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BAB I
KIMIA FARMA

1.1 Sejarah Kimia Farma
P.T Kimia Farma berasal dari perusahaan Belanda yang dikuasai dan
diambil oleh pemerintah RI (Republik Indonesia) tahun 1958. Melalui penguasa
perang, dibutuhkanlah badan pusat penguasaan di masing-masing departemen dan
di lingkungan Departemen Kesehatan (DepKes), yang disebut Badan Pusat
Penguasaan Perusahaan ”pharmasi Belanda” dan disingkat BAPHAR.
Tugas BAPHAR adalah menguasai dan menyelenggarakan manajemen
agar perusahaan yang dikuasai ini dapat menyelenggarakan fungsinya dengan
baik. Di bawah ini akan dipaparkan lebih jauh mengenai rincian sejarah berdirinya
PT. Kimia Farma.
-

Tahun 1958 RI mengeluarkan Undang-Undang No. 86 tentang
nasionalisasi perusahaan farmasi Belanda di antara NV.RATHKAMT &
Co.tahun 1817.

-

PP (Peraturan Pemerintah) No.2 tahun 1959 merupakan peraturan
pelaksanaan dari Undang-Undang tersebut, yang dimaksud perusahaan
untuk Belanda adalah perusahaan yang seluruh atau sebagian merupakan
milik perseorangan milik warga Belanda dan bertempat di wilayah RI.

-

Berdasarkan PP. No. 69 tahun 1961 maka dibentuk BPU (Badan Pimpinan
Umum) Farmasi Negara yang merupakan peleburan di BAPHAR.

-

Berdasarkan PP No. 81 tahun 1961 maka PN (Perusahaan Negara)
Pharmasi Radja Farma didirikan. Perusahaan ini merupakan peleburan dari
perusahaan farmasi Belanda, diantaranya NV. RATHKAMT & Co.

-

Berdasarkan PP No. 79 tahun 1961 maka PN Pharmasi Nurani Pharma
didirikan, yang merupakan peleburan perusahaan Belanda termasuk di
antaranya J.VAN GORKOM & Co.

-

Berdasarkan PP No. 84 tahun 1961 maka PN Pharmasi Nakula Farma
didirikan, yang merupakan peleburan perusahaan farmasi Belanda
termasuk diantaranya NV. Bavosta.
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-

Berdasarkan PP. 85 tahun 1961 maka PN Pharmasi dan alat kesehatan
Bhineka Kinafarma didirikan, yang merupakan peleburan perusahaan
Belanda termasuk di antaranya NV. Bandungsche Kinine Fabrik dan NV,
Yodium Ondernening Watudakon.

-

Berdasarkan SK(Surat Keputusan) MenKes No. 131-Kab-Bch tanggal 29
April 1968 dibentuk panitia khusus membentuk persero farmasi dengan
tugas mempersiapkan pembentukan 1 perusahaan Persero yang merupakan
peleburan dari BPU/PN farmasi di lingkungan DepKes. Selain itu
berdasarkan PP No. 3 1960 maka didirikan PN farmasi Kimia Farma, yang
merupakan peleburan dari beberapa PN farmasi.

-

Berdasarkan PP No. 16 tahun 1971 maka PN farmasi Kimia Farma
ditetapkan menjadi PT.Persero Kimia Farma pada tanggal 16 Agustus
1971 dengan akta notaris Soelaeman Ardja Sasmita, SH No. 18 dengan
modal dasar 4,5 milyar dengan unit usaha meliputi :
a. Industri farmasi (formulasi dan manufaktur) di Jakarta, Bandung,
Medan, Semarang, Mojokerto.
b. PBF (Pedagang Besar Farmasi) dan alat kesehatan.
c. Apotek.

-

Tanggal 10 – 18 Mei 2001 Perseroan menyelenggarakan paparan publik
dalam rangka memenuhi kewajiban untuk menjadi perusahaan pabrik di 4
kota : Jakarta, Surabaya, Semarang dan Bandung.

-

Tanggal 20 – 22 Juni 2001 Perseroan menyelenggarakan penawaran saham
kepada masyarakat.

-

Tanggal 4 Juli 2001 Perseroan mencatatkan sahamnya di Bursa Efek
Jakarta dan Surabaya sebagai perusahaan publik.

-

Tanggal 4 Januari 2003 dibentuk 2 anak perusahaan yaitu PT. Kimia
Farma Apotek dan PT. Kimia Farma Trading and Distribution.

1.2 Bisnis Kimia Farma
PT. Kimia Farma (persero) Tbk memiliki beberapa bidang kegiatan, yaitu :
bidang industri dan bidang pemasaran. Bidang industri dilakukan oleh PT. Kimia
Farma Holding, sedangkan bidang pemasaran dilakukan oleh 2 anak perusahaan
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yaitu PT. Kimia Farma Apotek dan PT. Kimia Farma Trading and Distribution
(PT. Kimia Farma PBF).
A. Bidang industri
a. Riset dan teknologi
Untuk meningkatkan kemampuan perusahaan dan penguasaan ilmu
pengetahuan dan teknologi (IPTEK), PT. Kimia Farma (Persero) Tbk membangun
fasilitas Riset dan Teknologi (RISTEK) yang telah diresmikan oleh Bapak
Menteri Kesehatan RI pada tanggal 19 Juli 1991 di Bandung. Kegiatan RISTEK
berfungsi untuk mengembangkan produk-produk baru dan melaksanakan kegiatan
penelitian serta pembudidayaan tanaman obat.
Dalam melakukan inovasinya, PT. Kimia Farma (Persero) Tbk
mengunakan teknologi tepat guna dan bekerja sama dengan berbagai lembaga
riset dan pengguruan tinggi baik dari dalam dan luar negeri.
b. Produksi
Dalam melaksanakan kegiatan usahanya P.T Kimia Farma memiliki unitunit usaha di bidang produksi bahan baku (Manufaktur) maupun obat jadi
(Formulasi) dan unit usaha pelayanan distribusi farmasi, baik perdagangan Besar
Farmasi maupun Perapotekan yang tersebar luas di seluruh Indonesia. Unit usaha
produksi terdiri dari: Unit Produksi Formulasi (UPF) yang meliputi UPF Jakarta,
UPF Bandung dan Sub Unit Produksi Formulasi Tanjung Morawa Medan, serta
Unit Produksi Manufaktur (UPM) yang meliputi UPM Bandung, UPM lodium
dan Aether Watudakon Mojokerto dan Pabrik Minyak Lemak Semarang.
Produksi-produksi yang merupakan andalan PT. Kimia Farma antara lain:
•

Produk Etikal yang penjualannya melalui Apotek dan Rumah
Sakit.

•

Produk OTC yang dapat dijual bebas di Toko Obat, Supermarket,
dan lain-lain.

•

Produk Generik Berlogo yang pada saat ini sedang digalakkan
penggunaannya oleh Pemerintah.

•

Produk Lisensi yang merupakan produk hasil kerjasama dengan
beberapa Pabrik Farmasi terkemuka di Luar Negeri.
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•

Produk Bahan Baku, antara lain: Kalium Iodat yang merupakan
produk stategis untuk menanggulangi kekurangan Iodium dan
garam-garam kina untuk komoditi ekspor.

