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SILABUS MATA KULIAH 
Revisi   : 2 
Tanggal Berlaku : 1 Februari 2014 

 
A. Identitas 

1. Nama Mata Kuliah : Farmakoterapi Terapan 
2. Program Studi : Profesi Apoteker 
3. Fakultas : Farmasi 
4. Bobot : 2 SKS 
5. Elemen Kompetensi : 1. Penguasaan ilmu dan ketrampilan 

2. Sikap dan perilaku dalam berkarya 
3. Pemahaman kaidah 

6. Jenis Kompetensi : Utama 
7. Alokasi Waktu Total : 1400 menit ( 2 X 50 menit X 14 pertemuan ) 

B. Unsur-unsur silabus 

Kompetensi dasar Indikator Materi Pokok 
Strategi 
Pembela-
jaran 

Alokasi 
waktu 

Referensi 
/acuan 

Evaluasi 

Mahasiswa mampu 
memahami konsep 
standar terapi dalam 
swamedikasi, 
komunitas, dan 
hospital/industri pada 
penyakit pain dan 
inflamasi, 
gastrointestinal, 
respirasi dan 
kardiovaskuler 

Mahasiswa mampu memahami konsep standar terapi dalam 
swamedikasi, komunitas, dan hospital/industri pada penyakit pain dan 
inflamasi, gastrointestinal, respirasi dan kardiovaskuler 

Pengantar umum mengenai konsep 
standar terapi dalam swamedikasi, 
komunitas, dan hospital/industri pada 
penyakit pain dan inflamasi, 
gastrointestinal, respirasi dan 
kardiovaskuler, meliputi: 
1. Definisi proses penyakit 
2. Faktor resiko, etiologi dan 

patofisiologi 
3. Identifikasi tujuan terapi 
4. Identifikasi Standar terapi 
5. Mekasisme kerja obat 

ceramah 3x 2x50 
menit 

1,2,3,4,5,
6,7,8 

 

UTS dan 
UAS 

Mahasiswa mampu 
memahami standar 
terapi dalam 
swamedikasi, pada 
penyakit pain dan 
inflamasi, 
gastrointestinal, 
respirasi dan 
kardiovaskuler 

Mahasiswa mampu memahami standar terapi dalam swamedikasi, 
meliputi : 
1. Dapat menjelaskan definisi proses pain dan inflamasi, 

gastrointestinal, respirasi, dan sistem kardiovaskuler  
2. Mengunakan ilmu biomedik dasar untuk menjelaskan faktor resiko 

penyakit, etiologi, patofisiologi dari pain dan inflamasi,  
gastrointestinal, respirasi, dan sistem kardiovaskuler 

3. Identifikasi tujuan terapi pain dan inflamasi, penyakit gastrointestinal, 
respirasi, dan sistem kardiovaskuler 

4. Identifikasi standart terapi pain dan inflamasi, penyakit 
gastrointestinal, respirasi, dan sistem kardiovaskuler 

5. Menggunakan ilmu biomedik dasar untuk menjelaskan mekanisme 

Standar terapi dalam swamedikasi 
pada penyakit pain dan inflamasi, 
gastrointestinal, respirasi dan 
kardiovaskuler, meliputi: 
1. Definisi proses penyakit 
2. Faktor resiko, etiologi dan 

patofisiologi 
3. Identifikasi tujuan terapi 
4. Identifikasi Standar terapi 
5. Mekasisme kerja obat  

Ceramah 
dan PBL  

3x2x50 
menit 

1,2,3,4,5,
6,7,8 

 

UTS dan 
UAS 
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aksi dari obat yang digunakan pada  proses pain dan inflamasi, 
penyakit gastrointestinal, respirasi, dan sistem kardiovaskuler 

Mahasiswa mampu 
memahami standar 
terapi dalam 
komunitas, pada 
penyakit pain dan 
inflamasi, 
gastrointestinal, 
respirasi dan 
kardiovaskuler 

Mahasiswa mampu memahami standar terapi dalam komunitas, meliputi 
: 
1. Dapat menjelaskan definisi proses pain dan inflamasi, 

gastrointestinal, respirasi, dan sistem kardiovaskuler  
2. Mengunakan ilmu biomedik dasar untuk menjelaskan faktor resiko 

penyakit, etiologi, patofisiologi dari pain dan inflamasi,  
gastrointestinal, respirasi, dan sistem kardiovaskuler 

3. Identifikasi tujuan terapi pain dan inflamasi, penyakit gastrointestinal, 
respirasi, dan sistem kardiovaskuler 

4. Identifikasi standart terapi pain dan inflamasi, penyakit 
gastrointestinal, respirasi, dan sistem kardiovaskuler 

5. Menggunakan ilmu biomedik dasar untuk menjelaskan mekanisme 
aksi dari obat yang digunakan pada  proses pain dan inflamasi, 
penyakit gastrointestinal, respirasi, dan sistem kardiovaskuler 

Standar terapi dalam komunitas pada 
penyakit pain dan inflamasi, 
gastrointestinal, respirasi dan 
kardiovaskuler, meliputi: 

