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Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena rahmat dan 

karunia-Nya  Modul  PKPA  Industri Farmasi ini  dapat  terselesaikan.  Modul  ini 

disusun agar dapat dijadikan sebagai pedoman pelaksanaan PKPA di Industri 

Farmasi. Dengan modul ini diharapkan agar mahasiswa lebih siap dalam 

melaksanakan PKPA di Industri Farmasi dan mendapat gambaran tentang materi 

yang akan diperoleh selama  PKPA.  Modul  ini  juga  diharapkan  dapat  

memberikan  standar  untuk institusi tempat PKPA (Industri Farmasi), agar 

mempunyai keseragaman dan panduan dalam menyelenggarakan PKPA di Industri 

Farmasi. 

Penyusun mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang 

telah membantu proses penyelesaian Modul PKPA industri ini. Semoga  Modul  ini  

dapat  memberikan  manfaat  terutama  bagi  mahasiswa. Masukan berupa kritik 

dan saran yang membangun sangat kami harapkan untuk menyempurnakan Modul 

PKPA industri Farmasi ini. 
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BAB I. PENDAHULUAN 
 

 

A. Latar Belakang 

 

Kesehatan merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam membangun 

unsur manusia agar memiliki kualitas seperti yang diharapkan. Pesatnya kemajuan 

ilmu pengetahuan dan teknologi menyebabkan masyarakat dapat dengan mudah 

mendapatkan informasi mengenai kesehatan sehingga kesadaran masyarakat akan 

pentingnya hidup sehat semakin meningkat. Oleh karena itu, dibutuhkan pengadaan 

sarana kesehatan yang terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat. Salah satu sarana 

kesehatan yang bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di bidang 

perbekalan farmasi dan alat kesehatan adalah Industri Farmasi.   

Industri farmasi diharapkan dapat menyediakan produk obat dan alat kesehatan 

yang aman, efektif, dan memenuhi standar mutu. Hal-hal yang diperlukan untuk 

mencapai tujuan ini adalah adanya suatu pedoman yang menjelaskan tentang cara dan 

syarat pelaksanaan kerja yang mencakup seluruh aspek mulai dari tahapan merancang, 

produksi, analisa, penyimpanan, distribusi obat hingga pengendalian mutu di suatu 

industri farmasi.   

Menurut SK Menkes No. 245/Menkes/SK/V/1990 industri farmasi adalah industri 

obat jadi dan industri bahan baku obat. Industri obat jadi adalah industri yang 

memproduksi suatu produk yang telah melalui seluruh tahap proses pembuatan. Obat 

jadi ini dapat berupa sediaan atau paduan bahan yang siap digunakan untuk 

mempengaruhi sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan 

diagnosa, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan 

kontrasepsi. Industri farmasi merupakan salah satu tempat dimana apoteker 

melakukan pekerjaan kefarmasian terutama menyangkut pengadaan, pengolahan 

pengemasan, pengendalian mutu sediaan farmasi, penyimpanan, pendistribusian dan 

pengembangan obat. 

Sasaran utama industri farmasi adalah memproduksi obat jadi dengan 

mengutamakan keamanan, keefektifan, kualitas dan harga yang terjangkau oleh 

masyarakat. Untuk menghasilkan obat jadi yang memenuhi persyaratan yang telah 
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ditetapkan sesuai dengan tujuan penggunaannya, setiap industri farmasi harus 

menerapkan CPOB (Cara Pembuatan Obat yang Baik).  

Pemerintah Indonesia melalui Departemen Kesehatan dengan Keputusan 

Menkes No. 43/Menkes/SK/II/1988 tentang CPOB, yang kemudian direvisi dengan 

Keputusan Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan No: HK. 00.05.3.02152 tahun 

2001 tentang CPOB yang mengharuskan pembuatan obat yang baik untuk menjamin 

mutu obat yang dihasilkan industri farmasi dalam seluruh aspek dan serangkaian 

kegiatan produksi sehingga obat jadi yang dihasilkan memenuhi syarat mutu yang 

ditentukan dan sesuai dengan tujuan penggunaannya. Hal yang perlu diperhatikan 

untuk menjamin mutu obat yang dihasilkan antara lain pengadaan bahan baku, proses 

pembuatan dan pengawasan mutu, bangunan, peralatan yang digunakan serta 

personel yang terlibat dalam proses pembuatan obat tersebut.  