•

Produk Konstrasepsi Keluarga Berencana: AKDR, Cooper T
Disamping

produk

di

atas,

terdapat

produk-produk

yang

merupakan penugasan dari Pemerintah yaitu obat-obat Narkotik.
B. Bidang Pemasaran
Dalam upaya perluasan, penyebaran, pemerataan dan pendekatan
pelayanan kefarmasian kepada masyarakat, PT. Kimia Farma telah membentuk
jaringan distribusi yang terorganisir dan telah memiliki PBF serta apotek–apotek
yang tersebar di seluruh propinsi yang terkoordinasi dalam unit-unit pemasaran
daerah, sehingga memungkinkan terwujudnya penyebaran dan pemerataan obat.
Pada tanggal 4 januari 2003 PT. Kimia Farma (Persero) Tbk membentuk
2 anak perusahaan yaitu PT. Kimia Farma Apotek dan PT. Kimia Farma Trading
and Distribution (PT. Kimia Farma PBF) yang berada dibawah PT. Kimia Farma
Holding.
a. PT. Kimia Farma Apotek
Apotek merupakan ujung tombak pelayanan kesehatan pada masyarakat,
oleh karena itu PT. Kimia Farma Apotek mempunyai visi dan misi sebagai
berikut:
1. Visi Kimia Farma Apotek:
Menjadi apotek pilihan utama masyarakat (Top of Mind) di Indonesia.
2. Misi PT. Kimia Farma Apotek:
a. Memberikan jasa pelayanan ritel farmasi dan jasa pelayanan
kesehatan terkait yang mampu memenuhi kebutuhan, keinginan
dalam harapan dinamis.
b. Melakukan pengembangan usaha dan jaringan dalam rangka
mengembangkan nilai perusahaan untuk pemegangan saham dan
pihak-pihak yang berkepentingan
c. Mengembangkan kompetensi dan komitmen sumber daya manusia
guna mendukung pencapaian tujuan perusahaan.
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Sebagai usaha peningkatan pelayanan kepada masyarakat, PT. Kimia
Farma

Apotek

terus

berusaha

menambah

jumlah

apotek

dan

daerah

penyebarannya di seluruh Indonesia dengan membuka outlet-outlet baru.
Jumlah Apotek Kimia Farma berkembang secara signifikan selama 5 tahun
terakhir. Ini merupakan strategi perusahaan untuk menghadapi AFTA dan
mendapat keuntungan yang maksimal dengan jaringan kerja yang luas.
Sampai akhir tahun 2006, PT. Kimia Farma Apotek sudah mempunyai 325
apotek yang terkoordinasi oleh 39 manager bisnis apotek yang tersebar di 30
provinsi di Indonesia.
Tetapi bukan hanya jumlah apotek yang ditingkatkan melainkan juga
kualitas pelayanan yang dilakukan dengan cara antara lain :
1. Penyediaan berbagai sarana untuk menciptakan suasana aman dan
nyaman.
2.

Penempatan personalia yang terampil dan ramah

3.

Penempatan harga yang bersaing

4.

Kecepatan pelayanan dan kelengkapan obat

1.3 PT. Kimia Farma Apotek Bisnis Manager Medan
Kimia Farma merupakan leader dalam sektor pemasaran obat-obatan
dengan penjualan mencapai 19% dari total penjualan obat di seluruh Indonesia.
PT. Kimia Farma Apotek bergerak di bidang ritel farmasi dan jasa layanan
kesehatan. Fokus utama layanan PT. Kimia Farma Apotek Bisnis Manager Medan
meliputi:
•

Apotek

•

Klinik umum/gigi, spesialis

•

Laboratorium klinik

•

Optik

•

Praktek dokter bersama
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PT. Kimia Farma Apotek merupakan apotek jaringan dengan status
kepemilikan yang berbeda-beda, meliputi:
•

Milik sendiri

•

Sewa/kontrak bangunan

•

KSO (Kerja Sama Operasi)

PT.

Kimia

Farma

Apotek

merupakan

apotek

pelayanan

yang

menggunakan sistem grouping. Di mana proses pengadaan, pemesanan
(pembelian), pembayaran dan pelaporan dari tiap outlet digabungkan di Bisnis
Manager untuk selanjutnya dilaporkan ke Kimia Farma pusat di Jakarta.
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BAB II
MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA

2.1. Pengertian Manajemen Sumber Daya Manusia
Manajemen sumber daya manusia (MSDM) merupakan salah satu bidang
dari manajemen umum yang meliputi segi-segi perencanaan, pengorganisasian,
pelaksanaan dan pengendalian. Proses ini terdapat dalam fungsi atau bidang
produksi, pemasaran, keuangan, maupun kepegawaian. Karena sumber daya
manusia (SDM) dianggap semakin penting perannya dalam pencapaian tujuan
perusahaan, maka berbagai pengalaman dan hasil penelitian dalam bidang SDM
dikumpulkan secara sistematis dalam apa yang disebut manajemen sumber daya
manusia.
Dalam pencapaian tujuan perusahaan, permasalahan yang dihadapi
manajemen bukan hanya terdapat pada bahan mentah, alat-alat kerja, mesin-mesin
produksi, uang, dan lingkungan kerja saja, tetapi juga menyangkut karyawan
(SDM) yang mengelola faktor-faktor produksi tersebut. Namun, perlu diingat
bahwa SDM sendiri sebagai faktor produksi, seperti halnya faktor produksi
lainnya merupakan masukan (input) yang diolah oleh perusahaan dan
menghasilkan keluaran (output). Karyawan baru yang belum mempunyai
ketrampilan dan keahlian dilatih, sehingga menjadi karyawan yang terampil dan
ahli. Pengolahan sumber daya manusia inilah yang disebut manajemen SDM. Bila
pengelolaan SDM dapat dilaksanakan secara profesional, diharapkan SDM dapat
bekerja secara produktif. Pengelolaan SDM secara profesional ini harus dimulai
sejak

perekrutan,

seleksi,

pengklasifikasian,

penempatan

sesuai

dengan

kemampuan, penataran/pelatihan dan pengembangan kariernya.

2.2. Tujuan Manajemen Sumber Daya Manusia
Tujuan yang hendak diklarifikasikan adalah manfaat apa yang akan kita
peroleh dengan penerapan manajemen SDM dalam suatu perusahaan. Tujuan
manajemen SDM adalah meningkatkan kontribusi produktif orang-orang yang ada
dalam perusahaan melalui sejumlah cara yang bertanggung jawab secara strategis,
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etis, dan sosial. Tujuan ini menuntun studi dan praktik manajemen SDM yang
umumnya juga dikenal sebagai manajemen personalia.
Manajemen SDM mendorong para manejer dan tiap karyawan untuk
melaksanakan strategi-strategi yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Untuk
mendukung para pimpinan yang mengoperasikan departemen-departemen atau
unit-unit organisasi dalam perusahaan sehingga manajemen SDM harus memiliki
sasaran.

2.3. Fungsi Manajemen Sumber Daya Manusia
Sudah merupakan tugas manajemen SDM untuk mengelola manusia
seefektif mungkin agar diperoleh suatu satuan SDM yang merasa puas dan
memuaskan. Adapun fungsi-fungsi manajemen SDM, seperti halnya fungsi
manajemen umum, yaitu:
1. Fungsi Manajerial
•

Perencanaan (planning)

•

Pengorganisasian (organizing)

•

Pengarahan (directing)

•

Pengendalian (controlling)

2. Fungsi Operasional
•

Pengadaan tenaga kerja (SDM)

•

Pengembangan

•

Kompensasi

•

Pengintegrasian

•

Pemeliharaan

•

Pemutusan hubungan kerja (PHK)
Manajemen SDM tidak hanya memperhatikan kepentingan perusahaan,

tetapi juga memperhatikan kebutuhan karyawan dan pemilik, serta tuntutan
masyarakat luas. Peranan manajemen SDM adalah mempertemukan atau
memadukan ketiga kepentingan tersebut yaitu perusahaan, karyawan, dan
masyarakat luas, menuju tercapainya efektifitas, efisiensi, produktifitas dan
kinerja perusahaan.
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2.4. Pentingnya Manajemen Sumber Daya Manusia
Manajemen sebagai ilmu dan seni untuk mencapai tujuan melalui kegiatan
orang lain. Artinya, tujuan dapat dicapai bila dilakukan oleh satu orang atau lebih.
Sementara itu manajemen SDM sebagai suatu bidang manajemen yang khusus
mempelajari hubungan dan peranan manusia dalam suatu perusahaan. Unsur
dalam manajemen adalah tenaga kerja pada suatu perusahaan, sehingga dalam
manajemen SDM faktor yang diperhatikan adalah manusianya itu sendiri. Melalui
SDM yang efektif mengharuskan manajer atau pimpinan untuk menemukan cara
terbaik dalam mendayagunakan orang-orang yang ada dalam lingkungan
organisasinya agar tujuan-tujuan yang diinginkan dapat tercapai.
Peran manajemen SDM dalam menjalankan aspek SDM harus dikelola
dengan baik sehingga kebijakan dan praktik dapat berjalan sesuai dengan yang
diinginkan perusahaan, yang meliputi kegiatan antara lain:
•

Melakukan analisis jabatan (menetapkan karakteristik pekerjaan masingmasing SDM)

•

Merencanakan kebutuhan tenaga kerja dan merekrut calon pekerja.

