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 ABSTRAK 

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PASIEN TERHADAP KELALAIAN 

APOTEKER DALAM MEMBERIKAN PELAYANAN KESEHATAN 

 

SANELLA ARIESKA 

NIM : D1A 114 231 

 

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MATARAM 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami perlindungan 

hukum bagi pasien terhadap apoteker  yang melakukan  kelalaian dalam pelayanan 

kesehatan dan untuk mengetahui cara penyelesaian sengketa apabila terjadi kelalaian 

apoteker. Jenis penelitian yang digunakan adalah normatif. Metode pendeketan yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan Perundang-Undangan 

(Statue Aproach), Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach).  Kesimpulannya 

adalah bentuk perlindungan hukum yang dapat ditempuh pasien adalah perlindungan 

hukum yang bersifat preventif dan perlindungan hukum yang bersifat represif. 

Selanjutnya untuk upaya hukum yang dapat ditempuh pasien adalah dengan jalur 

mediasi, apabila dalam mediasi tidak terselesaikan, maka pasien dapat menggugat 

apoteker pada pengadilan maupun di luar pengadilan, untuk di luar pengadilan pasien 

dapat menggunakan jasa Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). 

 

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Pasein, Apoteker 

 

THE LEGAL PROTECTIONS FOR A PATIENCE AGAINST A  PHARMACIES 

NEGLIGENCE WHEN GIVING MEDICINE SERVICES 

 

ABSTRACT 

 

The aims of this study is revealing and understanding the legal protections for 

a patience against a pharmacies who committed a negligence when giving medicine 

services and find out how the dispute resolution they use it when a negligence 

committed by a pharmacies. The research method of this study is normative research. 

The legal approach use it in this research is statute approach method and conceptual 

approach. The conclusion from this study on the legal protections for a patience that 

is legal protections preventive and legal protections repressive. Furthermore, the 

legal efforts can a patience do for their legal protections namely mediation, if  

mediation can not resolve the dispute, a patience can make a lawsuit to pharmacies 

by litigation (courts) or non litigation (alternative dispute resolution). For Non 

litigation a patience can use  Consumer Dispute Settlement Institutions (Badan 

Penyelesaian Sengketa-BPSK),  

Keywords: legal protections, patience, pharmacies        
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I. PENDAHULUAN 

 

Pembangunan kesehatan sebagai salah satu upaya pembangunan Nasional 

diarahkan guna tercapainya kesadaran, kemauan, dan kemampuan untuk hidup 

sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan yang setinggi-tingginya, 

sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara 

sosial dan ekonomi.  

Setiap orang membutuhkan pelayanan kesehatan, pelayanan kesehatan 

yang dibutuhkan yang dibutuhkan itu perlu adannya keterlibatan pihak lain  

diantaranya yaitu apoteker. Keterlibatan apoteker sebagai salah satu yang 

diberikan wewenang oleh Undang-Undang untuk memberikan informasi, 

informasi mengenai cara penggunaan obat yang benar mengenai obat racikan 

sendiri. Informasi ini sering sekali tidak diberikan oleh apoteker bahkan sering 

disalah gunakan sehingga dirugikan. 

Beberapa kemungkinan kesalahan apoteker dalam pelayanannya  terhadap 

pasien, misalnya pasien salah mengonsumsi obat akibat dari apoteker salah 

memberikan obat atau bahan yang terkandung dalam obat tersebut tidak 

semestinya dikonsumsi oleh pasien sehingga pasien tersebut akan bertambah 

parah penyakitnnya akibat mengonsumsi obat.  

Kesalahan yang dilakukan oleh apoteker pada umumnya karena kelalaian 

bukan karena kesengajaan. Apabila penderita tidak mengonsumsi atau 
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menggunkan obat itu, tidak akan terjadi kesalahan. Namun apabila penderita 

mengkonsumsi obat tersebut tanpa mengetahui obat tersebut maka akan 

berdampak bahkan penderita dapat lebih parah penyakitnya. 

