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Abstrak 

Penelitian aktualisasi ini bertujuan untuk menerapkan nilai-nilai dasar ASN dalam upaya peningkatan kompetensi 

apoteker dalam kegiatan pengkajian resep dan peningkatan pelayanan kefarmasian oleh tenaga farmasi di Puskesmas Panji. 

Pada kegiatan aktualisasi ini dilakukan dalam delapan tahap yang masing-masing tahap menerapkan nilai ANEKA. Hasil 

kegiatan diperoleh bahwa kedelapan tahapan aktualisasi terlaksana dengan baik dan terjadi peningkatan kompetensi apoteker 

dalam kegiatan pengkajian resep dan peningkatan pelayanan obat oleh tenaga farmasi melalui lembar telaah resep sebagai 

media yang di dalamnya terdapat checklist form persyaratan resep. Berdasarkan hasil aktualisasi dapat disimpulkan bahwa 

tahapan kegiatan aktualisasi terlaksana dengan baik dan lembar telaah resep sebagai media kegiatan pengkajian resep yang 

mampu meningkatkan pelayanan obat kepada pasien oleh tenaga farmasi di Puskesmas Panji Kabupaten Situbondo. 

 

Kata kunci :  aktualisasi, nilai dasar ASN, lembar telaah resep 

 

Abstract 

This actualization aims to apply the value of ASN as an effort to increase the competence of pharmacists in prescription 

review activities and improvement of pharmaceutical services by pharmacists in Puskesmas Panji. In this actualization activity 

carried out in eight stages, each stage applying ANEKA values. The results of these activities were obtained that the eight stages 

of actualization were carried out well and there was an increase in the competence of pharmacists in prescription review 

activities and improvement of drug services by pharmacists through drugs screening form as a instrument in which there was a 

prescription requirements checklist form. Based on the results of actualization, it can be concluded that the stages of actualization 

activities were carried out well and the prescription review sheet as a media for prescription review activities was able to improve 

drug services to patients by pharmacists at the Puskesmas Panji in Situbondo Regency. 

 

Keywords :  actualization, ASN basic values, drugs screening form 

 

 

PENDAHULUAN 

Berdasarkan Undang-undang No. 5 Tahun 2014 

tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) pasal 10, fungsi dari 

ASN yaitu 1) Pelaksana kebijakan publik 2) Pelayan publik 

3) Perekat dan pemersatu bangsa. Salah satu fungsi ASN 

yang sangat sering kita temui yaitu sebagai Pelayan Publik. 

ASN yang profesional yaitu ASN yang mampu 

melaksanakan tugas dan jabatannya secara efektif dan 

efisien sesuai dengan bidang ahlinya. Untuk menghasilkan 

ASN yang profesional, diperlukan penerapan nilai-nilai 

dasar ASN yang biasa dikenal sebagai ANEKA 

(Akuntabilitas, Nasionalisme, Etika Publik, Komitmen 

mutu, dan Antikorupsi).  

ASN yang profesional dapat dihasilkan melalui 

penerapan nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi 

politik, bersih dari korupsi, dan nepotisme sehingga 

diperlukan pelatihan dasar bagi calon pegawai negeri sipil 

yang sejalan dengan UU No. 5 Tahun 2014 (UU ASN) 

merujuk pada pasal 63 ayat (3) dan ayat (4) bahwa CPNS 

wajib menjalani masa percobaan yang dilaksanakan selama 

satu tahun. Pelatihan dasar bagi CPNS melalui Peraturan 

LAN No. 25 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan 
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Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan III, 

dalam pelatihan dasar ini CPNS akan dibekali dengan ilmu 

pembentukan karakter seperti sikap perilaku bela negara, 

nilai-nilai dasar PNS, kedudukan dan peran PNS dalam 

NKRI, dan agenda habituasi.  

Nilai-nilai dasar ini diaktualisasikan dalam 

kegiatan- kegiatan yang mengacu pada isu aktual yang 

terjadi dimasing-masing unit kerja. Pada laporan aktualisasi 

ini diterapkan dalam agenda habituasi di unit kerja 

Puskesmas Panji dibawah instansi Dinas Kesehatan 

Kabupaten Situbondo yang diadakan selama satu bulan. 

