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Capaian 
Pembelajaran (CP) 

CPL-PRODI  

1. Sikap: 
a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religious 

b. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas kefarmasian berdasarkan agama, moral, dan etika 

c. Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan 

Pancasila 

d. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara 

dan bangsa 

e. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain, 

terutama di bidang farmasi 

f. Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan 

g. Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara 

h. Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik, terutama di bidang farmasi 

i. Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan kefarmasian secara mandiri 

j. Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan di bidang farmasi 

 
2. Pengetahuan:  

a. Menguasai teori, metode dan aplikasi ilmu dan teknologi farmasi (farmasetika, kimia farmasi, farmakognosi, farmakologi), 
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konsep dan aplikasi ilmu biomedik (biologi, anatomi manusia, mikrobiologi, fisiologi, patofisiologi, etik biomedik, biostatistik), 

konsep  farmakoterapi, pharmaceutical care, pharmacy practice, serta prinsip pharmaceutical calculation, epidemiologi, 

pengobatan berbasis bukti, dan farmakoekonomi. 

b. Menguasai pengetahuan tentang manajemen farmasi, sosio-farmasi, hukum dan etik farmasi, teknik komunikasi, serta prinsip 

dasar keselamatan kerja. 

3. Keterampilan Umum: 
a. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau  implementasi ilmu 

pengetahuan dan teknologi kefarmasian dengan memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora. 

b. Mampu menunjukkan kinerja di bidang farmasi secara mandiri, bermutu, dan terukur. 

c. Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang farmasi dengan 

memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan 

solusi, gagasan, desain atau kritik. 

d. Menyusun deskripsi saintifik hasil kajian tersebut  dalam bentuk skripsi  dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi 

e. Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang farmasi, berdasarkan hasil analisis 

informasi dan data 

f. Mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing, kolega dan  sejawat, baik di dalam maupun di luar 

lembaga kefarmasian 

g. Mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian 

pekerjaan kefarmasian yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggungjawabnya 

h. Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada di bawah tanggung jawabnya, dan mampu 

mengelola pembelajaran secara mandiri 

i. Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan 

mencegah plagiasi. 

j. Mampu bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang farmasi sesuai dengan kode etik kefarmasian 

k. Mampu meningkatkan kapasitas pembelajaran secara mandiri 

l. Mampu berkontribusi dalam evaluasi atau pengembangan kebijakan nasional dalam rangka peningkatan mutu pendidikan  atau 

pengembangan kebijakan nasional di bidang farmasi 

m. Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengaudit, mengamankan, dan menemukan kembali data dan informasi untuk 

keperluan pengembangan hasil kerja di bidang farmasi 
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4. Keterampilan khusus: 
a. Mampu menelusur, menganalisis secara kritis, mengorganisasikan informasi tentang sediaan farmasi dan  mengkomunikasikan 

secara efektif  pada individu dan masyarakat 

b. Mampu mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah terkait obat menggunakan pendekatan berbasis bukti dalam perancangan, 

pembuatan/penyiapan, pendistribusian, pengelolaan dan/atau  pelayanan sediaan farmasi untuk mengoptimalkan keberhasilan 

terapi. 

c. Mampu menganalisis secara kritis masalah dalam pekerjaan kefarmasian, menyusun informasi/ide/laporan/pemikiran, dan 

secara efektif mengkomunikasikannya dalam berbagai bentuk media, kepada sejawat tenaga kesehatan lain dan atau masyarakat 

umum. 

d. Mampu melakukan praktik kefarmasian disupervisi oleh apoteker   secara bertanggungjawab sesuai ketentuan perundang-

undangan dan kode etik yang berlaku. 

e. Mampu berkomunikasi dan berkolaborasi dengan tenaga kesehatan lain terkait  pekerjaan kefarmasian, 

f. Mampu mengelola pekerjaan  kefarmasian  secara mandiri disupervisi apoteker, memimpin dan mengelola pekerjaan kelompok, 

serta bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok. 

g. Mampu mengevaluasi diri dan mengelola pembelajaran diri sendiri dalam upaya meningkatkan kemampuan pekerjaan teknis 

kefarmasian 

h. Mampu melakukan praktik kefarmasian disupervisi oleh apoteker   secara bertanggungjawab sesuai ketentuan perundang-

undangan dan kode etik yang berlaku. 

i. Mampu melakukan praktek kefarmasian melalui pemanfaatan produk fitoterapi yang berasal dari pemanfaatan bahan alam lokal 

yang ada di Sulawesi Tenggara. 

