
 
 

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MATAKULIAH 

SAINTIFIKASI JAMU (FAR71012) 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Oleh: 
 

Henny Kasmawati, S.Farm., M.Si., Apt 

Rini Hamsidi, S.Farm., M.Farm., Apt 
 
 
 
 
 
 
 
 

FAKULTAS FARMASI 
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PROFESI APOTEKER 

UNIVERSITAS HALUOLEO 
2019 

 

 

 



 
 

 

 

UNIVERSITAS HALU OLEO 
FAKULTAS FARMASI 

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PROFESI APOTEKER 

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER 

MATA KULIAH KODE RUMPUN MK BOB
OT 

(sks) 

SEMESTER TGL PENYUSUNAN 

Saintifikasi Jamu FAR71012 Pilihan 2 1 30 Januari 2019 

OTORITASI Rini Hamsidi, S.Farm., 
M.Farm., Apt 

 
TTD 

Henny 
Kasmawati, 

S.Farm., M.Si., Apt 
 

TTD 

Sabaruddin, 
S.Farm., M.Si., Apt 

 
TTD 

 
 
 

 

Capaian 
pembelajaran (CP) 

CPL-PRODI 

 Penguasaan Bidang Ilmu Pengetahuan (Sciences): 
1. Mampu menjalankan pelayanan kefarmasian dengan penuh tanggung jawab berdasarkan 

nilai-nilai agama,budaya, etika, moral dan undang-undang yang berlaku 
2. Mampu berkontribusi dalam pengembangan program startegis organisasi profesi apoteker 

khususnya program pengembangan obat herbal/tradisional 
3. Mampu melakukan pekerjaan kefarmasian meliputi produksi, compounding dispensing, fungsi 

manajerial pada industri dan komunitas serta pelayanan farmasi klinik pada komunitas 
4. Mampu mensintesiskan pengetahuan ilmiah dan pengetahuan tradisional dalam pengembangan 

obat dan pengambilan keputusan terapi  terutama dalam pemanfaatan obat tradisional dan 
bahan alam lokal 

 
Penguasaan Bidang Keterampilan Kerja (Skills):  
1. Memiliki kompetensi kerja dalam pelayanan kefarmasian  terutama di bidang fitoterapi termasuk 

pemanfaatan obat tradisional yang berasal dari tumbuhan alam lokal dan bahan alam kelautan 
Sulawesi Tenggara 

 

 

 

 

 



 
 

2. Mampu mengkomunikasikan pemikiran atau argumen dan karya inovasi bagi pengembangan 
profesi dan kewirausahaan khususnya dalam menyelesaikan dan mengidentifikasi masalah 
terkait obat termasuk obat herbal berbasis bukti (evidence based medicine) mulai dari 
perancangan, pembuatan, distribusi, pengelolaan dan pelayanan sediaan farmasi untuk 
optimalisasi keberhasilan terapi 

3. Mampu melakukan evaluasi terhadap hasil keputusan dan kinerja pelayanan kefarmasian 
termasuk penggunaan obat herbal, dan mampu mengkomunikasikan hasil evaluasi tesebut 
kepada profesi kesehatan lain dan masyarakat dalam berbagai bentuk media 

4. Mampu memimpin dan bertanggungjawab dalam memecahkan masalah di bidang farmasi atas 
pekerjaan kefarmasian yang diberikan sesuai dengan Undang-Undang dan kode etik 
keprofesian 

5. Mampu bekerja sama dengan profesi kesehatan lain seperti dokter, perawat, bidan, ahli gizi 
untuk keberhasilan terapi pasien dalam meningkatkan kualitas hidup mencakup masyarakat 
pesisir dan pulau-pulau terluar 

 
Penguasaan Bidang Manajerial (Know-how): 
a. Mampu meningkatkan pengetahuan dan keterampilan secara mandiri dan berkesinambungan 

(Life Long Learner) yaitu dengan mampu mengevaluasi diri dan mengelola pembelajaran untuk 
meningkatkan kemampuan praktik profesi apoteker 

b. Mampu membuat keputusan berdasarkan pemikiran logis, sistematis dan kreatif khususnya 
dalam pengelolaan perbekalan farmasi dan penentuan terapi termasuk obat herbal pada pasien 
dan atau masyarakat 

c. Mampu mengembangkan dan memelihara jaringan kerja sesama profesi apoteker dan kliennya 
untuk peningkatan kualitas pelayanan kefarmasian 
 