1. Definisi proses penyakit 
2. Faktor resiko, etiologi dan 

patofisiologi 
3. Identifikasi tujuan terapi 
4. Identifikasi Standar terapi 
5. Mekasisme kerja obat  

Ceramah 
dan PBL 

4x2x50 
menit 

1,2,3,4,5,
6,7,8 

 

UTS dan 
UAS 

1. Mahasiswa minat 
rumah sakit 
mampu memahami 
standar terapi 
dalam hospital, 
pada penyakit pain 
dan inflamasi, 
gastrointestinal, 
respirasi dan 
kardiovaskuler 

2. Mahasiswa minat 
Industri mampu 
memahami konsep 
Bioavaibilitas dan 
Bioekivalensi 

Mahasiswa minat rumah sakit mampu memahami standar terapi dalam 
hospital, meliputi : 

1. Dapat menjelaskan definisi proses pain dan inflamasi, 
gastrointestinal, respirasi, dan sistem kardiovaskuler  

2. Mengunakan ilmu biomedik dasar untuk menjelaskan faktor resiko 
penyakit, etiologi, patofisiologi dari pain dan inflamasi,  
gastrointestinal, respirasi, dan sistem kardiovaskuler 

3. Identifikasi tujuan terapi pain dan inflamasi, penyakit gastrointestinal, 
respirasi, dan sistem kardiovaskuler 

4. Identifikasi standart terapi pain dan inflamasi, penyakit 
gastrointestinal, respirasi, dan sistem kardiovaskuler 

5. Menggunakan ilmu biomedik dasar untuk menjelaskan mekanisme 
aksi dari obat yang digunakan pada  proses pain dan inflamasi, 
penyakit gastrointestinal, respirasi, dan sistem kardiovaskuler 

Mahasiswa minat Industri mampu memahami konsep Bioavaibilitas dan 
Bioekivalensi 

Mahasiswa minat rumah sakit 
mampu memahami standar terapi 
dalam hospital,  
pada penyakit pain dan inflamasi, 
gastrointestinal, respirasi dan 
kardiovaskuler, meliputi: 

1. Definisi proses penyakit 

2. Faktor resiko, etiologi dan 
patofisiologi 

3. Identifikasi tujuan terapi 

4. Identifikasi Standar terapi 

5. Mekasisme kerja obat 
  

Mahasiswa minat Industri 
mampu memahami konsep 
Bioavaibilitas dan Bioekivalensi 

Ceramah 
dan PBL 

4x2x50 
menit 

1,2,3,4,5,
6,7,8 

 

UTS dan 
UAS 
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Satuan Acara Perkuliahan 
 

Kode/Nama Mata Kuliah : Applied Pharmacoterapy Revisi ke : 2 
Satuan Kredit Semester : 2 SKS Tanggal Revisi : 13 Januari 2014 
Jumlah Jam kuliah dalam seminggu : 100 menit Tanggal mulai berlaku : 1 Februari 2014 
   Penyusun : Wahyu Widyaningsih, M.Si., Apt 
Jumlah Jam kegiatan laboratorium :  Penanggungjawab keilmuan : Moch Saiful Bachri, M.Si., Ph.D., Apt. 
 
Deskripsi Mata Kuliah :  Mata Kuliah ini membahas tentang standar terapi penyakit –penyakit pada blok swamedikasi, komunitas, dan 

hospital/industri antara lain pain dan inflamasi, gastrointestinal, respirasi dan kardiovaskuler   
Standar Kompetensi :    Mahasiswa mampu menjelaskan tentang standar terapi penyakit –penyakit pada blok swamedikasi, komunitas, dan 

hospital/industri antara lain pain dan inflamasi, gastrointestinal, respirasi dan kardiovaskuler 
 
 

 

Pertemuan 
ke : 

Kompetensi Dasar Indikator Pokok Bahasan / Materi Aktivitas Pembelajaran Rujukan 

1 Mahasiswa mampu 
memahami konsep 
standar terapi 
dalam 
swamedikasi, 
komunitas, dan 
hospital/industri 
pada penyakit pain 
dan inflamasi, 
gastrointestinal, 
respirasi dan 
kardiovaskuler 

Mahasiswa mampu memahami konsep standar terapi 
dalam swamedikasi, komunitas, dan hospital/industri pada 
penyakit pain dan inflamasi, gastrointestinal, respirasi dan 
kardiovaskuler 

Pengantar umum mengenai 
konsep standar terapi 
dalam swamedikasi, 
komunitas, dan 
hospital/industri pada 
penyakit pain dan inflamasi, 
gastrointestinal, respirasi 
dan kardiovaskuler, 
meliputi: 

1. Definisi proses penyakit 

2. Faktor resiko, etiologi 
dan patofisiologi 

3. Identifikasi tujuan terapi 

4. Identifikasi Standar 
terapi 

5. Mekasisme kerja obat 

- Pendahuluan  
1. Menjelaskan Silabus Matakuliah 
2.  Menjelaskan sejarah Applied Pharmacoterapy 
-  Penyajian  
 Menjelaskan definisi Applied Pharmacoterapy 

