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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  

(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. Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara 

d. Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan kefarmasian secara mandiri 

e. Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan di bidang farmasi 
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(2) Ketrampilan Umum, 

a. Menguasai pengetahuan tentang manajemen  
b. Menguasai dan memahami organisasi rumah sakit, instalasi farmasi rumah sakit dan peran farmasis di rumah sakit 
c. Menguasai pengetahuan tentang pengelolaan obat di rumah sakit 
d. Menguasai pengetahuan tentang pemastian mutu, CSSD dan penanganan obat sitotoksik di rumah sakit 
e.  Menguasai pengetahuan mengenai pengendalian infeksi nosokomial di rumah sakit 

 (3) Ketrampilan Khusus, 
a. Mampu mengetahui tentang konsep dasar dan fungsi manajemen 

b. Mampu mengetahui tentang definisi, tugas dan fungsi, klasifikasi dan organisasi rumah sakit 

c. Mampu mengetahui tentang mengenai akreditasi rumah sakit, dasar hukum akreditasi RS, tujuan akreditasi, manfaat 

akreditasi, KARS, tahapan akreditasi dan keputusan akreditasi. 

d. Mampu mengetahui mengenai instalasi farmasi RS, tugas pokok dan fungsi instalasi farmasi, PFT, tugas poko PFT, susunan PFT, 

Formularium RS, tujuan dan komposisi formularium RS. 

e. Mampu mengetahui mengenai perbekalan farmasi, pengelolaan perbekalan farmasi, drug management cycle, value chain dan 

supply chain.  

f. Mampu mengetahui mengenai pengelolaan kebutuhan obat meliputi tahapan seleksi dan perencanaan, pengadaan, distribusi 

dan penggunaan. 

g. Mampu mengetahui tentang quality assurance, prinsip QA, ruang lingkup QA, proses dan pelaksanaan QA di RS. 

h. Mampu mengetahui kedudukan sub unit produksi farmasi di RS, tugas pokok, peran dan fungsi, jenis-jenis obat yang di 

produksi di RS, hal yang diperhatikan dalam produksi RS. 

i. Mampu mengetahui  tentang CSSD, struktur, fungsi, tata kerja,  sistem sterilisasi, macam-macam sterilisasi, kontrol kualitas. 

j. Mampu mengetahui mengenai defenisi cytotoxic, contoh obat cytotoksik, labelling, penyimpanan, distribusi, pelindung, BCF. 

Pemberian obat dan penyiapan cytotoksic.  

k. Mampu mengetahui kerugian, tujuan dan problematika, penyiapan iv admixture. 

l. Mampu mengetahui mengenai defenisi infeksi nosokomial, jenis inos, jenis pencegahan, bakteri penyebab inos, siklus infeksi, 

metode pengendalian. 

m. Mampu mengetahui mengenai perkembangan informasi obat, pelayanan informasi obat, sumber informasi obat, langkah 

menjawab pertanyaan dan komunikasi. 

(4) Pengetahuan 

a. Menguasai pengetahuan tentang konsep dasar manajemen farmasi rumah sakit dan menerapkan ilmu manajemen farmasi 
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rumah sakit 

DeskripsiSingkat MK Mata kuliah manajemen farmasi rumah sakit ini mempelajari tentang pendahuluan manajemen, organisasi rumah sakit dan 

instalasi farmasi rumah sakit, peran farmasis di rumah sakit dan panitia farmasi dan terapi. Pengelolaan obat yang dimulai 

dari seleksi, pengadaan, pendistribusian dan penggunaan obat di rumah sakit. Materi-materi tersebut dipertajam dengan studi 

kasus pada tiap tahap pengelolaan obat, inventory control, pencegahan resep keluar dari farmasi (farmasi satu pintu). 

Disamping itu juga membahas Quality Assurance (QA), produksi obat di rumah sakit, sistem strililisasi alat kesehatan dan 

CSSD (central sterilisation supply demand), patient safety serta handling cytotoxic, sistem pengendalian infeksi nosokomial, 

IV Admixture, system informasi obat 
Bahan Kajian / 
Materi 
Pembelajaran 

Materi Pembelajaran: 

1. Pengetahuan mengenai definisi manajemen, konsep dasar manajemen, fungsi-fungsi manajemen, kegiatan dalam fungsi-

fungsi manajemen, hierarki manajemen. 