•

Menyeleksi calon pekerja.

•

Memberikan pengenalan dan penempatan pada karyawan baru.

•

Menetapkan upah, gaji, dan cara memberikan kompensasi.

•

Memberikan insentif dan kesejahteraan.

•

Melakukan evaluasi kinerja.

•

Mengomunikasikan, memberikan penyuluhan, menegakkan disiplin kerja.

•

Memberikan pendidikan, pelatihan, dan pengembangan.

•

Membangun komitmen kerja.

•

Memberikan keselamatan kerja.

•

Memberikan jaminan kesehatan

•

Menyelesaikan keluhan dan relationship karyawan.

2.5. Pendekatan Manajemen Sumber Daya Manusia
Pendekatan ini dapat digunakan oleh manajer dan operasional SDM dalam
mempertahankan fungsi SDM. Pendekatan-pendekatan tersebut meliputi:
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•

Pendekatan strategis,
Manajemen SDM harus memberikan andil atas keberhasilan strategis
perusahaan. Bila aktivitas manajer dan bagian SDM mencapai sasaran
strategisnya, maka sumber daya tidak digunakan secara efektif.

•

Pendekatan SDM,
Manajemen SDM merupakan manajemen manusia, oleh sebab itu harkat
dan martabat manusia tidak boleh diabaikan.

•

Pendekatan manajemen,
Manajemen SDM merupakan tanggung jawab setiap manajer. Departemen
SDM ada dalam rangka melayani manajer dan karyawan melalui
keahliannya.

•

Pendekatan sistem,
Pendekatan SDM berlangsung di dalam sistem yang lebih besar, yakni
perusahaan. Oleh karenanya, upaya SDM harus mengevaluasi andil
karyawan yang diberikan terhadap produktivitas perusahaan.

•

Pendekatan proaktif
Manajemen SDM bisa meningkatkan andilnya atas karyawan dan
organisasi

dengan

mengantisipasi

berbagai

masalah

sebelum

dibandingkan

dengan

kemunculannya.

2.6. Konsep Manajemen Sumber Daya Manusia
Hakikat

manajemen

SDM

sangat

berbeda

manajemen sumber daya alam, dimana manajemen SDM sangat ditentukan oleh
sifat SDM itu sendiri, yang selalu berkembang (dinamis) baik jumlah maupun
mutunya. Sedangkan sumber daya alam jumlah absolutnya tidak berkembang.
Dalam penerapannya, konsep manajemen SDM dilaksanakan melalui tahapan
sebagai berikut:
1. Penerapan Fungsi MSDM secara makro dan mikro
Penerapan fungsi-fungsi manajemen dalam manajemen SDM dalam arti
makro adalah fungsi-fungsi pokok manajemen umum, seperti fungsi
manajerial, sedangkan dalam arti mikro adalah fungsi-fungsi manajemen SDM
secara fungsi operasional. Perbedaannya adalah bahwa fungsi tersebut
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dilakukan bukan oleh manajer perusahaan swasta biasa, tetapi oleh badanbadan pemerintah yang diserahi tugas dalam pengelolaan SDM. Di Indonesia
badan pengelola SDM terdiri dari Departemen Tenaga Kerja beserta seluruh
instansi vertikal, badan perencana Departemen dan Lembaga Non Departemen
lain yang terkait. Pada tingkat mikro fungsi-fungsi manajemen SDM tidak
semuanya dapat dipakai sepenuhnya pada organisasi atau perusahaan. Dengan
demikian, SDM yang telah terikat pada suatu organisasi (formal, perusahaan,
industri) berdasarkan suatu kontrak kerja atau telah berhubungan kerja dengan
suatu organisasi berdasarkan suatu kerja sama, disebut SDM pada status mikro
(SDM mikro, pegawai, karyawan, staf) dan SDM yang masih bebas atau
belum terikat kontrak kerja atau kerja sama dengan suatu organisasi disebut
SDM makro.
2. Prinsip-prinsip Manajemen SDM
Dalam manajemen SDM selain fungsi manajerial dan fungsi operasional di
dalam penerapannya harus diperhatikan pula prinsip-prinsip manajemen SDM.
Adapun prinsip-prinsip manajemen SDM yang perlu diperhatikan antara lain
adalah:
•

Prinsip kemanusiaan

•

Prinsip demokrasi

•

Prinsip The Right Man is The Right Place

•

Prinsip Equal Pay for Equal Work

•

Prinsip kesatuan arah

•

Prinsip kesatuan komando

•

Prinsip efisiensi

•

Prinsip efektivitas

•

Prinsip produktivitas kerja

•

Prinsip disiplin

•

Prinsip wewenang dan tanggung jawab
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2.7. Praktik Pengelolaan Sumber Daya Manusia
Praktik manajemen atau pengelolaan SDM pada dasarnya merupakan
kegiatan-kegiatan sebagai pelaksanaan fungsi operasional manajemen SDM atau
pelaksanaan manajemen personalia/kepegawaian seperti: analisis jabatan,
perencanaan kebutuhan karyawan, pengadaan, pengembangan, kompensasi,
integrasi, pemeliharaan, pemberhentian dan pensiun. Berikut ini adalah gambaran
mengenai kegiatan-kegiatan pengelolaan SDM yang secara khusus diberlakukan
di lingkungan pegawai negri sipil (PNS) yang meliputi:
1. Program Umum
•

Penyusunan formasi

•

Pengadaan pegawai

•

Pengangkatan pertama

•

Penilaian pelaksanaan pekerjaan

•

Penyusunan daftar usulan kegiatan

•

Pendidikan dan pelatihan

•

Kenaikan gaji

•

Kenaikan pangkat

•

Tunjangan-tunjangan

•

Mutasi jabatan

•

Mutasi kerja

•

Pemberian cuti

•

Pemberian penghargaan

•

Pembinaan kesejahteraan

•

Tabungan asuransi pensiun

•

Pemberhentian

•

Pensiun

2. Program Khusus
•

Pembinaan tenaga kerja

•

Penyelesaian kasus perorangan

•

Penggantian surat yang hilang

•

Peninjauan masa kerja
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•

Penyelesaian masalah kepegawaian

•

Pengurusan kartu istri atau kartu suami

•

Pengurusan asuransi kesehatan

•

Pengurusan tabungan asuransi pensiun

2.8. Perkembangan Manajemen Sumber Daya Manusia
Masalah SDM timbul sebagai masalah baru pada dasawarsa 1960-an,
sedangkan personal manajemen (manajemen kepegawaian) sudah lahir pada tahun
1940-an. Antara manajemen SDM dan manajemen kepegawaian terdapat
perbedaan dalam ruang lingkup atau objeknya. Manajemen SDM mencakup
masalah –masalah yang berkaitan pembinaan, penggunaan dan perlindungan SDM
baik yang berada dalam hubungan kerja maupun yang berusaha sendiri.
Sedangkan personel manajemen mencakup SDM, baik yang berada dalam
organisasi/perusahaan-perusahaan terutama perusahaan modern yang dikenal
dengan sektor formal, umumnya pada negara-negara yang sedang berkembang
dengan laju pertumbuhan penduduk masih tinggi dan jumlah penduduk cukup
besar.

