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

 
A. Identitas 

1. Nama Mata Kuliah : Pharmaceutical  Care Practice 
2. Program Studi : Farmasi 
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 

Pembelajaran 
Alokasi 
waktu 

Referensi/
acuan 

Evaluasi 

Mahasiswa 
mampu 
memahami 
konsep 
praktek 
asuhan 
kefarmasian 
dalam 
swamedikasi, 
komunitas, 
dan 
hospital/industr
i pada penyakit 
pain dan 
inflamasi, 
gastrointestinal
, respirasi dan 
kardiovaskuler 

Mahasiswa mampu memahami konsep praktek  
asuhan kefarmasian dalam swamedikasi, 
komunitas, dan hospital/industri pada penyakit 
pain dan inflamasi, gastrointestinal, respirasi dan 
kardiovaskuler 

Pengantar umum mengenai konsep praktek  asuhan 
kefarmasian dalam swamedikasi, komunitas, dan 
hospital/industri pada penyakit pain dan inflamasi, 
gastrointestinal, respirasi dan kardiovaskuler, meliputi: 
1. Melakukan komunikasi dengan pasien atau keluarga 

pasien untuk mengali informasi tentang  Patient 
history (PH), family history (FH), Drug History (DH), 
and habit, tanda vital, hasil laboratorium dan Medical 
record 

2. Melakukan skrining administrative dan 
pharmaceutical  

3. Untuk menghubungkan penelusuran literatur dengan 
kebutuhan pasien sesuai kondisinya (penggunaan 
pendekatan EBHC) 

4. Memberikan rekomendasi yang sebaiknya efficacy 
and effective (NNT), safe (NNH), dan menggunakan 
pendekatan pharmacoeconomic (jika memungkinkan) 

5. Melakukan komunikasi profesional dengan dokter 
6. Memberikan obat kepada pasien dengan diikuti 

konseling, informasi dan edukasi 

ceramah 3x 2x50 
menit 

1,2,3,4,5,
6, 
 

UTS 
dan 
UAS 
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Mahasiswa 
mampu 
memahami 
praktek 
asuhan 
kefarmasian 
dalam 
swamedikasi 
pada penyakit 
pain dan 
inflamasi, 
gastrointestinal
, respirasi dan 
kardiovaskuler 

Mahasiswa mampu memahami praktek asuhan 
kefarmasian dalam swamedikasi, meliputi : 
1. Melakukan komunikasi dengan pasien atau 

keluarga pasien untuk mengali informasi 
tentang  Patient history (PH), family history 
(FH), Drug History (DH), and habit, tanda vital, 
hasil laboratorium dan Medical record 

2. Melakukan skrining administrative dan 
pharmaceutical  

3. Untuk menghubungkan penelusuran literatur 
dengan kebutuhan pasien sesuai kondisinya 
(penggunaan pendekatan EBHC) 

4. Memberikan rekomendasi yang sebaiknya 
efficacy and effective (NNT), safe (NNH), dan 
menggunakan pendekatan 
pharmacoeconomic (jika memungkinkan) 

5. Melakukan komunikasi profesional dengan 
dokter 

6. Memberikan obat kepada pasien dengan 
diikuti konseling, informasi dan edukasi 

Praktek asuhan kefarmasian dalam swamedikasi pada 
penyakit pain dan inflamasi, gastrointestinal, respirasi 
dan kardiovaskuler, meliputi: 
1. Melakukan komunikasi dengan pasien atau keluarga 

pasien untuk mengali informasi tentang  Patient 
history (PH), family history (FH), Drug History (DH), 
and habit, tanda vital, hasil laboratorium dan Medical 
record 

2. Melakukan skrining administrative dan 
pharmaceutical  

3. Untuk menghubungkan penelusuran literatur dengan 
kebutuhan pasien sesuai kondisinya (penggunaan 
pendekatan EBHC) 

4. Memberikan rekomendasi yang sebaiknya efficacy 
and effective (NNT), safe (NNH), dan menggunakan 
pendekatan pharmacoeconomic (jika memungkinkan) 

5. Melakukan komunikasi profesional dengan dokter 
6. Memberikan obat kepada pasien dengan diikuti 

konseling, informasi dan edukasi  

Ceramah 
dan PBL  

3x2x50 
menit 

1,2,3,4,5,
6, 

UTS 
dan 
UAS 

Mahasiswa 
mampu 
memahami 
praktek 
asuhan 
kefarmasian 
dalam 
komunitas 
pada penyakit 
pain dan 
inflamasi, 
gastrointestinal
, respirasi dan 
kardiovaskuler 

Mahasiswa mampu memahami praktek asuhan 
kefarmasian dalam komunitas, meliputi : 
1. Melakukan komunikasi dengan pasien atau 

keluarga pasien untuk mengali informasi 
tentang  Patient history (PH), family history 
(FH), Drug History (DH), and habit, tanda vital, 
hasil laboratorium dan Medical record 

2. Melakukan skrining administrative dan 
pharmaceutical  

3. Untuk menghubungkan penelusuran literatur 
dengan kebutuhan pasien sesuai kondisinya 
(penggunaan pendekatan EBHC) 

4. Memberikan rekomendasi yang sebaiknya 
efficacy and effective (NNT), safe (NNH), dan 
menggunakan pendekatan 
pharmacoeconomic (jika memungkinkan) 

5. Melakukan komunikasi profesional dengan 
dokter 

Praktek Asuhan kefarmasian dalam komunitas pada 
penyakit pain dan inflamasi, gastrointestinal, respirasi 
dan kardiovaskuler, meliputi: 
1. Melakukan komunikasi dengan pasien atau keluarga 

pasien untuk mengali informasi tentang  Patient 
history (PH), family history (FH), Drug History (DH), 
and habit, tanda vital, hasil laboratorium dan Medical 
record 

2. Melakukan skrining administrative dan 
pharmaceutical  

3. Untuk menghubungkan penelusuran literatur dengan 
kebutuhan pasien sesuai kondisinya (penggunaan 
pendekatan EBHC) 

4. Memberikan rekomendasi yang sebaiknya efficacy 
and effective (NNT), safe (NNH), dan menggunakan 
pendekatan pharmacoeconomic (jika memungkinkan) 

5. Melakukan komunikasi profesional dengan dokter 
6. Memberikan obat kepada pasien dengan diikuti 

Ceramah 
dan PBL 

4x2x50 
menit 

1,2,3,4,5,
6, 

UTS 
dan 
UAS 
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6. Memberikan obat kepada pasien dengan 
diikuti konseling, informasi dan edukasi  

konseling, informasi dan edukasi  

Mahasiswa 
minat rumah 
sakit  mampu 
memahami 
praktek 
asuhan 
kefarmasian 
dalam hospital 
pada penyakit 
pain dan 
inflamasi, 
gastrointestinal
, respirasi dan 
kardiovaskuler 
 