CPMK  

Mahasiswa memahami tentang sejarah dan perkembangan farmasi klinik, Kegiatan kegiatan farmasi klinik dan peran serta 
fungsi farmasi di dalam kegiatan farmasi klinik 

DeskripsiSingkat MK Mata kuliah ini mempelajari  sejarah dan perkembangan farmasi klinik dan kegiatan farmasi klinik yang terdiri dari Prinsip praktek 
pharmaceutical care, Problem Oriented Medical Record physical  examination, interprestasi data laboratorium, metode analisis farmasi 
klinik, Drug Related Problems,  penggunaan obat yang rasional, monitoring efek samping obat, prinsip penggunaan obat pada 
Kehamilan, Pediatrik dan Geriatrik. 

Bahan Kajian / 
Materi 

1. Pengetahuan mengenai konsep teoritis dan ruang lingkup farmasi klinik 
2. Pengetahuan mengenai Prinsip praktek pharmaceutical care 
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Pembelajaran 3. Pengetahuan konsep teoritis secara umum dan khusus tentang Problem Oriented Medical Record 

4. Pengetahuan mengenai physical    examination 
5. Pengetahuan mengenai  interpretasi data laboratorium.              
6. Pengetahuan mengenai   metode  analisis kasus farmasi klinik (Metode SOAP) dan evidence base medicine 
7. Pengetahuan mengenai  metode analisis kasus farmasi klinik (Metode PAM dan FARM))       
8. Pengetahuan mengenai  Drug Related Problems (DRP) 
9. Pengetahuan mengenai penggunaan obat yang rasional 
10. Pengetahuan mengenai monitoring efek samping obat 
11. Pengetahuan mengenai  prinsip penggunaan obat pada kehamilan    
12. Pengetahuan mengenai  prinsip penggunaan obat pada pediatri 
13. Pengetahuan mengenai prinsip penggunaan obat pada geriatri    
14. Pengetahuan mengenai   Drug-induced disease       

Pustaka Utama :  

1. Dipiro, J. T., Wells, B. G., Schwinghammer, dan T. L.,Dipiro, C. V., 2015. Pharmacotyerapy Handbook, 9th ed, Mc Graw Hill, New 

York 

2. Permenkes RI Nomor 58 tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit 

3. Wiffen, P, dkk, Oxford Handbook of Clinical Pharmacy, 1 th edition,University Press, UK, 2007 

4. Barber N (ed),Clinical Pharmacy, 2 th edition, Churcill Livingstone,  UK, 2007 

Pendukung :  

1. Stockley Drug Interaction, edited Karen Baxter, 2009 Pocket Companion 

2. Tan, Hoan Tjay Drs.; Rahardja, Kirana Drs. : Obat – obat Penting, Khasiat, Penggunaan dan Efek – efek Sampingnya, edisi ke 6, 

cetakan ke 2, Penerbit PT Elex Media Komputindo, Kelompok Gramedia Jakarta. 

3. Price, S. A., dan Wilson, L. M., 2002. Pathophisiology Clinical Concepts of Disease Processes, Elsevier Science. 

Dosen Pengampu Mesi Leorita, S.Si., M.Sc., Apt, Sunandar Ikhsan, S.Farm, M.Sc., Apt 

Matakuliahsyarat  

Mg Ke- 
 
 

 

 Sub-CPMK 
(Kemampuan akhir tiap 

tahapan belajar) 
 

Indikator Penilaian 
 
 

 

Kriteria & Bentuk 
Penilaian 

 
 

Bantuk Pembelajaran, 
Metode Pembelajaran, 

Penugasan, 
[Media & Sumber Belajar] 

 [ Estimasi Waktu] 

Materi Pembelajaran 
[Pustaka] 

 
 

BobotPen
ilaian (%) 
 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
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1 Mahasiswa mampu 
menguasai dan 
menjelaskan konsep 
teoritis secara umum 
dan ruang lingkup 
farmasi klinik 

• Ketepatan dalam 

menjelaskan defenisi 

dan sejarah farmasi 

klinik 

• Ketepatan dalam 

menjelaskan pelayanan 

farmasi klinik di rumah 

sakit 

• Ketepatan dalam  

menjelaskan sasaran 

dan kendala 

pelaksanaan farmasi 

klinik. 