Sumber daya manusia sangat penting dalam pembentukan dan penerapan 

sistem pemastian mutu yang memuaskan dan pembuatan obat yang benar. Oleh 

karena itu, industri farmasi berkewajiban untuk menyediakan personel yang 

terkualifikasi dan berkualitas dalam jumlah yang memadai untuk melaksanakan tugas 

secara profesional di bidangnya yaitu apoteker yang memiliki wawasan yang luas, ilmu 

pengetahuan, ketrampilan, keahlian, dan pengalaman yang memadai mengenai 

industri farmasi khususnya pemahaman prinsip-prinsip CPOB. Tuntutan tersebut dapat 

diperoleh melalui pendidikan akademis dan didukung dengan Praktek Kerja Profesi 

Apoteker (PKPA) di industri farmasi yang telah melaksanakan produksi sesuai dengan 

pedoman CPOB.  

Pada Praktek Kerja Profesi Apoteker ini, para calon Apoteker diharapkan mampu 

menerapkan ilmu pengetahuan yang telah diperoleh selama jenjang pendidikan 

formal, memiliki kemampuan, ketrampilan, dan pengalaman praktis di lingkungan 

industri farmasi, sehingga dapat dijadikan bekal dalam menjalankan profesinya di 

tengah masyarakat secara profesional. Untuk tujuan ini, Fakultas Farmasi Universitas 

Halu Oleo Kendari bekerjasama dengan pihak dari LAFI AD dan LAFI AL untuk 

membantu melatih dan membimbing calon Apoteker. 
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B.   Tujuan PKPA di Industri Farmasi 
 

Adapun tujuan dilaksanakannya Praktek Kerja Profesi Apoteker di Industri Farmasi 

adalah:  

1. Mengetahui dan memahami peran, fungsi, tugas dan tanggung jawab apoteker di 

industri farmasi.  

2. Memperoleh wawasan dan pengetahuan yang lebih luas, pengalaman praktis 

serta memahami penerapan CPOB yang berkaitan dengan seluruh kegiatan 

produksi di industri farmasi. 

3. Memberikan penggambaran nyata terkait permasalahan pekerjaan kefarmasian 

dalam industri farmasi. 

4. Mempersiapkan calon apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga 

farmasi yang profesional di industri farmasi. 

 

C.   Sasaran 
 

1.    Kriteria Mahasiswa 
 

Mahasiswa Program Studi Profesi Apoteker yang telah memenuhi persyaratan 

kerja praktek sesuai ketentuan di Program Studi Profesi Apoteker (PSPA) 

Fakultas Farmasi Universitas Halu Oleo. 

2.    Kriteria Pembimbing PKPA di Industri Farmasi  
 

Kriteria Dosen Pembimbing dari PTF 
 

a.    Dosen/Pembimbing    dari    PTF    minimal    mempunyai    jenjang 
 

Pendidikan Strata 2 dalam bidang ilmu kefarmasian. 
 

b.    Memiliki  Sertifikat  Kompetensi  Apoteker (dalam  kondisi  tertentu 
 

PTF/IAI dapat mengambil kebijaksanaan lain).  

c.    Kompeten dalam bidang tersebut. 

Preceptor 
 

Pembimbing dari luar PTF dalam hal ini disebut preceptor adalah 

a. Apoteker yang mendapat rekomendasi IAI yang berpraktik di tempat PKPA 

dan minimal telah berpraktik selama 3 tahun. 

b. Kompeten dalam bidang terkait, memiliki kemampuan mendidik dan dapat 

mengalokasikan waktu untuk mendidik. 

c. Memahami acuan pembelajaran dengan benar dan baik. 
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3.    Kriteria tempat PKPA di Industri Farmasi 
 

Kriteria  yang  harus  dipenuhi  sebagai  tempat  PKPA  sesuai  dengan 

ketentuan sbb: 

a. Industri farmasi telah memenuhi persyaratan CPOB, CPOTB, CPMB, CPKB, 

CPAKB sesuai dengan produksi industri tersebut. 

b. Bersedia dan mampu menjadi tempat PKPA (komitmen kerjasama) 

c. Mempunyai   preceptor   yang   memenuhi   kriteria   dan   bersedia 

membimbing sesuai pedoman PTF 

 
D.   Manfaat PKPA di Industri Farmasi 

 

Manfaat yang diperoleh dari pelaksanaan Praktek Kerja Profesi di Industri 

Farmasi adalah  

1. Calon Apoteker lebih siap dalam melaksanakan pengabdian profesi Apoteker 

sesuai dengan standar profesi dan menerapkan CPOB di industri farmasi dengan 

berorientasi pada kepentingan kesehatan masyarakat dalam menghasilkan 

produk obat yang aman, efektif, dan bermutu.  

