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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. Mampu mengisolasi senyawa aktif dan menentukan struktur senyawa dari bahan alam (penemuan obat) 
b. Menguasai pengetahuan kefarmasian baik secara molekuler maupun seluler melalui pemahaman mekanisme kerja obat dalam 

tubuh. 
c.  Menguasai dan memahami pengetahuan tentang farmakoterapi 
d. Menguasai pengetahuan tentang prinsip pelayanan kefarmasian dalam rangka promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif 

terhadap masalah-masalah kesehatan. 
e. Menguasai pengetahuan tentang prinsip-prinsip dasar yang berhubungan dengan kefarmasian 
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f.  Menguasai pengetahuan tentang sistim kesehatan nasional dan prioritas masalah kesehatan. 
g. Mampu membuat tulisan karya ilmiah; penguasaan bahasa Inggris; serta penguasaan software dan hardware komputer. 
h. Menguasai undang-undang kefarmasian dan Menerapkan etika kefarmasian dalam melakukan pelayanan kefarmasian. 

3. Keterampilan Umum: 
a. Mampu  merencanakan usaha/bisnis di bidang farmasi 
b. Menguasai keterampilan dalam menggunakan instrument laboratorium Farmaseutika, Teknologi Farmasi,  Farmakologi dan 

Farmasi Klinik, Biologi Farmasi dan Kimia Farmasi 
c. Mampu menginterpretasikan resep dokter, melakukan compounding dan dispensing sediaan farmasi sesuai kaidah 

pharmaceutical care 
d. Mampu memformulasi sediaan padat, semi padat, sediaan cair serta sediaan steril 
e. Menguasai keterampilan melakukan kajian ilmiah dengan menyusun perencanaan dan pelaporan penelitian serta penyusunan 

karya tulis ilmiah. 
f. Menguasai keterampilan dalam menganalisa bahan makanan dan minuman  
g. Mampu berperan sebagai pusat pelayanan informasi obat dan Menguasai prinsip swamedikasi (pengobatan sendiri) 
h. Menguasai dan menerapkan prinsip patient safety dan mencegah medication error. 

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. 
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CPMK  

1. Penguasaan Bidang Ilmu Pengetahuan (Sciences): 
a. Mampu menguasai dan memahami pengetahuan tentang Farmasi Industri dan seluruh aspek-aspek Cara Pembuatan Obat yang 

Baik (CPOB) dan Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik (CPOTB) 
b. Menguasai pengetahuan kefarmasian dalam bidang produksi sediaan farmasi yang sesuai dengan pedoman Cara Pembuatan 

Obat yang Baik (CPOB) dan Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik (CPOTB) 
c.  Mampu mengevaluasi dan memastikan mutu sediaan farmasi sesuai dengan syarat  Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB) 

dan Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik (CPOTB) 
d. Menguasai undang-undang kefarmasian dan Menerapkan etika kefarmasian dalam melaksanakan kegiatan produksi sediaan 

farmasi. 
2. Penguasaan Bidang Keterampilan Kerja (Skills):  

a. Mampu merencanakan kegiatan farmasi dalam bidang industri 
b. Menguasai keterampilan dalam kegiatan formulasi produk kering dan produk cair serta  kegiatan pengemasan, karantina dan 

penyerahan produk jadi, produk ruahan serta produk jadi. 
c. Mampu mengaplikasikan prinsip kerja instrumen dalam kegiatan produksi. 
d. Mampu menangani pengolahan limbah yang baik di Industri Farmasi 
e. Mampu menangani keluhan terhadap produk kembalian. 

f. Penguasaan Bidang Manajerial (Know-how): 
a. Mampu merancang kegiatan di industri farmasi yang optimal sesuai dengan  Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB) dan dan 

Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik (CPOTB) 
b. Mampu menerapkan sistem manajemen dalam praktik kefarmasian di industri farmasi. 
c. Mampu merancang Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam setiap kegiatan di Industri Farmasi. 
d. Mampu melakukan pekerjaan kefarmasian di industri seperti penanganan bahan awal, produksi, pengemasan dan jaminan 

mutu sediaan farmasi 
e. Memiliki softskills dan tanggung jawab dalam mengaplikasikan IPTEKS bidang farmasi 