Kriteria: ketepatan dan 
penguasaan  materi 
 
 
 
 

• Kuliah & diskusi (CoL) 

• TM 1 (2x50 menit) 
 

 
 

Pengetahuan mengenai 
Sejarah farmasi klinik, 
pengertian dan arti 
penting farmasi klinik, 
pelayanan farmasi klinik 
di rumah sakit, sasaran 
dan kendala 
pelaksanaan farmasi 
klinik 

5 

2 Mahasiswa mampu 

menguasai dan 

menjelaskan Prinsip 

praktek pharmaceutical 

care 

 

• Ketepatan dalam 
menjelaskan 
penyusunan database  
dan asesmen pasien 

• Ketepatan dalam 
menjelaskan 
pendekatan problem list 
dan formulasi rencana 
pelayanan kefarmasian 

Kriteria: ketepatan dan 
penguasaan  materi 
 
 
 
 

• Kuliah & diskusi (CoL) 

• TM 2 (2x50 menit) 
 

 
 

Pengetahuan mengenai 
penyusunan database 
dan asesmen pasien, 
pendekatan problrm list 
dan formulasi rencana 
pelayanan kefarmasian 

5 

3 Mahasiswa mampu 

menguasai dan 

menjelaskan konsep 

teoritis secara umum 

dan khusus tentang 

Problem Oriented 

Medical Record 

 

• Ketepatan dalam 
menjelaskan tentang  
rekam medik dan 
fungsinya 

• Ketepatan dalam 
menjelaskan tentang  
Pharmacy worksheet 

• Ketepatan dalam 
menjelaskan Intervensi 
farmasi dan 

Kriteria: ketepatan dan 
penguasaan materi  
 
 
 
 

• Kuliah & diskusi (CoL) 

• TM 3 (2x50 menit) 
 

 

Pengetahuan  tentang 
rekam medik dan 
fungsinya,  Pharmacy 
worksheet, 
Intervensi dan 
rekomendasi farmasi 

5 
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Rekomendasi farmasi 

4 Mahasiswa  menguasai 
dan mampu 
menjelaskan mengenai 
physical    examination  
 

Ketepatan dalam 
menjelaskan 
pengetahuan  Physical 
examination , Vital sign 
,Nervous system, 
Respiratory system, 
Cardiovascular system , 
Abdominal 
examination 
 

Kriteria: ketepatan dan 
penguasaan materi  
 
 
 
 

• Kuliah & diskusi (CoL) 

• TM 4 (2x50 menit) 
 

 
 

Pengetahuan tentang 
Physical examination, 
Vital sign,Nervous 
system, Respiratory 
system,  Cardiovascular 
system, Abdominal 
examination 

5 

5 Mahasiswa  menguasai 
dan mampu 
menjelaskan 
Pengetahuan mengenai  
interpretasi data 
laboratorium 

Ketepatan dalam 

menjelaskan Peran data lab 

pada suatu terapi, Data 

Urea, BUN, Kreatinin pada 

gangguan ginjal, Albumin, 

Bilirubin,Glukosa, As.Urat, 

Enzym,Kimia darah 

Kriteria: ketepatan dan 
penguasaan materi  
 
 
 
 

• Kuliah & diskusi (CoL) 

• TM 5 (2x50 menit) 
 

 
 

Pengetahuan tentang 
Peran data lab pada 
suatu terapi, Data Urea, 
BUN, Kreatinin pada 
gangguan ginjal, 
Albumin, 
Bilirubin,Glukosa, 
As.Urat, Enzim,Kimia 
darah 

10 

6 Mahasiswa  menguasai 
dan mampu 
menjelaskan  metode  
analisis kasus farmasi 
klinik (Metode SOAP) . 
 

• Ketepatan dalam 

menjelaskan metode 

analisis farmasi klinik 

(SOAP) 