1. menjelaskan Definisi proses penyakit pain dan 
inflamasi, gastrointestinal,  

2. Menjelaskan faktor resiko, etiologi dan 
patofisiologi penyakit pain dan inflamasi, 
gastrointestinal,  

3. Identifikasi tujuan terapi penyakit pain dan 
inflamasi, gastrointestinal,  

4. Identifikasi Standar terapi penyakit pain dan 
inflamasi, gastrointestinal,  

5. Mekasisme kerja obat penyakit pain dan 
inflamasi, gastrointestinal,  

-  Penutup 
1. Merangkum materi yang telah diberikan 
2. Memberi pertanyaan singkan sebagai umpan 

balik balik 

1,2,3,4,5,
6,7,8 

 

2 Mahasiswa mampu 
memahami konsep 
standar terapi 
dalam 
swamedikasi, 
komunitas, dan 
hospital/industri 

Mahasiswa mampu memahami konsep standar terapi 
dalam swamedikasi, komunitas, dan hospital/industri pada 
penyakit pain dan inflamasi, gastrointestinal, respirasi dan 
kardiovaskuler 

Pengantar umum mengenai 
konsep standar terapi 
dalam swamedikasi, 
komunitas, dan 
hospital/industri pada 
penyakit pain dan inflamasi, 
gastrointestinal, respirasi 

- Pendahuluan  
      Resume materi minggu lalu  
 -  Penyajian  
1. Menjelaskan definisi Applied Pharmacoterapy 
2. menjelaskan Definisi proses respirasi 
3. Menjelaskan faktor resiko, etiologi dan 

patofisiologi penyakit respirasi 

1,2,3,4,5,
6,7,8 
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pada penyakit pain 
dan inflamasi, 
gastrointestinal, 
respirasi dan 
kardiovaskuler 

dan kardiovaskuler, 
meliputi: 
1. Definisi proses penyakit 
2. Faktor resiko, etiologi 

dan patofisiologi 
3. Identifikasi tujuan terapi 
4. Identifikasi Standar 

terapi 
5. Mekasisme kerja obat 

4. Identifikasi tujuan terapi penyakit, respirasi 
5. Identifikasi Standar terapi penyakit respirasi 
6. Mekasisme kerja obat penyakit pain dan 

inflamasi, gastrointestinal, respirasi 
-  Penutup 
3. Merangkum materi yang telah diberikan 
4. Memberi pertanyaan singkan sebagai umpan 

balik balik 

3 Mahasiswa mampu 
memahami konsep 
standar terapi 
dalam 
swamedikasi, 
komunitas, dan 
hospital/industri 
pada penyakit pain 
dan inflamasi, 
gastrointestinal, 
respirasi dan 
kardiovaskuler 

Mahasiswa mampu memahami konsep standar terapi 
dalam swamedikasi, komunitas, dan hospital/industri pada 
penyakit pain dan inflamasi, gastrointestinal, respirasi dan 
kardiovaskuler 

Pengantar umum mengenai 
konsep standar terapi 
dalam swamedikasi, 
komunitas, dan 
hospital/industri pada 
penyakit pain dan inflamasi, 
gastrointestinal, respirasi 
dan kardiovaskuler, 
meliputi: 

1. Definisi proses penyakit 

2. Faktor resiko, etiologi 
dan patofisiologi 

3. Identifikasi tujuan terapi 

4. Identifikasi Standar 
terapi 

5. Mekasisme kerja obat 

- Pendahuluan  
Resume materi minggu lalu  

-  Penyajian  

1. menjelaskan Definisi proses penyakit 
kardiovaskuler  

2. Menjelaskan faktor resiko, etiologi dan 
patofisiologi penyakit kardiovaskuler 

3. Identifikasi tujuan terapi penyakit 
kardiovaskuler 

4. Identifikasi Standar terapi penyakit 
kardiovaskuler 

5. Mekasisme kerja obat penyakit pain dan 
inflamasi, gastrointestinal, respirasi  

 -  Penutup 
1. Merangkum materi yang telah diberikan 
2. Memberi pertanyaan singkan sebagai 

umpan balik 

1,2,3,4,5,
6,7,8 

 

4 Mahasiswa mampu 
memahami standar 
terapi dalam 
swamedikasi, pada 
penyakit pain dan 
inflamasi, 
gastrointestinal, 
respirasi dan 
kardiovaskuler 

Mahasiswa mampu memahami standar terapi dalam 
swamedikasi, meliputi : 
1. Dapat menjelaskan definisi proses pain dan inflamasi, 

gastrointestinal, respirasi, dan sistem kardiovaskuler  
2. Mengunakan ilmu biomedik dasar untuk menjelaskan 

faktor resiko penyakit, etiologi, patofisiologi dari pain 
dan inflamasi,  gastrointestinal, respirasi, dan sistem 
kardiovaskuler 