2. Pengetahuan tentang defenisi rumah sakit, tugas dan fungsi rumah sakit, klasifikasi rumah sakit, organisasi rumah sakit. 

3. Pengetahuan mengenai akreditasi rumah sakit, dasar hukum akreditasi RS, tujuan akreditasi, manfaat akreditasi, KARS, 

tahapan akreditasi dan keputusan akreditasi. 

4. Pengetahuan mengenai instalasi farmasi RS, tugas pokok dan fungsi instalasi farmasi, PFT, tugas poko PFT, susunan PFT, 

Formularium RS, tujuan dan komposisi formularium RS. 

5. Pengetahuan mengenai perbekalan farmasi, pengelolaan perbekalan farmasi, drug management cycle, value chain dan 

supply chain.  

6. Pengetahuan mengenai pengelolaan kebutuhan obat meliputi tahapan seleksi dan perencanaan. 

7. Pengetahuan mengenai pengelolaan kebutuhan obat meliputi tahapan pengadaan, distribusi dan penggunaan. 

8. Pengetahuan tentang quality assurance, prinsip QA, ruang lingkup QA, proses dan pelaksanaan QA di RS. 

9. Pengetahuan kedudukan sub unit produksi farmasi di RS, tugas pokok, peran dan fungsi, jenis-jenis obat yang di produksi 

di RS, hal yang diperhatikan dalam produksi RS. 

10. Pengetahuan tentang CSSD, struktur, fungsi, tata kerja,  sistem sterilisasi, macam-macam sterilisasi, kontrol kualitas. 

11. Pengetahuan mengenai defenisi cytotoxic, contoh obat cytotoksik, labelling, penyimpanan, distribusi, pelindung, BCF. 

Pemberian obat dan penyiapan cytotoksic.  

12. Pengetahuan mengenai defenisi iv admixture, istilah-istilah, keuntungan dan kerugian, tujuan dan problematika, penyiapan 

iv admixture. 

13. Pengetahuan mengenai defenisi infeksi nosokomial, jenis inos, jenis pencegahan, bakteri penyebab inos, siklus infeksi, 

metode pengendalian. 
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Pengetahuan mengenai perkembangan informasi obat, pelayanan informasi obat, sumber informasi obat, langkah 

menjawab pertanyaan dan komunikasi. 
Pustaka Utama : 

 
 

1. Anonim, 1994, Model Quality Assurance Program for Hospital Pharmacy, 2nd Ed, USA  

 

Pendukung :  

2. Brown, T.R., 1992, Institutional Pharmacy Practice, 3rd Ed., ASHP  

3. Dessele, P., Shane, Z., David, P., 2005, Pharmacy Management Assentials for All Practice Setting, The McGraww-Hill 

Compony, USA Hassan, W.E., Hospital Pharmacy, Fifth ed, Lea and Febiger, Philadelphia  

4. Quick, J.D., Rankin, J.R, Laing, R.O., O’Connor.R.W., 1997, Managing Drug Supply, second edition, Kumarin Press, 

West Harford, USA  

5. Schermerhorn, J.Jr., 1998, Management, John Willey and Sons, Ltd, England  

6. Thompson, A.A. JR., Strickland III, A. J., 1996, Strategic Management Concept and Cases, 9th Ed., University of 

Alabama 

 
Dosen Pengampu 1. Dr.rer.nat. Adryan Fristiohady, S.Farm, M.Sc., Apt. 

