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Capaian 
Pembelajaran (CP) 

CPL-PRODI  

Sikap: 
1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius;  
2. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama,moral, dan etika; 
3. Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan 

peradaban berdasarkan Pancasila;  
4. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa 

tanggungjawab pada negara dan bangsa;  
5. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan 

orisinal orang lain;  
6. Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan; 
7. Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;  
8. Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik;  
9. Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri; dan 
10. Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan. 
11. Memiliki karakter UHO BISA JAGAD KITA yaitu Bersih Indah Sejuk Aman, Jujur Adil Gotong-royong Adaptif 

Disiplin, Kreatif Inovatif Toleran dan Amanah 
 
Keterampilan Umum: 
1. Mampu mengkomunikasikan pemikiran/argumen atau karya inovasi yang bermanfaat bagi pengembangan 

profesi dan kewirausahaan, yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan etika profesi, kepada 
masyarakat terutama masyarakat profesinya. 

2. Mampu bekerja di bidang keahlian pokok untuk jenis pekerjaan yang spesifik dan memiliki kompetensi kerja 
yang minimal setara dengan standar profesi kerja profesinya. 



 
 

3. Mampu bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang profesinya sesuai dengan kode etik profesinya. 
4. Mampu membuat keputusan yang independen dalam menjalankan pekerjaan profesinya berdasarkan 

pemikiran logis, kritis, sistematis dan kreatif.  
5. Mampu bekerjasama dengan profesi lain yang sebidang dalam menyelesaikan masalah pekerjaan bidang 

profesinya. 
6. Mampu memimpin suatu tim kerja untuk memecahkan masalah pada bidang profesinya.  
7. Mampu melakukan evaluasi secara kritis terhadap hasil kerja dan keputusan yang dibuat dalam 

melaksanakan pekerjaannya oleh dirinya sendiri dan oleh sejawat. 
8. Mampu meningkatkan kapasitas pembelajaran secara mandiri. 
9. Mampu meningkatkan keahlian keprofesiannya pada bidang khusus melalui pelatihan dan pengalaman 

kerja. 
10. Mampu meningkatkan mutu sumber daya untuk pengembangan program strategis organisasi. 
11. Mampu berkontribusi dalam evaluasi atau pengembangan kebijakan nasional dalam rangka peningkatan 

mutu pendidikan profesi atau pengembangan kebijakan nasional pada bidang profesinya 
 
Keterampilan Khusus: 
1. Mampu melakukan upaya preventif dan promotif untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat 
2. Mampu melakukan pelayanan informasi sediaan farmasi dan alat kesehatan secara tepat, akurat dan 

sesuai dengan kebutuhan masyarakat. 
3. Mampu memberikan penilaian dan pemilihan obat dan sediaan farmasi lainnya secara rasional 

berdasarkan pedoman, pertimbangan ilmiah, dan berbasis bukti. 
4. Mampu melakukan penyiapan (Compounding) sediaan farmasi sesuai pedoman.  
5. Mampu melakukan penyerahan (dispensing) sediaan farmasi dan alat kesehatan sesuai pedoman. 
6. Mampu melakukan pelayanan informasi terkait sediaan farmasi dan alat kesehatan kepada pasien. 
7. Mampu melakukan pemantauan terapi obat dan sediaan farmasi lainnya untuk memastikan keamanan 

penggunaannya. 
8. Mampu melakukan konsultasi dan konseling sediaan farmasi dan alat kesehatan sesuai kebutuhan serta 

pemahaman pasien. 
9. Mampu mengelola keuangan. 
10. Mampu mengelola sumber daya manusia (SDM). 
11. Mampu melakukan upaya peningkatan kualitas dan kuantitas layanan kefarmasian. 
12. Mampu mengelola perencanaan, pengadaan dan penerimaan bahan baku, sediaan farmasi dan alat 

kesehatan sesuai ketentuan secara efektif dan efisien. 
13. Mampu mengelola penyimpanan, penyaluran (distribusi), penarikan dan pemusnahan bahan baku, sediaan 



 
 

farmasi dan data kesehatan sesuai ketentuan secara efektif dan efisien. 
14. Mampu mengelola tempat kerja. 
15. Memiliki keterampilan komunikasi efektif secara verbal maupun non verbal untuk membangun hubungan 

interpersonal dengan pasien dan tenaga kesehatan lainnya. 
16. Mampu mawas diri dan mengevaluasi upaya pengembangan diri secara berkelanjutan (CPD) untuk 

meningkatkan mutu praktik kefarmasian. 
17. Mampu melakukan praktik kefarmasian secara profesional, legal dan etik untuk menjamin keamanan 

individu, komunitas dan masyarakat. 
18. Mampu melakukan penjaminan mutu dan riset di tempat kerja. 
19. Memiliki keterampilan manajemen diri. 
 