Dalam agenda habituasi ini CPNS akan melakukan tugas 

dan fungsinya secara maksimal dengan menerapkan nilai-

nilai dasar PNS yang sudah diajarkan.  

Penerapan nilai-nilai dasar PNS penulis diterapkan 

sesuai tugas pokok fungsinya sebagai Apoteker Ahli 

pertama di Puskesmas Panji Kabupaten Situbondo. Salah 

satu fungsi ASN yang sangat sering kita temui yaitu sebagai 

Pelayan Publik. Fungsi ini juga dilaksanakan oleh Dinas 

Kesehatan Kabupaten Situbondo, termasuk UPT Pukesmas 

Panji. Salah satu pelayanan publik yang diberikan oleh 

Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo pada Puskesmas 

Panji melalui tugas fungsional Apoteker Ahli Pertama 

adalah melakukan pengkajian dan pelayanan resep. Salah 

satu tugas pokok fungsi apoteker adalah melakukan kegiatan 

pengkajian dan pelayanan resep. Selama ini masih banyak 

terjadi kesalahan dalam pelayanan atau pemberian obat 

kepada pasien di ruang farmasi. 

Salah satu penyebab yang menimbulkan terjadinya 

kesalahan pelayanan atau pemberian obat kepada pasien 

adalah tidak dilakukannya kegiatan pengkajian resep oleh 

apoteker. Kesalahan ini mengakibatkan adanya kesalahan 

atau ketidaktepatan dalam pemberian obat kepada pasien.  

Untuk meminimalkan adanya kesalahan tersebut, diperlukan 

kegiatan pengkajian resep oleh apoteker. Sampai saat ini, 

Apoteker belum melakukan kegiatan pengkajian resep saat 

pelayanan resep di Puskesmas Panji. 

Berdasarkan hal di atas, penulis tertarik untuk 

mengangkat permasalahan tersebut agar terdapat solusi dan 

untuk melaksanakan aktualisasi dalam rangka 

meminimalisasi kesalahan dalam pelayanan dan pemberian 

obat kepada pasien dengan adanya lembar telaah resep. 

Lembar telaah resep merupakan media yang di dalamnya 

terdapat checklist form persyaratan resep yang mampu 

mrmbantu apoteker dalam melakukan kegiatan pengkajian 

resep dan meningkatkan pelayanan obat oleh tenaga farmasi. 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis 

mengambil judul “PENERAPAN LEMBAR TELAAH 

RESEP SEBAGAI KOMPETENSI APOTEKER PADA 

KEGIATAN PENGKAJIAN RESEP DI PUSKESMAS 

PANJI KABUPATEN SITUBONDO”. Pelaksanaan 

Aktualisasi ini juga mendukung sistem pembelajaran pada 

Pelatihan Dasar (latsar) Calon Pegawai Negeri Sipil 

Golongan III yang juga menuntut setiap peserta pelatihan 

dasar untuk mengaktualisasikan nilai-nilai dasar profesi 

ASN yaitu akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, 

komitmen mutu, dan anti korupsi yang disingkat menjadi 

ANEKA. Melalui proses pembelajaran aktualisasi ini, 

seluruh atau beberapa nilai dasar dan kedudukan dan peran 

ASN akan melandasi pelaksanaan setiap kegiatan habituasi, 

dapat menemukan dan mengungkapkan makna dibalik 

penerapan nilai-nilai dasar dan kedudukan dan peran ASN 

tersebut pada pelaksanaan setiap kegiatan yang telah 

dirancang oleh peserta pelatihan dasar di tempat tugas. 

Kegiatan aktualisasi yang dilaksanakan diharapkan 

dapat menguatkan nilai-nilai ASN dalam menjalankan 

fungsinya sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan 

publik, serta perekat dan pemersatu bangsa. 

