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Capaian pembelajaran 

(CP)       
CPL-PRODI 

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

berdasarkan  nilai-nilai  agama,budaya,  etika, moral dan undang-undang  yang 
berlaku 

b. Mampu berkontribusi dalam pengembangan program startegis organisasi profesi 
apoteker khususnya program pengembangan obat herbal/tradisional 

c. Mampu melakukan pekerjaan kefarmasian meliputi produksi, compounding 
dispensing, fungsi manajerial pada industri dan komunitas serta pelayanan farmasi 
klinik pada komunitas 

d. Mampu mensintesiskan pengetahuan ilmiah dan pengetahuan tradisional dalam 
pengembangan   obat   dan   pengambilan   keputusan   terapi      terutama   
dalam pemanfaatan obat dan bahan alam lokal 

 

2. Penguasaan Bidang Keterampilan Kerja (Skills): 

a. Memiliki kompetensi kerja dalam pelayanan kefarmasian   terutama di  bidang 



 
 

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

b. 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 

c. 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 

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

e. 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 

 

3. 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 



 
 

Mahasiswa memiliki wawasan tentang tentang CPOTB,  alur produksi obat dan 
parameter kualitas obat, peran dan tanggung jawab apoteker di industri farmasi 
obat,penelitian dan pengembangan  obat. 

Deskripsi Singkat  MK PKPA industri obat merupakan praktek kerja profesi apoteker di industri obat 

Materi 
pembelajaran/pokok 
bahasan 

1. Peran dan tanggung jawab Apoteker pada industri obat. 
2. Alur proses produksisediaan obat 
3. Manajemen mutu, dan Tahapan validasi 
4. Penelitian dan pengembangan obat 
5. Fungsi PPIC, Pemilihan supplier, Gudang farmasi 
6. Penanganan limbah 

Pustaka 1. Anonim, 2008, CPOTB, Depkes RI, Jakarta 

2. Priyambodo, B., 2008, Manajemen Farmasi Industri, Penerbit Kanisius 
3. Anjuran    Voigt, R, 1984, Buku Pelajaran Teknologi Farmasi, Gadjah Mada Press 

Media Pembelajaran Perangkat Lunak : Perangkatkeras : 

  LCD & Projector 
Team Teaching 
Mata KuliahSyarat 

 
MG 
KE Sub-CP-MK Indikator 

Kriteria dan bentuk 
Penilaian 

Metode 
Pembelajaran Materi pembelajaran 

Bobot 
Nilai 

1 Peran dan 
tanggung 
jawab 
Apoteker 
pada industri 
obat  

Mahasiswa 
dapat 
mengetahui 
peran dan 
tanggungjaw
ab Apoteker 
pada industri 
obat. 

Kriteria: ketepatan 
dan penguasaan 

Ceramah dan 
diskusi 

 struktur organisasi 
industri farmasi 

 peran apoteker 
pada industri obat  

 tanggung jawab 
apoteker pada 
industri obat  

10 

2,3,4  Alur proses 
produksi 
 sediaan obat  

Mahasiswa 
mengetahui 
alur proses 
produksi 
sediaan obat  

Kriteria: 
Kriteria: 
ketepatandanpen 
guasaan 

Praktek kerja 
dan diskusi 

Alur proses produksi 
sediaan obat  

10 



 
 

5,6 Manajemen 
mutu, dan 
Tahapan 
validasi 

Mahasiswa 
mengetahui 
manajemen 
mutu, 
tahapan 
validasi dan 
macam-
macam 
kualifikasi 

Kriteria: ketepatan 
dan penguasaan 

Praktek kerja 
dan diskusi 

 manajemen mutu 

 tahapan validasi 

10 

7,8 Penelitian 
dan 
Pengemban
ga obat  

Mahasiswa 
mengetahui 
proses 
penelitian 
dan 
pengemban
gan obat 
 

Kriteria: 
Ketepatan dan 
penguasaan 

Praktek kerja 
dan diskusi 

Penelitian dan 
pengembangan 
obat 

10 

9 Fungsi 
PPIC, 
Pemilihan 
supplier, 
Gudang 
farmasi 

Mahasiswa 
mengetahui 
Fungsi 
PPIC, 
Pemilihan 
supplier, 
Gudang 
farmasi 

Kriteria: 
Ketepatan dan 
penguasaan 

 Fungsi PPIC, 
Pemilihan 
supplier, dan Gudang 
farmasi 

10 

10 Penanganan 
limbah 

Mahasiswa 
mengetahui 
penanganan 
limbah di 
industri                
obat 

Kriteria :ketepatan 
dan penguasaan 

Praktek kerja Penanganan limbah 10 


