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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 
 
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. 

 
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 lata 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. 
CPMK  

Sikap 
1.Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religious 
2. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas kefarmasian berdasarkan agama, moral, dan 

etika 
3.  Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara 
4.  Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan kefarmasian secara mandiri 
5. Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan di bidang farmasi 
 

Ketrampilan Umum, 

1. Menguasai pengetahuan mengenai konsep manajemen farmasi di apotek 

2. Menguasai dan memahami standar pelayanan kefarmasian di Apotek 

3. Menguasai pengetahuan tentang strategi p-engembangan apotek 



 
 

4. Menguasai pengetahuan pembuatan studi kelayakan 

Ketrampilan Khusus, 
1.Mampu mengetahui tentang definisi apoteker, apotek, SIA, SIPA, STRA 

2. Mampu mengetahui tentang proses perijinan apotek 

3. Mampu mengetahui tentang SDM dan administrasi di Apotek 

4. Mampu mengetahui tentang pengelolaan persediaan kefarmasian di Apotek 

5. Mampu mengetahui tentang pengelolaan narkotika, psikotropika, obat rusak dan ED di Apotek 

6. Mampu mengetahui tentang cara penetapan harga obat dan pajak apotek 

7. Mampu mengetahui tentang manajemen keuangan di apotek 

8. Mampu mengetahui tentang jaminan mutu pelayanan di apotek 

9.Mampu mengetahui tentang manajemen strategi pengembangan apotek 

10.Mampu mengetahui tentang pengukuran kinerja menggunakan instrumen Balanced score card 

 

Pengetahuan 
Menguasai pengetahuan tentang manajemen pelayanan kefarmasian di Apotek komunitas dan studi kelayakan 

pendirian Apotek 

DeskripsiSingkat 
MK 

Mata kuliah Kewirausahaan merupakan matakuliah minat mahasiswa yang mempunyai ide dan gagasan usaha 
menjadi suatu lapangan kerja sekaligus mempersiapkan mahasiswa untuk menghadapi tantangan didunia kerja 
nantinya. Mata kuliah kewirausahaan juga merupakan implementasi dari berbagai teori kewirausahaan sehingga 
mahasiswa diharapkan dapat menjadi wirausahawan baru yang memiliki ide dan implementasi mengenai 
lapangan usaha baru yang dapat memajukan perekonomian pribadi, perusahaan, agama, dan negara. 
 

Bahan Kajian / 
Materi 
Pembelajaran 

Materi Pembelajaran: 

 Pengertian, tujuan, manfaat dan perkembangan kewirausahaan dan mengetahui karakter Kewirausahaan  

 Factor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan dalam usaha 

 Mengetahui  paradigma, visi, sikap dan perilaku untuk menjadi seorang enterpreneurship.  

 Teori kreativitas dan inovasi serta prinsip-prinsipnya  

 Mengetahui tentang Inspirasi, bagaimana menuangkan Ide dan gagasan dalam Bisnis dan bagaimana 
melakukan Analisa terhadap peluang Bisnis 

 mengetahui sikap dan perilaku wirausahawan yang sukses. 

 Mempelajari cara mengatasi masalah , cara merumuskan, mengidentifikasi, dan memecahkan masalah. 

 Mengetahui model analisa data secara kualitatif dan kuantitatif dengan menggunakan metode SWOT  

 mengetahui rencana pemasaran, strategi dan taktik pemasaran.  



 
 

 Mengetahui tentang Selling Skill Is An Embryo of Entrepreneurship Skill, Proses menjual, Negosiasi dan 
Kepuasan Pelanggan 

 Mengetahui tentang Time Value of Money, Administrasi dan Pembukuan, Pencatatan Transaksi Keuangan 
dan Pelaporan  dan Anggaran 

 Mengetahui tentang sistem manajemen ISO 9001 untuk menjamin kualitas produk. 

 Mengetahui Tren Kewirausahaan, Mengembangkan bisnis dan DigitalPreneur 

 Menyusun rencana bisnis 
Pustaka Utama : 

 
 

Hendro, 2011 Dasar-dasar Kewirausahaan, Panduan bagi mahasiswa untuk Mengenal, memahami dan 

memasuki Dunia Bisnis. 

