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PERATURAN PERUNDANGAN 

PRAKTEK  APOTEKER    



3 Pilar Praktek Profesi 
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1. Ilmu Pengetahuan 

2. Peraturan Perundangan 

3. Kode Etik 
 



PERUNDANGAN TENTANG SUMBER DAYA APOTEKER  
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 PP RI  Nomor  51 tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian 

 Permenkes RI  Nomor 889/Menkes /Per /v/ 2011  tentang 

Registrasi, Izin Praktik, Dan Izin Kerja  Tenaga Kefarmasian 

 Permenkes RI No. 31 tahun 2016  perubahan atas 

Permenkes RI No. 889 tahun 2011  pada pasal 17, 18 dan 19. 

tentang SIPA dan SIKA SIPA 

 SE Nomor HK.02.02/Menkes/24/2017 tentang Petunjuk 

Pelaksanaan Permenkes RI Nomor 31 Tahun 2016 

 Permenkes RI Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Apotek 

 

 



 

 

 
 

 

Permenkes RI Nomor 9 Tahun 2017 Tentang 

Apotek 
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• Sarana pelayanan kefarmasian tempat 
dilakukan praktek kefarmasian oleh 
Apoteker 

Apotek 

• Tenaga yang melakukan pekerjaan 
kefarmasian, yang terdiri atas Apoteker 
dan Tenaga Teknis Kefarmasian 

Tenaga 
Kefarmasian 

• Bukti tertulis yang diberikan oleh konsil 
tenaga kefarmasian kepada apoteker 
yang telah diregistrasi 

Surat Tanda 
Registrasi 
Apoteker 
(STRA) 
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• Bukti tertulis yang diberikan oleh pemerintah 
daerah kabupaten/kota kepada Apoteker sebagai 
pemberian kewenangan untuk menjalankan 
praktik kefarmasian 

Surat Izin 
Praktik 

Apoteker 
(SIPA) 

• Bukti tertulis yang diberikan oleh pemerintah 
daerah kabupaten/kota kepada Apoteker sebagai 
izin untuk menyelenggarakan Apotek 

Surat Izin 
Apotek  
(SIA) 

• 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 

Resep 
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• Apoteker pemegang SIA dalam menyelenggarakan 
Apotek dapat dibantu oleh Apoteker lain, Tenaga Teknis 
Kefarmasian dan/atau tenaga administrasi.  

• Apoteker dan Tenaga Teknis Kefarmasian wajib 
memiliki surat izin praktik sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

Pasal 
11  

•Apotek wajib memasang papan nama : 

• Papan nama Apotek, memuat informasi mengenai 
nama Apotek, nomor SIA, dan alamat 

• b.Papan nama praktik Apoteker, memuat informasi 
mengenai nama Apoteker, nomor SIPA, dan jadwal 
praktik Apoteker.   

• Papan nama harus dipasang di dinding bagian 
depan bangunan atau dipancangkan di tepi jalan, 
secara jelas dan mudah terbaca.  

•Jadwal praktik Apoteker harus berbeda dengan 
jadwal praktik apoteker yang bersangkutan di fasilitas 
kefarmasian lain.   

Pasal 
18 
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• (1) Apoteker wajib melayani Resep sesuai dengan tanggung jawab 
dan keahlian profesinya yang dilandasi pada kepentingan masyarakat.  

• (2) Dalam hal obat yang diresepkan terdapat obat merek dagang, 
maka Apoteker dapat mengganti obat merek dagang dengan obat 
generik yang sama komponen aktifnya atau obat merek dagang lain 
atas persetujuan dokter dan/atau pasien.  

• (3) Dalam hal obat yang diresepkan tidak tersedia di Apotek atau 
pasien tidak mampu menebus obat yang tertulis di dalam Resep, 
Apoteker dapat mengganti obat setelah berkonsultasi dengan 
dokter penulis Resep untuk pemilihan obat lain.  

• (4) Apabila Apoteker menganggap penulisan Resep terdapat kekeliruan 
atau tidak tepat, Apoteker harus memberitahukan kepada dokter penulis 
Resep.  

• (5) Apabila dokter penulis Resep tetap pada pendiriannya, maka 
Apoteker tetap memberikan pelayanan sesuai dengan Resep dengan 
memberikan catatan dalam Resep bahwa dokter sesuai dengan 
pendiriannya. 

Pasal 
21  

 

• Pasien berhak meminta salinan Resep.  

• Salinan Resep harus disahkan oleh Apoteker. 

