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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 tanggung jawab 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), 

konsep dan aplikasi ilmu biomedik (biologi, anatomi manusia, mikrobiologi, fisiologi, patofisiologi, etik biomedik, biostatistik), 
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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. Memahami ruang lingkup farmakoepidemiologi secara umum 
2. Mampu memahami Prinsip dasar Farmakologi klinik dan epidemiologi yang relevan dengan studi farmakoepidemiologi, Peran 

Farmakoepidemiologi pada berbagai sektor , Sumber data untuk studi Farmakoepidemiologi,  Post  marketing  surveillance,  sistem  
Data  otomatis,  Kajian  Penggunaan  Obat  (Drug Utilization   Review),   Studi   farmakoepidemiologi   keamanan   vaksin   
Pharmkovigilance,   Manajemen   resiko, Farmakoekonomi,  Metodologi khusus farmakoepidemiologi, dan Sistem monitoring ESO di 
Indonesia . 

Deskripsi Singkat 
MK 

Mata kuliah Farmakoepidemiologi mempelajari mengenai ilmu yang mempelajari  tentang penggunaan obat dan 
efeknya pada sejumlah besar manusia. Dengan kata lain Farmakoepidemiologi menjembatani antara ilmu Farmakologi danFarmakologi 
Klinik. Farmakoepidemiologi berguna untuk memberikan informasi tentang efek merugikan dan menguntungkan dari obat, sehingga 
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memungkinkan penilaian yang lebih baik tentang keseimbangan rasio resiko/keuntungan dari penggunaan obat pada pasien. 

Bahan Kajian / 
Materi 
Pembelajaran 

1. Pendahuluan Farmakoepidemiologi 
2.  Peran Farmakoepidemiologi pada berbagai sector 
3.  Mengklasifikasikan metode yang digunakan dalam farmakoepidemiologi 
4. penerapan studi observasional dalam pelayanan kefarmasian 
5. penerapan studi eksperimental dalam pelayanan kefarmasian 
6. Post marketing surveillance 
7. Studi farmakoepidemiologi keamanan vaksin 
8. Kajian Penggunaan Obat (Drug Utilization Review) 
9. Manajemen resiko 
10. Pharmkovigilance 
11. Farmakoekonomi 
12. Sistem monitoring ESO di Indonesia 

Pustaka Utama :  

1. Brian L. Strom, Stephen E. Kimmel, Sean Hennessy., Pharmacoepidemiology 5th ed, Wiley-Blackwell, 2012 

Pendukung :  

2.    Warning, B., Montagne, M., Pharmacoepidemiology: Principles & Practice, McGraw Hills, 2000. 
3.    Quick JD, Rankin JR, Laing RO, O’Connor RW, Hogerzeil HV, et al. editors. Managing drug supply. 2nd Ed. 

West Hartford (Connecticut): Kumarian Press, 1997 
4.    Sjöqvist,F., Birkett, D., Drug Utilization Review. Karolinska Institute. Division of Clinical Pharmacology. 

Huddinge University Hospital. 
5.    Badan Pengawasan Obat dan Makanan, Informatorium Obat Nasional Indonesia, 2008 

   6.    Departemen Kesehatan RI, Kebijakan Obat Nasional, 2006. 

Dosen Pengampu Nuralifah, S.Farm.,M.Kes.,Apt 
Sabaruddin, S.Farm.,M.Si.,Apt 
 

Matakuliah syarat - 
 

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 ] 

 
 

Bobot 
Penilaian 

(%) 
 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
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1 Mahasiswa mampu 
Menjelaskan 
Pendahuluan 
Farmakoepidemiolgi
. 