2. Calon apoteker memahami  konsep sistem mutu  (quality sistem) dan  

penjaminan mutu  quality assurance   dalam manajemen mutu (quality 

management)  di bidang manufaktur   (GMP).  

3. Calon apoteker memahami dan mampu menjalankan tugas dalam menjalankan 

pekerjaan kefarmasian  di industri farmasi baik dalam manajerial skill dan 

technical  skill
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BAB II. PELAKSANAAN PKPA 
 

 
 

A.   Ketentuan Umum 
 

1. Peserta   PKPA   adalah   mahasiswa   profesi   yang   telah   memenuhi 

persyaratan untuk mengikuti PKPA 

2. Dosen  Pembimbing  adalah  Dosen  Program  Studi  Profesi  Apoteker 

(PSPA) Fakultas Farmasi Universitas  Halu Oleo  yang memenuhi syarat 

untuk menjadi pembimbing PKPA 

3. Preceptor adalah dosen pembimbing  yang berasal dari tempat PKPA 

yang telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan 

4. Tempat PKPA adalah tempat yang telah memenuhi persyaratan sebagai 

tempat PKPA mahasiswa profesi. 

B.   Tata Tertib 
 

1. Setiap mahasiswa wajib mengikuti semua rangkaian PKPA mulai dari 

pembekalan,  kegiatan  PKPA,  penyusunan  tugas  dan  laporan  sesuai 

jadwal yang telah ditetapkan 

2. Setiap mahasiswa PKPA wajib menaati segala peraturan dan mengikuti 

SOP yang ditetapkan oleh program studi dan tempat PKPA 

3. Setiap mahasiswa diwajibkan hadir 5 menit sebelum pelaksanaan PKPA 

4. Wajib berpakaian dan berpenampilan rapi, sopan serta mengenakan jas 

putih dan tanda pengenal 

5. Bersikap  ramah,  sopan,  simpatik  dan  dapat  menjalin  hubungan  baik 

dengan semua orang di tempat PKPA 

6. Selama PKPA dilarang merokok, minum-minuman keras dan melakukan 

perbuatan yang mencemarkan nama baik almamater dan institusi tepat 

PKPA 

7. Pada   saat   pelaksanaan   PKPA   mahasiswa   dilarang   mengaktifkan 

handphone yang dapat mengganggu suasana PKPA kecuali penggunaan 

handphone untuk kepentingan browsing yang relevan dengan materi 

PKPA saat itu. 
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8. Menjaga  kedisiplinan  serta  menciptakan  iklim  yang  kondusif  untuk 

bekerja 

9. Apabila mahasiswa berhalangan hadir atau meninggalkan tempat PKPA 

harus seizin dosen pembimbing dan diwajibkan menggantinya. 

10. Setiap  mahasiswa  wajib  mengisi  daftar  hadir  dan  lembar  kerja  pada 

modul. 

11. Semua   mahasiswa   harus   melaksanakan   tugas-tugas   PKPA   dengan 

sepenuh hati dan rasa tanggung jawab. 

12.  Permasalahan yang muncul selama PKPA yang belum tercantum pada 

butir-butir di atas akan diatur tersendiri. 

C.   Metode 
 

Metode PKPA untuk mahasiswa Program Studi Profesi Apoteker (PSPA) 

Fakultas Farmasi Universitas Halu Oleo adalah PKPA berbasis kompetensi, 

Competent based Internship (CBI), yaitu suatu metode pembimbingan PKPA 

dimana mahasiswa peserta PKPA terlibat langsung dalam dinamika nyata 

praktek profesi apoteker secara sistematis dan terarah, dengan 

menyeimbangkan aspek knowledge, skill dan attitude sehingga mahasiswa 

mampu menyerap materi serta keterampilan dalam waktu singkat, 

meningkatkan  rasa  percaya  diri  dan  kemandirian  dalam  melaksanakan 

praktek kefarmasian. 