Mahasiswa 
minat industri 
mampu 
melakukan 
komunikasi 
profesional 
dengan dokter 
terhadap obat-
obat baru dan 
off label use 

Mahasiswa mampu memahami praktek asuhan 
kefarmasian dalam hospital, meliputi : 
1. Melakukan komunikasi dengan pasien atau 

keluarga pasien untuk mengali informasi 
tentang  Patient history (PH), family history 
(FH), Drug History (DH), and habit, tanda vital, 
hasil laboratorium dan Medical record 

2. Melakukan skrining administrative dan 
pharmaceutical  

3. Untuk menghubungkan penelusuran literatur 
dengan kebutuhan pasien sesuai kondisinya 
(penggunaan pendekatan EBHC) 

4. Memberikan rekomendasi yang sebaiknya 
efficacy and effective (NNT), safe (NNH), dan 
menggunakan pendekatan 
pharmacoeconomic (jika memungkinkan) 

5. Melakukan komunikasi profesional dengan 
dokter 

6. Memberikan obat kepada pasien dengan 
diikuti konseling, informasi dan edukasi  

7. Memberikan beberapa contoh yg terkait 
dengan kasus swamedikasi 

 
Mahasiswa minat industri mampu melakukan 
komunikasi profesional dengan dokter terhadap 
obat-obat baru dan off label use  

Praktek Asuhan kefarmasian dalam hospital pada 
penyakit pain dan inflamasi, gastrointestinal, respirasi 
dan kardiovaskuler, meliputi: 
1. Melakukan komunikasi dengan pasien atau keluarga 

pasien untuk mengali informasi tentang  Patient 
history (PH), family history (FH), Drug History (DH), 
and habit, tanda vital, hasil laboratorium dan Medical 
record 

2. Melakukan skrining administrative dan 
pharmaceutical  

3. Untuk menghubungkan penelusuran literatur dengan 
kebutuhan pasien sesuai kondisinya (penggunaan 
pendekatan EBHC) 

4. Memberikan rekomendasi yang sebaiknya efficacy 
and effective (NNT), safe (NNH), dan menggunakan 
pendekatan pharmacoeconomic (jika memungkinkan) 

5. Melakukan komunikasi profesional dengan dokter 
6. Memberikan obat kepada pasien dengan diikuti 

konseling, informasi dan edukasi  
7. Memberikan beberapa contoh yg terkait 

dengan kasus swamedikasi 
 

 
Mahasiswa minat industri mampu melakukan komunikasi 
profesional dengan dokter terhadap obat-obat baru dan 
off label use 

Ceramah 
dan PBL 

4x2x50 
menit 

1,2,3,4,5,
6, 

UTS 
dan 
UAS 
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Moch Saiful Bachri, M.Si., Ph.D., Apt. 

Satuan Acara Perkuliahan 
 

Kode/Nama Mata Kuliah : Pharmaceutical care 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 : Dr. Dyah Aryani Perwitasari, Ph.D., Apt. 
Jumlah Jam kegiatan laboratorium :  Penanggungjawab keilmuan : Moch Saiful Bachri, M.Si., Ph.D., Apt. 
 
Deskripsi Mata Kuliah :  Mata Kuliah ini membahas tentang praktek asuhan kefarmasian  penyakit –penyakit pada blok swamedikasi, komunitas, 

dan hospital/industri antara lain pain dan inflamasi, gastrointestinal, respirasi dan kardiovaskuler  
Standar Kompetensi :  Mahasiswa mampu menjelaskan praktek asuhan kefarmasian tentang 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 praktek 
asuhan 
kefarmasian 
dalam 
swamedikasi, 
komunitas, dan 
hospital/industri 
pada penyakit 
pain dan 
inflamasi, 
gastrointestinal, 
respirasi dan 
kardiovaskuler 

Mahasiswa mampu memahami konsep 
praktek  asuhan kefarmasian dalam 
swamedikasi, komunitas, dan 
hospital/industri pada penyakit pain dan 
inflamasi, gastrointestinal, respirasi dan 
kardiovaskuler 

Pengantar umum mengenai konsep 
praktek  asuhan kefarmasian dalam 
swamedikasi, komunitas, dan 
hospital/industri pada penyakit pain dan 
inflamasi, gastrointestinal, respirasi dan 
kardiovaskuler, meliputi: 
1. Melakukan komunikasi dengan pasien 

atau keluarga pasien untuk mengali 
informasi tentang  Patient history (PH), 
family history (FH), Drug History (DH), 
and habit, tanda vital, hasil 
laboratorium dan Medical record 

2. Melakukan skrining administrative dan 
pharmaceutical  

3. Untuk menghubungkan penelusuran 
literatur dengan kebutuhan pasien 
sesuai kondisinya (penggunaan 
pendekatan EBHC) 

4. Memberikan rekomendasi yang 
sebaiknya efficacy and effective 
(NNT), safe (NNH), dan menggunakan 
pendekatan pharmacoeconomic (jika 

- Pendahuluan  
1. Menjelaskan Silabus Matakuliah 
2.  Menjelaskan sejarah Applied 
Pharmacoterapy 
  
-  Penyajian  
 Kuliah Pengantar umum mengenai 
konsep praktek asuhan kefarmasian 
dalam swamedikasi, komunitas, dan 
hospital/industri pada penyakit pain dan 
inflamasi serta gastrointestinal, meliputi: 
1. Melakukan komunikasi dengan 

pasien atau keluarga pasien untuk 
mengali informasi tentang  Patient 
history (PH), family history (FH), Drug 
History (DH), and habit, tanda vital, 
hasil laboratorium dan Medical record 

2. Melakukan skrining administrative 
dan pharmaceutical  

3. Untuk menghubungkan penelusuran 
literatur dengan kebutuhan pasien 
sesuai kondisinya (penggunaan 

1,2,3,4,5,
6 
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memungkinkan) 
5. Melakukan komunikasi profesional 

dengan dokter 
6. Memberikan obat kepada pasien 

dengan diikuti konseling, informasi dan 
edukasi 

pendekatan EBHC) 
4. Memberikan rekomendasi yang 

sebaiknya efficacy and effective 
(NNT), safe (NNH), dan 
menggunakan pendekatan 
pharmacoeconomic (jika 
memungkinkan) 

5. Melakukan komunikasi profesional 
dengan dokter 

6. Memberikan obat kepada pasien 
dengan diikuti konseling, informasi 
dan edukasi 

-  Penutup 
1. Merangkum materi yang telah 

diberikan 
2. Memberi pertanyaan singkan sebagai 

umpan balik 

2 Mahasiswa 
mampu 
memahami 
konsep praktek 
asuhan 
kefarmasian 
dalam 
swamedikasi, 
komunitas, dan 
hospital/industri 
pada penyakit 
pain dan 
inflamasi, 
gastrointestinal, 
respirasi dan 
kardiovaskuler 

