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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 

k. Memiliki karakter UHO BISA JAGAD KITA yaitu Bersih Indah Sejuk Aman, Jujur Adil Gotong-royong Adaptif Disiplin, Kreatif Inovatif Toleran 

dan Amanah 

2. Pengetahuan:  
a. Menguasai teori, konsep dan aplikasi ilmu kemaritiman dalam relefansinya dengan ilmu kefarmasian. 

b. Menguasai pengetahuan tentang aplikasi kemaritiman yang digunakan untuk pengembangan keilmuan farmasi, sosio-farmasi, hukum dan 

etika kefarmasian yang berkaitan dengan produk dan farmasi dan kebijakan kemaritiman, 

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. 
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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 

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 
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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. Memiliki kebanggan sebagai bangsa yang memiliki warisan budaya kemaritiman yang unggul untuk digunakan dalam pengembangan potensi 
maritime Nusantara untuk kemakmuran rakyat khususnya dibidang kesehatan   

2. Memiliki pemahaman tentang kemaritiman serta potensi dalam pengembangan produk farmasi 
3. Memiliki pemahaman komprehensif  tentang hubungan dan kaitan antar ilmu dan kaitannya dengan ilmu farmasi 
4. Memiliki konsep diri farmasis yang terinternalisasi dengan baik, dan farmasis yang mampu menjawab tantangan zaman dalam peningkatan 

derajat kesehatan masyarakat yang terkait dengan potensi dan budaya maritim 

5. Mampu melakukan analisis atas permasalahan dalam kegiatan kefarmasian dengan pendekatan holistik dan terintegrasi menggunakan 
pendekatan maritime 

6. Mampu menemukan solusi atas pengobatan menggunakan sumber daya kelautan di masyarakat 
7. Mampu memberikan jawaban solutif untuk permasalahan terkini di era revolusi industri 4.0 dengan sumber memanfaatkan daya maritime 

terutama produk obat dan bahan baku obat dari sumber daya maritime 

Deskripsi Singkat MK Mata kuliah terdiri dari pengantar sejarah farmasi dan maritime nusantara, bukti arkeologis maritime Indonesia, kajian antar bidang ilmu dan antar 
ilmu farmasi, relevansi kemaritiman dengan ilmu kefarmasian, gambaran maritime Sulawesi Tenggara dan Indonesia, aspek ekonomi maritime, 
aspek social-budaya maritime, aspek politik maritime, potensi maritime Indonesia sebagai produk farmasi, bakti social maritime mahasiswa. 

Bahan Kajian / Materi 
Pembelajaran 

Sejarah maritime dunia dan Nusantara, Ilmu farmasi dasar, filosofi farmasi, Natural science, ilmu kesehatan masyarakat, pelayanan kefarmasian, 
manajemen farmasi, pharmaceutical sciences, farmasi klinik  

Pustaka Utama :  
1. Harding, G., Nettleton, S., and Taylor, K., 1990. Sociology for Pharmacist: An Introduction. Mc Millan, London 

2. Sorensen, E.W. and Mount, J.K., 2003. The Concept of Social Pharmacy, The Chronic Ill, Summer Edition. 1-2 

3. Taylor, K. and Harding, G., 2001, Pharmacy Practice, Taylor & Francis, New York, 54, 60, 339 

4. Wertheimer, A.I. 1991. Sosial/behavioural Pharmacy-The Minnesota Experience. J Clin Pharm Ther 16:381-383. 

Pendukung :  

1. Accreditation Council For Pharmacy Education, 2006, Accreditation Standards and Guidelines for the Profesional Program in Pharmacy Leading to the Doctor 

of Pharmacy Degree, Chicago, Illinois, 18,20 

2. Manasse, H.R. and Rucker, T.D. 1984. Pharmacy Administration and its Relationship to Education, Research and Practice. Sosial Adm Pharm 2(3):127-135. 

3. Foreign Pharmacy Graduate Equivalency Examination® (FPGEE®) study guide, 2007 ‘the National Association of Boards of Pharmacy 

Dosen Pengampu Sunandar Ihsan, Sabarudin/Restu Nur Hasanah 

Matakuliah syarat Farmakologi, Farmakoterapi, Pelayanan Kefarmasian 
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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 ] 

 
 

Bobot 
Penilaia

n (%) 
 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

1 Mampu melakukan 
klasifikasi dan hubungan 
bidang ilmu farmasi dengan 
ilmu lain (ilmu hukum, 
ekonomi, sosial, psikologi, 
antropologi serta ilmu eksak 
dan kedokteran) serta kaitan 
antar keilmuan farmasi itu 
sendiri 

Kemampuan 

mendeskripsikan dan 

mengklasifikasikan 

berbagai bidang ilmu dan 

kaitannya dengan ilmu-ilmu 

kefarmasian 

Kriteria: 
Deskripsi secara jelas dan 
tuntas 
 
Bentuk Peniaian: Lisan 

Tatap muka dan belajar 
mandiri. 
Metode Self-directed, 
Collaborative Learning, 
learning dan contextual 
learning. 

