019 
Mengetahui 

Plt. Puskesmas Megamendung 
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