DeskripsiSingkat MK Mata kuliah Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB) dan Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik (CPOTB) berisi sejarah dan 
perkembangan CPOB dan CPOTB di Indonesia, perbandingan CPOB dan CPOTB yang berlaku dan pernah berlaku di Indonesia, aspek-
aspek CPOB dan CPOTB yang meliputi manajemen mutu; personalia; bangunan dan fasilitas; peralatan; sanitasi dan higiene; produksi; 
pengawasan mutu; inspeksi diri, audit mutu dan audit dan persetujuan pemasok; penanganan keluhan terhadap produk dan penarikan 
kembali poduk; dokumentasi; pembuatan dan analisis berdasarkan kontrak; kualifikasi dan validasi. 

Bahan Kajian / 
Materi 
Pembelajaran 

1. Pengetahuan mengenai sejarah dan perkembangan CPOB dan CPOTB  di Indonesia serta perbandingan CPOB 2001, 2006, dan 2012, 

2018.  

2. Pengetahuan mengenai pemastian mutu, pengkajian mutu produk, dan manajemen risiko mutu dari aspek Manajemen Mutu serta 

prinsip, ketentuan umum, personil kunci, kualifikasi dan tanggung jawab dari aspek personalia. 
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3. Pengetahuan mengenai prinsip, ketentuan umum, area penimbangan, area produksi, klasifikasi kebersihan ruang pembuatan obat, 

area penyimpanan, area pengawasan mutu, dan sarana pendukung dari aspek Bangunan dan Fasilitas serta prinsip, ketentuan 

umum, desain dan konstruksi, dan perawatan dari aspek Peralatan 

4. Pengetahuan mengenai prinsip, ketentuan umum, higiene perorangan, sanitasi bangunan dan fasilitas, pembersihan serta sanitasi 

perlatan. 

5. Pengetahuan mengenai prinsip, ketentuan umum, bahan dan poses produksi poduk kering, bahan dan produksi produk cair, 

kegiatan pengemasan, karantina dan penyerahan produk jadi, produk ruahan serta produk jadi. 

6. Keterampilan dalam teknik pengambilan sampel, pengujian sampel serta persyaratan pengujian yang sesuai dengan prinsip dan 

ketentuan umum.. 

7. Keterampilan dalam pemilihan bahan awal produksi,audit mutu, audit dan persetujuan pemasok. 

8. Pengetahuan mengenai dokumentasi spesifikasi bahan awal, bahan pengemas, produk antara dan produk ruahan, produk jadi, 

pengambilan sampel dan pengujian, serta  penanganan keluhan, dan penarikan kembali produk. 

9. Pengetahuan mengenai Pembuatan dan Analisis berdasarkan kontak yang dilakukan di industri farmasi serta ketentuan umum 

untuk pemberi kontrak, penerima kontrak, dan pembuatan kontrak 

Pengetahuan mengenai definisi kualifikasi dan validasi, jenis kualifikasi mesin, jenis-jenis validasi dalam kegiatan industri farmasi. 

Pustaka Utama :  

1. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan No.13 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat 
dan Makanan No.HK. 03.1.33.12.12.8195 Tahun 2012 Tentang Penerapan Pedoman Cara Pembuatan Obat Yang Baik   

2. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia Nomor Hk.03.1.33.12.12.8195 Tahun 2012 Tentang 
Penerapan Pedoman Cara Pembuatan Obat Yang Baik 

3. Bpom Ri, 2013, Petunjuk Operasional Penerapanpedoman Cara Pembuatan Obat Yang Baik 2012jilid I, Isbn 978-979-3707-78-5, 
Jakarta. 

4. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia Nomor Hk.03.1.23.06.11.5629 Tahun 2011 Tentang 
Persyaratan Teknis Cara Pembuatan Obat Tradisional Yang Baik 

Pendukung :  

Bpom Ri, 2014, Petunjuk Operasional Penerapanpedoman Cara Pembuatan Obat Yang Baik 2012jilid Ii, Isbn 978-979-3707-79-2, 

Jakarta. 