Tinjauan ilmu-ilmu sosial 
(hukum, ekonomi, psikologi, 
antropolgi, sejarah), ilmu-ilmu 
kesehatan, ilmu farmasi  
 
Pustaka: 
1. Harding, G., Nettleton, S., and 

Taylor, K., 1990. Sociology for 

Pharmacist: An Introduction. Mc 

Millan, London 

2. Sorensen, E.W. and Mount, 

J.K., 2003. The Concept of 

Social Pharmacy, The Chronic 

Ill, Summer Edition. 1-2 

5 

2 Mampu memahami sejarah 
kemaritiman dunia dan 
nusantara 

Kemampuan 

mendeskripsikan sejarah 

maritime dunia dan 

nusantara dan kebanggaan 

terhadap budaya maritime 

Nusantara 

Kriteria: 
Deskripsi secara jelas dan 
tuntas 
 
Bentuk Peniaian: Lisan 

Tatap muka dan belajar 
mandiri. 
Metode Self-directed, 
Collaborative Learning, 
learning dan contextual 
learning. 

Tinjauan ilmu-ilmu kemaritiman 
(hukum, ekonomi, psikologi, 
antropolgi, sejarah), ilmu-ilmu 
kesehatan, ilmu farmasi  
 
Pustaka: 
3. Taufiqurahman Setiawan dkk, 

2017, Kemaritiman Nusantara, 

Editor Bambang Budi Utomo, 

Pustaka Yayasan Obor 

Indonesia dan Kementrian 

Pendidikan dan Kebudayaan RI 

4.  

10 

3 Mampu memahami konsep 
pentingnya wawasan 

Penguasaan terhadap 
konsep dan peran budaya 

Kriteria: 
Deskripsi secara jelas dan 

Tatap muka dan belajar 
mandiri, 

Pengertian wawasan 
kemaritiman, arti penting 

10 
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kemaritiman dalam 
peningkatan kualitas bangsa 
dan negara 

mariritm dalam 
pembentukan jati diri 
bangsa Indonesia  

tuntas, 
 
Bentuk penilaian: 
Lisan, Tulisan, Tugas 

Self-directed learning, 
Problem Based Learning & 
Inquiry, Contextual 
Learning 
Small Group Discussion 

wawasan kemaritiman dalam 
pembentukan jati diri bangsa  

4 Mampu memahami konsep 
aspek ekonomi maritim 

Penguasaan terhadap 
konsep maritime yang 
terkait dengan potensi 
sumber daya laut dan biota 
laut 

Kriteria: 
Deskripsi secara jelas dan 
tuntas, perhitungan benar 
 
Bentuk penilaian: 
Lisan, Tulisan, Tugas 

Tatap muka dan belajar 
mandiri, 
Self-directed learning, 
Problem Based Learning & 
Inquiry,  
Small Group Discussion 

Konsep ekonomi maritim, 
potensi kelautan Indonesia, 
ZEE 

5 

5 Mampu memahami konsep 
ekonomi maritime dalam 
bidang transportasi, industry 
perkapalan dan penemuan 
harta karun 

Penguasaan terhadap 
konsep pengelolaan jasa 
kelautan 

Kriteria: 
Deskripsi secara jelas dan 
tuntas, perhitungan benar 
 
Bentuk penilaian: 
Lisan, Tulisan, Tugas 

Tatap muka dan belajar 
mandiri, 
Self-directed learning, 
Contextual Learning 
Problem Based Learning & 
Inquiry, 
Small Group Discussion 

Perbedaan potensi ekonomi 
maritime antara jasa dan 
industry serta pengelolaan 
sumber daya alam laut 

10 

6 Mampu memahami konsep 
social-budaya maritime 
dalam pebentukan karakter 
jati diri bangsa Indonesia 
yang unik dan khas 

Peningkatan pemahaman 
terhadap konsep social-
budaya maritime nusantara 
dalam kemampuan melihat 
potesi maritime untuk 
pemanfaatannya dalam 
bidang kesehatan  