Mahasiswa mampu memahami konsep 
praktek  asuhan kefarmasian dalam 
swamedikasi, komunitas, dan 
hospital/industri pada penyakit pain dan 
inflamasi, gastrointestinal, respirasi dan 
kardiovaskuler 

Pengantar umum mengenai konsep 
praktek  asuhan kefarmasian dalam 
swamedikasi, komunitas, dan 
hospital/industri pada penyakit pain dan 
inflamasi, gastrointestinal, respirasi dan 
kardiovaskuler, meliputi: 
7. Melakukan komunikasi dengan 

pasien atau keluarga pasien untuk 
mengali informasi tentang  Patient 
history (PH), family history (FH), Drug 
History (DH), and habit, tanda vital, 
hasil laboratorium dan Medical record 

8. Melakukan skrining administrative 
dan pharmaceutical  

9. Untuk menghubungkan penelusuran 
literatur dengan kebutuhan pasien 
sesuai kondisinya (penggunaan 
pendekatan EBHC) 

10. Memberikan rekomendasi yang 
sebaiknya efficacy and effective 
(NNT), safe (NNH), dan 

- Pendahuluan  
1. Resume materi minggu lalu  

 
 -  Penyajian  
 Kuliah Pengantar umum mengenai 
konsep asuhan kefarmasian dalam 
swamedikasi, komunitas, dan 
hospital/industri pada respirasi, meliputi: 
1. Melakukan komunikasi dengan pasien 

atau keluarga pasien untuk mengali 
informasi tentang  Patient history (PH), 
family history (FH), Drug History (DH), 
and habit, tanda vital, hasil 
laboratorium dan Medical record 

2. Melakukan skrining administrative dan 
pharmaceutical  

3. Untuk menghubungkan penelusuran 
literatur dengan kebutuhan pasien 
sesuai kondisinya (penggunaan 
pendekatan EBHC) 

4. Memberikan rekomendasi yang 

1,2,3,4,5,
6 
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menggunakan pendekatan 
pharmacoeconomic (jika 
memungkinkan) 

11. Melakukan komunikasi profesional 
dengan dokter 

12. Memberikan obat kepada pasien 
dengan diikuti konseling, informasi 
dan edukasi 

sebaiknya efficacy and effective (NNT), 
safe (NNH), dan menggunakan 
pendekatan pharmacoeconomic (jika 
memungkinkan) 

5. Melakukan komunikasi profesional 
dengan dokter 

6. Memberikan obat kepada pasien 
dengan diikuti konseling, informasi dan 
edukasi 

-  Penutup 
1. Merangkum materi yang telah 

diberikan 
2. Memberi pertanyaan singkan sebagai 

umpan balik 

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

Mahasiswa mampu memahami konsep 
praktek  asuhan kefarmasian dalam 
swamedikasi, komunitas, dan 
hospital/industri pada penyakit pain dan 
inflamasi, gastrointestinal, respirasi dan 
kardiovaskuler 

Pengantar umum mengenai konsep 
praktek  asuhan kefarmasian dalam 
swamedikasi, komunitas, dan 
hospital/industri pada penyakit pain dan 
inflamasi, gastrointestinal, respirasi dan 
kardiovaskuler, meliputi: 
 
1. Melakukan komunikasi dengan pasien 

atau keluarga pasien untuk mengali 
informasi tentang  Patient history (PH), 
family history (FH), Drug History (DH), 
and habit, tanda vital, hasil 
laboratorium dan Medical record 

2. Melakukan skrining administrative dan 
pharmaceutical  

3. Untuk menghubungkan penelusuran 
literatur dengan kebutuhan pasien 
sesuai kondisinya (penggunaan 
pendekatan EBHC) 

4. Memberikan rekomendasi yang 
sebaiknya efficacy and effective 
(NNT), safe (NNH), dan menggunakan 
pendekatan pharmacoeconomic (jika 
memungkinkan) 

- Pendahuluan  
Resume materi minggu lalu  

-  Penyajian  
Kuliah Pengantar umum mengenai konsep 
asuhan kefarmasian dalam swamedikasi, 
komunitas, dan hospital/industri pada 
kardiovaskuler meliputi: 
1. Melakukan komunikasi dengan pasien 

atau keluarga pasien untuk mengali 
informasi tentang  Patient history (PH), 
family history (FH), Drug History (DH), 
and habit, tanda vital, hasil 
laboratorium dan Medical record 

2. Melakukan skrining administrative dan 
pharmaceutical  

3. Untuk menghubungkan penelusuran 
literatur dengan kebutuhan pasien 
sesuai kondisinya (penggunaan 
pendekatan EBHC) 

4. Memberikan rekomendasi yang 
sebaiknya efficacy and effective (NNT), 
safe (NNH), dan menggunakan 
pendekatan pharmacoeconomic (jika 
memungkinkan) 

1,2,3,4,5,
6 



FM-UAD-PBM-08-04/R2 

 

5. Melakukan komunikasi profesional 
dengan dokter 

6. Memberikan obat kepada pasien 
dengan diikuti konseling, informasi dan 
edukasi 

5. Melakukan komunikasi profesional 
dengan dokter 

6. Memberikan obat kepada pasien 
dengan diikuti konseling, informasi dan 
edukasi 

 -  Penutup 
1. Merangkum materi yang telah 

diberikan 
2. Memberi pertanyaan singkan sebagai 

umpan balik 

4 Mahasiswa 
mampu 
memahami 
praktek asuhan 
kefarmasian 
dalam 
swamedikasi 
pada penyakit 
pain dan 
inflamasi, 
gastrointestinal, 
respirasi dan 
kardiovaskuler 

Mahasiswa mampu memahami praktek 
asuhan kefarmasian dalam swamedikasi, 
meliputi : 
1. Melakukan komunikasi dengan 

pasien atau keluarga pasien untuk 
mengali informasi tentang  Patient 
history (PH), family history (FH), Drug 
History (DH), and habit, tanda vital, 
hasil laboratorium dan Medical record 

2. Melakukan skrining administrative 
dan pharmaceutical  

3. Untuk menghubungkan penelusuran 
literatur dengan kebutuhan pasien 
sesuai kondisinya (penggunaan 
pendekatan EBHC) 

4. Memberikan rekomendasi yang 
sebaiknya efficacy and effective 
(NNT), safe (NNH), dan 
menggunakan pendekatan 
pharmacoeconomic (jika 
memungkinkan) 

5. Melakukan komunikasi profesional 
dengan dokter 

6. Memberikan obat kepada pasien 
dengan diikuti konseling, informasi 
dan edukasi 

Praktek asuhan kefarmasian dalam 
swamedikasi pada penyakit pain dan 
inflamasi, gastrointestinal, respirasi dan 
kardiovaskuler, meliputi: 
1. Melakukan komunikasi dengan 

pasien atau keluarga pasien untuk 
mengali informasi tentang  Patient 
history (PH), family history (FH), Drug 
History (DH), and habit, tanda vital, 
hasil laboratorium dan Medical record 

