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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): 
1. 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 

2. 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 

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

 CP-MK  

 1. Mahasiswa memahami definisi, latar belakang, perkembangan herbal medicine dan peratuan yang 
terkait fitoterapi, 

2. Mahasiswa memahami penggolongan tumbuhan obat berdasarkan khasiatnya,  
3. Mahasiswa memahami pedoman praktis terapi herbal,  
4. Mahasiswa memahami Ketoksikan, kontraindikasi, dan inkompatibilitas herbal medicine berdasar 

EBM, 
5. Mahasiswa memahami penilaian dan evaluasi tentang rasionalitas komposisi produk bahan herbal 

untuk terapi suatu penyakit, 

 

 



 
 

6. Mahasiswa memahami fitoterapi untuk penyakit pada sistem organ endokrin, 
7. Mahasiswa memahami fitoterapi untuk rheumatpoid artritis, 
8. Mahasiswa memahami fitoterapi untuk penyakit tukak peptik,  
9. Mahasiswa memahami fitoterapi untuk penyakit pada sistem organ kardiovaskuler,  
10. Mahasiswa memahami fitoterapi untuk penyakit penyakit infeksi 
11. Mahasiswa memahami fitoterapi untuk penyakit gangguan mental.  

 

Deskripsi Singkat 
MK 

Mata kuliah fitoterapi berisi tentang definisi, latar belakang, perkembangan herbal medicine dan 
peratuan yang terkait fitoterapi, penggolongan tumbuhan obat berdasarkan khasiatnya, Pedoman 
praktis terapi herbal, Ketoksikan, kontraindikasi, dan inkompatibilitas herbal medicine berdasar EBM, , 
Penilaian dan evaluasi tentang rasionalitas komposisi produk bahan herbal untuk terapi suatu penyakit, 
fitoterapi untuk penyakit pada sistem organ endokrin, fitoterapi untuk rheumatpoid artritis, fitoterapi 
untuk penyakit tukak peptik, fitoterapi untuk penyakit pada sistem organ kardiovaskuler, fitoterapi untuk 
penyakit penyakit infeksi, fitoterapi untuk penyakit gangguan mental. 

Materi 
pembelajaran/pokok 
bahasan 

1. Definisi, latar belakang, perkembangan herbal medicine dan peratuan yang terkait fitoterapi, 
2. Penggolongan tumbuhan obat berdasarkan khasiatnya,  
3. Pedoman praktis terapi herbal,  
4. Ketoksikan, kontraindikasi, dan inkompatibilitas herbal medicine berdasar EBM, 
5. Penilaian dan evaluasi tentang rasionalitas komposisi produk bahan herbal untuk terapi suatu 

penyakit 
6. Fitoterapi untuk penyakit pada sistem organ endokrin 
7. Fitoterapi untuk rheumatpoid artritis, 
8. Fitoterapi untuk penyakit tukak peptik,  
9. Fitoterapi untuk penyakit pada sistem organ kardiovaskuler,  
10. Fitoterapi untuk penyakit penyakit infeksi 
11.  Fitoterapi untuk penyakit gangguan mental. 

Pustaka  Ebadi, M., 2002, Pharmacodynamic Basis of Herbal Medicine, CRC Press, Boca Raton, Florida. 
Mill, S and Bone, K., 2000, Principles and Practise of Phytotheraphy – Modern Herbal Medicine, 
Churchill Livingstone, Edinburg – Toronto 
Anonim, 1994, Persyaratan Obat Tradisional, www.pom.go.id/public/hukum_ perundangan/pdf  
Bisset, N.G., 1994, Herbal Drugs and Phytopharmaceuticals Philp,R.B., 2004, Herbal – Drug 
Interactions and Advers Effects – An Evidence based Quick Reference Guide, McGraw – Hill Medical 

 



 
 

 
MG 
KE 

Sub-CP-MK Indikator Kriteria dan bentuk 
Penilaian 

Metode Pembelajaran Materi pembelajaran Bobot 
Nilai (%) 

1 Mahasiswa 
memahami 
definisi, latar 
belakang, 
perkembanga
n herbal 
medicine dan 
peratuan 
yang terkait 
fitoterapi 
 

 Ketepatan 
dalam 
menjelaskan 
tentang herbal 
medicines 

 Ketepatan 
dalam 
menjelaskan 
perkembanga
n herbal 
medicines 

 Ketepatan 
dalam 
menjelaskan 
peraturan 
yang terkait 

Kriteria: ketepatan dan 
penguasaan  
 

 

interaktif, 
holistic,integratif, 
saintifik, kontekstual, 
tematik, efektif, 
kolaboratif, dan 
berpusat pada 
mahasiswa 
 