2. Sabarudin, S.Farm, M.Si., 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) 

1 Mahasiswa mampu 
menjelaskan tentang 
konsep manejemen 

 

Ketepatan menjelaskan 

tentang pengertian 

manajemen, konsep dasar 

manajemen, fungsi-fungsi 

manajemen, kegiatan 

dalam fungsi-fungsi 

manajemen, hierarki 

Kriteria: ketepatan 
dan penguasaan  
 
Bentuk non-test 
 

• Tulisan 
makalah 

1. Contextual Instruction 
 
2. Discovery Learning 
(DL) 
 
3. Cooperative Learning 
(CL) 

Pengetahuan mengenai 
pengertian manajemen, 
konsep dasar 
manajemen, fungsi-
fungsi manajemen, 
kegiatan dalam fungsi-
fungsi manajemen, 
hierarki manajemen 

5 
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manajemen  

• presentasi 

 
2x50 menit 
 
 

 

2 Mahasiswa mampu 
konsep rumah sakit 

Ketepatan menjelaskan 
tentang defenisi rumah 
sakit, tugas dan fungsi 
rumah sakit, klasifikasi 
rumah sakit, organisasi 
rumah sakit. 

Kriteria: 
Kriteria: ketepatan 
dan penguasaan  
Bentuk non-test 
 

• Tulisan 
makalah 

 
presentasi  

1. Contextual Instruction 
 
2. Discovery Learning 
(DL) 
 
3. Cooperative Learning 
(CL) 
 

2x50 menit 
 
 

Pengetahuan tentang 
defenisi rumah sakit, 
tugas dan fungsi rumah 
sakit, klasifikasi rumah 
sakit, organisasi rumah 
sakit. 
 

5 
 

3 Mahasiswa mampu 
menjelaskan mengenai 
akreditasi rumah sakit 

Ketepatan dalam 
menjelaskan mengenai 
akreditasi rumah sakit, 
dasar hukum akreditasi rs, 
tujuan akreditasi, manfaat 
akreditasi, KARS, tahapan 
akreditasi dan keputusan 
akreditasi. 

Kriteria: ketepatan 
dan penguasaan  
Bentuk non-test 
 

• Tulisan 
makalah 

• presentasi 

1. Contextual Instruction 
 
2. Discovery Learning 
(DL) 
 
3. Cooperative Learning 
(CL) 
 
2x50 menit 
 
 

Pengetahuan mengenai 
akreditasi rumah sakit, 
dasar hukum akreditasi 
rs, tujuan akreditasi, 
manfaat akreditasi, 
KARS, tahapan 
akreditasi dan 
keputusan akreditasi. 

 

10 

4 Mahasiswa mampu 
menjelaskan mengenai 
instalasi farmasi RS 

Ketepatan dalam 
menjelaskan mengenai 
instalasi farmasi rs, tugas 
pokok dan fungsi instalasi 
farmasi, PFT, tugas poko 

Kriteria: ketepatan 
dan penguasaan 
Bentuk non-test: 
 

• Presentasi 

1. Contextual Instruction 
 
2. Discovery Learning 
(DL) 
 

Pengetahuan mengenai 
instalasi farmasi rs, 
tugas pokok dan fungsi 
instalasi farmasi, PFT, 
tugas poko PFT, 

5 
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PFT, susunan PFT, 
Formularium rs, tujuan dan 
komposisi formularium rs. 

kelompok 3. Cooperative Learning 
(CL) 
 
2x50 menit 
 

2x50 menit 

susunan PFT, 
Formularium rs, tujuan 
dan komposisi 
formularium rs. 

 

5 Mahasiswa mampu 
menjelaskan 
pengelolaan perbekalan 
farmasi 

Ketepatan dalam 
menjelaskan mengenai 
perbekalan farmasi, 
pengelolaan perbekalan 
farmasi, drug manajemen 
cycle, value chain dan 
supply chain. 

Kriteria: ketepatan 
dan penguasaan 
Bentuk non-test: 
 

• Presentasi 
kelompok 

1. Contextual Instruction 
 
2. Discovery Learning 
(DL) 
 
3. Cooperative Learning 
(CL) 
 
2x50 menit 
 

2x50 menit 
 

 5 

6 Mahasiswa mampu 
menjelaskan 
pengelolaan kebutuhan 
obat  

Ketepatan dalam 
menjelaskan mengenai 
pengelolaan kebutuhan 
obat meliputi tahapan 
seleksi dan perencanaan. 

Kriteria: ketepatan 
dan penguasaan 
 
 
 

1. Contextual Instruction 
 
2. Discovery Learning 
(DL) 
 
3. Cooperative Learning 
(CL) 
 
2x50 menit 
 

 

Pengetahuan mengenai 
perbekalan farmasi, 
pengelolaan perbekalan 
farmasi, drug 
manajemen cycle, value 
chain dan supply chain.  

