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TUJUAN
▪ Memastikan bahwa seorang apoteker memiliki seluruh
kompetensi yang relevan untuk mejalankan perannya dan
mampu memberikan pelayanan kefarmasian sesuai
ketentuan tentang praktik kefarmasian.
▪ Memberikan arah dalam pengembangan pendidikan
farmasi
(a.l.identifikasi
dan
penetapan
capaian
pembelajaran, pengembangan kurikulum, dan evaluasi
hasil belajar) dan pelatihan ditempat kerja.
▪ Memberikan arah bagi apoteker dalam pengembangan
kompetensi diri secara berkelanjutan.

STRUKTUR
Standar Kompetensi Apoteker Indonesia terdiri dari 10 (sepuluh)
standar kompetensi. Kompetensi dalam sepuluh standar
tersebut merupakan persyaratan untuk memasuki dunia kerja
dan menjalani praktik profesi.

Standar Kompetensi:
01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.

Praktik kefarmasian secara professional dan etik
Optimalisasi penggunaan sediaan farmasi
Dispensing sediaan farmasi dan alat kesehatan
Pemberian informasi sediaan farmasi dan alat kesehatan
Formulasi dan produksi sediaan farmasi
Upaya preventif dan promotif kesehatan masyarakat
Pengelolaan sediaan farmasi dan alat kesehatan
Komunikasi efektif
Ketrampilan organisasi dan hubungan interpersonal
Peningkatan kompetensi diri
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→ Lulusan pendidikan profesi setara dengan jenjang 7 atau 8;
JENJANG 7

➢ Mampu merencanakan dan mengelola sumberdaya di bawah tanggung
jawabnya, dan mengevaluasi secara komprehensif kerjanya dengan
memanfaatkanilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni untuk
menghasilkan langkah-langkah pengembangan strategis organisasi.
➢ Mampu memecahkan permasalahan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau
seni di dalam bidang keilmuannya melalui pendekatan monodisipliner.
➢ Mampu melakukan riset dan mengambil keputusan strategis dengan
akuntabilitas dan tanggung jawab penuh atas semua aspek yang berada di
bawah tanggung jawab bidang keahliannya.

JENJANG 8

➢ Mampu mengembangkan pengetahuan, teknologi, dan/atau seni di dalam
bidang keilmuannya atau praktek profesionalnya melalui riset, hingga
menghasilkan karya inovatif dan teruji.
➢ Mampu memecahkan permasalahan ilmu pengetahuan, teknologi,
dan/atau seni di dalam bidang keilmuannya melalui pendekatan inter atau
multidisipliner.
➢ Mampu mengelola riset dan pengembangan yang bermanfaat bagi
masyarakat dan keilmuan, serta mampu mendapat pengakuan nasional
dan internasional.

STANDAR KOMPETENSI APOTEKER INDONESIA
Disusun bersama antara IAI dan APTFI, dan disahkan oleh KFN.

STANDAR KOMPETENSI 1
PRAKTIK KEFARMASIAN SECARA PROFESIONAL DAN ETIK

UNIT KOMPETENSI 1.1

Menguasai Kode Etik Yang Berlaku Dalam Praktik Profesi
Kompetensi Inti:
Memahami dan menghayati penerapan kode etik pada praktik profesi.
→ MenjelaskanpenerapanKodeEtikdanPedomanDisiplinApoteker Indonesia
dalam praktik sehari-hari.

UNIT KOMPETENSI 1.2

Praktik Legal Sesuai Ketentuan Regulasi
Kompetensi Inti:
Mampu melakukan praktik kefarmasian secara legal sesuai ketentuan
regulasi.
→Menjelaskan ketentuan perundangan bidang kefarmasian secara khusus dan
ketentuan bidang kesehatan secara umum,dan penerapannya dalam praktik .

UNIT KOMPETENSI 1.3
Praktik Profesional dan Etik

Kompetensi Inti:
Mampu melakukan praktik kefarmasian secara profesional dan etik.
→ Menerapkan pertimbangan profesional dengan prioritas utama kesehatan
dan keselamatan pasien pada kegiatan pengadaan, pengelolaan dan
pelayanan sediaan farmasi & alat kesehatan

STANDAR KOMPETENSI 2
OPTIMALISASI PENGGUNAAN SEDIAAN FARMASI

UNIT KOMPETENSI 2.1

Upaya Penggunaan Obat Rasional
Kompetensi Inti:
Mampu melakukan upaya penggunaan obat yang rasional berdasarkan
pertimbangan ilmiah, pedoman, dan berbasis bukti.
→ Memberikan pertimbangan pemilihan/penggunaan obat.