 

 CP-MK 

 1. Mampu mendefinisikan tujuan pengaturan saintifikasi jamu dan ruang lingkup 
2. Mampu mengembangkan bahan baku jamu yang sesuai persyaratan dalam suatu bentuk 

sediaan farmasi yang dapat dikonsumsi oleh masyarakat 
3. Mampu mengembangkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang jamu dalam 

penelitian berbasis pelayanan kesehatan  

 

 

 

 



 
 

4. Mampu bersaing dibidang jamu melalui saintifikasi jamu dalam menyediakan jamu yang aman, 
memiliki khasiat nyata yang teruji secara ilmiah 

 

Deskripsi Singkat 
MK 

Saintifikasi Jamu adalah pembuktian ilmiah jamu melalui penelitian berbasis pelayanan. Tujuan 

Saintifikasi jamu adalah (1) memberikan landasan bukti ilmiah (evidence base) penggunaan jamu 

melalui penelitian berbasis pelayanan, (2) mendorong terbentuknya jejaring dokter atau dokter gigi 

dan tenaga kesehatan lainnya sebagai peneliti dalam rangka upaya preventif, promotif, kuratif dan 

rehabilitatif, (3) meningkatkan penyediaan jamu yang aman dan berkhasiat teruji secara ilmiah, baik 

untuk pengobatan sendiri maupun dalam fasilitas pelayanan kesehatan. Program Saintifikasi Jamu, 

menggunakan pendekatan penelitian berbasis pelayanan, merupakan suatu upaya terobosan 

(breakthrough) dalam rangka mempercepat penelitian jamu di sisi hilir (sisi pelayanan). penelitian 

terkait jamu (tanaman obat Indonesia) sudah banyak sekali dikerjakan di sisi hulu, yakni penelitian 

terkait budidaya dan studi pre-klinik, baik in-vitro maupun in-vivo (uji hewan), sementara uji klinik 

pada manusia terkait khasiat dan keamanan yang masih sangat terbatas. 

Materi 
pembelajaran/pokok 
bahasan 

1. Definisi Obat Tradisional. 
2. Definisi Saintifikasi jamu. 
3. Alur saintifikasi jamu meliputi studi etnofarmakologi, seleksi formula jamu dan studi klinik 
4. Formula jamu saintifik yang telah ada dan formula jamu saintifik yang sedang dalam proses 

saintifikasi jamu. 
5. Definisi dan fungsi klinik jamu. 
6. Pembinaan calon pengawas jamu 
7. Kriteria pengawas jamu, peran dan fungsi pengawas jamu terhadap saintifikasi jamu. 
8. Peran dan tanggung jawab apoteker dalam saintifikasi jamu. 
9. Peran dan tanggung jawab apoteker dalam sosialisasi jamu saintifik pada masyarakat. 
10. Definisi produk jamu, legalitas obat tradisional dan keamanan obat tradisional 
 

Pustaka  Utama:   
  2. Kementerian kesehatan RI, 2011., Buku Saku Saintifikasi Jamu, 

3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 003/MENKES/PER/I/2010 

4. Siswanto, 2012, Saintifikasi Jamu Sebagai Upaya Terobosan Untuk Mendapatkan Bukti 



 
 

 

 

 

 

 

 
MG 
KE 

Sub-CP-MK Indikator Kriteria dan 
bentuk Penilaian 

Metode Pembelajaran Materi pembelajaran BOBOT 
NILAI 

1,2 Mahasiswa 
mampu 
menerangka
n definisi 
Obat 
Tradisional 

Ketepatan 
menjelaskan 
tentang obat 
tradisional 
yang berasal 
dari bahan 
alam, 
membedaka
n jamu, obat 
herbal 
terstandar, 
fitofarmaka, 
zoofarmaka  

Kriteria: 
penguasaan 
materi dan 
ketepatan 
dalam 
menjawab soal 
ujian 

 

Bentuk non-
test: ringkasan 
materi dari 
berbagai 
literatur 

interaktif, 
holistic,integratif, 
saintifik, kontekstual, 
tematik, efektif, 
kolaboratif, dan berpusat 
pada mahasiswa 

 
 

Menjelaskan tentang: 

