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Meliputi aktifitas              Promotif, Preventif, 

     Kuratif, dan rehabilitatif 

    kepada masyarakat 

Profesi kesehatan yang terlibat   

   Dokter    

  Apoteker     

  Perawat 

   Asisten Apoteker 

Tujuan Terapi  -> tepat, aman dan rasional.  



  Laporan penyebab penghentian pengobatan pada 

penderita yang membutuhkan pengobatan 

menahun 

 

  merasa sudah sembuh 

  mengalami efek samping obat 

  menurunkan dosis karena lebih baik 

  mengalami kelebihan dosis yang menimbulkan 

 dampak serius 

 

  



 Resiko atas ketidakpatuhan pasien dalam 

penggunaan obat: 

  kegagalan terapi 

   meningkatakan biaya perawatan 

    resiko terhadap toksisitas obat 

         berjangkit kembali penyakit 

 



 Apa yang perlu di ketahui oleh Tenaga kesehatan 

  Nama dagang dan nama generik obat 

  Tujuan penggunaan obat 

  Kekuatan dan Dosis 

  Efek Samping 

  Apakah  ada obat lain/ makanan yg harus 

 dihindari jk menggunakan obat yang di resepkan 

  Berapa lama obat haruas di minum, Apa hasil 

 yang di harapkan. 

  Kapan waktu yang tepat minum obat. 



 Faktor faktor Keberhasilan Komunikasi 

  Keterampilan Komunikasi 

  Kebutuhan 

  Tujuan yang di ingginkan  

  Sikap, nilai, kepercayaan dan kebiasaan 

 kebiasaan 

  Kemampuan untuk menerima 

  kegunan pesan 



 Pasien yang biberi perhatia khusus 

  Pasien dengan penyakit tertentu 

  ex. Peny.jantung, hipertensi, DM, peny kronik 

  Pasien yang menerima obat tertentu 

  ex. Obat yang memerlukan teknik tertentu 

        Obat dg pengawasan tertentu 

        Obat berindex terapi sempit 

  pasien GERIATRIK, PEDIATRIK, harus 

 mendapatkan terapi yang kompleks 

 



 Yang perlu di ketahui dari pasien 

 ? Ada alergi 

 ? Sedang diet -> rendah garam,  rendah gula atau 

senyawa lain. Sebab....?  

 ? Sedang Hamil /merencanakan hamil. Sebab....? 

 ? Sedang meminum obat lain trmasuk herbal. Sebab...? 



PENGGOLONGAN OBAT MENURUT 

PEMERINTAH  

 Permenkes Rl Nomor 949/Menkes/Per/VI/2000 

 obat bebas 

 obat bebas terbatas 

 obat wajib apotek 

 obat keras  

 psikotropika dan narkotika.  



 OBAT BEBAS  Obat bebas adalah obat yang dapat 

dijual bebas kepada umum, tanpa resep dokter, tidak 

termasuk dalam daftar narkotika, psikotropika, obat 

keras, obat bebas terbatas dan sudah terdaftar di 

Depkes R.I.  

 Contoh : Minyak Kayu Putih, Obat Batuk Hitam, Obat 

     Batuk Putih, Tablet Paracetamol, Tablet   

     Vitamin C,   

 Penandaan obat bebas (S.K. Menkes Rl Nomor 

2380/A/SKA/I/1983) tentang tanda khusus untuk obat 

bebas dan obat bebas terbatas.  

 



 OBAT BEBAS TERBATAS  

 • Daftar "W“ "Waarschuwing" artinya peringatan.  

 • Obat bebas terbatas adalah Obat Keras yang dapat diserahkan 

 kepada pemakainya tanpa resep dokter, bila 

 penyerahannya memenuhi syarat; 

 a. Obat tersebut hanya boleh dijual dalam bungkusan asli dari 

 pabriknya atau pembuatnya 

  b. Pada penyerahannya oleh pembuat atau penjual harus 

 mencantumkan tanda peringatan yang tercetak sesuai cth 

 Tanda peringatan tersebut berwarna hitam, berukuran 

 panjang 5 cm, lebar 2 cm dan memuat pemberitahuan 

 berwarna putih  

 OBAT BEBAS TERBATAS Penandaan :SK Menkes Rl No. 