Pendukung :  

Ciputra, Ir. Dr. 2008. Quantum Leap: Bagaimana Entrepreneurship Mengubah Masa Depan Anda dan Masa 
 depan bangsa . Jakarta. PT Elex Media Komputindo.  
Bruce R. Barringer, R. Duane Ireland, Entrepreneurship, successfullyn Launching New Ventures, Fourth 
 Edition, Prentice Hall.  
Zimmerer.  
Materi Rumah Perubahan, Renald Kasali 

Dosen Pengampu  

Matakuliahsyarat  
 

Mg 
Ke- 

 
 

 

 Sub-CPMK 
(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 mampu 
menjelaskan tentang 
Pengertian, tujuan, 
manfaat dan 
perkembangan 
kewirausahaan dan 
mengetahui karakter 

 Ketepatan 
menjelaskan 
pengertian 
kewirausahaan 

 Ketepatan 
menjelaskan tujuan 
dan manfaat 

Kriteria: ketepatan 
dan penguasaan  
 

 

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

Pengertian, tujuan dan 
manfaat kewirausahaan 
dan karakter dari 
kewirausahaan 
 

5 



 
 

Kewirausahaan  perkembangan 
kewirausahaan 

 Ketepatan 
menjelaskan 
karakter 
kewirausahaan 

mahasiswa 
 
2x50 menit 
 
 
 

2 Mahasiswa mampu 
menjelaskan Faktor-
faktor yang 
mempengaruhi 
keberhasilan dan 
kegagalan dalam 
usaha 
 

 Ketepatan 
menjelaskan 
perkembangan 
entrepreneurship. 

 Ketepatan  
menjelaskan 
perbedaan antara 
pekerja dan 
pengusaha dan 
kesamaannya. 

 Ketepatan 
Menjelaskan faktor-
faktor keberhasilan 
dan kegagalan 
usaha. 

Kriteria: 
Kriteria: ketepatan 
dan penguasaan  
Bentuk non-test 
 

 Tulisan makalah 

 presentasi  

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

Perkembangan 
kewirausahaan, 
perbedaan dan 
persamaan antara 
pekerja dan pengusaha 
dan factor dalam 
keberhasilan suatu 
usaha 

5 
 

3, 4 Mahasiswa mampu 
menjelaskan  
paradigma, visi, 
sikap dan perilaku 
untuk menjadi 
seorang 
entrepreneurship dan 
mengetahui Teori 
kreativitas dan 
inovasi serta prinsip-
prinsipnya  
 

 ketepatan 
menjelaskan 
bagaimana 
paradigma dalam 
kewirausahaan  

 ketepatan 
menjelaskan visi, 
sikap dan perilaku 
seorang 
entrepreneurship 

 ketepatan 
menjelaskan teori 
tentang kreativitas 
dalam suatu usaha 
dan prinsipnya 

Kriteria: ketepatan 
dan penguasaan  
Bentuk non-test 
 

 Tulisan makalah 

 Presentasi 

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

Pengertian paradigma 
dalam kewirausahaan 
Visi,sikap dan perilaku 
seorang 
entrepreneurship 
Teori kreativitas dan 
innovasi dalam 
kewirausahaan 
Prinsip-prinsip dasar 
dalam kewirausahaan 
 
  
 

10 



 
 

 ketepatan 
menjelaskan teori 
inovasi dan 
prinsipnya dalam 
suatu usaha 

5  Mahasiswa 
mampu 
menjelaskan 
tentang Inspirasi, 
Ide dan gagasan 
dalam Bisnis  

 Mahasiswa 
mampu melakukan 
Analisa terhadap 
peluang Bisnis 

 

 Ketepatan  
menjelaskan tentang 
Inspirasi, Ide dan 
gagasan dalam 
Bisnis  

 Ketepatan 
menjelaskan  
Analisa terhadap 
peluang Bisnis 

 

Kriteria: ketepatan 
dan penguasaan 
Bentuk non-test: 
 

 Presentasi 
kelompok 

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

Teori Inspirasi dan 
Peluang Bisnis  
- Inspirasi  
- Ide Bisnis  
- Analisa peluang  
- Karakter Bisnis  
 

5 

6, 7 f. Mahasiswa 
mampu 
menjelaskan sikap 
dan perilaku 
wirausahawan 
yang sukses. 

g. Mahasiswa 
mampu 
menjelaskan cara 
mengatasi 
masalah , cara 
merumuskan, 
mengidentifikasi, 
dan memecahkan 
masalah. 

 

h. Ketepatan 
menjelaskan sikap 
dan perilaku 
wirausahawan yang 
sukses. 

i. Ketepatan  
menjelaskan cara 
mengatasi masalah , 
cara merumuskan, 
mengidentifikasi, 
dan memecahkan 
masalah  

Kriteria: ketepatan 
dan penguasaan 
Bentuk non-test: 
 

 Presentasi 
kelompok 

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

Sikap dan Perilaku 
Wirausahawan yang 
sukses  

- Sikap perilaku kerja 
prestatif  
- Semangat Wirausaha  
- Kepemimpinan  
- Kompetensi dan 
komitnen  
Manajemen Risiko  
- Merumuskan solusi 
masalah  
- Mengambil risiko usaha  
 

 Text  
Presentasi  
Animasi  
Audio  

Bab 6 : 163 - 187   
- Memperhatikan dan 
membuat daftar 
pertanyaan  
 

 Sikap dan Perilaku Wirausahawan yang 
sukses  
- Sikap perilaku kerja prestatif  
- SemangatWirausaha  
- Kepemimpinan  
- Kompetensi dan komitnen  
 

