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BAB I  

PENDAHULUAN  

 

1.1. Latar Belakang 

Upaya kesehatan adalah setiap kegiatan yang dilakukan 

untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan yang dilakukan oleh 

pemerintah dan masyarakat. Dalam upaya kesehatan ini diperlukan 

sumber daya kesehatan yaitu tenaga, sarana kesehatan, perbekalan, 

pembiayaan, penelitian dan pengembangan kesehatan.  

Berdasarkan Peraturan Pemerintahan No.51 tahun 2009, 

satu-satunya profesi yang diberi wewenang untuk mengatur, 

mengawasi dan melaksanakan segala sesuatu yang berkaitan dengan 

pekerjaan kefarmasian adalah apoteker. Salah satu bentuk pekerjaan 

kefarmasian yang dilakukan oleh seorang apoteker adalah pelayanan 

obat dengan segala informasi yang diberikan apotek.  

Apotek dalam menjalankan praktek kefarmasian memiliki 

dua fungsi yaitu fungsi ekonomi dan fungsi sosial. Fungsi ekonomi 

adalah agar apotek dapat memperoleh laba untuk menjaga 

kelangsungan usaha, sedangkan fungsi sosial apotek adalah untuk 

pemerataan distribusi obat dan sebagai salah satu tempat pelayanan 

informasi obat kepada masyarakat. Dalam mengelola apotek 

dibutuhkan seorang apoteker pengelola apotek (APA) yang mampu 

menguasai dari aspek kefarmasian dan aspek manajemennya.  

Apoteker berperan dalam upaya peningkatan pelayanan 

kesehatan dan pendistribusian obat jadi. Untuk melakukan hal 

tersebut maka seorang calon apoteker perlu meningkatkan wawsan 

keterampilan dan perilaku. Oleh sebab itu seorang calon apoteker 

wajib mengikuti kegiatan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di 
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apotek untuk meningkatkan pengalaman dan mempersiapkan diri 

dalam melaksanakan pekerjaan kefarmasian. 

Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) ini dilaksanakan 

mulai tanggal 25 Januari hingga 24 Februari 2015 di Apotek Pro-tha 

Farma. Segala aspek pembelajaran dilakukan baik dalam aspek 

klinis, manajerial, organisasi, perundang-undangan yang mengatur 

pekerjaan kefarmasian serta kode etik apoteker Indonesia di apotek. 

Hal ini dilakukan agar menghasilkan calon apoteker yang kompeten, 

siap terjun ke dunia kerja dan dapat melakukan tugasnya secara 

professional.  

 

1.2. Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker   

Tujuan dilaksanakannya Praktek Kerja Profesi Apoteker 

(PKPA) di apotek bagi calon apoteker antara lain:  

1. Meningkatkan pemahaman calon apoteker tentang peran, fungsi, 

posisi dan tanggung jawab apoteker dalam pelayanan 

kefarmasian di apotek.  

2. Membekali calon apoteker agar memiliki wawasan, 

pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman praktis untuk 

melakukan pekerjaan kefarmasian di apotek.  

3. Memberi kesempatan kepada calon apoteker untuk melihat dan 

mempelajari strategi dan kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan 

dalam rangka pengembangan praktek farmasi komunitas di 

apotek.  

4. Mempersiapkan calon apoteker dalam memasuki dunia kerja 

sebagai tenaga farmasi yang profesional.  

5. Memberi gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan 

kefarmasian di apotek.  
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1.3. Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker  

Manfaat dilaksanakannya Praktek Kerja Profesi Apoteker 

(PKPA) di apotek bagi calon apoteker antara lain :  

1. Mengetahui dan memahami tugas dan tanggung jawab apoteker 

dalam mengelola apotek.  

2. Mendapatkan pengalaman praktis mengenai pekerjaan 

kefarmasian di Apotek.  

3. Mendapatkan pengetahuan manajemen praktis di apotek.  

4. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi apoteker yang 

profesional.  

 

 


