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Capaian 
pembelajaran (CP) 

CPL-PRODI 

 2. Penguasaan Bidang Ilmu Pengetahuan (Sciences): 
5. Mampu membuat keputusan yang tepat dalam menentukan pilihan terapi obat pada pasien dan atau 

masyarakat; 
6. Mampu menyusun rencana asuhan kefarmasian serta monitoring hasil terapi berdasarkan evidence based 

medicine (EBM) yang menjunjung tinggi kode etik keprofesian; 
7. Mampu berkontribusi bagi pengembangan profesi; 
8. Mampu meningkatkan pengetahuan dan keterampilan secara mandiri dan berkelanjutan (Life Long 

Learner).  
9. Mampu berkontribusi dalam evaluasi dan pengembangan kebijakan nasional dalam rangka peningkatan 

mutu pendidikan profesi atau pengembangan praktek kerja profesi Apoteker; 
 

3. 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; 

 

 

 

 

 



 
 

 
4. 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 

 98. Mampu menjelaskan tentang organisasi rumah sakit, kebijakan dan penganggaran di rumah sakit 
99. Mampu menjelaskan sistem informasi manajemen di rumah sakit, gdang, produksi dan laboratorium serta 

sistem pengadaan. 
100. Mampu menjelaskan tentangApotek rawat inap dan jalan di Rumah Sakit 
101. Mampu melaksanakan pelayanan kefarmasian farmasi klnik di Rumah Sakit 
102. Mampu bersaing dibidang Farmasi klinik yang mengedepankan pelayanan 

kefarmasian dl bidang PIKO dasn konseling serta pencegahan dan penanggulangan infeksi dan CSSD 
 

 

 

 

 

Deskripsi Singkat 
MK 

Mata kuliah Praktek Kerja Profesi Apoteker di Rumah Sakit merupakan bentuk praktek kerja profesi di rumah 

sakit terutama pelaksanaan langsung di instalasi farmasi rumah sakit, untuk mengetahui organisasi rumah sakit 

dan farmasi rumah sakit, tentang pengelolaan perbekalan farmasi (perencanaan dan pemilihannya, pengadaan, 

distribusi), penggunaan obat, produksi di IFRS, CSSD, Laboratorium internal, sistem manajemen informasi obat, 

sistem pengendalian dan infeksi nosokomial dan praktek farmasi klinik. 

Materi 
pembelajaran/pokok 
bahasan 

103. Organisasi Rumah sakit. 
104. Kebijakan dan penganggaran di Rumah Sakit 
105. PFT dan Formularium 
106. Sistem Informasi Manajemen. 
107. Gudang 
108. Produksi dan laboratorium 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MG 
KE 

Sub-CP-MK Indikator Kriteria dan bentuk 
Penilaian 

Metode 
Pembelajaran 

Materi pembelajaran BOBOT 
NILAI 

1 Mahasiswa 
mampu 
memahami 
tentang 
organisasi rumah 
sakit dan 
kebijakan dan 

Ketepatan 
menjelaskan 
tentang 
organisasi 
rumah sakit dan 
kebijakan dan 
penganggaran 

Kriteria: 
penguasaan materi 
dan ketepatan 
dalam menjawab 
soal ujian 
 
Bentuk non-test: 

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

Menjelaskanpokok-pokok 
materi yang akan 
dipelajari : 
3. Organisasi RS 

- Struktur RS dan IFRS 
- Tipe & akreditasi RS 
- Visi misi RS dan 

10 

109. Sistem pengadaan. 
110. Apotek Rawat Inap dan Rawat Jalan di Rumah Sakit 
111. Farmasi Klinik di Rumah Sakit 
112. PIKO dan Konseling di Rumah Sakit 
113. Pencegahan dan Penanggulangan infeksi di Rumah Sakit 
114. CSSD 
115. Diklat dan Quality Assurance di Rumah Sakit 
 

Pustaka  Utama:   
   Anonim, 2004, Permenkes RI No. 1042/Menkes/SK/IX/2004, tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di 

Rumah Sakit, Depkes RI, Jakarta 

 APTFI, 2008, Surat Keputusan Majelis APTFI No: 002/APTFI/MA/2008 tentang Standar Praktek Kerja 

Profesi Apoteker 

 Hassan, W.E., 1986, Hospital Pharmacy, 5th Ed., Lea and Febiger, Philadelphia. 

 Quick, J., 1997, Managing Drug Supply, Humani Press, New York 

 Santoso, B., 1999., Manajemen Obat Rumah Sakit, MMF, Yogyakarta. 

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

Team Teaching    
Mata Kuliah Syarat    



 
 

penganggaran di 
rumah sakit. 

di rumah sakit ringkasan materi 
dari berbagai 
literatur 

mahasiswa 
 
2x50 menit 
 
 
 

IFRS 
- Tugas, fungsi dan 

wewenang IFRS 
- SOP pelayanan IFRS 
- SDM 
- UU tentang 

pelayanan IFRS 
4. Kebijakan dan 

penganggaran  
- Krebijakan dan 

anggaran RS 
- Sumber pendapatan 

IFRS 
- Pengajuan anggaran 
- Penggunaan 
- Monitoring dan 

evaluasi 

2 Mahasiswa 
mampu 
memahami 
tentangPFT dan 
Formularium 

Ketepatan 
menjelaskan 
tentang PFT 
dan 
Formularium 

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: 
3. PFT dan Formularium 

- Struktur dan 
keanggotaan 
organisasi PFT 

- Tugas dan 
wewenang PFT 

- Program PFT 
- Prosedur 

pembuatan/revisi 
formularium 
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3 Mahasiswa 
mampu 
memahamitentan
g  Sistem 
Informasi 
Manajemen, 