• Salinan Resep harus sesuai aslinya sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan 

Pasal 
22  
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• Resep bersifat rahasia.  

• Resep harus disimpan di Apotek dengan baik paling singkat 5 
(lima) tahun.  

• Resep atau salinan Resep hanya dapat diperlihatkan kepada 
dokter penulis Resep, pasien yang bersangkutan atau yang 
merawat pasien, petugas kesehatan atau petugas lain yang 
berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan 

Pasal 
23  

• Pengadaan obat dan/atau bahan obat di Apotek menggunakan surat 
pesanan yang mencantumkan SIA.  

• Surat pesanan harus ditandatangani oleh Apoteker pemegang SIA 
dengan mencantumkan nomor SIPA.  

Pasal 
24  

• Apotek dapat bekerja sama dengan Badan Penyelenggara Jaminan 
Sosial Kesehatan dan asuransi lainnya. 

• Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 
berdasarkan rekomendasi dinas kesehatan kabupaten/kota 

Pasal 
25  
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• 1. Pengawasan terhadap pelaksanaan 
Peraturan Menteri ini dilakukan oleh 
Menteri, kepala dinas kesehatan provinsi, 
dan kepala dinas kesehatan 
kabupaten/kota sesuai dengan tugas dan 
fungsi masing-masing.  

• 2. Pelaksanaan pengawasan dapat 
melibatkan Organisasi Profesi.  

PEMBINAAN 
DAN 

PENGAWASAN 

• Pelanggaran dapat dikenai sanksi administratif, berupa:  

• a. peringatan tertulis; 

• b. penghentian sementara kegiatan; dan  

• c. pencabutan SIA 

Pasal 31  



HASIL RAKOR DENGAN DINAS KEEHATAN KOTA SURABAYA + 

PROPINSI  JAWA TIMUR DAN B POM 
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 Kepemilikan : Apoteker yang bekerjasama dengan 

pemilik modal disarankan membuat akta perjanjian 

kerjasama atau membuat perjanjian kerjassama 

intern yang disyahkan oleh notaris (waarmerking) 

 Ketenagaan : Rekomendassi IAI melampirkan data 

apotek meliputi jabatan apoteker, kebutuhan 

tenaga kefarmasian, SOP dan jam pelayanan dalam 

memberikan pelayanan kefarmasian 
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 Permohonan izin SIA ditambahkan fotocopy 

rekomendasi SIPA dari IAI beserta lampirannya 

 Apotek harus memiliki SOP pelayanan Kefarmasian 

yang dibuat oleh apoteker pemegang SIA 

 Apotek jika bergabung dengan sarana lain harus ada 

batas yang jelas selama tidak mencemari sediaan 

farmasi,BMHP dan Alkes  

Papan nama :  

  Apotek :  wajib ada di apotek 

 Apoteker yang praktik di apotek tersebut 
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Lemari Narkotika dan Psikotropika 

    Disarankan dobel pintu dan masing-masing harus 
ada kunci. Untuk obat pekursor ditempatkan di rak 
tersendiri  dan tidak mudah dijangkau pihak lain. 

 Jika apoteker pemegang SIA meninggal dunia, maka 
Dinas Kesehatan menunjuk Apoteker lain untuk 
jangka waktu maksimum 3 bulan dengan surat tugas 
dan pembatasan apoteker dalam pengelolaan apotek 

 Jika Izin habis masa berlakunya, diberikan surat 
pemberitahuan dengan jangka waktu tertentu 
sebelum dilakukan pencabutan izin apotek 

 
 

 



Lain-lain 
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 Pemusnahan obat narkotika dalam jumlah kecil bisa 

dilakukan dengan cara dirusak atau dipotong dan 

dimusnahkan melaluinpihak ketiga yang memiliki izin 

pemusnahan B3 

 Penanggung jawab kosmetik golongan A adalah 

apoteker, golongan B adalah TTK 

 Penanggung jawab UKOT (tanpa kapsul dan cairan 

obat dalam adalah TTK 

 



 

 
PP RI  Nomor  51 Tahun 2009 Tentang Pekerjaan 

Kefarmasian 
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Pekerjaan 

Kefarmasi 

an 

Pembuatan termasuk pengendalian mutu Sediaan Farmasi, 

pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusi atau 

penyaluranan obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep 

dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, 

bahan obat dan obat tradisional. 

 

Pasal 2 

Pekerjaan Kefarmasian harus dilakukan oleh tenaga kesehatan 

yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu. 