Kriteria: 
Deskripsi secara jelas dan 
tuntas, peningkatan  
kepercayaan dan 
pemahaman konsep diri 
farmasi  
 
Bentuk penilaian: 
Lisan, Tulisan, Tugas 

Tatap muka dan belajar 
mandiri, 
Self-directed learning, 
Cooperative Learning, 
Contextual Learning 

Karakteristik masyarakat 
maritime, kearifan local bidaya 
maritime, potensi kemaritiman 
dari masyarakat pesisir 

10 

7 Mampu memahami konsep 
politik maritime dalam 
peningkatan kualitas bangsa 
Indonesia 

Penguasaan terhadap 
konsep AKLI, system 
pertahanan kemananan 
maritime, ancaman 
maritime Indonesia, 
kekuatan maritime 
Indonesia, daya tawar 
maritime Indonesia  

Kriteria: 
Deskripsi secara jelas dan 
tuntas dan benar 
 
Bentuk penilaian: 
Lisan, Tulisan, Tugas 

Tatap muka dan belajar 
mandiri, 
Self-directed learning, 
Problem Based Learning & 
Inquiry, 
Small Group Discussion 

Batasan AKLI di Indonesia, 
system pertahanan kemananan 
maritime Indonesia, potensi 
dan ancaman maritime 
Indonesia, Kedudukan Mariritm 
Indonesia   

5 

8 Evaluasi Tengah Semester / Ujian Tengan Semester  
9 Mampu menggali dan Penguasaan terhadap teori Kriteria: Tatap muka dan belajar Potensi sumber daya maritime 10 
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mendapatkan data potensi 
kemaritiman dari 
masyarakat maritime 
Indonesia khususnya 
Sulawesi Tenggara di 
bidang pelayanan 
kesehatan 

pelayanan kesehatan, 

penguasaan terhadap 

sumber-sumber daya 

maritime untuk pelayanan 

kesehatan 

Deskripsi secara jelas dan 
pencarian jurnal 
pemanfaatan sumber daya 
kemaritiman 
 
Bentuk penilaian: 
Tulisan, Tugas 

mandiri. 
Metode Self-directed 
learning dan contextual 
learning. 

di bidang pelayanan kesehatan 
khususnya kefarmasian 

10 Mampu menjelaskan cara 
pelestarian dan peningkatan 
kualitas lingkungan maritime 
khususnya pelayanan 
kesehatan di wilayah pesisir 

Penguasaan terhadap 

penemuan potensi 

maritime yang digunakan 

dalam peningkatan dan 

pengembangan  pelayanan 

kesehatan di Indonesia  

Kriteria: 
Deskripsi secara jelas dan 
aplikasi kritik jurnal 
benar/tepat 
 
Bentuk penilaian: 
Tulisan, Tugas 

Tatap muka dan belajar 
mandiri. 
Metode Self-directed 
learning dan contextual 
learning. 

Sumber kerusakan lingkungan 
maritime, Metode pelestarian 
lingkungan maritime 

5 

11 Mampu menjelaskan potensi 
kemaritiman dalam 
pengembangan dan 
peningkatan pelayanan 
kesehatan di Indonesia 

Penguasaan terhadap 

penemuan potensi 

maritime yang digunakan 

dalam peningkatan dan 

pengembangan  pelayanan 

kesehatan di Indonesia  

Kriteria: 
Deskripsi secara jelas dan 
aplikasi kritik jurnal 
benar/tepat 
 
Bentuk penilaian: 
Tulisan, Tugas 

Tatap muka dan belajar 
mandiri. 
Metode Self-directed 
learning dan contextual 
learning. 

Potensi-potensi sumber daya 
kelautan Indonesia. Hasil-hasil 
peneltian sumber daya laut di 
bidang kefarmasian dan 
kesehatan yaitu obat, kosmetik 
dan suplemen 

10 

12, 13 Mampu menganalisis 
masalah kemaritiman dan 
merancang dan menetapkan 
kegiatan yang terkait 
dengan pelayanan 
kesehatan masyarakat 
daerah pesisir tersebut 

Proposal kegiatan 

pelayanan kesehatan 

kemaritiman yang telah 

disahkan  

Kriteria: 
Proposal yang telah 
disetujui oleh dosen 
pengampu dan jurusan 
 
Bentuk Penilaian: 
Tugas Kelompok 

Self-directed learning, 
Problem Based Learning & 
Inquiry, 
Small Group Discussion 