D.   Mekanisme PKPA 
 

Mekanisme  PKPA  di  Industri Farmasi dengan  metode  CBI  adalah  sebagai 

berikut: 

1. Pembekalan,  merupakan  tahap  awal  proses  PKPA  sebagai  pengantar 

pelaksanaan PKPA yang dilaksanakan oleh dosen Praktisi dan akademisi 

baik di fakultas maupun di institusi tempat PKPA 

2. Pre test, merupakan eksplorasi awal kesiapan mahasiswa PKPA sebelum 

melaksakan praktek kerja 

3. Orientasi lapangan, merupakan tahapan dimana mahasiswa PKPA diberi 

kesempatan untuk melihat dan memahami tempat PKPA secara langsung
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meliputi struktur organisasi, lay out, sistem kerja, standard operating 

procedure (SOP), dan sebagainya sebelum ikut terlibat didalamnya 

4. Praktek kerja merupakan tahap inti dari proses-proses sebelumnya. Pada 

tahap ini mahasiswa akan terlibat langsung dalam membantu 

pelaksanaan praktek kefarmasian di tempat PKPA yang diatur menurut 

setiap station dengan tugas-tugas tertentu 

5. Diskusi,  merupakan  forum  komunikasi,  konfirmasi,  klarifikasi,  dan 

pemecahan masalah PKPA sekaligus refreshing materi. Pada sesi ini 

mahasiswa PKPA akan mempresentasikan hasil tugas individu dan 

kelompok serta menyampaikan hal-hal yang belum dipahami yang 

ditemukan di lapangan, dengan didampingi oleh Preceptor sebagai 

narasumber 

6. Tugas-tugas  (individu  dan  kelompok),  merupakan  alat  bantu  untuk 

mempermudah mahasiswa PKPA dalam memahami materi PKPA 

7. Post  test,  (oleh  Preceptor  dan  dosen  akademisi)  merupakan  tahap 

evaluasi   untuk   menilai   sejauh   mana   materi   PKPA   diserap   oleh 

mahasiswa setelah melakukan praktek kerja di tempat PKPA. Evaluasi 

ini dapat dilakukan secara lisan ataupun tertulis 

8. Diskusi dan evaluasi akhir merupakan tahap cooling down PKPA, diskusi 

dilakukan untuk membangkitkan semangat, motivasi dan kesadaran akan 

tugas, fungsi dan tanggung jawab sebagai calon apoteker, sehingga lebih 

siap untuk terjun di dunia kerja 

9. Persiapan  ujian  komprehensif  yang  diberikan  oleh  Preceptor/dosen 

pembimbing PKPA 

E.   Materi 

 

Materi PKPA di Industri Farmasi adalah: 

1. Gambaran Umum Industri Farmasi  

a. Sistem Manajemen Mutu (Quality system) 

b. Manajemen Resiko Mutu 

c. Struktur Organisasi Industri Farmasi 

d. Sistem Air Handling Unit (AHU) 
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e. Pengelolaan air untuk produksi 

f. Pengelolaan limbah 

g. Registrasi Obat 

h. Penelitian dan Pengembangan (Research and Development) 

2. Divisi Produksi 

a. GMP 

b. Manajemen Operasi 

c. Pencegahan Pencemaran silang (Cross Contamination) 

d. Produksi solid ( Serbuk, Tablet, kapsul) 

e. Produksi cair dan semi solid 

f. Produksi sediaan steril 

g. Pengawasan selama proses (In Process control) 

h. Penanganan produk reject  

i. Karantina dan penyerahan produk jadi 

j. Dokumen produksi 

k. Evaluasi proses industri 

3. Divisi Penjaminan dan Pengawasan mutu (QA-QC) 

a. Inspeksi diri dan audit mutu 

b. Audit eksternal 

c. Penanganan keluhan terhadap produk dan obat kembalian 

d. Penarikan kembali produk 

e. Pembuatan dan analisis berdasarkan kontrak (toll-in/toll-out) 

f. Validasi dan kualifikasi 

g. Dokumen mutu 

h. Pengambilan dan pengujian sampel bahan (awal, pengemas, 

produk antara, produk ruahan dan produk jadi). 

i. Penanganan sampel tertinggal 

j. Evaluasi farmakovigilance/post marketing. 

