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SILABUS MATA KULIAH 

 

Revisi   : - 

Tanggal Berlaku :  1 Februari 2014 

 

A. Identitas 

1. Nama Mata Kuliah : KESEHATAN MASYARAKAT 

2. Program Studi : Profesi Apoteker 

3. Fakultas : FARMASI 

4. Bobot : 1 SKS 

5. Elemen Kompetensi : Landasan kepribadian 

Penguasaan ilmu dan ketrampilan 

6. Jenis Kompetensi : Utama 

7. Alokasi Waktu Total : 14 x 1 x 50 menit 

 

B. Unsur-unsur silabus 

Kompetensi dasar Indikator Materi Pokok Strategi Pembelajaran 
Alokasi 

waktu 

Referensi

/ acuan 
Evaluasi 

Mahasiswa 

menjelaskan 
tentang konsep 

sehat dan sakit, 

serta teori sehat 

Mahasiswa dapat 

menjelaskan tentang konsep 
sehat, sakit dan teori sehat 

Konsep sehat dan 

sakit serta teori 
sehat 

a. Konsep sehat dan sakit 

b. Teori sehat 

1 x 50 

menit 

1 – 8 • Tanya jawab 

diakhir acara 

perkuliahan 

• UTS 

Mahasiswa  mampu 

menjelaskan 
tentang kedudukan 

farmasi komunitas 

dalam SKN 

Mahasiswa dapat 

menjelaskan kedudukan 
farmasi komunitas dalam 

SKN 

SKN dan Farmasi 

Komunitas 

a. Kedudukan farmasi komunitas 

dalam SKN 
b. Kedudukan farmasi komunitas 

dalam kebijakan obat nasional 

(Konas) 

c. Kedudukan farmasi komunitas 

dalam kebijakan obat tradisional 

3 x 50 

menit 

1 – 8  • Tanya jawab 

diakhir acara 

perkuliahan 

• UTS  



nasional (Kotranas) 

Mahasiswa dapat 

menjelaskan 

mengenai peran 
farmasis dalam 

kebijakan untuk 

prevensi, kurasi 
masalah kesehatan 

Mahasiswa dapat 

menjelaskan mengenai peran 

farmasis dalam kebijakan 
untuk prevensi, kurasi 

masalah kesehatan 

Kebijakan 

pelayanan dan  

pengadaan untuk 
prevensi dan kurasi 

masalah kesehatan 

a. Pengertian dan ruang lingkup 

prevensi dan kurasi masalah 

kesehatan 
b. Peran dan fungsi farmasis 

dalam kebijakan untuk prevensi 

dan kurasi masalah kesehatan 
c. Berbagai macam prevensi dan 

kurasi masalah kesehatan pada 

kondisi umum 
d. Pelayanan dan pengadaan 

dalam prevensi dan kurasi 

masalah kesehatan 

e. Berbagai macam prevensi dan 

kurasi masalah kesehatan pada 

kejadian luar biasa 

f. Pelayanan dan pengadaan 

dalam prevensi dan kurasi pada 

kejadian luar biasa 

2 x 50 

menit 

1 - 8 • Tanya jawab 

diakhir acara 

perkuliahan 

• UTS  

Mahasiswa  mampu 

menjelaskan 
tentang prinsip 

profesionalisme dan 

membangun 

hubungan 

profesional  

Mahasiswa dapat 

menjelaskan prinsip 
profesionalisme dan 

membangun hubungan 

profesional 

Interprofesional 

relationship and 
Developing 

Colaboration 

Relationship 

1. Prinsip profesionalisme 

2. Perlunya mengembangkan 
hubungan profesionalisme 

3. Hubungan profesional antara 

apoteker dengan apoteker , 

tenaga kesehatan lain, 

masyarakat/pasien, dan 

birokrasi. 

