
ETIK DAN DISIPLIN 

APOTEKER 

INDONESIA 



APOTEKER ADALAH PROFESI 



Suatu jabatan  atau  pekerjaan yang menuntut 

keahlian  dari  petugasnya  

 

Pekerjaan   PROFESI  tidak bisa dilakukan oleh 

orang yang tidak terlatih dan tidak disiapkan 

secara  khusus  lebih dahulu  untuk  melakukan  

pekerjaan itu 

DEFINISI PROFESI 



Ciri  Profesi (1) 

1. Dilatar belakangi suatu latihan atau pendidikan 
ketrampilan dan intelektual yang sitematis 

2. Ukuran keberhasilannya bukan hanya bersifat 
material 

3. Berpihak kepada masyarakat 

4. Ketidak hadirannya dirasakan kehilangan bagi 
masyarakat 

5. Selalu meningkatkan dan memperdalam ilmu 
 



Ciri  Profesi (2) 

1. Jelas Status Kewenangannya 

2. Mempunyai Profesional Project 

3. Mendapatkan Monopoli atas aktivitas tertentu 
sehingga mendapat status sosial tertentu 

4. Mendapatkan legitimasi oleh otoritas keilmuan dari 
penguasa lewat akreditasi atau lisensi 



Ciri  Profesi (3) 

1. Merupakan suatu okupasi yg berkedudukan tinggi 
dan terdiri dari para ahli yang terampil 

2. Mempunyai kompetensi yang ekslusif yg sangat 
penting bagi masyarakat 

3.Pendidikan yang intensif dan disiplin tertentu 
mengembangkan suatu taraf solidaritas dan 
eklusivitas tertentu 

4. Mengembangkan etika tersendiri 

5. Pengakuan kemandiriannya dipengaruhi oleh 
masyarakat maupun kelompok profesi lainnya 

 



Ciri  Profesi (4) 

Pekerjaan berdasarkan keahlian khusus 

1. Ada prosedur bekerja 

2. Ada kesepakatan kelompok 

3. Ada etika diantara pelaku 

4. Ada pengakuan masyarakat/dunia 

5. Ada semangat bekerja inovatif 

6. Ada panggilan hati 

7. Ada pendapatan 
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PENGERTIAN PRAKTIK BERTANGGUNG 
JAWAB 

Praktik  yang didasarkan pada kesadaran bahwa : 

1. Harus sesuai standar profesi 

2. Apabila tidak sesuai dengan Standar Profesi, 
pasien akan menuntut, karena akan terjadi 
kerugian pada pasien 

Tanggung jawab : merupakan integritas seotang 
tenaga profesi, panggilan hati, peduli dan jujur. 



MALPRAKTIK 

Setiap sikap tindak yang salah , kekurangan ketrampilan 
dalam ukuran tingkat yang tidak wajar (Black,s Law 
Dictionary) 

 

Medikal malapraktik : bentuk professional negligence 
yang oleh pasien dapat dimintakan ganti rugi apabila 
terjadi luka atau cacat yang diakibatkan langsung oleh 
dokter dalam melaksanakan tindakan profesional yang 
dapat diukur (Prof. Hermien Hadiati Koeswadji) 
 

 



Formula Malapraktik 
(Paulus Yanuar) 

1. Terbukti terjadi pelanggaran standar pelayanan 

2. Terbukti pasien mengalami kerugian atau kerusakan 
setelah menjalani perawatan 

3. Terbukti ada hubungan sebab-akibat antara 
pelaksanaan praktik yang tidak sesuai standar 
dengan kerugian yang dialami pasien 



PENGERTIAN  PROFESIONALS 
Pengakuan terhadap seseorang yang memiliki 

integritas, moralitas, altruism, dan kompetensi yang 
tinggi 

Mylrea, (2015) : 

Inti professionalisme : tindakan yang dilandasi kasih 
sayang, melayani, dan berpihak pada kepentingan 
masyarakat 

Appelbe, GE. (2009) : 

Esensi profesionalisme adalah adanya kepercayaan 
(trust) 

 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Mylrea MF[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=26839431


ILMU HUKUM ETIK 

PRAKTIK PROFESI 

LANDASAN PRAKTIK PROFESI 



PENGERTIAN  ETIK 
 

- Ethos : BahasaYunani  

- Norma kesopanan/kesusilaan 

- Adat, budi pekerti 

- Yang baik, yang layak  



Etika (1) 
• Nilai  baik-layak yang terkait dengan 

pekerjaan profesi 

• Merupakan core  dengan prinsip-prinsip 
profesionalisme 

• Dirumuskan ke dalam kode etik profesi yang 
berlaku secara universal 

15 



Etik (2) 
Etik : Ruh tindakan tenaga profesi , yang mampu 
menimbulkan kesan mendalam, sugesti, rasa 
aman, dan akan memunculkan  kepercayaan  
(trust) pasien pada apoteker. 