Dosen Pengampu Suryani,S.Farm.,M..Sc.Apt. 
 

Mata kuliah syarat Farmasetika Terapan 
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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) 

1,2 Mahasiswa mampu 

menjelaskan tentang 

pengantar CPOB dan 

CPOTB 

 

• Ketepatan menjelaskan 

tentang definisi CPOB, 

dan CPOTB, tujuan 

CPOB dan CPOTB, 

Prinsip CPOB dan 

CPOTB, Persyaratan 

CPOB dan CPOTB, 

Sertifikat CPOB dan 

CPOTB. 

• Ketepatan menjelaskan 

tentang sejarah dan 

perkembangan CPOB dan 

CPOTB di Indonesia, 

serta perrbandingan 

CPOB 2001, 2006, dan 

2012. 

Kriteria: ketepatan dan 

penguasaan  

 

Bentuk non-test 

• Tulisan makalah 

• Presentasi 

• Kuliah & diskusi 

 

• Tugas-1: menyusun 

ringkasan tentang sejarah 

dan perkembangan CPOB 

dan CPOTB di Indonesia 

serta perbandingan CPOB 

2001, 2006, dan 2012. 

 

 

• Kontrak dan tujuan 

perkuliahan. 

• Pengantar singkat 

kuliah CPOB dan 

CPOTB 

• Sejarah dan 

perkembangan CPOB 

dan CPOTB di 

Indonesia 

• Perbandingan CPOB 

2001, 2006, dan 2012 

 

10 

3,4 Mahasiswa mampu 

memahami penerapan 

aspek CPOB dan CPOTB 

terkait Manajemen Mutu 

dan Personalia 

• Ketepatan dalam 

menjelaskan prinsip, 

ketentuan umum, 

pemastian mutu, 

pengkajian mutu produk, 

dan manajemen risiko 

mutu dari aspek 

Manajemen Mutu. 

• Ketepatan dalam 

menjelaskan prinsip, 

ketentuan umum, personil 

kunci, kualifikasi dan 

tanggung jawab dari 

Kriteria: ketepatan dan 

penguasaan  

 

Bentuk non-test 

• Tulisan makalah 

• presentasi 

• Kuliah & diskusi 

• Tugas-2: menyusun 

ringkasan tentang aspek 

Manajemen Mutu CPOB 

dan CPOTB. 

• Tugas-3:  

Menyusun ringkasan 

tentang aspek Personalia 

CPOB  dan CPOTB. 

• Pengetahuan mengenai 

aspek Manajemen 

Mutu, meliputi prinsip, 

ketentuan umum, 

pengkajian mutu 

produk, dan 

manajemen risiko 

mutu. 

• Pengetahuan mengenai 

aspek Personalia, 

meliputi prinsip, 

ketentuan umum, 

personil kunci, 

kualifikasi dan 

tanggung jawab. 

15 
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aspek personalia.  

5,6 Mahasiswa mampu 

memahami penerapan 

aspek CPOB dan CPOTB 

terkait Bangunan dan 

Fasilitas serta Peralatan 

• Ketepatan dalam 

menjelaskan prinsip, 

ketentuan umum, area 

penimbangan, area 

produksi, klasifikasi 

kebersihan ruang 

pembuatan obat, area 

penyimpanan, area 

pengawasan mutu, dan 

sarana pendukung dari 

aspek Bangunan dan 

Fasilitas. 

• Ketepatan dalam 

menjelaskan prinsip, 

ketentuan umum, desain 

dan konstruksi, dan 

perawatan dari aspek 

Peralatan. 

Kriteria: ketepatan dan 

penguasaan  

 

Bentuk non-test 

• Tulisan makalah 

• Presentasi 

Kuliah dan diskusi 

 

Tugas-4: Menyusunringkasan 

tentang aspek Bangunan dan 

Fasilitas CPOB dan CPOTB. 

