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Capaian 
pembelajaran (CP) 

CPL-PRODI 

 1. Penguasaan Bidang Ilmu Pengetahuan (Sciences): 
a. Mampu membuat keputusan yang tepat dalam menentukan pilihan terapi obat pada 

pasien dan atau masyarakat; 
b. Mampu menyusun rencana asuhan kefarmasian serta monitoring hasil terapi berdasarkan 

evidence based medicine (EBM) yang menjunjung tinggi kode etik keprofesian; 
c. Mampu berkontribusi bagi pengembangan profesi; 
d. Mampu meningkatkan pengetahuan dan keterampilan secara mandiri dan berkelanjutan 

(Life Long Learner).  
e. Mampu berkontribusi dalam evaluasi dan pengembangan kebijakan nasional dalam 

rangka peningkatan mutu pendidikan profesi atau pengembangan praktek kerja profesi 
Apoteker; 
 

2. Penguasaan Bidang Keterampilan Kerja (Skills):  

a. Mampu bekerja di bidang keahlian Profesi Apoteker yang menjangkau kawasan pesisir, 

pulau-pulau kecil dan terluar di Sulawesi Tenggara. 

b. Memiliki kompetensi kerja dalam pelayanan kefarmasian dalam bidang obat tradisional 

dengan memanfaatkan bahan alam lokal Sulawesi Tenggara. 

c. Mampu berkomunikasi dengan tenaga profesi lain seperti dokter, perawat, bidan, ahli gizi 

 

 

 

 

 



 
 

untuk keberhasilan terapi pasien. 

d. Mampu memproduksi sediaan farmasi berbasis sumber daya alam lokal; 

e. Mampu melakukan dispensing obat dan pelayanan swamedikasi pada masyarakat; 

 
3. Penguasaan Bidang Manajerial (Know-how): 

a. Mampu bekerja sama dengan profesi kesehatan lain dalam meningkatkan kualitas hidup 

masyarakat pesisir dan pulau terluar. 

b. Mampu melakukan fungsi manajerial baik pada komunitas maupun industri. 

c. Mampu mengembangkan dan memelihara jaringan kerja dengan teman sejawat profesi, 

profesi kesehatan lain dan masyarakat. 

d. Bertanggungjawab atas pekerjaan kefarmasian yang diberikan sesuai dengan Undang-

Undang dan kode etik keprofesian. 

e. Mampu mendokumentasikan dan mengevaluasi data dan informasi untuk keperluan 

pengembangan pekerjaan kefarmasian 

 
 

 CP-MK 

 1. Mampu menjelaskan tentang organisasi apotek menurut undang-undang 
2. Mampu menjelaskan Apoteker menurut undang-undang 
3. Mampu menerapkan pengelolaan administrasi dan resep di apotek 
4. Mampu mengelola obat-obatan di apotek 
5. Mampu menguasai bisnis dan perpajakan apotek 
6. Mampu melaksanakan pharmaceutical care dan KIE di apotek 

 

 

 

 

Deskripsi Singkat 
MK 

Mata kuliah Praktek Kerja Profesi di Apotek merupakan bentuk praktek kerja profesi di apotek 

terutama pelaksanaan langsung di apotek yang meliputi : organisasi apotek dan pembelajaran 

berdasarkan pengalaman kerja yang mencakup aspek administrasi dan perundang-undangan, 

aspek manajerial, aspek pelayanan kefarmasian dan aspek bisnis. 

Materi 
pembelajaran/pokok 
bahasan 

1. Tugas dan fungsi apotek menurut Undang-Undang 
2. Definisi apoteker menurut Undang-Undang 
3. Struktur Organisasi Apotek 
4. Pengelolaan administrasi apotek. 



 
 

 
MG 
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Sub-CP-MK Indikator Kriteria dan 
bentuk Penilaian 

Metode Pembelajaran Materi pembelajaran BOBOT  
NILAI 

1 Mahasiswa 
mampu 
memahami 
tentang : 

1. Tugas 
dan 
fungsi 
apotek 
menurut 
undang-
undang 

Ketepatan 
menjelaskan 
tentang : 

1. Tugas 
dan fungsi 
apotek 
menurut 
undang-
undang 
meliputi: 
- Tempat 

Kriteria: 
penguasaan 
materi dan 
ketepatan 
dalam 
menjawab soal 
ujian 

 

Bentuk non-
test: ringkasan 

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

Menjelaskanpokok-pokok materi 
yang akan dipelajari : 

Tugas dan fungsi apotek 
menurut undang-undang : 

- Tempat melakukan 
pekerjaan kefarmasian 

- Perbedaan perbekalan 
Farmasi, sediaan Farmasi 
dan perbekalan kesehatan 

- Tata cara pendirian dan 
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5. Pengelolan resep 
6. Pengelolaan obat apotek 
7. Aspek bisnis dan perpajakan apotek 
8. Aspek Pharmaceutical care dan KIE di apotek  

 

Pustaka  Utama:   
  1. Anonim, 2002, Permenkes RI No. 1332/Menkes//X/2002, tentang Ketentuan dan Tata 

Cara Pemberian Ijin Apotek, Depkes RI, Jakarta 

2. Anonim, 2004, Permenkes RI No. 1042/Menkes/SK/IX/2004, tentang Standar Pelayanan 

Kefarmasian di Rumah Sakit, Depkes RI, Jakarta 

3. APTFI, 2008, Surat Keputusan Majelis APTFI No: 002/APTFI/MA/2008 tentang Standar 

Praktek Kerja Profesi Apoteker 

4. Suryono, S., 2001, Manajemen Apotek, Airlangga University Press., Surabaya. 

Media Pembelajaran  Perangkat Lunak:  Perangkat keras:  