2.9. Masalah Sumber Daya Manusia
Di lingkungan perusahaan departemen SDM merupakan sistem terbuka
dan dipengaruhi oleh lingkungan tempat mereka berada. Dua dari banyak masalah
lingkungan yang paling signifikan dihadapi oleh para manejer/pemimpin dan
departemen SDM adalah masalah manajemen SDM internasional dan pemerintah.
Masalah manajemen SDM internasional dan sejumlah sudut pandang strategis
banyak perusahaan terbentuk melalui tekanan kompetitif dari para pesaing asing.
Masalah pemerintah terlihat melalui undang-undang dan regulasi, yang memiliki
dampak kuat. Masalah-masalah pemerintah lainnya turut mempengaruhi yaitu
kompensasi keselamatan dan kesehatan kerja dan hubungan tenaga kerja.
1. Masalah Eksternal
a. Keragaman budaya dan sikap
Keragaman tenaga kerja juga dipengaruhi oleh nilai-nilai budaya dan
norma-norma yang berkembang dalam masyarakat. Beragamnya budaya
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tenaga kerja akan sangat menentukan ketika mereka bersikap, sehingga
disini diperlukan upaya yang intensif untuk menyatukan berbagai budaya
dengan ikatan bahwa setiap timbul masalah dalam kerja tetap akan
mendahulukan kepentingan perusahaan.
b. Keragaman melalui imigrasi dan migrasi
Keragaman tenaga kerja yang berasal dari imigrasi lintas batas negara atau
dari migrasi di dalam sebuah negara juga berpengaruh pada pola kerja
sebuah perusahaan. Keragaman imigrasi dan migrasi ini perlu disikapi
dengan positif, karena akan diperoleh proses saling belajar di antara tenaga
kerja yang ada, sehingga akan memperkaya khasanah dan wawasan.
c. Keragaman dan profesional
Keragaman membentuk masalah-masalah baru di kalangan manejer,
profesional SDM, dan organisasi-organisasi mereka.
2. Masalah-masalah ekonomi global
Persaingan global memberikan tekanan pada seluruh perusahaan di dalam
sebuah industri untuk berusaha lebih produktif. Kesadaran bahwa pada era
ekonomi global telah menempatkan setiap perusahaan pada posisi yang
sama, karena era globalisasi ini sebagai`era tanpa batas yang disertai dengan
persaingan yang serba ketat, berat, cepat, perlu perhitungan yang akurat
dalam segala hal.
3. Masalah-masalah pemerintah
Melalui pemberdayaan undang-undang, pemerintah memiliki dampak
langsung dan segera terhadap para manejer dan fungsi SDM. Keterlibatan
pemerintah di dalam hubungan ketenagakerjaan dimaksudkan untuk
mencapai sasaran-sasaran masyarakat yang biasanya melalui peniadaan
praktik-praktik yang dianggap bertentangan dengan kebijakan pemerintah.
4. Masalah organisasi
Masalah-masalah dari dalam perusahaan tempat mereka bernaung sering
muncul, seperti tujuan keuangan, penjualan, layanan jasa, produksi, pekerja,
dan tujuan-tujuan lain. Semenjak sasaran-sasaran SDM hanya merupakan satu
tujuan yang ditetapkan di antara banyak tujuan yang ada di hadapan
manajemen puncak, maka para manejer dan profesional SDM harus
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menghadapi

masalah-masalah

sambil

mempertahankan

keseimbangan

terhadap kebutuhan-kebutuhan lain.
5. Masalah-masalah profesional
Profesionalisme merupakan masalah lain bagi manajemen SDM. Ketrampilan
manajemen SDM juga penting bagi banyak organisasi dan masyarakat yang
tidak boleh diabaikan. Masalah-masalah luar dan dalam perusahaan
mengharuskan para praktisi untuk setidaknya berkualifikasi standar.
6. Masalah SDM internasional
a. Penanggulangan masalah SDM internasional
Persoalan SDM yang muncul dalam skala internasional, misalnya dalam
menanggulangi

kelangkaan

SDM,

pengunduran

diri

yang

tidak

diharapkan, atau persoalan serikat buruh. Maka penyelesaian masalah SDM
internasional boleh mencari bantuan untuk menyelesaikan persoalanpersoalan SDM yang spesifik tersebut dengan menggunakan jasa pengacara
atau konsultan spesialis.
b. Masalah keragaman gugus kerja
Masalah keragaman gugus kerja sangat banyak jumlahnya dalam
manajemen SDM internasional, kunci keberhasilan mereka adalah seberapa
baik kebijakan SDM bisa diintegrasikan dan diimplementasikan.
c. Kesadaran budaya
Perbedaan-perbedaan budaya antara aktivitas perusahaan internasional
harus diperhatikan karena dapat menghambat keberhasilan mereka.
Perusahaan harus mengidentifikasi berbagai solusi atas perbedaan budaya
atau negara yang bisa jadi menghambat strategi sebuah perusahaan.
d. Asumsi
Manejer

operasional

dan

profesional

SDM

mendapati

bahwa

kewarganegaraan, training, dan pengalaman mereka membawa mereka
membuat berbagai asumsi yang dilandaskan secara budaya. Penggunaan
poin rujukan budaya seseorang dalam menilai budaya orang lain dikenal
sebagai egosentrisme.
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e. Struktur departemen
Ketika masalah manajemen SDM internasional menjadi bagian persoalan
departemen itu, maka perekrutan, penyeleksian, kompensasi, dan aktivitasaktivitas tradisional lain terus berlanjut. Tanggung jawab atas seluruh
aktivitas ini bisa dipegang dari kantor pusat atau desentralisasi kepada
kantor-kantor divisional, regional nasional, atau berbasis fasilitas.
f. Hak tenaga kerja
Hak-hak tenaga kerja merupakan faktor utama dalam praktik manajemen
SDM internasional. Undang –undang merupakan peraturan di negara
dimana para pegawai bekerja dengan tidak memperdulikan asal perusahaan
atau pegawainya.

2.10. Tantangan Manajemen Sumber Daya Manusia
MSDM sebagai suatu sistem dengan ruang lingkup yang bersifat internal
dan eksternal. Yang bersifat internal ialah segala sesuatu yang berkaitan dengan
pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen, sedangkan yang bersifat eksternal ialah
faktor-faktor yang berada diluar jangkauan kemampuan pengendalian manajemen,
dimana sebagian merupakan ancaman dan sekaligus tantangan untuk diupayakan
mengatasinya dalam kerangka mencapai tujuan perusahaan. Meskipun demikian
sebagian lagi dapat sebagai faktor pendukung pelaksanaan fungsi manajemen
SDM.
Ada dua jenis tantangan yang ada dalam manajemen SDM yaitu tantangan
dari lingkungan internal dan eksternal;
1. Tantangan internal
Tantangan internal atau tantangan dari dalam muncul karena adanya SDM
yang mengejar pertimbangan/trade off di antaranya adalah; finansial, penjualan,
keuangan, service, produksi dan lain-lain. Selain itu, dihadapkan pula pada serikat
pekerja, sistem informasi yang semakin terbuka dan budaya organisasi. Setiap
upaya dan kebijakan yang akan ditempuh perusahaan hendaknya selalu mengacu
untuk meningkatkan kualitas manajemen SDM serta memperhatikan pihak-pihak
yang berkepentingan terhadap perusahaan antara lain:
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a. Pemilik
Dalam mengelola SDM diperlukan peran serta pemilik dalam kaitannya dengan
harapan yang diinginkan oleh pemilik terhadap sumber daya manusia yang
dapat memberikan kinerja baik bagi suatu sumber daya manusia dan
perusahaan. Para pemilik menanamkan modal bagi perusahaan dengan harapan
modal yang ditanam secara kontinyu akan memberikan keuntungan yang layak
baginya, misalnya dalam bentuk dividen.
b. Karyawan
Faktor karyawan dalam SDM adalah faktor utama. Oleh karenanya perekrutan
karyawan, pembinaan, dan pelatihan bagi karyawan menentukan maju
mundurnya suatu perusahaan. Karyawan harus dipenuhi kebutuhan material,
mental, psikologis, sosial dan intelektual secara memuaskan yang pada
gilirannya manajemen SDM merupakan wahana yang amat penting dalam
mempertahankan harkat dan martabatnya sebagai manusia.
c. Pemerintah
Pemerintah memiliki hak, wewenang, dan bertanggung jawab langsung untuk
meningkatkan mutu hidup dari seluruh warga negaranya. Oleh sebab itu
pemerintah dengan seluruh jajarannya sangat berkepentingan dengan
keberhasilan manajemen SDM. Dengan peningkatan manajemen SDM, maka
pemerintah