2 x 50 

menit 

1 – 8 • Tanya jawab 

diakhir acara 

perkuliahan 

• UAS  

Mahasiswa mampu 

menjelaskan sistem 

reimbursement 

dalam farmasi 

komunitas 

Mahasiswa dapat membuat 

sistem reimbursement di 

tempat praktek kefarmasian 

Reimbursement Prinsip reimbursement dalam farmasi 

komunitas 

1 x 50 

menit 

1 – 8 • Tanya jawab 

diakhir acara 
perkuliahan 

• UAS  

Mahasiswa dapat 

melakukan promosi 

kesehatan 

• Mahasiswa dapat membuat 

rancangan promosi 
kesehatan 

Promosi kesehatan 1. Rancangan promkes 

2. Design promkes 

3. Media promkes 

2 x 50 

menit 

1 - 8 • Tanya jawab 

diakhir acara 
perkuliahan 



• Mahasiswa dapat membuat 

design promosi kesehatan 

• Mahasiswa dapat membuat 

media promosi kesehatan 

• Mahasiswa dapat memilih 

tema yang tepat untuk 

promosi kesehatan 

4. Tema promkes 

 
• UAS  

Mahasiswa dapat 

menjelaskan 

mengenai residu 

obat dalam 

berbagai produk 
hewan dan 

tumbuhan 

Mahasiswa dapat 

menjelaskan mengenai 

dampak negatif residu obat 

dalam berbagai produk 

hewan dan tumbuhan bagi 
manusia  

Residu Obat dalam 

Berbagai Produk 

Hewan & 

Tumbuhan 

1. Penggunaan obat-obatan pada 

hewan dan tumbuhan 

2. Dampak negatif penggunaan 

obat-obatan pada hewan dan 

tumbuhan bagi manusia 
 

1 x 50 

menit 

1 - 8 • Tanya jawab 

diakhir acara 

perkuliahan 

• UAS  

Mahasiswa dapat 
menjelaskan 

mengenai kesehatan 

dan keselamatan 

kerja (K3) 

Mahasiswa dapat 
menjelaskan mengenai 

definisi dan ruang lingkup 

kesehatan dan keselamatan 

kerja (K3) 

Kesehatan dan 
Keselamatan Kerja 

(K3) 

 

1. Definisi K3 
2. Tujuan K3 

3. Sistem Manajemen Mutu 

4. Ruang Lingkup K3 

5. Manajemen K3 di IFRS 

6. Pengendalian K3 di IFRS 

2 x 50 
menit 

1 - 8 • Tanya jawab 

diakhir acara 

perkuliahan 

• UAS  
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Satuan Acara Perkuliahan 

 

Kode/Nama Mata Kuliah : 6211810 / Kesehatan Masyarakat Revisi ke : - 

Satuan Kredit Semester : 1 SKS Tanggal Revisi : - 

Jumlah Jam kuliah dalam 

seminggu 

: 1 x 50 menit Tanggal mulai berlaku : 1 Februari 2014 

   Penyusun : Muh Muhlis, S.Si., Apt., Sp.FRS 

   Penanggungjawab keilmuan : Moch Saiful Bachri, Ph.D., M.Si., Apt. 

 

Deskripsi Mata Kuliah : Mempelajari tentang konsep sehat dan sakit, teori Bloem, kedudukan farmasi komunitas dalam SKN, 

kebijakan dalam prevensi dan kurasi masalah kesehatan, prinsip profesionalisme dan membangun hubungan 

profesional akuntabilitas praktek kefarmasian, promosi kesehatan, kesehatan dan keselamatan kerja. 

 

Standar Kompetensi : Mahasiswa mampu memahami konsep dasar kesehatan masyarakat, sistem kesehatan indonesia, peran 

farmasis dalam promosi, prevensi dan kurasi masalah kesehatan. 

 

 

Pertemuan 

ke : 

Kompetensi 

Dasar 
Indikator 

Pokok 

Bahasan/ 

Materi 

Aktivitas Pembelajaran Rujukan 

1 Mahasiswa 

menjelaskan 

tentang konsep 

sehat dan sakit dan  

teori Bloem 

 

Mahasiswa dapat 

menjelaskan tentang konsep 

sehat, sakit dan teori Bloem  

 

Konsep sehat 

dan Teori 

Bloem 

 

 