Etik :  care, peduli, empati 

Noordin,MI., (2014):  

Etik : dapat menjamin seorang pasien 
menerima produk : kualitas tinggi , berkhasiat 
dan aman 

 



Waterfield (2010) described 
pharmacists as having particular moral 
responsibilities as “gatekeepers to 
safe drug usage,” a critical element in 
human health and safety.16  

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4727372/


7 (TUJUH) PRINSIP  KODE ETIK APOTEKER  
1. Make the care of patients your first concern 
2. Exercise your professional judgement in the interests 
of patients and the public 
3. Show respect for others 
4. Encourage patients to participate in decisions about 
their care 
5. Develop your professional knowledge and 
competence 
6. Be honest and trustworthy 
7. Take responsibility for your working practices 

 
Mylrea, MF. 2015 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Mylrea MF[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=26839431




1. MEMBERIKAN PELAYANAN KEFARMASIAN KEPADA 
PASIEN SEBAGAI PRIORITAS UTAMA ( PEDULI) 

a. Menggunakan Standar Praktik Yang Baik dan Benar  

b. Meningkatkan kesehatan individu/masyarakat 

c. Menjaga kesehatan anak/individu yang rentan 

d. Menggali informasi pasien, menetapkan kebutuhan  
dan bila diperlukan merujuk pasien 

e. Menjamin kesesuaian obat, penggunaan obat yang 
efektif, menjamin kualitas obat 

 

 



f. Melakukan  pencatatan secara teliti, syah, dan 
memadai 

g. Menjamin kecukupan fasilitas, peralatan, dan bahan   

h. Melaksanakan review dan audit secara reguler ,  

 

Even if you do not have direct contact  with 
patents, yur actions and behaviour can still  
impact on patient care and public safety 

 



2.  Membuat keputusan profesi yang mengutamakan   
untuk kepentingan penderita/ maupun masyarakat  

a. Menggunakan pertimbangan dan tindakan profesi 
yang terbaik untuk pasien dan masyarakat 

b. Tidak terpengaruh kepentingan individu atau 
komersial 

c. Menggunakan sebaik baiknya semua sumber/rujukan 
yang tersedia 

d. Dalam keadaan darurat , lakukan hal hal yang tidak 
merugikan pasien 
 



3. Menghargai orang lain 

a. Memahami dan menghargai kultur, nilai, dan 
kepercayaan  

b. Memberlakukan orang lain dengan penuh sopan, berbaik 
sangka 

c. Meminta persetujuan terkait pelayanan 

d. Menggunakan informasi sesuai tujuan yang dibutuhkan 

e. Menjamin kerahasiaan  

f. Menjaga secara tepat  batas batas profesi  ketika 
memberikan pelayanan, dan memberikan pelayanan 
khusus ketika berhadapan dengan individu yang rentan. 

 



4. Mendorong pasien untuk berpartisipasi dalam 
pengambilan keputusan terkait pelayanan 
kefarmasian  

a. Apoteker bekerja sama dengan penderita dan 
penjaganya, serta tenaga kesehatan lain. Jelaskan 
kepada penderita opsi terapi, dan kepada pasien 
diminta untuk mengisi formulir keputusan opsi terapi 
yang dipilih 

b. Memastikan informasi yang diperlukan oleh tenaga 
kesehatan lain, yang terkait dengan terapi pasien 

c. Menghargai hak pasien untuk menolak usulan 
pengobatan yang dilakukan tenaga kesehatan 
 



 5. Meningkatkan professional knowledge & kompetensi 

Knowledge, skill dan attitude seorang apoteker harus 
berkualitas tinggi dan up to date 

a. Mengetahui keterbatasan kompetensi 

b. Menjaga bukti kompetensi 

c. Menanggapi kritik dengan baik  

d. Menjaga kesehatan dan hanya melakukan praktik  bila 
keadaan sehat 

e. Mencatat dan membuat report apabila mengalami hal 
yang memprihatinkan terkait kompetensi 

 



6. Jujur dan dapat dipercaya 

a. Jaga kepercayaan (trust and confidence) dari pasien,  
dengan kejujuran  dan integritas 

b. Tidak menyalahgunakan posisi, menghindari 
mengutamakan kepentingan pribadi, teliti dan tidak 
berpihak, memenuhi standar , dan menghormati 
kesepakatan 

c. Tidak melakukan sesuatu atau mengatakan sesuatu 
yang berdampak pada hilangnya kepercayaan pasien 
terhadap sejawat lain atau tenaga kesehatan lain 
 