Manajemen Risiko  
- Merumuskan solusi masalah  
- Mengambil risiko usaha  
 

 

5 



 
 

8 Evaluasi Tengah Semester / Ujian Tengan Semester  

9 Mahasiswa mampu 
menjelaskan model 
analisa data secara 
kualitatif dan 
kuantitatif dengan 
menggunakan 
metode SWOT serta 
konsep dan cara 
penyusunan rencana 
bisnis  
 

 Ketepatan 
menjelaskan model 
analisa data secara 
kuantitatif dan 
kualitatif dengan 
metode SWOT 

 Ketepatan 
menjelaskan 
konsep, cara, 
sistem, dan 
kerangka 
penyusunan 
rencana bisnis 
(Business Plan)  

  

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

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

Rencana Bisnis  
- Rencana peta bisnis  
- Pembuatan rencana 
bisnis  
 

5 

10 Mahasiswa mampu 
menjelaskan rencana 
pemasaran, strategi 
dan taktik 
pemasaran.  
 

 Ketepatan 
menjelaskan 
rencana 
pemasaran, strategi 
dan taktik 
pemasaran.  

 

Kriteria: ketepatan 
dan penguasaan 
Bentuk non-test: 
 
Presentasi  

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

Manajemen Pemasaran 
dan promosi Bisnis  
- Peranan Pemasaran 
dalam 
 Perusahaan  
- Rencana Pemasaran  
- Strategi Pemasaran  
 

5 

11 Mahasiswa mampu 
menjelaskan tentang 
Selling Skill Is An 
Embryo of 
Entrepreneurship 
Skill, Proses menjual, 
Negosiasi dan 
Kepuasan Pelanggan 
 

 Ketepatan 
menjelaskan 
tentang Selling Skill 
Is An Embryo of 
Entrepreneurship 
Skill, Proses 
menjual, Negosiasi 
dan Kepuasan 
Pelanggan  

Kriteria: ketepatan 
dan penguasaan 
Bentuk non-test: 
 
Presentasi  

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

Keterampilan Menjual 
dan Negosiasi  
- Selling Skill Is An 
Embryo  of 
Entrepreneurship Skill  
- Proses menjual  
- Negosiasi  
- Kepuasan Pelanggan  
 

10 



 
 

2x50 menit 
12 Mahasiswa mampu 

menjelaskan 
Mengetahui tentang 
Time Value of 
Money, Administrasi 
dan Pembukuan, 
Pencatatan 
Transaksi Keuangan 
dan Pelaporan  dan 
Anggaran 
 

 Ketepatan 
menjelaskan 
Mengetahui tentang 
Time Value of 
Money, Administrasi 
dan Pembukuan, 
Pencatatan 
Transaksi Keuangan 
dan Pelaporan  dan 
Anggaran 

 

Kriteria: ketepatan 
dan penguasaan 
Bentuk non-test: 
 
Presentasi  

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

Manajemen dan 
Administrasi Keuangan  
- Time Value of Money  
- Administrasi dan 
Pembukuan  
 
Pencatatan Transaksi 
Keuangan dan 
Pelaporan  
- Anggaran  
 

10 

13 Mahasiswa mampu 
menjelaskan tentang 
sistem manajemen 
ISO 9001 untuk 
menjamin kualitas 
produk. 
 

Ketepatan 
menjelaskan tentang 
sistem manajemen 
ISO 9001 untuk 
menjamin kualitas 
produk 

Kriteria: ketepatan 
dan penguasaan 
Bentuk non-test: 
 
Presentasi  

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

Strategi Pengembangan 
Bisnis  
- Produk Mapping  
- 7W cara pelanggan 
Menilai Bisnis  
 

5 

14 Mahasiswa mampu 
menjelaskan tentang 
Tren Kewirausahaan, 
Mengembangkan 
bisnis dan 
DigitalPreneur 
 

Ketepatan 
menjelaskan tentang 
Tren Kewirausahaan, 
Mengembangkan 
bisnis dan 
DigitalPreneur 

Kriteria: ketepatan 
dan penguasaan 
Bentuk non-test: 
 
Presentasi  

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

Tren Kewirausahaan, 
Mengembangkan bisnis 
dan DigitalPreneur  
- Trend Baru 
Entrepreneurship  
- Jeni Bisnis Digital  
 
 

5 

15 Mahasiswa mampu 
Menyusun rencana 
bisnis 

Ketepatan menyusun 
rencana bisnis 

Kriteria: ketepatan 
dan penguasaan 
Bentuk non-test: 
 

interaktif, 
holistic,integratif, 
saintifik, 
kontekstual, 

Menyusun rencana 
bisnis 
 

10 



 
 

Presentasi  tematik, efektif, 
kolaboratif, dan 
berpusat pada 
mahasiswa 
 
2x50 menit 

16 Evaluasi Akhir Semester / Ujian Akhir Semester  

 
 