UNIT KOMPETENSI 2.2

Konsultasi dan Konseling Sediaan Farmasi
Kompetensi Inti:
Mampu melakukan konsultasi dan konseling sediaan farmasi sesuai
kebutuhan dan pemahaman pasien.
→ Menggali informasi tentang riwayat pengobatan pasien, dari pasien langsung,
keluarga pasien, rekam data pengobatan, sejawat dan tenaga kesehatan lain.

UNIT KOMPETENSI 2.3
Pelayanan Swamedikasi

Kompetensi Inti:
Mampu memberikan pelayanan swamedikasi secara tepat sesuai
kebutuhan pasien

→ Memberikan pilihan obat/sediaan farmasi, produk, serta kekuatan yang
tepat sesuai kebutuhan pasien, pedomanterapi, dan regulasi sebagai
pertimbangan keputusan pasien.

UNIT KOMPETENSI 2.4
Farmakovigilans

Kompetensi Inti:
Mampu mengelola efek samping untuk memastikan keamanan
penggunaan obat dan sediaan farmasi lainnya.
→ Melakukan tindakan pencegahan terhadap potensi berulangnya efek
samping obat atau sediaan farmasi lainnya.

UNIT KOMPETENSI 2.5
Evaluasi Penggunaan Obat

Kompetensi Inti:
Mampu melakukan evaluasi penggunaan obat didasari pertimbangan
ilmiah dengan pendekatan berbasis bukti.
→Menetapkan prioritas obat yang perlu dievaluasi berdasarkan frekuensi
permintaan dan resiko. dalam praktik.

UNIT KOMPETENSI 2.6

Pelayanan Farmasi Klinis Berbasis Biofarmasi-Farmakokinetik
Kompetensi Inti:
Mampu melakukan praktik kefarmasian secara profesional dan etik.
→Memberikan pertimbangan pemilihan obat berdasarkan pertimbangan
aspek farmakokinetik, khususnya pada geriatri, pediatri, gangguan ginjal,
gangguan liver, ibu hamil dan menyusui.

STANDAR KOMPETENSI 3
DISPENSING SEDIAAN FARMASI DAN ALAT KESEHATAN

UNIT KOMPETENSI 3.1
Penyiapan Sediaan Farmasi

Kompetensi Inti:
Mampu melakukan penyiapan sediaan farmasi sesuai standar.

→ Memutuskan legalitas dan kelengkapan administratif resep.

UNIT KOMPETENSI 3.2

Penyerahan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan

Kompetensi Inti:
Mampu menyerahkan sediaan farmasi dan alat kesehatan, serta
memberikan informasi terkait sediaan farmasi dan alat kesehatan
kepada pasien.
→ Memastikan kesesuaian identitas pasien serta kewenangan penerima sediaan
farmasi dan/atau alat kesehatan yang diresepkan.

STANDAR KOMPETENSI 4
PEMBERIAN INFORMASI SEDIAAN FARMASI DAN
ALAT KESEHATAN

UNIT KOMPETENSI 4.1

Pencarian Informasi Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan
Kompetensi Inti:
Mampu melakukan penelusuran informasi serta menyediakan
informasi yang tepat, akurat, relevan dan terkini terkait sediaan
farmasi dan alat kesehatan.
→ Mengidentifikasi sumber informasi terkait sediaan farmasi dan alat
kesehatan yang akurat dan terpercaya, serta mengenali keterbatasan
sumber informasi yang tersedia.

UNIT KOMPETENSI 4.2

Pemberian Informasi Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan
Kompetensi Inti:
Mampu mendiseminasikan informasi terkait sediaan farmasi dan alat
kesehatan yang tepat, akurat, terkini dan relevan dengan kebutuhan
penerima informasi.
→ Memberikan saran tentang penggunaan sediaan farmasi dan alat kesehatan
yang aman & rasional (a.l.pemilihan, indikasi/kontraindikasi, carapemakaian,
cara penyimpanan, efek samping) dengan memperhatikan etika profesi.