dimungkinkan

untuk

memperoleh

pajak

dan

memperluas

kesempatan kerja.
d. Customer
Kelompok masyarakat yang menjadi konsumen barang atau jasa yang
dihasilkan oleh perusahaan sangat mengharapkan bahwa penyediaan barang
dan jasa tersebut tidak mengalami gangguan yang apabila terjadi akan
mempengaruhi kemampuannya untuk memuaskan kebutuhannya.
e. Manajemen
Dalam perusahaan modern biasanya kelompok profesional bukan lagi pemilik
perusahaan yang mempertaruhkan waktu, keahlian, pengetahuan, keterampilan
dan reputasi profesionalnya, bukan hanya demi kepentingan perusahaan yang
dipimpinnya, akan tetapi juga demi kepentingan negara dalam rangka
pemenuhan tanggung jawab sosial dari perusahaan yang bersangkutan.
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2. Tantangan eksternal
Tantangan eksternal dapat dikelompokkan menjadi lima yaitu; sektor
teknologi, sektor ekonomi, sektor sosiokultural, sektor politik, dan sektor
internasional. Kelima sektor ini dalam praktiknya saling terkait dan saling
mempengaruhi satu sama lainnya. Misalnya dalam sektor teknologi, dimana
organisasi perusahaan serta karyawannya dihadapkan pada berbagai hal yang
perlu mendapat perhatian yang sungguh-sungguh seperti; karena kecanggihan
teknologi informasi yang perkembangannya sangat pesat, penggunaan teknologi
dalam industri yang beresiko tinggi, penggunaan teknologi dalam mengendalikan
perusahaan/bisnis dari jarak jauh.
Kecanggihan teknologi telah berdampak secara bisnis, yaitu semakin
produkti, efektif dan efisien dalam pengelolaan perusahaan, sehingga dapat
meningkatkan kemampuan bersaing terutama dalam memasuki abad persaingan
bebas pada era globalisasi. Dalam sektor ekonomi telah terjadi perubahan yaitu
terjadinya perubahan pola hidup dan pola konsumsi masyarakat yang terefleksi
pada perubahan pembangunan sektor ekonomi suatu negara. Pada sektor sosio
kultural terjadi pergeseran pola fikir (paradigma) di industri beralih kepada jasajasa, sehingga bertambahnya apa yang disebut dengan white collar workers yang
mengutamakan profesionalisme dalam bekerja. Selain itu, pengaruh sektor politik
juga sangat besar artinya bagi manajemen SDM, sebagai akibat pesatnya
perkembangan di sektor politik, sehingga bertambahnya jumlah SDM yang ingin
bekerja/beraktivitas di sektor politik/partai politik yang lebih menjanjikan
kehidupan masa depan dengan cepat.
Dengan demikian jelaslah bahwa perusahaan yang tumbuh dalam
lingkungan eksternal (external environment) terdiri atas tiga macam pengubah,
yaitu; yang seluruhnya dapat dikendalikan, yang hanya sebagian dapat
dikendalikan, dan yang seluruhnya tidak dapat dikendalikan. Perusahaan yang
modern ada pada lingkungan turbulesi (guncangan) yang memberatkan organisasi,
sehingga departemen SDM tidak dapat berbuat banyak. Dan tantangan ini
membentuk dan memaksa organisasi/perusahaan membuat kebijakan dan
berdampak pada kebijakan dan praktiknya. Karena itu tidak ada pilihan lain bagi
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para pimpinan selain mengantisipasi secara proaktif setiap perubahan lingkungan
yang memberikan tantangan-tantangan baru
Dapat disimpulkan bahwa lingkungan eksternal yang sering dihadapi
manajemen SDM mencakup;
•

Perubahan teknologi

•

Peraturan pemerintah

•

Faktor sosial budaya

•

Pasar tenaga kerja

•

Faktor politik

•

Kondisi perekonomian

•

Faktor geografi

•

Faktor demografi

•

Kegiatan mitra

•

Pesaing
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BAB III
PELAYANAN RESEP DAN SWAMEDIKASI

3.1. Resep
Resep 1:

Resep 1
R/ Tison tab No VI
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S2 ddtab I
R/ Widrox cap No VI
S2 ddcap I
R/ Lergia tab No III
S1 ddtab I
Pro: Lamria
Dewasa
1. Kasus
Berdasarkan komposisi obat pada resep di atas: Tison, Widrox, dan
Lergia, diduga bahwa pasien menderita infeksi saluran pernafasan.
2. Spesialite Obat pada Resep
Tabel 3.1. Spesialite Obat Resep 1
No
1.

2.

3.

Nama Obat
Komposisi
Tison
Tiap tablet:
(Landson) Metil
Prednisolon
4 mg
Widrox
Tiap kapsul:
(Landson) Sefadroksil
500 mg
Lergia
(Mecosin)

Tiap tablet:
Loratadin
10 mg

Produk lain
Someral (Soho),
Urbason (Sanofi
Adventis), Remafar
(Ifars)
Sedrofen (Interbat)
Renasistin
(Fahrenheit), Qidrox
(Soho)
Lesidas (Kimia
Farma) Lorihis
(Erlimpex), Nosidin
(Combiphar)

Gol
Khasiat
K Antiinflamasi

K

Antibiotik

K

Mengatasi
gejala alergi
pada saluran
pernafasan

3. Rasionalitas Komposisi Resep
Obat dalam resep rasional, karena obat-obat yang diberikan ditujukan
untuk mengobati infeksi saluran nafas, radang dan alergi.

4. Pelayanan Informasi
a. Tison
1) Kegunaan

: Antiinflamasi

2) Bentuk sediaan : Tablet
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3) Aturan pakai
4) Efek samping

: 2 kali sehari 1 tablet
: Kelemahan otot, hipertensi, Moon face, osteoporosis,
gangguan

endokrin, ulkus peptik, dan trombosis.

5) Hal-hal yang perlu diinformasikan:
•

Obat diminum pada saat makan

•

Hati-hati penggunaan pada wanita hamil

•

Hati-hati penggunaan pada penderita ulkus peptikum

b. Widrox
1) Kegunaan

: Antibiotik

2) Bentuk sediaan : Kapsul
3) Aturan pakai

: 2 kali sehari 1 kapsul

4) Efek samping : Gangguan

gastro

intestinal,

sakit

kepala,

dan

reaksi

hipersensitivitas.
5) Hal-hal yang perlu diinformasikan:
•

Obat dapat diminum pada saat makan untuk mengurangi rasa tidak
nyaman pada gastrointestinal.