 

 

 

Pasal 4 

Tujuan pengaturan Pekerjaan Kefarmasian  

a.  Memberikan perlindungan kepada pasien 

b.  Meningkatkan mutu penyelenggaraan Pekerjaan Kefarmasian 

c. Memberikan kepastian hukum bagi pasien, masyarakat dan 

Tenaga Kefarmasian 



Fasilitas 

Kefarmasi 

an 

Sarana yang digunakan untuk melakukan Pekerjaan 

Kefarmasian, berupa: 

       a.Apotek; 

b.Instalasi farmasi rumah sakit; 

c.Puskesmas; 

d.Klinik; 

e.Toko Obat; atau 

f.Praktek bersama. 

 

 

 

 

Pasal 21 

(1) Dalam menjalankan praktek kefarmasian pada Fasilitas Pelayanan 

Kefarmasian, Apoteker harus menerapkan standar pelayanan 

kefarmasian. 

(2) Penyerahan dan pelayanan obat berdasarkan resep dokter 

dilaksanakan oleh Apoteker. 

(3)  Dalam hal di daerah terpencil tidak terdapat Apoteker, Menteri dapat 

menempatkan Tenaga Teknis Kefarmasian yang telah memiliki 

STRTTK pada sarana pelayanan kesehatan dasar yang diberi 

wewenang untuk meracik dan menyerahkan obat kepada pasien. 
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Standar Prosedur 

Operasional 

Prosedur tertulis berupa petunjuk operasional 

tentang Pekerjaan Kefarmasian. 

 

 

Pasal 23 

Dalam melakukan Pekerjaan Kefarmasian, 

Apoteker harus menetapkan Standar Prosedur 

Operasional. 

 

Standar Prosedur Operasional harus dibuat 

secara tertulis dan diperbaharui secara terus 

menerus sesuai perkembangan ilmu pengetahuan 

dan teknologi di bidang farmasi dan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 
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Permenkes RI Nomor 889/MENKES/PER/V/2011 
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Sertifikat 

kompetensi  

Dikeluarkan oleh organisasi profesi setelah lulus uji 

kompetensi. 

Sertifikat kompetensi profesi berlaku selama 5 (lima) 

tahun dan dapat dilakukan uji kompetensi kembali 
setelah habis masa berlakunya.   

Permenkes RI No. 31 Tahun 2016  perubahan Prmenkes RI No. 

889 Tahun 2011  pada pasal 17, 18 dan 19. Tentang SIPA dan 
SIKA SIPA dan izin prakatek  

 

Pasal 18  

Fasilitas 

Kefarmasian 

 Tenaga kerja kefarmasian atau apoteker  di 

pelayanan bisa mendapatkan 3 tempat fasilitas 

kefarmasian.. Bagi tenaga farmasi, SIPTTK bisa 

diberikan maksimal 3 tempat pelayanan. 

 



SE Nomor HK.02.02/Menkes/24/2017 Tentang Petunjuk 

Pelaksanaan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 31  

Tahun 2016  
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Surat Izin Praktik Apoteker (SIPA)  

1.    Setiap apoteker yang akan menjalankan pekerjaan kefarmasian wajib memiliki  SIPA 

sesuai tempat fasilitas kefarmasian.   

2.    Apoteker yang menjalankan pekerjaan kefarmasian di Fasilitas Produksi atau Fasilitas 

Distribusi/Penyaluran hanya dapat diberikan 1 (satu) SIPA sesuai dengan tempatnya 

bekerja.   

3.     Apoteker yang menjalankan pekerjaan kefarmasian di Fasilitas Pelayanan Kefarmasian 

dapat diberikan untuk paling banyak 3 (tiga) SIPA, berupa:  

               1) SIPA Kesatu; 2) SIPA Kedua; dan/atau 3) SIPA Ketiga.  

4.     Dikecualikan  bagi apoteker yang bekerja di Instalasi Farmasi 

Pemerintah/TNI/POLRI dapat memiliki paling banyak 3 (tiga) SIPA.  

5.    Apoteker hanya boleh mempunyai 1 (satu) Surat Izin Apotek (SIA). Dalam hal 

apoteker telah memiliki SIA, maka apoteker yang bersangkutan hanya dapat memiliki 

2 (dua) SIPA pada fasilitas pelayanan kefarmasian lain.  
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6. Bagi apoteker sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bekerja di fasilitas 
pelayanan kefarmasian milik pemerintah harus memiliki SIPA.  

         Dalam rangka permohonan untuk memperoleh SIA, apoteker dapat 
menggunakan SIPA Kesatu, SIPA Kedua atau SIPA Ketiga.  