2x50 menit 

 Definisi herbal 
medicines 

 latar belakang, 
perkembangan 
herbal medicine 

 peratuan yang 
terkait fitoterapi 

10 

Publishing Division, New York – Toronto. 
Ross, I. A., 1999, Medicinal Plant of theWorld, Human Press, Totowa New Jersey 
Schule, V., Hansel, R., Tyler, V.E., 1997, Rational Phytotheraphy, Springer, Berlin 
DepKes, 2000, Acuan Sediaan Herbal  
Anonim, 2005, Kriteria dan Tata Laksana Pendaftaran Obat Tradisional, Obat Herbal Terstandar dan 
Fitofarmaka, www.pom.go.id/public/hukum_ 
DepKes, 2000, Pedoman Pelaksanaan Uji Klinik Obat Tradisional 

 

Media Pembelajaran  Perangkat Lunak:  Perangkat keras:  
  - LCD&Projector 

Team Teaching    
Mata Kuliah Syarat    

 

http://www.pom.go.id/public/hukum_


 
 

fitoterapi 

2 Mahasiswa 
mampu 
menjelaskan
Penggolonga
n tumbuhan 
obat 
berdasarkan 
khasiatnya, 

 Ketepatan 
dalam 
menjelaskan 
penggolongan 
tumbuhan 
obat 
 

Kriteria: 
Kriteria: ketepatan dan 
penguasaan  

 

interaktif, 
holistic,integratif, 
saintifik, kontekstual, 
tematik, efektif, 
kolaboratif, dan 
berpusat pada 
mahasiswa 
 
2x50 menit 

Penggolongan 
tumbuhan obat 
berdasarkan 
khasiatnya, 

5 
 

3 Mahasiswa 
mampu 
menjelaskan 
Pedoman 
praktis terapi 
herbal, 
 

 Ketepatan 
dalam 
menjelaskan  
pedoman 
praktis terapi 
herbal  
 

Kriteria: ketepatan dan 
penguasaan  

 

interaktif, 
holistic,integratif, 
saintifik, kontekstual, 
tematik, efektif, 
kolaboratif, dan 
berpusat pada 
mahasiswa 
 
2x50 menit 

Pedoman praktis 
terapi herbal, 

10 

4 Mahasiswa 
mampu 
menjelaskan 
ketoksikan, 
kontraindikasi

 Ketepatan 
dalam 
menjelaskan 
tentang 
ketoksikan 

Kriteria: ketepatan dan 
penguasaan 

 

interaktif, 
holistic,integratif, 
saintifik, kontekstual, 
tematik, efektif, 
kolaboratif, dan 

Ketoksikan, 
kontraindikasi, dan 
inkompatibilitas 
herbal medicine 
berdasar EBM, 

10 



 
 

, dan 
inkompatibilit
as herbal 
medicine 
berdasar 
EBM, 

 Ketepatan 
dalam 
menjelaskan 
kontraindikasi 
herbal 
medicine 
berdasar EBM 

 Ketepatan 
dalam 
menjelaskan 
inkompatibilita
s herbal 
medicine 
berdasar EBM 

berpusat pada 
mahasiswa 
 
2x50 menit 

5 Mahasiswa 
mampu 
melakukan 
penilaian dan 
evaluasi 
tentang 
rasionalitas 
dan 
komposisi 
produk bahan 
herbal untuk 
terapi suatu 
penyakit 

 Ketepatan 
dalam  
melakukan 
penilaian 
rasionalitas 
komposisi 
produk bahan 
herbal untuk 
terapi suatu 
penyakit 

 Ketepatan 
dalam 
melakukan 
evaluasi 
tentang 
rasionalitas 
komposisi 
produk bahan 

Kriteria: ketepatan dan 
penguasaan 

 

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

2x50 menit  
Bbbb 

Penilaian dan 
evaluasi tentang 
rasionalitas 
komposisi produk 
bahan herbal untuk 
terapi suatu 
penyakit 

10 



 
 

herbal untuk 
terapi suatu 
penyakit 
 

6,7 Mahasiswa 
mampu 
menjelaskan 
fitoterapi 
untuk 
penyakit 
pada sistem 
organ 
endokrin 

 Ketepatan 
dalam 
menjelaskan 
fitoterapi untuk 
penyakit pada 
sistem organ 
endokrin 
Komunikasi 
Informasi & 
Edukasi 
Pasien 

Kriteria: ketepatan dan 
penguasaan 
Bentuk non-test: 
 

 Presentasi 
kelompok 

interaktif, 
holistic,integratif, 
saintifik, kontekstual, 
tematik, efektif, 
kolaboratif, dan 
berpusat pada 
mahasiswa 
 