GAMBARAN UNIT KERJA 

UPT Puskesmas Panji merupakan salah satu sarana 

pelayanan kesehatan yang terletak di Jalan Raya Mangaran 

No. 02 di Desa Tokelan, Kecamatan Panji, Kabupaten 

Situbondo.Lokasi UPT puskesmas Panji berada di Desa 

Tokelan Dusun Krajan, dimana lokasinya sangat strategis. 

Akses yang dekat untuk memcapai ke UPT Puskesmas Panji 

yaitu 2 Kelurahan dan 5 Desa yaitu Kelurahan Mimbaan, 

Kelurahan Ardirejo, Desa Curah Jeru, Desa Tenggir . Desa 

Tokelan ,dan  Desa Panji Lor. Wilayah kerja UPTD 

Puskesmas Panji  terdiri dari 7 desa. Luas wilayah kerja 

Puskesmas Panji adalah 23,70 km². 

Sebagai sarana pendukung dalam memberikan 

pelayanan kesehatan di UPT Puskesmas Panji ditopang oleh 

sarana dan prasarana 2 unit mobil ambulans, 2 unit mobil 

Puskesmas keliling, 9 unit kendaraan roda dua.  

Visi Puskesmas Panji adalah terwujudnya 

masyarakat panji yang madani, mandiri, serta lebih beriman, 

sejahtera dan berkeadilan. 

Misi Puskesmas Panji antara lain 1) Mewujudkan 

SDm yang beriman, berkualitas, dan berperan aktif dalam 

pembangunan, 2) Mewujudkan perekonomian yang stabil 

dan dinamis berbasis potensi lokal, 3) Mmeningkatkan 

kualitas hidup yang sehat, sejahtera dan berkeadilan, 4) 

Memantapkan kualitas infrastruktur yang mendukung 

pemenuhan hak dasar yang berwawasan lingkungan, 5) 

Meningkatkan tata kelola yang baik dalam penyelenggaraan 

pemerintahan.  

Adapun Tata Nilai Puskesmas Panji yaitu 

“SIMANTAP”, yang mengandung arti Senyum, salam, sapa, 

sopan, dan santun (5S); Inovatif; Mandiri; Tanggap; Aktif; 

Profesional. 

 

PENETAPAN ISU YANG DIANGKAT 

Unit Kerja : Puskesmas Panji, Kabupaten Situbondo 

Jabatan  : Apoteker Ahli Pertama 

Berdasarkan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) yang 

menjadi tanggung jawab peserta dalam menjalankan tugas 

jabatan sebagai Apoteker Ahli Pertama di Puskesmas Panji 

Situbondo, yaitu: 
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1. Membuat kerangka acuan dalam rangka penyiapan 

rencana kegiatan kefarmasian mengevaluasi dan menilai 

hasil pembelajaran 

2. Mengklasifikasi perbekalan farmasi dalam rangka 

pemilihan perbekalan farmasi 

3. Mengolah data dalam rangka perencanaan perbekalan 

farmasi 

4. Menyusun perbekalan farmasi dalam rangka 

penyimpanan perbekalan farmasi 

5. Merekapitulasi daftar usulan perbekalan farmasi dalam 

rangka penghapusan perbekalan farmasi 

6. Meracik obat resep individual dalam rangka dispensing 

7. Pelayanan informasi obat (PIO) 

8. Konseling obat 

9. Konsultasi dengan dokter, perawat dan tenaga kesehatan 

lainnya 

10. Mendokumentasikan dalam rangka pemantauan 

penggunaan obat 

11. Pengelolaan data 

IDENTIFIKASI ISU 

Berdasarkan pengalaman melaksanakan tugas dalam 

melayani masyarakat di Puskesmas Panji selama tiga 

bulan, terdapat beberapa hal yang perlu dioptimalkan 

dalam proses pelayanan kefarmasian. Secara umum 

persoalan tersebut dapat diidentifikasi sebagai berikut: 

1. Kurangnya ketelitian dan ketepatan apoteker saat 

menerima dan memeriksa perbekalan farmasi 

2. Apoteker belum melakukan proses pengkajian resep. 

3. Ketidaktepatan apoteker dalam menyimpan perbekalan 

farmasi 

Dari beberapa isu diatas, langkah selanjutnya adalah 

mempertimbangkan isu mana yang akan menjadi prioritas 

utama menggunakan metode AKPL. 