3. Identifikasi tujuan terapi pain dan inflamasi, penyakit 
gastrointestinal, respirasi, dan sistem kardiovaskuler 

4. Identifikasi standart terapi pain dan inflamasi, penyakit 
gastrointestinal, respirasi, dan sistem kardiovaskuler 

5. Menggunakan ilmu biomedik dasar untuk menjelaskan 
mekanisme aksi dari obat yang digunakan pada  
proses pain dan inflamasi, penyakit gastrointestinal, 
respirasi, dan sistem kardiovaskuler 

Standar terapi dalam 
swamedikasi pada penyakit 
pain dan inflamasi, 
gastrointestinal, respirasi 
dan kardiovaskuler, 
meliputi: 
1. Definisi proses penyakit 
2. Faktor resiko, etiologi 

dan patofisiologi 
3. Identifikasi tujuan terapi 
4. Identifikasi Standar 

terapi 
5. Mekasisme kerja obat  

- Pendahuluan 
Resume materi minggu lalu  

- Penyajian  
Menjelaskan definisi Standar terapi dalam 
swamedikasi pada penyakit pain dan inflamasi, 
gastrointestinal, respirasi dan kardiovaskuler, 
meliputi: 
1. Definisi proses penyakit 
2. Faktor resiko, etiologi dan patofisiologi 
3. Identifikasi tujuan terapi 
4. Identifikasi Standar terapi 
5. Mekasisme kerja obat  
- Penutup  
1. Merangkum materi yang telah diberikan 
2. Memberi pertanyaan singkan sebagai umpan 

balik balik 

1,2,3,4,5,
6,7,8 
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5 Mahasiswa mampu 
memahami standar 
terapi dalam 
swamedikasi, pada 
penyakit pain dan 
inflamasi, 
gastrointestinal, 
respirasi dan 
kardiovaskuler 

Mahasiswa mampu memahami standar terapi dalam 
swamedikasi, meliputi : 
1. Dapat menjelaskan definisi proses pain dan inflamasi, 

gastrointestinal, respirasi, dan sistem kardiovaskuler  
2. Mengunakan ilmu biomedik dasar untuk menjelaskan 

faktor resiko penyakit, etiologi, patofisiologi dari pain 
dan inflamasi,  gastrointestinal, respirasi, dan sistem 
kardiovaskuler 

3. Identifikasi tujuan terapi pain dan inflamasi, penyakit 
gastrointestinal, respirasi, dan sistem kardiovaskuler 

4. Identifikasi standart terapi pain dan inflamasi, penyakit 
gastrointestinal, respirasi, dan sistem kardiovaskuler 

5. Menggunakan ilmu biomedik dasar untuk menjelaskan 
mekanisme aksi dari obat yang digunakan pada  
proses pain dan inflamasi, penyakit gastrointestinal, 
respirasi, dan sistem kardiovaskuler 

Standar terapi dalam 
swamedikasi pada penyakit 
pain dan inflamasi, 
gastrointestinal, respirasi 
dan kardiovaskuler, 
meliputi: 
1. Definisi proses penyakit 
2. Faktor resiko, etiologi 

dan patofisiologi 
3. Identifikasi tujuan terapi 
4. Identifikasi Standar 

terapi 
5. Mekasisme kerja obat  

- Pendahuluan 
Resume materi minggu lalu  

- Penyajian  
1. Pembagian kasus 
2. PBL tutorial (7 jump method) 
3. Repoting hasil tutorial 

 
- Penutup  
5. Merangkum materi yang telah diberikan 
6. Memberi pertanyaan singkan sebagai umpan 

balik balik 

1,2,3,4,5,
6,7,8 

 
 

 

6 Mahasiswa mampu 
memahami standar 
terapi dalam 
swamedikasi, pada 
penyakit pain dan 
inflamasi, 
gastrointestinal, 
respirasi dan 
kardiovaskuler 

Mahasiswa mampu memahami standar terapi dalam 
swamedikasi, meliputi : 
1. Dapat menjelaskan definisi proses pain dan inflamasi, 

gastrointestinal, respirasi, dan sistem kardiovaskuler  
2. Mengunakan ilmu biomedik dasar untuk menjelaskan 

faktor resiko penyakit, etiologi, patofisiologi dari pain 
dan inflamasi,  gastrointestinal, respirasi, dan sistem 
kardiovaskuler 

3. Identifikasi tujuan terapi pain dan inflamasi, penyakit 
gastrointestinal, respirasi, dan sistem kardiovaskuler 

4. Identifikasi standart terapi pain dan inflamasi, penyakit 
gastrointestinal, respirasi, dan sistem kardiovaskuler 

5. Menggunakan ilmu biomedik dasar untuk menjelaskan 
mekanisme aksi dari obat yang digunakan pada  
proses pain dan inflamasi, penyakit gastrointestinal, 
respirasi, dan sistem kardiovaskuler 