Pendahuluan  

1. Menjelaskan pokok materi yang akan dipelajari 

2. Menjelaskan kompetesi yang akan dicapai 

dalam dicapai dalam pertemuan ini  

Penyajian 

Menjelaskan tentang konsep sehat dan Teori Bloem  

Penutup 

Merangkum materi hari ini 

1 - 8 



2 Mahasiswa 

menjelaskan 

kedudukan 

farmasi komunitas 

dalam SKN 

Mahasiswa dapat 

menjelaskan kedudukan 

farmasi komunitas dalam 

SKN  

SKN dan 

Farmasi 

Komunitas 

 

Penyajian 

Menjelaskan tentang kedudukan farmasi 

komunitas dalam SKN 

 

Penutup 

Merangkum materi hari ini 

1 - 8 

3 Mahasiswa 

menjelaskan 

kedudukan 

farmasi komunitas 

dalam SKN 

Mahasiswa dapat 

menjelaskan kedudukan 

farmasi komunitas dalam 

SKN  

Kebijakan Obat 

Nasional 

(Konas) 

 

Penyajian 

Menjelaskan tentang kedudukan farmasi 

komunitas dalam konas 

 

Penutup 

Merangkum materi hari ini 

1 - 8 

4 Mahasiswa 

menjelaskan 

kedudukan 

farmasi komunitas 

dalam SKN 

Mahasiswa dapat 

menjelaskan kedudukan 

farmasi komunitas dalam 

SKN  

Kebijakan Obat 

Tradisional 

(Kotranas) 

 

 Penyajian 

Menjelaskan tentang kedudukan farmasi 

komunitas dalam kotranas 

 

Penutup 

Merangkum materi hari ini 

1 - 8 

5 Mahasiswa dapat 

menjelaskan 

mengenai peran 

farmasis dalam 

kebijakan untuk 

prevensi, kurasi 

masalah kesehatan 

Mahasiswa dapat 

menjelaskan mengenai 

peran farmasis dalam 

kebijakan untuk prevensi, 

kurasi masalah kesehatan 

Kebijakan 

pelayanan dan  

pengadaan 

untuk prevensi 

dan kurasi 

masalah 

kesehatan 

Penyajian 

Menjelaskan tentang : 

- Pengertian dan ruang lingkup prevensi dan 

kurasi masalah kesehatan 

- Peran dan fungsi farmasis dalam kebijakan 

untuk prevensi dan kurasi masalah kesehatan 

- Berbagai macam prevensi dan kurasi masalah 

kesehatan pada kondisi umum 

- Pelayanan dan pengadaan dalam prevensi dan 

kurasi masalah kesehatan 

 Penutup 

Merangkum materi hari ini 

1 - 8 



6 Mahasiswa dapat 

menjelaskan 

mengenai peran 

farmasis dalam 

kebijakan untuk 

prevensi, kurasi 

masalah kesehatan 

Mahasiswa dapat 

menjelaskan mengenai 

peran farmasis dalam 

kebijakan untuk prevensi, 

kurasi masalah kesehatan 

Kebijakan 

pelayanan dan  

pengadaan 

untuk prevensi 

dan kurasi 

masalah 

kesehatan 

Penyajian 

Menjelaskan tentang : 

- Berbagai macam prevensi dan kurasi masalah 

kesehatan pada kejadian luar biasa 

- Pelayanan dan pengadaan dalam prevensi dan 

kurasi pada kejadian luar biasa 

 

Penutup 

Merangkum materi hari ini 

1 - 8 

7 Mahasiswa 

menjelaskan 

prinsip 

profesionalisme 

dan membangun 

hubungan 

profesional  

Mahasiswa dapat 

menjelaskan prinsip 

profesionalisme dan 

membangun hubungan 

profesional  

 

 

Interprofessiona

l relationship 

and Developing 

Colaboration 

relationship 

 

 

Penyajian 

Menjelaskan prinsip profesionalisme dan 

membangun hubungan profesional  

 

 Penutup  

Merangkum materi yang telah diberikan  

1 - 8 

8 Mahasiswa 

menjelaskan 

prinsip 

profesionalisme 

dan membangun 

hubungan 

profesional  

Mahasiswa dapat 

menjelaskan prinsip 

profesionalisme dan 

membangun hubungan 

profesional  

 

Interprofessiona

l relationship 

and Developing 

Colaboration 

relationship 

 

 

Penyajian 

Menjelaskan hubungan profesional antara apoteker 

dengan apoteker , tenaga kesehatan lain, 

masyarakat/pasien, dan birokrasi. 