Pengetahuan: 
1. Mampu mengimplementasikan ilmu kefarmasian, metode dan teknologi farmasi, konsep farmakoterapi, 

pharmaceutical care, pharmacy practice, serta prinsip epidemiologi, pengobatan berbasis bukti, 
pharmacovigillance dan farmakoekonomi, untuk menjaga mutu sediaan farmasi dan melindungi keamanan 
pasien 

2. Mampu mengaplikasikan pengetahuan manajemen farmasi, sosio-farmasi, hukum dan etik farmasi, teknik 
komunikasi, serta keselamatan kerja secara komprehensif 

3. Mampu menerapkan ilmu kefarmasian dalam perancangan, pembuatan/produksi dan evaluasi mutu 
sediaan farmasi sesuai dengan standar CPOB, CPOTB dan aturan perundang-undangan 

4. Mampu mengaplikasikan pengetahuan di bidang farmasi khususnya fitoterapi dalam melakukan pelayanan 
kefarmasian berbasis riset berdasarkan pola ilmiah pokok UHO yaitu unggul dalam pengelolaan wilayah 
pesisir kelautan dan pedesaan 

5. Mampu menerapkan ilmu manajemen dan sosial farmasi untuk menjamin ketersediaan produk farmasi dan 
meningkatkan efisiensi pelayanan kefarmasian 

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

 
CPMK  

Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan  teori komunikasi, konseling dan  swamedikasi, serta mampu 
mempraktekannya pada studi kasus konseling dan swamedikasi  . 

DeskripsiSingkat MK Mata kuliah komunikasi, konseling dan  swamedikasi mempelajari  peran ilmu komunikasi  pada pelayanan 
kefarmasian,  konsep pelayanan konseling, studi kasus penyakit kronis dan infeksi, Peran apoteker dalam 
penggunaan obat bebas, bebas terbatas dan OWA (swamedikasi), studi kasus  pelayanan swamedikasi . 



 
 

Bahan Kajian / Materi 
Pembelajaran 

1. Pengetahuan mengenai peran ilmu komunikasi pada pelayanan kefarmasian 
2. Pengetahuan  mengenai konsep pelayanan konseling 
3. Diskusi dan praktek konseling studi kasus penyakit kardiovaskuler 
4. Diskusi dan praktek konseling studi kasus penyakit endokrin         
5. Diskusi dan praktek konseling studi kasus penyakit infeksi             
6. Diskusi dan praktek konseling studi kasus penyakit sistem pernapasan          
7. Diskusi dan praktek konseling studi kasus penyakit pada sistem syaraf pusat          
8. Pengetahuan mengenai Peran apoteker dalam penggunaan obat bebas, bebas terbatas dan OWA 
 (swamedikasi) .   
9. Pengetahuan mengenai konsep dan metode swamedikasi 
10. Diskusi dan praktek pelayanan swamedikasi batuk dan flu 
11. Diskusi dan praktek pelayanan swamedikasi  demam dan nyeri             
12. Diskusi dan praktek pelayanan swamedikasi cacingan, konstipasi dan diare 
13. Diskusi dan praktek pelayanan swamedikasi  sakit maag                   .     
14. Diskusi dan praktek pelayanan swamedikasi  alat kontrasepsi      
 

Pustaka Utama :  

1. National Patient Safety Foundation, http://www.npsf.org/http://www.npsf.org/  
2. Depkes RI, 2007, Pedoman Penggunaan obat bebas dan bebas terbatas, Jakarta 
3. Depkes RI, 2007, Pedoman Konseling Pelayanan Kefarmasian di Sarana Kesehatan, Jakarta 

 

Pendukung :  
 

1. Dipiro, J. T., Wells, B. G., Schwinghammer, dan T. L.,Dipiro, C. V., 2009. Pharmacotyerapy Handbook, 7th ed, 
Mc Graw Hill, New York 

2. Koda – kimble MA, Yee Young L, Kradjan WA, Guglielmo BJ, Alldredge BK, and Corelli RB. Hand book of 
applied therapeutics, nine edition. Philadelphia : Lippincot Williams & Wilkins,2009. 
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(Kemampuan akhir 

tiap tahapan belajar) 
 

Indikator Penilaian 
 
 

 

Kriteria & Bentuk 
Penilaian 

 
 

Bantuk Pembelajaran, 
Metode Pembelajaran, 

Penugasan, 
[Media & Sumber Belajar] 

 [ Estimasi Waktu] 

Materi Pembelajaran 
[Pustaka] 

 
 

Bobot 
Nilai (%) 