Standar terapi dalam 
swamedikasi pada penyakit 
pain dan inflamasi, 
gastrointestinal, respirasi 
dan kardiovaskuler, 
meliputi: 
1. Definisi proses 

penyakit 
2. Faktor resiko, etiologi 

dan patofisiologi 
3. Identifikasi tujuan 

terapi 
4. Identifikasi Standar 

terapi 
5. Mekasisme kerja obat  

- Pendahuluan 
Resume materi minggu lalu 
 

 - Penyajian  
1. presentasi hasil diskusi PBL  
2. Diskusi dan tanya jawab  
 
-  Penutup  
7. Merangkum materi yang telah diberikan 
8. Memberi pertanyaan singkan sebagai umpan 

balik balik 

1,2,3,4,5,
6,7,8 

 
 

 

7 Mahasiswa mampu 
memahami konsep 
dasar standar 
terapi dalam 
komunitas pada 
penyakit pain dan 
inflamasi, 
gastrointestinal, 
respirasi dan 
kardiovaskuler 

Mahasiswa mampu memahami konsep dasar standar 
terapi dalam komunitas, meliputi : 
1. Dapat menjelaskan definisi proses pain dan inflamasi, 

gastrointestinal, respirasi, dan sistem kardiovaskuler  
2. Mengunakan ilmu biomedik dasar untuk menjelaskan 

faktor resiko penyakit, etiologi, patofisiologi dari pain 
dan inflamasi,  gastrointestinal, respirasi, dan sistem 
kardiovaskuler 

3. Identifikasi tujuan terapi pain dan inflamasi, penyakit 
gastrointestinal, respirasi, dan sistem kardiovaskuler 

Konsep dasar  standar 
terapi dalam komunitas 
pada penyakit pain dan 
inflamasi, gastrointestinal, 
respirasi dan 
kardiovaskuler, meliputi: 
1. Definisi proses penyakit 
2. Faktor resiko, etiologi 

dan patofisiologi 
3. Identifikasi tujuan terapi 

- Pendahuluan 
Resume materi minggu lalu 
 

 - Penyajian  
Menjelaskan definisi Standar terapi dalam 
komunitas pada penyakit pain dan inflamasi, 
gastrointestinal, respirasi dan kardiovaskuler, 
meliputi: 

1. Definisi proses penyakit 
2. Faktor resiko, etiologi dan patofisiologi 

1,2,3,4,5,
6,7,8 
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4. Identifikasi standart terapi pain dan inflamasi, penyakit 
gastrointestinal, respirasi, dan sistem kardiovaskuler 

5. Menggunakan ilmu biomedik dasar untuk menjelaskan 
mekanisme aksi dari obat yang digunakan pada  
proses pain dan inflamasi, penyakit gastrointestinal, 
respirasi, dan sistem kardiovaskuler 

4. Identifikasi Standar 
terapi 

5. Mekasisme kerja obat  

3. Identifikasi tujuan terapi 
4. Identifikasi Standar terapi 
5. Mekasisme kerja obat  

 
-  Penutup  
9. Merangkum materi yang telah diberikan 
10. Memberi pertanyaan singkan sebagai umpan 

balik balik 

8 Mahasiswa mampu 
memahami standar 
terapi dalam 
komunitas, pada 
penyakit pain dan 
inflamasi, 
gastrointestinal, 
respirasi dan 
kardiovaskuler 

Mahasiswa mampu memahami standar terapi dalam 
komunitas, meliputi : 
1. Dapat menjelaskan definisi proses pain dan inflamasi, 

gastrointestinal, respirasi, dan sistem kardiovaskuler  
2. Mengunakan ilmu biomedik dasar untuk menjelaskan 

faktor resiko penyakit, etiologi, patofisiologi dari pain 
dan inflamasi,  gastrointestinal, respirasi, dan sistem 
kardiovaskuler 

3. Identifikasi tujuan terapi pain dan inflamasi, penyakit 
gastrointestinal, respirasi, dan sistem kardiovaskuler 

4. Identifikasi standart terapi pain dan inflamasi, penyakit 
gastrointestinal, respirasi, dan sistem kardiovaskuler 

5. Menggunakan ilmu biomedik dasar untuk menjelaskan 
mekanisme aksi dari obat yang digunakan pada  
proses pain dan inflamasi, penyakit gastrointestinal, 
respirasi, dan sistem kardiovaskuler 

Standar terapi dalam 
komunitas pada penyakit 
pain dan inflamasi, 
gastrointestinal, respirasi 
dan kardiovaskuler, 
meliputi: 
1. Definisi proses 

penyakit 
2. Faktor resiko, etiologi 

dan patofisiologi 
3. Identifikasi tujuan 

terapi 
4. Identifikasi Standar 

terapi 
5. Mekasisme kerja obat  

- Pendahuluan 
Resume materi minggu lalu  
 

- Penyajian  
1. Pembagian kasus 
2. PBL tutorial I (7 jump method step 1 to 5 

)  
3. Repoting hasil tutorial I 

 
- Penutup  
11. Merangkum materi yang telah diberikan 
12. Memberi pertanyaan singkan sebagai umpan 

balik balik 

1,2,3,4,5,
6,7,8 
 

9 Mahasiswa mampu 
memahami standar 
terapi dalam 
komunitas, pada 
penyakit pain dan 
inflamasi, 
gastrointestinal, 
respirasi dan 
kardiovaskuler 