1. Definisi obat 
tradisional dari bahan 
alam 

2. Penggolongan obat 
tradisional  

10 

3 Mahasiswa 
mampu 
menerangka
n definisi 
Saintifikasi 
jamu 

Ketepatan 
menjelaskan 
tentang 
saintifikasi 
jamu 

Kriteria: 
penguasaan 
materi dan 
ketepatan 
dalam 
menjawab soal 
ujian 

 

interaktif, 
holistic,integratif, 
saintifik, kontekstual, 
tematik, efektif, 
kolaboratif, dan berpusat 
pada mahasiswa 

 
 

Menjelaskan tentang: 

1. Definisi saintifikasi 
jamu 

2. Menjelaskan 
perkembangan 
saintifikasi jamu  

10 

Ilmiah Tentang Manfaat Dan Keamanan Jamu, Buletin Penelitian Sistem Kesehatan – 

Vol. 15 No. 2 April 2012: 203–211 

Media Pembelajaran  Perangkat Lunak:  Perangkat keras:  
   White board, laptop, LCD&Projector 

Team Teaching    
Mata Kuliah Syarat    



 
 

Bentuk non-
test: ringkasan 
materi dari 
berbagai 
literatur 

4,5 Mahasiswa 
mampu 
menerangka
n alur 
saintifikasi 
jamu 
meliputi 
studi 
etnofarmako
logi, seleksi 
formula 
jamu dan 
studi klinik 

Ketepatan 
menjelaskan 
tentang alur 
saintifikasi 
jamu 
meliputi studi 
etnofarmakol
ogi, seleksi 
formula jamu 
dan studi 
klinik 

Kriteria: 
penguasaan 
materi dan 
ketepatan 
dalam 
menjawab soal 
ujian 

 

Bentuk non-
test: ringkasan 
materi dari 
berbagai 
literatur 

 

interaktif, 
holistic,integratif, 
saintifik, kontekstual, 
tematik, efektif, 
kolaboratif, dan berpusat 
pada mahasiswa 

 
 

Menjelaskan bahwa: 

1. Alur saintifikasi jamu 
secara umum 

2. Mekanisme studi 
etnofarmakologi 

3. Mekanisme seleksi 
formula jamu 

4. Mekanisme studi klinik 
jamu 

10 

6 Mahasiswa 
mampu 
menjelaskan 
tentang 
formula 
jamu 
saintifik 
yang telah 
ada dan 
formula 
jamu 

Ketepatan 
mahasiswa 
dalam 
menjelaskan 
tentang 
formula jamu 
saintifik yang 
telah ada 
dan formula 
jamu saintifik 
yang sedang 

Kriteria: 
penguasaan 
materi dan 
ketepatan 
dalam 
menjawab soal 
ujian 

 

Bentuk non-
test: ringkasan 
materi dari 

interaktif, 
holistic,integratif, 
saintifik, kontekstual, 
tematik, efektif, 
kolaboratif, dan berpusat 
pada mahasiswa 

 
 

Menjelaskan tentang: 

1. Formula jamu 
saintifik yang sudah 
ada 

2. Menjelaskan formula 
jamu yang sedang 
dalam proses 
saintifikasi 

10 



 
 

saintifik 
yang 
sedang 
dalam 
proses 
saintifikasi 
jamu 

dalam 
proses 
saintifikasi 
jamu 

berbagai 
literatur 

 

7 Mahasiswa 
mampu 
menerangka
n definisi 
dan fungsi 
klinik jamu 

Ketepatan 
menjelaskan 
tentang 
definisi dan 
fungsi klinik 
jamu  

Kriteria: 
penguasaan 
materi dan 
ketepatan 
dalam 
menjawab soal 
ujian 

 

Bentuk non-
test: ringkasan 
materi dari 
berbagai 
literatur 

 

interaktif, 
holistic,integratif, 
saintifik, kontekstual, 
tematik, efektif, 
kolaboratif, dan berpusat 
pada mahasiswa 

 
 

1. Definisi dan fungsi 
klinik jamu 

2. Persyaratan bahan 
jamu 

10 

P.8. Ujian Tengah Semester 

8,9 Mahasiswa 
mampu 
menjelaskan 
Pembinaan 
calon 
pengawas 
jamu 

Ketepatan 
menjelaskan 
tentang 
pembinaan 
calon 
pengawas 
jamu 

 

Kriteria: 
penguasaan 
materi dan 
ketepatan 
dalam 
menjawab soal 
ujian 

 

interaktif, 
holistic,integratif, 
saintifik, kontekstual, 
tematik, efektif, 
kolaboratif, dan berpusat 
pada mahasiswa 