2x50 menit  
 

Tugas 5: Menyusun 
materi dan telaah 
kasus penyakit 
dalam sistem organ 
endokrin 

Review penyakit 
dalam sistem 
endokrin, 
Patofisiologis, 
klasifikasi, problem 
medik, tatalaksana 
fitoterapi, 

10 

8 Evaluasi tengah semester 

9, 
10 

Mahasiswa 
mampu 
menjelaskan
Fitoterapi 
untuk 
rheumatoid 
artritis 

 Ketepatan 
dalam 
menjelaskan 
tentang 
fitoterapi untuk 
rheumatoid 
artritis 
 

Kriteria: ketepatan dan 
penguasaan 
Bentuk non-test: 
 
Presentasi kelompok 

interaktif, 
holistic,integratif, 
saintifik, kontekstual, 
tematik, efektif, 
kolaboratif, dan 
berpusat pada 
mahasiswa 
 
2x50 menit  
 
Tugas 5: Menyusun 
materi dan telaah kasus 

Review penyakit 
rheumatoid artritis, 
Patofisiologis, 
klasifikasi, problem 
medik, tatalaksana 
fitoterapi,  

10 



 
 

penyakit rheumatoid 
artritis 

 

11, 
12 

Mahasiswa 
mampu 
menjelaskan
Fitoterapi 
untuk 
penyakit 
tukak peptik, 
 

Ketepatan 
dalam 
menjelaskan 
Fitoterapi untuk 
penyakit tukak 
peptik,  

 

Kriteria: ketepatan dan 
penguasaan 
Bentuk non-test: 
 
Presentasi kelompok 

interaktif, 
holistic,integratif, 
saintifik, kontekstual, 
tematik, efektif, 
kolaboratif, dan 
berpusat pada 
mahasiswa 
 
2x50 menit  
 
Tugas 9:  
Menyusun materi dan 
telaah kasus tukak 
lambung 

Review penyakit 
tukak lambung, 
Patofisiologis, 
klasifikasi, problem 
medik, tatalaksana 
fitoterapi 

10 

13 Mahasiswa 
mampu  
menjelaskan 
Fitoterapi 
untuk 
penyakit 
pada sistem 
organ 
kardiovaskul
er,  
 

Ketepatan 
dalam 
menjelaskan 
Fitoterapi untuk 
penyakit pada 
sistem organ 
kardiovaskuler,  

 
 

Kriteria: ketepatan dan 
penguasaan 
Bentuk non-test: 
 
Presentasi  

interaktif, 
holistic,integratif, 
saintifik, kontekstual, 
tematik, efektif, 
kolaboratif, dan 
berpusat pada 
mahasiswa 
 
2x50 menit  
 
Tugas 10:  
Menyusun materi dan 
telaah kasus penyakit 
sistem organ 
kardiovaskular 

Review penyakit 
sistem organ 
kardiovaskular, 
Patofisiologis, 
klasifikasi, problem 
medik, tatalaksana 
fitoterapi 

10 



 
 

14 Mahasiswa 
mampu  
menjelaskan 
Fitoterapi 
untuk 
penyakit 
infeksi 
 

Ketepatan 
dalam 
menjelaskan 
Fitoterapi untuk 
penyakit infeksi,  

 
 

Kriteria: ketepatan dan 
penguasaan 
Bentuk non-test: 
 
Presentasi  

interaktif, 
holistic,integratif, 
saintifik, kontekstual, 
tematik, efektif, 
kolaboratif, dan 
berpusat pada 
mahasiswa 
 
2x50 menit  
 
Tugas 10:  
Menyusun materi dan 
telaah kasus penyakit 
infeksi 

Review penyakit 
infeksi, 
Patofisiologis, 
klasifikasi, problem 
medik, tatalaksana 
fitoterapi 

10 

15 Mahasiswa 
mampu  
menjelaskan 
Fitoterapi 
untuk 
penyakit 
pada sistem 
gangguan 
mental 
 

Ketepatan 
dalam 
menjelaskan 
Fitoterapi untuk 
penyakit 
gangguan 
mental 

 
 

Kriteria: ketepatan dan 
penguasaan 
Bentuk non-test: 
 
Presentasi  

interaktif, 
holistic,integratif, 
saintifik, kontekstual, 
tematik, efektif, 
kolaboratif, dan 
berpusat pada 
mahasiswa 
 
2x50 menit  
 
Tugas 10:  
Menyusun materi dan 
telaah kasus penyakit 
gangguan mental 

Review penyakit 
gangguan mental, 
Patofisiologis, 
klasifikasi, problem 
22edic, tatalaksana 
fitoterapi 

10 

16 Evaluasi akhir semester 

 