 

Tugas-5: Menyusunringkasan 

tentang aspek Peralatan CPOB 

dan CPOTB. 

• Pengetahuan mengenai 

aspek Bangunan dan 

Fasilitas, meliputi 

prinsip, ketentuan 

umum, area 

penimbangan, area 

produksi, klasifikasi 

ruang pembuatan obat, 

area penyimpanan, 

area pengawasan mutu, 

dan sarana pendukung. 

• Pengetahuan mengenai 

aspek peralatan, 

meliputi prinsip, 

ketentuan umum, 

desain dan konstruksi, 

serta tata cara 

perawatan. 

10 

7 Mahasiswa mampu 

memahami penerapan 

aspek CPOB dan CPOTB 

terkait Sanitasi dan 

Higiene 

• Ketepatan dalam 

menjelaskan prinsip, 

ketentuan umum, higiene 

perorangan, sanitasi 

bangunan dan fasilitas, 

pembersihan serta 

sanitasi perlatan. 

 

Kriteria: ketepatan dan 

penguasaan 

 

Bentuk non-test 

• Tulisan makalah 

• Presentasi 

Kuliah dan diskusi  

 

Tugas-6: 

Menyusunringkasan 

tentang aspek Sanitasi dan 

Higiene CPOB dan 

CPOTB. 

Pengetahuan mengenai 

aspek sanitasi dan higiene, 

meliputi prinsip, ketentuan 

umum, , higiene 

perorangan, sanitasi 

bangunan dan fasilitas, 

pembersihan serta sanitasi 

perlatan. 

20 

8 Evaluasi Tengah Semester / Ujian Tengan Semester 
9 Mahasiswa mampu 

memahami penerapan 

aspek CPOB dan CPOTB 

terkait Produksi 

• Ketepatan dalam 

menjelaskan prinsip, 

ketentuan umum, bahan 

dan poses produksi poduk 

kering, bahan dan 

produksi produk cair, 

kegiatan pengemasan, 

karantina dan penyerahan 

produk jadi, produk 

ruahan serta produk jadi. 

Kriteria: ketepatan dan 

penguasaan 

 

Bentuk non-test 

• Tulisan makalah 

• presentasi 

Kuliah dan diskusi  

 

Tugas-7: Menyusunringkasan 

tentang aspek Produksi CPOB 

dan CPOTB. 

Pengetahuan mengenai 

aspek produksi, meliputi 

prinsip, ketentuan umum, 

bahan dan poses produksi 

poduk kering, bahan dan 

produksi produk cair, 

kegiatan pengemasan, 

karantina dan penyerahan 

produk jadi, produk ruahan 

serta produk jadi. 

10 

10 Mahasiswa mampu 

memahami penerapan 
• Ketepatan dalam 

menjelaskan prinsip, 

Kriteria: ketepatan dan 

penguasaan 

Kuliah dan diskusi 

 

Pengetahuan mengenai 

aspek pengawasan mutu, 

5 
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aspek CPOB dan CPOTB 

terkait Pengawasan Mutu 

ketentuan umum, 

pengambilan sampel, 

pengujian sampel, 

persyaratan pengujian 

 

Bentuk non-test 

• Tulisan makalah 

• presentasi 

Tugas-8: Menyusun ringkasan 

tentang aspek Pengawasan 

Mutu CPOB dan CPOTB. 

meliputi prinsip, ketentuan 

umum, pengambilan 

sampel, pengujian sampel, 

persyaratan pengujian 

11 Mahasiswa mampu 

memahami penerapan 

aspek CPOB dan CPOTB 

terkait Inspeksi Diri, Audit 

Mutu dan Audit & 

Persetujuan Pemasok 

• Ketepatan dalam 

menjelaskan prinsip, 

ketentuan umum, audit 

mutu, audit dan 

persetujuan pemasok. 

Kriteria: ketepatan dan 

penguasaan 

 

Bentuk non-test 

• Tulisan makalah 

• presentasi 

Kuliah dan diskusi 

 

Tugas-9: Menyusunringkasan 

tentangaspek  Inspeksi Diri, 

Audit Mutu dan Audit & 

Persetujuan Pemasok CPOB 

dan CPOTB. 