 

Menjelaskan tentang 
pembinaan calon 
pengawas jamu 
 

10 



 
 

Bentuk non-
test: ringkasan 
materi dari 
berbagai 
literatur 

 

 

10 Mahasiswa 
mampu 
menjelaskan 
kriteria 
pengawas 
jamu, peran 
dan fungsi 
pengawas 
jamu 
terhadap 
saintifikasi 
jamu 

Ketepatan 
menjelaskan 
tentang 
kriteria 
pengawas 
jamu, peran 
dan fungsi 
pengawas 
jamu 
terhadap 
saintifikasi 
jamu 

 

Kriteria: 
penguasaan 
materi dan 
ketepatan 
dalam 
menjawab soal 
ujian 

 

Bentuk non-
test: ringkasan 
materi dari 
berbagai 
literatur 

interaktif, 
holistic,integratif, 
saintifik, kontekstual, 
tematik, efektif, 
kolaboratif, dan berpusat 
pada mahasiswa 

 
 

1. Menjelaskan tentang 
kriteria pengawas 
jamu 

2. Menjelaskan tentang 
peran dan fungsi 
pengawas jamu 
terhadap saintifikasi 
jamu 

10 

11,
12 

Mahasiswa 
mampu 
menjelaskan 
peran dan 
tanggung 
jawab 
apoteker 
dalam 
saintifikasi 
jamu. 

Ketepatan 
menjelaskan 
peran dan 
tanggung 
jawab 
apoteker 
dalam 
saintifikasi 
jamu. 

Kriteria: 
ketepatan 
pengetahuan 
dan 
pemahaman 

 

 

interaktif, 
holistic,integratif, 
saintifik, kontekstual, 
tematik, efektif, 
kolaboratif, dan berpusat 
pada mahasiswa 

 
 

Menjelaskan tentang 
peran dan tanggung 
jawab apoteker dalam 
saintifikasi jamu 

 

 
 

 

10 



 
 

13,
14 

Mahasiswa 
mampu 
menjelaskan 
peran dan 
tanggung 
jawab 
apoteker 
dalam 
sosialisasi 
jamu 
saintifik 
pada 
masyarakat 

Ketepatan 
menjelaskan 
peran dan 
tanggung 
jawab 
apoteker 
dalam 
sosialisasi 
jamu saintifik 
pada 
masyarakat 

Kriteria: 
ketepatan 
pengetahuan 
dan 
pemahaman 

 

 

interaktif, 
holistic,integratif, 
saintifik, kontekstual, 
tematik, efektif, 
kolaboratif, dan berpusat 
pada mahasiswa 

 
 

Menjelaskan tentang 
peran dan tanggung 
jawab apoteker dalam 
sosialisasi jamu 
saintifik pada 
masyarakat 

 

 
 

 

10 

15 Mahasiswa 

mampu 

menjelaskan 

definisi 

produk 

jamu, 

legalitas 

obat 

tradisional 

dan 

keamanan 

obat 

tradisional 

 

Ketepatan 

menjelaskan 

tentang 

definisi 

ilmiah 

produk jamu, 

legalitas 

obat 

tradisional 

dan 

keamanan 

obat 

tradisional 

 

Kriteria: 
ketepatan 
pengetahuan 
dan 
pemahaman 

Bentuk non-
test: ringkasan 
materi dari 
berbagai 
literatur 

interaktif, 
holistic,integratif, 
saintifik, kontekstual, 
tematik, efektif, 
kolaboratif, dan berpusat 
pada mahasiswa 

 
 

Menjelaskan tentang: 

1. Definisi produk jamu 
2. Definisi legaitas obat 

tradisional 
3. Definisi keamanan 

obat tradisional 

5 

16 Mahasiswa 

mampu 

Ketepatan ketepatan 
pengetahuan interaktif, 

1. Legalitas obat 5 



 
 

mengidentifi

kasi produk 

jamu dan 

sediaan 

lainnya 

 

menjelaskan  dan 
pemahaman 

Bentuk non-
test: ringkasan 
materi dari 
berbagai 
literatur 

holistic,integratif, 
saintifik, kontekstual, 
tematik, efektif, 
kolaboratif, dan berpusat 
pada mahasiswa 

 
 

tradisional 

2. Keamanan obat 

tradisional 

3. Identifikasi produk 

jamu 

P.16. Ujian Akhir Semester 

 