2. Melakukan skrining administrative 
dan pharmaceutical  

3. Untuk menghubungkan penelusuran 
literatur dengan kebutuhan pasien 
sesuai kondisinya (penggunaan 
pendekatan EBHC) 

4. Memberikan rekomendasi yang 
sebaiknya efficacy and effective 
(NNT), safe (NNH), dan 
menggunakan pendekatan 
pharmacoeconomic (jika 
memungkinkan) 

5. Melakukan komunikasi profesional 
dengan dokter 

6. Memberikan obat kepada pasien 
dengan diikuti konseling, informasi 
dan edukasi  

- Pendahuluan 
Resume materi minggu lalu  
 

- Penyajian  
Menjelaskan definisi asuhan kefarmasian 
dalam swamedikasi pada penyakit pain 
dan inflamasi, gastrointestinal, respirasi 
dan kardiovaskuler, meliputi: 
1. Melakukan komunikasi dengan pasien 

atau keluarga pasien untuk mengali 
informasi tentang  Patient history (PH), 
family history (FH), Drug History (DH), 
and habit, tanda vital, hasil 
laboratorium dan Medical record 

2. Melakukan skrining administrative dan 
pharmaceutical  

3. Untuk menghubungkan penelusuran 
literatur dengan kebutuhan pasien 
sesuai kondisinya (penggunaan 
pendekatan EBHC) 

4. Memberikan rekomendasi yang 
sebaiknya efficacy and effective (NNT), 
safe (NNH), dan menggunakan 
pendekatan pharmacoeconomic (jika 
memungkinkan) 

5. Melakukan komunikasi profesional 
dengan dokter 

6. Memberikan obat kepada pasien 

1,2,3,4,5,
6 
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dengan diikuti konseling, informasi dan 
edukasi 

- Penutup  
1. Merangkum materi yang telah 

diberikan 
2. Memberi pertanyaan singkan sebagai 

umpan balik balik 

5 Mahasiswa 
mampu 
memahami 
praktek asuhan 
kefarmasian 
dalam 
swamedikasi 
pada penyakit 
pain dan 
inflamasi, 
gastrointestinal, 
respirasi dan 
kardiovaskuler 

Mahasiswa mampu memahami praktek 
asuhan kefarmasian dalam swamedikasi, 
meliputi : 
1. Melakukan komunikasi dengan 

pasien atau keluarga pasien untuk 
mengali informasi tentang  Patient 
history (PH), family history (FH), 
Drug History (DH), and habit, tanda 
vital, hasil laboratorium dan Medical 
record 

2. Melakukan skrining administrative 
dan pharmaceutical  

3. Untuk menghubungkan penelusuran 
literatur dengan kebutuhan pasien 
sesuai kondisinya (penggunaan 
pendekatan EBHC) 

4. Memberikan rekomendasi yang 
sebaiknya efficacy and effective 
(NNT), safe (NNH), dan 
menggunakan pendekatan 
pharmacoeconomic (jika 
memungkinkan) 

5. Melakukan komunikasi profesional 
dengan dokter 

6. Memberikan obat kepada pasien 
dengan diikuti konseling, informasi 
dan edukasi 

Praktek asuhan kefarmasian dalam 
swamedikasi pada penyakit pain dan 
inflamasi, gastrointestinal, respirasi dan 
kardiovaskuler, meliputi: 
1. Melakukan komunikasi dengan pasien 

atau keluarga pasien untuk mengali 
informasi tentang  Patient history (PH), 
family history (FH), Drug History (DH), 
and habit, tanda vital, hasil 
laboratorium dan Medical record 

2. Melakukan skrining administrative dan 
pharmaceutical  

3. Untuk menghubungkan penelusuran 
literatur dengan kebutuhan pasien 
sesuai kondisinya (penggunaan 
pendekatan EBHC) 

4. Memberikan rekomendasi yang 
sebaiknya efficacy and effective 
(NNT), safe (NNH), dan menggunakan 
pendekatan pharmacoeconomic (jika 
memungkinkan) 

5. Melakukan komunikasi profesional 
dengan dokter 

6. Memberikan obat kepada pasien 
dengan diikuti konseling, informasi dan 
edukasi  

- Pendahuluan 
Resume materi minggu lalu  

- Penyajian  
1. PBL : 
- Searching evidence dan 

memberikan rekomendasi 
- Roleplay kasus  

 

- Penutup  
1. Merangkum materi yang telah 

diberikan 
2. Memberi pertanyaan singkan sebagai 

umpan balik balik 

1,2,3,4,5,
6 
 
 

 

6 Mahasiswa 
mampu 
memahami 
praktek asuhan 

Mahasiswa mampu memahami praktek 
asuhan kefarmasian dalam swamedikasi, 
meliputi : 
1. Melakukan komunikasi dengan 

Praktek asuhan kefarmasian dalam 
swamedikasi pada penyakit pain dan 
inflamasi, gastrointestinal, respirasi dan 
kardiovaskuler, meliputi: 

- Pendahuluan 
Resume materi minggu lalu 
 

 - Penyajian  

1,2,3,4,5,
6 
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kefarmasian 
dalam 
swamedikasi 
pada penyakit 
pain dan 
inflamasi, 
gastrointestinal, 
respirasi dan 
kardiovaskuler 

pasien atau keluarga pasien untuk 
mengali informasi tentang  Patient 
history (PH), family history (FH), 
Drug History (DH), and habit, tanda 
vital, hasil laboratorium dan Medical 
record 

2. Melakukan skrining administrative 
dan pharmaceutical  

3. Untuk menghubungkan penelusuran 
literatur dengan kebutuhan pasien 
sesuai kondisinya (penggunaan 
pendekatan EBHC) 

4. Memberikan rekomendasi yang 
sebaiknya efficacy and effective 
(NNT), safe (NNH), dan 
menggunakan pendekatan 
pharmacoeconomic (jika 
memungkinkan) 

5. Melakukan komunikasi profesional 
dengan dokter 

6. Memberikan obat kepada pasien 
dengan diikuti konseling, informasi 
dan edukasi 

1. Melakukan komunikasi dengan pasien 
atau keluarga pasien untuk mengali 
informasi tentang  Patient history (PH), 
family history (FH), Drug History (DH), 
and habit, tanda vital, hasil 
laboratorium dan Medical record 

2. Melakukan skrining administrative dan 
pharmaceutical  

3. Untuk menghubungkan penelusuran 
literatur dengan kebutuhan pasien 
sesuai kondisinya (penggunaan 
pendekatan EBHC) 

4. Memberikan rekomendasi yang 
sebaiknya efficacy and effective 
(NNT), safe (NNH), dan menggunakan 
pendekatan pharmacoeconomic (jika 
memungkinkan) 