Metode analisis dan penetapan 
masalah, 
Teknik pemecahan masalah, 
Penetapan kegiatan 

10 

14, 15 Mampu melakukan kegiatan 
pelayanan kesehatan 
dengan tema kemaritiman 

Kemampuan melakukan 
kegiatan dengan tema 
kemaritiman di masyarakat  

Kriteria: 
Pencapaian rencana 
kegiatan yang telah 
disusun 
 
Bentuk penilaian: 
Tugas 

Self-directed learning, 
Problem Based Learning & 
Inquiry, 
Small Group Discussion 

Studi lapangan tema 
kemaritiman 

10 

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

SILABUS SINGKAT 

MATA KULIAH 

Nama               Farmasi Sosial 

Kode                  

Kredit               2 

Semester   

DESKRIPSI MATA KULIAH 
Mata kuliah terdiri dari pengantar sejarah farmasi dan maritime nusantara, bukti arkeologis maritime Indonesia, kajian 
antar bidang ilmu dan antar ilmu farmasi, relevansi kemaritiman dengan ilmu kefarmasian, gambaran maritime 
Sulawesi Tenggara dan Indonesia, aspek ekonomi maritime, aspek social-budaya maritime, aspek politik maritime, 
potensi maritime Indonesia sebagai produk farmasi, bakti social maritime mahasiswa. 

CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH (CPMK) 
1 Memiliki kebanggan sebagai bangsa yang memiliki warisan budaya kemaritiman yang unggul untuk digunakan 

dalam pengembangan potensi maritime Nusantara untuk kemakmuran rakyat khususnya dibidang kesehatan 

2 Memiliki pemahaman tentang kemaritiman serta potensi dalam pengembangan produk farmasi 

3 Memiliki pemahaman komprehensif  tentang hubungan dan kaitan antar ilmu dan kaitannya dengan ilmu farmasi 

4 Memiliki konsep diri farmasis yang terinternalisasi dengan baik, dan farmasis yang mampu menjawab tantangan 
zaman dalam peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang terkait dengan potensi dan budaya maritim 

5 Mampu melakukan analisis atas permasalahan dalam kegiatan kefarmasian dengan pendekatan holistik dan 
terintegrasi menggunakan pendekatan maritime 

6 Mampu menemukan solusi atas pengobatan menggunakan sumber daya kelautan di masyarakat 

7 Mampu memberikan jawaban solutif untuk permasalahan terkini di era revolusi industri 4.0 dengan sumber 
memanfaatkan daya maritime terutama produk obat dan bahan baku obat dari sumber daya maritime 

SUB CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH (Sub-CPMK) 

1 
Mampu melakukan klasifikasi dan hubungan bidang ilmu farmasi dengan ilmu lain (ilmu hukum, ekonomi, sosial, 
psikologi, antropologi serta ilmu eksak dan kedokteran) serta kaitan antar keilmuan farmasi itu sendiri 

2 Mampu memahami sejarah kemaritiman dunia dan nusantara 

3 Mampu memahami konsep pentingnya wawasan kemaritiman dalam peningkatan kualitas bangsa dan negara 
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4 Mampu memahami konsep aspek ekonomi maritim 

5 
Mampu memahami konsep ekonomi maritime dalam bidang transportasi, industry perkapalan dan penemuan 
harta karun 

6 
Mampu memahami konsep sosial-budaya maritime dalam pebentukan karakter jati diri bangsa Indonesia yang 
unik dan khas 

7 Mampu memahami konsep politik maritime dalam peningkatan kualitas bangsa Indonesia 

8 
Mampu menggali dan mendapatkan data potensi kemaritiman dari masyarakat maritime Indonesia khususnya 
Sulawesi Tenggara di bidang pelayanan kesehatan 

9 
Mampu menjelaskan cara pelestarian dan peningkatan kualitas lingkungan maritime khususnya pelayanan 
kesehatan di wilayah pesisir 

10 
Mampu menjelaskan potensi kemaritiman dalam pengembangan dan peningkatan pelayanan kesehatan di 
Indonesia 

11 
Mampu menganalisis masalah kemaritiman dan merancang dan menetapkan kegiatan yang terkait dengan 
pelayanan kesehatan masyarakat daerah pesisir tersebut 

12 Mampu melakukan kegiatan pelayanan kesehatan dengan tema kemaritiman 

MATERI PEMBELAJARAN 
1 Tinjauan ilmu-ilmu sosial (hukum, ekonomi, psikologi, antropolgi, sejarah), ilmu-ilmu kesehatan, ilmu farmasi  