No Isu A K P L To

tal  

1. Kurangnya ketelitian dan 

ketepatan apoteker saat 

menerima dan memeriksa 

perbekalan farmasi 

2 2 3 3 10 

2. Apoteker belum 

melakukan proses 

pengkajian resep 

3 4 5 4 16 

3. Ketidaktepatan apoteker 

dalam menyimpan 

perbekalan farmasi 

2 3 2 2 9 

 

Kemudian tiga isu tersebut  kembali diidentifikasi 

dengan menggunakan teknik U (Urgency), S 

(Seriousness), dan G (Growth). 

 

No. Isu U S G Total 

1. Kurangnya ketelitian 

dan ketepatan apoteker 

saat menerima dan 

memeriksa perbekalan 

farmasi 

2 2 5 9 

2. Apoteker belum 

melakukan proses 

pengkajian resep 

5 5 3 13 

3. Ketidaktepatan apoteker 

dalam menyimpan 

perbekalan farmasi 

3 3 2 8 

Berdasarkan pendekatan analisis teknik AKPL dan 

USG tersebut, maka kesimpulan yang diperoleh mengarah 

pada isu: “Apoteker belum melakukan proses pengkajian 

resep” 

Isu tersebut dipilih untuk menganalisis hasil 

pelayanan kegiatan pemberian obat kepada pasien oleh 

tenaga farmasi. Dampak yang akan terjadi jika kegiatan 

tersebut tidak dilakukan dengan baik dan benar antara lain:  

1. Kesalahan dalam pelayanan obat (dispensing dan 

konseling) pada pasien 

2. Tidak tercapainya terapi pasien 

3. Menurunnya angka kepercayaan pasien terhadap 

pelayanan kesehatan. 

Berdasarkan permasalahan di atas, maka penulis 

mengusulkan sebuah gagasan untuk menyelesaikan 

masalah tersebut dengan adanya kegiatan pengkajian resep 

yang dilakukan apoeker untuk meningkatkan kualitas 

pelayanan obat kepada pasien oleh tenaga farmasi. 

PELAKSANAAN AKTUALISASI 

 Untuk mewujudkan gagasan di atas, maka dibutuhkan 

beberapa rangkaian kegiatan dalam pelaksanaan aktualisasi 

nilai-nilai dasar di tempat kerja. Rangkaian kegiatan 

aktualisasi adalah sebagai berikut : 

1. Melakukan konsultasi dengan kepala puskesmas yang 

bertindak sebagai mentor 

2. Melakukan identifikasi dan klasifikasi permasalahan 

pada proses pelayanan kesehatan kefarmasian 

3. Melakukan diskusi dengan kepala puskesmas mengenai 

solusi dari permasalahan yang ditemukan 

4. Membuat Lembar Telaah Resep 

5. Melakukan sosialisasi dengan tenaga farmasi terkait 

permasalahan dan solusi yang akan diberikan 

6. Mencetak Lembar Telaah Resep 

7. Melakukan implementasi dan aktualisasi penggunaan 

Lembar Telaah Resep guna menunjang kegiatan 

pengkajian resep 

8. Menyusun laporan kegiatan aktualisasi 

 Dalam pelaksanaan aktualisasi setiap kegiatan yang 

kemudian dijabarkan dalam beberapa poin tahapan 

kegiatan dilakukan oleh penulis sebagai Calon Aparatur 

Sipil Negara (CPNS) dengan senantiasa 

mengaktualisasikan nilai ANEKA (Akuntabilitas, 

Nasionalisme, Etika Publik, Komitmen Mutu, dan Anti 
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Korupsi). Selain itu, dilakukan analisis dampak untuk 

mengetahui pentingnya penerapan nilai ANEKA. 