5. Melakukan komunikasi profesional 
dengan dokter 

6. Memberikan obat kepada pasien 
dengan diikuti konseling, informasi dan 
edukasi  

Skill lab praktek Asuhan kefarmasian 
dalam swamedikasi  pada penyakit pain 
dan inflamasi, gastrointestinal, respirasi 
dan kardiovaskuler, 
 
-  Penutup  

1. Merangkum materi yang telah 
diberikan 

2. Memberi pertanyaan singkan 
sebagai umpan balik balik 

7 Mahasiswa 
mampu 
memahami 
praktek asuhan 
kefarmasian 
dalam komunitas 
pada penyakit 
pain dan 
inflamasi, 
gastrointestinal, 
respirasi dan 
kardiovaskuler 

Mahasiswa mampu memahami praktek 
asuhan kefarmasian dalam komunitas, 
meliputi : 
1. Melakukan komunikasi dengan 

pasien atau keluarga pasien untuk 
mengali informasi tentang  Patient 
history (PH), family history (FH), Drug 
History (DH), and habit, tanda vital, 
hasil laboratorium dan Medical record 

2. Melakukan skrining administrative 
dan pharmaceutical  

3. Untuk menghubungkan penelusuran 
literatur dengan kebutuhan pasien 
sesuai kondisinya (penggunaan 
pendekatan EBHC) 

Praktek Asuhan kefarmasian dalam 
komunitas pada penyakit pain dan 
inflamasi, gastrointestinal, respirasi dan 
kardiovaskuler, meliputi: 
1. Melakukan komunikasi dengan pasien 

atau keluarga pasien untuk mengali 
informasi tentang  Patient history (PH), 
family history (FH), Drug History (DH), 
and habit, tanda vital, hasil 
laboratorium dan Medical record 

2. Melakukan skrining administrative dan 
pharmaceutical  

3. Untuk menghubungkan penelusuran 
literatur dengan kebutuhan pasien 
sesuai kondisinya (penggunaan 

- Pendahuluan 
Resume materi minggu lalu 
 

 - Penyajian  
Menjelaskan definisi praktek asuhan 
kefarmasian dalam komunitas pada 
penyakit pain dan inflamasi, 
gastrointestinal, respirasi dan 
kardiovaskuler, meliputi: 
1. Melakukan komunikasi dengan 

pasien atau keluarga pasien untuk 
mengali informasi tentang  Patient 
history (PH), family history (FH), Drug 
History (DH), and habit, tanda vital, 
hasil laboratorium dan Medical record 

1,2,3,4,5,
6 
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4. Memberikan rekomendasi yang 
sebaiknya efficacy and effective 
(NNT), safe (NNH), dan 
menggunakan pendekatan 
pharmacoeconomic (jika 
memungkinkan) 

5. Melakukan komunikasi profesional 
dengan dokter 

6. Memberikan obat kepada pasien 
dengan diikuti konseling, informasi 
dan edukasi  

pendekatan EBHC) 
4. Memberikan rekomendasi yang 

sebaiknya efficacy and effective 
(NNT), safe (NNH), dan menggunakan 
pendekatan pharmacoeconomic (jika 
memungkinkan) 

5. Melakukan komunikasi profesional 
dengan dokter 

6. Memberikan obat kepada pasien 
dengan diikuti konseling, informasi dan 
edukasi  

 

2. Melakukan skrining administrative 
dan pharmaceutical  

3. Untuk menghubungkan penelusuran 
literatur dengan kebutuhan pasien 
sesuai kondisinya (penggunaan 
pendekatan EBHC) 

4. Memberikan rekomendasi yang 
sebaiknya efficacy and effective 
(NNT), safe (NNH), dan 
menggunakan pendekatan 
pharmacoeconomic (jika 
memungkinkan) 

5. Melakukan komunikasi profesional 
dengan dokter 

6. Memberikan obat kepada pasien 
dengan diikuti konseling, informasi 
dan edukasi  

-  Penutup  
1. Merangkum materi yang telah 

diberikan 
2. Memberi pertanyaan singkan sebagai 

umpan balik balik 

8 Mahasiswa 
mampu 
memahami 
praktek asuhan 
kefarmasian 
dalam komunitas 
pada penyakit 
pain dan 
inflamasi, 
gastrointestinal, 
respirasi dan 
kardiovaskuler 

Mahasiswa mampu memahami praktek 
asuhan kefarmasian dalam komunitas, 
meliputi : 
1. Melakukan komunikasi dengan 

pasien atau keluarga pasien untuk 
mengali informasi tentang  Patient 
history (PH), family history (FH), Drug 
History (DH), and habit, tanda vital, 
hasil laboratorium dan Medical record 

2. Melakukan skrining administrative 
dan pharmaceutical  

3. Untuk menghubungkan penelusuran 
literatur dengan kebutuhan pasien 
sesuai kondisinya (penggunaan 
pendekatan EBHC) 

4. Memberikan rekomendasi yang 

Praktek Asuhan kefarmasian dalam 
komunitas pada penyakit pain dan 
inflamasi, gastrointestinal, respirasi dan 
kardiovaskuler, meliputi: 
1. Melakukan komunikasi dengan pasien 

atau keluarga pasien untuk mengali 
informasi tentang  Patient history (PH), 
family history (FH), Drug History (DH), 
and habit, tanda vital, hasil 
laboratorium dan Medical record 

2. Melakukan skrining administrative dan 
pharmaceutical  

3. Untuk menghubungkan penelusuran 
literatur dengan kebutuhan pasien 
sesuai kondisinya (penggunaan 
pendekatan EBHC) 

- Pendahuluan 
Resume materi minggu lalu  
 

- Penyajian  
PBL : 

- Searching evidence dan memberikan 
rekomendasi 

- Roleplay kasus  
- Penutup  
1. Merangkum materi yang telah 

diberikan 
2. Memberi pertanyaan singkan sebagai 

umpan balik balik 

1,2,3,4,5,
6 
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sebaiknya efficacy and effective 
(NNT), safe (NNH), dan 
menggunakan pendekatan 
pharmacoeconomic (jika 
memungkinkan) 

5. Melakukan komunikasi profesional 
dengan dokter 

6. Memberikan obat kepada pasien 
dengan diikuti konseling, informasi 
dan edukasi  

4. Memberikan rekomendasi yang 
sebaiknya efficacy and effective 
(NNT), safe (NNH), dan menggunakan 
pendekatan pharmacoeconomic (jika 
memungkinkan) 

5. Melakukan komunikasi profesional 
dengan dokter 

6. Memberikan obat kepada pasien 
dengan diikuti konseling, informasi dan 
edukasi  

9 Mahasiswa 
mampu 
memahami 
praktek asuhan 
kefarmasian 
dalam komunitas 
pada penyakit 
pain dan 
inflamasi, 
gastrointestinal, 
respirasi dan 
kardiovaskuler 