 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

1 Mahasiswa 
menguasai dan  
mampu  
menjelaskan   
peran ilmu 
komunikasi pada 
pelayanan 
kefarmasian   

 Ketepatan dalam 

menjelaskan 

defenisi  

komunikasi  dan 

pentingnya 

penguasaan ilmu 

komunikasi bagi  

farmasis 

 Ketepatan dalam 

menjelaskan clinical 

communication 

Kriteria: ketepatan 
dan penguasaan  
materi 
 

 

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

Defenisi  
komunikasi  dan 
pentingnya 
penguasaan ilmu 
komunikasi bagi  
farmasis. clinical 
communication 
 

5 

2 Mahasiswa 
menguasai dan  
mampu  
menjelaskan   
konsep pelayanan 
konseling 

 Ketepatan dalam 

menjelaskan tujuan, 

manfaat dan  

tahapan kegiatan 

konseling    

 Ketepatan dalam 

menjelaskan three 

prime question  

 Ketepatan dalam 

menjelaskan  

komponen, 

dokumentasi dan 

evaluasi konseling 

 

Kriteria: ketepatan 
dan penguasaan  
materi 
 

 

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

Tujuan , manfaat, 
dan tahapan 
kegiatan konseling.  
three prime 
question,  
komponen, 
dokumentasi dan 
evaluasi konseling 

10 



 
 

3 Mahasiswa 
menguasai dan  
mampu  
menyelesaikan 
studi kasus 
konseling  penyakit 
kardiovaskuler 

  Ketepatan dalam 
menyelesaikan 
kasus penyakit 
kardiovaskuler 
sesuai tatalaksana 
dan algoritma terapi 

 Mampu  
mempraktekkan 
konseling  kasus 
penyakit 
kardiovaskuler  
sesuai tahapan 
konseling  

Kriteria: ketepatan 
dan penguasaan  
materi 
 
Bentuk non-test: 
Praktek konseling  
kasus penyakit 
Kardiovaskuler 
perkelompok 

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

Studi kasus dan 
konseling penyakit 
kardiovaskuler 

 

4 Mahasiswa 
menguasai dan  
mampu  
menyelesaikan 
studi kasus 
konseling  penyakit 
sistem endokrin         

 Ketepatan dalam 
menyelesaikan 
kasus penyakit 
endokrin sesuai 
tatalaksana dan 
algoritma terapi 

 Mampu  
mempraktekkan 
konseling  kasus 
penyakit sistem 
endokrin  sesuai 
tahapan konseling 

Kriteria: ketepatan 
dan penguasaan  
materi 
 
Bentuk non-test: 
Praktek konseling  
kasus penyakit  
sistem endokrin  
perkelompok 

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

Studi kasus dan 
konseling penyakit 
sistem endokrin 

 

5 Mahasiswa 
menguasai dan  
mampu  
menyelesaikan 
studi kasus 
konseling penyakit 
infeksi  

 Ketepatan dalam 
menyelesaikan 
kasus penyakit 
infeksi sesuai 
tatalaksana dan 
algoritma terapi 

 Mampu  
mempraktekkan 
konseling  kasus 

Kriteria: ketepatan 
dan penguasaan  
materi 
 
Bentuk non-test: 
Praktek konseling  
kasus penyakit  
infeksi  perkelompok 

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

Studi kasus dan 
konseling penyakit 
infeksi 

 



 
 

penyakit  infeksi  
sesuai tahapan 
konseling 

 
 
 

6 Mahasiswa 
menguasai dan  
mampu  
menyelesaikan 
studi kasus 
konseling penyakit 
saluran pernafasan 

 Ketepatan dalam 
menyelesaikan 
kasus penyakit 
saluran pernafasan 
sesuai tatalaksana 
dan algoritma terapi 

 Mampu  
mempraktekkan 
konseling  kasus 
penyakit  saluran 
pernafasan  sesuai 
tahapan konseling 

Kriteria: ketepatan 
dan penguasaan  
materi 
 
Bentuk non-test: 
Praktek konseling  
kasus penyakit 
saluran pernafasan 
perkelompok 

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

Studi kasus dan 
konseling penyakit 
saluran pernafasan 

 

7 Mahasiswa 
menguasai dan  
mampu  
menyelesaikan 
studi kasus 
konseling penyakit 
sistem syaraf 
pusat 

 Ketepatan dalam 
menyelesaikan 
kasus penyakit 
sistem syaraf pusat  
sesuai tatalaksana 
dan algoritma terapi 

 Mampu  
mempraktekkan 
konseling  kasus 
penyakit  sistem 
syaraf pusat  sesuai 
tahapan konseling 

Kriteria: ketepatan 
dan penguasaan  
materi 
 
Bentuk non-test: 
Praktek konseling  
kasus penyakit  
sistem syaraf pusat 
perkelompok 

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

Studi kasus dan 
konseling penyakit 
sistim syaraf 

 

8 Evaluasi Tengah Semester / Ujian Tengan Semester  

9 Mahasiswa 
menguasai dan  
mampu  
menjelaskan 
penggunaan obat 
bebas, bebas 

 Ketepatan dalam 
menjelaskan 
Diagnosis 
diferensial dan 8 
kriteria KIE ideal 

 Ketepatan dalam 

Kriteria: ketepatan 
dan penguasaan  
materi 
 

 

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

Diagnosis 
diferensial dan 8 
kriteria KIE ideal.  

