
BAB I 

PENDAHULUAN 

 
A. Latar Belakang 

Praktik Kerja Lapangan (PKL) merupakan suatu bentuk Pendidikan 

dengan cara memberikan pengalaman belajar bagi mahasiswa untuk 

berpartisipasi dan tugas secara langsung di lapangan dengan sebuah perusahaan 

baik pemerintahan maupun swasta setempat untuk memperoleh keahlian di 

bidang pelayanan, manajemen dan administrasi Klinik. Praktik Kerja Lapangan 

(PKL) dipandang perlu karena melihat pertumbuhan dan perkembangan 

ekonomi yang cepat berubah. Hal ini diharapkan akan menambah kemampuan 

untuk mengamati, mengkaji, serta menilai antara teoridengan kenyataan yang 

terjadi di lapangan yang pada akhirnya dapat meningkatkan kualitas managerial 

mahasiswa dalam mengamati permasalahan dan persoalan baik dalam bentuk 

aplikasi teori maupun kenyataan sebenarnya. 

Klinik menurut Permenkes RI No.9 tahun 2014 merupakan bagian dari 

elemen kesehatan yang berperan dalam bidang sarana upaya kesehatan klinik 

dalam pelayanannya terbagi menjadi 2 yaitu klinik pratama dan klinik utama. 

Definisi klinik pratama merupakan Klinik yang menyelenggarakan pelayanan 

medic dasar baik umum maupun khusus sedangkan Klinik utama merupakan 

klinik yang menyelenggarakan pelayanan medik spesialistik atau pelayanan 

medic dasar dan spesialistik. Bentuk pelayanan dalam klinik dapat 

dilaksanakan dalam bentuk pelayanan rawat jalan, rawat, inap, pelayanan satu 

hari (one day care) dan home care. 

kesehatan menurut Kemenkes yang tertulis dalam UU No.36 tahun 

2009 yang merupakan keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual 

maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara 

sosial dan ekonomis. Dari definisi diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa 
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manusia sehat adalah seseorang yang dalam keadaan normal utuh dari unsur 

badan jiwa, maupun spiritual dapat melakukan aktivitas dan kualitas hidup yang 

produktif, secara sosial maupun ekonomis berarti terdapat kesinambungan 

antara kesehatan dengan interaksi terhadap lingkungan. 

Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya Kampus Madiun 

merealisasikan program Pendidikan yang telah digariskan pada kurikulum 

jurusan Farmasi, agar setiap mahasiswa semester enam sebagai calon Ahli 

Madya Farmasi untuk menambah pengetahuan serta mengenal lebih jauh 

kegiatan kefarmasian dan kegiatan lain yang berhubungan dengan pelayanan 

kesehatan khususnya pada bidang Farmasi. Hal tersebut mencakup pengelolaan 

mulai dari perencanaan, pengadaan, penyimpanan, penyiapan, peracikan, 

pelayanan langsung kepada pasien sampai dengan pengendalian perbekalan 

Kesehatan yang beredar digunakan di Klinik. 

B. Tujuan PKL 

Adapun tujuan PKL di klinik adalah sebagai berikut : 

1. Meningkatkan pemahaman calon Tenaga Teknis Kefarmasian tentang 

peran, fungsi dan tanggung jawab dalam pelayanan kefarmasian di Instalasi 

Farmasi. 

2. Membekali calon Tenaga Teknis Kefarmasian agar memiliki pengetahuan, 

ketrampilan, dan pemahaman yang baik untuk melakukan pekerjaan 

kefarmasian. 

3. Memberikan gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan 

kefarmasian di klinik. 

4. Memberikan kesempatan kepada calon Tenaga Teknis Kefarmasian untuk 

melihat dan mempelajari pengelolaan di Instalasi Farmasi 
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C. Manfaat PKL 

Manfaat yang diharapkan dengan adanya PKL klinik antara lain : 

1. Meningkatkan pemahaman tentang tugas dan tanggung jawab Tenaga 

Teknis Kefarmasian dalam menjalankan tugaskefarmasian di Instalasi 

Farmasi. 

2. Mendapatkan pengalaman praktis mengenai pekerjaan kefarmasian di 

klinik. 

3. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi Tenaga Teknis Kefarmasian 

yang profesional di bidang kefarmasian. 

D. Waktu danTempat PKL 

Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) berlokasi di Instalasi 

Farmasi Klinik Mitra Husada Magetan yang beralamatkan di Jl.CempakaNo.4 

A RT.01 RW.01, Desa Tanjung Sepreh Kecamatan Maospati, Kabupaten 

Magetan. Waktu pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) dilaksanakan 

pada tanggal 10 Januari 2022 sampai 5 Februari 2022. 