Mahasiswa mampu memahami praktek 
asuhan kefarmasian dalam komunitas, 
meliputi : 
1. Melakukan komunikasi dengan 

pasien atau keluarga pasien untuk 
mengali informasi tentang  Patient 
history (PH), family history (FH), 
Drug History (DH), and habit, tanda 
vital, hasil laboratorium dan Medical 
record 

2. Melakukan skrining administrative 
dan pharmaceutical  

3. Untuk menghubungkan penelusuran 
literatur dengan kebutuhan pasien 
sesuai kondisinya (penggunaan 
pendekatan EBHC) 

4. Memberikan rekomendasi yang 
sebaiknya efficacy and effective 
(NNT), safe (NNH), dan 
menggunakan pendekatan 
pharmacoeconomic (jika 
memungkinkan) 

5. Melakukan komunikasi profesional 
dengan dokter 

6. Memberikan obat kepada pasien 
dengan diikuti konseling, informasi 
dan edukasi  

Praktek Asuhan kefarmasian dalam 
komunitas pada penyakit pain dan 
inflamasi, gastrointestinal, respirasi dan 
kardiovaskuler, meliputi: 
1. Melakukan komunikasi dengan pasien 

atau keluarga pasien untuk mengali 
informasi tentang  Patient history (PH), 
family history (FH), Drug History (DH), 
and habit, tanda vital, hasil 
laboratorium dan Medical record 

2. Melakukan skrining administrative dan 
pharmaceutical  

3. Untuk menghubungkan penelusuran 
literatur dengan kebutuhan pasien 
sesuai kondisinya (penggunaan 
pendekatan EBHC) 

4. Memberikan rekomendasi yang 
sebaiknya efficacy and effective 
(NNT), safe (NNH), dan menggunakan 
pendekatan pharmacoeconomic (jika 
memungkinkan) 

5. Melakukan komunikasi profesional 
dengan dokter 

6. Memberikan obat kepada pasien 
dengan diikuti konseling, informasi dan 
edukasi  

 

- Pendahuluan 
Resume materi minggu lalu  
 

- Penyajian  
Skill lab praktek Asuhan kefarmasian 
dalam swamedikasi  pada penyakit pain 
dan inflamasi, gastrointestinal, respirasi 
dan kardiovaskuler, 

 
- Penutup  
1. Merangkum materi yang telah 

diberikan 
2.  Memberi pertanyaan singkan sebagai 

umpan balik balik 

1,2,3,4,5,
6 

10 Mahasiswa Mahasiswa mampu memahami praktek Praktek Asuhan kefarmasian dalam - Pendahuluan 1,2,3,4,5,
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mampu 
memahami 
praktek asuhan 
kefarmasian 
dalam komunitas 
pada penyakit 
pain dan 
inflamasi, 
gastrointestinal, 
respirasi dan 
kardiovaskuler 

asuhan kefarmasian dalam komunitas, 
meliputi : 
1. Melakukan komunikasi dengan 

pasien atau keluarga pasien untuk 
mengali informasi tentang  Patient 
history (PH), family history (FH), 
Drug History (DH), and habit, tanda 
vital, hasil laboratorium dan Medical 
record 

2. Melakukan skrining administrative 
dan pharmaceutical  

3. Untuk menghubungkan penelusuran 
literatur dengan kebutuhan pasien 
sesuai kondisinya (penggunaan 
pendekatan EBHC) 

4. Memberikan rekomendasi yang 
sebaiknya efficacy and effective 
(NNT), safe (NNH), dan 
menggunakan pendekatan 
pharmacoeconomic (jika 
memungkinkan) 

5. Melakukan komunikasi profesional 
dengan dokter 

6. Memberikan obat kepada pasien 
dengan diikuti konseling, informasi 
dan edukasi  

komunitas pada penyakit pain dan 
inflamasi, gastrointestinal, respirasi dan 
kardiovaskuler, meliputi: 
1. Melakukan komunikasi dengan pasien 

atau keluarga pasien untuk mengali 
informasi tentang  Patient history (PH), 
family history (FH), Drug History (DH), 
and habit, tanda vital, hasil 
laboratorium dan Medical record 

2. Melakukan skrining administrative dan 
pharmaceutical  

3. Untuk menghubungkan penelusuran 
literatur dengan kebutuhan pasien 
sesuai kondisinya (penggunaan 
pendekatan EBHC) 

4. Memberikan rekomendasi yang 
sebaiknya efficacy and effective 
(NNT), safe (NNH), dan menggunakan 
pendekatan pharmacoeconomic (jika 
memungkinkan) 

5. Melakukan komunikasi profesional 
dengan dokter 

6. Memberikan obat kepada pasien 
dengan diikuti konseling, informasi dan 
edukasi  

Resume materi minggu lalu 
 

 - Penyajian  
Komprehensif praktek  asuhan 
kefarmasian dalam komunitas pada 
penyakit pain dan inflamasi, 
gastrointestinal, respirasi dan 
kardiovaskuler, 
 
-  Penutup  

1. Merangkum materi yang telah 
diberikan 

2.  Memberi pertanyaan singkan 
sebagai umpan balik balik 

6 

11 Mahasiswa minat 
rumah sakit 
mampu 
memahami 
praktek asuhan 
kefarmasian 
dalam hospital 
pada penyakit 
pain dan 
inflamasi, 
gastrointestinal, 
respirasi dan 

Mahasiswa minat rumah sakit 
memahami praktek asuhan kefarmasian 
dalam hospital, meliputi : 
1. Melakukan komunikasi dengan 

pasien atau keluarga pasien untuk 
mengali informasi tentang  Patient 
history (PH), family history (FH), Drug 
History (DH), and habit, tanda vital, 
hasil laboratorium dan Medical record 

2. Melakukan skrining administrative 
dan pharmaceutical  

3. Untuk menghubungkan penelusuran 

Mahasiswa minat rumah sakit: Praktek 
Asuhan kefarmasian dalam hospital pada 
penyakit pain dan inflamasi, 
gastrointestinal, respirasi dan 
kardiovaskuler, meliputi: 
1. Melakukan komunikasi dengan pasien 

atau keluarga pasien untuk mengali 
informasi tentang  Patient history (PH), 
family history (FH), Drug History (DH), 
and habit, tanda vital, hasil 
laboratorium dan Medical record 

2. Melakukan skrining administrative dan 

- Pendahuluan 
Resume materi minggu lalu 
 

 - Penyajian  
Mahasiswa minat rumah sakit dijelaskan 
definisi praktek asuhan kefarmasian dalam 
hospital pada penyakit pain dan inflamasi, 
gastrointestinal, respirasi dan 
kardiovaskuler, meliputi: 
1. Melakukan komunikasi dengan pasien 

atau keluarga pasien untuk mengali 
informasi tentang  Patient history (PH), 

1,2,3,4,5,
6 
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kardiovaskuler 
 