 

 

LEMBAR TELAAH RESEP 

 

HASIL KEGIATAN PENGKAJIAN RESEP 

Tgl 
Data 

Pasien 

Nama 

Obat 

Dosis 

Obat 

Jumlah 

Obat 

Bentuk 

Sediaan 

Aturan 

pakai 
Indikasi 

% 

Ketidaksesuaian 

12 0 2 9 1 1 4 2 51 

13 0 0 5 1 0 6 3 37 

15 0 1 6 0 2 6 2 32 

16 0 0 5 0 1 5 1 24 

17 0 0 5 2 0 5 3 41 

18 0 0 4 0 0 3 1 28 

19 0 0 2 0 0 2 2 24 

20 0 0 5 0 0 5 2 29 

22 0 0 8 0 0 4 6 30 

23 0 0 6 0 0 6 3 28 

24 0 0 5 2 0 5 2 30 

25 0 0 4 1 1 4 2 33 

26 0 0 4 0 0 5 2 29 

27 0 0 3 2 0 4 2 26 

29 0 1 6 1 0 6 2 29 

30 0 0 4 0 1 6 2 25 

31 0 0 5 1 0 4 2 26 

1 0 1 4 0 1 2 3 25 

2 0 1 2 1 1 2 1 27 
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GRAFIK PERSENTASE KETIDAKSESUAIAN LEMBAR TELAAH RESEP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hasil di atas menunjukkan nilai rata-rata 

persentase ketidaksesuaian lembar telaah resep pada 

tanggal 12 s/d 18 Juli 2019 yaitu 36%. Terlihat dari 

hasil grafik tersebut, nilai persentase ketidaksesuaian 

masih cenderung meningkat. Hasil ini didukung dari 

indikator yang ada pada lembar telaah resep yang 

menunjukkan masih banyak kesalahan atau 

ketidaksesuaian informasi saat pelayanan obat di 

ruang farmasi. Hal ini disebabkan karena kegiatan 

pengkajian resep dengan lembar telaah resep ini baru 

dijalankan. Setiap harinya dilakukan koreksi oleh 

apoteker terhadap indikator-indikator yang terdapat 

ketidaksesuaian. Selanjutnya, nilai rata-rata persentase 

ketidaksesuaian lembar telaah resep pada tanggal 19 

Juli s/d 2 Agustus 2019 yaitu 32%. Hasil ini 

menunjukkan adanya penurunan nilai rata-rata 

persentase ketidaksesuaian indikator lembar telaah 

resep. Dengan begitu, menunjukkan pula adanya 

pelayanan tenaga farmasi kepada pasien yang semakin 

baik dan benar dalam penyampaian informasi obat.   

PENUTUP 

Dengan dirancangnya aktualisasi dan habituasi 

pada kegiatan di Puskesmas Panji Kabupaten Situbondo, 

Penulis dapat mengaktualisasikan Nilai-nilai dasar 

Akuntabilitas, Nasionalisme, Etika Publik, Komitmen 

Mutu, dan Anti Korupsi yang harus menjadi pedoman 

dalam melaksanakan peranan sebagai ASN yang paham 

akan tugasnya serta ikut mendukung visi dan misi 

Puskesmas Panji Kabupaten Situbondo. Pembuatan 

Lembar Telaah Resep dipandang mampu mendukung 

kegiatan pengkajian resep dalam rangka meningkatkan 

kompetensi apoteker sebagai penanggung jawab ruang 

farmasi puskesmas dan mampu meningkatkan 

kemampuan tenaga farmasi dalam melakukan pelayanan 

informasi obat kepada pasien di Puskesmas Panji 

Kabupaten Situbondo.  

 

 

SARAN 

1. Bagi Puskesmas Panji Kabupaten Situbondo, 

khususnya Ruang Farmasi untuk melaksanakan 

kegiatan pengkajian resep untuk meningkatkan 

pelayanan pemberian obat kepada pasien sehingga 

terwujudnya pelayanan kesehatan kefarmasian yang 

baik untuk masyarakat. 

2. Menerapkan nilai-nilai dasar profesi Pegawai Negeri 

Sipil secara berkesinambungan dalam rangka 

melaksanakan tugas dan memberikan pelayanan 

kepada masyarakat. 
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