 

10 

7 Mahasiswa mampu 
menjelaskan 
pengelolaan kebutuhan 

Ketepatan dalam 
menjelaskan mengenai  
pengelolaan kebutuhan 

Kriteria: ketepatan 
dan penguasaan 
Bentuk non-test: 

1. Contextual Instruction 
 
2. Discovery Learning 

Pengetahuan mengenai 
pengelolaan kebutuhan 
obat meliputi tahapan 

10 
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obat obat meliputi tahapan 
pengadaan, distribusi dan 
penggunaan 

 
Presentasi kelompok 

(DL) 
 
3. Cooperative Learning 
(CL) 
 
2x50 menit 
 

seleksi dan 
perencanaan. 

 

     •   

8 Evaluasi Tengah Semester / Ujian Tengan Semester  

9 Mahasiswa mampu 
menjelaskan tentang 
quality assurance 

Ketepatan dalam 
menjelaskan tentang 
quality assurance, prinsip 
qa, ruang lingkup qa, 
proses dan pelaksanaan qa 
di rs. 

Kriteria: ketepatan 
dan penguasaan 
Bentuk non-test: 
 
Presentasi kelompok 

1. Contextual Instruction 
 
2. Discovery Learning 
(DL) 
 
3. Cooperative Learning 
(CL) 
 
2x50 menit 
 

Pengetahuan tentang 
quality assurance, 
prinsip qa, ruang 
lingkup qa, proses dan 
pelaksanaan qa di rs. 
 

5 

10 Mahasiswa mampu 
menjelaskan tentang 
produksi farmasi di rs 

Ketepatan dalam 
menjelaskan kedudukan 
sub unit produksi farmasi 
di rs, tugas pokok, peran 
dan fungsi, jenis-jenis obat 
yang di produksi di rs, hal 
yang diperhatikan dalam 
produksi rs. 

Kriteria: ketepatan 
dan penguasaan 
Bentuk non-test: 
 
Presentasi  

1. Contextual Instruction 
 
2. Discovery Learning 
(DL) 
 
3. Cooperative Learning 
(CL) 
 
2x50 menit 
 

Pengetahuan 
kedudukan sub unit 
produksi farmasi di rs, 
tugas pokok, peran dan 
fungsi, jenis-jenis obat 
yang di produksi di rs, 
hal yang diperhatikan 
dalam produksi rs. 

5 

11 Mahasiswa mampu 
menjelaskan tentang 
cssd 

Ketepatan dalam 
menjelaskan tentang cssd, 
struktur, fungsi, tata kerja,  

Kriteria: ketepatan 
dan penguasaan 
Bentuk non-test: 

1. Contextual Instruction 
 
2. Discovery Learning 

Pengetahuan tentang 
cssd, struktur, fungsi, 
tata kerja,  sistem 

10 
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sistem sterilisasi, macam-
macam sterilisasi, kontrol 
kualitas. 
 

 
Presentasi  

(DL) 
 
3. Cooperative Learning 
(CL) 
 
2x50 menit 
 

sterilisasi, macam-
macam sterilisasi, 
kontrol kualitas. 
 

12 Mahasiswa mampu 
menjelaskan mengenai 
handling cytotoxic 

Ketepatan dalam 
menjelaskan mengenai 
defenisi cytotoxic, contoh 
obat cytotoksik, labelling, 
penyimpanan, distribusi, 
pelindung, bcf. Pemberian 
obat dan penyiapan 
cytotoksic. 

Kriteria: ketepatan 
dan penguasaan 
Bentuk non-test: 
 
Presentasi  

1. Contextual Instruction 
 
2. Discovery Learning 
(DL) 
 
3. Cooperative Learning 
(CL) 
 
2x50 menit 
 

Pengetahuan mengenai 
defenisi cytotoxic, 
contoh obat cytotoksik, 
labelling, penyimpanan, 
distribusi, pelindung, 
bcf. Pemberian obat 
dan penyiapan 
cytotoksic.  

