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Pendahuluan

Salah satu fungsi Instalasi Farmasi 
RS adalah pelayanan dan 
pengendalian obat

Obat adalah satu bagian dari 
perbekalan farmasi

Perbekalan farmasi  : obat-obatan, 
bahan obat, alat kesehatan, 
reagensia, radiofarmasi dan gas 
medis.



Pelayanan perbekalan farmasi

(Pengelolaan dengan sistim satu pintu)

 Instalasi Farmasi bertanggung jawab 
atas:

 Perencanaan

 Pengadaan

 Penerimaan/penyimpanan

 Pendistribusian kepada yang 
membutuhkan



Perencanaan

Penanggung jawab : Kordinator 
perbekalan ( meliputi perencanaan, 
pengadaan dan penerimaan barang)

Harus ada pedoman seperti : 

 Standar terapi

 Formularium RS (berdasarkan DOEN)

 DPHO (khusus untuk pasien peserta 
Askes)



Pengadaan
Kepres No.80 thn2003

Pelelangan
 Nilai Rp.100.000.000 s/d tdk terbatas

 Rekanan yang memenuhi syarat > 3

 Sistem Paskakualifikasi (selekasi perusahaan  
dilaksanakan bersamaan dengan seleksi penawaran)

 Nilai tidak terbatas dilaksanakan bila barang yang 
diadakan spesifik (tidak ada produk lain), keadaan 
bencana alam dan kebutuhan mendesak

Pemilihan langsung
 Nilai Rp. 50.000.000 s/d Rp. 100.000.000

 Rekanan yang memenuhi syarat > 3

 Sistem Prakualifikasi (seleksi dilaksanakan sebelum 
pengajuan penawaran)



Penunjukan langsung ( SPK )

 Nilai Rp. 5.000.000 s/d Rp. 50.000.000

 Rekanan > 1

Pengadaan langsung melalui order
 Nilai < Rp. 5.000.000

 Pembelian tidak harus kepada rekanan

Sumbangan / hibah
 Perbekalan farmasi yang berasal dari sumbangan seringkali 

tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan

 Jarang didukung dengan pedoman untuk siapa saja 
sumbangan ini dapat digunakan



Penerimaan & penyimpanan

Penerimaan harus sesuai dengan :
 Surat pesanan / order / kontrak

 Perhatikan tgl kadaluwarsa

 Perhatikan spesifikasi / sertifikat / QA

 Jaminan distributor untuk menerima bila sampai masa 
kadaluwarsa tiba perbekalan farmasi belum habis

Penyimpanan harus memperhatikan :
 Persyaratan ruangan / gudang

 Pengelompokan berdasarkan jenis perbekalan farmasi 

 FIFO /FEFO

 Sistim administrasi / pencatatan stock 



Pendistribusian

 Penanggung jawab : Kordinator Distribusi

 Pendistribusian dapat dilakukan kepada :

1. Pasien : pasien rawat inap dan rawat 
jalan

2. Unit-unit pemakai di rumah sakit seperti : 
ruang rawat, poliklinik, kamar bedah 
elektip / emergensi, instalasi lain, dll



Cara pelayanan perbekalan 

farmasi

1. Individual prescription

2. Sistim lemari emergensi / floor 
stock

3. Sistim unit dose : OUDD / ODDD

4. Sistim amprahan

5. Mendekatkan pelayanan dengan 
membuat satelit –satelit Pharmacy



Sistim pembayaran

1. Tunai

2. Kredit : Asuransi, tanggungan 
perusahaan, tanggungan 
pemerintah dll

3. Pembayaran melalui unit cost



PENGENDALIAN

1. Sistim satu pintu

2. Penandaan pada wadah perbekalan 
farmasi yang didistribusikan

3. Pengembalian wadah bekas

4. Penggunaan kartu kendali

5. Menghitung dosis obat

6. Menghitung biaya perbekalan farmasi 
yang dikeluarkan dan membandingkan 
dengan unit cost yang diterima



Contoh menghitung dosis

 Menghitung cairan yang dibutuhkan
Berapa fls infus Na Cl dan Ringer lactat yang dibutuhkan    
seorang pasien untuk  24 jam bila tetesan per menit adalah 
40 tetes ?

 Menghitung kebutuhan albumin
Seorang pasien dengan berat badan 40 kg akan diberi 
asupan albumin. Kadar albumin pasien tsb menurut hasil 
pemeriksaan lab adalah 2,7 %. Berapa banyak albumin 
yang dibutuhkan untuk pasien tersebut ?



JAWABAN

1. Menghitung kebutuhan infus : oke

2. Menghitung kebutuhan albumin

Rumus : (C2 – C1) x  4    x BW = ____ ml   (20%)

Rumus : (C2 – C1) x 3,2 x BW = ____ ml    (25% )

C2  = kadar albumin yang diharapkan ( mulai 3 )

C1  = kadar albumin menurut lab

BW = Body Weight

Sediaan albumin 50 ml & 100 ml