4. Divisi PPIC dan pergudangan 

a. Peramalan penjualan obat 

b. Manajemen material 
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c. Perencanaan produksi dan pengendalian persediaan 

d. Pengadaan bahan 

e. Area penyimpanan/ pergudangan 

 

F.   Beban dan lama PKPA 
 

PKPA di Industri Farmasi adalah sebesar 4 sks. Bobot satu (1) SKS PKPA setara 

dengan praktek 6-8 jam perhari selama 1 minggu (6 hari kerja) 40 jam/minggu. 

Lama waktu PKPA merupakan jumlah hari kerja (6–8 jam/hari). Kesepakatan 

waktu dan jadwal PKPA (Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) disepakati 

antara pihak perguruan tinggi Farmasi dengan institusi tempat PKPA (Industri 

Farmasi) dibuat kerjasama secara tertulis. 
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BAB III. SISTEM PENILAIAN PKPA 
 

 

Nilai PKPA meliputi nilai ujian komprehensif, nilai laporan hasil PKPA dan nilai dari tempat PKPA 

dengan komposisi sebagai berikut: 

 

No Komponen Penilaian Persentase (%) 

1. Pelaksanaan PKPA oleh Preseptor 40 

2. Ujian oleh preseptor 20 

3. Laporan hasil PKPA oleh Dosen Pembimbing 20 

4. Ujian oleh Dosen Pembimbing 20 

 

Komponen Penilaian 

1. Ujian (Preseptor dan Dosen) 

i.  Nilai laporan        : 10 % 

ii.  Nilai pretest         : 5 % 

iii. Nilai post test      : 5 % 

2. Laporan Hasil PKPA (dosen pembimbing) 

- Nilai laporan 

- Penguasaan materi (Hasil diskusi dengan mahasiswa ketika bimbingan) 

3. Nilai dari tempat  PKPA 

- Penguasaan materi 

- Tugas 

- Sikap dan perilaku 

 

RENTANG NILAI: 

 

 
NILAI DALAM ANGKA KRITERIA 

81 – 100 A 

61 – 80 B 

41 – 60 C 

21 – 40 D 

0 – 20 E 
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BAB IV. PENUTUP 
 

 
 

Modul  ini  disusun  agar  dapat  dijadikan  sebagai  pedoman  pelaksanaan 

PKPA. Dengan modul ini diharapkan agar mahasiswa lebih siap dalam 

melaksanakan PKPA di Industri Farmasi dan mendapat gambaran tentang materi 

yang akan diperoleh selama PKPA. Modul ini juga diharapkan dapat memberikan 

standar untuk institusi tempat PKPA (Industri Farmasi), agar mempunyai 

keseragaman dan panduan dalam menyelenggarakan PKPA di Industri Farmasi. 
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Lampiran. 

LEMBAR KERJA 
PRAKTEK KERJA PROFESI APOTEKER (PKPA)  

DI INDUSTRI FARMASI 
 

No Hari/Tanggal 
Waktu 

Kegiatan Paraf preceptor 
Masuk Pulang 

1 

     

2 

     

3 

     

4 
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No Hari/Tanggal 
Waktu 

Kegiatan Paraf preceptor 
Masuk Pulang 

5 

     

6 

     

7 

     

8 
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No Hari/Tanggal 
Waktu 

Kegiatan Paraf preceptor 
Masuk Pulang 

9 

     

10 

     

11 

     

12 

     



18 
 

 

 

 

No Hari/Tanggal 
Waktu 

Kegiatan Paraf preceptor 
Masuk Pulang 

13 

     

14 

     

15 

     

16 
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No Hari/Tanggal 
Waktu 

Kegiatan Paraf preceptor 
Masuk Pulang 

17 

     

18 

     

19 

     

20 
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No Hari/Tanggal 
Waktu 

Kegiatan Paraf preceptor 
Masuk Pulang 

21 

     

22 

     

23 

     

24 
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KARTU KONSULTASI PRAKTEK KERJA PROFESI APOTEKER 
 

Nama  :  

NIM  :  

Pembimbing :  

Tempat PKPA : 

 
 

No 

 

Hari/Tanggal 
 

Materi Konsultasi 
TTD 

Mahasiswa 

TTD 

Pembimbing 

1 

    

2 

    

3 

    

4 

    

5 

    

6 

    

7 

    

8 

    

 