• Memahami penerapan 

metode analisis farmasi 

klinik 

• Mampu menggunakan 

metode analisis farmasi 

klinik untuk 

memecahkan kasus 

farmasi klinik 

• Mampu menelaah jurnal 

Kriteria: ketepatan dan 
penguasaan 
 
Bentuk non-test 
Presentasi kasus 

• Kuliah dan diskusi (CoL, 
LGD)  

• TM 6 (2x50 menit) 
 

 

• Tugas : Latihan 
menyelesaikan kasus 
klinik dengan metode 
SOAP 

Pengetahuan mengenai 
metode analisis farmasi 
klinik cara metode SOAP 
 

10 
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dan memberikan 

rekomendasi 

berdasarkan bukti 

literatur yang kuat dan 

terpercaya 

7 Mahasiswa  menguasai 
dan mampu 
menjelaskan metode 
analisis kasus farmasi 
klinik (Metode PAM 
dan FARM))       
 

• Ketepatan dalam 

menjelaskan metode 

analisis farmasi klinik 

FARM dan PAM 

• Memahami penerapan 

metode analisis farmasi 

klinik 

• Mampu menggunakan 

metode analisis farmasi 

klinik untuk 

memecahkan kasus 

farmasi klinik 

Kriteria: ketepatan dan 
penguasaan 
 
Bentuk non-tes 
Presentasi studi kasus 

perkelompok 

 
 

Kuliah dan diskusi (CoL, 
LGD) 

• TM 7(2x50 menit) 
 
 

• Tugas: Latihan 
menyelesaikan kasus 
klinik dengan metode 
FARM dan PAM 

• metode analisis 

farmasi klinik cara 

metode FARM dan 

PAM 

 

10 

8 Evaluasi Tengah Semester / Ujian Tengan Semester  

9 Mahasiswa  menguasai 
dan mampu 
menjelaskan 
penggunaan obat yang 
rasional 
 

• Ketepatan dalam 

menjelaskan 

indikator 

penggunaan obat 

rasional 

• Ketepatan dalam 

menjelaskan 

langkah langkah 

dan pencarian 

Evidence base 

Medicine 

Kriteria: ketepatan dan 
penguasaan materi  
 
 
 
 

• Kuliah & diskusi 

• TM 8 (2x50 menit) 
 

 
 

Pengetahuan mengenai 

indikator penggunaan 

obat rasional. langkah 

langkah dan pencarian 

Evidence base medicine. 

Identifikasi masalah dan 

dampak penggunaan 

obat yang tidak rasional 

5 
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• Ketepatan dalam 

menjelaskan 

Identifikasi 

masalah dan 

dampak 

penggunaan obat 

yang tidak rasional 

10 
 

Mahasiswa  menguasai 
dan mampu 
menjelaskan 
Pengetahuan mengenai  
Drug Related Problems 
(DRPs) 
  

• Ketepatan dalam 

menjelaskan defenisi 

Drug Related Problems  

• Ketepatan dalam 

menjelaskan ruang 

lingkup DRP, bagaimana 

cara mengatasi dan 

mencegah DRP 

 

Kriteria: ketepatan dan 
penguasaan 
 
Bentuk non-test 
 

• Tulisan makalah 
 

• presentasi 

 

• Kuliah dan diskusi (CoL) 

• TM 10 (2x50 menit) 
 
 
Tugas: Latihan 
menyelesaikan kasus DRP 

Pengetahuan mengenai 
defenisi dan mekanisme 
DRP. 
Ruang lingkup DRP dan 
contoh DRP. 
Cara mencegah dan 
mengatasi DRP.. 

10 

11 Mahasiswa  menguasai 
dan mampu 
menjelaskan 
monitoring efek 
samping obat 

 

• Ketepatan dalam 

menjelaskan  tujuan 

MESO, Perbedaan 

MESO  dan ROTD. 

• Ketepatan dalam 

menjelaskan Tahapan 

Pelaporan MESO dan 

ROTD 

Kriteria: ketepatan dan 
penguasaan materi  
 
 
 
 

• Kuliah & diskusi (CoL) 
 

• TM 1 1(2x50 menit) 
 

 
 

Pengetahuan  tujuan 

MESO, Perbedaan 

MESO  dan ROTD.  