Mahasiswa mampu memahami standar terapi dalam 
komunitas, meliputi : 
1. Dapat menjelaskan definisi proses pain dan inflamasi, 

gastrointestinal, respirasi, dan sistem kardiovaskuler  
2. Mengunakan ilmu biomedik dasar untuk menjelaskan 

faktor resiko penyakit, etiologi, patofisiologi dari pain 
dan inflamasi,  gastrointestinal, respirasi, dan sistem 
kardiovaskuler 

3. Identifikasi tujuan terapi pain dan inflamasi, penyakit 
gastrointestinal, respirasi, dan sistem kardiovaskuler 

4. Identifikasi standart terapi pain dan inflamasi, penyakit 
gastrointestinal, respirasi, dan sistem kardiovaskuler 

5. Menggunakan ilmu biomedik dasar untuk menjelaskan 
mekanisme aksi dari obat yang digunakan pada  
proses pain dan inflamasi, penyakit gastrointestinal, 
respirasi, dan sistem kardiovaskuler 
 

Standar terapi dalam 
komunitas pada penyakit 
pain dan inflamasi, 
gastrointestinal, respirasi 
dan kardiovaskuler, 
meliputi: 
1. Definisi proses 

penyakit 
2. Faktor resiko, etiologi 

dan patofisiologi 
3. Identifikasi tujuan 

terapi 
4. Identifikasi Standar 

terapi 
5. Mekasisme kerja obat  

- Pendahuluan 
Resume materi minggu lalu  
 

- Penyajian  
1. Pembagian kasus 
2. PBL tutorial II (7 jump method step 6 to 

7)  
3. Repoting hasil tutorial II 

 
- Penutup  
13. Merangkum materi yang telah diberikan 
14. Memberi pertanyaan singkan sebagai umpan 

balik balik 

1,2,3,4,5,
6,7,8 
 

10 Mahasiswa mampu Mahasiswa mampu memahami standar terapi dalam Standar terapi dalam - Pendahuluan 1,2,3,4,5,
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memahami standar 
terapi dalam 
komunitas, pada 
penyakit pain dan 
inflamasi, 
gastrointestinal, 
respirasi dan 
kardiovaskuler 

komunitas, meliputi : 
1. Dapat menjelaskan definisi proses pain dan inflamasi, 

gastrointestinal, respirasi, dan sistem kardiovaskuler  
2. Mengunakan ilmu biomedik dasar untuk menjelaskan 

faktor resiko penyakit, etiologi, patofisiologi dari pain 
dan inflamasi,  gastrointestinal, respirasi, dan sistem 
kardiovaskuler 

3. Identifikasi tujuan terapi pain dan inflamasi, penyakit 
gastrointestinal, respirasi, dan sistem kardiovaskuler 

4. Identifikasi standart terapi pain dan inflamasi, penyakit 
gastrointestinal, respirasi, dan sistem kardiovaskuler 

5. Menggunakan ilmu biomedik dasar untuk menjelaskan 
mekanisme aksi dari obat yang digunakan pada  
proses pain dan inflamasi, penyakit gastrointestinal, 
respirasi, dan sistem kardiovaskuler 

komunitas pada penyakit 
pain dan inflamasi, 
gastrointestinal, respirasi 
dan kardiovaskuler, 
meliputi: 
1. Definisi proses penyakit 
2. Faktor resiko, etiologi 

dan patofisiologi 
3. Identifikasi tujuan terapi 
4. Identifikasi Standar 

terapi 
5. Mekasisme kerja obat  

Resume materi minggu lalu 
 

 - Penyajian  
1. presentasi hasil diskusi PBL  
2. Diskusi dan tanya jawab  
 
-  Penutup  
15. Merangkum materi yang telah diberikan 
16. Memberi pertanyaan singkan sebagai umpan 

balik balik 

6,7,8 
 

11 Mahasiswa minat 
rumah sakit mampu 
memahami konsep 
dasar standar 
terapi dalam 
hospital, pada 
penyakit pain dan 
inflamasi, 
gastrointestinal, 
respirasi dan 
kardiovaskuler 
 
Mahasiswa minat 
Industri mampu 
memahami konsep 
Bioavaibilitas dan 
Bioekivalensi 

Mahasiswa minat rumah sakit mampu memahami konsep 
dasar standar terapi dalam hospital, meliputi : 
1. Dapat menjelaskan definisi proses pain dan inflamasi, 

gastrointestinal, respirasi, dan sistem kardiovaskuler  
2. Mengunakan ilmu biomedik dasar untuk menjelaskan 

faktor resiko penyakit, etiologi, patofisiologi dari pain 
dan inflamasi,  gastrointestinal, respirasi, dan sistem 
kardiovaskuler 