STANDAR KOMPETENSI 5
FORMULASI DAN PRODUKSI SEDIAAN FARMASI

UNIT KOMPETENSI 5.1

Prinsip dan Prosedur Pembuatan Sediaan Farmasi
Kompetensi Inti:
Mampumenetapkanformulayang tepat,sesuaistandar
danketentuanperundang-undangan.
→ Melakukan penelusuran informasi terkait karakteristik fisika, kimia,
fisikokimia, farmakologi, mikrobiologi, serta regulasi sebagai landasan studi
praformulasi.

UNIT KOMPETENSI 5.2
Formulasi Sediaan Farmasi

Kompetensi Inti:
Mampu mendiseminasikan informasi terkait sediaan farmasi dan alat
kesehatan yang tepat, akurat, terkini dan relevan dengan kebutuhan
penerima informasi.
→ Melakukan studi praformulasi dan menetapkan formulasi sediaan farmasi
dengan memperhatikan aspek mutu, efektivitas, keamanan maupun stabilitas
sediaan

UNIT KOMPETENSI 5.3

Pembuatan Sediaan Farmasi
Kompetensi Inti:
Mampu membuat dan menjamin mutu sediaan farmasi sesuai standar
serta ketentuan perundang-undangan.
→ Menyiapkan lembar kerja, menghitung kebutuhan bahan dan peralatan, dan
memastikan ketersediaan bahan dan peralatan di tempat kerja.

UNIT KOMPETENSI 5.4

Penjaminan Mutu Sediaan Farmasi
Kompetensi Inti:
Mampu menjamin mutu sediaan farmasi sesuai standar & ketentuan
perundang-undangan.
→ Menjelaskan prinsip manajemen mutu: penjaminan mutu(QA) & pengawasan
mutu(QC).

STANDAR KOMPETENSI 6
UPAYA PREVENTIF DAN POMOTIF KESEHATAN MASYARAKAT

UNIT KOMPETENSI 6.1

Penyediaan Informasi Obat dan Pelayanan Kesehatan
Kompetensi Inti:
Mampu melakukan penelusuran informasi dan menyediakan informasi
yang tepat, akurat, relevan dan terkini terkait obat dan pelayanan
kesehatan.

→ Mengidentifikasi sumber informasi terkait obat dan pelayanan kesehatan
yang akurat dan terpercaya, serta mengenali keterbatasan sumber informasi
yang tersedia.

UNIT KOMPETENSI 6.2

Upaya Promosi Penggunaan Sediaan Farmasi Yang Baik & Benar

Kompetensi Inti:
Mampu mengidentifikasi dan melakukan promosi solusi masalah
penggunaan obat atau sediaan farmasi lainnya di masyarakat.
→ Menggali informasi, mengidentifikasi & menetapkan masalah penggunaan
obat atau sediaan farmasi lainnya yang terjadi di komunitas dengan
memperhatikan kondisi sosial dan budaya setempat.

UNIT KOMPETENSI 6.3

Upaya Preventif dan Promotif Kesehatan Masyarakat

Kompetensi Inti:
Mampu mengidentifikasi kebutuhan, merancang, dan melakukan upaya
preventif dan promotif kesehatan masyarakat sesuai kebutuhan.
→ Menyediakan informasi kesehatan dan masalah kesehatan yang relevan
dengan kebutuhan masyarakat. .

STANDAR KOMPETENSI 7
PENGELOLAAN SEDIAAN FARMASI DAN ALAT KESEHATAN

UNIT KOMPETENSI 7.1

Seleksi Bahan Baku, Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan
Kompetensi Inti:
Mampu merancang dan melakukan seleksi kebutuhan bahan baku,
sediaan farmasi, alat kesehatan secara efektif dan efisien.
→ Memilih bahan baku, sediaan farmasi, alat kesehatan sesuai kebutuhan
masyarakat dengan memperhatikan pola prevalensi penyakit, ketersediaan
sarana pelayanan kesehatan, faktor sosial ekonomi dan budaya masyarakat,
sumber daya manusia, genetika, demografi, dan lingkungan.

UNIT KOMPETENSI 7.2

Pengadaan Bahan baku, Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan

Kompetensi Inti:
Mampu merancang dan melakukan pengadaan bahan baku, sediaan
farmasi, alat kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundangan
secara efektif dan efisien.
→ Menetapkan metode penghitungan kebutuhan pengadaan yang sesuai dengan
pola penggunaan bahan baku, sediaan farmasi, alat kesehatan.