•

Hati-hati penggunaan pada penderita gangguan ginjal.

•

Obat harus diminum sampai habis.

c. Lergia
1) Kegunaan

: Mengatasi gejala alergi pada saluran pernafasan

2) Bentuk sediaan : Tablet
3) Aturan pakai

: 1 kali sehari 1 tablet

4) Efek samping : Rasa lelah, mengantuk, sakit kepala, mulut kering, mual, dan
gastritis.
5) Hal-hal yang perlu diinformasikan:
•

Obat dapat diminum pada saat makan atau sesudah makan

•

Hati-hati penggunaan pada wanita hamil dan menyusui

•

Hati-hati penggunaan pada penderita disfungsi hati

•

Jangan mengemudikan kendaraan dan menjalankan mesin selama
menggunakan obat ini.
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Resep 2
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Resep 2
R/ Surpas tab No XV
S3 ddtab I
R/ Gentacortin cr tube No I
S.u.e
Pro: Ny. Sinta
Dewasa
1. Kasus
Berdasarkan komposisi obat pada resep di atas: Surpas dan Gentacortin,
diduga bahwa pasien mengalami infeksi dan radang pada kulit.
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2. Spesialite Obat pada Resep
Tabel 3.2 Spesialite Obat Resep 2
No
1.

2.

Nama Obat
Komposisi
Surpas
Tiap tablet:
(Novartis)
Amoksisillin
500 mg
Asam klavulanat
125 mg
Gentacortin Tiap gram:
cream
Fluprednidene
(Merck)
asetat 0,1%
Gentamisin
Sulfat 0,1%

Produk lain
Prafamox (Prafa),
Nufaclav
(Nufarindo),
Clavamox
(Kalbe Farma)
-

Gol
Khasiat
K Antibiotik

K

Antibiotik
dan antiinflamasi

3. Rasionalitas Komposisi Resep
Obat dalam resep rasional, karena obat-obat yang diberikan ditujukan
untuk mengobati infeksi dan radang pada kulit.
4. Pelayanan Informasi
a. Surpas
1) Kegunaan

: Antibiotik

2) Bentuk sediaan : Tablet
3) Aturan pakai

: 3 kali sehari 1 tablet

4) Efek samping : Gangguan pencernaan, ruam kulit, pruritus, urtikaria, demam,
nyeri sendi, anafilaksis, leukopenia, trombositopenia, dan
agranulositosis.
5) Hal-hal yang perlu diinformasikan:
•

Obat dapat diminum pada saat makan untuk mengurangi rasa tidak
nyaman pada gastro intestinal.

•

Hati-hati penggunaan pada penderita asma bronkial

•

Hati-hati penggunaan pada wanita hamil dan menyusui

•

Obat harus diminum sampai habis

b. Gentacortin
1) Kegunaan

: Antibiotik dan antiinflamasi

2) Bentuk sediaan : Krim
3) Aturan pakai

: Oleskan pada bagian yang sakit
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4) Efek samping : Kulit kering, pruritus, iritasi, rasa menyengat yang ringan
sampai sedang.
5) Hal-hal yang perlu diinformasikan:
•

Oleskan pada bagian yang sakit 3-4 kali sehari

•

Hindari kontak dengan mata

•

Gunakan krim ini sampai infeksi sembuh

•

Hanya untuk pemakaian luar

Resep 3
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Resep 3
R/ Lancid tab No X
S1 ddtab I
R/ Neciblok tab No XX
S2 ddtab I
R/ Lysagor tab No XXX
S2 ddtab I
R/ Esilgan tab No XV
S1 ddtab I
Pro: Harun
Dewasa
1. Kasus
Berdasarkan komposisi obat pada resep di atas: Lancid, Neciblok,
Lysagor, dan Esilgan, diduga bahwa pasien menderita tukak duodenum.
2. Spesialite Obat pada Resep
Tabel 3.3. Spesialite Obat Resep 3
No
1.

Nama Obat
Lancid
(Kalbe Farma)

Komposisi
Produk lain
Tiap tablet: Laz (Dexa Medica),
Lansoprazol Loprezol (Kimia

Gol
Khasiat
K Pengobatan
tukak
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30 mg
2.

Neciblok
(Kalbe Farma)

3.

Lysagor
(Kalbe Farma)

4.

Esilgan
(Takeda)

Tiap tablet:
Sukralfat
500 mg
Tiap tablet:
Pizotifen
500 mcg

Farma), Lansoprazol
(Hexpharm)
Musin (Otto),
Ulcumaag (Pyridam),
Ulsafate (Combiphar)
-

K

-

K

Tiap tablet:
Estazolam
2 mg

duodenum
K

Pengobatan
tukak
duodenum
Sakit kepala
berulang
karena
gangguan
vaskuler
Mengatasi
kegelisahan
dan gangguan
tidur

3. Rasionalitas Komposisi Resep
Obat dalam resep rasional, karena obat-obat yang diberikan ditujukan
untuk mengobati tukak duodenum, migrain, serta mengatasi kegelisahan dan sulit
tidur.
4. Pelayanan Informasi
a. Lancid
1) Kegunaan

: Pengobatan tukak duodenum

2) Bentuk sediaan : Tablet
3) Aturan pakai

: 1 kali sehari 1 tablet

4) Efek samping : Sakit kepala, diare, nyeri abdomen, mual, muntah, mulut
kering, konstipasi, perut kembung, pusing, dan lelah
5) Hal-hal yang perlu diinformasikan:
•

Obat diminum pada saat perut kosong (1 jam sebelum atau 2 jam sesudah
makan).

•

Jauhkan dari jangkauan anak-anak.

b. Neciblok
1) Kegunaan

: Pengobatan tukak duodenum

2) Bentuk sediaan : Tablet
3) Aturan pakai

: 2 kali sehari 1 tablet
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4) Efek samping : Konstipasi, diare, mual, gangguan di lambung, pruritus, ruam
kulit, mengantuk, vertigo dan sakit kepala.
5) Hal-hal yang perlu diinformasikan:
•

Obat diminum pada saat perut kosong (1 jam sebelum atau 2 jam sesudah
makan).

•

Jangan mengemudikan kendaraan atau menjalankan mesin selama
menggunakan obat ini.

•

Hati-hati penggunaan pada penderita gangguan ginjal kronik.

c. Lysagor
1) Kegunaan

: Sakit kepala berulang karena gangguan vaskuler

2) Bentuk sediaan : Tablet
3) Aturan pakai

: 2 kali sehari 1 tablet

4) Efek samping : mengantuk, lemah, mual, pusing, dan mulut kering
5) Hal-hal yang perlu diinformasikan:
•

Obat dapat diminum pada saat makan atau sesudah makan

•

Jangan mengemudikan kendaraan atau menjalankan mesin selama
menggunakan obat ini

d. Esilgan
1) Kegunaan

: Mengatasi kegelisahan dan gangguan tidur

2) Bentuk sediaan : Tablet
3) Aturan pakai

: 1 kali sehari 1 tablet

4) Efek samping : Mengantuk, ataksia, letih, lesu, pusing-pusing, mulut kering,
rasa pahit pada mulut dan gangguan gastrointestinal.
5) Hal-hal yang perlu diinformasikan:
•

Obat dapat diminum pada saat makan atau sesudah makan, sebelum tidur.

•

Hindari minum minuman beralkohol

•

Jangan mengemudikan kendaraan atau menjalankan mesin selama
menggunakan obat ini.
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•

Hati-hati penggunaan pada penderita gangguan fungsi hati dan ginjal.

•

Konsultasikan ke dokter tentang kelanjutan maupun penghentian
penggunaan obat.