Tahapan Pelaporan 

MESO dan ROTD 

 

5 

12,13
,14 

Mahasiswa menguasai 
dan mampu  
menjelaskan prinsip 
penggunaan obat pada 
perempuan hamil, 

• Ketepatan dalam 

menjelaskan anatomi 

fisiologi pada 

perempuan hamil, 

Kriteria: ketepatan dan 
penguasaan 
 
 

• Kuliah dan diskusi (CoL) 
 

• TM 12,13,14 (@2x50 
menit) 

 

Anatomi fisiologi, 
perubahan 
farmakikinetika pada 
perempuan hamil, 
pediatrik dan geriatrik. 

20 
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pediatrik dan geriatrik  pediatrik dan geriatrik 

• Ketepatan dalam 

menjelaskan tentang 

perubahan 

farmakokinetika pada 

perempuan hamil, 

pediatrik dan geriatrik 

• Memahami prinsip 

penggunaan obat dan 

pemilihan obat rasional  

pada perempuan hamil, 

pediatrik dan geriatric 

 
 

Prinsip pemilihan obat 
pada perempuan hamil, 
Pediatrik dan Geriatrik. 
Daftar obat dan evaluasi 
obat yang cocok untuk 
perempuan hamil, 
Pediatrik dan Geriatrik 

15 Mahasiswa menguasai 
dan mampu  
menjelaskan  
Drug-induced disease 

• Ketepatan menjelaskan 

tentang  Drug-induced 

renal, Drug-induced  

liver, hematology, and 

respiratory disease  

• Mampu  mengaplikasi 

kan pengetahuan  pada 
penyelesaian kasus  
Drug-induced diseas 

Kriteria: ketepatan dan 
penguasaan 
 
Bentuk non-test: 
 
Presentasi studi kasus 
perkelompok 

Kuliah dan diskusi (CoL, 
LGD) 

• TM 15 (2x50 menit) 
 
 
Tugas: Latihan 
menyelesaikan kasus drug 
induced disease 

Drug-induced renal, 
liver, hematology, dan 
respiratory disease 
 

10 

16 Evaluasi Akhir Semester / Ujian Akhir Semester  
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 UNIVERSITAS HALU OLEO 
Fakultas Farmasi 
Program Studi Farmasi 

SILABUS SINGKAT 

MATA KULIAH 

Nama               Farmasi Klinik 

Kode                 FAR67049 

Kredit               2 (2-0) 

Semester  VII 

DESKRIPSI MATA KULIAH 

Mata kuliah ini mempelajari  sejarah dan perkembangan farmasi klinik dan kegiatan farmasi klinik yang 
terdiri dari Prinsip praktek pharmaceutical care, Problem Oriented Medical Record physical  examination, 
interprestasi data laboratorium, metode analisis farmasi klinik, Drug Related Problems,  penggunaan obat 
yang rasional, monitoring efek samping obat, prinsip penggunaan obat pada Kehamilan, Pediatrik dan 
Geriatrik. 

CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH (CPMK) 

  

 Mahasiswa memahami tentang sejarah dan perkembangan farmasi klinik, Kegiatan kegiatan 

farmasi klinik dan peran serta fungsi farmasi di dalam kegiatan farmasi klinik 

SUB CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH (Sub-CPMK) 

1 
Mahasiswa mampu menguasai dan menjelaskan konsep teoritis secara umum dan ruang 
lingkup farmasi klinik 

2 Mahasiswa mampu menguasai dan menjelaskan Prinsip praktek pharmaceutical care 

3 
Mahasiswa mampu menguasai dan menjelaskan konsep teoritis secara umum dan khusus 

tentang Problem Oriented Medical Record 

4 Mahasiswa  menguasai dan mampu menjelaskan mengenai physical    examination  

5 
Mahasiswa  menguasai dan mampu menjelaskan Pengetahuan mengenai  interpretasi data 
laboratorium 

6 
Mahasiswa  menguasai dan mampu menjelaskan  metode  analisis kasus farmasi klinik (Metode 
SOAP) . 

7 
Mahasiswa  menguasai dan mampu menjelaskan metode analisis kasus farmasi klinik (Metode 
PAM dan FARM))       

8 Mahasiswa  menguasai dan mampu menjelaskan penggunaan obat yang rasional 

9 Mahasiswa  menguasai dan mampu menjelaskan Pengetahuan mengenai  Drug Related 
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Problems (DRPs) 