2380/A/SK/VI/83 berupa lingkaran berwarna biru dengan garis 

tepi berwarna hitam  

 



OBAT BEBAS TERBATAS  

 

• P No. 1 : Awas ! Obat Keras Bacalah aturan memakainya  

 

• P No. 2 : Awas ! Obat Keras Hanya untuk kumur jangan 

      ditelan  

 

• P No. 3 : Awas ! Obat Keras Hanya untuk bagian luar dari 

      badan 

 

• P No. 4 : Awas ! Obat Keras Hanya untuk dibakar 

 

• P No. 5 : Awas ! Obat Keras Tidak boleh ditelan  

 

• P No. 6 : Awas ! Obat Keras Obat wasir, jangan ditelan  

 



 



 OBAT KERAS 

 • Obat daftar G  

 "G"  ("Gevaarlijk“) -> berbahaya jika pemakaiannya tidak 

berdasarkan resep dokter.  

• Penandaan : SK Menkes No. 02396/A/SKA/III/1986 adalah 

"Lingkaran bulat berwarna merah dengan garis tepi 

berwarna hitam dengan huruf K yang menyentuh garis 

tepi“  

• Contoh : Antibiotik 



 Obat Wajib Apotek (OWA)  

  Obat wajib apotek adalah obat keras yang dapat 
diserahkan oleh apoteker di apotek tanpa resep 
dokter. Peraturan tentang Obat Wajib Apotek 
berdasarkan SK Menkes No. 924/Menkes/Per/X/1993, 
dikeluarkan dengan pertimbangan sbb:  

• ertimbPangan yang utama, yaitu meningkatkan 
kemampuan masyarakat dalam menolong dirinya 
sendiri guna mengatasi masalah kesehatan, dengan 
meningkatkan pengobatan sendiri secara tepat, aman 
dan rasional. 

• Pertimbangan yang kedua untuk peningkatan peran 
Apoteker di apotek dalam pelayanan komunikasi, 
informasi dan edukasi serta pelayanan obat kepada 
masyarakat.  

• Pertimbangan ketiga untuk peningkatan penyediaan 
obat yang dibutuhkan untuk pengobatan sendiri.  

 

 



 Obat Wajib Apotek (OWA)  

• Sesuai permenkes No.919/MENKES/PER/X/1993, kriteria 

obat yang dapat diserahkan:  

 1.Tidak dikontraindikasikan untuk penggunaan pada   

wanita hamil, anak di bawah usia 2 tahun dan orang tua di 

atas 65 tahun.  

2.Pengobatan sendiri dengan obat dimaksud tidak 

memberikan risiko pada kelanjutan penyakit. 

3.Penggunaannya tidak memerlukan cara atau alat khusus 

yang harus dilakukan oleh tenaga kesehatan.  

4.Penggunaannya diperlukan untuk penyakit yang 

prevalensinya tinggi di Indonesia.  

5.Obat dimaksud memiliki rasio khasiat keamanan yang 

dapat dipertanggungjawabkan untuk pengobatan sendiri.  



Obat Wajib Apotek (OWA)  

 Contoh obat wajib apotek No. 1 (artinya yang 

pertama kali ditetapkan) • Obat kontrasepsi : 

Linestrenol (1 siklus) • Obat saluran cerna : 

Antasid dan Sedativ/Spasmodik (20 tablet) • 

Obat mulut dan tenggorokan : Salbutamol (20 

tablet) 

 Contoh obat wajib apotek No. 2 • Bacitracin 

Cream (1 tube) • Clindamicin Cream (1 tube) • 

Flumetason Cream (1 tube), dll  

 Obat Wajib Apotek No.3 : • Ranitidin • Asam 

fusidat • Alupurinol, dll  

 



 Obat Golongan Narkotika • (UU No 22 Tahun 1997) 
adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau 
bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis 
yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan 
kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai 
menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan 
ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan I, 
II dan III.  