Selanjutnya, kesalahan yang dilakukan oleh apoteker terhadap pasien 

akibat kesalahannya dalam pemberian obat termasuk dalam suatu perbuatan yang 

melawan hukum, karena pasien mengalami kerugian materil dan immateril, 

memungkinkan sekali pasien dapat menderita penyakit yang lebih parah dari 

penyakit yang sebelumnya akibat telah mengonsumsi obat yang salah.  

Berdasarkan urain pada latar belakang diatas maka dapat dirumuskan 

permasalahan sebagai berikut : 1) Bagaimana bantuk perlindungan hukum bagi 

pasien terhadap kelalaian apoteker ; 2) Bagaimana cara penyelesaian masalah 

apabila apoteker lalai dalam memberikan pelayanan keksehatan.  

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui dan memahami perlindungan 

hukum bagi pasien terhadap apoteker yang melakukan kelalaian dalam pelayanan 

kesehatan dan untuk mengetahui bagaimana cara penyelesaian sengketa masalah 

apabila apoteker lalai dalam pelayanan kesehatan. 

Manfaat penelitian adalah adapun manfaat teoritis beguna sebagai 

sumbangan pemikiran dan perkembangan pengetahuan ilmu hukum perdata 

mengenai perlindungan konsumen. Dan manfaat praktis adalah menambah 

pengetahuan bagi peneliti mengenai perlindungan pasien, yang mengalami kasus 
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kelalaian apoteker dalam memberikan pelayanan kesehatan dan menambah bahan 

informasi bagi pihak-pihak yang membutuhkan refrensi, pokok bahasan 

perlindungan konsumen. 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian Normatif , ialah suatu 

analisis yuridis normatif pada hakikatnya menekankan pada metode dekduktif 

sebagai pegangan utama, dan metode induktif sebagai tata kerja penunjang.
1
 

Penelitian ini dilakukan untuk mengidentifikasi konsep-konsep, kaidah dan 

norma-norma hukum yang ada dengan  menggunakan  bahan-bahan  kepustakaan  

yang  ada  maupun  Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. 

Metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan perundang-

undangan (Statute Approach) dan metode pendekatan konseptual (Concptual 

Approach). 

Jenis bahan hukum yang digunakan yaitu 1) Bahan hukum primer yaitu 

bahan hukum yang bersumber dari undang-undang yaitu : Undang-Undang 

Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, Undang-Undang Nomor 

29 Tahun 2004 tentang praktik kedokteran, Undang-Undang nomor 44 tahun 

2009 tentang rumah sakit, Undang-Undang 36 tahun 2009 tentang kesehatan, 

Undang-Undang  36 tahun 2014 tentang tenaga kesehatan, Undang-Undang 

nomor 51 tahun 2009 tentang praktik kedokteran. 2) Bahan hukum sekunder 3) 

bahan hukum tersier  

                                                           
1 Amiruddin dan H.Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Cet. 9, Ed. 

Revisi, Rajawali Pers, Jakarta, 2016, hlm.174. 
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II. PEMBAHASAN  

A. Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Pasien Terhadap Kelalaian Apoteker 

Dalam Memberikan Pelayanan Kesehatan  

Pasien sebagai konsumen karena pasien menggunakan jasa atau 

barang dari tenaga kesehatan yaitu tenaga kesehatan bagian kefarmasian yaitu 

berupa obat.  Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan 

terhadap subjek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat 

preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak 

tertulis. Bentuk perlindungan Preventif adalah bentuk perlindungan hukum 

yang mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Dan bentuk perlindungan 

hukum bersifat Represif adalah merupakan bentuk perlindungan hukum yang 

setelah terjadinya pelanggaran dan diberikan sanksi.  

Tindakan hukum preventif dibidang kesehatan yaitu adannya peraturan 

perundang-undangan yang menyangkut tentang perlindungan pasien yaitu 

pasal 56-58 Undang-Undang 36 Tahun 2009.  