7. Mengambil Tanggung Jawab atas  pekerjaan 
kefarmasian 

a. Melatih serta memastikan kompetensi seluruh 
anggota tim 

b. Menciptakan situasi yang mendukung terlaksananya  
pelayanan kepada pasien dapat berlangsung secara 
maksimal 

c. Pastikan kepatuhan seluruh personal terhadap SOP 
 



KODE ETIK APOTEKER 

INDONESIA 



Tujuan Kode Etik Apoteker Indonesia 

Keseimbangan Hak dan Kewajiban 

1. Menjunjung tinggi martabat Profesi : Eksistensi 

2. Menjaga dan memelihara kesejahteraan 
Anggota : Jaminan kesejahteraan lahir batin 

3. Meningkatkan pengabdian anggota 

4. Meningkatkan layanan kepada pengguna jasa 

5. Menentukan standar sendiri : Otonomi Profesi 



MUKADIMAH 

 

 Bahwasanya seorang Apoteker di dalam menjalankan 
tugas kewajibannya serta dalam mengamalkan 
keahliannya harus senantiasa mengharapkan 
bimbingan dan keridhaan Tuhan Yang Maha Esa 



 
 Apoteker di dalam pengabdiannya kepada nusa dan 

bangsa serta di dalam mengamalkan keahliannya 
selalu berpegang teguh kepada sumpah / janji 
Apoteker 

 
 Menyadari akan hal tersebut Apoteker di dalam 

pengabdian profesinya berpedoman pada satu ikatan 
moral yaitu : Kode Etik Apoteker Indonesia 

 

 

 



Pedoman Pelaksanaan 

1. Setiap apoteker dalam melakukan pengabdian dan 
pengamalan ilmunya harus didasari oleh sebuah niat 
luhur untuk kepentingan makhluk lain sesuai dengan 
tuntunan Tuhan yang Maha Esa 

2. Sumpah dan janji apoteker adalah komitmen seorang 
apoteker yang harus dijadikan landasan moral dalam 
pengabdian profesinya 



3. Kode etik sebagai kumpulan nilai-nilai atau prinsip 
harus diikuti oleh apoteker sebagai pedoman dan 
petunjuk serta standar perilaku dalam bertindak dan 
mengambil keputusan 



BAB I 

KEWAJIBAN UMUM 

Pasal 1 
 Setiap Apoteker harus menjunjung tinggi, 

menghayati dan mengamalkan Sumpah Apoteker 

 

Pedoman Pelaksanaan : 
 Sumpah / janji Apoteker yang diucapkan seorang 

apoteker untuk dapat diamalkan dalam 
pengabdiannya harus dihayati dengan baik dan 
dijadikan landasan moral dalam setiap tindakan dan 
perilaku 

 

 

 

 



Sumpah Apoteker 
Saya akan membaktikan hidup saya guna kepentingan  
perikemanusiaan terutama dalam bidang kesehatan 
 
Saya akan merahasiakan segala sesuatu yang saya ketahui karena 
pekerjaan saya dan keilmuan saya sebagai apoteker   
 
Sekalipun diancam saya tdk akan mempergunakan  pengetahuan 
kefarmasian saya untuk sesuatu yang  bertentangan dengan  
hukum   perikemanusiaan   
 
Saya akan menjalankan tugas saya dengan sebaik-baiknya sesuai 
dengan martabat dan tradisi luhur  jabatan kefarmasian 
 
Dalam menunaikan kewajiban saya, saya akan  berikhtiar dengan 
sungguh-sungguh supaya tidak terpengaruh oleh pertimbangan 
keagamaan, kebangsaan, kesukuan, politik kepartaian atau  
kedudukan sosial 
 
Saya ikrarkan Sumpah/Janji ini dengan sungguh-sungguh dan  
penuh keinsyafan 
 
  
     

 
     



Pasal 2 : 

 Setiap Apoteker harus berusaha dengan sungguh-
sungguh menghayati dan mengamalkan Kode Etik 
Apoteker Indonesia 

 

 



Pedoman Pelaksanaan 

 Kesungguhan dalam menghayati dan mengamalkan 
Kode Etik Apoteker Indonesia dinilai dari ada 
tidaknya laporan masyarakat , ada tidaknya laporan 
dari sejawat Apoteker atau sejawat tenaga kesehatan 
lain, serta tidak ada laporan dari Dinas Kesehatan 

 Pengaturan Pemberian sanksi ditetapkan dalam 
Peraturan Organisasi (PO) 



Pasal 3 
 Setiap Apoteker harus senantiasa menjalankan 

profesinya sesuai Standar Kompetensi Apoteker 
Indonesia serta selalu mengutamakan dan berpegang 
teguh pada prinsip kemanusiaan dalam 
melaksankaan kewajibannya 

Pedoman Pelaksanaan : 
1. Setiap Apoteker Indonesia harus mengerti , 

menghayati dan mengamalkan kompetensi sesuai 
dengan Standar Kompetensi Apoteker Indonesia. 
Kompetensi yang dimaksud adalah ketrampilan, sikap 
dan perilaku yang berdasarkan pada ilmu, hukum dan 
etik 