• Golongan I  tidak digunakan dalam terapi, tapi hanya 
untuk ilmu pengetahuan. Potensi ketergantungan 
sangat tinggi. contoh: tanaman Papaver somniferum 
(opium), koka dan ganja, heroin  

• Golongan II  dapat digunakan dalam terapi dan ilmu 
pengetahuan. Potensi ketergantungan sangat tinggi. 
contoh: metadon, morfin, opium, petidin 

 •Golongan III  banyak digunakan dalam terapi dan 
ilmu pengetahuan. Potensi ketergantungan ringan 
contoh: kodein  

 



 Contoh : Tanaman Papaver   Somniferum; 

Tanaman Koka; Tanaman Ganja; Heroina 

("Putaw"); Morfina; Opium; Kodeina  

 • Penandaan : Penandaan narkotika 

berdasarkan peraturan yang terdapat dalam 

Ordonansi Obat Bius yaitu "Palang Medali 

Merah“  



 Obat Psikotropika  

 •UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika 

adalah zat atau obat baik alamiah maupun 

sintetis bukan narkotika yang berkhasiat 

psikoaktif melalui pengaruh selektif pada 

susunan syaraf pusat yang menyebabkan 

perubahan khas pada aktifitas mental dan 

perilaku.  

 



 Golongan Obat Psikotropika Golongan I,II,III dan IV  

• Golongan I  tidak digunakan dalam terapi, tapi hanya 
untuk ilmu pengetahuan. Potensi sidrom 
ketergantungan amat kuat. contoh: Metilen dioksi 
metamfetamin Ectasy  

• Golongan II  dapat digunakan dalam terapi dan ilmu 
pengetahuan.  

 Potensi sidrom ketergantungan kuat. Contoh: 
Amfetamin, Metamfetamin (Shabu-shabu)  

• Golongan III  banyak digunakan dalam terapi dan 
ilmu pengetahuan. 

 Potensi sidrom ketergantungan sedang. Contoh: 
Pentobarbital  

• Golongan IV  sangat luas digunakan dalam terapi 
dan ilmu pengetahuan. 

 Potensi sidrom ketergantungan ringan. Contoh: 
Fenobarbital, Diazepam  



 Psikotropika • Penandaan : Lingkaran bulat 

berwarna merah dengan huruf K berwarna 

hitam yang menyentuh garis tepi yang berwarna 

hitam  



  OBAT GENERIK   

 -> obat dengan nama resmi yang ditetapkan 

 Obat generik (Farmakope Indonesia) untuk zat 

berkhasiat yang dikandungnya.  

 Contoh parasetamol generik berarti obat yang 

dibuat dengan kandungan zat aktif parasetamol, 

dipasarkan dengan nama parasetamol, bukan 

nama merek seperti Panadol (Glaxo), Pamol 

(Interbat), Sanmol (Sanbe) 



 . OBAT PATEN 

   obat dengan nama dagang dan menggunakan 

nama yang merupakan milik produsen obat yang 

bersangkutan. Misal: Lipitor (Pfizer), produk 

innovator/originator yaitu merek dagang untuk 

Atorvastatin.  

  

 



 28. OBAT PALSU 

  Obat yang diproduksi oleh yang tidak berhak 

berdasarkan peraturan perundang undangan 

yang berlaku atau produksi obat dengan 

penandaan yang meniru obat lain yang telah 

memiliki izin edar  

 29. OBAT ASLI  

 • Obat yang didapat langsung dari bahan bahan 

alam (indonesia), terolah secara sederhana atas 

dasar pengalaman, dan digunakan dalam 

pengobatan tradisional  

  



HERBAL 

1. Jamu 
    obat tradisional yang disediakan secara tradisional, yang 

berisi seluruh bahan tanaman yang menjadi penyusun 
jamu tersebut, higienis (bebas cemaran) serta digunakan 
secara tradisional.  