UNIT KOMPETENSI 7.3

Penyimpanan Dan Pendistribusian Bahan Baku, Sediaan Farmasi,
Alat Kesehatan
Kompetensi Inti:
Mampu merancang dan melakukan penyimpanan serta pendistribusian
bahan baku, sediaan farmasi, alat kesehatan sesuai ketentuan
perundangan secara efektif dan efisien.
→ Merencanakan dan menetapkan penyimpanan bahan baku, sediaan farmasi,
alat kesehatan berdasarkan bentuk sediaan, legalitas, farmakologi, aspek
toksik, dan alfabetis.

UNIT KOMPETENSI 7.4
Pemusnahan Bahan Baku, Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan
Kompetensi Inti:
Mampu merancang dan melakukan pemusnahan bahan baku, sediaan
farmasi, alat kesehatan sesuai ketentuan perundangan
→ Melaksanakan pemusnahan bahan baku, sediaan farmasi, alat kesehatan
sesuai ketentuan perundangan, sifat bahan, dan dampak pada lingkungan.

UNIT KOMPETENSI 7.5

Penarikan Bahan Baku, Sediaan Farmasi ,Alat Kesehatan
Kompetensi Inti:
Mampu menetapka nsistem dan melakukan penarikan bahan baku,
sediaan farmasi, alat kesehatan secara efektif dan efisien.
→ Menjelaskan alasan penarikan bahan baku, sediaan farmasi, alat kesehatan,
serta perbedaan penyebab penarikannya.

UNIT KOMPETENSI 7.6
Pengelolaan Infrastruktur
Kompetensi Inti:
Mampu mengelola infrastruktur sesuai kewenangan bidang kerjanya
secara efektif dan efesien.
→ Menjelaskan kualifikasi SDM yang diperlukan untuk posisi tertentu dalam
struktur organisasi serta syarat legalitas dan kompetensinya.

STANDAR KOMPETENSI 8
KOMUNIKASI EFEKTIF

UNIT KOMPETENSI 8.1
Ketrampilan Komunikasi

Kompetensi Inti:
Mampu menunjukkan ketrampilan komunikasi efektif.
→ Menjelaskan pendapat dan menyampaikan informasi secara verbal dan nonverbal dengan cara membangun kepercayaan tanpa menimbulkan
kemarahan, kecemasan atau efek lain yang merugikan.

UNIT KOMPETENSI 8.2

Ketrampilan Komunikasi Dengan Pasien

Kompetensi Inti:
Mampu menunjukkan ketrampilan komunikasi terapetik dengan pasien
→ Menjelaskan hal-hal yang tidak seharusnya dilakukan/diinformasikan kepada
pasien secara pribadi

UNIT KOMPETENSI 8.3

Ketrampilan Komunikasi Dengan Tenaga Kesehatan
Kompetensi Inti:
Mampu menunjukkan ketrampilan komunikasi dengan tenaga
kesehatan.
→ Menggunakan teknik komunikasi efektif untuk membangun relasi dengan
pasien, tenaga kesehatan dan/atau relawan pelayanan kefarmasian secara
lisan dan tertulis.

UNIT KOMPETENSI 8.4
Ketrampilan Komunikasi Secara Non-Verbal
Kompetensi Inti:
Mampu menunjukkan ketrampilan komunikasi secara non-verbal.
→ Menjelaskan bagian dan ruang lingkup rekam medis (MedicalRecord) dan
catatan pengobatan (MedicationRecord)

STANDAR KOMPETENSI 9
KETRAMPILAN ORGANISASI DAN HUBUNGAN INTERPERSONAL

UNIT KOMPETENSI 9.1

Penjaminan Mutu dan Penelitian di Tempat Kerja
Kompetensi Inti:
Mampu melakukan penjaminan mutu dan penelitian di tempat kerja
→ Menjelaskan aktivitas untuk mempertahankan serta meningkatkan kualitas
pelayanan kefarmasian yang bisa atau pernah diikuti..

UNIT KOMPETENSI 9.2

Perencanaan dan Pengelolaan Waktu Kerja

Kompetensi Inti:
Mampu merancang dan melaksanakan tugas dan kegiatan dengan baik
→ Menjelaskan pengelolaan waktu kerja yang baik, yaitu tepat waktu, efektif
dan efisien dalam bekerja.