 
 
    



2. Ukuran kompetensi seorang Apoteker dinilai lewat 
uji kompetensi 

3. Kepentingan kemanusiaan harus menjadi 
pertimbangan utama dalam setiap tindakan dan 
keputusan seorang Apoteker indonesia 

4. Bilamana suatu saat seorang Apoteker dihadapkan 
kepada konflik tanggung jawab profesional, maka 
dari berbagai opsi yang ada, seorang apoteker harus 
memilih resiko yang paling kecil dan paling tepat 
untuk kepentingan pasien serta masyarakat  



Pasal 4 
      Setiap Apoteker harus selalu aktif mengikuti 

perkembangan di bidang kesehatan pada umumnya 
dan dibidang farmasi pada khususnya 

 
Pedoman Pelaksanaan 
1. Seorang Apoteker harus mengembangkan 

pengetahuan dan ketrampilan profesionalnya secara 
terus menerus 

2. Aktifitas seorang Apoteker dalam mengikuti 
perkembangan di bidang kesehatan , diukur dari nilai 
SKP yang diperoleh dari hasil uji kompetensi 

 
 

 
       - 



3. Jumlah SKP minimal yang harus diperoleh Apoteker 
ditetapkan dalam peraturan organisasi 



Pasal 5 
 Di dalam menjalankan tugasnya, setiap 

Apoteker harus berusaha menjauhkan diri dari 
usaha mencari keuntungan diri semata yang 
bertentangan dengan martabat dan tradisi luhur 
jabatan kefarmasian 

 
Pedoman Pelaksanaan : 
 Seorang Apoteker dalam tindakan 

profesionalnya harus menghindari diri dari 
perbuatan yang akan merusak atau merugikan 
orang lain 

 
 



2. Seorang Apoteker dalam menjalankan tugasnya 
dapat memperoleh imbalan dari pasien dan 
masyarakat atau jasa yang diberikannya dengan 
tetap memegang teguh kepada prinsip 
mendahulukan kepentingan pasien 

 

3. Seorang Apoteker dalam tindakan profesionalnya 
harus menghindari diri dari perbuatan yang akan 
merusak atau merugikan orang lain 

 

 

 



Pasal 6 

  Seorang Apoteker harus berbudi luhur dan 
menjadi contoh yang baik bagi orang lain 

 

 



Pedoman Pelaksanaan 

1. Seorang Apoteker harus menjaga kepercayaan 
masarakat atas profesi yang disandangkan dengan 
jujur dan penuh integritas 

2. Seorang Apoteker tidak akan menyalah gunakan 
kemampuan profesionalnya kepada orang lain 

3. Seorang Apoteker harus menjaga perilakunya  



Pasal 7 
 Seorang Apoteker harus menjadi sumber informasi 

sesuai dengan profesinya: 
 
Pedoman Pelaksanaan : 
1. Seorang Apoteker memberikan informasi kepada 

pasien / masyarakat harus dengan cara yang mudah 
dimengerti dan akin bahwa informasi tersebut 
sesuai,relevan dan up to date 

2. Sebelum memberikan informasi, Apoteker harus 
menggali informasi yang dibutuhkan dari pasien 
ataupun orang yang datang menemui apoteker 
mengenai pasien serta penyakitnya 

 
 
 
 
 

                                                                                      



3. Seorang Apoteker harus mampu berbagi informasi 
mengenai pelayanan kepada pasien dengan tenaga 
profesi kesehatan yang terlibat 

4. Seorang Apoteker harus senantiasa meningkatkan 
pemahaman masyarakat terhadap obat dalam 
bentuk penyuluhan, memberikan informasi secara 
jelas, melakukan montoring penggunaan obat dan 
sebagainya 

5. Kegiatan penyuluhan ini mendapat nilai SKP 



Pasal 8 

   Seorang Apoteker harus aktif mengikuti 
perkembangan peraturan perundangan di bidang 
kesehatan pada umumnya dan bidang farmasi pada 
khusus nya 

 

 

 

     



Pedoman Pelaksanaan 

1. Tidak ada alasan bagi Apoteker tidak tahu peraturan 
perundangan yang terkait dengan kefarmasian. 
Untuk itu setiap apoteker harus selalu aktif 
mengikuti perkembangan peraturan, sehingga 
setiap apoteker dapat menjalankan profesinya 
dengan tetap berada dalam koridor peraturan 
perundangan yang berlaku 

 

2. Apoteker harus membuat SPO sebagai pedoman 

 kerja bagi seluruh personil di sarana pekerjaan 
kefarmasian sesuai kewenangan atas dasar 
peraturan perundangan yang ada 



BAB II  

Kewajiban Apoteker Terhadap Penderita: 
 