 



 
 

terbatas dan OWA 
(swamedikasi) .     

menjelaskan terapi 
penyakit yang dapat 
dilakukan 
swamedikasi 

mahasiswa 
 
2x50 menit 
 
 
 

10 Mahasiswa 
menguasai dan  
mampu  
menjelaskan  
konsep dan 
metode 
swamedikasi 

 Ketepatan dalam 
menjelaskan 
Metode Pendekatan 
WWHAM dan 
ASMETTHOD, 
ENCORE, 
SITDOWNSIR 
 

Kriteria: ketepatan 
dan penguasaan  
materi 
 

 

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

Metode Pendekatan 
WWHAM dan 
ASMETTHOD, 
ENCORE, 
SITDOWNSIR 

 

11 Mahasiswa 
menguasai dan  
mampu  
menyelesaikan 
studi kasus dan 
pelayanan 
swamedikasi 
batuk dan flu 

 Ketepatan dalam 
menyelesaikan 
kasus penyakit  
batuk dan flu  
sesuai tatalaksana 
dan algoritma terapi 

 Mampu  
mempraktekkan 
pelayanan 
swamedikasi  kasus 
penyakit  batuk dan 
flu 

Kriteria: ketepatan 
dan penguasaan  
materi 
 
Bentuk non-test: 
Praktek pelayanan 
swamedikasi batuk 
dan flu 

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

Studi kasus dan 
pelayanan 
swamedikasi 
penyakit batuk dan 
flu 

 

12 Mahasiswa 
menguasai dan  
mampu  
menyelesaikan 

 Ketepatan dalam 
menyelesaikan 
kasus penyakit  
demam dan nyeri  

Kriteria: ketepatan 
dan penguasaan  
materi 
 

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

Studi kasus dan 
pelayanan 
swamedikasi 
penyakit demam 

 



 
 

studi kasus dan 
pelayanan 
swamedikasi 
demam dan nyeri             

sesuai tatalaksana 
dan algoritma terapi  

 Mampu  
mempraktekkan 
pelayanan 
swamedikasi  kasus 
penyakit demam 
dan nyeri 

Bentuk non-test: 
Praktek pelayanan 
swamedikasi 
demam dan nyeri             

kolaboratif, dan 
berpusat pada 
mahasiswa 
 
2x50 menit 
 
 
 

dan nyeri             

13 Mahasiswa 
menguasai dan  
mampu  
menyelesaikan 
studi kasus 
cacingan, 
konstipasi dan diare 

 Ketepatan dalam 
menyelesaikan 
kasus penyakit  
cacingan, konstipasi 
dan diare sesuai 
tatalaksana dan 
algoritma terapi           

 Mampu  
mempraktekkan 
pelayanan 
swamedikasi  kasus 
penyakit cacingan, 
konstipasi dan diare 

Kriteria: ketepatan 
dan penguasaan  
materi 
 
Bentuk non-test: 
Praktek pelayanan 
swamedikasi 
cacingan, konstipasi 
dan diare 

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

Studi kasus dan 
pelayanan 
swamedikasi 
penyakit cacingan, 
konstipasi dan diare 

 

14 Mahasiswa 
menguasai dan  
mampu  
menyelesaikan 
studi kasus sakit 
maag                    

 Ketepatan dalam 
menyelesaikan 
kasus sakit maag 
sesuai tatalaksana 
dan algoritma terapi           

 Mampu  
mempraktekkan 
pelayanan 
swamedikasi  kasus 
sakit  maag 

Kriteria: ketepatan 
dan penguasaan  
materi 
 
Bentuk non-test: 
Praktek pelayanan 
swamedikasi maag 

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

Studi kasus dan 
pelayanan 
swamedikasi sakit 
maag. 

 



 
 

15 Mahasiswa 
menguasai dan  
mampu  
menyelesaikan 
studi kasus alat 
kontrasepsi      

 Menguasai  
tatalaksana 
penggunaan  terapi 
kontrasepsi         

 Mampu  
mempraktekkan 
pelayanan 
swamedikasi  
pemilihan 
kontrasepsi 

Kriteria: ketepatan 
dan penguasaan  
materi 
 
Bentuk non-test: 
Praktek pelayanan 
swamedikasi alat 
kontrasepsi 

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

Studi kasus dan 
pelayanan 
swamedikasi alat 
kontasepsi. 

 

16 Evaluasi Akhir Semester / Ujian Akhir Semester  