Mahasiswa minat 
industri mampu 
melakukan 
komunikasi 
profesional 
dengan dokter 
terhadap obat-
obat baru dan off 
label use 

literatur dengan kebutuhan pasien 
sesuai kondisinya (penggunaan 
pendekatan EBHC) 

4. Memberikan rekomendasi yang 
sebaiknya efficacy and effective 
(NNT), safe (NNH), dan 
menggunakan pendekatan 
pharmacoeconomic (jika 
memungkinkan) 

5. Melakukan komunikasi profesional 
dengan dokter 

6. Memberikan obat kepada pasien 
dengan diikuti konseling, informasi 
dan edukasi  

 
Mahasiswa minat industri mampu 
melakukan komunikasi profesional 
dengan dokter terhadap obat-obat baru 
dan off label use  

pharmaceutical  
3. Untuk menghubungkan penelusuran 

literatur dengan kebutuhan pasien 
sesuai kondisinya (penggunaan 
pendekatan EBHC) 

4. Memberikan rekomendasi yang 
sebaiknya efficacy and effective 
(NNT), safe (NNH), dan menggunakan 
pendekatan pharmacoeconomic (jika 
memungkinkan) 

5. Melakukan komunikasi profesional 
dengan dokter 

6. Memberikan obat kepada pasien 
dengan diikuti konseling, informasi dan 
edukasi  

Mahasiswa minat industri mampu 
melakukan komunikasi profesional dengan 
dokter terhadap obat-obat baru dan off 
label use 

family history (FH), Drug History (DH), 
and habit, tanda vital, hasil 
laboratorium dan Medical record 

2. Melakukan skrining administrative dan 
pharmaceutical  

3. Untuk menghubungkan penelusuran 
literatur dengan kebutuhan pasien 
sesuai kondisinya (penggunaan 
pendekatan EBHC) 

4. Memberikan rekomendasi yang 
sebaiknya efficacy and effective (NNT), 
safe (NNH), dan menggunakan 
pendekatan pharmacoeconomic (jika 
memungkinkan) 

5. Melakukan komunikasi profesional 
dengan dokter 

6. Memberikan obat kepada pasien 
dengan diikuti konseling, informasi dan 
edukasi  

Mahasiswa minat industri mampu 
melakukan komunikasi profesional dengan 
dokter terhadap obat-obat baru dan off 
label use  
-  Penutup  
1. Merangkum materi yang telah 

diberikan 
2.  Memberi pertanyaan singkan 

sebagai umpan balik balik 

12 Mahasiswa minat 
rumah sakit 
mampu 
memahami 
praktek asuhan 
kefarmasian 
dalam hospital 
pada penyakit 
pain dan 
inflamasi, 

Mahasiswa minat rumah sakit mampu 
memahami praktek asuhan kefarmasian 
dalam hospital, meliputi : 
1. Melakukan komunikasi dengan 

pasien atau keluarga pasien untuk 
mengali informasi tentang  Patient 
history (PH), family history (FH), Drug 
History (DH), and habit, tanda vital, 
hasil laboratorium dan Medical record 

2. Melakukan skrining administrative 

Mahasiswa minat rumah sakit Praktek 
Asuhan kefarmasian dalam hospital pada 
penyakit pain dan inflamasi, 
gastrointestinal, respirasi dan 
kardiovaskuler, meliputi: 
1. Melakukan komunikasi dengan pasien 

atau keluarga pasien untuk mengali 
informasi tentang  Patient history (PH), 
family history (FH), Drug History (DH), 
and habit, tanda vital, hasil 

- Pendahuluan 
Resume materi minggu lalu  
 

- Penyajian  
PBL : 

- Searching evidence dan memberikan 
rekomendasi 

- Roleplay kasus  

- Penutup  

1,2,3,4,5,
6 
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gastrointestinal, 
respirasi dan 
kardiovaskuler 
 
Mahasiswa minat 
industri mampu 
melakukan 
komunikasi 
profesional 
dengan dokter 
terhadap obat-
obat baru dan off 
label use 

dan pharmaceutical  
3. Untuk menghubungkan penelusuran 

literatur dengan kebutuhan pasien 
sesuai kondisinya (penggunaan 
pendekatan EBHC) 

4. Memberikan rekomendasi yang 
sebaiknya efficacy and effective 
(NNT), safe (NNH), dan 
menggunakan pendekatan 
pharmacoeconomic (jika 
memungkinkan) 

5. Melakukan komunikasi profesional 
dengan dokter 

6. Memberikan obat kepada pasien 
dengan diikuti konseling, informasi 
dan edukasi  

Mahasiswa minat industri mampu 
melakukan komunikasi profesional 
dengan dokter terhadap obat-obat baru 
dan off label use  

laboratorium dan Medical record 
2. Melakukan skrining administrative dan 

pharmaceutical  
3. Untuk menghubungkan penelusuran 

literatur dengan kebutuhan pasien 
sesuai kondisinya (penggunaan 
pendekatan EBHC) 

4. Memberikan rekomendasi yang 
sebaiknya efficacy and effective 
(NNT), safe (NNH), dan menggunakan 
pendekatan pharmacoeconomic (jika 
memungkinkan) 

5. Melakukan komunikasi profesional 
dengan dokter 

6. Memberikan obat kepada pasien 
dengan diikuti konseling, informasi dan 
edukasi  

Mahasiswa minat industri mampu 
melakukan komunikasi profesional dengan 
dokter terhadap obat-obat baru dan off 
label use 

1. Merangkum materi yang telah 
diberikan 

2. Memberi pertanyaan singkan sebagai 
umpan balik balik 

13 Mahasiswa minat 
rumah sakit 
mampu 
memahami 
praktek asuhan 
kefarmasian 
dalam hospital 
pada penyakit 
pain dan 
inflamasi, 
gastrointestinal, 
respirasi dan 
kardiovaskuler 
 
Mahasiswa minat 
industri mampu 
melakukan 

Mahasiswa minat rumah sakit 
memahami praktek asuhan kefarmasian 
dalam hospital, meliputi : 
1. Melakukan komunikasi dengan 

pasien atau keluarga pasien untuk 
mengali informasi tentang  Patient 
history (PH), family history (FH), 
Drug History (DH), and habit, tanda 
vital, hasil laboratorium dan Medical 
record 