Pasal 9 : 
    Seorang Apoteker dalam melakukan praktik 

kefarmasian harus mengutamakan kepentingan 
masyarakat dan menghormati hak asasi penderita 
dan melindungi makhluk hidup insani 

 

Pedoman Pelaksanaan : 
1. Kepedulian kepada pasien adalah merupakan hal 

yang paling utama dari seorang Apoteker  
2. Setiap tindakan dan keputusan profesional Apoteker 

harus berpihak kepada kepentingan pasien dan 
masyarakat 

 

           

     



3. Seorang Apoteker harus mampu mendorong pasien 
untuk terlibat dalam keputusan pengobatan mereka 

4. Seorang Apoteker harus mengambil langkah untuk 
menjaga kesehatan pasien, khusunya janin, bayi, 
anak-anak, serta orang yang dalam kondisi lemah 

5. Seorang Apoteker harus yakin bahwa obat yang 
diserahkan kepada pasien adalah obat yang terjamin 
mutu, keamanan dan khasiat dan cara pakai obat 
yang tepat 

 



6. Seorang Apoteker harus menjaga kerahasiaan pasien, 
rahasia kefarmasian dan rahasia kedokteran dengan 
baik 

7. Seorang Apoteker harus menghormati keputusan 
profesi yang telah ditetapkan oleh Dokter dalam 
bentuk penulisan resep dsb. 

8. Dalam hal seorang Apoteker akan mengambil 
kebijakan yang berbeda dengan permintaan Dokter, 
maka Apoteker harus melakukan komunikasi dengan 
Dokter tersebut, kecuali peraturan perundangan 
membolehkan Apoteker mengambil keputusan demi 
kepentingan dan atas persetujuan pasien 

 



BAB III 

   KEWAJIBAN APOTEKER TERHADAP TEMAN 
SEJAWAT 

 
Pasal 10 : 

  Setiap Apoteker harus memperlakukan teman 
sejawatnya sebagaimana ia sendiri ingin diperlakukan 

 
          



Pedoman Pelaksanaan : 

1. Seorang Apoteker harus menghargai teman 
sejawatnya termasuk rekan kerjanya 

2. Bilamana Seorang Apoteker dihdapkan pada suatu 
situasi yang problematik, baik secara moral ataupun 
peratran perundangan yang berlaku tentang 
hubungannya dengan sejawatnya, maka komunikasi 
antar sejawat harus dilakukan dengan baik dan 
santun 

3. Apoteker harus berkoordinasi dengan IAI ataupun 
MPEA dalam menyelesaikan permasalahannya 
dengan teman sejawat 



Pasal 11 :  
 Sesama Apoteker harus saling mengingatkan dan 

saling menasehati untuk mematuhi ketentuan-
ketentuan kode etik 

 
Pedoman Pelaksanaan : 
1. Bilamana Seorang Apoteker mengetahui sejawatnya 

melanggar kode etik, dengan cara yang santun dia 
harus melakukan komunikasi dengan sejawatnya 
tersebut untuk mengingatkan kekeliruan yang ada 

2. Bilamana ternyata yang bersangkutan sulit menerima 
maka dia dapat menampaikan kepada Pengurus 
Cabang dan atau MEDAI secara berjenjang 



Pasal 12 : 
 

 Setiap Apoteker harus mempergunakan setiap 
kesempatan untuk meningkatkan kerja sama yang 
baik sesama Apoteker di dalam memelihara 
keluhuran martabat jabatan kefarmasian serta 
mempertebal rasa saling mempercayai di dalam 
menjalankan tugasnya 

 
            - 
 



Pedoman Pelaksanaan 

1. Seorang Apoteker harus menjalin dan memelihara 
kerja sama dengan sejawat apoteker lainnya 

2. Seorang Apoteker harus membantu teman 
sejawatnya dalam menjalankan pengabdian 
profesinya 

3. Seorang Apoteker harus saling mempercayai teman 
sejawatnya dalam menjalani/memelihara kerja sama 



BAB IV 
KEWAJIBAN APOTEKER TERHADAP SEJAWAT PETUGAS 

KESEHATAN LAINNYA 

Pasal 13 

    Setiap Apoteker harus mempergunakan setiap 
kesempatan untuk membangun dan meningkatkan 
hubungan profesi, saling mempercayai, menghargai 
dan menghormati Sejawat Petugas Kesehatan lain 



Pedoman Pelaksanaan : 

1. Apoteker harus mampu menjalin hubungan yang 
harmonis dengan tenaga profesi kesehatan lainnya 
secara seimbang dan bermartabat 

2. Bilamana seorang Apoteker menemui hal hal yang 
kurang tepat dari profesi kesehatan lainnya maka 
apoteker tersebut harus mampu 
mengkomunikasikannya dengan baik kepada profesi 
tersebut, tanpa yang bersangkutan harus merasa 
dipermalukan 