3. Identifikasi tujuan terapi pain dan inflamasi, penyakit 
gastrointestinal, respirasi, dan sistem kardiovaskuler 

4. Identifikasi standart terapi pain dan inflamasi, penyakit 
gastrointestinal, respirasi, dan sistem kardiovaskuler 

5. Menggunakan ilmu biomedik dasar untuk menjelaskan 
mekanisme aksi dari obat yang digunakan pada  
proses pain dan inflamasi, penyakit gastrointestinal, 
respirasi, dan sistem kardiovaskuler 

Mahasiswa minat Industri mampu memahami konsep 
Bioavaibilitas dan Bioekivalensi 

Mahasiswa minat rumah 
sakit mampu memahami 
konsep dasar standar 
terapi dalam hospital,  
pada penyakit pain dan 
inflamasi, gastrointestinal, 
respirasi dan 
kardiovaskuler, meliputi: 
1. Definisi proses penyakit 
2. Faktor resiko, etiologi 

dan patofisiologi 
3. Identifikasi tujuan terapi 
4. Identifikasi Standar 

terapi 
5. Mekasisme kerja obat  

 
Mahasiswa minat Industri 
mampu memahami konsep 
Bioavaibilitas dan 
Bioekivalensi 

- Pendahuluan 
Resume materi minggu lalu 

 - Penyajian  
Mahasiswa minat rumah sakit : dijelaskan definisi 
Standar terapi dalam komunitas pada penyakit 
pain dan inflamasi, gastrointestinal, respirasi dan 
kardiovaskuler, meliputi: 
1. Definisi proses penyakit 
2. Faktor resiko, etiologi dan patofisiologi 
3. Identifikasi tujuan terapi 
4. Identifikasi Standar terapi 
5. Mekasisme kerja obat  
Mahasiswa minat Industri mampu memahami 
konsep Bioavaibilitas dan Bioekivalensi 
-  Penutup  
1. Merangkum materi yang telah diberikan 
2. Memberi pertanyaan singkan sebagai umpan 

balik balik 

1,2,3,4,5,
6,7,8 
 

12 Mahasiswa minat 
rumah sakit mampu 
memahami konsep 
dasar standar 
terapi dalam 
hospital, pada 
penyakit pain dan 

Mahasiswa minat rumah sakit mampu memahami konsep 
dasar standar terapi dalam hospital, meliputi : 
1. Dapat menjelaskan definisi proses pain dan inflamasi, 

gastrointestinal, respirasi, dan sistem kardiovaskuler  
2. Mengunakan ilmu biomedik dasar untuk menjelaskan 

faktor resiko penyakit, etiologi, patofisiologi dari pain 
dan inflamasi,  gastrointestinal, respirasi, dan sistem 

Mahasiswa minat rumah 
sakit mampu memahami 
konsep dasar standar 
terapi dalam hospital,  
pada penyakit pain dan 
inflamasi, gastrointestinal, 
respirasi dan 

- Pendahuluan 
Resume materi minggu lalu  
 

- Penyajian  
1. Pembagian kasus 
2. PBL tutorial I (7 jump method step 1 to 5 

)  

1,2,3,4,5,
6,7,8 
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inflamasi, 
gastrointestinal, 
respirasi dan 
kardiovaskuler 
 
Mahasiswa minat 
Industri mampu 
memahami konsep 
Bioavaibilitas dan 
Bioekivalensi 

kardiovaskuler 
3. Identifikasi tujuan terapi pain dan inflamasi, penyakit 

gastrointestinal, respirasi, dan sistem kardiovaskuler 
4. Identifikasi standart terapi pain dan inflamasi, penyakit 

gastrointestinal, respirasi, dan sistem kardiovaskuler 
5. Menggunakan ilmu biomedik dasar untuk menjelaskan 

mekanisme aksi dari obat yang digunakan pada  
proses pain dan inflamasi, penyakit gastrointestinal, 
respirasi, dan sistem kardiovaskuler 

Mahasiswa minat Industri mampu memahami konsep 
Bioavaibilitas dan Bioekivalensi 

kardiovaskuler, meliputi: 
1. Definisi proses penyakit 
2. Faktor resiko, etiologi 

dan patofisiologi 
3. Identifikasi tujuan terapi 
4. Identifikasi Standar 

terapi 
5. Mekasisme kerja obat  
Mahasiswa minat Industri 
mampu memahami konsep 
Bioavaibilitas dan 
Bioekivalensi 

3. Repoting hasil tutorial I 
 

- Penutup  
1. Merangkum materi yang telah diberikan 
2. Memberi pertanyaan singkan sebagai umpan 

balik balik 

13 Mahasiswa minat 
rumah sakit mampu 
memahami konsep 
dasar standar 
terapi dalam 
hospital, pada 
penyakit pain dan 
inflamasi, 
gastrointestinal, 
respirasi dan 
kardiovaskuler 
 
Mahasiswa minat 
Industri mampu 
memahami konsep 
Bioavaibilitas dan 
Bioekivalensi 