 

Penutup  

Merangkum materi yang telah diberikan  

1 - 8 

9 Mahasiswa 

menjelaskan 

prinsip sistem 

reimbursement 

dalam farmasi 

komunitas 

 

Mahasiswa dapat membuat 

sistem reimbursement di 

tempat praktek kefarmasian 

 

 

Reimbursement 

 

 

 Penyajian  

Menjelaskan prinsip sistem reimbursement dalam 

farmasi komunitas 

 

Penutup 

   1. Merangkum materi  

   2. Merancang sistem reimbursement  

1 - 8 



10 Mahasiswa dapat 

melakukan 

promosi kesehatan 

• Mahasiswa dapat membuat 

rancangan promosi 

kesehatan 

• Mahasiswa dapat membuat 

design promosi kesehatan 

• Mahasiswa dapat membuat 

media promosi kesehatan 

• Mahasiswa dapat memilih 

tema yang tepat untuk 

promosi kesehatan 

Promosi 

Kesehatan 

 Penyajian  

1. Rancangan promkes 

2. Design promkes 

3. Media promkes 

4. Tema promkes 

 

Penutup  

Menyusun rencana awal promkes 

1 - 8 

11 Mahasiswa dapat 

melakukan 

promosi kesehatan 

• Mahasiswa dapat membuat 

rancangan promosi 

kesehatan 

• Mahasiswa dapat membuat 

design promosi kesehatan 

• Mahasiswa dapat membuat 

media promosi kesehatan 

• Mahasiswa dapat memilih 

tema yang tepat untuk 

promosi kesehatan 

 

Promosi 

Kesehatan 

Penyajian  

Diskusi dan presentasi 

 

Penutup  

Merangkum  materi yang telah diberikan 

1 - 8 

12 Mahasiswa dapat 

menjelaskan 

mengenai residu 

obat dalam 

berbagai produk 

hewan dan 

tumbuhan 

Mahasiswa dapat 

menjelaskan mengenai 

dampak negatif residu obat 

dalam berbagai produk 

hewan dan tumbuhan bagi 

manusia  

Residu Obat 

dalam Berbagai 

Produk Hewan 

& Tumbuhan 

 Penyajian  

• Penggunaan obat-obatan pada hewan dan 

tumbuhan 

• Dampak negatif penggunaan obat-obatan pada 

hewan dan tumbuhan bagi manusia 

 

Penutup  

Merangkum  materi yang telah diberikan 

 

1 - 8 



13 Mahasiswa dapat 

menjelaskan 

mengenai 

kesehatan dan 

keselamatan kerja 

(K3) 

Mahasiswa dapat 

menjelaskan mengenai 

definisi dan ruang lingkup 

kesehatan dan keselamatan 

kerja (K3) 

Kesehatan dan 

Keselamatan 

Kerja (K3) 

 

Penyajian  

• Definisi K3 

• Tujuan K3 

• Sistem Manajemen Mutu 

• Ruang Lingkup K3 

Penutup  

Merangkum  materi yang telah diberikan 

1 - 8 

14 Mahasiswa dapat 

menjelaskan 

mengenai 

kesehatan dan 

keselamatan kerja 

(K3) 

Mahasiswa dapat 

menjelaskan mengenai 

manajemen dan 

pengendalian kesehatan dan 

keselamatan kerja (K3) 

Kesehatan dan 

Keselamatan 

Kerja (K3)  

 Penyajian  

• Manajemen K3 di IFRS 

• Pengendalian K3 di IFRS 

 

 Penutup  

Merangkum  materi yang telah diberikan 

1 - 8 

   

Komposisi Penilaian                                  : Aspek Penilaian Prosentase 

Ujian Akhir Semester 40 % 

Ujian Tengah Semester 40 % 

Tugas Mandiri 15 % 

Keaktifan Mahasiswa - 

Komponen lain (absen) 5 % 

Total 100 % 

Level taksonomi            : 

Pengetahuan 60 % 

Pemahaman 30 % 

Penerapan 10 % 

Analisis - 

Sintesis - 

Evaluasi - 
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