 

 Pada umumnya, jenis ini dibuat dengan mengacu pada 
resep peninggalan leluhur.  

 

 Penandaan pada produk Jamu Tulisan “JAMU” harus jelas 
dan mudah dibaca, dicetak dengan warna hitam diatas 
dasar warna putih atau warna lain yang menyolok kontras 
dengan tulisan “JAMU” catatan : pada produk jamu 
dilarang mencampurkan atau terkandung bahan kimia 
obat apapun.  
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2. Obat Herbal Terstandar (OHT)  

 Adalah obat tradisional yang disajikan dari ekstrak atau 
penyarian bahan alam yang dapat berupa tanaman obat, 
binatang, maupun mineral.  

 Pada melaksanakan proses ini membutuhkan peralatan 
yang lebih kompleks, ditambah dengan tenaga kerja yang 
mendukung dengan pengetahuan maupun ketrampilan 
pembuatan ekstrak.  

 Selain proses produksi dengan teknologi tinggi, jenis 
herbal ini pada umumnya telah ditunjang dengan 
pembuktian ilmiah berupa penelitian-penelitian pre-
klinik seperti standart kandungan bahan berkhasiat, 
standart pembuatan ekstrak tanaman obat, standart 
pembuatan obat tradisional yang higienis, dan uji 
toksisitas akut maupun kronis. 
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*Fitofarmaka adalah obat tradisional dari bahan alam 

yang dapat disetarakan dengan obat modern karena 

proses pembuatannya yang telah terstandar, ditunjang 

dengan bukti ilmiah sampai dengan uji klinik pada 

manusia dengan kriteria memenuhi syarat ilmiah, 

protokol uji yang telah disetujui, pelaksana yang 

kompeten, memenuhi prinsip etika, tempat 

pelaksanaan uji memenuhi syarat.  

 Dengan uji klinik akan lebih meyakinkan para profesi 

medis untuk menggunakan obat herbal di sarana 

pelayanan kesehatan. Masyarakat juga bisa didorong 

untuk menggunakan obat herbal karena manfaatnya 

jelas dengan pembuktian secara ilimiah 
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 Obat Oral (penggunaan melalui Mulut) 

 bentuk sediaan - Tablet, Kapsul, Cairan. 

 waktu minum obat ->  

 sebelum, sesudah, pada waktu makan, sebelum 

tidur dll 

 Obat Tetes , ex. THT 

 Suntik 

 Penggunaan luar tubuh 

 ex. krim, lotion, solution 

 



 INFORMASI OBAT  

 berikan informasi yang benar jelas dan mudah di 

mengerti, akurat tidak bias, etis, bijaksana dan 

terkini, informasi sekurang –kurangnya 

mengenai : 

    cara pakai,  

 cara penyimpanan,  

 jangka waktu penggobatan,  

 aktifitas serta makanan dan minuman yang 

harus di hindari selama terapi. 

    indikasi, kontra-indikasi, cara pemakain, cara 

penyimpanan dan efek samping obat yang 

mungkin timbul serta tindakan yang disarankan 

bila efek tidak dikehendaki tersebut timbul. 



Secara umum: 

• Minumlah obat sesuai anjuran, pada waktu yang 
tepat dan sesuai jangka waktu pengobatan yang 
telah ditentukan 

• Jika menggunakan obat bebas atau bebas terbatas 
ikutilah aturan yang tercantum pada kemasan 
kecuali disarankan lain oleh tenaga kesehatan 

• Penggunaan obat bebas dan bebas terbatas tersebut 
tidak dimaksudkan untuk penggunaan secara terus 
menerus. 

• Jika obat yang digunakan tidak memberikan manfaat 
atau menimbulkan hal2 yang tidak di ingginkan 
hubungi segera tenaga kesehata. 

• Berbagai jenis obat jangan di campurkan dalam satu 
wadah 

*  Bacalah cara pemakaian sebelum penggunaan obat 
juga tanggal kadaluarsanya. 



 

 

 

thanks 