10 

13 Mahasiswa mampu 
menjelaskan mengenai 
iv admixture 

Ketepatan dalam 
menjelaskan mengenai 
defenisi iv admixture, 
istilah-istilah, keuntungan 
dan kerugian, tujuan dan 
problematika, penyiapan iv 
admixture. 

Kriteria: ketepatan 
dan penguasaan 
Bentuk non-test: 
 
Presentasi  

1. Contextual Instruction 
 
2. Discovery Learning 
(DL) 
 
3. Cooperative Learning 
(CL) 
 
2x50 menit 
 

Pengetahuan mengenai 
defenisi iv admixture, 
istilah-istilah, 
keuntungan dan 
kerugian, tujuan dan 
problematika, 
penyiapan iv admixture. 

5 

14 Mahasiswa mampu 
menjelaskan sistem 
pengendalian infeksi 
nosokomial, 

Ketepatan dalam 
menjelaskan mengenai 
defenisi infeksi 
nosokomial, jenis inos, 
jenis pencegahan, bakteri 

Kriteria: ketepatan 
dan penguasaan 
Bentuk non-test: 
 
Presentasi  

1. Contextual Instruction 
 
2. Discovery Learning 
(DL) 
 

Pengetahuan mengenai 
defenisi infeksi 
nosokomial, jenis inos, 
jenis pencegahan, 
bakteri penyebab inos, 

5 
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penyebab inos, siklus 
infeksi, metode 
pengendalian. 

3. Cooperative Learning 
(CL) 
 
2x50 menit 
 

siklus infeksi, metode 
pengendalian. 

15 Mahasiswa mampu 
menjelaskan sistem 
informasi obat 

Ketepatan dalam 
menjelaskan mengenai 
perkembangan informasi 
obat, pelayanan informasi 
obat, sumber informasi 
obat, langkah menjawab 
pertanyaan dan 
komunikasi. 

Kriteria: ketepatan 
dan penguasaan 
Bentuk non-test: 
 
Presentasi  

Kuliah dan diskusi 
 
Tugas 15: Review Jurnal 
penelitian farmakologi 
molekuler 

Pengetahuan mengenai 
perkembangan 
informasi obat, 
pelayanan informasi 
obat, sumber informasi 
obat, langkah 
menjawab pertanyaan 
dan komunikasi 

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 Rumah Sakit 

Kode                  

Kredit               2 (2-0) 

Semester  VII 

DESKRIPSI MATA KULIAH 
Mata kuliah manajemen farmasi rumah sakit ini mempelajari tentang pendahuluan manajemen, 
organisasi rumah sakit dan instalasi farmasi rumah sakit, peran farmasis di rumah sakit dan panitia farmasi 
dan terapi. Pengelolaan obat yang dimulai dari seleksi, pengadaan, pendistribusian dan penggunaan obat 
di rumah sakit. Materi-materi tersebut dipertajam dengan studi kasus pada tiap tahap pengelolaan obat, 
inventory control, pencegahan resep keluar dari farmasi (farmasi satu pintu). Disamping itu juga 
membahas Quality Assurance (QA), produksi obat di rumah sakit, sistem strililisasi alat kesehatan dan 
CSSD (central sterilisation supply demand), patient safety serta handling cytotoxic, sistem pengendalian 
infeksi nosokomial, IV Admixture, system informasi obat 

CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH (CPMK) 
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. Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara 

d. Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan kefarmasian secara mandiri 

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

 

2 Ketrampilan Umum, 

a. Menguasai pengetahuan tentang manajemen  
b. Menguasai dan memahami organisasi rumah sakit, instalasi farmasi rumah sakit dan 

peran farmasis di rumah sakit 
c. Menguasai pengetahuan tentang pengelolaan obat di rumah sakit 
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d. Menguasai pengetahuan tentang pemastian mutu, CSSD dan penanganan obat 
sitotoksik di rumah sakit 

e. Menguasai pengetahuan mengenai pengendalian infeksi nosokomial di rumah sakit 
 

3 Ketrampilan Khusus, 
a. Mampu mengetahui tentang konsep dasar dan fungsi manajemen 

b. Mampu mengetahui tentang definisi, tugas dan fungsi, klasifikasi dan organisasi rumah sakit 

c. Mampu mengetahui tentang mengenai akreditasi rumah sakit, dasar hukum akreditasi RS, 

tujuan akreditasi, manfaat akreditasi, KARS, tahapan akreditasi dan keputusan akreditasi. 