• Ketepatan dalam 
menjelaskan tentang 
defenisi 
Farmakoepidemiologi 

• Ketepatan dalam 
menjelaskan tentang 
hubungan prinsip dasar 
farmakologi klinik dan 
epidemiologi klinik 
dengan 
farmakoepidemiologi 

• Ketepatan dalam 
menjelaskan tentang 
ukuran sampel dalam 
farmakoeidemiologi 

Kriteria: ketepatan dan 
penguasaan 

 
Bentuk non-test 

 

• Tulisan makalah 

 

• Presentasi 

          Kuliah & diskusi Pendahuluan 
Farmakoepidemiologi 

10 

2 Mahasiswa 
mampu menjelaskan 
Peran Farmakoepide 
miologi     pada 
berbagai sektor 

 Ketepatan dalam 
menjelaskan tentang 
Peran 
farmakoepidemiologi 
di Sistem pelayanan 
kesehatan, apotek, 
rumah sakit, Industri 
dan lembaga 
pmerintahan. 

Kriteria: ketepatan dan 
penguasaan 

 
Bentuk non-test 

 
 Tulisan 

makala
h 

 
presentasi 

          Kuliah & diskusi Peran 
Farmakoepidemio logi   
pada berbagai sektor 

10 

3 Mahasiswa 
mampu menjelaskan 
Mengklasifikas ikan      
metode yang 
digunakan dalam 
farmakoepidem iologi 

      Ketepatan dalam 
menjelaskan tentang 
Desain studi observasi 

      Ketepatan dalam 
menjelaskan tentang 
Desain studi 
eksperimental 

      Ketepatan dalam 
menjelaskan tentang 

Kriteria: ketepatan dan 
penguasaan 

 
Bentuk non-test 

 
 Tulisan 

makala
h 

          

Kuliah dan diskusi Mengklasifikasik 
an metode yang 
digunakan dalam 
farmakoepidemiol ogi 

10 
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Prospektif dan 
retrospektif 

      Ketepatan dalam 
menjelaskan tentang 
Descriptif 

presentasi 

4 Mahasiswa 
mampu menjelaskan 
Desain studi 
observasional dalam 
farmakoepidem iologi 

     Ketepatan dalam 
menjelaskan tentang 
Cross-sectional 

     Ketepatan dalam 
menjelaskan tentang 
Case-control 

     Ketepatan dalam 
menjelaskan tentang 
Cohort 

      Ketepatan dalam 
menjelaskan tentang 
Clinical trial 

Kriteria: ketepatan dan 
penguasaan 

 
Bentuk non-test: 

 
          Tulisan makalah 

       Kuliah dan diskusi Desain studi 
observasional dalam 
farmakoepidemiol ogi 

5 

5 Mahasiswa 
mampu menjelaskan 
penerapan studi 
eksperimental dalam 
pelayanan 
kefarmasian 

      Ketepatan dalam 
menjelaskan tentang 
Uji klinik 

      Ketepatan dalam 
menjelaskan tentang 
Randomisasi 

    Ketepatan dalam 
menjelaskan tentang 
Blinding 

    Ketepatan dalam 
menjelaskan tentang 
Intention to treat 
dan interim Analysis 

Kriteria: ketepatan dan 
penguasaan 

 
Bentuk non-test: 

 
          Tulisan makalah 

       Kuliah dan diskusi penerapan     studi 
eksperimental dalam   
pelayanan kefarmasian 

 

6 Mahasiswa 
mampu menjelaskan 
Post  marketing 
surveillance 

 Ketepatan dalam 
menjelaskan tentang 
karakteristik 
laporan 

Kriteria: ketepatan dan 
penguasaan 

 
Bentuk non-test: 

       Kuliah dan diskusi Post      marketing 
surveillance 

5 
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 Ketepatan dalam 
menjelaskan tentang 
Keamanan data base 
post marketing 

 Ketepatan dalam 
menjelaskan tentang 
Ulasan laporan 
kasus 

 Ketepatan dalam 
menjelaskan tentang 
Rasio pelaporan 

 
          Tulisan makalah 

7 Mahasiswa 
mampu 
mempersentase kan 
tugas yang diberikan 

 Ketepatan dalam 
menjelaskan tentang 
tugas yang 
diberikan. 