Mahasiswa minat rumah sakit mampu memahami konsep 
dasar standar terapi dalam hospital, meliputi : 
1. Dapat menjelaskan definisi proses pain dan 

inflamasi, gastrointestinal, respirasi, dan sistem 
kardiovaskuler  

2. Mengunakan ilmu biomedik dasar untuk menjelaskan 
faktor resiko penyakit, etiologi, patofisiologi dari pain 
dan inflamasi,  gastrointestinal, respirasi, dan sistem 
kardiovaskuler 

3. Identifikasi tujuan terapi pain dan inflamasi, penyakit 
gastrointestinal, respirasi, dan sistem kardiovaskuler 

4. Identifikasi standart terapi pain dan inflamasi, 
penyakit gastrointestinal, respirasi, dan sistem 
kardiovaskuler 

5. Menggunakan ilmu biomedik dasar untuk 
menjelaskan mekanisme aksi dari obat yang 
digunakan pada  proses pain dan inflamasi, penyakit 
gastrointestinal, respirasi, dan sistem kardiovaskuler 

Mahasiswa minat Industri mampu memahami konsep 
Bioavaibilitas dan Bioekivalensi 

Mahasiswa minat rumah 
sakit mampu memahami 
konsep dasar standar 
terapi dalam hospital,  
pada penyakit pain dan 
inflamasi, gastrointestinal, 
respirasi dan 
kardiovaskuler, meliputi: 
1. Definisi proses 

penyakit 
2. Faktor resiko, etiologi 

dan patofisiologi 
3. Identifikasi tujuan 

terapi 
4. Identifikasi Standar 

terapi 
5. Mekasisme kerja obat  

 
Mahasiswa minat Industri 
mampu memahami konsep 
Bioavaibilitas dan 
Bioekivalensi 

- Pendahuluan 
Resume materi minggu lalu  
 

- Penyajian  
1. Pembagian kasus 
2. PBL tutorial II (7 jump method step 6 to 7)  
3. Repoting hasil tutorial II 

 
- Penutup  
1. Merangkum materi yang telah diberikan 
2. Memberi pertanyaan singkan sebagai umpan 

balik balik 

1,2,3,4,5,
6,7,8 

 

14 Mahasiswa minat 
rumah sakit mampu 
memahami konsep 
dasar standar 
terapi dalam 
hospital, pada 
penyakit pain dan 
inflamasi, 

Mahasiswa minat rumah sakit mampu memahami konsep 
dasar standar terapi dalam hospital, meliputi : 
1. Dapat menjelaskan definisi proses pain dan 

inflamasi, gastrointestinal, respirasi, dan sistem 
kardiovaskuler  

2. Mengunakan ilmu biomedik dasar untuk menjelaskan 
faktor resiko penyakit, etiologi, patofisiologi dari pain 
dan inflamasi,  gastrointestinal, respirasi, dan sistem 

Mahasiswa minat rumah 
sakit mampu memahami 
konsep dasar standar 
terapi dalam hospital,  
pada penyakit pain dan 
inflamasi, gastrointestinal, 
respirasi dan 
kardiovaskuler, meliputi: 

- Pendahuluan 
Resume materi minggu lalu 
 

 - Penyajian  
1. presentasi hasil diskusi PBL  
2. Diskusi dan tanya jawab  
 
-  Penutup  

1,2,3,4,5,
6,7,8 
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gastrointestinal, 
respirasi dan 
kardiovaskuler 
 
Mahasiswa minat 
Industri mampu 
memahami konsep 
Bioavaibilitas dan 
Bioekivalensi 

kardiovaskuler 
3. Identifikasi tujuan terapi pain dan inflamasi, penyakit 

gastrointestinal, respirasi, dan sistem kardiovaskuler 
4. Identifikasi standart terapi pain dan inflamasi, 

penyakit gastrointestinal, respirasi, dan sistem 
kardiovaskuler 

5. Menggunakan ilmu biomedik dasar untuk 
menjelaskan mekanisme aksi dari obat yang 
digunakan pada  proses pain dan inflamasi, penyakit 
gastrointestinal, respirasi, dan sistem kardiovaskuler 

Mahasiswa minat Industri mampu memahami konsep 
Bioavaibilitas dan Bioekivalensi 

1. Definisi proses 
penyakit 

2. Faktor resiko, etiologi 
dan patofisiologi 

3. Identifikasi tujuan 
terapi 

4. Identifikasi Standar 
terapi 

5. Mekasisme kerja obat  
 

Mahasiswa minat Industri 
mampu memahami konsep 
Bioavaibilitas dan 
Bioekivalensi 

17. Merangkum materi yang telah diberikan 
18. Memberi pertanyaan singkan sebagai umpan 

balik balik 

     

 

 

 

 

Level taksonomi                                         : Aspek  Prosentase 

Pengetahuan 10 

Pemahaman 10  

Penerapan 30  

Analisis 30  

sintesis 20 

evaluasi 0 

Total 100 % 

 

 

 
Komposisi Penilaian                                  : Aspek Penilaian Prosentase 

Ujian Akhir Semester 40 

Ujian Tengah Semester 40 

Seminar  20 

Total 100 % 
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