Ketepatan 
menjelaskan 
tentang Sistem 
Informasi 
Manajemen, 
Gudang, 

Kriteria: 
penguasaan materi 
dan ketepatan 
dalam menjawab 
soal ujian 
 

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

Menjelaskan tentang: 
5. Sistem Informasi 

Manajemen 
- Pelayanan 
- Profesi (penelusuran) 
- Inventori 

10 



 
 

Gudang, 
Produksi dan 
laboratorium dan 
Sistem 
Pengadaan. 

Produksi dan 
laboratorium 
dan Sistem 
Pengadaan. 

Bentuk non-test: 
ringkasan materi 
dari berbagai 
literatur 
 

berpusat pada 
mahasiswa 
 
2x50 menit 
 
 
 

- Keuangan 
- Dokumentasi dan 

pelaporan 
- Analisa (SDM, stok 

opname, dll) 
6. Gudang 

- Penerimaan barang 
- Sistem penyimpanan 
- Distribusi barang 
- Kontrol persediaan  
- Manajemen 

kehilangan, 
kerusakan, ed, 
kebakaran, dll 

- Efisiensi gudang 
- Laporan administrasi 

7. Produksi dasn 
Laboratorium 
- Macam produksi 
- Sistem produksi 
- QC & QA 

8. Sistem Pengadaan 
- Metode perencanaan 
- Seleksi PBF 
- Metode pembelian 
- Sistem dan waktu 

pembayaran 

4 Mahasiswa 
mampu 
memahami 
tentang Apotek 
Rawat Inap dan 
Rawat Jalan di 
Rumah Sakit 

Ketepatan 
mahasiswa 
dalam 
menjelaskan 
tentang Apotek 
Rawat Inap dan 
Rawat Jalan di 
Rumah Sakit 

Kriteria: 
penguasaan materi 
dan ketepatan 
dalam menjawab 
soal ujian 
 
Bentuk non-test: 
ringkasan materi 
dari berbagai 

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

Menjelaskan tentang: 
3. Apotek Rawat Inap & 

Jalan 
- Sistem distribusi obat 

ke pasien 
- Rasionalitas resep 
- Pelayanan resep 
- Indikator pelayanan 

resep 
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literatur 
 

2x50 menit 
 
 
 

- Konsultasi obat 
- Jenis pasien 
- Paket obat 

pemerintah di RS 
- Ambulatory kit 

5 Mahasiswa 
mampu 
memahami 
tentang Farmasi 
Klinik di Rumah 
Sakit 

Ketepatan 
menjelaskan 
tentang Farmasi 
Klinik di Rumah 
Sakit 

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: 
3. Definisi Farmasi klinik  
4. Farmasi klinik 

- Rekonsiliasi obat  
- PIKO 
- TDM 
- ADR 
- Visite 
- Monitoring 

medication error 
- Dokumentasi 
- Konsultasi obat 
- Teknik aseptis 

dispensing (TPN, 
Handling sitostatik) 

- Analisa rekam medik 
pasien 

10 

6 Mahasiswa 
mampu 
menjelaskan 
tentang PIKO dan 
Konseling di 
Rumah Sakit 

Ketepatan 
menjelaskan 
tentang PIKO 
dan Konseling 
di Rumah Sakit 
 

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 
PIKO dan Konseling 
- Tugas dasn fungsi 

PIKO 
- SOP  PIKO bagi 

nakes, pasien, 
karyawan 

- Literatur 
- Dokumentasi 
- Publikasi 
- Informasi keracunan 
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7 Mahasiswa 
mampu 
menjelaskan 
tentang 
Pencegahan dan 
Penanggulangan 
Infeksi (PPI) dan 
CSSD 

Ketepatan 
menjelaskan 
tentang 
Pencegahan 
dan 
Penanggulanga
n Infeksi (PPI) 
dan CSSD 

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 
 
 
 

116. Menjelaskan 
tentang Pencegahan 
dan Penanggulangan 
Infeksi (PPI) 
- Tugas dan fungsi PPI 
- Program PPI 

117. Menjelaskan 
tentang CSSD 
- Fungsi dan tujuan 

CSSD 
- Pengelolaan CSSD 
- Sarana dan 

prasarana 
- K3 
- Parameter 

keberhasilan CSSD 

10 

8 Mahasiswa 
mampu 
memahami 
tentang Diklat 
dan Quality 
Assurance di 
Rumah Sakit 

Ketepatan 
menjelaskan 
tentang Diklat 
dan Quality 
Assurance di 
Rumah Sakit 

Kriteria: ketepatan 
pengetahuan dan 
pemahaman 
 
 

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

Menjelaskan tentang: 
1. Diklat 

-  Tugas dan fungsi 
diklat 

- Program diklat 
2.  Quality Assurance  

Proses penjaminan 
mutu dari seluruh 
aktivitas pelayanan 
kefarmasian di RS. 

Lain-lain  
Tugas khusus PKPA 
(Penugasan dan 
pelaporan) 
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