10 Mahasiswa  menguasai dan mampu menjelaskan monitoring efek samping obat 

12,13,14 
Mahasiswa menguasai dan mampu  menjelaskan prinsip penggunaan obat pada perempuan 
hamil, pediatrik dan geriatrik  

15 
Mahasiswa menguasai dan mampu  menjelaskan Drug-induced disease 

MATERI PEMBELAJARAN 

1 
Pengetahuan mengenai Sejarah farmasi klinik, 
pengertian dan arti penting farmasi klinik, pelayanan farmasi klinik di rumah sakit, sasaran dan 
kendala pelaksanaan farmasi klinik 

2 
Pengetahuan mengenai penyusunan database dan asesmen pasien, pendekatan problrm list 
dan formulasi rencana pelayanan kefarmasian 

3 
Pengetahuan  tentang rekam medik dan fungsinya,  Pharmacy worksheet, 
Intervensi dan rekomendasi farmasi 

4 
Pengetahuan tentang Physical examination, Vital sign,Nervous system, Respiratory system,  
Cardiovascular system, Abdominal examination 

5 
Pengetahuan tentang Peran data lab pada suatu terapi, Data Urea, BUN, Kreatinin pada 
gangguan ginjal, Albumin, Bilirubin,Glukosa, As.Urat, Enzim,Kimia darah 

6 
Pengetahuan mengenai metode analisis farmasi klinik cara metode SOAP 
 

7 
Metode analisis farmasi klinik cara metode FARM dan PAM 

 

8 
Pengetahuan mengenai Sejarah farmasi klinik, 
pengertian dan arti penting farmasi klinik, pelayanan farmasi klinik di rumah sakit, sasaran dan 
kendala pelaksanaan farmasi klinik 

9 
Pengetahuan mengenai penyusunan database dan asesmen pasien, pendekatan problrm list 
dan formulasi rencana pelayanan kefarmasian 

10 
Pengetahuan  tentang rekam medik dan fungsinya,  Pharmacy worksheet, 
Intervensi dan rekomendasi farmasi 

11 
Pengetahuan tentang Physical examination, Vital sign,Nervous system, Respiratory system,  
Cardiovascular system, Abdominal examination 

12,13,14 
Pengetahuan tentang Peran data laboratorium pada suatu terapi, Data Urea, BUN, Kreatinin 
pada gangguan ginjal, Albumin, Bilirubin,Glukosa, As.Urat, Enzim,Kimia darah 
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15 
Pengetahuan mengenai metode analisis farmasi klinik cara metode SOAP 
 

  

PUSTAKA  

 PUSTAKA UTAMA 

 1. Dipiro, J. T., Wells, B. G., Schwinghammer, dan T. L.,Dipiro, C. V., 2015. Pharmacotyerapy 
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Pengertian 1 sks dalam bentuk pembelajaran  Jam 

a Kuliah, Responsi, Tutorial 
 

Tatap Muka Penugasan Terstruktur Belajara Mandiri 
 

50 menit/minggu/semester 60 menit/minggu/semester 60 menit/minggu/semester 2,83 

b Seminar atau bentuk pembelajaran lain yang sejenis 
 

Tatap muka Belajar mandiri 
 

100 menit/minggu/semester 70 menit/minggu/semester 2,83 

c Praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada 

masyarakat, dan/atau bentuk pembelajaran lain yang setara 

 

170 menit/minggu/semester 2,83 

 

No Metode Pembelajaran Mahasiswa Kode 
1 Small Group Discussion SGD 

2 Role-Play & Simulation RPS 

3 Discovery Learning DL 

4 Self-Directed Learning SDL 

5 Cooperative Learning CoL 

6 Collaborative Learning CbL 

7 Contextual Learning CtL 

8 Project Based Learning PjBL 

9 Problem Based Learning & Inquiry PBL 

10 Atau metode pembelajaran lain, yang 
dapat secara efektif memfasilitasi 
pemenuhan capaian pembelajaran 
lulusan. 
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