2 
Tinjauan ilmu-ilmu kemaritiman (hukum, ekonomi, psikologi, antropolgi, sejarah), ilmu-ilmu kesehatan, ilmu 
farmasi 

3 Pengertian wawasan kemaritiman, arti penting wawasan kemaritiman dalam pembentukan jati diri bangsa  

4 Konsep ekonomi maritim, potensi kelautan Indonesia, ZEE 

5 Perbedaan potensi ekonomi maritime antara jasa dan industry serta pengelolaan sumber daya alam laut 

6 
Mampu memahami konsep social-budaya maritime dalam pebentukan karakter jati diri bangsa Indonesia yang 
unik dan khas 

7 
Batasan AKLI di Indonesia, system pertahanan kemananan maritime Indonesia, potensi dan ancaman maritime 
Indonesia, Kedudukan Maritim Indonesia   

8 Potensi sumber daya maritime di bidang pelayanan kesehatan khususnya kefarmasian 

9 Sumber kerusakan lingkungan maritime, Metode pelestarian lingkungan maritime 

10 
Potensi-potensi sumber daya kelautan Indonesia. Hasil-hasil peneltian sumber daya laut di bidang kefarmasian 
dan kesehatan yaitu obat, kosmetik dan suplemen 

11 
Metode analisis dan penetapan masalah, 
Teknik pemecahan masalah, 
Penetapan kegiatan 

11 
Ruang lingkup utcome terapi, studi outcome terapi, peran studi outcome terapi untuk peningkatan tujuan 
pelayanan kefarmasian 

12 Studi lapangan tema kemaritiman 
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PUSTAKA  
 PUSTAKA 

 1. WHO, UNCLOS 1982 

2. Taufiqurahman Setiawan dkk, 2017, Kemaritiman Nusantara, Editor Bambang Budi Utomo, Pustaka Yayasan Obor 
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OGO 
PT 

UNIVERSITAS HALU OLEO 

Fakultas Farmasi 

Program Studi Sarjana Farmasi 
RENCANA TUGAS MAHASISWA 

MATA KULIAH Farmasi Sosial 

KODE  sks 2 SEMESTER VI 

DOSEN 

PENGAMPU 

1. Sunandar Ihsan 

2. Sabarudin/ Restu Nur Hasanah  

BENTUK TUGAS WAKTU PENGERJAAN TUGAS 

Soal perhitungan 1 minggu 
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JUDUL TUGAS 

Penentuan dosis pemeliharaan pasien gagal ginjal 

SUB CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH 

1. Mampu memahami konsep dan peran farmasis dalam kesehatan masyarakat  

2. Mampu melakukan aplikasi studi-studi farmakoekonomi, farmakoepidemiologi, studi kualitas hidup dan 

kepuasan pasien 

3. Memapu memanfaatkan teknologi informasi untuk pelayananan kefarmasian 

DISKRIPSI TUGAS 

▪ Membuat makalah dan persentase tentang peran dan fungsi farmasis dalam upaya pencegahan dan 

promotif kesehatan 

▪ Membuat rancangan studi farmakoekonomi dan farmakoepidemiologi serta memanfaatkan hasil studi 

dalam perbaikan pelayanan kefarmasian 

▪ Membuat video pelayanan kefarmasian 

METODE PENGERJAAN TUGAS 

1. Individu 

2. Pembuatan catatan laporan (format) penyesuaian dosis obat pasien 

3. Persentase jawaban 

BENTUK DAN FORMAT LUARAN 

a. Obyek Garapan: vaksin dan imunisasi, teknologi informasi 

b. Bentuk Luaran:  

1. Catatan/format pelaporan, video pelayanan kefarmasian 

2. Rancangan studi farmakoekonomi, farmakoepidemiologi, studi kualitas hidup 

INDIKATOR, KRETERIA DAN BOBOT PENILAIAN 

1. Sangat baik (85-100): Ketepatan dan kesesuaian pembahasan dan tema dan kesesuaian format dan 

metodologi penulisan 

2. Baik (75-84): Ketepatan dan kesesuaian pembahasan dan tema namun terdapat ketidaksesuaian 

dengan format dan metodologi penulisan  

3. Sedang (60-74): Pembahasan kurang mendalam namun sesuai dengan format dan metodologi 

penulisan 

4. Kurang (<60): Pembahasan kurang mendalam dan terdapat ketidaksesuai dengan format dan 

metodologi penulisan 

JADWAL PELAKSANAAN 

1. Minggu ke- 8  

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

 

 
 
 
 