d. Mampu mengetahui mengenai instalasi farmasi RS, tugas pokok dan fungsi instalasi farmasi, 

PFT, tugas poko PFT, susunan PFT, Formularium RS, tujuan dan komposisi formularium RS. 

e. Mampu mengetahui mengenai perbekalan farmasi, pengelolaan perbekalan farmasi, drug 

management cycle, value chain dan supply chain.  

f. Mampu mengetahui mengenai pengelolaan kebutuhan obat meliputi tahapan seleksi dan 

perencanaan, pengadaan, distribusi dan penggunaan. 

g. Mampu mengetahui tentang quality assurance, prinsip QA, ruang lingkup QA, proses dan 

pelaksanaan QA di RS. 

h. Mampu mengetahui kedudukan sub unit produksi farmasi di RS, tugas pokok, peran dan 

fungsi, jenis-jenis obat yang di produksi di RS, hal yang diperhatikan dalam produksi RS. 

i. Mampu mengetahui  tentang CSSD, struktur, fungsi, tata kerja,  sistem sterilisasi, macam-

macam sterilisasi, kontrol kualitas. 

j. Mampu mengetahui mengenai defenisi cytotoxic, contoh obat cytotoksik, labelling, 

penyimpanan, distribusi, pelindung, BCF. Pemberian obat dan penyiapan cytotoksic.  

k. Mampu mengetahui kerugian, tujuan dan problematika, penyiapan iv admixture. 

l. Mampu mengetahui mengenai defenisi infeksi nosokomial, jenis inos, jenis pencegahan, 

bakteri penyebab inos, siklus infeksi, metode pengendalian. 

m. Mampu mengetahui mengenai perkembangan informasi obat, pelayanan informasi obat, 

sumber informasi obat, langkah menjawab pertanyaan dan komunikasi. 

4 Pengetahuan 

a Menguasai pengetahuan tentang konsep dasar manajemen farmasi rumah sakit dan 
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menerapkan ilmu manajemen farmasi rumah sakit 

SUB CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH (Sub-CPMK) 

1 Mahasiswa mampu menjelaskan tentang konsep manejemen 

2 Mahasiswa mampu konsep rumah sakit 

3 Mahasiswa mampu menjelaskan mengenai akreditasi rumah sakit 

4 Mahasiswa mampu menjelaskan mengenai instalasi farmasi RS 

5 Mahasiswa mampu menjelaskan pengelolaan perbekalan farmasi 

6 Mahasiswa mampu menjelaskan pengelolaan kebutuhan obat 

7 Mahasiswa mampu menjelaskan pengelolaan kebutuhan obat 

8 Mahasiswa mampu menjelaskan tentang quality assurance 

9 Mahasiswa mampu menjelaskan tentang produksi farmasi di rs 

10 Mahasiswa mampu menjelaskan tentang cssd 

11 Mahasiswa mampu menjelaskan mengenai handling cytotoxic 

12 Mahasiswa mampu menjelaskan mengenai iv admixture 

13 Mahasiswa mampu menjelaskan sistem pengendalian infeksi nosokomial, 

14 Mahasiswa mampu menjelaskan sistem informasi obat 

MATERI PEMBELAJARAN 

1 
Pengetahuan mengenai defenisi manajemen, konsep dasar manajemen, fungsi-fungsi manajemen, 

kegiatan dalam fungsi-fungsi manajemen, hierarki manajemen. 

2 
Pengetahuan tentang defenisi rumah sakit, tugas dan fungsi rumah sakit, klasifikasi rumah sakit, 

organisasi rumah sakit 

3 
Pengetahuan mengenai akreditasi rumah sakit, dasar hukum akreditasi RS, tujuan akreditasi, 

manfaat akreditasi, KARS, tahapan akreditasi dan keputusan akreditasi. 

4 
Pengetahuan mengenai instalasi farmasi RS, tugas pokok dan fungsi instalasi farmasi, PFT, tugas 

poko PFT, susunan PFT, Formularium RS, tujuan dan komposisi formularium RS. 