7.      SIA bersifat melekat pada SIPA, dan memiliki masa berlaku sesuai dengan 
SIPA.  

8.      Setiap apoteker yang menjalankan pekerjaan kefarmasian di fasilitas 
pelayanan kefarmasian wajib memasang papan nama praktik yang 
mencantumkan:  

1.1) Nama Apoteker;  

2.2) SIPA/SIA; dan  

3.3) Waktu praktik (hari/jam).  

9.      Fasilitas pelayanan kefarmasian hanya dapat memberikan pelayanan 
kefarmasian sepanjang apoteker berada di tempat dan memberikan pelayanan 
langsung kepada pasien.   

10.    Apoteker yang telah memiliki SIPA atau SIKA berdasarkan Peraturan 
Menteri Kesehatan Nomor 889/MENKES/PER/V/2011 tentang Registrasi, 
Izin Praktik, dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian, SIPA atau SIKA yang 
bersangkutan  berlaku sebagai SIPA sampai habis masa berlakunya. 
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Permenkes RI Nomor  73 TAHUN 2016  

Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian Di Apotek 
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Standar 

Pelayanan 

Kefarmasian 

tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman bagi tenaga 

kefarmasian dalam menyelenggarakan pelayanan kefarmasian. 

Pelayanan 

Kefarmasian 

pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien 

yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud 

mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan 

pasien 

Resep permintaan tertulis dari dokter atau dokter gigi, kepada 

apoteker, baik dalam bentuk paper maupun electronic untuk 

menyediakan dan menyerahkan obat bagi pasien sesuai 

peraturan yang berlaku. 

Obat bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang 

digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem 

fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan 

diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan 

kesehatan dan kontrasepsi untuk manusia 



 

 

 

 

 

 

 

 

Pasal 3 

Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek meliputi   

1. Pengelolaan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Bahan 

Medis Habis Pakai; dan  

2. Pelayanan farmasi klinik. 

Pengelolaan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis 

Habis Pakai meliputi: 

 a. perencanaan; b. pengadaan; c. penerimaan;  

 d. penyimpanan; e. pemusnahan;  

 f.  Pengendalian  

 g. pencatatan dan pelaporan. 

Pelayanan farmasi klinik meliputi :  

a. Pengkajian Resep;  

b. Dispensing;  

c. Pelayanan Informasi Obat (PIO);  

d. Konseling;  

e. Pelayanan Kefarmasian di rumah (home pharmacy care);  

f. Pemantauan Terapi Obat (PTO);  

g. Monitoring Efek Samping Obat (MESO); 

23 
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Pasal 10 

Pengawasan selain dilaksanakan oleh Menteri, 

kepala dinas kesehatan provinsi dan kepala dinas 

kesehatan kabupaten/kota 

khusus terkait dengan pengawasan sediaan 

farmasi dalam pengelolaan sediaan farmasi 

dilakukan juga oleh Kepala BPOM sesuai dengan 

tugas dan fungsi masing-masing.  

Kepala BPOM dapat melakukan pemantauan, pemberian 

bimbingan, dan pembinaan terhadap pengelolaan sediaan 

farmasi di instansi pemerintah dan masyarakat di bidang 

pengawasan sediaan farmasi. 

 



Pengelolaan Obat  
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 Obat bebas dan bebas terbatas  Pedoman obat 

bebas dan obat bebas terbatas Direktorat Bina 

Farmasi Komunitas Dan Klinik Ditjen Bina 

Kefarmasian Dan Alat Kesehatan Departemen 

Kesehatan 2006 



Obat Keras  
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1. Obat wajib Apotek (OWA) 

a) OWA 1 : Kepmenkes RI Nomor : 347/MenKes 

/SK/VII/1990 

b) OWA 2 : Kepmenkes RI Nomor : 924/Menkes 

/PER/X/1993 

c) OWA 3 : Kepmenkes RI Nomor : 1176/Menkes 

/SK/X/1999  

2. Obat Keras  

3. Psikotropika : Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 

5 Tahun 1997 Tentang P S I K O T R O P I K A 



Narkotika  
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        Undang undang Nomor 35 tahun 2009  

 

Pasal 6 

Narkotika digolongkan ke dalam 

 a. Golongan I  

 b. Golongan II  

c. Golongan III 

 

Pasal 7 

Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan 

kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan 

teknologi, kecuali Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk 

kepentingan pelayanan kesehatan. 
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 SEKIAN  
TERIMAKASIH 