Kriteria: ketepatan dan 
penguasaan 

 
Bentuk non-test: 

 
Presentasi kelompok 

Kuliah dan diskusi Persentase    tugas 
dan diskusi 

5 

8 Evaluasi Tengah Semester / Ujian Tengan Semester  

9. Mahasiswa     mampu 
menjelaskan Studi 
farmakoepidemiologi 
keamanan vaksin 

 Ketepatan dalam 
menjelaskan 
tentang defenisi 
dan manfaat 
vaksin 

 Ketepatan dalam 
menjelaskan 
tentang masalah 
klinis yang harus 
ditangani 
menggunakan 
penelitian 
farmakoepidemiologi 
 Ketepatan dalam 

menjelaskan tentang 
desain dan analisis 

Kriteria: 
ketepatan dan 
penguasaan 

 
Bentuk non-test: 

 
       Presentasi 

kelompok 

Kuliah dan 
diskusi 

Studi 
farmakoepidemiolog
i keamanan vaksin 

5 
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farmakoepidemiologi 

10. Mahasiswa mampu 
menjelaskan 
Manajemen resiko 

 Ketepatan 
menjelaskan tentang 
defenisi manajemen 
resiko. 

 Ketepatan 
menjelaskan tentang 
Sumber risiko 
dari produk medis. 

 Ketepatan 
menjelaskan tentang 
Risk asessment 

Kriteria: 
ketepatan dan 
penguasaan Bentuk 
non-test: Presentasi 

Kuliah dan 
diskusi 

Manajemen resiko 5 

11. Mahasiswa mampu 
menjelaskan Kajian 
Penggunaan Obat 
(Drug Utilization 
Review) 

 Ketepatan dalam 
menjelaskan 
tentang 
Fungsi DUR 

 Ketepatan dalam 
menjelaskan 
tentang Jenis obat 
yang perlu dikaji 

 Ketepatan dalam 
menjelaskan 
tentang Parameter 
dalam mengkaji 
penggunaan obat 

Kriteria: 
ketepatan dan 
penguasaan 

 
Bentuk non-test: 

 
 Presentasi 

kelompok 

Kuliah dan 
diskusi 

Kajian       Penggunaan 
Obat (Drug Utilization 
Review) 

10 

12. Mahasiswa mampu 
menjelaskan 
Pharmakovigilance 

 Ketepatan 
menjelaskan tentang 
defenisi dan 
tujuan 
pharmakovigilance 

  Ketepatan 
menjelaskan 
tentang area 
farmakovigilance 

Kriteria: 
ketepatan dan 
penguasaan 

 
Bentuk non-test: 

 
Presentasi 

Kuliah dan 
diskusi 

Pharmakovigilance 5 
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13. Mahasiswa mampu 
menjelaskan 
Farmakoekonomi 

 Ketepatan 
menjelaskan tentang 
defnisi dan 
tujuan 
pelayanan 
kesehatan 

 evaluasi ekonomi 
farmasi dan 
proses 
pengembangan 
obat 

Kriteria: 
ketepatan dan 
penguasaan 

 
Bentuk non-test: 

 
Presentasi 

Kuliah dan 
diskusi 

Farmakoekonomi 10 

14. Mahasiswa     mampu 
menjelaskan tentang 
Sistem monitoring 
ESO di Indonesia 

      Ketepatan menjelaskan 
tentang Pelaksanaan 
ESO di Rumah Sakit 

      Ketepatan 
menjelaskan tentang 
Peran Industri farmasi 
dalam pelaporan efek 
samping obat 

Kriteria: 
ketepatan dan 
penguasaan 

 
Bentuk non-test: 

 
Presentasi 

Kuliah dan 
diskusi 

Sistem        monitoring 
ESO di Indonesia 

5 

15. Mahasiswa mampu 
mempersentasekan 
tugas yang diberikan 

       Ketepatan dalam 
menjelaskan 
tentang tugas yang 
diberikan. 