Pasal 14  

    Setiap Apoteker hendaknya menjauhkan diri dari 
tindakan atau perbuatan yang dapat mengakibatkan 
berkurangnya / hilangnya kepercayaan masyarakat 
kepada Sejawat Petugas Kesehatan lainnya 

Pedoman Pelaksanaan : 
 Bilamana seorang Apoteker menemui hal hal yang 

kurang tepat dari profesi kesehatan lainnya maka 
apoteker tersebut harus mampu 
mengkomunikasikannya dengan baik kepada profesi 
tersebut, tanpa yang bersangkutan harus merasa 
dipermalukan 

 

 



BAB V 
PENUTUP 

Pasal 15 
    Setiap Apoteker bersungguh-sungguh menghayati 

dan mengamalkan Kode Etik Apoteker Indonesia 
dalam menjalankan tugas kefarmasiannya sehari-
hari. Jika seorang Apoteker baik dengan sengaja 
maupun tidak sengaja melanggar atau tidak 
mematuhi Kode Etik Apoteker Indonesia, maka 
Apoteker tersebut wajib mengakui dan menerima 
sanksi dari Pemerintah,   Organisasi Profesi Farmasi 
yang menanganinya (IAI) dan mempertanggung 
jawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa  



KEWAJIBAN  UMUM 

1.Praktik sesuai Standar Kompetensi 
2.Praktik sesuai Sumpah Apoteker 
3.Praktik sesuai Undang Undang 
4.Mengutamakan kepentingan pasien, menjauhkan 

diri dari usaha mencari keuntungan diri semata 
5.Sumber Informasi dan Suri Tauladan 

 



KEWAJIBAN  
APOTEKER PADA  PENDERITA 

1. Mengutamakan Kepentingan Penderita 

2. Menghormati Hak Azazi Penderita 

3. Melindungi Penderita 



KEWAJIBAN  
APOTEKER PADA SEJAWAT APOTEKER LAIN 

1. Saling mengingatkan dan menasehati dalam  

    pelaksanaan etik 

2. Kerjasama dalam memelihara keluhuran martabat  

    jabatan kefarmasian,  

3. Mempertebal rasa saling mempercayai 
 



KEWAJIBAN  

APOTEKER PADA SEJAWAT KESEHATAN LAIN 

1. Berkolaberasi, bersinergi, meningkatkan hubungan 

profesi 

2. Saling mempercayai, menghormati, menghargai 

3. Tidak melakukan tindakan yang berakibat pada 

hilangnya kepercayaan masyarakat pada tenaga 

kesehatan tersebut  
 



ETIK DAN DISIPLIN 

APOTEKER 



KASUS dr.  A (2014) 

Guugatan Malpraktik  dipelajari oleh MDEK, hasilnya : 

1. Gugatan Malpraktik : Pemeriksaan jantung baru dilakukan 
setelah operasi. 

dr. Januar (Ikatan Dokter Indonesia) : Operasi yang dilakukan terhadap 

Siska, tak memerlukan pemeriksaan penunjang, seperti pemeriksaan jantung. 
"Operasinya bersifat darurat, cepat, dan segera. Karena jika tidak dilakukan, bayi dan 
pasien pasti meninggal," ucap dokter kandungan ini. 

1. Gugatan Malpraktkik : Penyebab kematian masuknya udara 
ke bilik kanan jantung. Ini karena saat pemberian obat atau 
infus karena komplikasi persalinan.  

Dr.Forensik Johanis :  Hasil visum et repertum emboli yang menyebabkan 

pasien meninggal BUKAN karena hasil operasi. Kasus itu, kata dia, jarang 
terjadi dan tidak dapat diantisipasi.  

 

 
IAI  PERLU MEMBINA DAN 

MENGAWASI DISIPLIN APOTEKER 



TUGAS DAN FUNGSI MEDAI PUSAT 
 

1. Melaksanakan Program Kerja 

2. Menyusun dan/atau menempurnakan Kode Etik 

3. Memberikan pendapat atau mediasi konflik 

4. Menyusun Penjabaran Kode Etik dan PDAI 

5. Menyusun tata laksana penanganan kasus 

6. Menyusun dan melaksanakan program tahunan 

7. Melakukan internalisasi  dan sosialisasi KEAI 

AD/ART IAI 2018 



8.  Membina , mengawasi,  menilai pelaksanaan KEAI 

9.  Membuat putusan terkait pelanggaran 

10. Menegakkan kode etik dan disiplin Apoteker 
Indonesia 

11. Bekerja sama dengan perguruan tinggi farmasi 

12. Meminta pertimbangan dari tenaga ahli 

13. Melakukan dokumentasi 

 