   White board, laptop, LCD&Projector 
Team Teaching    

Mata Kuliah Syarat    



 
 

2. Definisi 
apoteker 
menurut 
undang-
undang 

3. Struktur 
organisas
i apotek 

melakukan 
pekerjaan 
kefarmasia
n 

- Tata cara 
pendirian 
dan syarat 
apotek 
menurut 
peraturan 
perundang-
undangan 
dan otda 

2. Definisi 
apoteker 
menurut 
Undang-
undang 
meliputi: 
- Persyarata

n Apoteker 
Pengelola 
Apotek, 
Apoteker 
Pendampin
g dan 
Apoteker 
Pengganti 

- Tugas, 
wewenang 
dan 
tanggung 
jawab 

materi dari 
berbagai 
literatur 

 
 

syarat Apotek menurut 
peraturan perundang-
undangan dan otda 

Definisi apoteker menurut 
Undang-Undang meliputi: 

- Persyaratan Apoteker 
Pengelola Apotek, 
Apoteker Pendamping dan 
Apoteker pengganti 

- Tugas, wewenang dan 
tanggung jawab Apoteker 

- Kompetensi Apoteker di 
Apotek 

Struktur Organisasi Apotek 
meliputi : Kedudukan APA, PSA, 
AA dan tenaga lain di Apotek 



 
 

Apoteker 
- Kompetens

i Apoteker 
di Apotek 

3. Struktur 
 Organisasi 
 Apotek 
 meliputi : 
 kedudukan 
 APA, PSA, 
 AA dan 
 Tenaga lain 
 di Apotek 

2 Mahasiswa 
mampu 
memahami 
pengelolaan 
administrasi 
apotek 

Ketepatan 
menjelaskan 
tentang 
pengelolaan 
administrasi 
apotek 
meliputi: 

- Administrasi 
keuangan, 
laporan rugi 
laba 

- Administrasi 
pengelolaan 
obat 
(perencanaan
, 
pengadaan/su
rat pesanan, 
buku 
penerimaan 

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 
 
2x50 menit 
 
 
 

Menjelaskan tentang: 

Pengelolaan administrasi apotek 
meliputi: 

- Administrasi Keuangan, 
laporan rugi laba 

- Administrasi pengelolaan 
obat (perencanaan, 
pengadaan/surat pesanan, 
buku penerimaan atau 
pembelian obat). 

- Administrasi pelaporan 
penggunaan obat generik, 
psikotropika dan narkotika 

- Administrasi SDM 

 
 
Pengelolaan resep meliputi : 
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atau 
pembelian 
obat) 

- Administrasi 
pelaporan 
penggunaan 
obat generik, 
psikotropik, 
narkotik 

- Administrasi 
SDM 

- Pengelolaan 
resep (alur 
pelayanan 
resep dan 
screening 
resep, 
penyimpanan 
resep dan 
pemusnahan 
resep) 

- Alur pelayanan resep dan 
screening resep 

- Penyimpanan resep 
- Pemusnahan resep 

3 Mahasiswa 
mampu 
memahamit
entang 
pengelolaan 
obat Apotek 

Ketepatan 
menjelaskan 
tentang 
Pengelolaan 
Obat (obat 
bebas, bebas 
terbatas, 
psikotropika, 
narkotika, 
OWA dan obat 
daftar G) 
meliputi : 

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 
 
2x50 menit 
 
 

Menjelaskan tentang: 

Pengelolaan obat (obat bebas, 
bebas terbatas, psikotropika, 
narkotika, OWA dan obat daftar 
G) meliputi: 

- Perencanaan, penggunaan 
obat dengan cash flow 

- Evaluasi penggunaan obat 
- Sistem penyimpanan obat 
- Mekanisme penyaluran 

obat 
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- Perencanaan 
pengadaan 
obat dengan 
cash flow 

- Evaluasi 
penggunaan 
obat 

- Sistem 
penyimpanan 
obat 

- Mekanisme 
penyaluran 
obat 

- Pemusnahan 
obat rusak 
dan 
kadaluarsa 

berbagai 
literatur 

 

 - Pemusnahan obat rusak 
dan kadaluarsa 
 

4 Mahasiswa 
mampu 
mengenal 
dan 
memahami 
Aspek 
Bisnis dan 
Phamaceuti
cal Care 
Apotek 

Ketepatan 
mahasiswa 
dalam 
menjelaskan 
tentang Aspek 
Bisnis dan 
Pharmaceutic
al care di 
Apotek 

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 
 
2x50 menit 
 
 
 

Menjelaskan tentang: 

Aspek Bisnis 

- Peran Apoteker sebagai 
manager 

- Strategi pengembangan 
Apotek melalui efisiensi 
operasional, costumer 
focus dan differentiation 

- Menyusun sasaran dan 
tujuan bisnis 

Perpajakan 

- Macam-macam pajak 
- Ketentuan dan tata cara 
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perpajakan 
- Pajak penghasilan (wajib 

pajak orang pribadi dan 
badan) pph pasal 25, 21, 
23, 29 dan 28 

- Perhitungan cara norma 
dan pembukuan 

- Tarif pajak 

Aspek Pharmaceutical care 

- Peran Apoteker dalam 
komunikasi, informasi dan 
edukasi. 

5 Mahasiswa 
mampu 
memahami 
secara 
komprehens
if seluruh 
kegiatan 
PKPA 
Apotek 

Ketepatan 
menjelaskan 
secara 
komprehensif 
tentang 
seluruh 
kegiatan 
PKPA Apotek 

Kriteria: 
penguasaan 
materi dan 
ketepatan 
dalam 
menjawab soal 
ujian 

 

 

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

- Penugasan dan pelaporan 30 

 