Kriteria: ketepatan 
dan penguasaan 

Bentuk non-test: 
Presentasi 

Kuliah dan 
diskusi 

Persentase  tugas  dan 
diskusi 

10 

16 Evaluasi Akhir Semester / Ujian Akhir Semester  
 
 

 
 
 
 

 UNIVERSITAS HALU OLEO 
Fakultas Farmasi 
Program Studi Farmasi 
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SILABUS SINGKAT 

MATA KULIAH 

Nama               Farmakoepidemiologi 

Kode                  

Kredit                

Semester   

DESKRIPSI MATA KULIAH 
 

CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH (CPMK) 
1 Memahami ruang lingkup farmakoepidemiologi secara umum 

 

2 Mampu memahami Prinsip dasar Farmakologi klinik dan epidemiologi yang relevan dengan studi 

farmakoepidemiologi, Peran Farmakoepidemiologi pada berbagai sektor , Sumber data untuk studi 

Farmakoepidemiologi,  Post  marketing  surveillance,  sistem  Data  otomatis,  Kajian  Penggunaan  

Obat  (Drug Utilization   Review),   Studi   farmakoepidemiologi   keamanan   vaksin   

Pharmkovigilance,   Manajemen   resiko, Farmakoekonomi,  Metodologi khusus 

farmakoepidemiologi, dan Sistem monitoring ESO di Indonesia . 

SUB CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH (Sub-CPMK) 

1 Mahasiswa mampu Menjelaskan Pendahuluan Farmakoepidemiolgi 

2 Mahasiswa mampu menjelaskan Peran Farmakoepidemiologi pada berbagai sektor 

3 
Mahasiswa mampu menjelaskan Mengklasifikasikan metode yang digunakan dalam 
farmakoepidemiologi 

4 Mahasiswa mampu menjelaskan Desain studi observasional dalam farmakoepidem iologi 

5 Mahasiswa mampu menjelaskan penerapan studi eksperimental dalam pelayanan kefarmasian 

6 Mahasiswa mampu menjelaskan Post  marketing surveillance 

7 Mahasiswa mampu mempersentase kan tugas yang diberikan 

8 Mahasiswa mampu menjelaskan Studi farmakoepidemiologi keamanan vaksin 

9 Mahasiswa mampu Menjelaskan Manajemen resiko 

10 Mahasiswa mampu menjelaskan Kajian Penggunaan Obat (Drug Utilization Review) 

11 Mahasiswa mampu menjelaskan Pharmakovigilance 

12 Mahasiswa mampu menjelaskan Farmakoekonomi 

13 Mahasiswa mampu menjelaskan tentang Sistem monitoring ESO di Indonesia 

14 Mahasiswa mampu mempersentasekan tugas yang diberikan 

MATERI PEMBELAJARAN 
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1 Pendahuluan Farmakoepidemiologi 

2 Peran Farmakoepidemiologi pada berbagai sector 

3 Mengklasifikasikan metode yang digunakan dalam farmakoepidemiologi 

4 penerapan studi observasional dalam pelayanan kefarmasian 

5 penerapan studi eksperimental dalam pelayanan kefarmasian 

6 Post marketing surveillance 

7 Studi farmakoepidemiologi keamanan vaksin 

8 Kajian Penggunaan Obat (Drug Utilization Review) 

9 Manajemen resiko 

10 Pharmkovigilance 

11 Farmakoekonomi 

12 Sistem monitoring ESO di Indonesia 

PUSTAKA  
 PUSTAKA UTAMA 

 1. Brian L. Strom, Stephen E. Kimmel, Sean Hennessy., Pharmacoepidemiology 5th ed, Wiley-
Blackwell, 2012 

 PUSTAKA PENDUKUNG 

 

1. Warning, B., Montagne, M., Pharmacoepidemiology: Principles & Practice, McGraw Hills, 2000. 
2. Quick JD, Rankin JR, Laing RO, O’Connor RW, Hogerzeil HV, et al. editors. Managing drug supply. 

2nd Ed. West Hartford (Connecticut): Kumarian Press, 1997 
3. Sjöqvist,F., Birkett, D., Drug Utilization Review. Karolinska Institute. Division of Clinical 

Pharmacology. Huddinge University Hospital. 
4. Badan Pengawasan Obat dan Makanan, Informatorium Obat Nasional Indonesia, 2008 
5. Departemen Kesehatan RI, Kebijakan Obat Nasional, 2006. 

PRASYARAT (Jika ada) 
 

 

 

 