2. Melakukan skrining administrative 
dan pharmaceutical  

3. Untuk menghubungkan penelusuran 
literatur dengan kebutuhan pasien 
sesuai kondisinya (penggunaan 
pendekatan EBHC) 

4. Memberikan rekomendasi yang 

Mahasiswa minat rumah sakit: Praktek 
Asuhan kefarmasian dalam hospital pada 
penyakit pain dan inflamasi, 
gastrointestinal, respirasi dan 
kardiovaskuler, meliputi: 
1. Melakukan komunikasi dengan pasien 

atau keluarga pasien untuk mengali 
informasi tentang  Patient history (PH), 
family history (FH), Drug History (DH), 
and habit, tanda vital, hasil 
laboratorium dan Medical record 

2. Melakukan skrining administrative dan 
pharmaceutical  

3. Untuk menghubungkan penelusuran 
literatur dengan kebutuhan pasien 
sesuai kondisinya (penggunaan 
pendekatan EBHC) 

- Pendahuluan 
Resume materi minggu lalu  
 

- Penyajian  
Mahasiswa minat rumah sakit: Skill lab 
praktek asuhan kefarmasian dalam 
hospital pada penyakit pain dan inflamasi, 
gastrointestinal, respirasi dan 
kardiovaskuler, 
 
Mahasiswa minat industri mampu 
melakukan komunikasi profesional dengan 
dokter terhadap obat-obat baru dan off 
label use  
 
- Penutup  
1. Merangkum materi yang telah 

1,2,3,4,5,
6 
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komunikasi 
profesional 
dengan dokter 
terhadap obat-
obat baru dan off 
label use 

sebaiknya efficacy and effective 
(NNT), safe (NNH), dan 
menggunakan pendekatan 
pharmacoeconomic (jika 
memungkinkan) 

5. Melakukan komunikasi profesional 
dengan dokter 

6. Memberikan obat kepada pasien 
dengan diikuti konseling, informasi 
dan edukasi  

Mahasiswa minat industri mampu 
melakukan komunikasi profesional 
dengan dokter terhadap obat-obat baru 
dan off label use  

4. Memberikan rekomendasi yang 
sebaiknya efficacy and effective 
(NNT), safe (NNH), dan menggunakan 
pendekatan pharmacoeconomic (jika 
memungkinkan) 

5. Melakukan komunikasi profesional 
dengan dokter 

6. Memberikan obat kepada pasien 
dengan diikuti konseling, informasi dan 
edukasi  

Mahasiswa minat industri mampu 
melakukan komunikasi profesional dengan 
dokter terhadap obat-obat baru dan off 
label use 

diberikan 
2. Memberi pertanyaan singkan sebagai 

umpan balik balik 

14 Mahasiswa minat 
rumah sakit 
mampu 
memahami 
praktek asuhan 
kefarmasian 
dalam hospital 
pada penyakit 
pain dan 
inflamasi, 
gastrointestinal, 
respirasi dan 
kardiovaskuler 
 
Mahasiswa minat 
industri mampu 
melakukan 
komunikasi 
profesional 
dengan dokter 
terhadap obat-
obat baru dan off 
label use 

Mahasiswa minat rumah sakit 
memahami praktek asuhan kefarmasian 
dalam hospital, meliputi : 
1. Melakukan komunikasi dengan 

pasien atau keluarga pasien untuk 
mengali informasi tentang  Patient 
history (PH), family history (FH), 
Drug History (DH), and habit, tanda 
vital, hasil laboratorium dan Medical 
record 

2. Melakukan skrining administrative 
dan pharmaceutical  

3. Untuk menghubungkan penelusuran 
literatur dengan kebutuhan pasien 
sesuai kondisinya (penggunaan 
pendekatan EBHC) 

4. Memberikan rekomendasi yang 
sebaiknya efficacy and effective 
(NNT), safe (NNH), dan 
menggunakan pendekatan 
pharmacoeconomic (jika 
memungkinkan) 

5. Melakukan komunikasi profesional 
dengan dokter 

Mahasiswa minat rumah sakit: Praktek 
Asuhan kefarmasian dalam hospital pada 
penyakit pain dan inflamasi, 
gastrointestinal, respirasi dan 
kardiovaskuler, meliputi: 
1. Melakukan komunikasi dengan pasien 

atau keluarga pasien untuk mengali 
informasi tentang  Patient history 
(PH), family history (FH), Drug History 
(DH), and habit, tanda vital, hasil 
laboratorium dan Medical record 

2. Melakukan skrining administrative 
dan pharmaceutical  

3. Untuk menghubungkan penelusuran 
literatur dengan kebutuhan pasien 
sesuai kondisinya (penggunaan 
pendekatan EBHC) 

4. Memberikan rekomendasi yang 
sebaiknya efficacy and effective 
(NNT), safe (NNH), dan 
menggunakan pendekatan 
pharmacoeconomic (jika 
memungkinkan) 

5. Melakukan komunikasi profesional 

- Pendahuluan 
Resume materi minggu lalu 
 

 - Penyajian  
Responsi komprehensif case hospital dan 
industri 
-  Penutup  

1. Merangkum materi yang telah 
diberikan 

2. Memberi pertanyaan singkan 
sebagai umpan balik balik 

1,2,3,4,5,
6 
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6. Memberikan obat kepada pasien 
dengan diikuti konseling, informasi 
dan edukasi  

Mahasiswa minat industri mampu 
melakukan komunikasi profesional 
dengan dokter terhadap obat-obat baru 
dan off label use  

dengan dokter 
6. Memberikan obat kepada pasien 

dengan diikuti konseling, informasi 
dan edukasi  

Mahasiswa minat industri mampu 
melakukan komunikasi profesional dengan 
dokter terhadap obat-obat baru dan off 
label use 

 
 

   

Level taksonomi                                  : Aspek  Prosentase 

Imitasi 5 

Manipulasi 5  

Ketelitian 20  

Ketepatan 20  

Artikulasi/modifikasi 20 

Naturalisi/spontanitas 30 

Total 100 % 

 
 

Komposisi Penilaian                                  : Aspek Penilaian Prosentase 

Ujian Akhir Semester 30 

Ujian Tengah Semester 30 

PBL 40 

Keaktifan Mahasiswa  

Komponen lain (jika ada) - 

Total 100 % 

 
Daftar Referensi   : 
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St. Louis, 2001 
6. Optimizing Antimicrobial Drug utilization, Studies and Interventions in a university Hospital,  Gyssens, IC, , 

Copynomie Moore facility Management bv., Rotterdam, 1996:9-41 
   



FM-UAD-PBM-08-04/R2 

 

Anjuran :  
 
 

  

Disusun oleh : Diperiksa oleh : Disahkan oleh : 

Dosen Pengampu 
 
 
 
 

Dr. Dyah Aryani Perwitasari, Ph.D., Apt 

Penanggungjawab Keilmuan 
 
 
 
 

Moch Saiful Bachri, Ph.D., Apt. 

Ketua Program Studi 
 
 
 
 

Moch Saiful Bachri, Ph.D., Apt. 

Dekan 
 
 
 
 

Dr. Dyah Aryani Perwitasari, Ph.D., Apt 

 