5 
Pengetahuan mengenai perbekalan farmasi, pengelolaan perbekalan farmasi, drug management 

cycle, value chain dan supply chain.  

6 Pengetahuan mengenai pengelolaan kebutuhan obat meliputi tahapan seleksi dan perencanaan. 

7 
Pengetahuan mengenai pengelolaan kebutuhan obat meliputi tahapan pengadaan, distribusi dan 

penggunaan. 

8 Pengetahuan tentang quality assurance, prinsip QA, ruang lingkup QA, proses dan pelaksanaan QA 
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di RS. 

9 
Pengetahuan kedudukan sub unit produksi farmasi di RS, tugas pokok, peran dan fungsi, jenis-jenis 

obat yang di produksi di RS, hal yang diperhatikan dalam produksi RS. 

10 
Pengetahuan tentang CSSD, struktur, fungsi, tata kerja,  sistem sterilisasi, macam-macam 

sterilisasi, kontrol kualitas. 

11 
Pengetahuan mengenai defenisi cytotoxic, contoh obat cytotoksik, labelling, penyimpanan, 

distribusi, pelindung, BCF. Pemberian obat dan penyiapan cytotoksic.  

12 
Pengetahuan mengenai defenisi iv admixture, istilah-istilah, keuntungan dan kerugian, tujuan dan 

problematika, penyiapan iv admixture. 

13 
Pengetahuan mengenai defenisi infeksi nosokomial, jenis inos, jenis pencegahan, bakteri 

penyebab inos, siklus infeksi, metode pengendalian. 

14 
Pengetahuan mengenai perkembangan informasi obat, pelayanan informasi obat, sumber 
informasi obat, langkah menjawab pertanyaan dan komunikasi. 

PUSTAKA  
 PUSTAKA UTAMA 

1 Anonim, 1994, Model Quality Assurance Program for Hospital Pharmacy, 2nd Ed, USA  

 
 PUSTAKA PENDUKUNG 

1.  
2. 
3. 

 
  4. 
 
  5. 
6. 

3.  

Brown, T.R., 1992, Institutional Pharmacy Practice, 3rd Ed., ASHP  
Dessele, P., Shane, Z., David, P., 2005, Pharmacy Management Assentials for All Practice Setting, The 
McGraww-Hill Compony, USA Hassan, W.E., Hospital Pharmacy, Fifth ed, Lea and Febiger, 
Philadelphia  
Quick, J.D., Rankin, J.R, Laing, R.O., O’Connor.R.W., 1997, Managing Drug Supply, second edition, 
Kumarin Press, West Harford, USA  
Schermerhorn, J.Jr., 1998, Management, John Willey and Sons, Ltd, England  
Thompson, A.A. JR., Strickland III, A. J., 1996, Strategic Management Concept and Cases, 9th Ed., 
University of Alabama 

 

PRASYARAT (Jika ada) 
Farmakologi I dan Farmakologi 2 
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 UNIVERSITAS HALU OLEO 
Fakultas Farmasi 
Departemen/Program Studi Farmasi 

RENCANA TUGAS MAHASISWA 
MATA KULIAH Farmasi Rumah Sakit 

KODE …….. sks 2 SEMESTER VII 

DOSEN 

PENGAMPU 

Dr.rer.nat. Adryan Fristiohady, S.Farm, M.Sc., Apt. 

BENTUK TUGAS WAKTU PENGERJAAN TUGAS 

Presentasi Jurnal …… 

JUDUL TUGAS 

……. 

SUB CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH 

....... 

DISKRIPSI TUGAS 

 

METODE PENGERJAAN TUGAS 

 

BENTUK DAN FORMAT LUARAN 

a. Obyek Garapan: 

b. Bentuk Luaran:  

 

INDIKATOR, KRETERIA DAN BOBOT PENILAIAN 

Butir-butir indikator yang dapat menunjukan tingkatkeberhasilan mahasiswa dalam usaha 

mencapai kemampuan yang telahdirumuskan. 

JADWAL PELAKSANAAN 

1.   

LAIN-LAIN 

 

DAFTAR RUJUKAN 
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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. 

 

 