TUGAS DAN FUNGSI MEDAI DAERAH 

1. Menyusun dan melaksanakan program Kerja 
tahunan 

2. Melakukan internalisasi  dan sosialisasi KEAI 

3. Membina , mengawasi,  menilai pelaksanaan KEAI 

4.   Membuat putusan terkait pelanggaran 

5.   Menegakkan kode etik dan disiplin Apoteker 
Indonesia 

6.  Bekerja sama dengan perguruan tinggi farmasi 

7.   Meminta pertimbangan dari tenaga ahli 

8.   Melakukan dokumentasi dan Pelaporan 

AD/ART IAI 2018 



SURAT KEPUTUSAN 

PENGURUS PUSAT IKATAN APOTEKER INDONESIA 

Nomor : PO. 004/ PP.IAI/1418/VII/2014 

Tentang 

PERATURAN ORGANISASI 

TENTANG 

PEDOMAN DISIPLIN APOTEKER INDONESIA 

2014 



BAB II 

KETENTUAN UMUM 

1. Disiplin Apoteker adalah kesanggupan Apoteker 
untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan 
yang ditentukan dalam: 

a. Peraturan perundang-undangan.  dan/atau 

b. Peraturan praktik yang apabila tidak ditaati atau 
dilanggar dijatuhi hukuman  disiplin. 

 



2. Penegakan Disiplin adalah :  

Penegakan aturan-aturan dan/atau Ketentuan penerapan 
keilmuan dalam pelaksanaan pelayanan yang harus 
diikuti oleh Apoteker. 

 

3. Majelis Etik dan Disiplin Apoteker Indonesia yang 
disingkat MEDAI, adalah organ organisasi profesi Ikatan 
Apoteker Indonesia yang bertugas membina, mengawasi 
dan menilai pelaksanaan Kode Etik Apoteker Indonesia 
oleh Anggota maupun oleh Pengurus, dan menjaga, 
meningkatkan dan menegakkan disiplin apoteker 
Indonesia.  

 



BAB IV.  
BENTUK PELANGGARAN DISIPLIN 

1.Melakukan praktik kefarmasian dengan tidak kompeten.  

Penjelasan: Melakukan Praktek kefarmasian tidak dengan 
standar praktek Profesi/standar kompetensi yang benar, 
sehingga berpotensi menimbulkan/mengakibatkan kerusakan, 
kerugian pasien atau masyarakat. 

 

2. Membiarkan berlangsungnya praktek kefarmasian yang 
menjadi tanggung jawabnya, tanpa kehadirannya, ataupun tanpa 
Apoteker pengganti dan/ atau Apoteker pendamping yang sah. 

 



3. Mendelegasikan pekerjaan kepada tenaga kesehatan tertentu 
atau tenaga kesehatan lainnya yang tidak memiliki kompetensi 
untuk pekerjaan itu 

- Tidak hadir di tempat praktik pada pelayanan 
 

 

4. Membuat keputusan profesional yang tidak berpihak kepada 
masyarakat : 

- Menetapkan harga obat terlalu tinggi padahal obat    tersebut 
diperlukan secara luas oleh masyarakat  

- Memberikan saran kepada masyarakat untuk menggunakan 
sediaan tertentu yang tidak sesuai dengan kebutuhan  

 



5. Tidak memberikan informasi yang sesuai, relevan dan “up to 
date” dengan cara yang mudah dimengerti oleh 
pasien/masyarakat, sehingga berpotensi menimbulkan  

kerusakan dan/ atau kerugian pasien. 

- Menyembunyikan beberapa informasi misal : ES obat 
 

6. Tidak membuat dan/atau tidak melaksanakan Standar 
Prosedur Operasional sebagai Pedoman Kerja bagi seluruh 
personil di sarana pekerjaan/pelayanan kefarmasian, sesuai 
dengan kewenangannya. 

- Tidak ada PROTAP di tempat praktik 

- Ada PROTAP tapi tidak disosialisasikan ke personil lain di 
tempat praktik 



7. Memberikan sediaan farmasi yang tidak terjamin „mutu‟, 
‟keamanan‟, dan ‟khasiat/manfaat‟ kepada pasien. 

- Menyerahkan obat tanpa informasi yang jelas, benar dan 
lengkap terkait penyimpanan 

 

8. Melakukan pengadaan (termasuk produksi dan distribusi) obat 
dan/atau bahan baku obat, tanpa prosedur yang berlaku : 

- Pengadaan obat dari jalur tidak resmi 

 

9. Tidak menghitung dengan benar dosis obat, sehingga dapat 
menimbulkan kerusakan atau kerugian kepada pasien. 

- Tidak melakukan skreening resep terkait dengan kesesuaian 
farmasetik/kesesuaian klinik 



10. Melakukan penataan, penyimpanan obat tidak sesuai 
standar, sehingga berpotensi menimbulkan penurunan kualitas 
obat. 

11. Menjalankan praktik kefarmasian dalam kondisi tingkat 
kesehatan fisik ataupun mental yang sedang terganggu sehingga 
merugikan kualitas pelayanan profesi.  