Hak pasien antara lain sebagai berikut :
2
 

1) Hak atas informasi 

2) Hak untuk memberikan persetujuan 

3) Hak atas rahasia dokter 

4) Hak untuk memilih dokter  

5) Hak memilih sarana kesehatan  

6) Hak menolak pengobatan/perawatan 

7) Hak menolak suatu tindakan medis tertentu  

                                                           
2 Zaeni Asyhadie, Aspek-Aspek Hukum Kesehatan Di Indonesia, Cet.1, PT.Raja 

Grafindo Persada, Depok, 2017,  hlm. 71-81. 
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8) Hak untuk menghentikan pengobatan/perawatan . 

9) Hak untuk melihat rekam medis 

`10) Hak atas second opinion (pendapat kedua) 

 

Kewajiban pasien sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 31 Undang-

Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit :
3
 

1) Mentaati segala peraturan dan tata tertib di Rumah Sakit. 

2) Mematuhi segala instruksi Dokter dan Perawat dalam pengobatannya. 

3) Memberikan informasi dengan jujur dan selengkapnya tentang 

penyakit yang diderita kepada Dokter yang merawat. 

4) Melunasi semua imbalan atas jasa pelayanan Rumah Sakit dan atau 

Dokter. 

5) Mematuhi hal-hal yang te lah disepakati atau diperjanjikan. 

 

Standar Pelayanan Kefarmasian terkait pemberian obat oleh apoteker  

Standar yang dipersyaratkan ini menjadi tolak ukur untuk menilai 

kelalaian apoteker dalam memberikan obat. Secara umum standar-standar 

pelayanan kefarmasian itu antara lain adalah. 
4
 

1) Peran apoteker dituntut untuk meningkatkan pengetahuan, 

keterampilan, dan prilaku agar dapat melaksanakan intraksi langsung 

dengan pasien. Bentuk intraksi tersebut anatara lain adalah pemberian 

informasi obat dan konseling kepada pasien yang membutuhkan. 

2) Apoteker harus memahami dan menyadari kemungkinan terjadinya 

kesalahan pengobatan (medical Error) dalam proses pelayanan dan 

mengidentifikasi, mencegah, serta mengatasi masalah terkait obat 

(dragrelated problems), masalah farmakoekonomi, dan farmasi sosial. 

 

                                                           
3 Indonesia, Undang-Undang Tentang Rumah Sakit, UU No. 44 Tahun 2009, LN Nomor 

153, TLN Nomor 5072, Psl. 31. 
4 Hukum online, jika-apoteker-lalai-memberikan-obat-kepada-pasien. Diakses Pada 

tanggal, 23 Desember 2017. 
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Penegakan hukum yang bersifat preventif berarti bahwa pengawasan 

aktif dilakukan terhadap kepatuhan kepada peraturan tanpa kejadian langsung 

yang menyangkut pristiwa konkrit yang menimbulkan sangkaan bahwa 

peraturan hukum telah dilanggar.
5
 Instrumen bagi penegakkan hukum 

preventif adalah penyuluhan, pemantauan dan penggunaan kewenangan yang 

sifatnnya pengawasan. Dengan demikian, peneggakan hukum yang utama 

adalah pejabat/aparat pemerintah yang berwenang memberi izin dan 

mencegah terjadi kelalaian terhadap apoteker. 

Tindakan hukum represif adalah tindak hukum setelah terjadinya 

pelanggaran, perlindungan hukum represif ini berbicara dengan sanksi-sanksi. 