Resep 4

Herri Gunawan : Laporan Praktek Kerja Profesi Apoteker Apotek Kimia Farma 107 Medan, 2007
USU e-Repository © 2008

Resep 4
R/ New Diatabs tab No VI
S2 ddtab II
R/ Imodium tab No IV
S2 ddtab I
Pro: Aminah
Dewasa
1. Kasus
Berdasarkan komposisi obat di atas: New Diatabs dan Imodium, diduga
pasien mengalami diare non spesifik.
2. Spesialite Obat pada Resep
Tabel 3.4. Spesialite Obat Resep 4
No
1.

Nama Obat
New Diatabs
(Biomedis)

Komposisi
Tiap tablet:
Attapulgit
aktif 600 mg

2.

Imodium
(Jansen Cilag)

Tiap tablet:
Loperamid
HCl 2 mg

Produk lain
New Antides
(Tropica Mas),
New Polymagma
(Sunthi Sepuri),
New Enterodiastop
(Combiphar)
Imomed (Medikon),
Imare (Soho), Imosa
(Corsa)

Gol
Khasiat
B Pengobatan
simptomatik
pada diare
non spesifik

K

Pengobatan
simptomatik
pada diare
akut dan
kronik

3. Rasionalitas Komposisi Resep
Obat dalam resep di atas rasional, karena obat-obat yang diberikan
ditujukan untuk mengobati diare.
4. Pelayanan Informasi
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a. New Diatabs
1) Kegunaan

: Pengobatan simptomatik pada diare non spesifik

2) Bentuk sediaan : Tablet
3) Aturan pakai

: 2 kali sehari 2 tablet

4) Efek samping : Konstipasi
5) Hal-hal yang perlu diinformasikan:
•

Minumlah oralit untuk mencegah dan mengatasi keadaan dehidrasi dan
kehilangan garam dalam tubuh

•

Jagalah kebersihan makanan dan lingkungan

•

Lakukan diet dengan makanan yang mudah dicerna

b. Imodium
1) Kegunaan

: Pengobatan simptomatik pada diare akut dan kronik

2) Bentuk sediaan : Tablet
3) Aturan pakai

: 2 kali sehari 1 tablet

4) Efek samping : Kembung, konstipasi, mual, muntah dan nyeri abdomen
5) Hal-hal yang perlu diinformasikan:
•

Obat dapat diminum pada saat makan atau sesudah makan

•

Hati-hati penggunaan pada wanita hamil dan menyusui

•

Hati-hati penggunaan pada penderita radang usus

•

Segeralah ke dokter bila terjadi konstipasi dan mual berkepanjangan
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Resep 5
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Resep 5
R/ Ranitidin tab No XV
S2 ddtab I
R/ Diltiazem tab No XL
S2 ddtab 1
R/ Lysagor tab No XL
S2 ddtab I
R/ Aldacton tab No XX
S1 ddtab I
Pro: Ny. Asmidar Abas
Dewasa
1. Kasus
Berdasarkan komposisi obat pada resep di atas: Ranitidin, Diltiazem,
Lysagor, dan Aldacton, diduga bahwa pasien menderita hipertensi.
2. Spesialite Obat pada Resep
Tabel 3.5. Spesialite Obat Resep 5
No
1.

Nama Obat
Komposisi
Ranitidin
Tiap tablet:
(Dexa
Ranitidin HCl
Medica)
150 mg

2.

Diltiazem
(Kimia
Farma)

Tiap tablet:
Diltiazem
30 mg

3.

Lysagor
(Kalbe
Farma)

Tiap tablet:
Pizotifen
500 mcg

4.

Aldacton
(Searle)

Tiap tablet:
Spironolakton
25 mg

Produk lain
Ranticid
(Kimia Farma),
Rantin
(Kalbe Farma),
Ranin (Pharos)
Farmabes
(Fahrenheit),
Cordizem
(Kimia Farma),
Herbesser
(Tanabe)
-

Gol
K

Khasiat
Hiperasiditas

K

Antihipertensi

K

Carpiaton-25
(Fahrenheit),
Letonal (Otto)

K

Sakit kepala
berulang karena
gangguan
vaskuler
Diuretik

3. Rasionalitas Komposisi Resep

Herri Gunawan : Laporan Praktek Kerja Profesi Apoteker Apotek Kimia Farma 107 Medan, 2007
USU e-Repository © 2008

Obat dalam resep rasional karena obat-obat yang diberikan ditujukan
untuk mengobati hipertensi, hiperasiditas, dan sakit kepala berulang karena
gangguan vaskuler.
4. Pelayanan Informasi
a. Ranitidin
1) Kegunaan

: Mengatasi hiperasiditas

2) Bentuk sediaan : Tablet
3) Aturan pakai

: 2 kali sehari 1 tablet

4) Efek samping : Sakit kepala, pusing, gangguan gastro intestinal dan ruam
kulit.
5) Hal-hal yang perlu diinformasikan:
• Obat bisa diminum pada saat makan atau sesudah makan
• Hati-hati penggunaan pada penderita dengan disfungsi ginjal dan hati
• Hati-hati penggunaan pada wanita hamil dan menyusui

b. Diltiazem
1) Kegunaan

: Antihipertensi

2) Bentuk sediaan : Tablet
3) Aturan pakai

: 2 kali sehari 1 tablet

4) Efek samping : Pusing, lelah, sakit kepala, ruam kulit, gangguan gastro
intestinal, konstipasi, dan muka kemerahan.
5) Hal-hal yang perlu diinformasikan:
•

Obat bisa diminum pada saat makan atau sesudah makan

•

Hati-hati penggunaan pada wanita hamil

•

Hati-hati penggunaan pada penderita yang hipersensitivitas terhadap
Diltiazem

c. Lysagor
1) Kegunaan

: Sakit kepala berulang karena gangguan vaskular

2) Bentuk sediaan : Tablet
3) Aturan pakai

: 2 kali sehari 1 tablet
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4) Efek samping : mengantuk, mual, lemah, pusing, mulut kering, nafsu makan
naik
5) Hal-hal yang perlu diinformasikan:
•

Obat bisa diminum pada saat makan atau sesudah makan

•

Jangan mengemudikan kendaraan atau menjalankan mesin selama
menggunakan obat ini

•

Hati-hati penggunaan pada wanita hamil dan menyusui

d. Aldacton
1) Kegunaan

: Diuretik

2) Bentuk sediaan : Tablet
3) Aturan pakai

: 1 kali sehari 1 tablet

4) Efek samping : Gangguan gastro intestinal, mengantuk, ruam kulit, sakit
kepala, gangguan mental, impotensi, dan perdarahan pada
masa menopouse.
5) Hal-hal yang perlu diinformasikan:
•

Obat diminum pada saat makan pada pagi hari

•

Hati-hati penggunaan pada penderita dengan gangguan fungsi ginjal

•

Hati-hati penggunaan pada ibu menyusui

•

Jangan digunakan pada wanita hamil, anuria dan hiperkalemia.

