
 

 

  

      

MANUAL 
BOOK 
SOBAT 
ONLINE 

      

PKM Ciampea 



KERANGKA ACUAN KEGIATAN INOVASI SOBAT ONLINE 

PADA WARGA CIAMPEA 

PUSKESMAS CIAMPEA TAHUN 2020 

 

I. Pendahuluan 

Obat-obatan bebas untuk mengatasi penyakit dan keluhan ringan tersedia dan dapat 

dibeli secara bebas (tanpa resep dokter) di apotek atau toko obat. Hal ini memudahkan, tapi 

terkadang membingungkan bagi sebagian orang. Banyak di antara kita tidak menyadari 

bahwa pertanyaan seputar obat sesungguhnya dapat dikonsultasikan dengan apoteker. 

Apoteker dapat membantu dengan memberikan informasi tentang berbagai jenis obat, 

merekomendasikan obat bebas yang sebaiknya digunakan, menjelaskan cara kerja obat 

hingga efek samping obat. Namun, di Indonesia konsultasi masalah obat dengan apoteker 

hingga saat ini mungkin masih terbilang asing. Karena, belum semua masyarakat mengenal 

sosok apoteker termasuk peran dan fungsinya. Padahal, di negara-negara maju konsultasi 

masalah obat dengan apoteker sudah lazim dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan 

pasien dan keberhasilan terapi.  

 

II. Latar Belakang 

Terjadinya Pandemi Covid 19 dan  meningkatnya kejadian infeksi di pusat pelayanan 

terutama Puskesmas yang akan berdampak dalam menurunkan mutu pelayanan dan 

keselamatan pasien serta berpotensi menularkan infeksi ke petugas puskesmas, maka 

pelayanan konsultasi obat dilakukan secara terbatas dengan tetap menjaga jarak, sehingga 

konsultasi obat secara langsung menjadi tidak maksimal, berdasarkan latar belakang 

tersebut maka dibuatlah Inovasi SOBAT ON LINE (konSultasi OBAT ON LINE). 

III. Tujuan dan Manfaat 

a. Tujuan 

1. Memberikan konsultasi terkait obat melalui sms/wa sehingga mengurangi kerumunan 

di depan farmasi dan kontak langsung pasien dengan petugas farmasi 

2. Memudahkan pasien dalam mendapatkan informasi obat 

b. Manfaat 

1. Mencegah dan mengendalikan penularan penyakit 

2. Pasien mendapatkan penjelasan terkait obat yang lebih detail melalui sms/wa tanpa 

ada hambatan 

3. Meningkatkan Kepatuhan Pasien dan Keberhasilan Terapi 

 

IV. Kegiatan Pokok dan Rincian Kegiatan 

a. Kegiatan Pokok 

Memberikan konsultasi terkait obat melalui sms/wa sehingga kepada pasien yang 

membutuhkan 

 

 



b. Rincian Kegiatan 

1. Pasien yang ingin bertanya tentang obat dapat mengirim sms/wa ke nomor: 

081311004773 

2. Pasien yang bertanya mengirimkan sms/wa dengan format: 

 Nama: 

 Umur: 

 Alamat: 

 Riwayat alergi: 

 BB untuk pasien anak: 

 Pertanyaan terkait obat: 

3. Apoteker akan menjawab pertanyaan melalui sms/wa sesuai dengan pertanyaan 

pasien 

4. Apoteker mengkonfirmasi ke pasien untuk memastikan apakah pasien sudah mengerti 

dan sudah jelas dengan jawaban yang diberikan 

 

V. Cara Melaksanakan Kegiatan 

Pasien bertanya terkait obat dengan mengirim sms/wa dengan format yang telah 

ditetapkan yaitu dengan mencantumkan Nama, Umur, Alamat, Riwayat Alergi, Berat Badan 

untuk pasien anak, pertanyaan terkait obat  ke nomor hp Apoteker yaitu 081311004773, 

selanjutnya apoteker akan menjawab pertanyaan dari pasien sesuai dengan yang 

ditanyakan, selanjutnya apoteker akan mengkonfirmasi apakah pasien sudah mengerti dan 

sudah jelas dengan jawaban yang diberikan. Jika belum jelas Apoteker akan menanyakan 

kembali dibagian mana yang membuat pasien kurang mengerti dan Apoteker mencoba 

menjelaskan kembali.  

 

VI. Sasaran 

Semua warga yang ada di wilayah kerja Puskesmas Ciampea. 

 

VII. Jadwal Tahapan Inovasi dan Pelaksanaan Kegiatan 

A. Tahapan Inovasi SOBAT ONLINE 

No. TAHAPAN WAKTU KEGIATAN Keterangan 

1. Latar Belakang 

Masalah 

02 Maret 2020 Pandemi Covid masuk wil Kab 

Bogor 

2. Perumusan Ide 05 Maret 2020 Perumusan ide dari masukan 

semua pihak / koordinasi dengan 

Kepala Puskesmas 

3. Perancangan 09 Maret 2020 Menyusun tim pengelola inovasi 

dan linsek 

4. Implementasi 10 April 2020 Pelaksanaan di wilayah 

puskesmas Ciampea 

 

 

 



B. Pelaksanaan Inovasi SOBAT ONLINE 

Pelaksanaan kegiatan dilakukan setiap saat jika ada pasien yang membutuhkan 

penjelasan terkait obat. 

No Kegiatan BULAN 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 SOBAT ONLINE √ √ √ √ √ √ √ 

 

√ √ 

 

√ √ √ 

 

VIII. Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan danPelaporan 

Evaluasi pelaksanaan kegiatan dilakukan setelah pelaksanaan kegiatan. 

Laporan evaluasi kegiatan dibuat oleh Apoteker. Pencatatan dan pelaporan dilaksanakan 

di Puskesmas, data dan informasi dari hasil pencatatan diolah dan dianalisa dan 

dilaporkan ke Kepala Puskesmas. 

 

IX. Pencatatan, Pelaporan dan Evaluasi Kegiatan 

1. Pencatatan dan Pelaporan 

Pencatatan dilakukan selama kegiatan berlangsung. 

2. Evaluasi Kegiatan 

Evaluasi dilakukan setelah pelaksanaan kegiatan dan dilaporkan ke Kepala Puskesmas. 

   

   Ciampea, 09 Maret 2020 

Mengetahui Kepala Puskesmas  Penanggung Jawab 
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