Penegakan hukum yang bersifat Represif dilakukan dalam hal perbuatan yang 

melanggar paraturan dan bertujuan untuk mengakhiri secara langsung 

perbuatan tentang.
6
 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang 

Perlindungan Konsumen, selain menentukan hak dan kewajiban juga 

mengatur tentang upaya hukum yang dapat dilakukan oleh konsumen yang 

mengalami kerugian akibat perbuatan pelaku usaha. Dalam konteks sistem 

hukum yang berlaku di Indonesia, upaya-upaya atau sarana-sarana yang dapat 

dilakukan dalam memperjuangkan hak-hak masyarakat, yaitu dapat ditempuh 

                                                           
5 Siti Sundari Rangkuti, Hukum Lingkungan Dan Kebijaksanaan Lingkungan Nasional, 

Surabaya : Airlangga Univercity Press, 2005, hlm. 215 . 
6 Siti Sundari Rangkuti, Ibid, hlm. 216 
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dengan cara penerapan sanksi-sanksi hukum bagi pihak yang melanggar 

hukum baik sanksi yang berupa administratif maupun sanksi perdata. 

Dalam penegakan hukum terdapat berbagai sistem penegakan hukum 

yaitu : 

a. Sistem penegakan Hukum Administrasi Negara  

Hukum administrasi mangatur kegiatan penataan kendali pemerintah 

terhadap berbagai kegiatan kehidupan kemasyarakatan termasuk diantaranya 

membuat peraturan perundang-undangan, pemberi izin atau lisensi, 

mengadakan perencanaan dan pemberian subsidi.  

b. Sistem penegakan Hukum Perdata 

Perlindungan dibidang keperdataan diadakan bertitik tolak dari tarik 

menarik kepentingan antara sesama anggota masyarkatat. Dalam hukum 

perdata yang lebih banyak digunakan atau berkaitan dengan azas-azas hukum 

mengenai hubungan atau masalah konsumen adalah buku ketiga tentang 

perikatan dan buku keempat mengenai pembuktian dan daluarsa. Buku ketiga 

memuat berbagai hubungan hukum konsumen.  

c. Penegakan Hukum Pidana   

Disamping mempunyai aspek administrasi negara dan aspek 

keperdataan, hukum perlindungan hukum konsumen juga mempunyai 

aspek pidana. Karena itu, hukum perlindungan konsumen adalah bagian 
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dari hukum pidana. Jelasnya hak-hak konsumen dapat dipertahankan 

memalui hukum pidana perbuatan produsen, yang menimbulkan kerugian 

kepada konsumen dalam tindakan dan kompleksitas terentu mungkin saja 

berdimensi kejahatan.  

Oleh karena itu bentuk perlindungan hukum bagi pasien terhadap 

kelalaian apoteker dapat dilakukan dengan melalui penegakan-penegakan 

hukum yang bersifat preventif dan represif sebagaimana yang dipaparkan oleh 

penulis diatas. 

B. PENYELESAIAN MASALAH APABILA APOTEKER LALAI DALAM 

MEMBERIKAN PELAYANAN KESEHATAN  

Dari penjelasan jawaban rumusan masalah nomor satu bahwa pasien sebagai 

konsumen karena pasien menggunakan jasa atau barang dari tenaga 

kesehatan yaitu tenaga kesehatan bagian kefarmasian yaitu berupa obat.  

Berdasarkan Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang nomor 8 tahun 1999 

tentang perlindungan konsumen yaitu :
7
 

 “penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui 

pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela 

para pihak yang bersengketa” 

Dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 45 ayat (2) Undang-

Undang Perlindungan Konsumen dengan penjelasan, maka dapat 

                                                           
7 Indonesia, Undang-Undang Tentang Perlindungan Konsumen, UU No. 8 Tahun 1999, 

LN Nomor 42, TLN Nomor 3821, Psl 45 ayat  (2). 
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disimpulkan penyelesaian sengketa konsumen dapat dilakukan melalui cara-

cara sebagai berikut: 

(1) Penyelesaian damai oleh para pihak yang bersengketa (pelaku udaha dan 

konsumen) tanpa melibatkan pengadilan atau pihak ketiga yang netral. 