•

Lakukan pemantauan kadar Kalium secara teratur.
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BAB IV
PEMBAHASAN

Apotek Kimia Farma No. 107 terletak di Jalan Gatot Subroto No. 72 C
Medan. Lokasi apotek Kimia Farma No. 107 termasuk strategis karena terletak di
tepi jalan raya yang ramai, dilalui banyak sarana transportasi, dekat dengan pusat
perbelanjaan, mempunyai tempat parkir yang cukup luas dan aman. Selain itu,
terdapat daerah pemukiman penduduk yang cukup padat dengan tingkat
pendapatan sebagian besar masyarakat kelas menengah dan kelas bawah, serta
sebagian kecil masyarakat kelas atas.
Di apotek Kimia Farma No. 107 terdapat tempat praktek dokter. Dalam
radius kurang dari 1 km terdapat rumah sakit, klinik, praktek dokter spesialis,
praktek dokter umum dan apotek swasta.
Berdasarkan letak yang strategis itu, dapat memberikan keuntungan bagi
apotek baik dari jumlah resep yang masuk maupun dari penjualan obat bebas.
Salah satu unsur yang terpenting dalam manajemen adalah unsur
Man/orang/manusia. Manusia dibutuhkan sebagai faktor pengelola produksi
dalam pencapaian tujuan perusahaan. Untuk mencapai tujuan perusahaan tersebut
diperlukan manusia-manusia yang idealnya mempunyai potensi dan kemampuan
untuk itu. Maka seyogianya dilakukan pengelolaan sumber daya manusia dengan
mengumpulkan pengalaman dan hasil penelitian dalam bidang sumber daya
manusia yang meliputi; perekrutan, seleksi, pengklasifikasian, penempatan sesuai
dengan kemampuan, penataran/pendidikan pelatihan dan pengembangan karier
manusia tersebut, dalam hal ini disebut dengan karyawan. Pengolahan sumber
daya manusia sedemikian rupa inilah yang disebut dengan manajemen sumber
daya manusia (MSDM). Pengelolaan sumber daya manusia yang profesional akan
menghasilkan sumber daya manusia yang baik, sehingga tujuan perusahaan dapat
tercapai dengan memperhatikan aspek-aspek yang berkaitan dengan SDM yang
mencakup; tujuan manajemen sumber daya manusia (MSDM), fungsi MSDM,
pentingnya MSDM, pendekatan MSDM, konsep MSDM, praktik pengelolaan
MSDM, perkembangan MSDM, masalah SDM, dan tantangan yang dihadapi
dalam MSDM.
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Apotek Kimia Farma 107 memiliki SDM yang terdiri dari satu orang
apoteker, tiga orang asisten apoteker, dan satu orang non asisten apoteker yang
bekerja dengan menggunakan sistem shift atau pertukaran jam kerja yang terdiri
dari tiga shift; pagi, siang, dan malam. Jam buka apotek dimulai pada pukul
delapan hingga sebelas malam.
Apotek menyediakan barang tidak hanya berdasarkan pareto, tetapi juga
berdasarkan pola penyakit yang sedang berkembang pada saat itu yang dapat
dilihat dari resep dokter yang masuk, produk yang diiklankan di media cetak dan
elektronik. Informasi tentang pasar yang paling mudah dilihat adalah dari data
internal apotek yang dapat dilihat dari data base komputer. Data internal memuat
belanja oleh konsumen setiap harinya dan produk apa saja yang dibeli. Dengan
demikian apotek dapat memenuhi permintaan dan kebutuhan konsumen, sehingga
akan memperbesar omzet penjualan dan menambah konsumen.
Tugas dan fungsi bagian pelayanan adalah melakukan penjualan dengan
harga yang telah ditetapkan, melayani konsumen dengan ramah/santun,
memberikan informasi dan solusi kepada konsumen serta membina hubungan
yang baik dengan pelanggan. Faktor pelayanan dapat mempengaruhi harga jual
produk menjadi tinggi. Selain karena memerlukan biaya tambahan dengan adanya
pelayanan yang diberikan, juga karena produk yang dijual atau citra apotek
menghendaki adanya pelayanan.
Pelaksanaan fungsi bagian pelayanan di Apotek Kimia Farma sudah baik.
Di mana obat dijual dengan harga yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Harga
barang dihitung dengan menggunakan sistem komputer. Pelayanan yang diberikan
oleh karyawan bersahabat, menyenangkan, sopan, dan sigap melayani konsumen
dalam memberikan informasi dan solusi mengenai obat yang dibeli. Pada keadaan
tertentu, Apotek Kimia Farma menyediakan pelayanan untuk mengantarkan obat
ke rumah sakit atau ke rumah konsumen yang berada di kota Medan.
Sebuah perusahaan perlu membentuk citranya di mata masyarakat. Hal
ini erat kaitannya dengan persepsi konsumen terhadap produk perusahaan.
Implikasinya bagi pemasaran adalah bagaimana memaparkan citra tersebut secara

Herri Gunawan : Laporan Praktek Kerja Profesi Apoteker Apotek Kimia Farma 107 Medan, 2007
USU e-Repository © 2008

khas dan berbeda, sehingga mampu membuat konsumen mengingat produk,,
perbedaan dan keunggulan yang dimiliki perusahaan. Di antara faktor-faktor yang
dapat mempengaruhi citra perusahaan di mata masyarakat yaitu, pelayanan yang
prima dan komunikatif, serta outlet yang bagus dan menarik .
Apotek Kimia Farma sudah memiliki citra tersendiri di mata masyarakat,
yaitu lokasi apotek yang strategis, pelayanan yang baik, barang yang terjamin
mutu dan kualitasnya karena dipesan dari PBF yang resmi, suasana apotek yang
menarik dan mendorong konsumen untuk kembali membeli ke Apotek Kimia
Farma.
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BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan
1. Lokasi Apotek Kimia Farma No. 107 cukup strategis karena terletak

di

tepi jalan raya, dilalui banyak sarana transportasi, dekat dengan pusat
perbelanjaan, rumah sakit, klinik, dan praktek dokter.
2. Pelayanan yang dilakukan di Apotek Kimia Farma sudah baik, mencakup
pelayanan atas resep dokter dan pelayanan swamedikasi.
3. Penerapan sistem komputerisasi dalam setiap transaksi yang terdapat di
apotek memberikan kemudahan bagi apotek.
4. Pengadaan persediaan obat-obatan di apotek Kimia Farma 107 masih
terdapat kendala, karena sering mengalami kekosongan barang pada saat
pasien membutuhkan obat sehingga harus selalu di suplai dari outlet lain.
5. Pelayanan informasi obat kepada pasien belum maksimal. Pelayanan
masih berorientasi kepada lakunya barang (drug oriented).
6. Penerapan pelayanan lebih 15 menit resep diberikan diskon, dan
pemberian struk belanja tidak berjalan di apotek Kimia Farma 107.
7. Apotek Kimia Farma menyediakan produk berdasarkan resep dokter yang
masuk,

produk yang diiklankan dan data internal apotek yang dapat

dilihat dari data base komputer.
8. Apotek Kimia Farma sudah memiliki citra tersendiri di mata masyarakat,
yaitu lokasi yang strategis, pelayanan yang baik, produk yang terjamin
mutu dan kualitasnya, serta suasana apotek yang menarik.

5.2 Saran
1. Lokasi apotek Kimia Farma 107 yang cukup strategis seharusnya dapat
menunjang dalam pencapaian omzet penjualan apotek, tetapi dilihat dari
tingkat penjualan rata-rata perharinya masih kurang, sebaiknya dilakukan
perubahan strategi yang dapat meningkatkan omzet penjualan apotek.
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2. Apotek Kimia Farma 107 untuk kedepannya dapat lebih meningkatkan
kualitas pelayanan dengan meningkatkan kualitas SDM karyawannya
mengenai pengetahuan tentang obat-obat yang tersedia di apotek tersebut.
3. Penerapan sistem komputerisasi dalam transaksi di apotek selain
memberikan kemudahan juga memberikan kendala bagi apotek,
diharapkan kendala tersebut dapat diatasi oleh pihak apotek.
4. Sebaiknya apotek Kimia Farma 107 dapat mengatasi kekosongan barang
yang dibutuhkan pasien dengan cepat.
5. Sebaiknya disediakan ruangan konseling untuk apoteker agar pasien dapat
melakukan konseling dengan nyaman.
6. Sebaiknya Kimia Farma lebih konsekwen dalam melayani pasien sesuai
dengan komitmen yang ingin dicapainya.
7. Hendaknya Apotek Kimia Farma dapat memberikan harga diskon pada
konsumen bila pembelian obat dengan menggunakan resep lebih dari satu
juta rupiah
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