Pengetahuan mengenai 

aspek Inspeksi Diri, Audit 

Mutu dan Audit & 

Persetujuan Pemasok, 

meliputi prinsip, ketentuan 

umum, audit mutu, audit 

dan persetujuan pemasok. 
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12,13 Mahasiswa mampu 

memahami penerapan 

aspek CPOB dan CPOTB 

terkait Penanganan 

Keluhan Terhadap Produk 

dan Penarikan Kembali 

Produk Serta Dokumentasi 

• Ketepatan dalam 

menjelaskan prinsip, 

ketentuan 

umum,penanganan 

keluhan, dan penarikan 

kembali produk. 

• Ketepatan dalam 

menjelaskan prinsip, 

ketentuan umum, 

dokumentasi spesifikasi 

bahan awal, bahan 

pengemas, produk antara 

dan produk ruahan, 

produk jadi, pengambilan 

sampel dan pengujian. 

 

Kriteria: ketepatan dan 

penguasaan 

 

Bentuk non-test 

• Tulisan makalah 

• presentasi 

Kuliah, diskusi dan kerja 

mandiri 

 

• Tugas-10: 

Menyusunringkasan tentang 

aspek  Inspeksi Diri, Audit 

Mutu dan Audit & 

Persetujuan Pemasok CPOB 

dan CPOTB  

• Tugas-11: 

Menyusunringkasan tentang 

aspek Dokumentasi  

• Pengetahuan mengenai 

aspek Penanganan 

Keluhan Terhadap 

Produk dan Penarikan 

Kembali Produk, 

meliputi prinsip, 

ketentuan umum, 

penanganan keluhan, 

dan penarikan kembali 

produk. 

• Pengetahuan mengenai 

aspek Dokumentasi, 

meliputi prinsip, 

ketentuan umum, 

dokumentasi spesifikasi 

bahan awal, bahan 

pengemas, produk 

antara dan produk 

ruahan, produk jadi, 

pengambilan sampel 

dan pengujian. 

 

10 

14 Mahasiswa mampu 

memahami penerapan 

aspek CPOB dan CPOTB 

terkait Pembuatan dan 

Analisis Berdasarkan 

Kontrak 

• Ketepatan dalam 

menjelaskan prinsip, 

ketentuan umum, 

pemberi kontrak, 

penerima kontrak, dan 

pembuatan kontrak  

Kriteria: ketepatan dan 

penguasaan 

 

Bentuk non-test 

• Tulisan makalah 

• presentasi 

Kuliah dan  diskusi  

 

Tugas-12: 

Menyusunringkasan tentang 

aspek Pembuatan dan Analisis 

Berdasarkan Kontrak 

Pengetahuan mengenai 

aspekPembuatan dan 

Analisis Berdasarkan 

Kontrak, meliputi prinsip, 

ketentuan umum, pemberi 

kontrak, penerima kontrak, 

pembuatan kontrak. 

10 
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15 Mahasiswa mampu 

memahami penerapan 

aspek CPOB dan CPOTB 

terkait Kualifikasi dan 

Validasi 

• Ketepatan dalam 

menjelaskan prinsip, 

ketentuan umum, definisi 

kualifikasi dan validasi, 

jenis kualifikasi mesin, 

jenis-jenis validasi dalam 

kegiatan industri farmasi. 

Kriteria: ketepatan dan 

penguasaan 

 

Bentuk non-test 

• Tulisan makalah 

• presentasi 

Kuliah, diskusi dan kerja 

mandiri 

 

Tugas-13: 

Menyusunringkasan tentang 

aspek Kualifikasi dan 

Validasi. 

Pengetahuan mengenai 

aspek Kualifikasi dan 

Validasi, meliputi prinsip, 

ketentuan umum, definisi, 

jenis kualifikasi mesin, 

jenis-jenis validasi dalam 

kegiatan industri farmasi. 

5 

16 Evaluasi Akhir Semester / Ujian Akhir Semester 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