Penyelesaian sengketa konsumen melalui cara-cara damai dapat 

mengacu pada ketentuan Pasal 1851 sampai Pasal 1864 Kitab Undang-

Undang Hukum Perdata. Pasal-pasal tersebut mengatur tentang 

pengertian, syarat-syarat dan ketentuan hukum dan mengikat perdamaian 

(dading); 

(2) Penyelesaian melalui pengadilan. Penyelesaian konsumen melalui 

pengadilan mengacu pada ketentuan tentang peradilan umum yang 

berlaku; 

(3) Penyelesaian di luar pengadilan melalui Badan Penyelesaian Sekengketa 

Konsumen (BPSK) 

Sebagaimana sengketa hukum pada umumnya, sengketa konsumen 

harus diselesaikan. Penyelesaian sengketa konsumen dapat dilakukan 

dengan menempuh salah satu penyelesaian yang ditawarkan dalam Pasal 45 

ayat (2) di atas, sesuai dengan keinginan dan kesepakatan para pihak yang 

bersengketa sehingga dapat menciptakan hubungan yang baik antara pelaku 

usaha dan konsumen. 

1. Penyelesaian sengketa melalui peradilan umum. 
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Pasal 45 ayat (2) UUPK menyatakan “setiap konsumen yang 

dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas 

menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui 

peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum”. Pasal 48 UUPK 

menentukan bahwa penyelesaian sengketa tentang peradilan umum yang 

berlaku dengan memperhatikan ketentuan Pasal 45 di atas. 

Penyelesaian sengketa konsumen melalui pengadilan hanya hanya 

dimungkinkan apabila:
8
 

a) Para pihak belum memilih upaya penyelesaian sengketa konsumen di 

luar pengadilan; 

b) Upaya penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan, dinyatakan 

tidak berhasil salah satu pihak atau oleh para pihak yang bersengketa. 

2. Penyelesaian sengketa kosnumen di luar pengadilan umum atau melalui 

Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) 

Pasal 45 ayat (4) Undang-Undang Perlindungan Konsumen 

menyebutkan, jika telah dipilih penyelesaian sengketa konsumen di luar 

pengadilan, gugatan melalui pengadilan hanya hanya dapat ditempuh jika 

upaya itu dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu pihak atau para pihak 

yang lain yang bersengketa.  

                                                           
8 Ahmad i Miru dan Sutarman Yodo, Hukum Perlindungan Konsumen, PT. Raja 

Grafindo Persada, Jakarta, 2004,  hlm. 234. 



 xi 

Pasal 47 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang 

Perlindungan Konsumen :  

 “penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan 

diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan 

besarnya ganti rugi dan/atau jasa mengenai tindakan tertentu untuk 

menjamin tidak akan terjadi kembali atau tidak akan terulang kembali 

kerugian yang diderita konsumen”. 

 Penyelesaian sengketa di luar pengadilan Alternative dipute 

resolution (ADR) dapat ditempuh dengan berbagai cara, yang dapat berupa: 

arbitrase, mediasi, konsilasi, negosiasi, proses adjudiksi semu serta bentuk 

lainnya. Dari sekian banyak cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan, 

Undang-Undang Perlindungan Konsumen dalam Pasal 52 tentang Tugas dan 

Wewenang BPSK, memberikan 3 (tiga) macam cara penyelesaian sengketa, 

yaitu: mediasi, arbitrase, dan konsilasi. 

 Ketiga macam cara penyelesaian sengketa diluar pengadilan tersebut 

merupakan bentuk atau cara penyelesaian sengketa yang dibebankan menjadi 

tugas Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.
9
 

1. Arbitrase 

Arbitse merupakan cara penyelesaian suatu sengketa perdata diluar 

peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat 

oleh para pihak yang bersengketa. Penyelesaian sengketa melalui 

peradilan arbitrase ini dapat dilakukan oleh para pihak yang 

                                                           
9 Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, Ibid, hlm. 233. 
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bersengketa. Kelebihan dari penyelesaian sengketa melalui peradilan 

arbitrase ini karena putusnnya langsung final dan mempunyai kekuatan 

hukum tetap dan mengikat para pihak. Putusan arbitrase ini memiliki 

kekuatan eksektutorial, sehingga apabila pihak yang  dikalahkan tidak 

memenuhi putusan secara sukarela, maka pihak yang menang dapat 

meminta eksekusi ke pangadilan.
10

 