12. Dalam penatalaksanaan praktik kefarmasian, melakukan yang 
seharusnya tidak dilakukan atau tidak melakukan yang 
seharusnya dilakukan, sesuai dengan  tanggung jawab 
profesionalnya, tanpa alasan pembenar yang sah, sehingga dapat 
membahayakan pasien. 

-   

 



13. Melakukan pemeriksaan atau pengobatan dalam 
pelaksanaan praktik swa-medikasi(self medication) yang tidak 
sesuai dengan kaidah pelayanan kefarmasian. 

14. Memberikan penjelasan yang tidak jujur, dan/ atau tidak etis, 
dan/atau tidak objektif : 

15. Menolak atau menghentikan pelayanan kefarmasian 
terhadap pasien tanpa alasan yang layak dan sah. 

16. Membuka rahasia kefarmasian kepada yang tidak berhak.  
 



17. Menyalahgunakan kompetensi Apotekernya. 

18. Membuat catatan dan/atau pelaporan sediaan 
farmasi yang tidak baik dan tidak benar.  

19. Berpraktik dengan menggunakan Surat Tanda 
Registrasi Apoteker (STRA) atau Surat Izin Praktik 
Apoteker/Surat Izin kerja Apoteker (SIPA/SIKA) 
dan/atau sertifikat kompetensi yang tidak sah. 

 



20. Tidak memberikan informasi, dokumen dan alat bukti lainnya 
yang diperlukan MEDAI untuk pemeriksaan atas pengaduan 
dugaan pelanggaran disiplin. 

 

21. Mengiklankan kemampuan/pelayanan atau kelebihan 
kemampuan/pelayanan yang dimiliki, baik lisan ataupun tulisan, 
yang tidak benar atau menyesatkan. 

 

22. Membuat keterangan farmasi yang tidak didasarkan kepada 
hasil pekerjaan yang diketahuinya secara benar dan patut.  

 

 

 

 



MEDAI DAERAH 

MAJELIS SIDANG ETIK & DISIPLIN (MSED) 

PENGURUS 
(TIM) 

SEKRETARIAT MEDAI  (20 hari kerja) Panitera: Form D/01 

PENGADUA

N 
1. Pasien/konsume

n 

2. Pemerintah 

3. Organisasi 

Profesi 

PD IAI 

Tertulis + Bukti yang 
layak & jelas: 
1. Identitas Pengadu / 

Teradu 
2. Kronologis peristiwa 

1. Pemeriksaan Berkas  Meneliti (identitas pengadu & teradu) 

Atau Bukti tidak lengkap/Aduan daluarsa (>1 Th.) Bukti lengkap & Sah 

2. Laporan Penerimaan Berkas ke Ketua MEDAI Daerah 
3. Rapat Pembahasan (12 hari kerja)  Rapat Pleno (>50% MEDAI) 
 

 
4. Surat Pemberitahuan Kepada Teradu 

5. Penyelidikan Laporan ke Ketua MEDAI Daerah (maks. 7 hari kerja) 

 Pendalaman keterangan dan bukti-bukti 
 Lanjut ke sidang atau tambah waktu penyelidikan 

* MEDAI Daerah, PD & PC selalu berkoordinasi 
 

 
 

M
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si
 

PROSEDUR PENANGANAN ADUAN (KASUS) DI MEDAI 

PC IAI 

1 

1 

2 

MED

AI 

PUSA

T 

Pemberitahuan 3 

Pengadu & Saksi Teradu & saksi 

Tanggapan Pengadu & teradu Pertanyaan-2 & Kesimpulan Parapihak 

Kesimpulan & Kep. Sidang 

4 

Banding/Keberatan (2 mg) 5 

Kirim berkas perkara + surat keberatan/banding ke  MEDAI 
Pusat  (< 1 bln setelah surat keberatan) 

6 PUTUSAN MSED 

(1 Bulan) 

Tidak layak dilanjutkan ke Sidang 
Medai 

 Menetapkan Layak atau tidak layak sidang 
 Menetapkan Anggota Majelis Sidang (AMS), Jadwal & Tim Penyelidikan 

SANKSI / 
REHABILITASI 

Google Drive: isa.63.kota@gmail.com 



PROGRAM KERJA MEDAI  
1. Internalisasi Etik-Disiplin 
2. Pembinaan : 
      a. Apoteker Baru 
      b. Apoteker Yang Sudah Praktik 
3. Pengawasan Pelaksanaan Etik-disiplin 
     a. Protap 
     b. Kerja sama dg. Koordinator Wilayah, PC, dan 
Instansi Institusi Terkait 
4. Penegakan Etik Disiplin : 
     a. Pelatihan dan melaksanakan Sidang 
     b. Kerja sama dengan : PD,PC, Bidang Advokasi,  
          Dewas 
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