UNIT KOMPETENSI 9.3

Optimalisasi Kontribusi Diri Terhadap Pekerjaan
Kompetensi Inti:
Mampu melakukan kegiatan dan tugas sesuai prosedur dengan
memanfaatkan sumber daya yang ada dengan sebaik-baiknya
→ Mengidentifikasi kebutuhan sumber daya untuk menyelesaikan pekerjaan
sesuai skala prioritas.

UNIT KOMPETENSI 9.4
Bekerja Dalam Tim

Kompetensi Inti:
Mampu bekerja sama dan bersinergi dengan rekan sekerja sehingga
membentuk kelompok kerja yang memiliki integritas.
→ Melakukan identifikasi dan/atau menjelaskan situasi dimana pekerjaan
seseorang berpengaruh pada orang lain di tempat kerja

UNIT KOMPETENSI 9.5

Membangun Kepercayaan Diri
Kompetensi Inti:
Memiliki kepercayaan diri bahwa keberadaanya berguna dan
diperlukan oleh organisasi di tempat kerjanya.
→ Menjelaskan posisi, peran, serta tanggungjawab apoteker di tempat kerja
dengan jelas dan ringkas.

UNIT KOMPETENSI 9.6
Penyelesaian Masalah

Kompetensi Inti:
Mampu mengenali, menganalisis dan memecahkan masalah secara
sistematis dengan mempertimbangkan potensi masalah baru yang
mungkin timbul atas keputusan yang diambil.
→ Mengidentifikasi, menganalisis, dan menjelaskan penyebab atau faktor-faktor
penyebab masalah.

UNIT KOMPETENSI 9.7
Pengelolaan Konflik

Kompetensi Inti:
Mampu memahami, menganalisis, dan memecahkan konflik dengan
metoda yang sesuai.
→ Mengidentifikasi tanda-tanda adanya konflik (a.l.moralrendah, disiplin
rendah, ketidak-hadiran, kesalahan pelayanan, perilaku agresif, sikap tidak
kooperatif) sebelum menimbulkan efek samping.

UNIT KOMPETENSI 9.8
Peningkatan Layanan

Kompetensi Inti:
Mampumengidentifikasikebutuhan,menyusunrencana,danmelakukanupa
yapeningkatanlayanan.
→ Mengidentifikasi kebutuhan, menyusun rencana dan mengimplementasikan
pelayanan baru sesuai kebutuhan setempat.

UNIT KOMPETENSI 9.9
Pengelolaan Tempat Kerja

Kompetensi Inti:
Mampu mengelola masalah-masalah sehari-hari di tempat kerja
→ Memperhatikan dan mengelola masalah manajemen sehari-hari.

STANDAR KOMPETENSI 10
LANDASAN ILMIAH DAN PENINGKATAN KOMPETENSI DIRI

UNIT KOMPETENSI 10.1

Landasan Ilmiah Praktik Kefarmasian
Kompetensi Inti:
Menguasai ilmu & teknologi farmasi yang dibutuhkan untuk
menjalankan praktik profesi
→ Menguasai teori, metode dan aplikasi ilmu dan teknologi farmasi
(farmasetika, kimia farmasi, farmakognosi, farmakologi), prinsip dasar
biomedik, prinsip pharmaceutical calculation, farmakoterapi, dan
pharmaceutical care.

UNIT KOMPETENSI 10.2

Mawas Diri dan Pengembangan Diri

Kompetensi Inti:
Mampu mawas diri, mengenali kelemahan/kekurangan diri, dan
melakukan upaya pengembangan diri secara berkelanjutan
→ Mengidentifikasi keahlian yang dibutuhkan untuk menjalankan praktik profesi
di luar lingkup pengetahuan yang dimiliki.

UNIT KOMPETENSI 10.3

Belajar Sepanjang Hayat dan Kontribusi Untuk Kemajuan Profesi
Kompetensi Inti:
Mampu mengembangkan pengetahuan dan kemampuan diri serta
berkontribusi dalam upaya peningkatan praktik profesi.
→ Mengikuti secara aktif perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta
perkembangan praktik kefarmasian diberbagai media ilmiah.

UNIT KOMPETENSI 10.4

Penggunaan Teknologi Untuk Pengembangan Profesionalitas

Kompetensi Inti:
Mampu memanfaatkan teknologi yang sesuai untuk pengembangan
profesi
→ Menggunakan teknologi terkini untuk mencapai dan mempertahankan standar
kompetensi profesi.