2. Konsiliasi 

Konsiliasi adalah proses penyelesaian sengketa konsumen di luar 

pengadilan dengan perantara BPSK untuk mempertemukan para pihak 

yang bersengketa dan penyelesaiannya diserahkan kepada para pihak 

Konsiliasi merupakan salah satu alternatif penyelesaian sengketa yang 

juga bisa ditemuh diluar pengadilan. Konsiliasi ini juga dimugkinkan 

sebagai alternatif penyelesaian sengketa konsumen berdasarkan Undang-

Undang Perlindungan Konsumen.  

3. Mediasi  

Mediasi sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa diluar 

pengadilan, disamping sudah dikenal dalam perundang-undangan di 

Indonesia, juga merupakan salah satu pilihan terbaik diantara sistem dan 

bentuk ADR yang ada. Penyelesaian sengketa melalui mediasi harus 

didahului dengan kesepakatan para pihak untuk menyelesaikan 

                                                           
10 Frans Hendra Winata, Hukum Penyelesaian Sengketa, Sinar Grafika, Jakarta,  2012,  

hlm. 31. 
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sengketannya melalui mediasi.
11

 Mediasi merupakan cara penyelesaian 

sengketa yang fleksibel dan tidak mengikat serta melibatkan pihak netral, 

yaitu mediator, yang memudahkan negosiasi antara para pihak/ atau 

membantu mereka dalam mencapai kompromi/atau kesepakatan.  

Jadi bagi pasien yang telah dirugikan atas kelalaian apoteker yang 

bersangkutan, pasien dapat melaporkan apoteker yang bersangkutan 

kepada pihak berwajib untuk diproses atau melakukan gugatan kepada 

Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), yakni badan yang 

bertugas menangani dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha 

dan konsumen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
11 Frans Hendra Winata, Ibid, hlm. 32 
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III. PENUTUP 

Kesimpulan  

1. Perlindungan hukum bagi pasien terhadap apoteker yang melakukan 

kesalahan dan kelalaian dalam pelayanan kefarmasian, baik dalam proses 

peracikan obat maupun dalam pemberian obat sehingga dapat menimbulkan 

kerugian terhadap pasien, bentuk perlindungan hukum yang dapat ditempuh 

pasien adalah perlindungan hukum yang bersifat preventif dan perlindungan 

hukum yang bersifat represif. 

2. Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pasien selaku korban kelalaian 

apoteker dalam penyelesaian sengketa tersebut, dapat ditempuh melalui 

pengadilan (litigasi) maupun luar pengadilan (non litigasi). 

Saran 

1. Untuk Apoteker  

1) Memperhatikan dengan teliti setiap resep dokter yang masuk di apoter 

demi menjaga keselamatan dan keamanan pasien dalam mengkonsumsi 

obat agar pihak apoteker dapat lebih berhati-hati dalam menjalankan 

tugasnya. 

Seorang Apoteker harus selalu aktif menginformasikan pada pasien 

mengenai dosis, aturan konsumsi atau aturan pakai pada setiap obat 

yang diberikan supaya pasien tidak melakukan kesalahan saat 

mengkonsumsi. 
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2. Untuk Pasien  

1) Pasien atau masyarakat harus lebih teliti saat menerima obat dari apoteker 

agar jika mungkin terjadi kelalaian apoteker, obat dapat segera diganti 

sebelum dikonsumsi. 

Pasien atau masyarakat harus aktif bertanya mengenai dosis atau aturan 

pemakaian obat yang di dapat dari apoteker supaya tidak terjadi kesalahan 

saat mengkonsumsi obat tersebut. 
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